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วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง – นาริตะ  
 

07.30 น. พร้อมกันที่สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการ
บิน AIR ASIA X เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน 

สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครือ่ง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ทีน่ ัง่ 
จดัทีน่ ัง่แบบ 3-3-3 มบีรกิารอาหารรอ้นเสริฟ์ท ัง้ขาไปและขากลบั 

(น า้หนกักระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซือ้น า้หนกัเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย) 
11.05 น. เหิรฟ้าสู่เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ XJ606 บริการอาหาร และเครื่องดื่ม        บน

เครื่อง 
 

 

 

 

 

 
 
19.25 น.   ถึง เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรแล้วน าท่านเดินทางสู่ท่ีพัก 

พักที่ APA HOTEL NARITA หรือเทียบเท่า 
 

วันที่สอง นาริตะ-พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ – ศาลเจ้าคาชิมะ– เอม ิพรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ จังหวัดอิบารากิ เพื่อสักการะ พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ  แห่งเมืองอุชิคุ เป็น
พระพุทธรูปท่ีมีขนาดใหญ่มาก มีความสูงถึง 120 เมตร และยังได้รับการบันทึกจากกินเนสบุ๊คว่า 

เป็นรูปป้ันพระพุทธรูปปางยืนท่ีหล่อจากทองสัมฤทธิ์มีความสูงท่ีสุดใน
โลก พระพุทธรูปปางยืนนี้ สูงเป็นอันดับ 3 ของโลกเลยทีเดียว อีกท้ัง
ยังสามารถเข้าไปเยี่ยมชมด้านในของพระพุทธรูปได้ด้วย ซึ่งภายในรูป
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ป้ันจะแบ่งออกเป็น 5 ชั้น แต่ละชั้นของรูปปั้นจะมีการจัดแสดงท่ีแตกต่างกันออกไปค่ะ สามารถขึ้น
ลิฟท์เพื่อไปยังจุดชมวิวท่ีตั้งอยู่บริเวณหน้าอกของพระพุทธรูป  มีความสูงประมาณ  85 เมตร   
ภายในบริเวณวัดยังยังสามารถเดินชมสวนดอกไม้ และสวนสัตว์ขนาดเล็กท่ีมีท้ังกระรอก, กระต่าย  
เป็นต้น  ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์ ท่านละ  400 เยน 

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย จากนั้นท าท่านศักการะขอพร ณ ศาลเจ้าคาชิมะ ซึ่งศูนย์กลางของศาลเจ้าคาชิมะอื่น ๆ มากกว่า 600 

แห่งท่ัวประเทศญี่ปุ่น สร้างขึ้นในปี 660 ก่อนคริสตศักราช นอกจากจะเก่าแก่ท่ีสุดในภูมิภาคคันโต
แล้ว ท่ีนี่ยังมีชื่อว่าเป็นศาลเจ้าที่พลังวิญญาณแก่กล้าท่ีสุดในคันโตด้วย โดยมีคาเคมิคาสุจิ โนะ โอคา
มิ  หรือเทพเจ้าแห่งชัยชนะ เป็นเทพประจ าศาลเจ้า บรรยากาศเงียบสงบท่ีเต็มไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์
ของศาลเจ้าคาชิมะท าให้ท่ีนี่เป็นสถานท่ีท่ีเหมาะกับการมาเดินเล่นและช าระจิตใจไปพร้อม ๆ กันอีก
ด้วย หลังจากนั้นให้ท่านได้ช้อปป้ิงสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังท่ี เอมิ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต แหล่งรวม
สินค้าน าเข้าและสินค้าแบรนด์ญี่ ปุ่นท่ีดังไปท่ัวโลก  กว่า  150 ร้าน อาทิเช่น COACH, GAP, 

SAMSONITE, RAYBAN เลือกดูเครื่องประดับ และนาฬิกาหรูอย่าง CITIZEN, G-SHOCK, FOSSIL, 

SEIKO ฯลฯ รองเท้าแฟชั่น  ADIDAS, NIKE, ABC MART, PUMA, REEBOK, TIMBERLAND ฯลฯ  

อีกท้ังยังมีร้านอาหารให้ท่านได้เลือกชิม เลือกลิ้มลอง มากกว่า  20 ร้านให้เลือกไม่ว่าจะเป็น อาหาร
ญี่ปุ่น ราเม็ง อาหารจีน หรือแม้กระท่ังพิซซ่า   

ค่่า  อิสระอาหารค่่าตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการเลือกซ้ือสินค้า  
พักท่ี  MARROAD INTERNATIONAL TSUKUBAหรือเทียบเท่า 
 

วันที่สาม ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที5่) – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – หมู่บ้านน้่าใสโอชิโนะฮัคไค  - เต็มอ่ิมกับบุฟ
เฟ่ต์ขาปูยักษ์ 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
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น า ท่ าน เดิ น ท างสู่  ภู เข า ไฟ ฟู จิ  ท่ี ตั้ ง
ตระหง่านอยู่เหนือเกาะญี่ปุ่นด้วยความสูง
3,776เมตร จากระดับน้ าทะเล น าท่านขึ้น
ชมความงามกันแบบใกล้ชิด ยังบริเวณ “ชั้น 

5” ของภู เข าไฟฟู จิ  (ขึ้ นอยู่ กับสภาพ
ภูมิอากาศ) เพื่อชมทัศนียภาพโดยรอบของ
ภูเขาไฟที่ สามารถมอง เห็นทะเลสาบท้ังห้า
กระจายอยู่โดยรอบ ให้ท่านได้สัมผัสอากาศ
อันบริสุทธิ์บนยอดเขาฟูจิ ถ่ายภาพท่ีระลึก 

กับภูเขาไฟท่ีได้ชื่อว่ามีสัดส่วนสวยงามท่ีสุดในโลก ซึ่งเป็นภูเขาไฟท่ียังดับไม่สนิท และมีความสูง
ท่ีสุดในประเทศญี่ปุ่น จากนั้น น าท่านเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์ EARTH QUAKE MUSEUM ท่ีจ าลอง
เรื่องราวของภูเขาไฟฟูจิ และให้ท่านได้สัมผัสกับความรู้สึกของการจ าลองเรื่องราวเกี่ยวกับ
แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่น จากนั้นอิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของท่ีระลึกตามอัธยาศัย 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
น่าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านน้่าใสโอชิโนะฮัคไค น าท่านเจาะลึกตามหาแหล่งน ้าบริสุทธิ์จากภูเขาไฟฟูจิ 
ท่ีเป็นแหล่งน ้าตามธรรมชาติตั้งอยู่ในหมู่บ้านโอชิโนะ จ.ยามานชิ หรือพูดในทางกลับกันคือกลุ่มน ้า
ผุดโอชิโนะฮัคไค เพียงก้าวแรกท่ีย่างเท้าเข้าไปในหมู่บ้าน ก็สัมผัสได้ถึงอากาศบริสุทธิ์ และไอเย็น
จากแหล่งน ้าธรรมชาติท่ีมีให้เห็นอยู่ทุกมุม โดยในบ่อน ้าใสแจ๋วมีปลาหลากหลายพันธุ์แหวกว่าย
สบายอารมณ์  แต่ขอบอกเลยว่าน ้าแต่ละบ่อนั้นเย็นเจี๊ยบถึงใจจนแอบสังสัยว่าน้องปลาไม่หนาว
สะท้านกันบ้างรึ เพราะอุณหภูมิในน ้าเฉลี่ยอยู่ท่ี 10-12 องศาฯนอกจากชมแล้วก็ยังมีน ้าผุดจาก
ธรรมชาติให้ตักดื่มตามอัธยาศัย และที่ส าคัญ หมู่บ้านโอชิโนะยังเป็นแหล่งช้อปป้ิงสินค้าโอทอปชั้น
เย่ียม 
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พักที่  FUJI HAKONE LAND SCHOLE PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า 
ค่่า รับประทานอาหารค่่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม *** ให้ท่านได้อิ่มอร่อยกับมื้อพิเศษที่มีขาปูยักษ์ให้

ท่านได้ลิ้มลองรสชาติปูพร้อมน้่าจิ้มสไตส์ญี่ปุ่นอย่างจุใจ หลังอาหารให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่
น้่าแร่ธรรมชาติ เช่ือว่าถ้าได้แช่น้่าแร่แล้ว จะท่าให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียน
โลหิตดีขึ้น 
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วันทีส่ี่  ฟูจ ิ- วัดอาซากุสะ – ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี – ชินจูกุ – อิออน – กรุงเทพฯ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

น าท่าน เก็บภาพประทับใจกับคู่กับแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริมแม่น้่าสุมิดะ หอคอย
โตเกียวสกายทรี” (Tokyo Sky tree) หอส่งสัญญาณโทรคมนาคมท่ีสูงท่ีสุดในโลก ... เปิดให้บริการ
เมื่อวันท่ี 22 พฤษภาคม 2555 โดยหอนี้มีความสูง 634 เมตร สร้างด้วยเทคนิคทางสถาปัตยกรรม
และวิศวกรรมอันทันสมัย ในช่วงท่ีเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่หอคอยแห่งนี้ได้พิสูจน์ให้เห็นถึง
โครงสร้างทางสถาปัตยกรรมท่ีแข็งแรงทนทาน เพราะไม่เกิดความเสียหายแม้แต่น้อย ชม วัดอาซากุ
สะ วัดท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในกรุงโตเกียว เข้านมัสการขอพรจากพระพุทธรูปเจ้าแม่กวนอิมทองค า  
นอกจากนั้นท่านยังจะได้พบเก็บภาพประทับใจกับโคมไฟขนาดยักษ์ท่ีมีความสูงถึง 4.5 เมตรซึ่ง
แขวนอยู่บริเวณประตูทางเข้าวัด และยังสามารถเลือกซื้อเครื่องรางของขลังได้ภายในวัด ฯลฯ หรือ
เพลิดเพลินกับ ถนนนาคามิเซ ถนนช้อปป้ิงท่ีมี ชื่อเสียงของวัด มีร้านขายของท่ีระลึกมากมายไม่ว่า
จะเป็นเครื่องรางของขลัง ของเล่นโบราณ และตบท้ายด้วยร้านขายขนมท่ีคนญี่ปุ่น มายังวัดแห่งนี้
ต้องมาต่อคิวกันเพื่อลิ้มลองกับรสชาดสุดแสนอร่อย  

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
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บ่าย จากนั้นน าท่านช้อปป้ิงย่านดัง ย่านชินจุกุ”ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการจับจ่ายซื้อสินค้านานาชนิด 

ได้จากท่ีนี่ ไม่ว่าจะเป็น ร้านซานริโอะ ร้านขายเครื่องอิเลคทรอนิกส์ กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา 
เครื่องส่าอาง ต่างๆ กันที่ร้าน MATSUMOTO แหล่งรวมเหล่าบรรดาเครื่องส่าอางมากมาย อาทิ มาร์ค
เต้าหู,้ โฟมล้างหน้า WHIP FOAM ที่ราคาถูกกว่าบ้านเรา 3 เท่า, ครีมกันแดดชิเซโด้ แอนเนสซ่าที่คน
ไทยรู้จักเป็นอย่างดี  และสินค้าอื่น ๆ  หรือให้ท่านได้สนุกกับการเลือกซ้ือสินค้า แบรนด์ดังอาทิ 
LOUIS VULTTON, UNIQLO, ก ร ะ เป๋ า สุ ด ฮิ ต  BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสื้ อ  COMME DES 

GARCONS, H&M หรือเลือกซ้ือรองเท้า 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลากหลายแบรนด์ดัง อาทิ NIKE, CONVERSE, NEW BALANCE, REEBOK ฯลฯ ได้ที่ร้าน ABC 

MART จากนั้นน าท่านอิสระช้อปป้ิง ณ ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ของนาริตะ ห้างฯ อิออน จัสโก้  
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ซื้อของฝากก่อนกลับ อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม้ และ หากท่านใดหลงไหลในรสชาดของคิ
ทแคทชาเขียวสามารถหาซื้อได้ท่ีนี่ได้เลย **เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาช้อปปิ้งอิสระอาหารค่่าตาม
อัธยาศัย** ได้เวลาอันสมควรน่าท่านสู่ สนามบินนาริตะ เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ 

20.15 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์ เอเชีย เอ็กซ์ เท่ียวบินท่ี XJ607 บริการอาหารและเครื่องดื่ม
บนเครื่อง 

 

วันทีห่้า กรุงเทพฯ 

01.20 น. ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ 

 
 

อัตราค่าบริการ (บาท) 
 

 

ก่าหนดการเดินทาง 
 

 

ผู้ใหญ่ห้องละ  
2-3 ท่าน 

 

พักเดี่ยว
เพิ่ม 

 

ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋ว 
เครื่องบิน 

20 – 24 กรกฎาคม 2018 22,999 8,000 13,999 

27 – 31 กรกฎาคม 2018 26,999 8,000 17,999 

28 ก.ค. – 01 ส.ค. 2018 26,999 8,000 17,999 

02 – 06 สิงหาคม 2018 24,999ปรับเหลือ 17999 8,000 15,999 

03 – 07 สิงหาคม 2018 24,999ปรับเหลือ 17999 8,000 15,999 

04 – 08 สิงหาคม 2018 24,999ปรับเหลือ 17999 8,000 15,999 

08 – 12 สิงหาคม 2018 24,999ปรับเหลือ 17999 8,000 15,999 

16 – 20 สิงหาคม 2018 24,999ปรับเหลือ 17999 8,000 15,999 
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17 – 21 สิงหาคม 2018 24,999ปรับเหลือ 17999 8,000 15,999 

18 – 22 สิงหาคม 2018 24,999ปรับเหลือ 17999 8,000 15,999 

23 – 27 สิงหาคม 2018 24,999ปรับเหลือ 17999 8,000 15,999 

24 – 28 สิงหาคม 2018 24,999ปรับเหลือ 17999 8,000 15,999 

25 – 29 สิงหาคม 2018 24,999ปรับเหลือ 17999 8,000 15,999 

31 ส.ค.- 04 ก.ย. 2018 23,999ปรับเหลือ 17999 8,000 14,999 

01 – 05 กันยายน 2018 19,999 8,000 10,999 

 

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 10,000 บาท 

***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 

ท่านละ 3500 เยน /ทริป/ต่อท่าน*** 

 

 

 

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ต้องยกเลิก 30 วันก่อนการเดินทางเท่านั้น ไม่เช่นนั้นทางบริษัทจะ
ไม่คืนมัดจ่าไม่ว่าด้วยกรณีใดๆทั้งสิ้น เพราะว่าทางบริษัทได้ท่าการจ่ายค่าตั๋วไปให้กับการสาย
การบินเรียบร้อยแล้ว โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกครั้ง เพื่อประโยชน์แก่ตัว
ท่านเอง  
 

การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจ่านวน 30 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ่านวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา 
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กรุณาช่าระมัดจ่า ท่านละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจ่า
ทั้งหมด เนื่องจากทางบริษัทฯ ได้ช่าระค่าตั๋วเครื่องบินเต็มใบให้กับสายการบินเป็นที่เรียบร้อย ยกเว้นค่าภาษีน้่ามันที่
ยังมิได้ช่าระ ค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือ กรุณาช่าระ 21 วันก่อนการเดินทาง 
 

หมายเหตุ 1. ตั๋วเมื่อออกแล้ว ไม่สามารถรีฟันด์ได้ อันเนื่องจากเงื่อนไขของสายการบิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม 

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญีปุ่่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ่านกัระยะสั้นในประเทศ
ญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถปุระสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่น
เอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น* ดังต่อไปนี ้
 

1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น ทางทัวร์จัดเตรียมให้ 
2. สิ่งที่ยืนยันวา่ท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พ่านกัในประเทศ

ญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น) 

3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พ่านักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรูจ้ัก โรงแรม 

และอื่นๆ) ทางทัวร์จัดเตรียมให้ 
4. ก่าหนดการเดินทางระหว่างที่พ่านักในประเทศญี่ปุน่ ทางทัวร์จัดเตรียมให้ 
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 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 
 ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  ค่ารถรับ-ส่ง และน าเที่ยวตามรายการ 
 ค่าท่ีพักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน  ค่าเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามมื้อทีร่ะบุในรายการ    ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 
 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ท่ี
ประสงค์จะพ านักระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15 วัน) **ถ้ากรณีที่ทางรัฐบาลประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า      ผู้
เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการท าวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 1,700 บาท** 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า
อินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถาม
จากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ) 
 ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 3500 เยน /ทริป/ต่อท่าน 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย  ผู้ท่ี
ประสงค์จะพ านักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน) 

เงื่อนไขการช่าระค่าบริการ 
1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ต้องช าระเงินมัดจ าเป็นเงินจ านวน 10,000 บาทต่อท่านเพื่อส ารองท่ีนั่ง  
2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ต้องช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือท้ังหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน กรณี

นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูก
ปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท 

ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวัน

เวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบริษัท 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
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1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือเอเจน
ซี่(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอย่างใด
อย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทาง
โทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสาร
การจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อ
ท าเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน  โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ 

หลักฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารท่ีต้องการให้น าเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมี
เงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี ้
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระแล้ว  
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแล้วท้ังหมด 

ท้ังนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายท่ีได้จ่ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการน าเท่ียว
ให้แกน่ักท่องเท่ียว เช่น การส ารองท่ีนั่งตั๋วเครื่องบิน การจองท่ีพักฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีต้องการันตีมัดจ าหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra 

Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าบริการ
ท้ังหมด   

4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท 

ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวัน
เวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  

 
เงื่อนไขและข้อก่าหนดอ่ืนๆ 

1. ทัวร์นี้ส าหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเท่ียวเท่านั้น 
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2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามท่ีระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วน
หรือท้ังหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่า
บางส่วนหรือท้ังหมดให้แก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน 

โดยจะแจ้งให้กับนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ี
ไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเท่ียวทุกท่าน
ยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพิ่มจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ีทางบริษัทก าหนดเพื่อให้คณะ
เดินทางได้  ทางเรายินดีท่ีจะให้บริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค าน าหน้าชื่อ 

เลขท่ีหนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่มิได้ส่ง
หน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการช าระเงินมัดจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ท้ังนี้ บริษัทจะค านึงถึงความ
ปลอดภัยของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีเพิ่มขึ้นของนักท่องเท่ียวท่ี
มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ 
ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการ
บิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น 

7. อัตราค่าบริการนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการให้ค าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแต่มี
เอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทก ากับเท่านั้น  
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ข้อแนะน่าก่อนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น 

และรวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมา
ให้เจ้าหน้าท่ีตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาด
บรรจุภัณฑ์มากกว่าที่ก าหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าท่ีโหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น  

 

2. สิ่งของท่ีมีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่
และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น  

3. ประเทศญี่ปุ่น มีกฎหมายห้ามน าผลิตภัณฑ์ท่ีท ามาจากพืช และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้สด  

ไข่ เนื้อสัตว์ ไส้กรอกฯ เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดต่อท่ีจะมาจากสิ่งเหล่านี้ หากเจ้าหน้าท่ีตรวจพบ จะต้องเสีย
ค่าปรับในอัตราที่สูงมาก 

  
 
 


