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   รหสัโปรแกรมทวัร ์XJ53 S02 PINKMOSS LAVENDER 5D3N JUL18-XJ-W10 

 
อตัราคา่บรกิาร 

เดนิทาง 
ราคาทวัร ์ หมายเหตุ 

ผูใ้หญ ่ เด็กมเีตยีง เด็กไมม่เีตยีง พกัเดีย่ว  

วนัที ่5-9 พ.ค. 61 19,777 19,777 19,777 8,000  

วนัที ่9-13 พ.ค. 61 21,999 21,999 21,999 8,000  

วนัที ่10-14 พ.ค. 61 20,999 20,999 20,999 8,000  
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   รหสัโปรแกรมทวัร ์XJ53 S02 PINKMOSS LAVENDER 5D3N JUL18-XJ-W10 

วนัที ่11-15 พ.ค. 61 19,777 19,777 19,777 8,000  

วนัที ่16-20 พ.ค. 61 21,999 21,999 21,999 8,000  

วนัที ่17-21 พ.ค. 61 20,999 20,999 20,999 8,000  

วนัที ่18-22 พ.ค. 61 19,777 19,777 19,777 8,000  

วนัที ่23-27 พ.ค. 61 21,999 21,999 21,999 8,000  

วนัที ่24-28 พ.ค. 61 21,999 21,999 21,999 8,000  

วนัที ่25-29 พ.ค. 61 22,999 22,999 22,999 8,000  

วนัที ่26-30 พ.ค. 61 21,999 21,999 21,999 8,000  

วนัที ่30 พ.ค.-3 ม.ิย. 61 21,999 21,999 21,999 8,000  

วนัที ่31 พ.ค.-4 ม.ิย. 61 21,999 21,999 21,999 8,000  

วนัที ่1 - 5 ม.ิย. 61 21,999 21,999 21,999 8,000  

วนัที ่6 - 10 ม.ิย. 61 21,999 21,999 21,999 8,000  

วนัที ่7 - 11 ม.ิย. 61 21,999 21,999 21,999 8,000  

วนัที ่8 - 12 ม.ิย. 61 21,999 21,999 21,999 8,000  

วนัที ่13 - 17 ม.ิย. 61 22,999 22,999 22,999 8,000  

วนัที ่14 - 18 ม.ิย. 61 22,999 22,999 22,999 8,000  

วนัที ่15 - 19 ม.ิย. 61 21,999 21,999 21,999 8,000  

วนัที ่20 - 24 ม.ิย. 61 22,999 22,999 22,999 8,000  

วนัที ่21 - 25 ม.ิย. 61 22,999 22,999 22,999 8,000  

วนัที ่22 - 26 ม.ิย. 61 21,999 21,999 21,999 8,000  

วนัที ่27 ม.ิย. – 1 ก.ค. 61 22,999 22,999 22,999 8,000  

วนัที ่28 ม.ิย. – 2 ก.ค. 61 22,999 22,999 22,999 8,000  

วนัที ่29 ม.ิย. – 3 ก.ค. 61 21,999 21,999 21,999 8,000  

วนัที ่30 ม.ิย. – 4 ก.ค. 61 23,999 23,999 23,999 8,000  

วนัที ่4 – 8 ก.ค. 61 22,999 22,999 22,999 8,000  

วนัที ่5 – 9 ก.ค. 61 21,999 21,999 21,999 8,000  

วนัที ่11 – 15 ก.ค. 61 22,999 22,999 22,999 8,000  

วนัที ่12 – 16 ก.ค. 61 22,999 22,999 22,999 8,000  

วนัที ่13 – 17 ก.ค. 61 21,999 21,999 21,999 8,000  

วนัที ่18 – 22 ก.ค. 61 22,999 22,999 22,999 8,000  

วนัที ่19 – 23 ก.ค. 61 22,999 22,999 22,999 8,000  

วนัที ่20 – 24 ก.ค. 61 21,999 21,999 21,999 8,000  

วนัที ่25 – 29 ก.ค. 61 25,999 25,999 25,999 8,000  

วนัที ่26 – 30 ก.ค. 61 25,999 25,999 25,999 8,000  

วนัที ่27 – 31 ก.ค. 61 25,999 25,999 25,999 8,000  

วนัที ่28 ก.ค.-1 ส.ค. 61 23,999 23,999 23,999 8,000  

จอยแลนด ์หกัคา่ต ัว๋ 7,000 บาท 

***ไมม่รีาคาเด็ก INFANT 7,000 บาท*** 

***ราคาคา่ทวัรด์งักลา่วหากมกีารเปลีย่นแปลงคา่ต ัว๋เครือ่งบนิภาษสีนามบนิภาษนี า้มนัของสายการบนิ*** 
***บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัราคาขึน้ตามสายการบนิ*** 
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   รหสัโปรแกรมทวัร ์XJ53 S02 PINKMOSS LAVENDER 5D3N JUL18-XJ-W10 

 

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

23.59 น. พรอ้มกนัที ่สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ชัน้ 3 อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอร ์สายการบนิ AIR 
ASIA X เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการเช็คอนิ  

วนัทีส่อง นารติะ - วดันารติะซนั – AEON TOWN - ชอ้ปป้ิง นารติะ สเตช ัน่                                  (-- /--/อสิระ) 

05.05 น. เหนิฟ้าสูเ่มอืงนารติะ ประเทศญีปุ่่ น โดยเทีย่วบนิที ่XJ 602 (ไมร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง) 
13.00 น.   ถงึสนามบนินารติะ ประเทศญีปุ่่ น (เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ไทย 2 ชัว่โมง) หลังจากผา่นขัน้ตอนศลุกากรแลว้  
 น าท่านเดนิทางสู่ วดันารติะซนั ตัง้อยู่ในเมืองนารติะ และเป็นวัดที่มี

ชือ่เสยีงทีส่ดุในภมูภิาคคันโต โดยในชว่งเทศกาลปีใหมข่องทกุปี ผูค้นจะ
แหแ่หนมาขอพรทีว่ัดแหง่นี้อยา่งลน้หลาม ภายในวัดมเีจดยี ์5 ชัน้อยู ่1 คู ่
มีส่วนหย่อมและสระน ้ าขนาดใหญ่  ส่วนอาคารหลักของวัด นั้นมี
สถาปัตยกรรมแบบอนิเดีย แต่ก็ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของญี่ปุ่ นได ้
อยา่งลงตัว นอกจากนี้ทีน่ี่ยังเป็นส านักงานใหญข่องโรงเรยีน สอนศาสนา 
ลัทธชินิกอน และถอืเป็น 1 ใน 3 วัดหลักของลัทธคิันโตทีไ่ดส้รา้งขึน้อทุศิ
แดเ่ทพเจา้ฟดูเูมยีวโอะซึง่เป็นเทพเจา้แหง่ไฟ  

 จากนัน้น าทา่นเลอืกซือ้สนิคา้นานาชนดิที ่AEON TOWN SHOPPING 
MALL และเลน่ผอ่นคลายชมบรรยากาศยามค า่คนื บรเิวณ นารติะ สเตช ัน่ ตามอธัยาศัย สมควรแกเ่วลา 

เย็น อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั  
พกัที ่  NARITA TOBU HOTEL / NARITA GATEWAY HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่าม นารติะ - วนอทุยานแหง่ชาตฮิาโกเน ่– ลอ่งเรอืโจรสลดั - หบุเขาโอวาคดุาน ิ–  โอชโินะ ฮคัไค หรอื
ดอกไมต้ามฤดกูาล (พิง้มอสหรอืลาเวนเดอร)์ -  อาบน า้แรธ่รรมชาต ิ- บฟุเฟตข์าปยูกัษ ์เสริฟ์ไมอ่ ัน้                                                                                          
(B / L / D) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ท ี ่1) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
เดนิทางสู่ วนอุทยานแห่งชาต ิฮาโกเน่ สถานที่ท่องเที่ยวที่ไดรั้บความนิยมโดยเป็นส่วนหนึ่งของอุทยาน

แหง่ชาต ิฟจู-ิฮาโกเน่- อสิ ึทีผู่ม้าเยอืนสามารถชืน่ชมความงามแหง่ธรรมชาติ
และดอกไมน้านาพันธุ์หลากสสีันที่เบ่งบานตลอดทัง้ปี ท  ิ วทัศน์ที่สวยงาม
หลากหลาย รวมไปถงึภเูขาไฟฟจู ิทะเลสาบอะช ิและโอวาคดุาน ิฮาโกเน่ยังมี
ชือ่เสยีงในเรือ่งของการเป็นแหลง่น ้าพรุอ้น ทีแ่ปลกไปกวา่นัน้คอื มจี านวนน ้าพุ
รอ้นมากถงึ 17 แห่ง น าท่าน ล่องเรอืโจรสลดัทีท่ะเลสาบอาช ิ(ขึน้อยู่กับ
สภาพอากาศ) ทะเลสาบที่กอ่ตัวจากลาวาของภูเขาไฟฟจู ิหากวันใดอากาศ
สดใส ท่านจะไดส้ัมผัสกับทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบทีม่ภีูเขาไฟฟจูิ
เป็นฉากหลัง น าท่านเดนิทางสู ่หุบเขาโอวาคุดาน ิหรอื หุบเขานรก ชมบอ่
น ้าแร่ก ามะถันทีส่ามารถตม้ไขไ่หส้กุ ดว้ยอณุหภมู  ิ97 องศาเซลเซยีส ชมิไข่

ด า ทีเ่ชือ่กนัวา่ เมือ่กนิไขด่ า 1 ฟอง จะท าใหม้อีายยุนืยาว ขึน้ 7 ปี  
เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั (มือ้ท ี ่2) ณ ภตัตาคาร  
บา่ย  น าทา่นสู ่โอชโินะ ฮคัไค (OSHINO HAKKAI) บอ่น ้าธรรมชาติ
  กบัความเลือ่มใสศรัทธา ความเชือ่ในภเูขาไฟศักดิส์ทิธิฟ์จูยิามา่ กบั
  เวลาแสนยาวนานจากการละลายของหมิะของบนภเูขาไฟฟจูทีีไ่หล
  ซมึ ลกึลงพืน้พภิพปฏบิตักิารซมึซบับรเิวณทีลุ่ม่ท าใหเ้กดิน ้าซมึขัง
  ขยายวงกวา้งกลายเป็นบอ่ขนาดยอ่มน ้าในบอ่แตล่ะบอ่ใสสะอาด
  จนเกดิสะทอ้นทีส่วยงาม ตอ่มาในปี ค.ศ. 1985 สถานทีแ่หง่นี้ไดรั้บ
  การคัดเลอืกเป็น 1ใน100 อนัดับแหลง่น ้าจากธรรมชาต ิทีด่ทีีส่ดุ
  ของญีปุ่่ น ทา่นสามารถเลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืงตา่งๆ  และสนิคา้
  เกษตรกรรมทีช่าวบา้นน ามาขายระหวา่งทางได ้ ไมว่า่จะเป็นผัก
  ภเูขาทีส่ดกรอบ ผลไมอ้บแหง้ ถ่ัว มนัญีปุ่่ น และอืน่ๆ อกีมากมาย 
  กรณีคณะเดนิทางตรงชว่งฤดกูาลดอกไมบ้าน โปรแกรมจะเปลีย่นจากน าเทีย่วโอชโินะ ฮคัไค เป็นชม 
  ทุง่ดอกไมต้ามฤดกูาลแทน อาท ิ
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  A.ทุง่พ ิง้คม์อส น าท่านเดนิทางสู่ สวนดอกไมฮ้านะโนะมยิาโกะ 
  (Hananomiyako Flower Park) น าท่านชมทุ่งดอกพิ้งมอส หรือ 
  ชบิะ ซากรุะ ในชว่งฤดใูบไมผ้ลดิอกไมจ้ะบานและหนา้ตาดคูลา้ยกบั
  ดอกซากุระที่อยู่บนพื้นดินนับแสนตน้ บรเิวณรอบภูเขาฟูจิ ซ ึง่มี
  จ านวนมากทีส่ดุใน เหมอืนพรมหลากส ีทัง้สขีาว สชีมพ ูและสแีดง
  ซึง่สขีองดอกจะเขม้ขึน้ตามอายุที่ปลูก ใหท้่านไดส้ัมผัสและเก็บ
  ภาพความประทับใจตามอัธยาศัย (การบานขอดอกไมข้ึ้นอยู่กับ

  สภาพอากาศเป็นส าคัญ ปกตจิะอยูช่ว่งประมาณปลายเดอืน 
  เมษายน-ตน้มถินุายน)   
  หรอื 
  B.ทุง่ลาเวนเดอร ์น าทา่นเดนิทางสู ่Oishi Park สวนสาธารณะรมิ
  ทะเลสาบคาวากจูโิกะ ดา้นในมศีนูย ์Kawaguchiko Natural Living 
  Center ทีส่ามารถซือ้ของฝากสนิคา้หัตถกรรมทอ้งถิน่มากมาย
  อกีทัง้ในหนา้รอ้นยังสามารถชืน่ชมความงามของลาเวนเดอร ์โดยมี
  ภเูขาไฟฟจูใินหนา้รอ้นเป็นฉากหลัง นับเป็นอกีหนึง่จดุถา่ยรปูยอด
  ฮติเลย (การบานขอดอกไมข้ึน้อยูก่บัสภาพอากาศเป็นส าคัญ ปกตจิะอยูช่ว่งประมาณชว่งกลาง  
  มถินุายน - กลางกรกฏาคม)   
  สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก 
พกัที ่   NEW STAR HOTEL / HATOYA HOTEL / FUJI MATZUSONO HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 
 
 
 
 
 
 
ค า่ รบัประทานอาหารค า่ (มือ้ท ี ่3) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม อ ิม่อรอ่ยกบัเมนูมือ้พเิศษทีม่ขีาปยูกัษใ์หท้า่น

ไดล้ิม้ลองรสชาตปิพูรอ้มน ้าจิม้สไตสญ์ีปุ่่ นอยา่งจใุจ หลังอาหารใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการแชน่ า้แรธ่รรมชาต ิ
เชือ่วา่ถา้ไดแ้ชน่ ้าแรแ่ลว้ จะท าใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขีึน้ 

 
 
 

วนัทีส่ ี ่ ภเูขาไฟฟจู ิ- ศนูยจ์ าลองแผน่ดนิไหว - ยา่นชนิจกุ ุ- โอไดบะ                              (B / อสิระ / อสิระ) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ท ี ่4) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 น าทา่นเดนิทางสู ่ภเูขาไฟฟจู ิสมัผัสภเูขาไฟฟจูอิยา่งใกลช้ดิทีบ่รเิวณขัน้ที ่5 

ซึง่เป็นจดุทีร่ถโดยสารสามารถขึน้ไปจอดได ้ฟจูเิป็นภเูขาไฟทีส่งูทีส่ดุในญีปุ่่ น 
และยังเป็นสัญลักษณ์ของประเทศญีปุ่่ นอกีดว้ย ทา่นสามารถชมความงามของ
ภูเขาไฟฟูจิไดต้ลอดทัง้ปี เพราะในแต่ละฤดูภูเขาไฟฟูจิจะมีความงดงามที่
แตกตา่งกนั และเป็นภเูขาไฟทีส่วยงามไมว่า่จะมองจากมมุไหนก็ตาม (หมาย
เหต ุการขึน้ชมพเูขาไฟฟจู ิช ัน้ 5 น ัน้ข ึน้อยูก่บัสภาพอากาศอ านวย) น า
ทา่นเยีย่มชม ศูนยจ์ าลองแผน่ดนิไหว ตัง้อยูบ่รเิวณใกล ้ๆ  กบัเขตภเูขาไฟฟจู ิ

ภายในมีหอ้งจัดแสดงขอ้มูลการประทุของภูเขาไฟจากทุกมุมโลก หอ้งแสดงภาพแผ่นดินไหว หอ้งแสดง
เหตุการณ์หลังแผ่นดนิไหว หอ้งจ าลองแผ่นดนิไหว หอ้งอุทกภัย หอ้งเขาวงกตกระจก นอกจากนี้ยังมีโซน
ถา่ยภาพกับภเูขาไฟฟจู ิโซนความรูต้า่งๆ และ โซนช็อปป้ิงสนิคา้งาน
ฝีมือญี่ปุ่ นต่างๆ เช่นมีดแบบดั้งเดิม ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา 
เครือ่งส าอาง และ ของฝากอกีมากมาย และยังมหีอ้งน ้าไวบ้รกิารฟรอีกี
ดว้ย 

เทีย่ง อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั  
บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่ยา่นโอไดบะ เป็นเกาะจ าลองขนาดใหญซ่ึง่สรา้งขึน้

จากการถมทะเลบรเิวณอา่วโตเกยีว เตบิโตขึน้อยา่งรวดเร็วในฐานะเขต
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ทา่เรอื จนถงึชว่งทศวรรษที ่1990 โอะไดบะไดก้ลายเป็นยา่นการคา้ ยา่นพักอาศัย และนันทนาการทีใ่หญโ่ตแหง่
หนึง่ น าชม Unicorn Gundam หุน่กันดัม้ตัวใหมเ่ป็นรุน่ RX-0 Unicorn Gundam ในโหมด Destroy เป็นหุน่สี

ขาว-แดง มคีวามสงูประมาณ 24 เมตร สงูกว่าหุ่นตัวเดมิถงึ 6 เมตร น ำท่ำนเดนิทำงสู ่ย่านชนิจุกุ ใหท้่านได ้
เพลดิเพลนิกับการจับจ่ายซือ้สนิคา้นานาชนิด ไม่วา่จะเป็น รา้นซานรโิอะ รา้นขายเครื่องอเิลคทรอนิกส ์กลอ้ง
ถา่ยรปูดจิติอล นาฬกิา เครือ่งส าอาง ตา่งๆ กนัทีร่า้น MATSUMOTO แหลง่รวมเหลา่บรรดาเครือ่งส าอางมากมาย 
อาท ิมารค์เตา้หู,้ โฟมลา้งหนา้ WHIP FOAM , ครมีกนัแดดชเิซโด ้แอนเนสซา่ทีค่นไทยรูจั้กเป็นอยา่งด ี

ค า่ อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั  
พกัที ่  NARITA TOBU HOTEL / NARITA GATEWAY HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีห่า้  ออิอน - สนามบนินารติะ - สนามบนิดอนเมอืง                                                             (B / อสิระ / --) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ท ี ่5) ณ หอ้งอาหาร 
น าท่านเดนิทางสู่ ออิอน มอลล  ์(Aeon Narita Mall) หา้งสรรพสนิคา้ที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาต ิ
เนื่องจากตัง้อยู่ใกลก้ับสนามบนินานาชาตนิารติะ ภายในตกแต่งในรูปแบบที่ทันสมัยสไตล์ญี่ปุ่ น มีรา้นคา้ที่
หลากหลายมากกวา่ 150 รา้นจ าหน่ายสนิคา้แฟชั่น อาหารสดใหม ่และอปุกรณ์ภายในบา้น นอกจากนี้ยังมรีา้น
เสือ้ผา้แฟชัน่มากมาย เชน่ MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, Capcom games arcade และซปุเปอรม์ารเ์กต
ขนาดใหญ ่เป็นตน้  

เทีย่ง อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั  
14.25 น. เหนิฟ้าสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิ สายการบนิ AIR ASIA X เทีย่วบนิที ่XJ603 (ไมร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง) 
19.10 น. ถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ 
 
 

**โปรแกรมสามารถสลบัปรบัเปลีย่นไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้** 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เง ือ่นไขหอ้งพกั :  

1. โรงแรมทีร่ะบใุนรายการทวัรย์ังไมค่อนเฟิรม์ 100% ซึง่อาจจะมกีารเปลีย่นแปลง โดยทางบรษัิททวัรจ์ะแจง้ใหท้ราบพรอ้มกบัใบนัด
หมายเตรยีมตวั ประมาณ 1-3 วนั กอ่นการเดนิทาง โดยจะจัดโรงแรมใหอ้ยูใ่นระดบัเดยีวกนั 

2. โรงแรมในประเทศญีปุ่่ น หอ้งพักจะมขีนาดคอ่นขา้งเล็กและบางโรงแรมจะไมม่บีรกิารหอ้งพักแบบ 3 ทา่น (TRIPLE) ดงันัน้ทาง
บรษัิททวัรจ์ะจัดหอ้งพักใหท้า่นแยกเป็น 2 หอ้งพักแทน คอื 1 หอ้งนอนคู ่(พัก 2 ทา่น) และ 1 หอ้งพักเดีย่ว (พัก 1 ทา่น) 

3. บางโรงแรมในประเทศญีปุ่่ น ไมม่บีรกิารหอ้งพักแบบเตยีงคู่ (TWIN) หรอืกรณีทีห่อ้งพักแบบเตยีงคูโ่รงแรมนัน้เต็ม (TWIN) ทาง

บรษัิททวัรจ์ะจัดหอ้งพักแบบ 1 เตยีงใหญ ่(DOUBLE) ใหท้า่นแทน 
4. กรณีโรงแรมทีเ่ขา้พัก ไมม่บีรกิารออนเซ็นภายในโรงแรม ทางบรษัิททวัรจ์ะน าคณะเขา้ใชบ้รกิารออนเซ็นทีอ่ยู่บรเิวณใกลเ้คยีงแทน 

(เฉพาะรายการทวัรท์ ีร่ะบุโปรแกรมอาบน า้แรธ่รรมชาตเิทา่น ัน้) 
 

 

* ต ัว๋สายการบนิไมส่ามารถระบทุีน่ ัง่ ใชว้ธิ ีRANDOM คอืการสุม่เลอืกทีน่ ัง่โดยระบบสายการบนิ * 
การจดัทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

แตจ่ะท าการ Request ใหไ้ดเ้ทา่น ัน้ งดการคนืบตัรโดยสาร และหากยกเลกิการเดนิทาง  
ทางสายการบนิไมม่รีะบบคนืเงนิบางสว่น 

หากผูโ้ดยสารถกูปฎเิสธการออกนอกประเทศไทยหรอืเขา้ประเทศญีปุ่่ น 
จากเจา้หนา้ทีแ่รงงานไทยหรอืเจา้หนา้ทีต่รวจคนออกนอกประเทศไทยและเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้

เมอืงทีป่ระเทศญีปุ่่ นทางผูจ้ดัและทางสายการบนิจะไมส่ามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ทกุกรณี 
ผูโ้ดยสารอาจจะตอ้งรบัผดิชอบคา่ปรบัทีป่ระเทศญีปุ่่ นเรยีกเก็บ 

ผูโ้ดยสารตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเทีย่วบนิถดัไปทีม่ที ีน่ ัง่วา่งหรอืตามวนัเดนิทางของต ัว๋เครือ่งบนิ 
ท ัง้นีแ้ลว้แตท่างเจา้หนา้ทีต่รวจคนและสายการบนิ ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 
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ราคาทวัรร์วม 

1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ตามรายการ   2.คา่อาหารทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ 
3. คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ   4.คา่ทีพั่กหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามรายการ 
5. คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ   6.คา่ภาษีสนามบนิ ทกุแหง่ทีม่ ี
7. คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระไป-กลับ ทา่นละ 20 กก.  8.หวัหนา้ทวัรน์ าเทีย่วตลอดรายการ 
9. คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 
ราคาทวัรไ์มร่วม  

1.   ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ / ใบก ากบัภาษี) 
2.   คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพทส์ว่นตัว คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ 
3. คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิขาไป 20 กก. / ขากลับ 20 กก.) 
4. คา่วซีา่ส 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 
กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 15,000 บาท  หรอืทา่นละ 20,000 กรณีเดนิทางตรงกบัวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์หากมกีาร
ยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยดึมดัจ าหรอืค่าทวัรท์ ัง้หมด เนือ่งจากทางบรษิทัฯ ไดช้ าระคา่ต ัว๋
เครือ่งบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทีเ่รยีบรอ้ย คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื กรณุาช าระ 30 วนักอ่นการเดนิทาง  

 
เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่
ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่แจง้
ยกเลกิการจองกบัทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อกัษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) 
จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่ท าเรือ่งขอรับเงนิ
คา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ 
และหนา้สมดุบญัชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี ้
2.1 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ ***ในกรณีทีว่นั

เดนิทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 45 วนั  
ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้า่ยทีไ่ดจ้า่ยจรงิจากคา่บรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจัดการน าเทีย่วใหแ้ก่
นักทอ่งเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งต๋ัวเครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กบั
สายการบนิ หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี ้วนัจันทร ์
ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. – 17.30 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 16.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์
ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 30 คน  
 
เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอื

ถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
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3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 30 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้บั
นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 15 วนั
กอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่ี
นักทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอื
เดนิทาง และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต๋ัวเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทาง
บรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ า 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ 
ภมูอิากาศ และเวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภยัของนักทอ่งเทีย่ว
สว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจาก
ความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิ อบุตัเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหาย
หรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อตัราคา่บรกิารนี้ค านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวน
สทิธิใ์นการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ต๋ัวเครือ่งบนิ คา่
ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

 

 

 

 

 

 
 
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ และ
รวมกันทกุชิน้ไมเ่กนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ที่
ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจภุัณฑม์ากกวา่ที่
ก าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
2. สิง่ของทีม่ลัีกษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝาก
เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
3. ประเทศญี่ปุ่ น มกีฎหมายหา้มน าผลติภัณฑท์ี่ท ามาจากพชื และเนื้อสัตวท์ุกชนิดเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด  ไข ่
เนื้อสตัว ์ไสก้รอกฯ เพือ่เป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหลา่นี้ หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอตัรา
ทีส่งูมาก 

 
หมายเหต ุ

1.บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการออกทวัรต์ ัง้แต ่30 ทา่นขึน้ไป หากมลีกูทวัรต์ า่กวา่นีอ้าจจะตอ้งมกีารปรบัราคาขึน้ 
2.ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิเทีย่วบนิ, การประทว้ง, การ
นัดหยดุงาน, การกอ่จลาจล หรอืกรณีทีท่า่นถกูปฏเิสธ การเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอื
เจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้จากไทย และตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 
3.ทางบรษัิทฯจะรับเฉพาะลกูคา้ทีม่คีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
4.ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท ิ ไมเ่ทีย่วบางรายการ, ไมท่าน
อาหารบางมือ้เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่งทางบรษัิทฯไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยใหตั้วแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออก
เดนิทางแลว้ 

 

ขอ้ควรทราบ 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่

เกนิ 15 วนัไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการ
ตรวจเขา้เมอืงเพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

- ต ัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
- สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ นได ้ 

(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 
- ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ น  

(เชน่ คนรูจ้กั โรงแรม และอืน่ๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

- ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
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โปรดอา่นทกุขอ้ในรายการทวัรโ์ดยละเอยีด  
หากมขีอ้สงสยักรณุาสอบถามกอ่นท าการจองทกุคร ัง้ 


