
  

  

  

  

  

  

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
 

 
 
 
 

วนัเดนิทาง เทศกาลปีใหม่*** 28 ธ.ค.61 - 01 ม.ค.62 // 29 ธ.ค.61 - 02 ม.ค.62 
   
วนัแรก  กรุงเทพฯ - นาริตะ 

20.30 น. พร้อมกนัทีส่นามบินดอนเมือง Terminal 1 ช้ัน 3 เคาน์เตอร์ 4 สายการบิน ไทยแอร์เอเซีย เอ็กซ์ แอร์บัส เอ 330-
300 เพื่อเตรียมตวัเดินทางและผา่นขั้นตอนการเช็คอิน 



  

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

23.45 น. เหิรฟ้าสู่นาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ XJ 600  มีบริการอาหารบนเคร่ือง (เคร่ืองด่ืมทุกชนิด ต้อง
ช าระเงินซ้ือเพิม่เติม)  

หมายเหตุ เคาน์เตอร์เช็คอนิปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออกอย่างน้อย 60 นาที  
ผู้โดยสารพร้อม ณ ประตูขึน้เคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออก 45 นาท ี

วนัทีส่อง นาริตะ – อุทยานฮาโกเน่ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - โกเทม็บะ เอาท์เลท - คาวาคูชิโกะ  

08.00 น.   เดินทางถึงนาริตะ หลังจากผ่านข้ันตอนศุลกากรแล้ว นาํท่านเดินทางโดยรถโคช้สู่ วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ 
นาํท่าน ล่องเรือโจรสลดั บริเวณทะเลสาบอาชิ สัมผสับรรยากาศ และชมความงามของทะเลสาบนํ้ าจืดขนาดใหญ่ 
ท่ีไดส้มญานามว่า “ราชินีแห่งทะเลสาบ” ท่ีเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเม่ือกว่า 3,000 ปีท่ีแลว้ หากวนัใด
อากาศสดใส ท่านจะไดส้ัมผสัทศันียภาพในอีกมิติหน่ึงท่ีมีความงดงามราวกบัภาพวาดสะทอ้นลงสู่ทะเลสาบ
เปรียบดัง่ภาพสะทอ้นจากกระจกใสบานใหญ่   

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
นาํท่านเดินทางสู่ โกเทม็บะ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท ท่ีรวบรวมแบรนดร์ะดบัโลกมาไวด้ว้ยกนับนหุบเขาริม Tomei 
Expressway ท่ีเช่ือมระหวา่ง ภูเขาไฟฟูจิ-อุทยานแห่งชาติฮาโกน่กบัมหานครโตเกียว ใหท้่านไดอิ้สระกบัการ
เลือกซ้ือเลือกชมสินคา้ท่ีไดร้วบรวมกวา่ 165 แบรนดด์งัไม่วา่จะเป็น  Coach , Bally , Diesel , Gucci , Zara, 
Hugo Boss, Versace, Yves Saint Laurent Rive Gauche, Gap และอีกมากมาย หมวดสินคา้ Intimate Apparel 
ไดแ้ก่ Kid Blue และ Triumph หมวดสินคา้ Home Fashion ไดแ้ก่ Bodum, Fragrance Outlet  และ Richard 
Ginori เป็นตน้ นอกจากน้ียงัมีหมวดสินคา้อ่ืนๆ อยา่งรองเทา้ กระเป๋า เส้ือผา้เด็ก ซ่ึงของทุกช้ินเป็นของแท ้และ
ราคาถูกกวา่ในหา้งสรรพสินคา้ท่ีรวมไวใ้นพื้นท่ีกวา่ 400,000 ตารางฟุต ถือเป็นสวรรคแ์ห่งการชอ้ปป้ิงของคน

http://bit.ly/2NMk5YE


  

ญ่ีปุ่นโดยเฉพาะ ไดเ้วลาสมควรเดินทางสู่ บริเวณทะเลสาบคาวาคูชิโกะ ซ่ึงเป็น 1 ใน 5 ทะเลสาบท่ีลอ้มรอบ
ภูเขาไฟฟูจิ  
น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั  ณ โรงแรม FUJI GARDEN HOTEL หรือ ระดับเทียบเท่า 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม *เมนูขาปูยกัษ์* หลงัอาหารค ่าให้ท่านได้ผ่อนคลายกบัการ
แช่น า้แร่ธรรมชาติ เช่ือว่าถ้าได้แช่น า้แร่แล้ว จะท าให้ผวิพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวยีนโลหิตดีขึน้ 

วนัทีส่าม     ภูเขาไฟฟูจิ –  โอชิโนะ ฮักไข่ – พพิธิภัณฑ์ EARTH QUAKE MUSEUM –นาริตะ – โอไดบะ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม  
นาํท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ บริเวณช้ัน 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ) ให้ท่านไดส้ัมผสัอากาศอนับริสุทธ์ิบน
ยอดเขาฟูจิ ถ่ายภาพท่ีระลึกกบัภูเขาไฟท่ีไดช่ื้อวา่มีสัดส่วนสวยงามท่ีสุดในโลก ซ่ึงเป็นภูเขาไฟท่ียงัดบัไม่สนิท 
และมีความสูงท่ีสุดในประเทศญ่ีปุ่นจากดา้นล่างสู่บนยอดปล่องเขาดว้ยความสูง 3,776 เมตร จากนั้นพาท่านชม 
บ่อน ้าศักดิ์สิทธ์ิโอชิโนะฮัคไค บ่อนํ้ าท่ีเกิดจากการละลายของหิมะบนภูเขาไฟฟูจิ ท่ีใช้เวลาอนัยาวนาน ในการ
ไหลลงมาสู่พื้นดินและซึมซาบไปยงับ่อนํ้ าแต่ละบ่อ ดงันั้นนํ้ าท่ีอยูใ่นบ่อ จะเป็นนํ้ าท่ีใสสะอาด และสดช่ืนมาก 
ในปี 1985 สถานท่ีแห่งน้ียงัไดถู้กเลือกใหเ้ป็น 1 ใน 100 อนัดบั แหล่งนํ้ าจากธรรมชาติท่ีดีท่ีสุดของญ่ีปุ่นอีกดว้ย 
โดยแบ่งเป็นทะเลสาบยอ่ยๆไดถึ้ง 8 แห่ง โดยช่ือโอชิโนะ ฮคัไค มีความหมายวา่ ทะเลสาบทั้ง 8 แห่งโอชิโนะ 
ให้ท่านไดช้มทศันียภาพท่ีเยน็สบาย และผ่อนคลายของทะเลสาบ อีกทั้งความสวยงาม และความสมบูรณ์ของ
ธรรมชาติอนัน่าหลงใหลประทบัท่าน 

 เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
นาํท่านเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์ EARTH QUAKE MUSEUM ท่ีจาํลองเร่ืองราวของภูเขาไฟฟูจิ และให้ท่านได้
สัมผสักบับรรยากาศของการจาํลองเร่ืองราวเก่ียวกบัแผ่นดินไหวท่ีเกิดข้ึนในประเทศญ่ีปุ่น  สมควรแก่เวลานาํ
ท่านเดินทางกลบัสู่นาริตะ  นาํท่านเดินทางสู่  เมืองโอไดบะ เป็นเมืองท่ีเกิดจากการนาํขยะมาถมทะเลจน
กลายเป็นเกาะขนาดใหญ่บริเวณอ่าวโตเกียวเพื่อประโยชน์ในการป้องกนัประเทศ แต่ปัจจุบนัโอไดบะไดก้ลาย
มาเป็นเขตเศรษฐกิจแห่งของประเทศ เน่ืองจากเตม็ไปดว้ยร้านคา้กวา่ 150 ร้าน โซนอาหาร ห้างสรรพสินคา้ และ
อ่ืนๆ อีกมากมาย นอกจากนั้นยงัเต็มไปด้วยสถานท่ีท่องเท่ียวหลากหลายด้วยฝีมือของมนุษย ์ไม่ว่าจะเป็น
สะพานสายรุ้ง เป็นตน้ ส่วนการเดินทางมาท่ีน่ีก็สะดวกสบาย จึงไม่แปลกหากท่ีน่ีคือสถานท่ีท่องเท่ียวสุดฮิตของ
นกัท่องเท่ียวทั้งในและต่างประเทศ พลาดไม่ไดก้บักนัดั้มตวัใหม่ Unicorn Gundam ท่ีหา้ง Diver City 

**อสิระอาหารค ่า เพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง** 
 ทีพ่กั NARITA PLAZA HOTEL หรือเทยีบเท่า 

วนัทีส่ี่     โตเกยีว – วดัอาซากุสะ – ช้อปป้ิงชินจูกุ – ฮาราจูกุ – นาริตะ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม  
นาํท่านเดินทางสู่ วัดอาซากุสะ วดัท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในกรุงโตเกียว เขา้นมสัการขอพรจากพระพุทธรูปเจา้แม่กวนอิ
มทองคาํ นอกจากนั้นท่านยงัจะไดพ้บกบัโคมไฟขนาดยกัษ์ท่ีมีความสูงถึง 4.5 เมตร หนกั 670 กิโลกรัม ซ่ึง
แขวนอยูบ่ริเวณประตูทางเขา้วดั และยงัสามารถเลือกซ้ือเคร่ืองรางของขลงัไดภ้ายในวดั  จากนั้นอิสระให้ท่านช้
อปป้ิงบนถนนนากามิเสะ เพื่อเลือกซ้ือสินคา้ของท่ีระลึกต่างๆ มากมาย เช่น พวงกุญแจ พดัญ่ีปุ่น โคมไฟ ฯลฯ  
นาํท่าน ช้อปป้ิงย่านชินจุกุ”ใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกบัการจบัจ่ายซ้ือสินคา้นานาชนิด ไดจ้ากท่ีน่ี ไม่วา่จะเป็น ร้าน



  

ซานริโอะ ร้านขายเคร่ืองอิเลคทรอนิกส์ กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เคร่ืองสําอาง ต่างๆ กันท่ีร้าน 
MATSUMOTO แหล่งรวมเหล่าบรรดาเคร่ืองสําอางมากมาย อาทิ มาร์คเตา้หู้, โฟมลา้งหนา้ WHIP FOAM ท่ี
ราคาถูกกวา่บา้นเรา     3 เท่า, ครีมกนัแดดชิเซโด ้แอนเนสซ่าท่ีคนไทยรู้จกัเป็นอยา่งดี  และสินคา้อ่ืน ๆ  หรือให้
ท่านไดส้นุกกบัการเลือกซ้ือสินคา้ แบรนด์ดงัอาทิ LOUIS VULTTON, UNIQLO, กระเป๋าสุดฮิต BAO BAO 
ISSEY MIYAKE, เส้ือ COMME DES GARCONS, H&M หรือเลือกซ้ือรองเทา้หลากหลายแบรนด์ดงั อาทิ 
NIKE, CONVERSE, NES BALANCE, REEBOK ฯลฯ ไดท่ี้ร้าน ABC MART  สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทาง
สู่ ย่านฮาราจูกุ แหล่งรวมแฟชัน่ทนัสมยัของวยัรุ่นญ่ีปุ่น อิสระกบัการชอ้ปป้ิง ตรอกทาเคชิตะ ท่ีสองขา้งทางเรียง
รายไป ดว้ยร้านขายของวยัรุ่น เส้ือผา้ เคร่ืองประดบั รองเทา้ กระเป๋า ร้านฟาสทฟู์ดท่ีวนัสุดสัปดาห์จะเป็นแหล่ง
นดั พบของพวกแต่งตวัประหลาดหรือ COSPLAY มกัมาแต่งหนา้และเปล่ียนเส้ือผา้กนั ร้านเครปญ่ีปุ่นอร่อยๆ 
มากมาย ร้าน 100 เยน หรือเลือกชอ้ปป้ิงแบบสบายๆ บนถนนโอโมเตะซนัโด ดว้ยบรรยากาศคลา้ย ยุโรปกบัตึก
ร้านคา้ท่ีออกแบบ และตกแต่งสไตล์ยุโรปสองขา้งทางปลูกตน้เซลโกเวียเป็นทิวแถว สําหรับท่านท่ีช่ืนชอบ 
EVISU กางเกงยีนส์ แบรนด์ดงัของญ่ีปุ่นดว้ยโลโกน้ก นางนวล กาํลงักลายเป็นแบรนด์ฮิตในหมู่วยัรุ่นทัว่โลก 
ไม่วา่จะเป็น DEVID BECKHAM, BEYONCE KNOWLES, JAY-Z ก็ยงัเป็นแฟนคลบัของ EVISU ดว้ย  

*** อสิระอาหารกลางวัน และอาหารค ่า เพ่ือความสะดวกของในการช้อปป้ิงของท่าน *** 
 ทีพ่กั NARITA PLAZA HOTEL หรือเทยีบเท่า 

วนัทีห้่า  วดันาริตะ – ช้อปป้ิงออิอน – สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ   

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม  
นาํท่านสู่ วัดนาริตะ ซ่ึงเป็นวดัประจาํเมืองนาริตะ ซ่ึงตั้งอยูบ่นเนินเขากลางเมืองนาริตะ มีผูค้นหลงัไหลกนัมา
นมสัการส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิเพื่อความเป็นสิริมงคล เน่ืองจากเป็นวดัท่ีมีสถาปัตยกรรมอนัสวยงามอนัแสดงออกถึง
วฒันธรรมของญ่ีปุ่นอย่างแทจ้ริงท่ีไดรั้บความศรัทธาอยา่งสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวนัข้ึนปีใหม่จะคลาคลํ่าไป
ดว้ยผูค้นท่ีมาขอพร นบัแสนคน ซ่ึงในแต่ละปีจะมีนกัท่องเท่ียวนิยมมาเยี่ยมชมเป็นอนัดสัองในญ่ีปุ่น เพื่อขอพร
จากหลวงพ่อ “ฟุโดเมียว” (เทพเจ้าแห่งไฟ) อนัศกัด์ิสิทธ์ิ และยงัมี “เคร่ืองราง” หรือ “ฮู”้ ต่างๆ รวมทั้งสินคา้ท่ี
ระลึกต่างๆ ในราคายอ่มเยาบริเวณรอบๆวดั   จากนั้นนาํท่านอิสระชอ้ปป้ิง ณ หา้งสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ของ นา
ริตะ ห้างฯ อิออน จัสโก้   ซ้ือของฝากก่อนกลบั อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม ้และ หากท่านใดหลงไหลใน
รสชาดของคิทแคทชาเขียวสามารถหาซ้ือไดท่ี้น่ีไดเ้ลย 

*** อสิระอาหารกลางวันเพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิงของท่าน *** 
น าท่านเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ Terminal 2 Row N เพ่ือท าการเช็คอนิ 

20.15 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพ ฯ โดยสายการบิน ไทยแอร์เอเชีย เอก็ซ์ แอร์บัส เอ 330-300 เทีย่วบินที ่XJ 607 
 มีบริการอาหารบนเคร่ือง (เคร่ืองด่ืมทุกชนิด ต้องช าระเงินซ้ือเพิม่เติม)  
01.25 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

อตัราค่าบริการ  **ไม่มรีาคาเดก็ 
ก าหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ ** ไม่มีราคาเด็ก** พกัเดี่ยว 

28 ธ.ค.61 - 01 ม.ค.62 // 29 ธ.ค.61 - 02 ม.ค.62 39,888.- 6,900.- 
 



  

หมายเหตุ 
1. การเดินทางในแต่ละคร้ังจะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 34 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวนดังกล่าว    

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปลีย่นแปลงราคา 
2. การผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง เป็นวิจารณญาณของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองในแต่ละประเทศ หากไม่ได้รับการ

อนุญาติให้เข้าหรือออกนอกประเทศน้ันๆ  ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์ ไม่ว่ากรณใีดๆ  
อตัราค่าบริการนีร้วม 

1. ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยดั 
2. ค่าท่ีพกัหอ้งละ 2 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า  
3. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
4. ค่าใชจ่้ายของมคัคุเทศกท่ี์คอยอาํนวยความสะดวกใหท้่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 
5. ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000.- บาท 

*** เด็กอายุต ่ากว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุ 75 ปีขึน้ไป จะได้รับความคุ้มครองประกนัอุบัติเหตุเพยีงคร่ึงเดียว *** 
6. ค่าภาษีนํ้ามนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บ ณ วนัท่ี 21 เมษายน 2557 และท่านตอ้งชาํระเพิ่มเติม ในกรณีท่ีทาง 
       สายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่ม  

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าทาํหนงัสือเดินทางไทย, หนงัสือเดินทางเล่มสีเหลืองของคนจีนและ ค่าแจง้เขา้ แจง้ออก สาํหรับท่านท่ีถือต่างดา้ว 
2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าอาหาร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 
3. ค่านํ้าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินกาํหนด 20 กิโลกรัม 
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
5. ทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 5,000 เยน หรือ 1500 บาท / ท่าน / ทริป (ส าหรับกรุ๊ปที่มีหัวหน้าทัวร์และแต่จะพอใจ

ในการบริการ) 
 

เง่ือนไขการช าระเงิน : ช าระมดัจ า ท่านละ 15,000 บาท และช าระส่วนทีเ่หลือก่อนการเดินทาง 30 วนัท าการ 

 
 



  

การยกเลกิ :   
1. กรณีแจง้ยกเลิกการเดินทางก่อน 35 วนัทาํการ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยดึเงินมดัจาํ 5,000 บาท 
2. กรณีแจง้ยกเลิกการเดินทางหลงั 35 วนัทาํการ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจาํทั้งหมด แต่ถา้สามารถ 

หาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดใ้นวนัเดิม ผูย้กเลิกตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนทั้งหมดตามความเป็นจริง เช่น  
ค่าธรรมเนียมการเปล่ียนช่ือตัว๋, ส่วนต่างของภาษีนํ้ามนัเช้ือเพลิง / ตัว๋ 1 ใบ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ถา้มี  

 
หมายเหตุ 
 การเดินทางในคณะน้ีจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจาํนวน 30 ท่านผูใ้หญ่ข้ึนไป และในกรณีท่ีผูโ้ดยสารไม่ครบคณะ ทางบริษทัฯ 

ขอสงวนสิทธ์ิในการออกเดินทาง หรือ ปรับราคาข้ึนตามความเหมาะสม หากลูกคา้ตอ้งการเดินทาง  
 ในกรณีท่ีทางสายการบินมีการเรียกเก็บค่าภาษีเช้ือเพลิงหรือใดๆเพิ่มเติมราคาน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามประกาศสาย

การบิน  
 รายการท่องเท่ียวและรายการอาหารท่ีระบุไว ้อาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามสถานการณ์ โดยไม่จาํเป็นตอ้งแจง้ให้ทราบ

ล่วงหนา้ 
 หนงัสือเดินทาง ตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน และ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธ์ิรับเฉพาะผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อ

การท่องเท่ียว ค่าทวัร์ท่ีจ่ายใหก้บัผูจ้ดั เป็นการชาํระแบบจ่ายชาํระขาด และผูจ้ดัไดช้าํระใหก้บัสายการบินและสถานท่ีต่าง 
ๆ แบบชาํระขาดเช่นกนัก่อนออกเดินทาง ฉะนั้นหากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามรายการไม่ดว้ยสาเหตุใด
หรือไดรั้บการปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญ่ีปุ่น)  ทางผูจ้ดั ขอ
สงวนสิทธิการคืนเงินสดส่วนใด ๆ รวมทั้งค่าตัว๋เคร่ืองบินใหแ้ก่ท่าน) 

 หากมีเพื่อนหรือญาติของท่านต้องการร่วมเดินทางท่องเท่ียวระหว่างท่องเท่ียวในประเทศญ่ีปุ่นหรือปัญหาต่าง ๆ 
ตลอดจนขอ้แนะนาํกรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีท่ีรับผิดชอบ หากท่านมีความจาํเป็นตอ้งรับฝากของจากผูอ่ื้นเพื่อท่ีจะนาํไปยงั
ประเทศ  นั้น ๆ  หรือนาํกลบัประเทศไทย ควรตรวจส่ิงของนั้นวา่ตอ้งไม่เป็นส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงของผิดกฎหมายบาง
ประเภท อาจมีโทษถึงขั้นประหารชีวติ เจา้หนา้ท่ีจะไม่รับฝากกระเป๋าหรือส่ิงของใดใด 

 กรณีปิดกรุ๊ปการขายตามพีเรียดท่ีระบุ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิคืนเงินมดัจาํทุกกรณี  
 หากยกเลิกก่อนออกเดินทางนอ้ยกวา่วนัดงักล่าว ทางผูจ้ดัมีค่าใชจ่้ายท่ีไดช้าํระล่วงหนา้ไปแลว้จาํนวนมาก ขอสงวนสิทธ์ิ

ในการหกัเงินในส่วนท่ีเกิดข้ึนจริง  
 คณะเดินทางช่วงวนัหยดุ หรือ เทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจาํหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไขหรือเท่ียวบินเหมาลาํ Charter Flight 

หรือ Extra Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํหรือค่าทวัร์
ทั้งหมด  ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตามสถานการณ์ท่ีมีการปรับข้ึนจากภาษีเช้ือเพลิงท่ีทางสายการบินอาจจะมีการเรียก
เก็บเพิ่มเติม ตลอดจนการเปล่ียนแปลงเท่ียวบินและตามตารางบินของสายการบิน  

 หากมีการถอนตวัหรือไม่ไดใ้ชบ้ริการตามท่ีจองระบุเอาไวห้รือก่อนรายการท่องเท่ียวจะส้ินสุดลง ผูจ้ดัถือวา่ผูท้่องเท่ียว
สละสิทธ์ิและจะไม่รับผิดชอบค่าบริการท่ีไดช้าํระไว ้ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน เน่ืองจากค่าใชจ่้ายท่ีท่านไดจ่้ายให้กบัผูจ้ดั 
เป็นการชาํระแบบยืนยนัการใชบ้ริการแบบผูจ้ดัเป็นตวัแทนนายหนา้ ผูจ้ดัไดช้าํระค่าใชจ่้ายทั้งหมดให้แก่ผูใ้ห้บริการใน
แต่ละแห่งแบบชาํระเตม็มีเง่ือนไข  
 



  

 กรณีเกิดความผดิพลาดจากตวัแทนหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการ
บิน บริษทัขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีให้บริการ ผูจ้ดัจะดาํเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะประสานงานให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ลูกคา้ แต่จะไม่คืนเงินใหส้าํหรับค่าบริการนั้น ๆ  

 มคัคุเทศก์ พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธิในการให้คาํสัญญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั  นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูมี้อาํนาจของผูจ้ดักาํกบัเท่านั้น  

 ผูจ้ดัจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ ในกรณีท่ีผูเ้ดินทาง
ไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุก
ประเทศในรายการท่องเท่ียว อนัเน่ืองมาจากการกระทาํท่ีส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้เมือง และกรณีอ่ืนๆ 

 เน่ืองดว้ยมาตรการรักษาความปลอดภยัของสนามบินทัว่โลก ก่อนท่านข้ึนเคร่ืองบิน กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะ
นาํติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน แยกใส่ถุงพลาสติกใสมีซิปล็อคปิดสนิท โดยท่ีขนาดบรรจุภณัฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และ
รวมกนัทุกช้ินไม่เกิน 1 ลิตร และตอ้งนาํออกมาใหเ้จา้หนา้ท่ีตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย ์อนุญาตให้ถือไดท้่านละ 
1 ใบเท่านั้น ถา้ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกวา่ท่ีกาํหนด รวมถึงส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เช่น กรรไกร
ตดัเล็บ มีดพก แหนบ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่านั้น และประเทศญ่ีปุ่น มี
กฎหมายห้ามนาํเขา้ผลิตภณัฑ์ท่ีทาํมาจากพืช และเน้ือสัตวทุ์กชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผกั ผลไมส้ด ไข่ เน้ือสัตว ์ไส้กรอก 
เพื่อเป็นการป้องกนัโรคติดต่อท่ีจะมาจากส่ิงเหล่าน้ี หากเจา้หนา้ท่ีตรวจพบ จะตอ้งเสียค่าปรับในอตัราท่ีสูงมาก  

 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงรายการ ทั้งนี้ขึน้อยู่กบัสภาวะอากาศ การเมือง โรคระบาด และสายการบิน 
ราคาอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึน้อยู่กับอตัราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน 

 

บริษทัฯมีประกนัอบุัตเิหตุท่านละๆ 1,000,000 บาท 
ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัตเิหตุระหว่างการเดนิทาง วงเงนิ 500,000 บาท 


