
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัแรก กรงุเทพฯ – สนามบนิดอนเมอืง – นาริตะ  

 

07.30 น. พรอมกันที่สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ เคานเตอรสายการ

บิน AIR ASIA X เจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน 

สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครื�อง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ที�น ั�ง 

จดัที�น ั�งแบบ 3-3-3 มบีรกิารอาหารรอ้นเสริฟ์ท ั�งขาไปและขากลบั 

(นํ �าหนกักระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซื�อนํ �าหนกัเพิ�ม ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย) 

11.05 น. เหิรฟาสูเมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุน โดยเที่ยวบินที่ XJ606 บริการอาหาร และเครื่องดื่ม  บนเครื่อง 

 

 

 

 

 

19.25 น.   ถึง เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุน หลังจากผานขั้นตอนศุลกากรแลวนําทานเดินทางสูที่พัก 



 

พกัที ่ MARROAD INTERNATIONAL NARITA HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 

วนัที่สอง นาริตะ-วนอทุยานฮาโกเน–ลองเรอืทะเลสาบอาช–ิโอวาคดุาน-ิชอปปงโกเทมบะ เอาตเลท็  

                  อาบน้าํแรธรรมชาต ิ+ ทานขาปยูกัษ 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

จากนําทานเดินทางสู อุทยานแหงชาติฮาโกเน ตั้งอยูในจังหวัดคะนะงะวะ ซึ่งเปนแหลงรวมบอน้ําพุ

รอนมากถึง 17 แหง จากนั้นนําทาน ลองเรือทะเลสาบอาชิ (ใชเวลาในการลองในการลอง 10 

นาที) กับเรือแฟนตาซีโจรสลัดชมความงามของทะเลสาบอันดับหนึ่งในญี่ปุน ซึ่งไดกอตัวจากลาวา

ของภูเขาไฟ ทานจะไดสัมผัสกับทัศนียภาพที่สวยงามดั่งภาพวาดสะทอนลงสูทะเลสาบ จากนั้นนํา

ทานเดินทางโดยรถโคชสู หุบเขาโอวาคดุานิ ที่ยังครุกรุนดวยควันจากบอกํามะถันเดือดอยูตลอดเวลา 

ชมบอน้ําแรกํามะถันซึ่งสามารถตมไขใหสุกได โดยชาวญี่ปุนมีความเชื่อวาหากไดทานไขดําหนึ่ง

ฟองจะสามารถทําใหอายุยืนยาวขึ้นอีกประมาณ 7 ป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บาย หลังจากนั้นใหทานไดชอปปงสินคาแบรนดเนมช่ือดังที ่โกเทมบะ แฟคทอรี ่เอาทเลต็ แหลงรวมสินคา

นําเขาและสินคาแบรนดญี่ปุนที่ดังไปทั่วโลก พบกับคอลเลคชั่นเสื้อผาใหมลาสุด อาทิ MK MICHEL 

KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY ฯลฯ เลือกซื้อกระเปาแบรนดเนมยี่หอดังไดที่

ราน BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, TUMOI, GAP, ARMANI ฯลฯ เลือกดูเครื่องประดับ 

และนาฬิกาหรูอยาง TAG HEURE, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯรองเทา

แฟชั่น HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ 

 

 

 

 

 

 



 

พักที ่  FUJI HAKONE LAND SCHOLE PLAZA หรือระดับเดียวกัน 

ค่าํ รบัประทานอาหารค่าํ ณ หองอาหารของโรงแรม *** ใหทานไดอิม่อรอยกบัมือ้พิเศษทีม่ขีาปยูกัษให

ทานไดลิม้ลองรสชาตปิพูรอมน้าํจิม้สไตสญีปุ่นอยางจใุจ หลงัอาหารใหทานไดผอนคลายกบัการแช

น้าํแรธรรมชาต ิเชือ่วาถาไดแชน้าํแรแลว จะทาํใหผวิพรรณสวยงามและชวยใหระบบหมนุเวยีน

โลหิตดขีึน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที่สาม ภเูขาไฟฟจู ิ(ชัน้ที5่)- พพิธิภณัฑแผนดนิไหว–อโุมงคใบเมเปล โมมจิ ิไคโร-โอไดบะ 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

นําทานเดินทางสู ภูเขาไฟฟูจิ ที่ตั้งตระหงานอยูเหนือเกาะญี่ปุนดวยความสูง3,776เมตร จาก

ระดับน้ําทะเล นําทานขึ้นชมความงามกันแบบใกลชิด ยังบริเวณ “ชั้น 5” ของภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยูกับ

สภาพภูมิอากาศ) เพื่อชมทัศนียภาพโดยรอบของภูเขาไฟที่ สามารถมอง เห็นทะเลสาบทั้งหากระจาย

อยูโดยรอบ ใหทานไดสัมผัสอากาศอันบริสุทธิ์บนยอดเขาฟูจิ ถายภาพที่ระลึก กับภูเขาไฟที่ไดชื่อวา

มีสัดสวนสวยงามที่สุดในโลก ซึ่งเปนภูเขาไฟที่ยังดับไมสนิท และมีความสูงที่สุดใน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประเทศญี่ปุน  นําทานเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ EARTH QUAKE MUSEUM ที่จําลองเรื่องราว

ของภู เขาไฟฟูจิ  และใหทานไดสัมผัสกับบรรยากาศของการจําลองเรื่องราวเกี่ยวกับ

แผนดินไหวที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุน จากนั้นอิสระใหทานไดเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

นําทานเดินทางชม อุโมงคใบเมเปล โมมิจิ ไคโร เปนจุดชมใบไมเปลี่ยนที่สวยงามบริเวณ

ทะเลสาบคาวากูชิโกะ ซึ่งมีตนเมเปลอยูทั้ง 2 ฝงของคลองน้ําที่เปลี่ยนสีทั้งสีสมและสีแดง ใบที่

แหงแลวก็จะรวงหลนลงที่คลองน้ํา ทําใหทั้งดานบนและดานลางเต็มไปดวยใบเมเปล จึงดู

เหมือนกับเปนอุโมงคใบเมเปลที่สวยงามมาก** ซึ่งโดยปกติอุโมงคใบเมเปลจะเริ่มบานในชวง

ปลายเดือนตุลาคม-ปลายพฤศจิกายนของทุกป (ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ)** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***ในกรณทีีอ่โุมงคใบเมเปลรวงหมดหรือไมมีใหชมแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์นําทานเดินทางสู 

หมูบาน โอชิโนะฮัคไค นําทานเจาะลึกตามหาแหลงนํ้าบริสุทธิ์จากภูเขาไฟฟูจิ ที่เปนแหลงนํ้าตาม

ธรรมชาติตั้งอยูในหมูบานโอชิโนะ จ.ยามานชิ หรือพูดในทางกลับกันคือกลุมนํ้าผุดโอชิโนะฮัคไค 

เพียงกาวแรกที่ยางเทาเขาไปในหมูบาน ก็สัมผัสไดถึงอากาศบริสุทธิ์ และไอเย็นจากแหลงนํ้า

ธรรมชาติที่มีใหเห็นอยูทุกมุม โดยในบอนํ้าใสแจวมีปลาหลากหลายพันธุแหวกวายสบายอารมณ  แต

ขอบอกเลยวานํ้าแตละบอนั้นเย็นเจี๊ยบถึงใจจนแอบสังสัยวานองปลาไมหนาวสะทานกันบางรึ เพราะ

อุณหภูมิในนํ้าเฉลี่ยอยูที่ 10-12 องศาฯนอกจากชมแลวก็ยังมีนํ้าผุดจากธรรมชาติใหตักดื่มตาม

อัธยาศัย และที่สําคัญ หมูบานโอชิโนะยังเปนแหลงชอปปงสินคาโอทอปชั้นเยี่ยม 

 

นําทานเดินทางสู เมืองโอไดบะ เปนเมืองที่เกิดจากการนําขยะมาถมทะเลจนกลายเปนเกาะ

ขนาดใหญบริเวณอาวโตเกียวเพื่อประโยชนในการปองกันประเทศ แตปจจุบันโอไดบะได

กลายมาเปนเขตเศรษฐกิจอีกแหงของประเทศ เนื่องจากเต็มไปดวยรานคากวา 150 ราน โซน

อาหาร หางสรรพสินคา และอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนั้นยังเต็มไปดวยสถานที่ทองเที่ยว

หลากหลายดวยฝมือของมนุษย ไมวาจะเปนสะพานสายรุง เปนตน สวนการเดินทางมาที่นี่ก็

สะดวกสบาย จึงไมแปลกหากที่นี่คือสถานที่ทองเที่ยวสุดฮิตของนักทองเที่ยวทั้งในและ

ตางประเทศ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าํ อสิระอาหารค่าํตามอธัยาศยั 

พกัที ่ MARROAD INTERNATIONAL NARITA HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 

 

วนัทีส่ี ่  สวนโชวะคแินน – วดัอาซากสุะ – ชอปปงชินจกู ุ– ออิอน - กรงุเทพฯ 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

จากนั้นนําทานเดินทางสู สวนโชวะคิเนน ถูกสรางขึ้นเพ่ือเปนการเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ป ของ

จักรพรรดิโชวะ มีขนาดใหญถึง 16,300 เอเคอร ภายในแบงโซนออกเปน 2-3 สวน โดยเช่ือมตอ

กันดวยเสนทางสําหรับเดินเทาและจักรยาน โดยทุกทานจะไดชมตนกิงโกะและตนเมเปลลอมรอบ

สวนญี่ปุน ที่มีสีเหลืองอรามและแดงอวดโฉมทั่วทั้งพื้นที่ (ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ) ซึ่งจะสวยงาม

มากในชวงในฤดูใบไมรวง จึงเปนสถานที่ที่นิยมมักมาเดินเลนพักผอน, อานหนังสือ, ปคนิก, ทํา

บาบีคิว, ดูนก, ปนจักรยาน, พายเรือ, ออกกําลังกาย, และกิจกรรมอื่นๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
จากนั้นนําทานขอพร วัดอาซากุสะ วัดที่เกาแกที่สุดในกรุงโตเกียว เขานมัสการขอพรจาก

พระพุทธรูปเจาแมกวนอิมทองคํา  นอกจากนั้นทานยังจะไดพบเก็บภาพประทับใจกับโคมไฟ

ขนาดยักษที่มีความสูงถึง 4.5 เมตรซึ่งแขวนอยูบริเวณประตูทางเขาวัด และยังสามารถเลือกซื้อ

เครื่องรางของขลังไดภายในวัด ฯลฯ หรือเพลิดเพลินกับ ถนนนาคามิเซ ถนนชอปปงที่มี 

ชื่อเสียงของวัด มีรานขายของที่ระลึกมากมายไมวาจะเปนเครื่องรางของขลัง ของเลนโบราณ 

และตบทายดวยรานขายขนมที่คนญี่ปุน มายังวัดแหงนี้ตองมาตอคิวกันเพื่อลิ้มลองกับรสชาด

สุดแสนอรอย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 

จากนั้นนําทานชอปปงยานดัง ยานชินจุกุ”ใหทานไดเพลิดเพลินกับการจับจายซื้อสินคานานา

ชนิด ไดจากที่นี่ ไมวาจะเปน รานซานรโิอะ รานขายเครือ่งอเิลคทรอนิกส กลองถายรูปดิจิตอล 

นาฬิกา เครื่องสําอาง ตางๆ กันที่ราน MATSUMOTO แหลงรวมเหลาบรรดาเครื่องสําอาง

มากมาย อาท ิมารคเตาหู, โฟมลางหนา WHIP FOAM ที่ราคาถูกกวาบานเรา 3 เทา, ครีมกัน

แดดชิเซโด แอนเนสซาที่คนไทยรูจักเปนอยางดี  และสินคาอื่น ๆ  หรือใหทานไดสนุกกับการ

เลือกซื้อสินคา แบรนดดังอาทิ LOUIS VULTTON, UNIQLO, กระเปาสุดฮิต BAO BAO 

ISSEY MIYAKE, เสื้อ COMME DES GARCONS, H&M หรือเลือกซื้อรองเทา 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลากหลายแบรนดดัง อาทิ NIKE, CONVERSE, NEW BALANCE, REEBOK ฯลฯ ไดที่

ราน ABC MART นําทานอิสระชอปปง ณ หางสรรพสินคาขนาดใหญของนาริตะ หางฯ อิออน 

จัสโก  ซื้อของฝากกอนกลับ อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม และ หากทานใดหลงไหลในรสชาด

ของคิทแคทชาเขียวสามารถหาซื้อไดที่นี่ไดเลย  **เพื่อไมเปนการเสียเวลาชอปปงอิสระอาหาร

ค่ําตามอัธยาศัย** ไดเวลาอันสมควรนําทานสู สนามบินนาริตะ เพื่อเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ 

20.40 น. เหิรฟาสูกรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร เอเชีย เอ็กซ เที่ยวบินที่ XJ607 บริการอาหารและเครื่องดื่ม

บนเครื่อง 

 

วนัทีห่า กรงุเทพฯ 

01.20 น. ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ 

**************************************** 

** หากทานที่ตองออกตั๋วภายใน (เครือ่งบิน ,รถทัวร ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทาํการ 

ออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมกีารปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ** 

*** ขอบพระคุณทุกทานทีใ่ชบริการ *** 

อตัราคาบรกิาร ** บรกิารน้าํดืม่วนัละ 1 ขวดในวนัทีม่รีายการทองเทีย่ว** 

 

กาํหนดการเดนิทาง 

 

 

ผูใหญหองละ  

2-3 ทาน 

 

พกัเดีย่วเพิม่ 

 

ราคาทวัรไมรวมตัว๋ 

เครือ่งบนิ 

01 – 05 พฤศจกิายน 2561 26,999 8,000 17,999 

02 – 06 พฤศจกิายน 2561 26,999 8,000 17,999 

03 – 07 พฤศจกิายน 2561 26,999 8,000 17,999 

07 – 11 พฤศจกิายน 2561 23,999 8,000 14,999 

08 – 12 พฤศจกิายน 2561 26,999 8,000 17,999 

09 – 13 พฤศจกิายน 2561 26,999 8,000 17,999 

10 – 14 พฤศจกิายน 2561 26,999 8,000 17,999 

14 – 18 พฤศจกิายน 2561 25,999 8,000 16,999 

15 – 19 พฤศจกิายน 2561 26,999 8,000 17,999 

16 – 20 พฤศจกิายน 2561 26,999 8,000 17,999 

17 – 21 พฤศจกิายน 2561 26,999 8,000 17,999 

21 – 25 พฤศจกิายน 2561 25,999 8,000 16,999 

22 – 26 พฤศจกิายน 2561 26,999 8,000 17,999 

23 – 27 พฤศจกิายน 2561 26,999 8,000 17,999 

24 – 28 พฤศจกิายน 2561 26,999 8,000 17,999 



 

28 พ.ย. -02 ธ.ค. 2561 25,999 8,000 16,999 

29 พ.ย. -03 ธ.ค. 2561 26,999 8,000 17,999 

 

** ราคาเดก็อายไุมเกนิ 2 ป 10,000 บาท 

***คาบรกิารขางตน ยงัไมรวมคาทปิคนขบัรถ หวัหนาทวัร และมคัคเุทศกทองถิน่ 

ทานละ 3500 เยน /ทรปิ/ตอทาน*** 

ในกรณยีกเลกิการเดนิทาง ตองยกเลกิ 30 วันกอนการเดนิทางเทานั้น ไมเชนนั้นทางบริษัทจะไมคืนมัดจําไมวาดวย

กรณใีดๆทัง้สิน้ เพราะวาทางบริษทัไดทาํการจายคาตัว๋ไปใหกบัการสายการบนิเรียบรอยแลว โปรดอานขอความให

ถี่ถวนกอนการจองทัวรทุกครั้ง เพื่อประโยชนแกตัวทานเอง  

 

การเดนิทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 30 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว บริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา 

กรุณาชาํระมดัจาํ ทานละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจําทั้งหมด 

เนื่องจากทางบริษัทฯ ไดชําระคาตั๋วเครื่องบินเต็มใบใหกับสายการบินเปนที่เรียบรอย ยกเวนคาภาษีน้ํามันที่ยังมิได

ชําระ คาทัวรสวนที่เหลือ กรุณาชําระ 21 วันกอนการเดินทาง 

หมายเหต ุ 1. ตัว๋เมือ่ออกแลว ไมสามารถรฟีนดได อนัเนือ่งจากเงือ่นไขของสายการบนิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อัตราคาบริการนี้รวม 

 คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ    คาภาษีสนามบินทุกแหงที่ม ี

 คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน 20 กก.  คารถรับ-สง และนําเที่ยวตามรายการ 

 คาที่พักตามที่ระบุในรายการ พักหองละ 2 ทาน  คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ  

จากมาตรการยกเวนวซีาเขาประเทศญีปุ่นใหกบัคนไทย ผูทีป่ระสงคจะพาํนกัระยะสัน้

ในประเทศญีปุ่นไมเกนิ 15 วนั ไมวาจะดวยวตัถปุระสงคเพือ่การทองเทีย่ว เยีย่มญาต ิ

หรอืธรุกจิ จะตองยืน่เอกสารในขัน้ตอนการตรวจเขาเมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตัิ

การเขาประเทศญีปุ่น* ดงัตอไปนี ้

 

1. ตัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่น ทางทวัรจดัเตรยีมให 

2. สิง่ทีย่นืยนัวาทานสามารถรบัผดิชอบคาใชจายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวางทีพ่าํนกั

ในประเทศญีปุ่นได (เชน เงนิสด บตัรเครดติ เปนตน) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู และหมายเลขตดิตอในระหวางทีพ่าํนกัในประเทศญีปุ่น (เชน คนรูจกั 

โรงแรม และอืน่ๆ) ทางทวัรจดัเตรยีมให 

4. กาํหนดการเดนิทางระหวางทีพ่าํนกัในประเทศญีปุ่น ทางทวัรจดัเตรยีมให 



 

 คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ    คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง  

 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 

อัตราคาบริการนี้ไมรวม 

 คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ปุน (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุนใหกับคนไทย ผูที่ประสงค

จะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุนไมเกิน 15 วัน) **ถากรณีที่ทางรัฐบาลประกาศใหกลับมาใชวีซา      ผูเดินทาง

จะตองเสียคาใชจายในการทําวีซาเพ่ิม ทานละ 1,700 บาท** 

 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพททางไกล คา

อินเตอรเน็ต คาซักรีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจาก

หัวหนาทัวรกอนการใชบริการ) 

 คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 3500 เยน /ทริป/ตอทาน 

 คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 

 คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ปุน (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุนใหกับคนไทย ผูที่ประสงค

จะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุนไมเกิน 15 วัน) 
เงื่อนไขการชําระคาบริการ 

1. นักทองเทีย่วหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินมัดจําเปนเงินจํานวน 10,000 บาทตอทานเพ่ือสํารองที่นั่ง  

2. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือทั้งหมดกอนวันเดินทางอยางนอย 21 วัน กรณี

นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธ

การจายเงินไมวากรณีใดๆ ใหถือวานักทองเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวรนั้นๆ 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักทองเที่ยวหรือเอ

เจนซี่(ผูมชีื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอยางใด

อยางหน่ึงเพ่ือแจงยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปนลายลักษณอักษร ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทาง

โทรศัพทไมวากรณีใดๆ 

2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูมีชื่อในเอกสาร

การจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพ่ือทํา

เรื่องขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐาน

การชําระเงินคาบริการตางๆ และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไข

การคืนเงินคาบริการดังนี ้

2.1 ยกเลิกกอนวันเดินทาง 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการที่ชําระแลว  

2.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 30 วัน ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมด 

ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเนื่องในการเตรียมการจัดการนําเที่ยว

ใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองที่นั่งต๋ัวเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ 

3. การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra 

Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการ

ทั้งหมด   



 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถึง 15 คน  

เงื่อนไขและขอกําหนดอื่นๆ 

1. ทัวรนีส้ําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทานั้น 

2. ทัวรนี้เปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือ

ทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือ

ทั้งหมดใหแกทาน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวา 15 ทาน โดย

จะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวี

ซา  และอยางนอย 10 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซา  แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะ

ชําระคาบริการเพิ่มจากการที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพ่ือใหคณะเดินทางได  

ทางเรายินดีทีจ่ะใหบริการตอไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหนาชื่อ 

เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพ่ือใชในการจองต๋ัวเครื่องบิน ในกรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหนา

หนังสือเดินทางใหกับทางบริษัทพรอมการชําระเงินมัดจํา 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อใหสอดคลองกับ

สถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคํานึงถึงความ

ปลอดภัยของนักทองเที่ยวสวนใหญเปนสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักทองเที่ยวที่

มิไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ 

ความเจ็บปวย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความลาชา เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการ

บิน เหตุสุดวิสัยอื่น เปนตน 

7. อัตราคาบริการนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีเช้ือเพลิง คาประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ  

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เวนแตมี

เอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทานั้น  

ขอแนะนํากอนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 มิลลิลิตรตอชิ้น 

และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาให

เจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทานั้น ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุ

ภัณฑมากกวาที่กําหนดจะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น  

 

2. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใสกระเปาใบใหญและ

ฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น  

3. ประเทศญี่ปุน มีกฎหมายหามนําผลิตภัณฑที่ทํามาจากพืช และเน้ือสัตวทกุชนิดเขาประเทศ เชน ผัก ผลไมสด  ไข 

เนื้อสัตว ไสกรอกฯ เพื่อเปนการปองกันโรคติดตอที่จะมาจากสิ่งเหลานี้ หากเจาหนาที่ตรวจพบ จะตองเสียคาปรับใน

อัตราที่สูงมาก 

  
 
 


