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วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว หมายเหต ุ

24-28 ตลุาคม 2561 25,999.- 8,000.-  

25-29 ตลุาคม 2561 25,999.- 8,000.-  

26-30 ตลุาคม 2561 25,999.- 8,000.-  

27-31 ตลุาคม 2561 25,999.- 8,000.-  

28 ตลุาคม-01 พฤศจกิายน 2561 25,999.- 8,000.-  

29 ตลุาคม-02 พฤศจกิายน 2561 25,999.- 8,000.-  

30 ตลุาคม-03 พฤศจกิายน 2561 25,999.- 8,000.-  

31 ตลุาคม-04 พฤศจกิายน 2561 25,999.- 8,000.-  

01-05 พฤศจกิายน 2561 24,999.- 8,000.-  

02-06 พฤศจกิายน 2561 24,999.- 8,000.-  

03-07 พฤศจกิายน 2561 24,999.- 8,000.-  

04-08 พฤศจกิายน 2561 23,456.- 8,000.-  

05-09 พฤศจกิายน 2561 23,456.- 8,000.-  

06-10 พฤศจกิายน 2561 24,999.- 8,000.-  

07-11 พฤศจกิายน 2561 24,999.- 8,000.-  

08-12 พฤศจกิายน 2561 24,999.- 8,000.-  

09-13 พฤศจกิายน 2561 24,999.- 8,000.-  
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จอยแลนด ์หกัคา่ต ัว๋ 7,000 บาท 
***ไมม่รีาคาเด็ก INFANT 7,000 บาท*** 

 
 

วนัแรก  สนามบนิดอนเมอืง                                                                                                           (-- /--/--) 

23.30 น.  พรอ้มกันที ่สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ชัน้ 3 อาคารผูโ้ดยสารระหว่างต่างประเทศ เคานเ์ตอร ์สายการบนิ  
NOKSCOOT มเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเชค็อนิ 

 

วนัทีส่อง นารติะ - ภเูขาไฟฟจู ิ– อาบน า้แร ่แชอ่อนเซ็น                                 (-/L/-) 

02.20 น.      ออกเดนิทางสูโ่ตเกยีว ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิ NOKSCOOT เท ีย่วบนิที ่XW 102 
10.25 น.   ถงึสนามบนินารติะ ประเทศญีปุ่่ น (เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าไทย 2 ชัว่โมง) หลังจากผา่นขัน้ตอนศุลกากรแลว้  
เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวัน (มือ้ท ี ่1) ขา้วป้ัน 
  
 น า ท่ า น เดนิทางสู่ ภูเขาไฟฟูจ ิสัมผัสภูเขาไฟฟูจอิย่างใกลช้ดิทีบ่รเิวณขัน้ที ่5 ซึง่

เป็นจุดทีร่ถโดยสารสามารถขึน้ไปจอดได ้ฟูจเิป็นภูเขาไฟทีสู่งทีสุ่ดในญี่ปุ่ น 
และยังเป็นสัญลักษณ์ของประเทศญีปุ่่ นอกีดว้ย ทา่นสามารถชมความงามของ
ภูเขาไฟฟูจไิดต้ลอดทัง้ปี เพราะในแต่ละฤดูภูเขาไฟฟูจจิะมีความงดงามที่
แตกต่างกนั และเป็นภเูขาไฟทีส่วยงามไมว่่าจะมองจากมุมไหนกต็าม (หมาย
เหต ุการขึน้ชมพเูขาไฟฟจู ิช ัน้ 5 น ัน้ข ึน้อยูก่บัสภาพอากาศอ านวย)  

เ ย็ น  อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั  
สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก 

พกัที ่   Hotel Alexander Royal Resort Yamanakako  หรอืเทยีบเทา่ 
ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกับการแชน่ า้แรธ่รรมชาต ิเชือ่ว่าถา้ไดแ้ชน่ ้าแร่แลว้ จะท าใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ย ให ้
ระบบหมุนเวยีนโลหติดขีึน้ 

 
 
 
 
 

10-14 พฤศจกิายน 2561 24,999.- 8,000.-  

11-15 พฤศจกิายน 2561 23,456.- 8,000.-  

12-16 พฤศจกิายน 2561 23,456.- 8,000.-  

13-17 พฤศจกิายน 2561 24,999.- 8,000.-  

14-18 พฤศจกิายน 2561 24,999.- 8,000.-  

15-19 พฤศจกิายน 2561 24,999.- 8,000.-  

16-20 พฤศจกิายน 2561 24,999.- 8,000.-  

17-21 พฤศจกิายน 2561 24,999.- 8,000.-  

18-22 พฤศจกิายน 2561 23,456.- 8,000.-  

19-23 พฤศจกิายน 2561 23,456.- 8,000.-  

20-24 พฤศจกิายน 2561 24,999.- 8,000.-  

21-25 พฤศจกิายน 2561 24,999.- 8,000.-  

22-26 พฤศจกิายน 2561 24,999.- 8,000.-  

23-27 พฤศจกิายน 2561 24,999.- 8,000.-  

24-28 พฤศจกิายน 2561 24,999.- 8,000.-  

25-29 พฤศจกิายน 2561 23,456.- 8,000.-  

26-30 พฤศจกิายน 2561 23,456.- 8,000.-  

27 พฤศจกิายน-01 ธนัวาคม 2561 24,999.- 8,000.-  
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วนัทีส่าม  โอชโินะ ฮคัไค  -  ศนูยจ์ าลองแผน่ดนิไหว - JTC DUTY FREE - สาธติการชงชา - 
วนอทุยานแหง่ชาตฮิาโกเน ่– ลอ่งเรอืโจรสลดั - หบุเขาโอวาคดุาน ิ– (B / L / -) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ (ม ือ้ท ี ่2) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าทา่นสู ่โอชโินะ ฮคัไค (OSHINO HAKKAI) บอ่น ้าธรรมชาตกิับความเลือ่มใสศรัทธา ความเชือ่ในภเูขาไฟ 
ศักดิส์ทิธิฟ์จูยิามา่ กับเวลาแสนยาวนานจากการละลายของหมิะของบนภเูขาไฟฟจูทีีไ่หลซมึ ลกึลงพืน้พภิพ 
ปฏบัิตกิารซมึซบับรเิวณทีลุ่่มท าใหเ้กดิน ้าซมึขังขยายวงกวา้งกลายเป็นบอ่ขนาดย่อมน ้าในบอ่แตล่ะบอ่ใสสะอาด
จนเกดิสะทอ้นทีส่วยงาม ตอ่มาในปี ค.ศ. 1985 สถานทีแ่ห่งนีไ้ดรั้บการคัดเลอืกเป็น 1ใน100 อันดับแหล่งน ้า 
จากธรรมชาต ิทีด่ทีีส่ดุของญีปุ่่ น ทา่นสามารถเลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืงต่างๆ  และสนิคา้ เกษตรกรรมทีช่าวบา้น 
น ามาขายระหว่างทางได ้ ไมว่่าจะเป็นผักภเูขาทีส่ดกรอบ ผลไมอ้บแหง้ ถั่ว มันญีปุ่่ น และอืน่ๆ อกีมากมาย 
น าทา่นเยีย่มชม ศนูยจ์ าลองแผน่ดนิไหว ตัง้อยู่บรเิวณใกล ้ๆ  กับเขตภเูขาไฟฟูจ ิภายในมหีอ้งจัดแสดงขอ้มูล
การประทุของภูเขาไฟจากทุกมุมโลก หอ้งแสดงภาพแผ่นดนิไหว หอ้งแสดงเหตุการณ์หลังแผ่นดนิไหว หอ้ง
จ าลองแผ่นดนิไหว หอ้งอุทกภัย หอ้งเขาวงกตกระจก นอกจากนี้ยังมีโซนถ่ายภาพกับภูเขาไฟฟูจ ิโซนความรู ้
ต่างๆ และ โซนช็อปป้ิงสนิคา้งานฝีมือญีปุ่่ นต่างๆ เชน่มีดแบบดัง้เดมิ ผลติภัณฑเ์ครื่องป้ันดนิเผา เครือ่งส าอาง 
และ ของฝากอกีมากมาย และยังมีหอ้งน ้าไวบ้รกิารฟรอีกีดว้ย น าท่านเลอืกซือ้สนิคา้ปลอดภาษี ณ JTC DUTY 
FREE 
น าท่านสัมผัสวถิชีวีติชาวญีปุ่่ น ดว้ยการสาธติการชงชา แบบญีปุ่่ น และใหท้่านไดล้องชงชา และเลือกซือ้สนิคา้
นานาชนดิ 

เท ีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั (ม ือ้ท ี ่3) ณ รา้นอาหาร  
บา่ย เดินทางสู่ วนอุทยานแห่งชาต ิฮาโกเน่ สถานที่ท่องเทีย่วที่ไดรั้บความ

นยิมโดยเป็นสว่นหนึง่ของ อุทยานแห่งชาต ิ ฟูจ-ิฮาโกเน่- อสิ ึทีผู่ม้าเยือน
สามารถชืน่ชมความงามแห่งธรรมชาต ิและดอกไมน้านาพันธุ์หลากสสัีนที่
เบ่งบานตลอดทัง้ปี ท ิ วทัศน์ทีส่วยงามหลากหลาย รวมไปถงึภูเขาไฟฟูจ ิ
ทะเลสาบอะช ิและโอวาคุดานิ ฮาโกเน่ยังมีชือ่เสียงในเรื่องของการเป็น
แหล่งน ้าพุรอ้น ทีแ่ปลกไปกว่านัน้คือ มจี านวนน ้าพุรอ้นมากถงึ 17 แห่ง น า
ทา่น ลอ่งเรอืโจรสลดัทีท่ะเลสาบอาช ิ(ขึน้อยู่กับสภาพอากาศ) ทะเลสาบ
ทีก่่อตัวจากลาวาของภูเขาไฟฟูจ ิหากวันใดอากาศสดใส ท่านจะไดสั้มผัส
กับทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบทีม่ีภูเขาไฟฟูจเิป็นฉากหลัง น าท่าน
เดินทางสู่ หุบเขาโอวาคุดาน  ิหรือ หุบเขานรก ชมบ่อน ้าแร่ก ามะถันทีส่ามารถตม้ไข่ไหสุ้ก ดว้ยอุณหภูมิ 97 
องศาเซลเซยีส ชมิไขด่ า ทีเ่ชือ่กันว่า เมือ่กนิไขด่ า 1 ฟอง จะท าใหม้อีายุยนืยาว ขึน้ 7 ปี  

ค า่ อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั  
สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก 

พกัที ่  ASIA NARITA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 
 

วนัทีส่ ี ่ อสิระทอ่งเทีย่ว หรอื  (B / อสิระ / อสิระ) 
                       ซือ้ทวัร ์โตเกยีวสกายทร ี- วดัอาซากสุะ - ศาลเจา้เมจ ิ– ยา่นฮาราจกู ุ– ยา่นโอไดบะ - ยา่นชนิจกุ ุ                  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ (ม ือ้ท ี ่4) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
  อสิระกบัการทอ่งเทีย่ว  ไกด ์แนะน าเสน้ทางการเดทิาง 

หรอื ซือ้ทวัรเ์พิม่ ไกดพ์าเทีย่วท ัง้วนั 
กรณีเดนิทางนอ้ยกวา่ 8 ทา่น ไกดแ์นะน าการเดนิทาง 
กรณีเดนิทาง 8-15 ทา่น คดิทา่นละราคา 3,500 บาท 
กรณีเดนิทาง 16-20 ทา่น คดิทา่นละราคา 3,000 บาท 
กรณีเดนิทาง 21-34 ทา่น คดิทา่นละราคา 2,000 บาท 
(หมายเหต ุ: ทางบรษิทัจะจดัรถตามความเหมาะสมกบัจ านวนคน) 
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หลังอาหารเชา้ จากนัน้เดนิทางสูเ่มอืงโตเกยีว ผา่นชมแลนดม์ารก์แห่งใหม่ของกรุงโตเกยีว ณ รมิแม่น ้าสมุดิะ หอ
โทรทศันโ์ตเกยีวสกายทร ีเป็นตกึทีส่งูทีส่ดุในญีปุ่่ น มคีวามสงูถงึ 634 เมตร เทีย่วชม วดัอาซากสุะ วัดที่

เกา่แกท่ีส่ดุ ในกรุงโตเกยีว เขา้นมัสการ
ขอพรจากพระพุทธรูปเจา้แมก่วนอมิทอง
ค า  นอกจากนัน้ทา่นยังจะไดพ้บเก็บภาพ
ประทับใจ กับโคมไฟขนาดยักษ์ทีม่คีวาม
สงูถงึ 4.5 เมตรซึง่แขวนอยู่บรเิวณประตู
ทางเขา้วัด และยังสามารถเลอืกซือ้
เครือ่งรางของขลัง ได ้ ภายในวัด ฯลฯ 
หรอืเพลดิเพลนิกับ ถนนนาคามเิซ ถนนช ้

อปป้ิงทีม่ ีชือ่เสยีงของวัด มรีา้นขายของที่
ระลกึมากมาย ไมว่่าจะเป็นเครือ่งรางของขลัง ของเล่นโบราณ และตบทา้ยดว้ย
รา้นขายขนมทีค่นญีปุ่่ น มายังวัดแห่งนีต้อ้งมาตอ่ควิกัน เพือ่ลิม้ลองกับรสชาตสิดุ
แสนอรอ่ย ชม ศาลเจา้เมจ ิตัง้อยู่ในเขตชบิยุะ โตเกยีว ใกล ้ๆ  กับสถานฮีาราจกู ุ
เป็นศาลเจา้ในศาสนาชนิโต ทีส่รา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1920 เพือ่เป็นอนุสรณ์สถานแด่
ดวงวญิญาณของสมเด็จพระจักรพรรดเิมจ ิและสมเด็จพระจักรพรรดนิโีชเก็ง ตาม
ความเชือ่ของศาสนาชนิโต แต่ในชว่งสงครามโลกครัง้ที ่2 ศาลเจา้แห่งนีไ้ดถ้กู
ท าลายไปหมดสิน้ จนกระทั่งสงครามจบลงจงึไดม้กีารบรูณะขึน้ใหม่จนแลว้เสร็จ
ในปี 1958 ส าหรับบรรยากาศภายในศาลเจา้นัน้แมจ้ะอยู่ในแหล่งพลกุพลา่น แตก่็
ร่มรืน่ไ  ปดว้ยตน้ไมส้งูใหญ ่จนเหมอืนกับคนละโลกกับภายนอกศาลเจา้จากนัน้ 

ยา่นฮาราจกู ุฮาราจกูนัุน้ไม่ใชแ่คศู่นยร์วมของวัยรุ่นทีช่อบแต่งหนา้ แตง่ตัวมี
เอกลักษณ์จนอาจเรยีกไดว้า่หลดุโลก
อยา่งทีเ่รารูจั้กเทา่นัน้แตฮ่าราจกูใุน
อดตีนัน้เป็นเพยีงยา่นทีพั่กคา้งแรม
เล็กๆ เทา่นัน้ แต่ปัจจบัุนฮาราจกูคุอื
ย่านหนึง่ทีตั่ง้อยู่ใจกลางโตเกยีว ซึง่

ทีน่ีไ่มเ่พยีงแค่เป็นแหล่งรวมรา้นคา้เทา่นัน้ แต่รอบๆ บรเิวณยังมศีาล
เจา้ สวนสาธารณะ และถนนเสน้ใหญส่ไตลต์ะวันตกแบบ Champs-
Elysees เขา้ไวด้ว้ยกันไดอ้ยา่งลงตัว และถนนทีข่ึน้ชือ่ทีส่ดุในยา่นฮา
ราจกูนัุน้คอืถนนทาเคะชติะทีอ่ยู่ตรงขา้มสถานฮีาราจกูน่ัุนเอง 

เท ีย่ง อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั  
บา่ย น าท่านเดนิทางสู ่ยา่นโอไดบะ เป็นเกาะจ าลองขนาดใหญ่ซึง่สรา้ง

ขึน้จากการถมทะเลบรเิวณอา่วโตเกยีว เตบิโตขึน้อย่างรวดเร็วในฐานะ
เขตท่าเรือ จนถงึช่วงทศวรรษที่ 1990 โอะไดบะไดก้ลายเป็นย่าน
การคา้ ย่านพักอาศัย และนันทนาการที่ใหญ่โตแห่งหนึ่ง น าชม 
Unicorn Gundam หุ่ น กั น ดั้ ม ตั ว ให ม่ เ ป็ น รุ่ น  RX-0  Unicorn 
Gundam ในโหมด Destroy เป็นหุ่นสีขาว-แดง มีความสูงประมาณ 
24 เมตร สูงกว่าหุ่นตัวเดมิถงึ 6 เมตร น ำท่ำนเดนิทำงสู ่ยา่นชนิจุก ุ
ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับการจับจ่ายซือ้สนิคา้นานาชนดิ ไม่ว่าจะเป็น 
รา้นซานริโอะ รา้นขายเครื่องอิเลคทรอนิกส์ กลอ้งถ่ายรูปดิจติอล นาฬิกา เครื่องส าอาง ต่างๆ กันที่รา้น 
MATSUMOTO แหล่งรวมเหลา่บรรดาเครือ่งส าอางมากมาย อาท ิมารค์เตา้หู,้ โฟมลา้งหนา้ WHIP FOAM , ครมี
กันแดดชเิซโด ้แอนเนสซ่าที่คนไทยรูจั้กเป็นอย่างดี  ***หากท่านเดินทางตรงกับช่วงที่ดอกซากุระบาน 
(ประมาณปลายเดือนมีนาคม-ตน้เดอืนเมษายน ของทกุปี) น าคณะเดนิชมซากุระบานบรเิวณสวนอุเอโนะ ทีแ่ข่ง
กันบานอวดโฉมรอตอ้นรับผูม้าเยือน รายรอบดว้ยไมด้อกนานาพันธุ์ หากเดินทางไม่ตรงชว่ง ไม่สามารถหัก
ค่าใชจ้า่ยใดใดคนืไดท้ัง้ส ิน้***  

เย็น อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั  
พกัที ่  ASIA NARITA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีห่า้  ออิอน - สนามบนินารติะ - สนามบนิดอนเมอืง                                                             (B / อสิระ / --) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ (ม ือ้ท ี ่5) ณ หอ้งอาหาร 
น าท่านเดนิทางสู่ ออิอน มอลล  ์(Aeon Narita Mall) หา้งสรรพสนิคา้ที่นยิมในหมู่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาต ิ
เนื่องจากตั้งอยู่ใกลก้ับสนามบนินานาชาตินารติะ ภายในตกแต่งในรูปแบบที่ทันสมัยสไตล์ญี่ปุ่ น มีรา้นคา้ที่
หลากหลายมากกว่า 150 รา้นจ าหน่ายสนิคา้แฟชั่น อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบา้น นอกจากนี้ยังมีรา้น
เสือ้ผา้แฟชัน่มากมาย เชน่ MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, Capcom games arcade และซปุเปอรม์ารเ์กต
ขนาดใหญ ่เป็นตน้  

  น ำทำ่นเดนิทำงสูส่นำมบนิ 
13.55 น. ออกเดนิทางจากสนามบนินารติะ โดยสายการบนิ NOKSCOOT เท ีย่วบนิที ่XW 101 
18.20 น.  เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 

**โปรแกรมสามารถสลบัปรบัเปลีย่นไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้** 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เงือ่นไขหอ้งพกั :  
1. โรงแรมทีร่ะบใุนรายการทัวรย์ังไมค่อนเฟิรม์ 100% ซึง่อาจจะมกีารเปลีย่นแปลง โดยทางบรษัิททัวรจ์ะแจง้ใหท้ราบพรอ้มกับใบนัด

หมายเตรยีมตัว ประมาณ 1-3 วัน กอ่นการเดนิทาง โดยจะจัดโรงแรมใหอ้ยูใ่นระดับเดยีวกัน 
2. โรงแรมในประเทศญีปุ่่ น หอ้งพักจะมขีนาดคอ่นขา้งเล็กและบางโรงแรมจะไมม่บีรกิารหอ้งพักแบบ 3 ทา่น (TRIPLE) ดังนัน้ทาง
บรษัิททัวรจ์ะจัดหอ้งพักใหท้า่นแยกเป็น 2 หอ้งพักแทน คอื 1 หอ้งนอนคู ่(พัก 2 ทา่น) และ 1 หอ้งพักเดีย่ว (พัก 1 ทา่น) 

3. บางโรงแรมในประเทศญีปุ่่ น ไมม่บีรกิารหอ้งพักแบบเตยีงคู ่(TWIN) หรอืกรณีทีห่อ้งพักแบบเตยีงคูโ่รงแรมนัน้เต็ม (TWIN) ทาง
บรษัิททัวรจ์ะจัดหอ้งพักแบบ 1 เตยีงใหญ ่(DOUBLE) ใหท้า่นแทน 
4. กรณีโรงแรมทีเ่ขา้พัก ไมม่บีรกิารออนเซน็ภายในโรงแรม ทางบรษัิททัวรจ์ะน าคณะเขา้ใชบ้รกิารออนเซน็ทีอ่ยูบ่รเิวณใกลเ้คยีงแทน 

(เฉพาะรายการทวัรท์ ีร่ะบุโปรแกรมอาบน า้แรธ่รรมชาตเิทา่น ัน้) 
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ราคาทวัรร์วม 

1. ค่าต๋ัวเครือ่งบนิไป-กลับ ตามรายการ   2.คา่อาหารทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ 
3. ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการ   4.คา่ทีพั่กหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามรายการ 
5. ค่ารถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ   6.คา่ภาษีสนามบนิ ทกุแห่งทีม่ ี
7. ค่าน ้าหนักกระเป๋าสัมภาระไป-กลับ ทา่นละ 20 กก.  8.หัวหนา้ทวัรน์ าเทีย่วตลอดรายการ 
9. ค่าประกันอุบัตเิหตรุะหว่างเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
10. น ้าดืม่วันแรก 1 ขวด 

 
ราคาทวัรไ์มร่วม  

1.   ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ / ใบก ากับภาษี) 
2.   ค่าใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพทส์ว่นตัว ค่าซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่ 
3. ค่าน ้าหนักกระเป๋าสัมภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิขาไป 20 กก. / ขากลับ 20 กก.) 
4. ค่าวซีา่ส าหรับพาสปอรต์ตา่งชาต ิ
5. ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ทา่นละ 5,000 เยน หรอื 1,500 บาท ตอ่ทรปิ (ช าระทีส่นามบนิดอนเมอืงในวนั

เช็คอนิ) 
6. ทปิหวัหนา้ทวัร ์ตามความพงึพอใจ 

 

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 30 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอ
สงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 

 
เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่
ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่แจง้
ยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่่ากรณีใดๆ 

* ตั๋วสายการบนิไมส่ามารถระบทุีน่ั่ง ใชว้ธิ ีRANDOM คอืการสุม่เลอืกทีน่ั่งโดยระบบสายการบนิ * 
การจดัทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ทางผูจ้ัดไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได  ้

แตจ่ะท าการ Request ใหไ้ดเ้ทา่นัน้ งดการคนืบัตรโดยสาร และหากยกเลกิการเดนิทาง  
ทางสายการบนิไม่มรีะบบคนืเงนิบางสว่น 

หากผูโ้ดยสารถกูปฎเิสธการออกนอกประเทศไทยหรอืเขา้ประเทศญีปุ่่ น 
จากเจา้หนา้ทีแ่รงงานไทยหรอืเจา้หนา้ทีต่รวจคนออกนอกประเทศไทยและเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงที่

ประเทศญีปุ่่ นทางผูจั้ดและทางสายการบนิจะไมส่ามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ทกุกรณี 
ผูโ้ดยสารอาจจะตอ้งรับผดิชอบคา่ปรับทีป่ระเทศญีปุ่่ นเรยีกเก็บ 

ผูโ้ดยสารตอ้งรอกลับประเทศไทยในเทีย่วบนิถัดไปทีม่ทีีน่ั่งวา่งหรอืตามวันเดนิทางของตั๋วเครือ่งบนิ 

ทัง้นี้แลว้แตท่างเจา้หนา้ทีต่รวจคนและสายการบนิ ทางผูจั้ดไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 
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2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) 
จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่ท าเรือ่งขอรับเงนิ
ค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารตา่งๆ 
และหนา้สมดุบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิค่าบรกิารดังนี้ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมัีดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับ
สายการบนิ หรอืผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ าหรอืค่าบรกิารทัง้หมด   

4. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี ้วันจันทร ์
ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. – 17.30 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 16.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์
ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 30 คน  
 
เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ีส้ าหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวรน์ีเ้ป็นทวัรแ์บบเหมา หากทา่นไม่ไดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่่าบางสว่นหรอืทัง้หมด หรอื

ถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบรษัิทจะไม่คนืเงนิค่าบรกิารไมว่่าบางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 30 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้ับ

นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มวีซีา่  และอยา่งนอ้ย 15 วัน
กอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่  แต่หากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่ี
นักทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอื
เดนิทาง และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต๋ัวเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทาง
บรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ า 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ 
ภมูอิากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่ว
สว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืค่าใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจาก
ความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวัิต ิ อุบัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหาย
หรอืเสยีหายของสัมภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสดุวสัิยอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารนีค้ านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวน
สทิธิใ์นการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ต๋ัวเครือ่งบนิ ค่า
ภาษีเชือ้เพลงิ ค่าประกันภยัสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

 

 

 

 

 

 
 
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

ขอ้ควรทราบ 
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่นไม่

เกนิ 15 วนัไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการ

ตรวจเขา้เมอืงเพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้
- ต ัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
- สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่นได ้ 

(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 
- ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่น  

(เชน่ คนรูจ้กั โรงแรม และอืน่ๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

- ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
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1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครื่องบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภุัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ และ
รวมกันทกุชิน้ไมเ่กนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ที่
ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจภุณัฑม์ากกว่าที่
ก าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
2. สิง่ของทีม่ลัีกษณะคลา้ยกับอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝาก
เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
3. ประเทศญีปุ่่ น มีกฎหมายหา้มน าผลติภัณฑ์ทีท่ ามาจากพืช และเนื้อสัตว์ทุกชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด  ไข ่
เนือ้สัตว ์ไสก้รอกฯ เพือ่เป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหล่านี ้หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีค่าปรับในอัตรา
ทีส่งูมาก 

 
หมายเหต ุ

1.บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการออกทวัรต์ ัง้แต ่30 ทา่นขึน้ไป หากมลีกูทวัรต์ า่กวา่นีอ้าจจะตอ้งมกีารปรบัราคาขึน้ 
2.ทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิเทีย่วบนิ, การประทว้ง, การ
นัดหยดุงาน, การกอ่จลาจล หรอืกรณีทีท่า่นถกูปฏเิสธ การเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอื
เจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้จากไทย และต่างประเทศซึง่อยู่นอกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 
3.ทางบรษัิทฯจะรับเฉพาะลูกคา้ทีม่คีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
4.ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท ิ ไม่เทีย่วบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมือ้เพราะค่าใชจ้า่ยทกุอย่างทางบรษัิทฯไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยใหตั้วแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออก
เดนิทางแลว้ 

 
 
 
 

 

 
 

โปรดอา่นทกุขอ้ในรายการทวัรโ์ดยละเอยีด  
หากมขีอ้สงสยักรณุาสอบถามกอ่นท าการจองทกุคร ัง้ 


