
  

 

รหัสทัวร 1900697 

ทัวรโตเกียว แฮปปم� เอคไซทิง 4วัน 2คืน (XW) 
วัดอาซากุสะ – โอไดบะ – ชินจุกุ 
JTC DUTY FREE –USHIKU DAIBUSU – AMI PREMIUM OUTLET – 
AEON TOWN 

 

 

 

 

 
 



  

 

อัตราคาบริการ 

 

 
จอยแลนด หักคาต๋ัว 7,000 บาท 

***ไมมีราคาเด็ก INFANT 7,000 บาท*** 
 
 

 
วันแรก สนามบินดอนเมือง                                                                                                          

(-- /--/--) 
23.00 น.  พรอมกันที่ สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผูโดยสารระหวาง มีเจาหนาที่ของ

บริษัทฯ คอยตอนรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน  สายการบิน  NOKSCOOT  
ประตู 5 

 

วันเดินทาง ราคาผูใหญ พักเด่ียว หมายเหต ุ
03 – 06 มิ.ย. 2562 15,987.- 8,000.-  
09 – 12 มิ.ย. 2562 17,999.- 8,000.-  
10 – 13 มิ.ย. 2562 16,999.- 8,000.-  
16 – 19 มิ.ย. 2562 17,999.- 8,000.-  
23 – 26 มิ.ย. 2562 17,999.- 8,000.-  
30 – 03 ก.ค. 2562 17,999.- 8,000.-  
07 – 10 ก.ค. 2562 17,999.- 8,000.-  
14 – 17 ก.ค. 2562 23,999.- 8,000.-  
21 – 24 ก.ค. 2562 18,999.- 8,000.-  
28 – 31 ก.ค. 2562 20,999.- 8,000.-  
04 – 07 ส.ค. 2562 22,999.- 8,000.-  
11 -14 ส.ค. 2562 23,999.- 8,000.-  
18 – 21 ส.ค. 2562 21,999.- 8,000.-  
25 – 28 ส.ค. 2562 19,999.- 8,000.-  
26 – 29 ส.ค. 2562 19,999.- 8,000.-  



  

 

วันที่สอง  วัดอาซากุสะ – โอไดบะ – ชินจุกุ                (-/SET 
BOX/-) 

02.20 น.      ออกเดินทางสูโตเกียว ประเทศญี่ปุ�น โดยสายการบิน NOKSCOOT เท่ียวบินที ่
XW 102 

10.25 น.   ถึงสนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ�น (เวลาทองถิ่นเร็วกวาไทย 2 ชั่วโมง)  
เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน (ม้ือท่ี 1) SET BOX 

เที่ยวชม วัดอาซากุสะ วัดที่ เกาแกที่สุด ในกรุงโตเกียว เขานมัสการขอพรจาก
พระพุทธรูปเจาแมกวนอิมทองคํา  นอกจากน้ันทานยังจะ
ไดพบเก็บภาพประทับใจ กับโคมไฟขนาดยักษที่มีความสูง
ถึง 4.5 เมตรซึ่งแขวนอยูบริเวณประตูทางเขาวัด และยัง
สามารถเลือกซื้อเครื่องรางของขลัง ได  ภายในวัด ฯลฯ 
หรือเพลิดเพลินกับ  ถนนนาคามิ เซ ถนนชอปปم� งที่มี  
ชื่อเสียงของวัด มีรานขายของที่ระลึกมากมาย ไมวาจะเปน
เครื่องรางของขลัง ของเลนโบราณ และตบทายดวยราน
ขายขนมที่คนญี่ปุ�น มายังวัดแหงน้ีตองมาตอคิวกัน เพ่ือลิ้ม
ลองกับรสชาติสุดแสนอรอย นําทานเดินทางสู ยานโอไดบะ 
เปนเกาะจําลองขนาดใหญซึ่งสรางขึ้นจากการถมทะเล
บริเวณอาวโตเกียว เติบโตขึ้นอยางรวดเร็วในฐานะเขต
ทาเรือ จนถึงชวงทศวรรษที ่1990 โอะไดบะไดกลายเปนยานการคา ยานพักอาศัย และ
นันทนาการที่ใหญโตแหงหน่ึง นําชม Unicorn Gundam หุนกันดั้มตัวใหมเปนรุน 
RX-0 Unicorn Gundam ในโหมด Destroy เปนหุนสีขาว-แดง มีความสูงประมาณ 
24 เมตร สูงกวาหุนตัวเดิมถึง 6 เมตร จากน้ัน ยานชินจุกุ แหลงบันเทิงและแหลงชอป
ปم�งขนาดใหญใจกลางเมืองหลวงโตเกียว เปนศูนยรวมแฟชั่นเกๆ เทหๆ ของเหลา
บรรดาแฟชั่นนิสตา มีสถานีรถไฟชินจูกุที่เปนเหมือนศูนยกลางของของยานน้ี ซึ่งเปน
หน่ึงในสถานีที่คึกคักที่สุดในญี่ปุ�น ในแตละวันมีผูคนจํานวนมากถึง 2.5 ลานคนที่ใช
บริการสถานีแหงน้ี ทางดานตะวันตกยานน้ีที่เต็มไปดวยตึกระฟ�าหลายอาคาร มีทั้ง
โรงแรมช้ัน ตึกแฝดที่เปนสํานักงานรัฐบาลซึ่งดานบนของตึกน้ีเปดใหประชาชมเขาชมฟรี 
สวนทางดานตะวันออกน้ันคือ คาบูกิโชะ เปนยานที่เต็มไปดวยหางสรรพสินคา, ราน
เครื่องใชไฟฟ�าขนาดใหญอยาง Big Camera และยานบันเทิงยามราตรีที่ใหญที่สุดใน
ญี่ปุ�น 

พักที ่  RELIEF HANEDA HOTEL หรือเทียบเทา  
 



  

 

วันที่สาม  JTC DUTY FREE – วัดพระใหญ USHIKU DAIBUSU – AMI PREMIUM 
OUTLET – AEON TOWN           
  (B / - / อิสระ) 

เชา บริการอาหารเชา (ม้ือที่ 3) ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานเลือกซื้อสินคาปลอดภาษี ณ JTC DUTY FREE 
จากน้ันนําทานเดินทางสู USHIKU DAIBUTSU  (ไม
รวมคาขึ้นลิฟท)ซึ่งเปนรูปปم�นพระพุทธรูปที่ใหญที่สุดใน
โลก ที่ทําจากทองบรอนซ มีความสูง 120 เมตร (390 
ฟุต)รูปปم�นพระพุทธรูปที่ ใหญที่สุดในโลก ที่ทําจาก
ทองบรอนซ ถูกบันทึกอยูในกินเนสบุกวา ปนพระพุทธรูปที่สูงที่สุดในโลก ตองใชเวลา 
ในการสรางถึง 10 ป สรางเสร็จสมบูรณในป 1993รูปปم�นขนาดใหญน้ี มีความสูง
มากกวาอนุสาวรียเทพีเสรีภาพในนิวยอรก (40 เมตร) มาตรฐานของสวนสวรรค
กระจายออกไปดวยเทาของ พระพุทธเจา มีดอกไมบานตลอดทั้งสี่ฤดูกาลนอก จากน้ีผู
เขาชมยัง สามารถเขาดูการตกแตงภายในของพระพุทธเจา ภายในแบงออกเปน 5 ชั้น
และแตละชั้นแสดงใหเห็นถึงโลกที่ ยอดเยี่ยมของพระพุทธศาสนา ผูเขาชมสามารถขึ้น
ลิฟทไปไดถึง 85 เมตรที่อกของพระพุทธเจา และเพลิดเพลิน กับการมองเห็นทิวทัศน
เบ้ืองลางแบบพาราโนมาจากหนาตางชมวิว ในวันที่มีแดดแมแต Tokyo SkyTree ก็
สามารถมองเห็นได 

เท่ียง  อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย  
บาย จากน้ันนําทานเดินทางสู AMI PREMIUM OUTLET หางสรรพสินคาเอาทเล็ทไดเปด

ใหม ณ อามิ ตั้งแตเดือนกรกฏาคม ค.ศ. 2009 ซึ่งมี 100 รานคาของแบรนดที่มี
คุณภาพ จากทั้งภายในประเทศและตางประเทศ ที่จะทําใหทานพอใจและมีความสุขไป
กับการชอปปم�งสินคา การออกแบบคอนเซ็ปตของหางสรรพสินคาเอาทเล็ทแหงน้ี คือ 
เมืองชายฝم�งตะวันตกของอเมริกา ทานจะรูสึกสนุกไปกับการเดินชอปปم�งและยังมี
รานอาหารหลากหลายรูปแบบ ซ่ึงบางรานไดเปดเปนครั้งแรกในญี่ปุ�น นําทานเดินทางสู 
อิออน ทาวน หางสรรพสินคาท่ีนิยมในหมูนักทองเที่ยวชาวตางชาติ เน่ืองจากตั้งอยูใกล
กับสนามบินนานาชาตินาริตะ ภายในตกแตงในรูปแบบที่ทันสมัยสไตลญี่ปุ�น มีรานคาที่
หลากหลายมากกวา 150 รานจําหนายสินคาแฟชั่น อาหารสดใหม และอุปกรณภายใน
บาน นอกจากน้ียังมีรานเสื้อผาแฟชั่นมากมาย เชน MUJI, 100 yen shop, Sanrio 
store, Capcom games arcade และซุปเปอรมารเกตขนาดใหญ เปนตน 

คํ่า อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย  
สมควรแกเวลานําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก 



  

 

พักที่   ASIA HOTEL NARITA หรือเทียบเทา 
 
วันที่สี ่ สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง                                                             
           (B / อิสระ / --) 
เชา บริการอาหารเชา (ม้ือที่ 6) ณ หองอาหาร 
  นําทานเดินทางสูสนามบิน 
13.55 น. ออกเดินทางจากสนามบินนาริตะ โดยสายการบิน NOKSCOOT เที่ยวบินที่ XW 101 
18.25 น.  เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ 
 

**โปรแกรมสามารถสลับปรบัเปลี่ยนไดโดยไมตองแจงลวงหนา** 
บริการเชาไวไฟ ตลอดทริปราคาเพียง 799 บาท เทาน้ัน 

***มีจํานวนจํากัด*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผังที่น่ังบนเครื่องบิน NOK SCOOT 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

เงื่อนไขหองพัก 
1. โรงแรมท่ีระบุในรายการทัวรยังไมคอนเฟรม 100% ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยทางบริษัท
ทัวรจะแจงใหทราบพรอมกับใบนัดหมายเตรยีมตัว ประมาณ 1-3 วัน กอนการเดินทาง โดยจะจัด
โรงแรมใหอยูในระดับเดียวกัน 
2. โรงแรมในประเทศญี่ปุ�น หองพักจะมีขนาดคอนขางเล็กและบางโรงแรมจะไมมีบริการหองพักแบบ 
3 ทาน (TRIPLE) ดังน้ันทางบริษัททัวรจะจดัหองพักใหทานแยกเปน 2 หองพักแทน คือ 1 หองนอน
คู (พัก 2 ทาน) และ 1 หองพักเด่ียว (พัก 1 ทาน) 
3. บางโรงแรมในประเทศญี่ปุ�น ไมมีบริการหองพักแบบเตียงคู (TWIN) หรือกรณีที่หองพักแบบเตียง
คูโรงแรมน้ันเต็ม (TWIN) ทางบริษัททัวรจะจดัหองพักแบบ 1 เตียงใหญ (DOUBLE) ใหทานแทน 
4. กรณีโรงแรมท่ีเขาพักในประเทศญีปุ่�น ไมมีบริการออนเซ็นภายในโรงแรม ทางบริษัททัวรจะนํา
คณะเขาใชบรกิารออนเซ็นท่ีอยูบริเวณใกลเคียงแทน (เฉพาะรายการทัวรที่ระบโุปรแกรมอาบน้ําแร
ธรรมชาติเทาน้ัน) 
 

ทางบริษัทเร่ิมตนและจบการบริการทีส่นามบินดอนเมืองเทาน้ัน 
กรณีทานเดินทางมาจากตางจังหวดัหรือตางประเทศ และจะทําการสํารองตั๋วเครื่องบินหรือ

ยานพาหนะอ่ืนๆ 
เพ่ือใชเดินทางมาและกลับจากสนามบินดอนเมืองน้ัน ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบคาใชจายในสวนน้ีที่

เกิดขึ้น เน่ืองจากเปนคาใชจายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท  
ฉะนั้นทานควรจะใหกรุป Final 100% กอนที่จะสํารองต๋ัวเครื่องบิน หรือยานพาหนะอ่ืนๆ 

 
* ตั๋วสายการบินไมสามารถระบุที่น่ัง ใชวิธี RANDOM คือการสุมเลือกที่น่ังโดยระบบสายการบิน * 
การจัดที่น่ังบนเครื่องบนิ เปนไปโดยสายการบินเปนผูกําหนด ทางผูจัดไมสามารถเขาไปแทรกแซงได
แตจะทําการ Request ใหไดเทาน้ัน งดการคืนบตัรโดยสาร  
และหากยกเลิกการเดินทาง ทางสายการบินไมมีระบบคืนเงินบางสวน 
 
หากผูโดยสารถูกปฎิเสธการออกนอกประเทศไทยหรือเขาประเทศญี่ปุ�น 
จากเจาหนาที่แรงงานไทยหรือเจาหนาที่ตรวจคนออกนอกประเทศไทยและเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง
ที่ประเทศญี่ปุ�นทางผูจัดและทางสายการบินจะไมสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้นทุกกรณี
ผูโดยสารอาจจะตองรับผิดชอบคาปรับที่ประเทศญี่ปุ�นเรียกเก็บผูโดยสารตองรอกลับประเทศไทยใน
เท่ียวบินถัดไปที่มีที่น่ังวางหรือตามวันเดินทางของตั๋วเครื่องบินทั้งน้ีแลวแตทางเจาหนาท่ีตรวจคนและ
สายการบิน ทางผูจัดไมสามารถเขาไปแทรกแซงได 
 
 



  

 

ราคาทัวรรวม 
1. คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ ตามรายการ   2.   ค าอาหารทุกมื้ อ ตามที่ ระบุ ใน

รายการ 
3. คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ   4.   คาที่พักหองละ 2-3 ทาน ตาม

รายการ 
5. คารถรับ-สง และนําเท่ียวตามรายการ   6.   คาภาษีสนามบิน ทุกแหงที่มี 
7. คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระไป-กลับ ทานละ 20 กก.   
8. คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 

 
ราคาทัวรไมรวม  

1.   ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% (กรณีตองการใบเสร็จรับเงิน / ใบกํากับภาษี) 
2.   คาใชจายสวนตัว อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพทสวนตัว คาซักรีด มินิบารในหอง 

อาหารและเครื่องด่ืมที่ส่ังเพิ่ม 
3. คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ ขาไป 20 กก. / ขากลับ 20 

ก.ก.) 
4. คาทําวีซาสําหรับหนังสือเดินทางตางชาติ (ไมใชหนังสือเดินทางไทย) 
5. คาทิปคนขับรถ และไกดทองถิ่นทานละ 7,000 เยน หรือ 2,000 บาท ตอทริป (ชําระที่

สนามบินดอนเมือง ในวันเช็คอิน) 
6. คาทิปหัวหนาทัวรไทย ตามความพึงพอใจ 

 
 
การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารอยางนอยจํานวน 30 ทานขึ้นไป หากผูโดยสารไมครบ
จํานวนดังกลาว 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคาทัวร 
กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 15,000 บาท  หรือทานละ 20,000 (กรณีเดินทางตรงกับวันหยุด
นักขัตฤกษ)  
กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือ ภายใน 30 วันกอนการเดินทาง (นับรวมวันเสาร-อาทิตย) 

 
 
 
 



  

 

เงื่อนไขการเปลี่ยนวันเดินทางหรือเปลี่ยนช่ือผูเดินทาง 
1. กรณีวันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษหรือชวงเทศกาล ผูจองทัวรตองแจงเปลี่ยนวันเดินทาง
หรือเปลี่ยนช่ือผูเดินทาง ไมนอยกวา 45 วัน กอนการเดินทาง (นับรวมเสาร-อาทิตย) สามารถเปลี่ยน
ไดเพียง 1 ครั้งเทาน้ัน หากแจงหลังจากน้ี ผูเดินทางควรหาผูเดินทางทานใหมมาแทนผูที่ไมสามารถ
เดินทางได 
2. กรณีวันเดินทางไมตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษหรือชวงเทศกาล ผูจองทัวรตองแจงเปลี่ยนวันเดินทาง
หรือเปลี่ยนชื่อผูเดินทางไมนอยกวา 30 วัน กอนการเดิน (นับรวมเสาร-อาทิตย) สามารถเปลี่ยนได
เพียง 1 ครั้งเทาน้ัน หากแจงหลังจากน้ี ผูเดินทางควรหาผูเดินทางทานใหมมาแทนผูที่ไมสามารถ
เดินทางได 
3. กรณีจองทัวรภายใน 15 วันกอนออกเดินทาง (นับรวมเสาร-อาทิตย) ผูจองทัวรไมสามารถเปลี่ยน
วันเดินทางหรือเปลี่ยนช่ือผูเดินทางไดทุกกรณี 
4. กรณีแจงเปลี่ยนชื่อผูเดินทางหลังจากออกตั๋วโดยสารเรียบรอยแลว ผูเดินทางจะตองชําระคาตั๋ว
โดยสารเพ่ิมดวยตนเองจากคาทัวรที่ชําระมาแลว ณ วันที่ตองการเปลี่ยนชื่อผูเดินทาง ตามขอกําหนด
ของทางบริษัทและสายการบิน  
5. ในกรณีที่กรุปปดไปแลวหรือกรุปเต็มไปแลว จะไมสามารถยกเลิก หรือ เลื่อนการเดินทางไดทุก
กรณี 
 
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที่นักทองเท่ียวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักทองเท่ียว
หรือเอเจนซี่ (ผูมีชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่
บริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพื่อแจงยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปนลายลักษณอักษร ทางบริษัทไมรับ
ยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ 
2. กรณีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูมีชื่อใน
เอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอยางใด
อยางหน่ึงเพ่ือทําเรื่องขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพรอมหลักฐานประกอบการ
มอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขา
ใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี 

2.1 แจงยกเลิกกอนการเดินทาง ไมนอยกวา 45 วัน (นับรวมวันเสาร-อาทิตย) คืนเงิน
คาบริการ 100% ของคาบริการที่ชําระมาแลว  
2.2 แจงยกเลิกกอนการเดินทางภายใน  31-44 วัน (นับรวมวันเสาร-อาทิตย) ยึดเงินคามัดจํา
ทั้งหมดของคาบริการที่ชําระมาแลว 



  

 

2.3 แจงยกเลิกกอนการเดินทางภายใน 30 วัน (นับรวมวันเสาร-อาทิตย) ยึดเงินคาบริการ 
100% ของคาบริการที่ชําระมาแลว  
เน่ืองจากบริษัทตองดําเนินการจัดเตรียมนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยวลวงหนา เชน การสํารองที่
น่ังตั๋วเครื่องบินโดยสาร การจองโรงแรมที่พัก ยานพานหะสําหรับเดินทาง รานอาหาร เปนตน 

3. การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือเปนเที่ยวบินเชาเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra 
Flight กับสายการบิน จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมด   
4. การติดตอประสานงานกับทางบริษัท เชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมาย ตองทําในวันเวลาทําการของ
ทางบริษัท ดังน้ี  

วันจันทรถึงวันศุกร เวลา 09.00 น. – 17.30 น.  
วันเสาร เวลา 09.00 น. – 16.00 น.  
หรือสามารถติดตอประสานงานผานแอพพลิเคชั่นอ่ืนๆตามชองทางของบริษัทได 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาทัวร หรือยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยว จอง
เดินทางนอยกวา 30 ทาน  

 
ขอควรทราบ 

จากมาตรการยกเวนวซีาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสั้นใน
ประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15 วันไมวาจะดวยวัตถปุระสงคเพื่อการทองเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะตอง
ยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมืองเพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุ�น* ดังตอไปน้ี 

- ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญีปุ่�น ทางทัวรจัดเตรียมให 
- สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรบัผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นในระหวางที่พํานักในประเทศ

ญี่ปุ�นได  
(เชน เงินสด บัตรเครดิต เปนตน) 

- ชื่อ ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น  
(เชน คนรูจัก โรงแรม และอ่ืนๆ) ทางทัวรจัดเตรียมให 

- กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น ทางทัวรจัดเตรยีมให 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

ขอแนะนํากอนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 
มิลลิลิตรตอชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปด
สนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทาน
ละ 1 ใบเทาน้ัน ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาที่กําหนดจะตองใสกระเป�าใบใหญและ
ฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน  
2. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬา ฯ จะตองใส
กระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน  
3. ประเทศญี่ปุ�น มีกฎหมายหามนําผลิตภัณฑที่ทํามาจากพืช และเน้ือสัตวทุกชนิดเขาประเทศ เชน 
ผัก ผลไมสด  ไข เน้ือสัตว    ไสกรอก ฯ เพื่อเปนการป�องกันโรคติดตอที่จะมาจากสิ่งเหลาน้ี หาก
เจาหนาท่ีตรวจพบ จะตองเสียคาปรับในอัตราท่ีสูงมาก 
 
หมายเหตุ 
1. ทัวรนี้สําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน 
2. ทัวรน้ีเปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือไมใชบริการตามที่ระบุไวในรายการทัวร 

ไมวาบางสวนหรือทั้งหมด 
หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือ

ทั้งหมดใหแกทาน 
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวา 30 

ทาน โดยจะแจงใหกับ 
นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา  

และอยางนอย 15 วันกอน 
การเดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซา  แตหากทางนักทองเที่ยวทกุทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มจาก

การที่มีนักทองเที่ยวรวม 
เดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได  ทางเรายินดีที่จะใหบริการตอไป 
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํา

นําหนาช่ือ เลขที่หนังสือ 
เดินทาง และอ่ืนๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหนา

หนังสือเดินทางใหกับทาง 
บริษัทพรอมการชําระเงินมัดจํา 
5.ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให
สอดคลองกับสถานการณ  



  

 

6.ภูมิอากาศและเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งน้ี บริษัทจะคํานึงถึงความ
ปลอดภัยของนักทองเที่ยวสวนใหญเปนสําคัญ 
7.ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของ

นักทองเที่ยวท่ีมิไดเกิดจาก 
ความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความ

เจ็บป�วย ความสูญหายหรือ 
เสียหายของสัมภาระ ความลาชาของสายการบิน เปลี่ยนแปลงตารางบิน การบริการของสายการบิน 

และเหตุสุดวิสัยอ่ืน เปน 
ตน 
7. อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา 

ดังน้ัน ทางบริษัทขอสงวน 
สิทธิ์ในการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คา 
ภาษีเชื้อเพลิง คาประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ 

โปรดอานทุกขอในรายการทัวรโดยละเอียด  
หากมีขอสงสัยกรุณาสอบถามกอนทําการจองทุกครั้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


