
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



วนัแรก สนามบินดอนเมือง – นาริตะ- ชมดอกทิวลิป ณ เมืองชิบะ -ชิซุย เอา้ทเ์ล็ต 

 

02.00 น. พรอ้มกนัท่ีสนามบินนานาชาตดิอนเมือง ชั้น 3 อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคานเ์ตอร์

สายการบิน AIR ASIA X เจา้หน้าท่ีของบริษัทฯ  คอยใหก้ารตอ้นรบั  และอาํนวยคว ามสะดวกใน

การเช็คอิน 

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) 
05.05 น. เหินฟ้าสู่เมืองนาริตะ  ประ เทศญ่ีปุ่น  โดยสายการบิน แอร ์เอเชีย เอ็กซ์  เท่ียวบินท่ี XJ602 

บริการอาหาร และเครื่องด่ืมบนเครื่อง 

 
 

 

 

 

 
 
13.10 น.   ถึง เมืองนาริตะ ประเทศญ่ีปุ่น หลงัจากผ่านขั้นตอนศุลกากรแลว้  จากน้ันทาํท่านเดินทาง ชม

ดอกทิวลิป ณ เมืองซะกุระ ชมภาพของทุ่งดอกทิวลิปสีแดง สีเหลื อง สีชมพ ูและอีกสารพดัสีซ่ึง

ทอดยาวไปสุดขอบฟ้าโดยมีกงัหนัลมเนเธอรแ์ลนดเ์ป็น

ฉากหลงั นับวา่เป็น สถานท่ีวิเศษสุดสาํหรบัการใชเ้วลา

พกัผ่อนกบัครอบครวั ไดดี้ทีเดียว  นอกจากน้ันภายในยงั

ไดช้มกงัหนัลม De Liefde ท่ีทาํข้ึนในประเทศ

เนเธอรแ์ลนด ์แต่นํามาประกอบเองท่ีเมืองซาคุร ะในปี 

1994 เพ่ือเป็นสญัลกัษณข์อง Sakura Furusato Square 

และแสดงถึงมิตรภาพอนัดีงามระหวา่งประเทศญ่ีปุ่นและเนเธอรแ์ลนดท่ี์มีมาอยา่งยาวนาน โดย 

De Liefde เป็นกงัหนัลมตวัแรกในประเทศญ่ีปุ่นท่ีใชสู้บน้ําไดจ้ริง มีความสูงถึง 15.6 เมตร และ

ทาํข้ึนจากอิฐแ ละเสาคอนกรีตเสริ มเหล็ก (โดยงานจะจดัข้ึนในช่วงวนัท่ี 1 เมษายน – 29 

เมษายน ของทุกปี ) หลงัจากน้ันใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นมช่ือดงัท่ี  ชิซุย  เอา้ท์

เล็ต แหล่งรวมสินคา้นําเขา้และสินคา้แบรนดญ่ี์ปุ่นท่ีดงัไปทัว่โลก พบกบัคอลเลคชัน่เส้ือผา้ใหม่

ล่าสุด อาทิ MK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY ฯลฯ เลือกซ้ือกระเป๋าแบ

รนดเ์นมยี่หอ้ดงัไดท่ี้รา้น BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, TUMOI, GAP, ARMANI ฯลฯ เลือกดู

เคร่ืองประดบั และนาฬิกาหรูอยา่ง TAG HEURE, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES 

ฯลฯรองเทา้แฟชัน่ HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ 



 

คํา่ อิสระอาหารคํา่ตามอธัยาศยั 

พกัท่ี  TOYOKO INN NARITA HOTEL หรือเทียบเท่าระดบัเดียวกนั 

 

วนัท่ีสอง     ภูเขาไฟฟูจ ิ(ชั้นท่ี5)–เปิดประสบการณใ์หม่ กบั พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น–โอวาคุดานิ- 

                  อาบนํ้าแร่ธรรมชาต ิ+ ทานขาปูยกัษ ์

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นําท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจ ิบริเวณชั้น 5 โดยรถโคช้ (ข้ึนอยูก่บัสภาพภูมิอากาศ) ใหท้่านได้

สมัผสัอากาศอนับริสุทธ์ิบนยอดเขาฟูจิ  ถ่ายภาพท่ีระลึก กบัภูเขาไฟท่ีไดช่ื้อวา่มีสดัส่วนสวยงาม

ท่ีสุดในโลก ซ่ึงเป็นภูเขาไฟท่ียงัดบัไมส่นิท และมีความสูงท่ีสุดในประเทศญ่ีปุ่นจากดา้นล่างสู่บน

ยอดปล่องเขาดว้ยความสูง 3,776 เมตร)  

 

 

 

 

 

 

นําท่านเปิดประสบการณใ์หมก่บั พิธีชงชาญี่ปุ่น  ซ่ึงเป็นเอกลกัษณข์องประเทศญ่ีปุ่นวา่ดว้ยการ

ใชเ้วลาอยา่งสุนทรีย ์ดว้ยการด่ืมและการชงชาผงสีเขียวหรือมทัชา นับตั้ งแต่ประมาณศตวรรษท่ี 

14 ตน้ฉบบัของพิธีชงชา และใหท้่านไดส้มัผสักบับรรยากาศของการจาํลองเร่ืองราวเกี่ยวการ

พบปะกนัในวงสงัคมเกี่ยวกบัการด่ิมและชงชาท่ีไดแ้พร่หลายในบรรดาชนชั้นสูงท่ีเกิดข้ึนใน

ประเทศญ่ีปุ่น จากนั้นอิสระใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือของท่ีระลึกตามอธัยาศยั 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

จากน้ันนําท่าน เดินทาง โดยรถโคช้ สู่ หุบเขาโอวาคุดานิ  ท่ียงัครุกรุ่นดว้ยควนัจากบ่อกาํมะถนั

เดือดอยูต่ลอดเวลา ชมบ่อน้ําแร่กาํมะถนัซ่ึงสามารถตม้ไข่ใหสุ้กได้  โดยชาวญ่ีปุ่นมีความเช่ือวา่

หากไดท้านไข่ดาํหน่ึงฟองจะสามารถทาํใหอ้ายุยืนยาวข้ึนอีกประมาณ 7 ปี  

 

 

 

 

 

 



พกัท่ี ALEXANDER ROYAL RESORT YAMANAKAKO HOTEL หรือระดบัเดียวกนั 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม *** ใหท่้านไดอ่ิ้มอร่อยกบัม้ือพิเศษท่ีมีขา

ปูยกัษใ์หท่้านไดล้ิ้ มลองรสชาตปูิพรอ้มนํ้าจิ้ มสไตสญ์ี่ปุ่นอย่างจุใจ หลงัอาหารใหท่้านไดผ้่อน

คลายกบัการแช่นํ้าแร่ธรรมชาต ิเช่ือว่าถา้ไดแ้ช่นํ้าแร่แลว้ จะทาํใหผิ้วพรรณสวยงามและ

ช่วยใหร้ะบบหมุนเวียนโลหิตดีข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ีสาม สมัผสัอากาศบริสุทธิ์ ณ หมู่บา้นโอชิโนะฮคั- วดัอาซากุสะ-ชอ้ปป้ิงชินจูกุ 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่  หมู่บา้นโอชิโนะฮคัไค  นําท่านเจาะลึกตามหาแหล่งน้ําบริสุทธ์ิจาก

ภูเขาไฟฟูจิ ท่ี เป็นแหล่งน้ําตามธรรมชาติตั้งอยูใ่นหมูบ่า้นโอชิโนะ จ .ยามานชิ หรือพดูในทาง

กลบักนัคือกลุ่มน้ําผุดโอชิโนะฮคัไค เพียงกา้วแรกท่ียา่งเทา้เขา้ไปในหมูบ่า้น ก็สมัผสัไดถึ้ งอากาศ

บริสุทธ์ิ และไอเย็นจากแหล่งน้ําธรรมชาติท่ีมีใหเ้ห็นอยูทุ่กมุม  โดยในบ่อน้ําใสแจ๋วมีปลา

หลากหลายพนัธุแ์หวกวา่ยสบายอารมณ์ แต่ขอบอกเลยวา่น้ําแต่ละบ่อน้ันเย็นเจี๊ ยบถึงใจจน

แอบสงัสยัวา่น้องปลาไมห่นาวสะทา้นกนับา้งรึ เพราะอุณหภูมิในน้ําเฉล่ียอยูท่ี่  10-12 องศาฯ

นอกจากชมแลว้ก็ยงัมีน้ําผุดจากธรรมชาติใหต้กัด่ืมตามอธัยาศยั และท่ีสาํคญั หมูบ่า้นโอชิโนะยงั

เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงสินคา้โอทอปชั้นเยี่ยม 

 

 

 

 

 

 



เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นําท่านชม วดัอาซากุสะ วดัท่ีเกา่แกท่ี่สุดในกรุงโตเกียว  เขา้นมสัการขอพรจากพระพุทธรู ปเจา้

แมก่วนอิมทองคาํ  นอกจากน้ันท่านยงัจะไดพ้บเก็บภาพประทบัใจกบัโคมไฟขนาดยกัษ์ท่ีมีความ

สูงถึง 4.5 เมตรซ่ึงแขวนอยูบ่ริเวณประตูทางเขา้วดั และยงัสามารถเลือกซ้ือเคร่ืองรางของขลงัได้

ภายในวดั ฯลฯ  หรือเพลิดเพลินกบั ถนนนาคามิเซ  ถนนชอ้ปป้ิงท่ีมี ช่ือเสียงของวดั มีร ้ านขาย

ของท่ีระลึกมากมายไมว่า่จะเป็นเคร่ืองรางของขลงั ของเล่นโบราณ และตบทา้ยดว้ยรา้นขายขนม

ท่ีคนญ่ีปุ่น มายงัวดัแห่งน้ีตอ้งมาต่อคิวกนัเพ่ือล้ิมลองกบัรสชาดสุดแสนอร่อย  

 

 

 

 

 

 

จากน้ันนําท่าน ชอ้ปป้ิงยา่นดงั ย่านชินจุกุ ”ใหท้่านได้ เพลิดเพลินกบัการจบัจา่ยซ้ือสินคา้น านา

ชนิด ไดจ้ากท่ีน่ี ไมว่า่จะเป็น รา้นซานริโอะ รา้นขายเครื่องอิเลคทรอนิกส ์กลอ้งถ่ายรูป

ดิจติอล นาฬิกา เครื่องสาํอาง ตา่งๆ กนัท่ีรา้น MATSUMOTO แหล่งรวมเหล่าบรรดา

เครื่องสาํอางมากมาย อาทิ มารค์เตา้หู,้ โฟมลา้งหนา้ WHIP FOAM ท่ีราคาถูกกว่าบา้นเรา 3 

เท่า , ครีมกันแดดชิเซโด้  แอนเนสซ่า ท่ีคนไทยรูจ้กัเป็นอย่างดี  และสินคา้อื่น ๆ  หรือให้

ท่านไดส้นุกกบัการเลือกซ้ือสินคา้ แบรนดด์งัอาทิ LOUIS VULTTON, UNIQLO, กระเป๋าสุดฮิต 

BAO BAO ISSEY MIYAKE, เส้ือ COMME DES GARCONS, H&M หรือเลือกซ้ือรองเทา้ 

 

 

 

 

 

 

หลากหลายแบรนดด์งั อาทิ  NIKE, CONVERSE, NEW BALANCE, REEBOK ฯลฯ ไดท่ี้รา้น ABC 

MART **อิสระอาหารเย็นเพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาชอ้ปป้ิง** 

พกัท่ี TOYOKO INN NARITA HOTEL หรือเทียบเท่าระดบัเดียวกนั 

 

 



วนัท่ีสี ่ ชอ้ปป้ิงจุใจละลายเงินเยน ณ หา้งอิออน –สนามบินดอนเมือง-กรุงเทพฯ 

 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

จากน้ันนําท่านอิสระชอ้ปป้ิง ณ หา้งสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ของนาริตะ หา้งฯ อิออน จสัโก้   ซ้ือ

ของฝากกอ่นกลบั อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม ้และ หากท่านใดหลงไหลในรสชาดของคิทแคท

ชาเขียวสามารถหาซ้ือไดท่ี้น่ีไดเ้ลย ** เพื่อไม่ เป็นการเสียเวลา ชอ้ปป้ิงอิสระเท่ียง ตาม

อธัยาศยั** 

 

 

 

 

 

 

 

ไดเ้วลาอนัสมควรนาํท่านสู่ สนามบินนาริตะ เพื่อเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ 

14.25 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอร ์เอเชีย เอ็กซ์  เท่ียวบินท่ี XJ603 บริการอาหารและ

เครื่องด่ืมบนเครื่อง 

19.10 น. ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ 

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

** หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หน้าท่ีทุกครั้งกอ่นทาํการ 

ออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้า ** 

*** ขอบพระคุณทุกท่านท่ีใชบ้ริการ *** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



อตัราค่าบริการ 
 

กาํหนดการเดินทาง 
 

 

ผูใ้หญ่หอ้งละ  

2-3 ท่าน 

 

พกัเด่ียวเพิ่ม 

 

ราคาทวัรไ์ม่รวมตัว๋ 

เครื่องบิน 

11-14 เมษายน 2561 39,999 8,000 33,999 

12-15 เมษายน 2561 39,999 8,000 33,999 

13-16 เมษายน 2561 39,999 8,000 33,999 

14-17 เมษายน 2561 32,999 8,000 26,999 

19-22 เมษายน 2561 24,999 8,000 18,999 

20-23 เมษายน 2561 24,999 8,000 18,999 

21-24 เมษายน 2561 24,999 8,000 18,999 

 

**หมายเหตโุปรแกรมน้ีไม่มีราคาเด็ก** 

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 10,000 บาท** 

***ค่าบรกิารขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถิ่น 

ท่านละ 3500 เยน /ทรปิ/ต่อท่าน*** 
 

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตอ้งยกเลิก 30 วันก่อนการเดินทางเท่านั้น ไม่เช่นนั้นทาง

บรษิัทจะไม่คืนมดัจาํไม่ว่าดว้ยกรณีใดๆทั้งสิ้ น เพราะว่าทางบรษิัทไดท้าํการจา่ยค่าตัว๋

ไปใหก้บัการสายก ารบินเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอ่านขอ้ความใหถ่ี้ถว้นก่อนการจองทวัร์

ทุกครั้ง เพื่อประโยชนแ์ก่ตวัท่านเอง  

 

การเดินทางในแตล่ะครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจาํนวน 30 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจาํนวนดงักล่าว 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา 

กรุณาชาํระมดัจาํ ท่านละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลงั ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืน

มดัจาํทั้งหมด  เน่ืองจากทางบริษัทฯ ไดช้าํระค่าตัว๋เครื่องบินเตม็ใบใหก้บัสายการบินเป็นท่ีเรียบรอ้ย 

ยกเวน้ค่าภาษีนํ้ามนัท่ียงัมิไดช้าํระ ค่าทวัรส่์วนท่ีเหลือ กรุณาชาํระ 21 วนัก่อนการเดินทาง 

 



หมายเหต ุ 1. ตัว๋เม่ือออกแลว้ ไม่สามารถรีฟันดไ์ด ้อนัเน่ืองจากเง่ือนไขของสายการบิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 

 ค่าน้ําหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไมเ่กิน 20 กก.  ค่ารถรบั-ส่ง และนําเท่ียวตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน  ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามมื้ อท่ีระบุในรายการ    ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่น (เพราะรฐับาลประกาศยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้บัคนไทย ผูท่ี้

ประสงคจ์ะพาํนักระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่นไมเ่กิน 15 วนั) **ถา้กรณีท่ีทางรฐับาลประกาศใหก้ลบัมาใชวี้ซ่า      

ผูเ้ดินทางจะตอ้งเสียค่าใชจ้า่ยในการทาํวีซ่าเพ่ิม ท่านละ 1,700 บาท** 

 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าทาํหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล 

ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ  (กรุณา

สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้ริการ) 

 ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 3500 เยน /ทริป/ตอ่ท่าน 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่น (เพราะรฐับาลประกาศยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้ั บคนไทย ผูท่ี้

ประสงคจ์ะพาํนักระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่นไมเ่กิน 15 วนั) 

 

 

จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญี่ปุ่นใหก้บัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพาํนกัระยะสั้นใน

ประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียว เยี่ยมญาต ิหรือ

ธุรกิจ จะตอ้งยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขา้เมือง เพ่ือยืนยนัการมีคุณสมบตักิารเขา้

ประเทศญี่ปุ่น* ดงัตอ่ไปน้ี 

 

1. ตัว๋เครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น ทางทวัรจ์ดัเตรียมให ้

2. ส่ิงท่ียืนยนัว่าท่านสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยท่ีอาจเกิดข้ึนในระหว่างท่ีพาํนกัใน

ประเทศญี่ปุ่นได ้(เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 

3. ช่ือ ท่ีอยู่ และหมายเลขตดิตอ่ในระหว่างท่ีพาํนกัในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรูจ้กั 

โรงแรม และอื่นๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรียมให ้

4. กาํหนดการเดินทางระหว่างท่ีพาํนกัในประเทศญี่ปุ่น ทางทวัรจ์ดัเตรียมให ้



เง่ือนไขการชาํระค่าบริการ 

1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งชาํระเงินมดัจาํเป็นเงินจาํนวน 10,000 บาทต่อท่านเพ่ือสาํรองท่ีนัง่  

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้ง ชาํระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือ ทั้งหมดกอ่นวนัเดินทางอยา่งน้อย  21 วนั 

กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไมช่าํระเงิน หรือชาํระเงินไมค่รบภายในกาํหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่าน

ถูกปฏิเสธการจา่ยเงินไมว่า่กรณีใดๆ ใหถื้อวา่นักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัรน้ั์นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษัท 

ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก

วนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดทาํการของทาง

บริษัท 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือ

เอเจนซ่ี(ผูม้ีช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัท

อยา่งใดอยา่งหน่ึงเพ่ือแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณอ์กัษร ทางบริษัทไมร่บัยกเลิกการ

จองผ่านทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี ตอ้งการขอรบัเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูม้ีช่ือใน

เอกสารการจอง ) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารก ารขอรบัเงินคืน ท่ีบริษัทอยา่งใด

อยา่งหน่ึง เพ่ือทาํเร่ืองขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอาํนาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการ

มอบอาํนาจ หลกัฐานการชาํระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหนํ้าเงินเขา้ให้

ครบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1 ยกเลิกกอ่นวนัเดินทางไมน่้อยกวา่ 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ีชาํระแลว้  

2.2 ยกเลิกกอ่นวนัเดินทางไมน่้อยกวา่  30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการท่ีชาํระแลว้ 

ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหกัค่าใชจ้า่ยท่ีไดจ้า่ยจริงจากค่าบริการท่ีชาํระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการนํา

เท่ียวใหแ้กนั่กท่องเท่ียว เช่น การสาํรองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทาง ท่ีตอ้งการนัตีมดัจาํหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาลาํ Charter Flight หรือ 

Extra Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไมม่ีการคืนเงินมดัจาํหรือ

ค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษัท 

ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก

วนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดทาํกา รของทาง

บริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไมถึ่ง 15 คน  

 



เง่ือนไขและขอ้กาํหนดอื่นๆ 

1. ทวัรน้ี์สาํหรบัผูม้ีวตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทวัรน้ี์เป็นทวัรแ์บบเหมา หากท่านไมไ่ดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้ นรายการไมว่า่บางส่วน

หรือทั้งหมด  หรือถูกปฏิเสธการเขา้- ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคื่นเงินค่าบริการไมว่า่

บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้กท่่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกวา่ 15 ท่าน 

โดยจะแจง้ใหก้บั นักท่อง เท่ียวหรือ เอเจนซ่ีทราบล่วงหน้าอยา่งน้อย 7 วนักอ่นการเดินทางสาํหรบั

ประเทศท่ีไมม่ีวีซ่า  และอยา่งน้อย 10 วนักอ่นการเดินทางสาํหรบัประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทาง

นักท่องเท่ียว ทุกท่านยินดีท่ีจะชาํระค่าบริการเพ่ิม จากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกวา่ท่ีทาง

บริษัทกาํหนดเพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายินดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล คาํนําหน้า

ช่ือ เลขท่ีหนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิได้

ส่งหน้าหนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการชาํระเงินมดัจาํ 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการเปล่ียนแปลงราย การการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหส้อดคลอ้ง

กบัสถานการณ ์ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี บริษัทจะคาํนึงถึง

ความปลอดภยัของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นสาํคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้า่ยใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของนักท่องเท่ียว

ท่ีมิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวติั  

อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสมัภา ระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการ

บริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีคาํนวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดงัน้ัน 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาค่าบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเ ปล่ียน

เงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่า ภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลง

เท่ียวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไมม่ีอาํนาจในการใหค้าํสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่

มีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอาํนาจของบริษัทกาํกบัเท่าน้ัน  

 

 

 

 

 



ขอ้แนะนาํก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะนําติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์มเ่กิน 100 มิลลิลิตรต่อ

ช้ิน และรวมกนัทุกช้ินไมเ่กิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนํา

ออกมาใหเ้จา้หน้าท่ีตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ  จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท้่านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถา้ส่ิงของ

ดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกวา่ท่ีกาํหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน

เท่าน้ัน  
 

2. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณก์ีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่

และฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

3. ประเทศญ่ีปุ่น มีกฎหมายหา้มนําผลิตภณัฑท่ี์ทาํมาจากพืช และเน้ือสตัวทุ์กชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผกั ผลไม้

สด  ไข่ เน้ือสตัว ์ไสก้รอกฯ เพ่ือเป็นการป้องกนัโรคติดต่อท่ีจะมาจากส่ิงเหล่าน้ี หากเจา้หน้าท่ีตร วจพบ จะตอ้ง

เสียค่าปรบัในอตัราท่ีสูงมาก 

  
 


