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เยอืนญี่ปุ่นดินแดนอาทิตยอ์ุทยั ตืน่ตาตืน่ใจกบัทุง่ดอกชิบะซากุระหรือพิงคม์อส 

ที่งดงามดจุพรมผืนยกัษ ์ชมความงามของฟูจิที่ไดร้บัการยกยอ่งว่าเป็นภเูขาไฟ

ที่สวยที่สุด วนอุทยานแห่งชาตฮิาโกเน่ล่องเรือ โจรสลดั ชิมไข่ดาํที่โอวาคดุานิ   

ชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดด์งัทัว่โลกที่  โกเท็มบะ เอา้ทเ์ล็ต ชอ้ปป้ิงท่ียา่นดงัใจกลาง

โตเกียวที่ชินจูกุ นมสัการขอพรจากเจา้แม่กวนอิมทองคาํ ณ วดัอาซากุสะ  

 
 

เดินทางเดือนพฤษภาคม 2557 
ราคาเริ่มตน้เพียง 32,900 บาท พกัระดบั 3 ดาว 
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พกัฟูจ ิ1 คืน//นาริตะ 2 คืน 
โดยสายการบิน JET ASIA AIRWAYS 

 
 
 
 
 

วนัแรก กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ 

 

22.00 น. พรอ้มกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นท่ี 4 สายการบินเจท็ เอเชีย เคานเ์ตอร ์ D เพื่อเตรยีมตวั

เดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน 

 

วนัที่สอง นารติะ - อุทยานแห่งชาตฮิาโกเน่ – ล่องเรอืโจรสลดัทีท่ะเลสาบอาชิ - หุบเขาโอวาคุดานิ  

                  ช็อปป้ิงแบรนเ์นมท่ีโกเทมบะ เอา้ตเ์ล็ท – อาบนํ้าแรท่่ามกลางธรรมชาต ิ+ ทานขาปูยกัษ์ 

 

01.15 น. เหิรฟ้าสู่  เมืองนารติะ  ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน เจท็ เอเชีย เที่ยวบินที่ JF 988                 

ใชเ้คร่ืองบินแบบ 767-200 ER 232 ท่ีนัง่ บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองตลอดทริป  

 

 

 

 

 

 

 

09.10 น.   ถึง เมืองนารติะ  ประเทศญ่ีปุ่น หลงัจากผ่านขั้นตอนศุลกากรแลว้ นําท่านเดินทางสู่ อุทยาน

แห่งชาตฮิาโกเน่  ตั้งอยูใ่นจงัหวดัคะนะงะวะ ซ่ึงเป็นแหล่งรวมบ่อน้ําพุรอ้นมากถึง 17 แหง่ 

จากน้ันนําท่าน ล่องเรอืทะเลสาบอาชิ  (ใชเ้วลาในการล่องในการล่อง 10 นาที)  กบัเรือแฟน
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ตาซีโจรสลดัชมความงามของทะเลสาบอนัดบัหน่ึงในญ่ีปุ่น ซ่ึงไดก้่อตวัจากลาวาของภเูขาไฟ ท่าน

จะไดส้มัผสักบัทศันียภาพท่ีสวยงามดัง่ภาพวาดสะทอ้นลงสู่ทะเลสาบ จากน้ัน นําท่านนัง่เคเบ้ิล

คาร ์สู่ หุบเขาโอวาคุดานิ ท่ียงัครุกรุ่นดว้ยควนัจากบ่อกาํมะถนัเดือดอยูต่ลอดเวลา ชมบ่อน้ําแร่

กาํมะถนัซ่ึงสามารถตม้ไขใ่หสุ้กได้  โดยชาวญ่ีปุ่นมีความเชื่อวา่หากไดท้านไขด่าํหน่ึงฟองจะ

สามารถทาํใหอ้ายุยนืยาวขึ้ นอีกประมาณ 7 ปี  

 

 

 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

บ่าย หลงัจากน้ันใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นมช่ือดงัท่ี  โกเทมบะ แฟคทอรี ่เอา้ทเ์ล็ต  แหล่ง

รวมสินคา้นําเขา้และสินคา้แบรนดญ่ี์ปุ่นท่ีดงัไปทัว่โลก พบกบัคอลเลคชัน่เส้ือผา้ใหม่ล่าสุด อาทิ 

MK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY ฯลฯ เลือกซ้ือกระเป๋าแบรนดเ์นมยีห่อ้

ดงัไดท่ี้รา้น BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, TUMOI, GAP, ARMANI ฯลฯ เลือกดเูคร่ืองประดบั 

และนาฬิกาหรอูยา่ง TAG HEURE, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯรองเทา้แฟชัน่ 

HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ 

 

 

 

 

 

 

 

พกัที่  NEW STAR HOTEL / LAKE HOTEL SAIKO / HATOYA HOTEL  หรอืระดบัเดียวกนั 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) *** ใหท่้านไดอ่ิ้มอรอ่ยกบัม้ือพิเศษท่ี

มีขาปูยกัษใ์หท่้านไดล้ิ้ มลองรสชาตปูิพรอ้มนํ้าจิ้ มสไตสญ์ี่ปุ่นอยา่งจุใจ  

หลงัอาหารใหท่้านไดผ่้อนคลายกบัการแช่นํ้าแรธ่รรมชาต ิเช่ือว่าถา้ไดแ้ช่นํ้าแรแ่ลว้ จะทาํ

ใหผิ้วพรรณสวยงามและช่วยใหร้ะบบหมุนเวียนโลหิตดีข้ึน 
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วนัที่สาม       ภูเขาไฟฟูจ ิ(ชั้นท่ี 5) – ทุ่งดอกพิงสม์อส – โตเกียว – วดัอาซากุซ่า - ชินจูกุ 
 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

นําท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ  ท่ีตั้งตระหง่านอยูเ่หนือเกาะญ่ีปุ่นดว้ยความสงู3 ,776เมตร จาก

ระดบัน้ําทะเล นําท่านข้ึนชมความงามกนัแบบใกลช้ิด ยงับริเวณ “ชั้น 5” ของภเูขาไฟฟจูิ  (ขึ้ นอยู่

กบัสภาพภมิูอากาศ) เพื่อชมทศันียภาพโดยรอบของภเูขาไฟท่ี สามารถมอง เห็นทะเลสาบทั้งหา้

กระจายอยูโ่ดยรอบ  ใหท่้านไดส้มัผสัอากาศอนับริสุทธ์ิบนยอดเขาฟจูิ ถ่ายภาพท่ีระลึก กบัภเูขา

ไฟท่ีไดช้ื่อวา่มีสดัส่วนสวยงามท่ีสุดในโลก ซ่ึงเป็นภเูขาไฟท่ียงัดบัไม่สนิท และมีความสงูท่ีสุดใน

ประเทศญ่ีปุ่น  

 

 

 

 

 

 

เที่ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4)   

บ่าย จากน้ันนําท่าน นําท่านช่ืนชมกบัดอกชิบะ ซากุระ หรือท่ีรูจ้กักนัในนามนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีชื่อ 

“ทุ่งพิ้ งคม์อส” ท่ีพรอ้มเพรียงกนัเบ่งบานอวดสีสนัฉูดฉาดงดงาม  ท่ามกลางอากาศท่ีเยน็สบาย 

พรอ้มกบัทศันียภาพท่ีโดดเด่น เบ้ืองหลงัเป็นฉาก

ของภเูขาไฟฟจูิท่ีงามสง่า ท่านจะไดช้มสีสนัท่ีเต็มทัว่

ทั้งภเูขาตั้งแต่ตน้ปลายเดือนเมษายน-ตน้เดือน

มิถุนายนของทุกปี (ขึ้ นอยูก่บัสภาพอากาศ) และส่ง

กล่ินหอมอบอวลของดอกไมน้ี้จะทาํใหท้ั้งเมืองหอม

กรุ่นไปทัว่อาณาบริเวณ ใหท่้านไดเ้ก็บบนัทึกภาพ

แหง่ความทรงจาํแหง่ความสดงามไวร้าํลึก และทุก

ครั้งท่ีนําภาพถ่ายกลบัมาดอีูกครั้งท่านจะราํลึกถึงบรรยากาศน้ีไปตราบนานแสนนาน   นําท่าน

เดินทางสู่โตเกียว ชม วดัอาซากุสะ วดัท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในกรุงโตเกียว  เขา้นมสัการขอพรจาก

พระพุทธรปูเจา้แม่กวนอิมทองคาํ  นอกจากน้ันท่านยงัจะไดพ้บกบัโคมไฟขนาดยกัษ์ท่ีมีความสงู
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ถึง 4.5 เมตรซ่ึงแขวนอยูบ่ริเวณประตทูางเขา้วดั และยงัสามารถเลือกซ้ือเคร่ืองรางของขลงัได้

ภายในวดั ฯลฯ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันนําท่านชอ้ปป้ิงยา่นคนไทยคุน้เคยเป็นอยา่งดี “ยา่นชินจุกุ” เพลิดเพลินกบัการจบัจา่ยซ้ือ

สินคา้นานาชนิดของนักท่องเท่ียว ท่านสามารถหาซ้ือสินคา้นานาชนิดไดจ้ากท่ีน่ี ไม่วา่จะเป็น 

รา้นซานริโอะ รา้นขาย เคร่ืองอิเลคทรอนิกส ์กลอ้งถ่ายรปูดิจิตอล นาฬิกา เคร่ืองสาํอาง ค ์และ

สินคา้อ่ืน ๆ ใหท่้านไดส้นุกกบัการเลือกซ้ือสินคา้ และของท่ีระลึกอยา่งจุใจ... 

 

 

 

 

 

 

 

คํา่ อิสระอาหารคํา่ตามอธัยาศยั 

พกัที่ SUNCITY HOTEL/WISTON HOTEL YUKARI/ NARITA GARDEN HOTEL หรอืระดบัเดียวกนั 

 

วนัที่สี ่ โตเกียว - อิสระเตม็วนั หรอืเลือกซ้ือทวัร ์ดิสนียแ์ลนด ์

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 
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อิสระเต็มวนั ใหท่้านชอ้ปป้ิง หรือเดินทางสู่สถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืน ๆ เชน่ อากิฮาบาร่า , ฮาราจุกุ 

โดยตวัท่านเอง หรือจะ เลือกซ้ือทวัร ์ดีสนียแ์ลนด์  

เดินทางโดยรถไฟ ชาํระเพิ่มท่านละ 2 ,700.- 

บาท (ไม่รวมค่าเดินทาง)  ดีสนียแ์ลนดโ์ลกแหง่

จินตนาการของราชาการต์นูญ่ีปุ่นซ่ึงเป็นดิสนีย์

แลนดแ์หง่แรกท่ีสรา้งนอกประเทศสหรฐัอเมริกา 

โดยสรา้งขึ้ นในปี พ.ศ. 2526 จากการถมทะเลและ

ใชทุ้นสรา้งกวา่  600 ลา้นบาท ใหท่้านสนุกสนาน

กบัเคร่ืองเล่นนานาชนิด ( ไม่จาํกดัจาํนวนการเล่น ) ผจญภยัในดินแดนต่างๆ ใหท่้านเล่นเคร่ือง

เล่นตวัใหม่จากภาพยนตรก์ารตนูเร่ืองดงั  Toy Story ชมฉากรบกลางทะเลคาริเบียนในดินแดน

โจรสลดัจากภาพยนตร ์ The Pirate of Caribbean เขยา่ขวญักบับา้นผีสิงใน Haunted Mantion 

สมัผสัความน่ารกัของตุก๊ตาเด็กนานาชาติในโลกใบเล็ก  Small World ชมภาพยนตรส์ามมิติ   The 

Invention of the Year ใหท่้านไดส้นุกสนานพรอ้มกบัการจบัจา่ยเลือกซ้ือสินคา้ท่ีระลึกน่ารกั

ในดิสนียแ์ลนดอี์กทั้งยงัจะไดส้มัผสักบัตวัการต์นูเอกจากวอลดิสนีย ์อยา่ง มิกก้ีเมา้ส ์มินน่ีเมา้ส ์

พรอ้มผองเพื่อนการต์นูอีกมากมายสนุกกบัการจบัจา่ยซ้ือของท่ีระลึกน่ารกัในดิสนียแ์ลนด์ 

เที่ยง  อิสระอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั  

คํา่  อิสระอาหารคํา่ ตามอธัยาศยั  

พกัที่  SUNCITY HOTEL/WISTON HOTEL YUKARI/ NARITA GARDEN HOTEL หรอืระดบัเดียวกนั 

 

วนัที่หา้        ชอ้ปป้ิงจสัโกอ้ิออน - กรุงเทพฯ 
 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

จากน้ัน นําท่านอิสระชอ้ปป้ิง ณ หา้งสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ของนาริตะ หา้งฯ อิออน จสัโก้  ซ้ือ

ของฝาก ก่อนกลบั อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม ้และ พิเศษกบัรา้น 100 YEN ท่ีสินคา้ทั้งรา้น

ราคา 100 เยน เท่าน้ันเอง  ไดเ้วลาอนัสมควรนาํท่านสู ่สนามบินนารติะ เพื่อเดินทางกลบัสู่

กรุงเทพฯ 
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14.00 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพ ฯ โดยสายการบินเจ็ท เอเชีย เท่ียวบินท่ี JF 989 บรกิารอาหารและเครือ่งดื่ม

บนเครือ่ง 

19.10 น. ถึงสนามบินสุวรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ 

 

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

อตัราค่าบริการ (เดือนพฤษภาคม 2557)  
 

โปรโมชัน่“: จองก่อนเดินทาง 20 วนัอยา่งนอ้ย ลดทา่นละ 1,000.- 
  

กาํหนดการเดินทาง 
เดือนพฤษภาคม 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ 2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่ 

เด็กมีเตยีง 

(เด็กอายไุม่เกิน12ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่  
เด็กไม่มีเตยีง 

(เด็กอายไุม่เกิน12ปี) 

พกัเดี่ยว

เพิ่ม 

01-05 พฤษภาคม 2557 37,900 37,900 35,900 8,000 

05-09 พฤษภาคม 2557 32,900 32,900 30,900 8,000 

08-12 พฤษภาคม 2557 33,900 33,900 31,900 8,000 

10-14 พฤษภาคม 2557 33,900 33,900 31,900 8,000 

12-16 พฤษภาคม 2557 32,900 32,900 30,900 8,000 

15-19 พฤษภาคม 2557 33,900 33,900 31,900 8,000 

17-21 พฤษภาคม 2557 33,900 33,900 31,900 8,000 

19-23 พฤษภาคม 2557 32,900 32,900 30,900 8,000 

22-26 พฤษภาคม 2557 33,900 33,900 31,900 8,000 

24-28 พฤษภาคม 2557 33,900 33,900 31,900 8,000 

26-30 พฤษภาคม 2557 32,900 32,900 30,900 8,000 

29 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 33,900 33,900 31,900 8,000 

 

***ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน 

ทา่นละ 2000 เยน /ทริป/ตอ่ทา่น*** 
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** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท 

สายการบิน JET ASIA เป็นเที่ยวบินเช่าเหมาลาํ ในกรณียกเลิกตอ้งยกเลิก 45 วนัก่อน

การเดินทางเทา่นั้น ไม่เช่นนั้นทางบริษทัจะไม่คืนมดัจาํไม่ว่าดว้ยกรณีใดๆทั้งส้ิน  

เพราะว่าทางบริษทัไดท้าํการจา่ยค่าตัว๋ไปใหก้บัการสายการบิน เรียบรอ้ยแลว้ครบั

โปรดอ่านขอ้ความใหถ่ี้ถว้นก่อนการจองทวัรทุ์กครั้ง เพ่ือประโยชนแ์ก่ตวัทา่นเอง  

 

การเดินทางในแตล่ะครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจาํนวน 30 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจาํนวนดงักล่าว 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเลื่อนการเดินทาง หรอืเปลี่ยนแปลงราคา 

กรุณาชาํระมดัจาํ ท่านละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธ์ิในการคืน

มดัจาํทั้งหมด  เน่ืองจากทางบรษิทัฯ ไดช้าํระค่าตัว๋เครือ่งบินเตม็ใบใหก้บัสายการบินเป็นที่เรยีบรอ้ย 

ยกเวน้ค่าภาษีนํ้ามนัท่ียงัมิไดช้าํระ ค่าทวัรส์ว่นท่ีเหลือ กรุณาชาํระ 21 วนัก่อนการเดินทาง 

 

หมายเหต ุ1. ตั ๋ วเม่ือออกแลว้ ไม่สามารถรฟัีนดไ์ด ้อนัเน่ืองจากเง่ือนไขของสายการบิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญี่ปุ่นใหก้บัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพาํนกัระยะสั้นใน

ประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเที่ยว เยีย่มญาต ิหรอื

ธุรกิจ จะตอ้งยืน่เอกสารในขั้นตอนการตรวจเขา้เมือง เพ่ือยนืยนัการมีคุณสมบตักิารเขา้

ประเทศญี่ปุ่น* ดงัตอ่ไปน้ี 

 

1. ตัว๋เครือ่งบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

2. สิง่ท่ียนืยนัว่าท่านสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยท่ีอาจเกิดข้ึนในระหว่างท่ีพาํนกัใน

ประเทศญี่ปุ่นได ้(เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 

3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหว่างที่พาํนกัในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรูจ้กั 

โรงแรม และอื่นๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

4. กาํหนดการเดินทางระหว่างที่พาํนกัในประเทศญี่ปุ่น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
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อตัราค่าบรกิารน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ท่ีมี 

 ค่าน้ําหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  ค่ารถรบั-ส่ง และนําเท่ียวตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน  ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ    ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 

อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่น (เพราะรฐับาลประกาศยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้บัคนไทย ผูท่ี้

ประสงคจ์ะพาํนักระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15 วนั)  **ถา้กรณีท่ีทางรฐับาลประกาศใหก้ลบัมาใชว้ีซ่า      

ผูเ้ดินทางจะตอ้งเสียค่าใชจ้า่ยในการทาํวีซ่าเพ่ิม ท่านละ 1,700 บาท** 

 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน่ ค่าทาํหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล 

ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ  (กรุณา

สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้รกิาร) 

 ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ทา่นละ 2000 เยน /ทริป/ตอ่ทา่น 
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่น (เพราะรฐับาลประกาศยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้บัคนไทย ผูท่ี้

ประสงคจ์ะพาํนักระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15 วนั) 

 

เง่ือนไขการชาํระค่าบรกิาร 

1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งชาํระเงินมดัจาํเป็นเงินจาํนวน 10,000 บาทต่อท่านเพ่ือสาํรองท่ีนัง่  

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้ง ชาํระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือ ทั้งหมดก่อนวนัเดินทาง อยา่งนอ้ย  21 วนั 

กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ชาํระเงิน หรือชาํระเงินไม่ครบภายในกาํหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่าน

ถูกปฏิเสธการจา่ยเงินไม่วา่กรณีใดๆ ใหถื้อวา่นักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัรน้ั์นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเชน่ 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 
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เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี ตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือ

เอเจนซ่ี(ผูมี้ชื่อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัท

อยา่งใดอยา่งหน่ึงเพื่อแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณอ์กัษร  ทางบริษัทไม่รบัยกเลิกการ

จองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี ตอ้งการขอรบัเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ชื่อใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารก ารขอรบัเงินคืน ท่ีบริษัทอยา่งใด

อยา่งหน่ึง เพื่อทาํเร่ืองขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอาํนาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการ

มอบอาํนาจ หลกัฐานการชาํระเงินค่าบริการต่างๆ และหนา้สมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหนํ้าเงินเขา้ให้

ครบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทาง 45 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ีชาํระแลว้  

2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 45 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีชาํระแลว้ทั้งหมด 

ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหกัค่าใชจ้า่ยท่ีไดจ้า่ยจริงจากค่าบริการท่ีชาํระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการนํา

เท่ียวใหแ้ก่นักท่องเท่ียว เชน่ การสาํรองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทาง ท่ีตอ้งการนัตีมดัจาํหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาลาํ Charter Flight หรือ 

Extra Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํหรือ

ค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเชน่ 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 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  

 
เง่ือนไขและขอ้กาํหนดอื่นๆ 

1. ทวัรน้ี์สาํหรบัผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทวัรน้ี์เป็นทวัรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการ ไม่วา่บางส่วน

หรือทั้งหมด  หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่วา่

บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 
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3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ย กวา่ 15 ท่าน 

โดยจะแจง้ใหก้บั นักท่องเท่ียวหรือ เอเจนซ่ีทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนการเดินทางสาํหรบั

ประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และ อยา่งนอ้ย 10 วนัก่อนการเดินทางสาํหรบัประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทาง

นักท่องเท่ียว ทุกท่านยนิดีท่ีจะชาํระค่าบริการเพิ่ม จากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ท่ีทาง

บริษัทกาํหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล คาํนําหนา้

ชื่อ เลขท่ีหนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิได้

ส่งหนา้หนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการชาํระเงินมดัจาํ 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการเปล่ียนแปลงราย การการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้ง

กบัสถานการณ ์ภมิูอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี บริษัทจะคาํนึงถึง

ความปลอดภยัของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นสาํคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้า่ยใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของนักท่องเท่ียว

ท่ีมิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เชน่ ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวติั  

อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการ

บริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีคาํนวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดงัน้ัน 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาค่าบริการเพิ่มข้ึน ในกรณี ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียน

เงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่า ภาษีเชื้ อเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลง

เท่ียวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอาํนาจในการใหค้าํสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่

มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อาํนาจของบริษัทกาํกบัเท่าน้ัน  

 

ขอ้แนะนาํก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะนําติดตวัขึ้ นเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อ

ชิ้ น และรวมกนัทุกชิ้ นไม่เกิน 1 ,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนํา

ออกมาใหเ้จา้หนา้ท่ีตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถา้ส่ิงของ
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ดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกวา่ท่ีกาํหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน

เท่าน้ัน  
 

2. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกี์ฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่

และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  
 

3. ประเทศญ่ีปุ่น มีกฎหมายหา้มนําผลิตภณัฑท่ี์ทาํมาจากพืช และเน้ือสตัวทุ์กชนิดเขา้ประเทศ เชน่ ผกั ผลไม้

สด  ไข ่เน้ือสตัว ์ไสก้รอกฯ เพื่อเป็นการป้องกนัโรคติดต่อท่ีจะมาจากส่ิงเหล่าน้ี หากเจา้หนา้ท่ีตรวจพบ จะตอ้ง

เสียค่าปรบัในอตัราท่ีสงูมาก 

  
 


