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วันแรก

กรุ งเทพฯ – สนามบินดอนเมือง

20.30 น. พร้ อมกันที่สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชัน้ 3 อาคารผู้โดยสารระหว่ างประเทศ เคาน์ เตอร์ สายการบิน
AIR ASIA X เจ้ าหน้ าที่ของบริษัทฯ คอยให้ การต้ อนรับ และอานวยความสะดวกในการเช็คอิน
สายการบิน AIR ASIA X ใช้ เครื่อง AIRBUS A330-300 จานวน 377 ที่น่ ังจัดที่น่ ังแบบ 3-3-3 มีบริการ
อาหารร้ อนเสิร์ฟทัง้ ขาไปและขากลับ (นา้ หนักกระเป๋า 20 กก./ท่ าน หากต้ องการซือ้ นา้ หนักเพิ่ม ต้ องเสีย
ค่ าใช้ จ่าย)
23.45 น. เหิรฟ้ าสู่เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ XJ600 บริการอาหาร และเครื่องดื่ม บนเครื่อง

วันที่สอง

นาริตะ-วนอุทยานฮาโกเน่ –ล่ องเรื อทะเลสาบอาชิ–โอวาคุดานิ-ช้ อปปิ ้ งโกเทมบะ เอ้ าต์ เล็ท
อาบนา้ แร่ ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์

08.00 น. ถึง เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่ านขัน้ ตอนศุลกากรแล้ ว
นาท่ านเดินทางสู่ อุทยานแห่ งชาติฮาโกเน่ ตัง้ อยู่ในจังหวัดคะนะงะวะ ซึ่งเป็ นแหล่ งรวมบ่ อนา้ พุร้อนมาก
ถึง 17 แห่ ง จากนัน้ นาท่ าน ล่ องเรื อทะเลสาบอาชิ (ใช้ เวลาในการล่ องในการล่ อง 10 นาที) กับเรือแฟน
ตาซีโจรสลัดชมความงามของทะเลสาบอันดับหนึ่งในญี่ปุ่น ซึ่งได้ ก่อตัวจากลาวาของภูเขาไฟ ท่ านจะได้
สัมผัสกับทัศนียภาพที่สวยงามดั่งภาพวาดสะท้ อนลงสู่ทะเลสาบ จากนัน้ นาท่ านเดินทางโดยรถโค้ ชสู่ หุบ
เขาโอวาคุดานิ ที่ยังครุ กรุ่ นด้ วยควันจากบ่ อกามะถันเดือดอยู่ตลอดเวลา ชมบ่ อนา้ แร่ กามะถันซึ่งสามารถ
ต้ มไข่ ให้ สุกได้ โดยชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อว่ าหากได้ ทานไข่ ดาหนึ่งฟองจะสามารถทาให้ อายุยืนยาวขึน้ อีก
ประมาณ 7 ปี
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ าย
หลังจากนัน้ ให้ ท่านได้ ช้อปปิ ้ งสินค้ าแบรนด์ เนมชื่อดังที่ โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอ้ าท์ เล็ต แหล่ งรวมสินค้ า
นาเข้ าและสินค้ าแบรนด์ ญ่ ีปุ่นที่ดังไปทั่วโลก พบกับคอลเลคชั่นเสือ้ ผ้ าใหม่ ล่าสุด อาทิ MK MICHEL
KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY ฯลฯ เลือกซือ้ กระเป๋าแบรนด์ เนมยี่ห้อดังได้ ท่ รี ้ าน
BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, TUMOI, GAP, ARMANI ฯลฯ เลือกดูเครื่ องประดับ และนาฬิกาหรู
อย่ าง TAG HEURE, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯรองเท้ าแฟชั่น HUSH PUPPIES,
SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ
พักที่
ALEXANDER ROYAL RESORT YAMANAKAKO HOTEL หรือระดับเดียวกัน
ค่า
รั บประทานอาหารค่า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม *** ให้ ท่านได้ อ่ มิ อร่ อยกับมือ้ พิเศษที่มีขาปูยักษ์ ให้ ท่าน
ได้ ลมิ ้ ลองรสชาติปูพร้ อมนา้ จิม้ สไตส์ ญ่ ีปุ่นอย่ างจุใจ
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หลังอาหารให้ ท่านได้ ผ่อนคลายกับการแช่ นา้ แร่ ธรรมชาติ เชื่อว่ าถ้ าได้ แช่ นา้ แร่ แล้ ว จะทาให้ ผิวพรรณ
สวยงามและช่ วยให้ ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขนึ ้

วันที่สาม
เช้ า

เที่ยง

ภูเขาไฟฟูจิ (ชัน้ ที่ 5) – เปิ ดประสบการณ์ ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปนุ่ –วัดอาซากุสะ
ช้ อปปิ ้ งชินจูกุ
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่ านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ ที่ตงั ้ ตระหง่ านอยู่เหนือเกาะญี่ปุ่นด้ วยความสูง3,776เมตร จาก
ระดับนา้ ทะเล นาท่ านขึน้ ชมความงามกันแบบใกล้ ชิด ยังบริเวณ “ชัน้ 5” ของภูเขาไฟฟูจิ (ขึน้ อยู่กับสภาพ
ภูมิอากาศ) เพื่อชมทัศนียภาพโดยรอบของภูเขาไฟที่ สามารถมอง เห็นทะเลสาบทัง้ ห้ ากระจายอยู่
โดยรอบ ให้ ท่านได้ สัมผัสอากาศอันบริสุทธิ์บนยอดเขาฟูจิ ถ่ ายภาพที่ระลึก กับภูเขาไฟที่ได้ ช่ ือว่ ามี
สัดส่ วนสวยงามที่สุดในโลก ซึ่งเป็ นภูเขาไฟที่ยังดับไม่ สนิท และมีความสูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่น
นาท่ านเปิ ดประสบการณ์ ใหม่ กับ พิธีชงชาญี่ปุ่น ซึ่งเป็ นเอกลักษณ์ ของประเทศญี่ปุ่นว่ าด้ วยการใช้ เวลา
อย่ างสุนทรีย์ ด้ วยการดื่มและการชงชาผงสีเขียวหรื อมัทชา นับตัง้ แต่ ประมาณศตวรรษที่ 14 ต้ นฉบับ
ของพิธีชงชา และให้ ท่านได้ สัมผัสกับบรรยากาศของการจาลองเรื่องราวเกี่ยวการพบปะกันในวงสังคม
เกี่ยวกับการดิ่มและชงชาที่ได้ แพร่ หลายในบรรดาชนชัน้ สูงที่เกิดขึน้ ใน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเดินทางสู่โตเกียว นาท่ านชม วัดอาซากุสะ วัดที่เก่ าแก่ ท่ สี ุดในกรุ งโตเกียว เข้ านมัสการขอพรจาก
พระพุทธรู ปเจ้ าแม่ กวนอิมทองคา นอกจากนัน้ ท่ านยังจะได้ พบเก็บภาพประทับใจกับโคมไฟขนาดยักษ์ ท่ ี
มีความสูงถึง 4.5 เมตรซึ่งแขวนอยู่บริเวณประตูทางเข้ าวัด และยังสามารถเลือกซือ้ เครื่ องรางของขลังได้
ภายในวัด ฯลฯ หรือเพลิดเพลินกับ ถนนนาคามิเซ ถนนช้ อปปิ ้ งที่มี ชื่อเสียงของวัด มีร้านขายของที่
ระลึกมากมายไม่ ว่าจะเป็ นเครื่องรางของขลัง ของเล่ นโบราณ และตบท้ ายด้ วยร้ านขายขนมที่คนญี่ปุ่น
มายังวัดแห่ งนีต้ ้ องมาต่ อคิวกันเพื่อลิม้ ลองกับรสชาดสุดแสนอร่ อย
จากนัน้ นาท่ านช้ อปปิ ้ งย่ านดัง ย่ านชินจุกุ”ให้ ท่านได้ เพลิดเพลินกับการจับจ่ ายซือ้ สินค้ านานาชนิด ได้ จาก
ที่น่ ี ไม่ ว่าจะเป็ น ร้ านซานริโอะ ร้ านขายเครื่องอิเลคทรอนิกส์ กล้ องถ่ ายรู ปดิจิตอล นาฬิกา เครื่ องสาอาง
ต่ างๆ กันที่ร้าน MATSUMOTO แหล่ งรวมเหล่ าบรรดาเครื่ องสาอางมากมาย อาทิ มาร์ คเต้ าหู้, โฟมล้ าง
หน้ า WHIP FOAM ที่ราคาถูกกว่ าบ้ านเรา 3 เท่ า, ครี มกันแดดชิเซโด้ แอนเนสซ่ าที่คนไทยรู้ จักเป็ นอย่ างดี
และสินค้ าอื่น ๆ หรือให้ ท่านได้ สนุกกับการเลือกซือ้ สินค้ า แบรนด์ ดังอาทิ LOUIS VULTTON, UNIQLO,
กระเป๋าสุดฮิต BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสือ้ COMME DES GARCONS, H&M หรือเลือกซือ้ รองเท้ า
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พักที่

หลากหลายแบรนด์ ดัง อาทิ NIKE, CONVERSE, NEW BALANCE, REEBOK ฯลฯ ได้ ท่ ีร้าน ABC MART
**อิสระอาหารเย็นเพื่อไม่ เป็ นการรบกวนเวลาช้ อปปิ ้ ง**
NARITA REST HOUSE HOTEL หรือ NARITA TOBU HOTEL หรือเทียบเท่ าระดับเดียวกัน

วันที่ส่ ี ไร่ สตรอเบอร์ ร่ ี - ชมดอกทิวลิป ณ เมืองชิบะ – วัดนาริตะ – ช้ อปปิ ้ งอิออน
เช้ า

เที่ยง

ค่า
พักที่

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่ านชิมสตรอเบอร์ ร่ ี สด ณ ไร่ สตรอเบอร์ ร่ ี ของชาวญี่ปุ่นที่มีการปลูกอย่ างพิถีพถิ ัน และได้ รับการดูแล
เอาใจใส่ ทุกกระบวนการทุกขัน้ ตอน ทาให้ ผลของสตรอเบอร์ ร่ ี นัน้ มีขนาดใหญ่ สีแดงสด และรสชาติ
หวานกว่ าบ้ านเราหลายเท่ า ท่ านจะได้ ชมถึงวิธีการเก็บสตรอเบอร์ ร่ ี และที่สาคัญ คือท่ านสามารถชิมสต
รอเบอร์ ร่ ี ในไร่ นีไ้ ด้ โดยสามารถเด็ดจากต้ นด้ วยตัวเอง และยังซือ้ กลับมาเป็ นของฝากแก่ คนที่บ้านได้
จากนัน้ ทาท่ านเดินทาง ชมดอกทิวลิป ณ เมืองซะกุระ ชมภาพของทุ่งดอกทิวลิปสีแดง สีเหลือง สีชมพู
และอีกสารพัดสีซ่ ึงทอดยาวไปสุดขอบฟ้ าโดยมีกังหันลมเนเธอร์ แลนด์ เป็ นฉากหลัง นับว่ าเป็ นสถานที่
วิเศษสุดสาหรับการใช้ เวลาพักผ่ อนกับครอบครัวได้ ดีทีเดียว นอกจากนัน้ ภายในยังได้ ชมกังหันลม De
Liefde ที่ทาขึน้ ในประเทศเนเธอร์ แลนด์ แต่ นามาประกอบเองที่เมืองซาคุระในปี 1994 เพื่อเป็ น
สัญลักษณ์ ของ Sakura Furusato Square และแสดงถึงมิตรภาพอันดีงามระหว่ างประเทศญี่ปุ่นและ
เนเธอร์ แลนด์ ท่ มี ีมาอย่ างยาวนาน โดย De Liefde เป็ นกังหันลมตัวแรกในประเทศญี่ปุ่นที่ใช้ สูบนา้ ได้ จริง
มีความสูงถึง 15.6 เมตร และทาขึน้ จากอิฐและเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก (โดยงานจะจัดขึน้ ในช่ วงวันที่ 1
เมษายน – 29 เมษายน ของทุกปี )
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ นาท่ านชม วัดนาริ ตะซัง ตัง้ อยู่บนเนินเขากลางเมืองนาริตะ วัดที่ได้ รับความศรั ทธาอย่ างสูง
โดยเฉพาะอย่ างยิ่งในวันขึน้ ปี ใหม่ จะคลาคล่าไปด้ วยผู้คนที่มาขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นับแสนเพื่อขอพรจาก
หลวงพ่ อ “ฟุโดเมียว” อันศักดิ์สิทธิ์เลือกซือ้ “เครื่องราง” หรือ “ฮู้” ต่ างๆ รวมทัง้ สินค้ าที่ระลึกต่ างๆ ใน
ราคาย่ อมเยา
จากนาท่ านอิสระช้ อปปิ ้ ง ณ ห้ างสรรพสินค้ าขนาดใหญ่ ของนาริตะ ห้ างฯ อิออน จัสโก้ ซือ้ ของฝากก่ อน
กลับ อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม้ และ หากท่ านใดหลงไหลในรสชาดของคิทแคทชาเขียวสามารถหาซือ้
ได้ ท่ นี ่ ีได้ เลย
อิสระอาหารค่า ตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการเลือกซือ้ สินค้ า
NARITA REST HOUSE HOTEL หรือ NARITA TOBU HOTEL หรือเทียบเท่ าระดับเดียวกัน

วันที่ห้า กรุ งเทพฯ-สนามบินดอนเมือง
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09.15 น. เหิรฟ้ าสู่กรุ งเทพฯ โดยสายการบินแอร์ เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ601 บริการอาหารและเครื่องดื่มบน
เครื่อง
13.50 น. ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ


** หากท่านที่ตอ้ งออกตัว๋ ภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทาการ
ออกตัว๋ เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ ***

อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง

ผูใ้ หญ่หอ้ งละ

พักเดี่ยวเพิ่ม

2-3 ท่าน

ราคาทัวร์ไม่รวมตั ๋ว
เครือ่ งบิน

11 - 15 เมษายน 2561

47,900

8,000

38,900

12 - 16 เมษายน 2561

47,900

8,000

38,900

13 - 17 เมษายน 2561

47,900

8,000

38,900

14 - 18 เมษายน 2561

47,900

8,000

38,900
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15 - 19 เมษายน 2561

33,900

8,000

24,900

16 - 20 เมษายน 2561

33,900

8,000

24,900

17 - 21 เมษายน 2561

30,900

8,000

21,900

18 – 22 เมษายน 2561

30,900

8,000

21,900

19 - 23 เมษายน 2561

30,900

8,000

21,900

20 – 24 เมษายน 2561

30,900

8,000

21,900

21 – 25 เมษายน 2561

30,900

8,000

21,900

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 10,000 บาท **
***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น
ท่านละ 3500 เยน /ทริป/ต่อท่าน***
ในกรณียกเลิกการเดินทาง ต้องยกเลิก 30 วันก่อนการเดินทางเท่านั้น ไม่เช่นนั้นทาง
บริษัทจะไม่คืนมัดจาไม่ว่าด้วยกรณีใดๆทั้งสิ้ น เพราะว่าทางบริษัทได้ทาการจ่ายค่าตั ๋ว
ไปให้กบั การสายการบินเรียบร้อยแล้ว โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถว้ นก่อนการจองทัวร์ทุก
ครั้ง เพื่อประโยชน์แก่ตวั ท่านเอง
การเดินทางในแต่ ละครัง้ จะต้ องมีผ้ ูโดยสารจานวน 30 ท่ านขึน้ ไป ถ้ าผู้โดยสารไม่ ครบจานวนดังกล่ าว บริ ษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรื อเปลี่ยนแปลงราคา
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กรุ ณาชาระมัดจา ท่ านละ 10,000.- บาท หากมี การยกเลิกภายหลัง ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคื นมั ดจาทัง้ หมด
เนื่องจากทางบริ ษัทฯ ได้ ชาระค่ าตั๋วเครื่ องบินเต็มใบให้ กับสายการบินเป็ นที่เรี ยบร้ อย ยกเว้ นค่ าภาษี นา้ มันที่ยังมิได้
ชาระ ค่ าทัวร์ ส่วนที่เหลือ กรุณาชาระ 21 วันก่ อนการเดินทาง

หมายเหตุ

1.

ตั๋วเมื่อออกแล้ ว ไม่ สามารถรีฟันด์ ได้ อันเนื่องจากเงื่อนไขของสายการบิน

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กบั คนไทย ผูท้ ี่ประสงค์จะพานักระยะสั้นใน
ประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยีย่ มญาติ หรือ
ธุรกิจ จะต้องยืน่ เอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัตกิ ารเข้า
ประเทศญี่ปุ่น* ดังต่อไปนี้

1. ตั ๋วเครือ่ งบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น ทางทัวร์จดั เตรียมให้
2. สิง่ ที่ยนื ยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยที่อาจเกิดขึ้ นในระหว่างที่พานักใน
ประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็ นต้น)
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรูจ้ กั
โรงแรม และอื่นๆ) ทางทัวร์จดั เตรียมให้
4. กาหนดการเดินทางระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น ทางทัวร์จดั เตรียมให้

อัตราค่ าบริการนีร้ วม

 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ พร้ อมคณะ

 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

 ค่าน ้าหนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.

 ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ

 ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการ พักห้ องละ 2 ท่าน

 ค่าเข้ าชมสถานที่ตา่ งๆ ตามรายการ

 ค่าอาหารตามมื ้อที่ระบุในรายการ

 ค่าจ้ างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
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 ค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
 ค่าธรรมเนียมวีซา่ เข้ าประเทศญี่ปนุ่ (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้ นวีซา่ เข้ าประเทศญี่ปนุ่ ให้ กบั คนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพานักระยะ
สันในประเทศญี
้
่ปนุ่ ไม่เกิน 15 วัน) **ถ้ ากรณีที่ทางรัฐบาลประกาศให้ กลับมาใช้ วีซา่ ผู้เดินทางจะต้ องเสียค่าใช้ จ่ายในการทาวีซ่า
เพิ่ม ท่านละ 1,700 บาท**
 ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์ เน็ต ค่าซัก
รี ด มินิบาร์ ในห้ อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สงั่ เพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุ ณาสอบถามจากหัวหน้ าทัวร์ ก่อนการใช้
บริการ)
 ค่ าทิปคนขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และมัคคุเทศก์ ท้องถิ่น ท่ านละ 3500 เยน /ทริป/ต่ อท่ าน
 ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 3%
 ค่าธรรมเนียมวีซา่ เข้ าประเทศญี่ปนุ่ (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้ นวีซา่ เข้ าประเทศญี่ปนุ่ ให้ กบั คนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพานักระยะ
สันในประเทศญี
้
่ปนุ่ ไม่เกิน 15 วัน)
เงื่อนไขการชาระค่ าบริการ

1. นักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ต้องชาระเงินมัดจาเป็ นเงินจานวน 10,000 บาทต่อท่านเพื่อสารองที่นงั่
2. นักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ต้องชาระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทังหมดก่
้
อนวันเดินทางอย่างน้ อย 21 วัน กรณีนกั ท่องเที่ยวหรื อ
เอเจนซี่ไม่ชาระเงิน หรื อชาระเงินไม่ครบภายในกาหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ ถือ
ว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์ นนๆ
ั้
3. การติดต่อใดๆ กับทางบริ ษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรื อจดหมายฯ ต้ องทาในวันเวลาทาการของทางบริ ษัท ดังนี ้ วันจันทร์ ถึง
ศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ที่
รัฐบาลประกาศในปี นนๆถื
ั ้ อว่าเป็ นวันหยุดทาการของทางบริษัท
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
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1. กรณีที่นกั ท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรื อเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่(ผู้มีชื่อใน
เอกสารการจอง) จะต้ องแฟกซ์ อีเมลล์ หรื อเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริ ษัทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อแจ้ งยกเลิกการ
จองกับทางบริษัทเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่วา่ กรณีใดๆ
2. กรณีนกั ท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ ต้องการขอรับเงินค่าบริ การคืน นักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้ อง
แฟกซ์ อีเมลล์ หรื อเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึง่ เพื่อทาเรื่ องขอรับเงินค่าบริ การคืน โดย
แนบหนังสือมอบอานาจพร้ อมหลักฐานประกอบการมอบอานาจ หลักฐานการชาระเงินค่าบริ การต่างๆ และหน้ าสมุดบัญชี
ธนาคารที่ต้องการให้ นาเงินเข้ าให้ ครบถ้ วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี ้
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้ อยละ 100 ของค่าบริการที่ชาระแล้ ว
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้ อยกว่า 30 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชาระแล้ วทังหมด
้
ทัง้ นี ้ ทางบริ ษั ท จะหัก ค่ า ใช้ จ่า ยที่ ไ ด้ จ่า ยจริ ง จากค่า บริ ก ารที่ ช าระแล้ ว เนื่ อ งในการเตรี ย มการจัด การน าเที่ ย วให้ แ ก่
นักท่องเที่ยว เช่น การสารองที่นงั่ ตัว๋ เครื่ องบิน การจองที่พกั ฯลฯ
3. การเดินทางที่ต้องการันตีมดั จาหรื อซื ้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรื อเที่ยวบินเหมาลา Charter Flight หรื อ Extra Flight กับสาย
การบิน หรื อผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรื อค่าบริการทังหมด
้
4. การติดต่อใดๆ กับทางบริ ษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรื อจดหมายฯ ต้ องทาในวันเวลาทาการของทางบริ ษัท ดังนี ้ วันจันทร์ ถึง
ศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ที่
รัฐบาลประกาศในปี นนๆถื
ั ้ อว่าเป็ นวันหยุดทาการของทางบริษัท
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนกั ท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน
เงื่อนไขและข้ อกาหนดอื่นๆ
1. ทัวร์ นี ้สาหรับผู้มีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านัน้
2. ทัวร์ นี ้เป็ นทัวร์ แบบเหมา หากท่านไม่ได้ ร่วมเดินทางหรื อใช้ บริการตามที่ระบุไว้ ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรื อทังหมด
้
หรื อถูก
ปฏิเสธการเข้ า-ออกเมืองด้ วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่วา่ บางส่วนหรื อทังหมดให้
้
แก่ท่าน
3. ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนกั ท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้ อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้ งให้ กับ
นักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ทราบล่วงหน้ าอย่างน้ อย 7 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และอย่างน้ อย 10 วัน
ก่อ นการเดิน ทางส าหรั บ ประเทศที่ มี วี ซ่า แต่หากทางนักท่องเที่ ย วทุก ท่า นยิ น ดีที่ จ ะช าระค่า บริ การเพิ่ ม จากการที่ มี
นักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้ อยกว่าที่ทางบริษัทกาหนดเพื่อให้ คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้ บริการต่อไป
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4. ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คานาหน้ าชื่อ เลขที่หนังสือ
เดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ ในการจองตัว๋ เครื่ องบิน ในกรณีที่นกั ท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่มิได้ ส่งหน้ าหนังสือเดินทางให้ กบั ทาง
บริษัทพร้ อมการชาระเงินมัดจา
5. ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทังนี
้ ้ บริษัทจะคานึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วน
ใหญ่เป็ นสาคัญ
6. ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสี ยหายหรื อค่าใช้ จ่ายใดๆ ที่ เพิ่มขึน้ ของนักท่องเที่ ยวที่ มิได้ เกิ ดจาก
ความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวตั ิ อุบตั ิเหตุ ความเจ็บป่ วย ความสูญหาย
หรื อเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้ า เปลี่ยนแปลง หรื อการบริการของสายการบิน เหตุสดุ วิสยั อื่น เป็ นต้ น
7. อัตราค่าบริการนี ้คานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริ ษัทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบริ ษัทขอสงวน
สิทธิ์ ในการปรับราคาค่าบริ การเพิ่มขึ ้น ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋ เครื่ องบิน
ค่าภาษีเชื ้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรื อตัวแทนของทางบริ ษัท ไม่มีอานาจในการให้ คาสัญญาใดๆ แทนบริ ษัท เว้ นแต่มีเอกสารลงนาม
โดยผู้มีอานาจของบริษัทกากับเท่านัน้
ข้ อแนะนาก่ อนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนาติดตัวขึ ้นเครื่ องบิน ต้ องมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ ้น และรวมกันทุกชิ ้น
ไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถงุ พลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิ ดสนิท และสามารถนาออกมาให้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจได้ อย่างสะดวก ณ
จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ ถือได้ ทา่ นละ 1 ใบเท่านัน้ ถ้ าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์มากกว่าที่กาหนดจะต้ องใส่กระเป๋ าใบใหญ่
และฝากเจ้ าหน้ าที่โหลดใต้ ท้องเครื่ องบินเท่านัน้
2. สิ่งของที่มีลกั ษณะคล้ ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้ องใส่กระเป๋ าใบใหญ่และฝากเจ้ าหน้ าที่
โหลดใต้ ท้องเครื่ องบินเท่านัน้
3. ประเทศญี่ปนุ่ มีกฎหมายห้ ามนาผลิตภัณฑ์ที่ทามาจากพืช และเนื ้อสัตว์ทุกชนิดเข้ าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้ สด ไข่ เนื ้อสัตว์ ไส้
กรอกฯ เพื่อเป็ นการป้องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่านี ้ หากเจ้ าหน้ าที่ตรวจพบ จะต้ องเสียค่าปรับในอัตราที่สงู มาก
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