
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

วนัแรก สนามบินดอนเมือง – นารติะ- เมืองเก่าซาวาระ-ศาลเจา้คาโทร ิ

 

02.00 น. พร้อมกันที่สนามบินนานาชาติดอนเมือง ช้ัน 3 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน AIR 
ASIA X เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน 

สายการบิน AIR ASIA X ใช้เคร่ือง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ทีน่ั่ง 
จัดทีน่ั่งแบบ 3-3-3 มีบริการอาหารร้อนเสิร์ฟทั้งขาไปและขากลบั 

(น า้หนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน หากต้องการซ้ือน า้หนักเพิม่ ต้องเสียค่าใช้จ่าย) 
05.05 น. เหินฟ้าสู่เมืองนาริตะ ประเทศญ่ีปุ่น โดยสายการบินแอร์ เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ602 บริการอาหาร และ

เคร่ืองดื่มบนเคร่ือง 
 
 

 

 
 

 
 
13.10 น.   ถึง เมืองนาริตะ ประเทศญ่ีปุ่น หลงัจากผา่นขั้นตอนศุลกากรแลว้ จากนั้นน าท่านสักการะขอพรท่ี ศาลเจ้าคาโทริ 

ตั้งอยูท่างทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของเมืองนาริตะ เป็นศาลเจา้ของศาสนาชินโต และเป็นศาลเจา้หลกัของศาลเจา้
คาโทริกวา่ 100 แห่งทัว่ทั้งญ่ีปุ่น มีไวส้ักการะ ทหารผูพ้ิทกัษท่ี์ส าคญัในสมยัซามูไร ส่ิงก่อสร้างท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของ
ศาลเจา้คาโทริ คือ อาคารสีด า และประตูสีแดงเขม้ ซ่ึงสร้างมาตั้งแต่ปี 1700 
 

 

 

 

 

 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองเก่าซาวาระ เมืองท่ีข้ึนช่ือว่าเป็น ลิตเต้ิลเอโดะ แห่งชิบะ เป็นเมืองเล็กๆตั้งอยู่ทางทิศ
ตะวนัออกเฉียงเหนือของเมืองนาริตะ ซ่ึงเคยเป็นศูนยก์ลางการขนส่งขา้วในช่วงสมยัเอโดะ  (1603-1867) ซ่ึงเป็น
เขตพื้นท่ีท่ียงัคงหลงเหลือร้านคา้และสภาพของอาคารบา้นเรือนท่ีตั้งเรียงรายมาตั้งแต่สมยัโบราณ โดยสภาพยงัคง 



 

 

 
เป็นเหมือนเม่ือร้อยกวา่ปีท่ีแลว้ ดว้ยความร่วมมือของคนในทอ้งถ่ิน อิสระให้ท่านสัมผสัเมืองเก่าดั้งเดิมของญ่ีปุ่น 
ร้านคา้ต่างๆ และคลงัสินคา้จากสมยัเอโดะ  
 

 

 

 

 

 
 

ค ่า อสิระอาหารค ่าตามอธัยาศัย 
พกัที่ TOYOKO INN NARITA HOTEL หรือเทยีบเท่าระดับเดียวกนั 
 

วนัที่สอง     ภูเขาไฟฟูจ ิ(ชั้นท่ี5)–เปิดประสบการณใ์หม่ กบั พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น -ทุ่งดอกพิงคม์อส – 

                  ชอ้ปป้ิงโกเทมบะ เอา้ตเ์ล็ท -อาบน ้าแรธ่รรมชาต ิ+ ทานขาปูยกัษ ์

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
น าท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ บริเวณช้ัน 5 โดยรถโค้ช (ข้ึนอยู่กบัสภาพภูมิอากาศ) ให้ท่านไดส้ัมผสัอากาศอนั
บริสุทธ์ิบนยอดเขาฟูจิ ถ่ายภาพท่ีระลึก กบัภูเขาไฟท่ีไดช่ื้อว่ามีสัดส่วนสวยงามท่ีสุดในโลก ซ่ึงเป็นภูเขาไฟท่ียงั
ดบัไม่สนิท และมีความสูงท่ีสุดในประเทศญ่ีปุ่นจากดา้นล่างสู่บนยอดปล่องเขาดว้ยความสูง 3,776 เมตร)  
 
 
 
 
 
 
น าท่านเปิดประสบการณ์ใหม่กับ พิธีชงชาญี่ปุ่น ซ่ึงเป็นเอกลกัษณ์ของประเทศญ่ีปุ่นว่าด้วยการใช้เวลาอย่าง
สุนทรีย ์ดว้ยการด่ืมและการชงชาผงสีเขียวหรือมทัชา นบัตั้งแต่ประมาณศตวรรษท่ี 14 ตน้ฉบบัของพิธีชงชา และ
ให้ท่านไดส้ัมผสักบับรรยากาศของการจ าลองเร่ืองราวเก่ียวการพบปะกนัในวงสังคมเก่ียวกบัการด่ิมและชงชาท่ี
ได้แพร่หลายในบรรดาชนชั้นสูงท่ีเกิดข้ึนในประเทศญ่ีปุ่น จากน้ันอิสระให้ท่านได้เลือกซ้ือของที่ระลึกตาม
อธัยาศัย 



 

 

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
จากนั้นน าท่านชมดอกชิบะซากุระ หรือท่ีรู้จกักนัในนามนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีช่ือทุ่งพิงคม์อส”ท่ีพร้อมเพรียงกนั
เบ่งบานอวดสีสันฉูดฉาดงดงาม (โดยปกติ ดอกชิบะซากุระ หรือ พิงค์มอส จะบานช่วงปลายเดือนเมษายน – ต้น
เดือนมิถุนายนของทุกปี แต่ทั้งนีท้ั้งน้ันขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ) ท่ามกลางอากาศท่ีเยน็สบาย พร้อมกบัทศันียภาพท่ี
โดดเด่น เบ้ืองหลงัเป็นฉากของภูเขาไฟฟูจิท่ีงามสง่า ท่านจะไดช้มสีสันท่ีเตม็ทัว่ทั้งภูเขา และส่งกล่ินหอมอบอวล
ของดอกไมน้ี้จะท าให้ทั้งเมืองหอมกรุ่นไปทัว่อาณาบริเวณ ให้ท่านไดเ้ก็บบนัทึกภาพแห่งความทรงจ าแห่งความ
สดงามไวร้ าลึก และทุกคร้ังท่ีน าภาพถ่ายกลบัมาดูอีกคร้ังท่านจะร าลึกถึงบรรยากาศน้ีไปตราบนานแสนนาน 
 
 
 
 
 

 
 

***ในกรณทีี่ทุ่งดอกพงิค์มอสปิด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิน าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้าน                โอชิโนะฮัคไค น า
ท่านเจาะลึกตามหาแหล่งน ้ าบริสุทธ์ิจากภูเขาไฟฟูจิ ท่ีเป็นแหล่งน ้ าตามธรรมชาติตั้งอยูใ่นหมู่บา้นโอชิโนะ จ.ยา
มานชิ หรือพูดในทางกลบักนัคือกลุ่มน ้ าผุดโอชิโนะฮคัไค เพียงกา้วแรกท่ียา่งเทา้เขา้ไปในหมู่บา้น ก็สัมผสัไดถึ้ง
อากาศบริสุทธ์ิ และไอเยน็จากแหล่งน ้ าธรรมชาติท่ีมีให้เห็นอยูทุ่กมุม โดยในบ่อน ้ าใสแจ๋วมีปลาหลากหลายพนัธ์ุ
แหวกวา่ยสบายอารมณ์  แต่ขอบอกเลยวา่น ้ าแต่ละบ่อนั้นเยน็เจ๊ียบถึงใจจนแอบสังสัยวา่นอ้งปลาไม่หนาวสะทา้น
กนับ้างรึ เพราะอุณหภูมิในน ้ าเฉล่ียอยู่ท่ี 10-12 องศาฯนอกจากชมแล้วก็ยงัมีน ้ าผุดจากธรรมชาติให้ตกัด่ืมตาม
อธัยาศยั และท่ีส าคญั หมู่บา้นโอชิโนะยงัเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงสินคา้โอทอปชั้นเยีย่ม 

 

หลงัจากนั้นใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้แบรนด์เนมช่ือดงัท่ี โกเทมบะ แฟคทอร่ี เอ้าท์เล็ต แหล่งรวมสินคา้น าเขา้และ
สินคา้แบรนด์ญ่ีปุ่นท่ีดงัไปทัว่โลก พบกบัคอลเลคชัน่เส้ือผา้ใหม่ล่าสุด อาทิ MK MICHEL KLEIN, MORGAN, 
ELLE, CYNTHIA ROWLEY ฯลฯ เลือกซ้ือกระเป๋าแบรนด์เนมยี่ห้อดังได้ท่ีร้าน BALLY, PRADA, GUCCI, 
DIESEL, TUMOI, GAP, ARMANI ฯลฯ เลือกดูเคร่ืองประดับ และนาฬิกาหรูอย่าง TAG HEURE, AGETE, 
S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯรองเท้าแฟชั่น HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, 
HOGAN ฯลฯ 
 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

พกัที่ ALEXANDER ROYAL RESORT YAMANAKAKO HOTEL หรือระดับเดียวกนั 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม *** ให้ท่านได้อิม่อร่อยกบัมือ้พเิศษที่มีขาปูยกัษ์ให้ท่านได้ลิม้

ลองรสชาติปูพร้อมน า้จิม้สไตส์ญีปุ่่นอย่างจุใจ หลังอาหารให้ท่านได้ผ่อนคลายกบัการแช่น า้แร่ธรรมชาติ เช่ือว่าถ้า
ได้แช่น า้แร่แล้ว จะท าให้ผวิพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวยีนโลหิตดีขึน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที่สาม เยอืนหุบเขานรก โอวาคุดานิ- ขอพรเจา้แม่กวนอิม วดัอาซากุสะ-ชอ้ปป้ิงชินจูกุ 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
จากนั้นน าท่านเดินทางโดยรถโคช้สู่ หุบเขาโอวาคุดานิ ท่ียงัครุกรุ่นดว้ยควนัจากบ่อก ามะถนัเดือดอยู่ตลอดเวลา 
ชมบ่อน ้ าแร่ก ามะถนัซ่ึงสามารถตม้ไข่ให้สุกได ้โดยชาวญ่ีปุ่นมีความเช่ือวา่หากไดท้านไข่ด าหน่ึงฟองจะสามารถ
ท าใหอ้ายยุนืยาวข้ึนอีกประมาณ 7 ปี  

 
 
 
 
 



 

 

 
เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

น าท่านชม วัดอาซากุสะ วดัท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในกรุงโตเกียว เขา้นมสัการขอพรจากพระพุทธรูปเจา้แม่กวนอิมทองค า  
นอกจากนั้นท่านยงัจะไดพ้บเก็บภาพประทบัใจกบัโคมไฟขนาดยกัษท่ี์มีความสูงถึง 4.5 เมตรซ่ึงแขวนอยูบ่ริเวณ
ประตูทางเขา้วดั และยงัสามารถเลือกซ้ือเคร่ืองรางของขลงัไดภ้ายในวดั ฯลฯ หรือเพลิดเพลินกบั ถนนนาคามิเซ 
ถนนช้อปป้ิงท่ีมี ช่ือเสียงของวดั มีร้านขายของท่ีระลึกมากมายไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองรางของขลงั ของเล่นโบราณ 
และตบทา้ยดว้ยร้านขายขนมท่ีคนญ่ีปุ่น มายงัวดัแห่งน้ีตอ้งมาต่อคิวกนัเพื่อล้ิมลองกบัรสชาดสุดแสนอร่อย  

 
 

 

 

 

 

จากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิงยา่นดงั ย่านชินจุกุ”ให้ท่านไดเ้พลิดเพลินกบัการจบัจ่ายซ้ือสินคา้นานาชนิด ไดจ้ากท่ีน่ี ไม่
วา่จะเป็น ร้านซานริโอะ ร้านขายเคร่ืองอิเลคทรอนิกส์ กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เคร่ืองส าอาง ต่างๆ กันที่ร้าน 
MATSUMOTO แหล่งรวมเหล่าบรรดาเคร่ืองส าอางมากมาย อาทิ มาร์คเต้าหู้, โฟมล้างหน้า WHIP FOAM ที่
ราคาถูกกว่าบ้านเรา 3 เท่า, ครีมกันแดดชิเซโด้ แอนเนสซ่าที่คนไทยรู้จักเป็นอย่างดี  และสินค้าอื่น ๆ  หรือให้ท่าน
ได้สนุกกับการเลือกซ้ือสินค้า แบรนด์ดังอาท ิLOUIS VULTTON, UNIQLO, กระเป๋าสุดฮิต BAO BAO ISSEY 
MIYAKE, เส้ือ COMME DES GARCONS, H&M หรือเลอืกซ้ือรองเท้า 
 
 
 
 
 

 
หลากหลายแบรนด์ดัง อาทิ NIKE, CONVERSE, NEW BALANCE, REEBOK ฯลฯ ได้ที่ร้าน ABC MART 
**อสิระอาหารเยน็เพือ่ไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปป้ิง** 

พกัที่ TOYOKO INN NARITA HOTEL หรือเทยีบเท่าระดับเดียวกนั 
 



 

 

 
 

วนัที่สี ่ ชอ้ปป้ิงจุใจละลายเงินเยน ณ หา้งอิออน –สนามบินดอนเมือง-กรุงเทพฯ 

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
จากนั้นน าท่านอิสระชอ้ปป้ิง ณ ห้างสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ของนาริตะ ห้างฯ อิออน จัสโก้  ซ้ือของฝากก่อนกลบั 
อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม ้และ หากท่านใดหลงไหลในรสชาดของคิทแคทชาเขียวสามารถหาซ้ือไดท่ี้น่ีไดเ้ลย 

* *

เพือ่ไม่เป็นการเสียเวลาช้อปป้ิงอสิระเทีย่งตามอธัยาศัย** 
ได้เวลาอนัสมควรน าท่านสู่ สนามบินนาริตะ เพือ่เดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ 

14.25 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์ เอเชีย เอก็ซ์ เท่ียวบินท่ี XJ603 บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง 
19.10 น. ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ 

**************************************** 
** หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทวัร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทุกคร้ังก่อนท าการ 
ออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

*** ขอบพระคุณทุกท่านท่ีใชบ้ริการ *** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
อตัราค่าบริการ 

 
 

ก าหนดการเดินทาง 
 

 

ผูใ้หญ่หอ้งละ  

2-3 ท่าน 

 

พกัเดี่ยวเพิ่ม 

 

ราคาทวัรไ์ม่รวมตัว๋ 

เครือ่งบิน 

10-13 พฤษภาคม 2561 21,999 8,000 15,999 

11-14 พฤษภาคม 2561 21,999 8,000 15,999 

12-15 พฤษภาคม 2561 21,999 8,000 15,999 

17-20 พฤษภาคม 2561 21,999 8,000 15,999 

18-21 พฤษภาคม 2561 21,999 8,000 15,999 

19-22 พฤษภาคม 2561 21,999 8,000 15,999 

24-27 พฤษภาคม 2561 21,999 8,000 15,999 

25-28 พฤษภาคม 2561 21,999 8,000 15,999 

26-29 พฤษภาคม 2561 21,999 8,000 15,999 
 

**หมายเหตุโปรแกรมนีไ้ม่มรีาคาเด็ก** 
** ราคาเด็กอายไุม่เกนิ 2 ปี 10,000 บาท** 

***ค่าบริการข้างต้น ยงัไม่รวมค่าทปิคนขบัรถ หัวหน้าทวัร์ และมคัคุเทศก์ท้องถิ่น 
ท่านละ 3500 เยน /ทริป/ต่อท่าน*** 

 

ในกรณียกเลกิการเดินทาง ต้องยกเลิก 30 วันก่อนการเดินทางเท่าน้ัน ไม่เช่นน้ันทางบริษัทจะไม่คืนมัดจ าไม่ว่าด้วย
กรณีใดๆทั้งส้ิน เพราะว่าทางบริษัทได้ท าการจ่ายค่าตั๋วไปให้กบัการสายการบินเรียบร้อยแล้ว โปรดอ่านข้อความให้ถี่
ถ้วนก่อนการจองทวัร์ทุกคร้ัง เพือ่ประโยชน์แก่ตัวท่านเอง  
 

การเดินทางในแต่ละคร้ังจะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 30 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการเลือ่นการเดินทาง หรือเปลีย่นแปลงราคา 
 



 

 

 
กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจ าทั้งหมด 
เน่ืองจากทางบริษัทฯ ได้ช าระค่าตั๋วเคร่ืองบินเต็มใบให้กบัสายการบินเป็นที่เรียบร้อย ยกเว้นค่าภาษีน ้ามันที่ยังมิได้
ช าระ ค่าทวัร์ส่วนทีเ่หลอื กรุณาช าระ 21 วนัก่อนการเดินทาง 
หมายเหตุ 1. ตั๋วเมือ่ออกแล้ว ไม่สามารถรีฟันด์ได้ อนัเน่ืองจากเงือ่นไขของสายการบิน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พร้อมคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  ค่ารถรับ-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 
 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน              ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  
 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ    ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 
 
 
 
 
 

จากมาตรการยกเว้นวซ่ีาเข้าประเทศญีปุ่่ นให้กบัคนไทย ผู้ทีป่ระสงค์จะพ านักระยะส้ันในประเทศ
ญี่ปุ่ นไม่เกนิ 15 วนั ไม่ว่าจะด้วยวตัถุประสงค์เพือ่การท่องเทีย่ว เยีย่มญาติ หรือธุรกจิ จะต้องยืน่
เอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมอืง เพือ่ยนืยนัการมคุีณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่ น* ดงัต่อไปนี ้
 

1. ตั๋วเคร่ืองบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่ น ทางทวัร์จัดเตรียมให้ 
2. ส่ิงทีย่นืยนัว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใช้จ่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศ

ญี่ปุ่ นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น) 
3. ช่ือ ทีอ่ยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญี่ปุ่ น (เช่น คนรู้จัก โรงแรม และ

อืน่ๆ) ทางทวัร์จัดเตรียมให้ 
4. ก าหนดการเดินทางระหว่างทีพ่ านักในประเทศญี่ปุ่ น ทางทวัร์จัดเตรียมให้ 



 

 

 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าธรรมเนียมวซ่ีาเขา้ประเทศญ่ีปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญ่ีปุ่นให้กบัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพ านกัระยะ
สั้นในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15 วนั) **ถา้กรณีท่ีทางรัฐบาลประกาศให้กลบัมาใชว้ีซ่า      ผูเ้ดินทางจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการท าวี
ซ่าเพิ่ม ท่านละ 1,700 บาท** 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่า
ซกัรีด มินิบาร์ในหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทวัร์ก่อนการใช้บริการ) 
 ค่าทปิคนขับรถ หัวหน้าทวัร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 3500 เยน /ทริป/ต่อท่าน 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าธรรมเนียมวซ่ีาเขา้ประเทศญ่ีปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญ่ีปุ่นให้กบัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพ านกัระยะ
สั้นในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15 วนั) 
 
เงื่อนไขการช าระค่าบริการ 

1. นกัท่องเท่ียวตอ้งช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 10,000 บาทต่อท่านเพื่อส ารองท่ีนัง่  

2. นกัท่องเท่ียวตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 21 วนั กรณีนกัท่องเท่ียวไม่ช าระเงิน 
หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่กรณีใดๆ ให้ถือว่านกัท่องเท่ียว
สละสิทธิการเดินทางในทวัร์นั้นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั ดงัน้ี วนัจนัทร์ ถึง

ศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยดุนกัขตัฤกษท่ี์รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็นวนัหยุด

ท าการของทางบริษทั 

เงื่อนไขการยกเลกิการเดินทาง 
1. กรณีท่ีนกัท่องเท่ียวตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นกัท่องเท่ียว (ผูมี้ช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้ง

แฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษทัอย่างใดอย่างหน่ึงเพื่อแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษทัเป็น
ลายลกัษณ์อกัษร ทางบริษทัไม่รับยกเลิกการจองผา่นทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียว (ผูมี้ช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ
เดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษทัอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพื่อท าเร่ืองขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนงัสือมอบ
อ านาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารท่ี
ตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 
2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้  
2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่  30 วนั คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 



 

 

 
ทั้ งน้ี ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายท่ีได้จ่ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแล้วเน่ืองในการเตรียมการจัดการน าเท่ียวให้แก่
นกัท่องเท่ียว เช่น การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการันตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กบัสาย
การบิน หรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั ดงัน้ี วนัจนัทร์ ถึง
ศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยดุนกัขตัฤกษท่ี์รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็นวนัหยุด
ท าการของทางบริษทั 

5. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนกัท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  
 
เงื่อนไขและข้อก าหนดอืน่ๆ 

1. ทวัร์น้ีส าหรับผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่านั้น 
2. ทวัร์น้ีเป็นทวัร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมด หรือ

ถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษทัจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 
3. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ 15 ท่าน โดยจะแจง้ให้กบั

นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอยา่งน้อย 10 วนั
ก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพิ่มจากการท่ีมี
นกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ท่ีทางบริษทัก าหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหนา้ช่ือ เลขท่ีหนงัสือ
เดินทาง และอ่ืนๆ เพื่อใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิไดส่้งหนา้หนงัสือเดินทางใหก้บัทาง
บริษทัพร้อมการช าระเงินมดัจ า 

5. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ 
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี บริษทัจะค านึงถึงความปลอดภยัของนกัท่องเท่ียวส่วน
ใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีเพิ่มข้ึนของนกัท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิดจาก
ความผิดของทางบริษทั เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยุดงาน การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหาย
หรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวสิัยอ่ืน เป็นตน้ 

 
 



 

 

 

7. อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษทัเสนอราคา ดงันั้น ทางบริษทัขอสงวน
สิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน 
ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก์ พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอ านาจในการให้ค  าสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้แต่มีเอกสารลงนาม
โดยผูมี้อ  านาจของบริษทัก ากบัเท่านั้น  

 
ข้อแนะน าก่อนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และรวมกนัทุก
ช้ินไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ท่ีตรวจไดอ้ยา่งสะดวก 
ณ จุดเอ็กซ์เรย ์อนุญาตให้ถือไดท้่านละ 1 ใบเท่านั้น ถา้ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑ์มากกว่าท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบ
ใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่านั้น  
 
2. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ี
โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่านั้น  
3. ประเทศญ่ีปุ่น มีกฎหมายห้ามน าผลิตภณัฑ์ท่ีท ามาจากพืช และเน้ือสัตวทุ์กชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผกั ผลไมส้ด  ไข่ เน้ือสัตว ์ไส้
กรอกฯ เพื่อเป็นการป้องกนัโรคติดต่อท่ีจะมาจากส่ิงเหล่าน้ี หากเจา้หนา้ท่ีตรวจพบ จะตอ้งเสียค่าปรับในอตัราท่ีสูงมาก 

  
 


