
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

วนัแรก กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – นารติะ  

 

19.00 น. พรอ้มกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นท่ี 4 ประตูหมายเลข 2 สายการบินไทย เคานเ์ตอร ์D 

เพ่ือเตรยีมตวัเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน 

22.10 น. เหิรฟ้าสูเ่มืองนารติะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG640 บริการอาหาร

และเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 
 

 

 

 
 
 

 
 
วนัที่สอง นารติะ - วดัอาซากุสะ – ผ่านชมโตเกียว สกายทร ี-ชมซากุระ ณ อุเอโนะ – ชอ้ปป้ิงชินจูกุ 

 

06.20 น.   ถึง เมืองนาริตะ ประเทศญ่ีปุ่น หลงัจากผ่านขั้นตอนศุลกากรแลว้น าท่านชม วัดอาซากุสะ วดัท่ี

เก่าแก่ท่ีสุดในกรุงโตเกียว เขา้นมสัการขอพรจากพระพุทธรูปเจา้แม่กวนอิมทองค า  นอกจากน้ัน

ท่านยงัจะไดพ้บเก็บภาพประทบัใจกบัโคมไฟขนาดยกัษ์ท่ีมีความสูงถึง 4.5 เมตรซ่ึงแขวนอยู่

บริเวณประตูทางเขา้วดั และยงัสามารถเลือกซ้ือเคร่ืองรางของขลังไดภ้ายในวดั ฯลฯ  หรือ

เพลิดเพลินกบั ถนนนาคามิเซ ถนนชอ้ปป้ิงท่ีมี ชื่อเสียงของวดั มีรา้นขายของท่ีระลึกมากมายไม่

ว่าจะเป็นเคร่ืองรางของขลัง ของเล่นโบราณ และตบทา้ยดว้ยรา้นขายขนมท่ีคนญ่ีปุ่น มายงัวดั

แหง่น้ีตอ้งมาต่อคิวกนัเพื่อล้ิมลองกบัรสชาดสุดแสนอร่อย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

น าท่าน เก็บภาพประทับใจกับคู่กับแลนด์มารก์แห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริมแม่น ้ า             

สุมิดะ หอคอยโตเกียวสกายทรี (Tokyo Sky tree) หอส่งสญัญาณ

โทรคมนาคมท่ีสูงท่ีสุดในโลก เปิดใหบ้ริการเม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2555 

โดยหอน้ีมีความสูง 634 เมตร สรา้งดว้ยเทคนิคทางสถาปัตยกรรมและ

วิศวกรรมอันทันสมัย ในช่วงท่ีเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่หอคอยแห่งน้ีได้

พิสูจน์ใหเ้ห็นถึงโครงสรา้งทางสถาปัตยกรรมท่ีแข็งแรงทนทาน เพราะไม่

เกิดความเสียหายแมแ้ต่นอ้ย  

น าท่านเดินทางสู่ สวนอุเอโนะ สวนสวยกลางกรุงท่ีรวบรวมพนัธุไ์มน้านา

ชนิดจากทัว่ทุกมุมโลก สมัผัส ดอกซากุระ อวดโฉมบานสะพรัง่ท่ามกลางสวนสวย รายลอ้มดว้ย

ดอกไมน้านาพนัธุ ์

 

 

 

 

 

 

 

***ในกรณีที่ดอกซากุระยงัไม่บาน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ น าท่านเดินทาง ถ่ายรูปดา้น

นอกของพระราชวงัอิมพีเรยีล แทนรายการ สวนอุเอโนะ** 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

จากน้ันน าท่านชอ้ปป้ิงย่านดงั ย่านชินจุกุ”ใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกบัการจบัจ่ายซ้ือสินคา้นานา

ชนิด ไดจ้ากท่ีน่ี ไม่ว่าจะเป็น รา้นซานริโอะ รา้นขายเครื่องอิเลคทรอนิกส ์กลอ้งถ่ายรูป

ดิจิตอล นาฬิกา เครื่องส  าอาง ต่างๆ กันที่รา้น MATSUMOTO แหล่งรวมเหล่าบรรดา

เครือ่งส  าอางมากมาย อาทิ มารค์เตา้หู,้ โฟมลา้งหนา้ WHIP FOAM ที่ราคาถูกกว่าบา้นเรา 3 

เท่า, ครีมกันแดดชิเซโด ้แอนเนสซ่าที่คนไทยรูจ้กัเป็นอย่างดี  และสินคา้อื่น ๆ  หรือให้

ท่านไดส้นุกกบัการเลือกซ้ือสินคา้ แบรนดด์งัอาทิ LOUIS VULTTON, UNIQLO, กระเป๋าสุดฮิต 

BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสื้ อ COMME DES GARCONS, H&M หรอืเลือกซ้ือรองเทา้ 

หลากหลายแบรนดด์งั อาทิ NIKE, CONVERSE, NES BALANCE, REEBOK ฯลฯ ไดท้ี่รา้น ABC 

MART  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่ อิสระอาหารค า่ ตามอธัยาศยั 

พกัที่ SHINJUKU GRANDBELL HOTEL หรอืเทียบเท่าระดบัเดียวกนั 

 
วนัที่สาม ภูเขาไฟฟูจ ิ (ชั้นท่ี 5) -  พิพิธภณัฑแ์ผ่นดินไหว–โอชิโนะฮคัไค- แช่ออนเซ็นธรรมชาติ + 

ทานขาปูยกัษ ์

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจ ิบรเิวณชั้น 5 โดยรถโคช้ (ขึ้ นอยูก่บัสภาพภูมิอากาศ) ใหท่้านได้

สมัผัสอากาศอนับริสุทธ์ิบนยอดเขาฟูจิ ถ่ายภาพท่ีระลึก กบัภูเขาไฟท่ีไดช้ื่อว่ามีสดัส่วนสวยงาม

ท่ีสุดในโลก ซ่ึงเป็นภูเขาไฟท่ียงัดบัไม่สนิท และมีความสูงท่ีสุดในประเทศญ่ีปุ่นจากดา้นล่างสู่บน

ยอดปล่องเขาดว้ยความสูง 3,776 เมตร) จากน้ัน น าท่านเยี่ยมชม พิพิธภณัฑ ์EARTH QUAKE 

MUSEUM ท่ีจ าลองเร่ืองราวของภูเขาไฟฟูจิ และใหท่้านไดส้มัผัสกับความรูสึ้กของการจ าลอง

เร่ืองราวเก่ียวกบัแผ่นดินไหวท่ีเกิดขึ้ นในประเทศญ่ีปุ่น จากน้ันอิสระใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือของท่ีระลึก

ตามอธัยาศยั 

 

 

 

 

 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นโอชิโนะฮคัไค น าท่านเจาะลึกตามหาแหล่งน ้าบริสุทธ์ิจาก

ภูเขาไฟฟูจิ ท่ีเป็นแหล่งน ้ าตามธรรมชาติตั้งอยู่ในหมู่บา้นโอชิโนะ จ.ยามานชิ หรือพูดในทาง

กลบักนัคือกลุ่มน ้าผุดโอชิโนะฮคัไค เพียงกา้วแรกท่ียา่งเทา้เขา้ไปในหมู่บา้น ก็สมัผัสไดถึ้งอากาศ



 
 

บริสุทธ์ิ และไอเย็นจากแหล่งน ้ าธรรมชาติท่ีมีใหเ้ห็นอยู่ทุกมุม โดยในบ่อน ้ าใสแจ๋วมีปลา

หลากหลายพันธุ์แหวกว่ายสบายอารมณ์แต่ขอบอกเลยว่าน ้ าแต่ละบ่อน้ันเย็นเจี๊ ยบถึงใจจน

แอบสงัสยัว่าน้องปลาไม่หนาวสะทา้นกนับา้งรึ เพราะอุณหภูมิในน ้าเฉล่ียอยูท่ี่  10-12 องศาฯ

นอกจากชมแลว้ก็ยงัมีน ้าผุดจากธรรมชาติใหต้กัด่ืมตามอธัยาศยั และท่ีส าคญั หมู่บา้นโอชิโนะยงั

เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงสินคา้โอทอปชั้นเยีย่ม 

 

 

 

 

 

 

พกัที่  FUJI EVERGREEN HOTEL/ FUJI LAND SCOLE PLAZA HOTEL หรอืระดบัเดียวกนั 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม *** ใหท่้านไดอ่ิ้มอรอ่ยกบัม้ือพิเศษท่ีมีขา

ปูยกัษใ์หท่้านไดล้ิ้ มลองรสชาตปูิพรอ้มน ้าจิ้ มสไตสญ์ี่ปุ่นอยา่งจุใจ 

หลงัอาหารใหท่้านไดผ่้อนคลายกบัการแช่น ้าแรธ่รรมชาต ิเช่ือว่าถา้ไดแ้ช่น ้าแรแ่ลว้ จะท า

ใหผิ้วพรรณสวยงามและช่วยใหร้ะบบหมุนเวียนโลหิตดีข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที่สี ่ สวนดอกไมฮ้ามะมะสึ  – ผ่านชมทะเลสาบฮามานะ – นาโกยา่ – ชอ้ปป้ิงจสัโก ้อิออน 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากน้ันน าท่านสู่ จ.ชิสึโอกะ เป็นท่ีตั้งของทั้งภูเขาไฟฟูจิท่ีสูงท่ีสุดในญ่ีปุ่นและอ่าวซุรุกะท่ีลึกท่ีสุด

ในญ่ีปุ่น แถมยงัเป็นแหล่งชมดอกไมช้ั้นแนวหน้าของญ่ีปุ่น

อีกดว้ย โซนฝั่งตะวนัตกริมทะเลสาบฮามานาโกะรายลอ้ม



 
 

ไปดว้ยป่าไมเ้ขียวขจีและดอกไมต้ามฤดูกาลทั้ง 4 ซ่ึงเป็นท่ีน่าประทบัใจ  ภายใน ประกอบดว้ย

ซากุระกว่า 1300 ตน้และทิวลิปอีกกว่า 5 แสนตน้บานสะพรัง่สวยงามแต่งแตม้สวนในฤดูใบไม้

ผลิอีกดว้ย 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

บ่าย น าท่านผ่านชม  ทะเลสาบฮามานะ ทะเลสาบท่ีเพาะพนัธุ์ปลาไหลท่ีใหญ่ท่ีสุดในบริเวณน้ัน            

น าท่านเดินทางสู่ เมืองนาโกยา่ เมืองใหญ่อนัดบั 3 รองจากโอซากา้ ท่ีเจริญไปดว้ยแหล่งธุรกิจ

และโรงงานอุตสาหกรรม น าท่านชอ้ปป้ิงยงัหา้งสรรพสินคา้ หา้งจสัโกอ้ิออน  ใหท่้านไดซ้ื้อของ

ฝากมากมายหลากหลายชนิด อาทิเช่น ขนมชนิดต่างๆ ผลไมต้ามฤดูกาล และพิเศษสุดกบัรา้น 

100 เยน ทีทุกอยา่งในรา้นราคาเพียง 100 เยนเท่าน้ัน 

ค า่ อิสระอาหารค า่ ตามอธัยาศยั 

พกัที่  โรงแรม ROUTE INN HOTEL / NAGOYA SAKAE TOKYU INN HOTEL หรอืระดบัเดียวกนั 

 

วนัที่หา้ นาโกยา่ – ปราสาทโอซากา้ – ชินไซบาชิ – สนามบินโอซากา้- กรุงเทพฯ 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ จากน้ันน าท่านเดินทางชมบริเวณโดยรอบของ ปราสาทโอซากา้ (ไม่

รวมค่าเขา้ปราสาท) ซ่ึงถือไดว้่าเป็นสญัลกัษณ์ของเมือง สมัผัสความยิ่งใหญ่และชมนิทรรศการ

ท่ีจัดแสดงอยู่ภายใน ซ่ึงเล่าถึงความเป็นมาของปราสาท รวมทั้งประวัติและขา้วของเคร่ืองใช ้

ต่างๆของโชกุน ฮิเดโยชิโตโยโตมิ ผูมี้ค าสัง่ใหก้่อสรา้งปราสาทแหง่น้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันน าท่านชอ้ปป้ิงย่าน ชินไซบาชิ ท่ีมีชื่อเสียงของนคร โอซากา้ ภายในย่านน้ีมีรา้นคา้

เก่าแก่ปะปนไปกบัรา้นคา้อนัทนัสมยั และสินคา้หลากหลายรูปแบบทั้งส าหรบัเด็ก และผูใ้หญ่ ซ่ึง

ยา่นน้ีถือวา่เป็นยา่นแสงสี และบนัเทิงชั้นน าแหง่หน่ึงของนครโอซากา้ อีกทั้งยงัมีรา้นอาหารทะเล

ขึ้ นช่ือมากมาย ซ่ึงเสน่หอ์ยา่งหน่ึงคือ ทุกรา้นจะประดบัประดารา้นของตนดว้ยแสงไฟนีออนซ่ึงดัด



 
 

ท าใหเ้ป็นรูปปู กุง้ และปลาหมึก ซ่ึงนักท่องเท่ียวใหค้วามสนใจและแวะถ่ายรูปกันเป็นท่ีระลึก

อยา่งมาก และรา้นคา้ทุกแหง่ จะพยายามสรา้งจุดเด่นใหแ้ก่รา้นของตนใหไ้ดม้ากท่ีสุด เพ่ือดึงดูด

ลูกคา้ใหเ้ขา้มาใชบ้ริการ สัญลักษณ์เด่นของย่านน้ีคือ ตึกรูปเคร่ืองหมายการคา้ของ  กูลิโกะ 

ผลิตภณัฑข์นมชื่อดงัจากญ่ีปุ่นนัน่เอง  (อิสระเที่ยง ตามอธัยาศยั เพื่อความสะดวกในการชอ้ป

ป้ิงสนิคา้)  ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านสู ่สนามบินคนัไซ เพื่อเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ 

 

 

 

 

 

 

 
 

17.35 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพ ฯ โดยเท่ียวบินท่ี TG673 บรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่ง 

21.25 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

 

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

 
อตัราค่าบริการ 

 
 

ก าหนดการเดินทาง 
 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ  

2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่ 

เด็กมีเตยีง 

(เด็กอายตุ  า่กว่า12ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่  
เด็กไม่มีเตยีง 

(เด็กอายตุ  า่กว่า12ปี) 

พกัเดี่ยว

เพิ่ม 

ราคาทวัร ์

ไม่รวมตัว๋ 

เครือ่งบิน 

23 - 27 มีนาคม 2561 45,900 43,900 42,900 8,000 30,900 

 
** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 10,000 บาท 

***ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน 

ทา่นละ 3500 เยน /ทริป/ตอ่ทา่น*** 
 

 

 

 



 
 

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตอ้งยกเลิก 30 วนัก่อนการเดินทางเท่านั้น ไม่เช่นนั้นทาง

บริษทัจะไม่คืนมดัจ  าไม่ว่าดว้ยกรณีใดๆทั้งส้ิน เพราะว่าทางบริษัทไดท้  าการจา่ยค่าตัว๋

ไปใหก้ับการสายการบินเรียบรอ้ยแลว้ โปรดอ่านขอ้ความใหถ่ี้ถว้นก่อนการจองทวัร์

ทุกครั้ง เพ่ือประโยชนแ์ก่ตวัทา่นเอง  

การเดินทางในแต่ละครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ  านวน 30 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดังกล่าว 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเลื่อนการเดินทาง หรอืเปลี่ยนแปลงราคา 

กรุณาช าระมดัจ  า ท่านละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลงั ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืน

มัดจ  าทั้งหมด เน่ืองจากทางบริษัทฯ ไดช้ าระค่าตัว๋เครื่องบินเต็มใบใหก้ับสายการบินเป็นที่เรียบรอ้ย 

ยกเวน้ค่าภาษีน ้ามนัท่ียงัมิไดช้  าระ ค่าทวัรส์ว่นท่ีเหลือ กรุณาช าระ 30 วนัก่อนการเดินทาง 

 

หมายเหต ุ 1. ตัว๋เม่ือออกแลว้ ไม่สามารถรฟัีนดไ์ด ้อนัเน่ืองจากเง่ือนไขของสายการบิน 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบรกิารน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ท่ีมี 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 30 กก.  ค่ารถรบั-สง่ และน าเท่ียวตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน  ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ    ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 

อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่น (เพราะรฐับาลประกาศยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้บัคนไทย ผูท่ี้

ประสงคจ์ะพ านักระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15 วนั) **ถา้กรณีท่ีทางรฐับาลประกาศใหก้ลบัมาใชว้ีซ่า      

ผูเ้ดินทางจะตอ้งเสียค่าใชจ้า่ยในการท าวีซ่าเพ่ิม ท่านละ 1,700 บาท** 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล 

ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซักรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ  (กรุณา

สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้รกิาร) 

 ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ทา่นละ 3500 เยน /ทริป/ตอ่ทา่น 
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่น (เพราะรฐับาลประกาศยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้บัคนไทย ผูท่ี้

ประสงคจ์ะพ านักระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15 วนั) 

 

 

 

จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญี่ปุ่นใหก้บัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพ านกัระยะสั้นใน

ประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเที่ยว เยีย่มญาต ิหรอื

ธุรกิจ จะตอ้งยืน่เอกสารในขั้นตอนการตรวจเขา้เมือง เพื่อยนืยนัการมีคุณสมบตักิารเขา้

ประเทศญี่ปุ่น* ดงัตอ่ไปน้ี 

 

1. ตัว๋เครือ่งบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

2. สิง่ท่ียนืยนัว่าท่านสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยท่ีอาจเกิดข้ึนในระหว่างท่ีพ านกัใน

ประเทศญี่ปุ่นได ้(เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 

3. ช่ือ ที่อยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหว่างที่พ  านกัในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรูจ้กั 

โรงแรม และอื่นๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

4. ก าหนดการเดินทางระหว่างที่พ  านกัในประเทศญี่ปุ่น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้



 
 

เง่ือนไขการช าระค่าบรกิาร 

1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 10,000 บาทต่อท่านเพ่ือส ารองท่ีนัง่  

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 30 วนั 

กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่าน

ถูกปฏิเสธการจา่ยเงินไม่วา่กรณีใดๆ ใหถื้อวา่นักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัรน้ั์นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเชน่ แฟกซ ์อีเมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท 

ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 17.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ี

รฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือ

เอเจนซ่ี(ผูมี้ชื่อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัท

อยา่งใดอยา่งหน่ึงเพื่อแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบริษัทไม่รบัยกเลิกการ

จองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ชื่อใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนท่ีบริษัทอย่างใด

อย่างหน่ึงเพ่ือท าเร่ืองขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการ

มอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหนา้สมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ให้

ครบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทาง 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้  

2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 30 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแลว้ทั้งหมด 

ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหกัค่าใชจ้่ายท่ีไดจ้่ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการน า

เท่ียวใหแ้ก่นักท่องเท่ียว เชน่ การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการนัตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ 

Extra Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือ

ค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเชน่ แฟกซ ์อีเมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท 

ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 17.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ี

รฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  

 



 
 

เง่ือนไขและขอ้ก าหนดอื่นๆ 

1. ทวัรน้ี์ส าหรบัผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทวัรน้ี์เป็นทวัรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วน

หรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่า

บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน 

โดยจะแจง้ใหก้ับนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางส าหรับ

ประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทาง

นักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ีทาง

บริษัทก าหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหน้า

ชื่อ เลขท่ีหนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิได้

ส่งหนา้หนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการช าระเงินมดัจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหส้อดคลอ้ง

กบัสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี บริษัทจะค านึงถึง

ความปลอดภยัของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของนักท่องเท่ียว

ท่ีมิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  

อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการ

บริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดงัน้ัน 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาค่าบริการเพ่ิมขึ้ น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียน

เงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเชื้ อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลง

เท่ียวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่

มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ านาจของบริษัทก ากบัเท่าน้ัน  

 

ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตวัขึ้ นเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อ

ชิ้ น และรวมกนัทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน า



 
 

ออกมาใหเ้จา้หน้าท่ีตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย ์อนุญาตใหถื้อได้ท่านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถา้ส่ิงของ

ดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกว่าท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน

เท่าน้ัน  
 

2. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่

และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

3. ประเทศญ่ีปุ่น มีกฎหมายหา้มน าผลิตภณัฑท่ี์ท ามาจากพืช และเน้ือสตัวทุ์กชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผัก ผลไม้

สด  ไข่ เน้ือสตัว ์ไสก้รอกฯ เพ่ือเป็นการป้องกนัโรคติดต่อท่ีจะมาจากส่ิงเหล่าน้ี หากเจา้หน้าท่ีตรวจพบ จะตอ้ง

เสียค่าปรบัในอตัราท่ีสูงมาก 

  
 

 


