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วนัแรก สนามบินดอนเมือง – นารติะ- เมืองเก่าซาวาระ-ศาลเจา้คาโทร ิ
 

02.00 น. พรอ้มกันที$สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั&น ' อาคารผู ้โดยสารระหว่างประเทศ 
เคาน์เตอรส์ายการบิน AIR ASIA X เจา้หน้าที
ของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวย
ความสะดวกในการเช็คอิน 

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

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

(นํ 3าหนกักระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซื3อนํ 3าหนกัเพิ�ม ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย) 

05.05 น. เหินฟ้าสู่เมืองนาริตะ ประเทศญี
 ปุ่น โดยสายการบินแอร์ เอเชีย เอ็กซ์ เที$ยวบินที$ XJ602 
บรกิารอาหาร และเครื$องดื$มบนเครื$อง 

 
 

 

 

 

 

 

6'.67 น.   ถึง เมืองนารติะ ประเทศญี
ปุ่น หลงัจากผ่านขั1นตอนศุลกากรแลว้ จากนั1นนําท่านสกัการะขอพร
ที
 ศาลเจา้คาโทริ ตั1งอยู่ทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของเมืองนาริตะ เป็นศาลเจา้ของศาสนา
ชินโต และเป็นศาลเจา้หลกัของศาลเจา้คาโทริกว่า 455 แห่งทั 
วทั1งญี
ปุ่น มีไวส้กัการะ ทหารผู ้
พิทักษ์ที
สาํคญัในสมยัซามูไร สิ
งก่อสรา้งที
เก่าแก่ที
สุดของศาลเจา้คาโทริ คือ อาคารสีดาํ และ
ประตสีูแดงเขม้ ซึ
งสรา้งมาตั1งแต่ปี 4755 
 
 
 
 
 

 
นําท่านเดินทางสู่ เมืองเก่าซาวาระ เมืองที
ขึ1 นชื
อว่าเป็น ลิตเติ1 ลเอโดะ แห่งชิบะ เป็นเมืองเล็กๆ
ตั1งอยู่ทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของเมืองนาริตะ ซึ
งเคยเป็นศูนยก์ลางการขนส่งขา้วในช่วง
สมัยเอโดะ  (4:5;-4=:7) ซึ
งเป็นเขตพื1 นที
ที
ยงัคงหลงเหลือรา้นคา้และสภาพของอาคาร
บา้นเรือนที
ตั1งเรียงรายมาตั1งแต่สมัยโบราณ โดยสภาพยงัคงเป็นเหมือนเมื
อรอ้ยกว่าปีที
แลว้ 
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ดว้ยความร่วมมือของคนในทอ้งถิ
น อิสระใหท่้านสมัผัสเมืองเก่าดั1งเดิมของญี
ปุ่น รา้นคา้ต่างๆ 
และคลงัสินคา้จากสมยัเอโดะ  
 
 
 
 
 
 

 
ค ํ $า อิสระอาหารคํ $าตามอธัยาศยั 
พกัที$ TOYOKO INN NARITA HOTEL หรอืเทียบเท่าระดบัเดียวกนั 
วนัที$สอง     ภูเขาไฟฟูจ ิ(ชั&นที$G)–เปิดประสบการณใ์หม่ กบั พิธีชงชาแบบญี$ปุ่น -ทุ่งดอกพิงคม์อส – 
                  ชอ้ปปิ& งโกเทมบะ เอา้ตเ์ล็ท -อาบนํ&าแรธ่รรมชาต ิ+ ทานขาปูยกัษ ์
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นําท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ บริเวณชั&น 5 โดยรถโคช้ (ขึ1 นอยูก่บัสภาพภูมิอากาศ) ใหท่้าน
ไดส้ัมผัสอากาศอันบริสุทธิBบนยอดเขาฟูจิ ถ่ายภาพที
ระลึก กับภูเขาไฟที
ไดชื้
อว่ามีสัดส่วน
สวยงามที
สุดในโลก ซึ
งเป็นภูเขาไฟที
ยงัดับไม่สนิท และมีความสูงที
สุดในประเทศญี
ปุ่นจาก
ดา้นล่างสู่บนยอดปล่องเขาดว้ยความสูง 3,776 เมตร)  
 
 
 
 
 
 
นําท่านเปิดประสบการณใ์หม่กบั พิธีชงชาญี$ปุ่น ซึ
งเป็นเอกลกัษณข์องประเทศญี
ปุ่นวา่ดว้ยการ
ใชเ้วลาอยา่งสุนทรีย ์ดว้ยการดื
มและการชงชาผงสีเขียวหรือมทัชา นับตั1งแต่ประมาณศตวรรษที
 
4C ตน้ฉบับของพิธีชงชา และใหท่้านไดส้มัผัสกบับรรยากาศของการจาํลองเรื
องราวเกี
ยวการ
พบปะกันในวงสังคมเกี
ยวกับการดิ
มและชงชาที
ไดแ้พร่หลายในบรรดาชนชั1นสูงที
เกิดขึ1 นใน
ประเทศญี
ปุ่น จากนั&นอิสระใหท่้านไดเ้ลือกซื& อของที$ระลึกตามอธัยาศยั 

เที$ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
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จากนั1นนําท่านชมดอกชิบะซากุระ หรือที
รูจ้กักนัในนามนักท่องเที
ยวชาวไทยที
ชื
อทุ่งพิงคม์อส”
ที
พรอ้มเพรียงกนัเบ่งบานอวดสีสนัฉูดฉาดงดงาม (โดยปกติ ดอกชิบะซากุระ หรือ พิงคม์อส 
จะบานช่วงปลายเดือนเมษายน – ตน้เดือนมิถุนายนของทุกปี แต่ทั&งนี& ทั&งนั&นขึ& นอยู่กับ
สภาพอากาศ) ท่ามกลางอากาศที
เย็นสบาย พรอ้มกบัทศันียภาพที
โดดเด่น เบื1 องหลงัเป็นฉาก
ของภเูขาไฟฟจูิที
งามสง่า ท่านจะไดช้มสีสนัที
เต็มทั 
วทั1งภเูขา และส่งกลิ
นหอมอบอวลของดอกไม้
นี1 จะทําใหท้ั1งเมืองหอมกรุ่นไปทั 
วอาณาบริเวณ ใหท่้านไดเ้ก็บบันทึกภาพแห่งความทรงจาํแห่ง
ความสดงามไวร้าํลึก และทุกครั1งที
นําภาพถ่ายกลบัมาดูอีกครั1งท่านจะราํลึกถึงบรรยากาศนี1 ไป
ตราบนานแสนนาน 
 
 
 
 
 

 
***ในกรณีที$ทุ่งดอกพิงคม์อสปิด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิWนาํท่านเดินทางสู่ หมู่บา้น                
โอชิโนะฮัคไค นําท่านเจาะลึกตามหาแหล่งนํ1 าบริสุทธิBจากภูเขาไฟฟูจิ ที
เป็นแหล่งนํ1 าตาม
ธรรมชาติตั1งอยู่ในหมู่บา้นโอชิโนะ จ.ยามานชิ หรือพดูในทางกลบักนัคือกลุ่มนํ1าผุดโอชิโนะฮัค
ไค เพียงกา้วแรกที
ยา่งเทา้เขา้ไปในหมู่บา้น ก็สมัผัสไดถึ้งอากาศบริสุทธิB และไอเย็นจากแหล่ง
นํ1าธรรมชาติที
มีใหเ้ห็นอยู่ทุกมุม โดยในบ่อนํ1าใสแจ๋วมีปลาหลากหลายพนัธุ์แหวกว่ายสบาย
อารมณ์  แต่ขอบอกเลยว่านํ1 าแต่ละบ่อนั1นเย็นเจีH ยบถึงใจจนแอบสังสัยว่าน้องปลาไม่หนาว
สะทา้นกันบา้งรึ เพราะอุณหภูมิในนํ1าเฉลี
ยอยู่ที
 10-12 องศาฯนอกจากชมแลว้ก็ยงัมีนํ1าผุด
จากธรรมชาติใหต้กัดื
มตามอธัยาศยั และที
สาํคญั หมู่บา้นโอชิโนะยงัเป็นแหล่งชอ้ปปิ1 งสินคา้โอ
ทอปชั1นเยี
ยม 

 
หลงัจากนั1นใหท่้านไดช้อ้ปปิ1 งสินคา้แบรนดเ์นมชื
อดงัที
 โกเทมบะ แฟคทอรี$ เอา้ทเ์ล็ต แหล่ง
รวมสินคา้นําเขา้และสินคา้แบรนดญี์
ปุ่นที
ดงัไปทั 
วโลก พบกบัคอลเลคชั 
นเสื1 อผา้ใหม่ล่าสุด อาทิ 
MK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY ฯลฯ เลือกซื1 อกระเป๋าแบรนด์เนม
ยี
 ห ้อ ดั ง ได้ ที
 ร ้าน  BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, TUMOI, GAP, ARMANI ฯล ฯ  เลื อก ดู
เครื
องประดับ และนาฬิกาหรูอย่าง TAG HEURE, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES 
ฯลฯรองเทา้แฟชั 
น HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ 
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พกัที$ ALEXANDER ROYAL RESORT YAMANAKAKO HOTEL หรอืระดบัเดียวกนั 
คํ $า รบัประทานอาหารคํ $า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม *** ใหท่้านไดอิ้$มอรอ่ยกบัมื& อพิเศษที$มี

ขาปูยกัษใ์หท่้านไดล้ิ& มลองรสชาตปูิพรอ้มนํ&าจิ& มสไตสญ์ี$ปุ่นอยา่งจุใจ หลงัอาหารใหท่้านได้
ผ่อนคลายกบัการแช่นํ&าแรธ่รรมชาต ิเชื$อว่าถา้ไดแ้ช่นํ&าแรแ่ลว้ จะทาํใหผิ้วพรรณสวยงาม
และช่วยใหร้ะบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ& น 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วนัที$สาม เยอืนหุบเขานรก โอวาคุดานิ- ขอพรเจา้แม่กวนอิม วดัอาซากุสะ-ชอ้ปปิ& งชินจูกุ 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากนั1นนําท่านเดินทางโดยรถโคช้สู่ หุบเขาโอวาคุดานิ ที
ยงัครุกรุ่นดว้ยควนัจากบ่อกาํมะถัน
เดือดอยูต่ลอดเวลา ชมบ่อนํ1าแร่กาํมะถนัซึ
งสามารถตม้ไข่ใหสุ้กได ้โดยชาวญี
ปุ่นมีความเชื
อว่า
หากไดท้านไขด่าํหนึ
งฟองจะสามารถทาํใหอ้ายุยนืยาวขึ1 นอีกประมาณ 7 ปี  
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เที$ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นําท่านชม วดัอาซากุสะ วดัที
เก่าแก่ที
สุดในกรุงโตเกียว เขา้นมสัการขอพรจากพระพุทธรปูเจา้
แม่กวนอิมทองคํา  นอกจากนั1นท่านยงัจะไดพ้บเก็บภาพประทับใจกับโคมไฟขนาดยกัษ์ที
มี
ความสูงถึง C.c เมตรซึ
งแขวนอยูบ่ริเวณประตทูางเขา้วดั และยงัสามารถเลือกซื1 อเครื
องรางของ
ขลงัไดภ้ายในวดั ฯลฯ หรือเพลิดเพลินกบั ถนนนาคามิเซ ถนนชอ้ปปิ1 งที
มี ชื
อเสียงของวดั มี
รา้นขายของที
ระลึกมากมายไม่ว่าจะเป็นเครื
องรางของขลัง ของเล่นโบราณ และตบทา้ยดว้ย
รา้นขายขนมที
คนญี
ปุ่น มายงัวดัแหง่นี1 ตอ้งมาต่อคิวกนัเพื
อลิ1 มลองกบัรสชาดสุดแสนอร่อย  

 
 
 

 
 
 
จากนั1นนําท่านชอ้ปปิ1 งยา่นดงั ยา่นชินจุกุ”ใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกบัการจบัจ่ายซื1 อสินคา้นานา
ชนิด ไดจ้ากที
นี
  ไม่ว่าจะเป็น รา้นซานริโอะ รา้นขายเครื$องอิเลคทรอนิกส ์กลอ้งถ่ายรูป
ดิจิตอล นาฬิกา เครื$องสาํอาง ต่างๆ กันที$รา้น MATSUMOTO แหล่งรวมเหล่าบรรดา
เครื$องสาํอางมากมาย อาทิ มารค์เตา้หู,้ โฟมลา้งหนา้ WHIP FOAM ที$ราคาถูกกว่าบา้นเรา 
3 เท่า, ครมีกนัแดดชิเซโด ้แอนเนสซ่าที$คนไทยรูจ้กัเป็นอยา่งดี  และสนิคา้อื$น ๆ  หรอืให้
ท่านไดส้นุกกบัการเลือกซื& อสนิคา้ แบรนดด์งัอาทิ LOUIS VULTTON, UNIQLO, กระเป๋าสุดฮิต 
BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสื& อ COMME DES GARCONS, H&M หรอืเลือกซื& อรองเทา้ 
 
 
 
 
 

 
หลากหลายแบรนด์ดัง อาทิ NIKE, CONVERSE, NEW BALANCE, REEBOK ฯลฯ ไดที้$รา้น 
ABC MART **อิสระอาหารเยน็เพื$อไม่เป็นการรบกวนเวลาชอ้ปปิ& ง** 
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พกัที$ TOYOKO INN NARITA HOTEL หรอืเทียบเท่าระดบัเดียวกนั 
 
วนัที$สี$  ชอ้ปปิ& งจุใจละลายเงินเยน ณ หา้งอิออน –สนามบินดอนเมือง-กรุงเทพฯ 
 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   
จากนั1นนําท่านอิสระชอ้ปปิ1 ง ณ หา้งสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ของนาริตะ หา้งฯ อิออน จสัโก ้ ซื1 อ
ของฝากก่อนกลบั อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม ้และ หากท่านใดหลงไหลในรสชาดของคิทแคท
ชาเขียวสามารถหาซื1 อได้ที
 นี
 ได้เลย **เพื$อไม่เป็นการเสียเวลาช้อปปิ& งอิสระเที$ยงตาม
อธัยาศยั** 
 
 
 

 
 
 
 
ไดเ้วลาอนัสมควรนาํท่านสู ่สนามบินนารติะ เพื$อเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ 

6i.jG น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์ เอเชีย เอ็กซ์ เที
ยวบินที
 XJ60' บริการอาหารและ
เครื$องดื$มบนเครื$อง 

6k.67 น. ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ 
**************************************** 

** หากท่านที
ตอ้งออกตั fวภายใน (เครื
องบิน ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามที
เจา้หนา้ที
ทุกครั1งก่อนทาํการ 
ออกตั fวเนื
องจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี
ยนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

*** ขอบพระคุณทุกท่านที
ใชบ้ริการ *** 
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อตัราค่าบริการ 
 

กาํหนดการเดินทาง 

 

 
ผูใ้หญ่หอ้งละ  

j-' ท่าน 

 
พกัเดี$ยวเพิ$ม 

 
ราคาทวัรไ์ม่รวมตั lว 

เครื$องบิน 
67-6' พฤษภาคม jGn6 j6,999 8,000 15,999 
66-6i พฤษภาคม jGn6 j6,999 8,000 15,999 
6j-6G พฤษภาคม jGn6 j6,999 8,000 15,999 
6r-j7 พฤษภาคม jGn6 j6,999 8,000 15,999 
6s-j6 พฤษภาคม jGn6 j6,999 8,000 15,999 
6k-jj พฤษภาคม jGn6 j6,999 8,000 15,999 
ji-jr พฤษภาคม jGn6 j6,999 8,000 15,999 
jG-js พฤษภาคม jGn6 j6,999 8,000 15,999 
jn-jk พฤษภาคม jGn6 j6,999 8,000 15,999 

**หมายเหตโุปรแกรมนี& ไม่มีราคาเด็ก** 
** ราคาเด็กอายุไม่เกิน j ปี 67,000 บาท** 

***ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิ$น 
ทา่นละ 'G77 เยน /ทริป/ตอ่ทา่น*** 

 

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตอ้งยกเลิก '7 วนัก่อนการเดินทางเท่านั&น ไม่เช่นนั&นทาง
บริษัทจะไม่คืนมัดจาํไม่ว่าดว้ยกรณีใดๆทั&งสิ& น เพราะว่าทางบริษัทไดท้าํการจ่ายค่า
ตั lวไปใหก้ับการสายการบินเรียบรอ้ยแลว้ โปรดอ่านขอ้ความใหถี้$ถว้นก่อนการจอง
ทวัรทุ์กครั&ง เพื$อประโยชนแ์ก่ตวัทา่นเอง  
การเดินทางในแต่ละครั&งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจาํนวน '7 ท่านขึ& นไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจาํนวนดงักล่าว 
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิWในการเลื$อนการเดินทาง หรอืเปลี$ยนแปลงราคา 
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กรุณาชาํระมดัจาํ ท่านละ 67,777.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลงั ทางบริษัทขอสงวนสิทธิWในการคืน
มัดจาํทั&งหมด เนื$องจากทางบริษัทฯ ไดช้าํระค่าตั lวเครื$องบินเต็มใบใหก้ับสายการบินเป็นที$เรียบรอ้ย 
ยกเวน้ค่าภาษีนํ&ามนัที$ยงัมิไดช้าํระ ค่าทวัรส์ว่นที$เหลือ กรุณาชาํระ j6 วนัก่อนการเดินทาง 
หมายเหต ุ 6. ตั lวเมื$อออกแลว้ ไม่สามารถรฟัีนดไ์ด ้อนัเนื$องจากเงื$อนไขของสายการบิน 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

อตัราค่าบรกิารนี& รวม 
� ค่าตั fวเครื
องบินไป-กลบั พรอ้มคณะ    � ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ที
มี 
� ค่านํ1าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน g5 กก. � ค่ารถรบั-ส่ง และนําเที
ยวตามรายการ 
� ค่าที
พกัตามที
ระบุในรายการ พกัหอ้งละ g ท่าน � ค่าเขา้ชมสถานที
ต่างๆ ตามรายการ  
� ค่าอาหารตามมื1 อที
ระบุในรายการ   � ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  
� ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 4,555,555 บาท  (เงื
อนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราค่าบรกิารนี& ไม่รวม 
� ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญี
ปุ่น (เพราะรฐับาลประกาศยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญี
ปุ่นใหก้บัคนไทย ผูที้

ประสงคจ์ะพาํนักระยะสั1นในประเทศญี
ปุ่นไม่เกิน 4c วนั) **ถา้กรณีที
ทางรฐับาลประกาศใหก้ลบัมาใชว้ีซ่า      
ผูเ้ดินทางจะตอ้งเสียค่าใชจ้า่ยในการทาํวีซ่าเพิ
ม ท่านละ 4,755 บาท** 
� ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการที
ระบุ เชน่ ค่าทาํหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล 
ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซักรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเครื
องดื
มที
สั 
งเพิ
มนอกเหนือรายการ (กรุณา
สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้รกิาร) 
� ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถิ$น ทา่นละ 'G77 เยน /ทริป/ตอ่ทา่น 
� ค่าภาษีมลูค่าเพิ
ม 7% และภาษีหกั ณ ที
จา่ย ;% 

จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญี$ปุ่นใหก้บัคนไทย ผูที้$ประสงคจ์ะพาํนกัระยะสั&นใน
ประเทศญี$ปุ่นไม่เกิน 15 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื$อการท่องเที$ยว เยี$ยมญาต ิหรอื
ธุรกิจ จะตอ้งยื$นเอกสารในขั&นตอนการตรวจเขา้เมือง เพื$อยนืยนัการมีคุณสมบตักิารเขา้
ประเทศญี$ปุ่น  *ดงัตอ่ไปนี&  

1. ตั lวเครื$องบินขาออกจากประเทศญี$ปุ่น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
2. สิ$งที$ยนืยนัว่าท่านสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยที$อาจเกิดขึ& นในระหว่างที$พาํนกัใน

ประเทศญี$ปุ่นได ้ )เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นตน้(  
3. ชื$อ ที$อยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหว่างที$พาํนกัในประเทศญี$ปุ่น )เช่น คนรูจ้กั 

(โรงแรม และอื$นๆ ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
4. กาํหนดการเดินทางระหว่างที$พาํนกัในประเทศญี$ปุ่น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
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� ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญี
ปุ่น (เพราะรฐับาลประกาศยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญี
ปุ่นใหก้บัคนไทย ผูที้

ประสงคจ์ะพาํนักระยะสั1นในประเทศญี
ปุ่นไม่เกิน 4c วนั) 
 
 
เงื$อนไขการชาํระค่าบรกิาร 

1. นักท่องเที
ยวหรือเอเจนซี
ตอ้งชาํระเงินมดัจาํเป็นเงินจาํนวน 10,000 บาทต่อท่านเพื
อสาํรองที
นั
ง  
2. นักท่องเที
ยวหรือเอเจนซี
ตอ้งชาํระเงินค่าบริการส่วนที
เหลือทั1งหมดก่อนวนัเดินทางอยา่งน้อย 21 วนั 

กรณีนักท่องเที
ยวหรือเอเจนซี
ไม่ชาํระเงิน หรือชาํระเงินไม่ครบภายในกาํหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่าน
ถูกปฏิเสธการจา่ยเงินไม่วา่กรณีใดๆ ใหถื้อวา่นักท่องเที
ยวสละสิทธิการเดินทางในทวัรนั์1นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งทําในวนัเวลาทําการของทาง

บริษัท ดังนี1  วนัจนัทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. 

นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ที
รฐับาลประกาศในปีนั1นๆถือวา่เป็นวนัหยุดทาํการของ

ทางบริษัท 

เงื$อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที
นักท่องเที
ยวหรือเอเจนซี
ตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื
อนการเดินทาง นักท่องเที
ยวหรือ

เอเจนซี
(ผูมี้ชื
อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที

บริษัทอย่างใดอย่างหนึ
งเพื
อแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบริษัทไม่รับ
ยกเลิกการจองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเที
ยวหรือเอเจนซี
ตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที
ยวหรือเอเจนซี
 (ผูมี้ชื
อใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนที
บริษัทอย่างใด
อยา่งหนึ
งเพื
อทาํเรื
องขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอาํนาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการ
มอบอาํนาจ หลกัฐานการชาํระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที
ตอ้งการใหนํ้าเงินเขา้
ใหค้รบถว้น โดยมีเงื
อนไขการคืนเงินค่าบริการดงันี1  
2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการที
ชาํระ

แลว้  
2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า  30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการที
ชาํระ

แลว้ 
ทั1งนี1  ทางบริษัทจะหกัค่าใชจ้่ายที
ไดจ้่ายจริงจากค่าบริการที
ชาํระแลว้เนื
องในการเตรียมการจดัการนํา
เที
ยวใหแ้ก่นักท่องเที
ยว เชน่ การสาํรองที
นั
งตั fวเครื
องบิน การจองที
พกัฯลฯ 
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3. การเดินทางที
ตอ้งการันตีมัดจาํหรือซื1 อขาดแบบมีเงื
อนไข หรือเที
ยวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ 
Extra Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํหรือ
ค่าบริการทั1งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งทําในวนัเวลาทําการของทาง
บริษัท ดังนี1  วนัจนัทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. 
นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ที
รฐับาลประกาศในปีนั1นๆถือวา่เป็นวนัหยุดทาํการของ
ทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิBในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที
ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน  
เงื$อนไขและขอ้กาํหนดอื$นๆ 

1. ทวัรนี์1 สาํหรบัผูมี้วตัถุประสงคเ์พื
อการท่องเที
ยวเท่านั1น 
2. ทัวร์นี1 เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามที
ระบุไวใ้นรายการไม่ว่า

บางส่วนหรือทั1งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงิน
ค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือทั1งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิBในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที
มีนักท่องเที
ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 4c 
ท่าน โดยจะแจง้ใหก้บันักท่องเที
ยวหรือเอเจนซี
ทราบล่วงหน้าอยา่งน้อย 7 วนัก่อนการเดินทางสาํหรบั
ประเทศที
ไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 45 วันก่อนการเดินทางสําหรับประเทศที
มีวีซ่า  แต่หากทาง
นักท่องเที
ยวทุกท่านยินดีที
จะชาํระค่าบริการเพิ
มจากการที
มีนักท่องเที
ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที
ทาง
บริษัทกาํหนดเพื
อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีที
จะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิB ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื
อ นามสกุล คํา
นําหนา้ชื
อ เลขที
หนังสือเดินทาง และอื
นๆ เพื
อใชใ้นการจองตั fวเครื
องบิน ในกรณีที
นักท่องเที
ยวหรือเอ
เจนซี
มิไดส้่งหนา้หนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการชาํระเงินมดัจาํ 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิBในการเปลี
ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื
อใหส้อดคลอ้ง
กบัสถานการณ ์ภมิูอากาศ และเวลา ณ วนัที
เดินทางจริงของประเทศที
เดินทาง ทั1งนี1  บริษัทจะคาํนึงถึง
ความปลอดภยัของนักท่องเที
ยวส่วนใหญ่เป็นสาํคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิB ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที
 เพิ
มขึ1 นของ
นักท่องเที
ยวที
มิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เชน่ ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การ
ปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปลี
ยนแปลง หรือ
การบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอื
น เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบริการนี1 คํานวณจากอัตราแลกเปลี
ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที
ทางบริษัทเสนอราคา 
ดงันั1น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิBในการปรบัราคาค่าบริการเพิ
มขึ1 น ในกรณีที
มีการเปลี
ยนแปลงอตัรา
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แลกเปลี
ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั fวเครื
องบิน ค่าภาษีเชื1 อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การ
เปลี
ยนแปลงเที
ยวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอาํนาจในการใหค้าํสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้
แต่มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อาํนาจของบริษัทกาํกบัเท่านั1น  

 
 
ขอ้แนะนาํก่อนการเดินทาง 
6. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที
จะนําติดตวัขึ1 นเครื
องบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 455 มิลลิลิตร
ต่อชิ1 น และรวมกนัทุกชิ1 นไม่เกิน 4,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ
งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถ
นําออกมาใหเ้จา้หน้าที
ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 4 ใบเท่านั1น ถา้สิ
งของ
ดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกวา่ที
กาํหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าที
โหลดใตท้อ้งเครื
องบิน
เท่านั1น  
 

j. สิ
งของที
มีลักษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบ
ใหญ่และฝากเจา้หนา้ที
โหลดใตท้อ้งเครื
องบินเท่านั1น  
'. ประเทศญี
ปุ่น มีกฎหมายหา้มนําผลิตภณัฑที์
ทาํมาจากพืช และเนื1 อสตัวทุ์กชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผัก ผลไม้
สด  ไข่ เนื1 อสตัว ์ไสก้รอกฯ เพื
อเป็นการป้องกนัโรคติดต่อที
จะมาจากสิ
งเหล่านี1  หากเจา้หน้าที
ตรวจพบ จะตอ้ง
เสียค่าปรบัในอตัราที
สงูมาก  

  

 

 


