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โปรคนโสด ส ำหรับลูกค้ำ UNITHAI 

JAPAN ALPS - OSAKA – TOKYO FUJI 5D4N 

 

 

โปรแกรมพเิศษ  

ส ำหรบัผูต้อ้งกำรเดนิทำงคนเดยีว  ไมเ่ก็บคำ่พกัเดีย่ว 

ราคาในโปรแกรม เป็นราคาส าหรับหอ้งพักเดีย่ว  

(*ส าหรับโรงแรมในญีปุ่่ น หอ้งพักเดีย่ว อาจเล็กกวา่หอ้งพักคูต่ามปกต)ิ 

ท่องเที่ยวเต็มวนัไม่มีอสิระ 

CODE: JOT-54A03 
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เดนิทำง รำคำโปรคนโสด ไมเ่ก็บพกัเดีย่ว 

30 มิ.ย. – 4 ก.ค. 29,999 

7 -11 ก.ค. 33,999 

14 -18 ก.ค. 31,999 

21 -25 ก.ค. 31,999 

28 ก.ค.- 1 ส.ค. 33,999 

4 - 8 ส.ค. 31,999 

11-15 ส.ค. 35,999 

18- 22 ส.ค. 33,999 

25- 29 ส.ค. 33,999 

1- 5 ก.ย. 33,999 

8- 12 ก.ย. 33,999 

15- 19 ก.ย. 33,999 

22- 26 ก.ย. 33,999 

29 ก.ย. -3 ต.ค 33,999 

6-10 ต.ค. 35,999 

13-17 ต.ค. 35,999 

20-24 ต.ค. 39,999 

27-31 ต.ค. 35,999 
 

***รำคำคำ่ทวัรด์งักลำ่วหำกมกีำรเปลีย่นแปลงคำ่ต ัว๋เครือ่งบนิภำษสีนำมบนิภำษนี ำ้มนัของสำยกำรบนิ*** 
***บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นกำรปรบัรำคำขึน้ตำมสำยกำรบนิ*** 

 

วนัแรก  กรงุเทพฯ - สนำมบนิดอนเมอืง - สนำมบนิคนัไซ โอซำกำ้ – กฟิฟ ุ                 ( - / - / SNACK BOX ) 

06.30 น.  พรอ้มกนัทีส่นำมบนิดอนเมอืง อำคำรผูโ้ดยสำรระหวำ่งประเทศขำออก ช ัน้ 3 ประต ู6 เคำนเ์ตอร ์7 สำยกำรบนิ 
Scoot เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารกอ่นขึน้เครือ่ง 

09.35 น. น าทา่นเดนิทางสูป่ระเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิ Scoot เทีย่วบนิที ่TZ298 
 ** ราคาทัวรไ์มร่วมอาหารบนเครือ่ง (บนเครือ่งมบีรกิารจ าหน่ายอาหารและเครือ่งดืม่) ** 
16.45 น. เดนิทางถงึ สนำมบนิคนัไซ เมอืงโอซำกำ้ (เวลาเร็วกวา่เมอืงไทย 2 ชัว่โมง กรณุาปรับนาฬกิาของทา่น เพือ่ความสะดวก

ในการนัดหมาย) ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร รับกระเป๋าเรยีบรอ้ยและท าภารกจิสว่นตวั จากนัน้น าทา่นขึน้รถ
ปรับอากาศ เดนิทางสูเ่มอืงกฟิ ุ (ส าคญั!!ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์ พชื ผัก ผลไม ้ เขา้
ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษจับและปรับ)  

ค ำ่ SNACK BOX (1) 
 หลงัอาหารน าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก 
ทีพ่กั  GIFU HASHIMA SHINKANSEN HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ 
 

โปรคนโสด  

พีเรียดละ 1 ที่ 

เท่านัน้! 
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วนัทีส่อง เสน้ทำงสำยอลัไพน ์ทำเตยำมะ คโุรเบะ – ก ำแพงหมิะ – เขือ่นคโุรเบะ – เมอืงกโุจ – ออนเซ็น      ( B/L/D ) 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม (มือ้ที ่2) 
น าทา่นสมัผัสใกลช้ดิกบัความมหศัจรรยข์องธรรมชาตใิน เสน้ทำงสำยอลัไพนท์ำเตยำมะ-คโุรเบะ ซึง่เป็นสว่นหนึง่
ของแจแปนแอลป์ น าทา่นเดนิทางสู ่สถำนทีำเตยำมะ จากนัน้น าทา่นโดยสารเคเบิล้คำร ์ลอดภเูขำสู ่สถำนบีโีจดยั
ระ ระยะทางประมาณ 1.3 ก.ม. จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ สถำนมีโูรโดะ โดยรถปรับอากาศ ระหวา่งทางใหท้า่นได ้
เพลดิเพลนิกบัทวิทัศนข์องเทอืกเขาแอลป์ญีปุ่่ น ใหท้า่นไดเ้ก็บเกีย่วความประทับใจตามอธัยาศยั จากนัน้น าทา่นชม 
ยอดเขำทำเตยำมะ มคีวามสงู 3,015 เมตร ซึง่สงูเป็นอนัดบัสองรองจากภเูขาไฟฟจู ิ และยังเป็นหนึง่ในสามภเูขา
ศกัดิส์ทิธิต์ามความเชือ่คนญีปุ่่ นตัง้แตส่มัยโบราณ ใหท้า่นไดเ้ก็บภาพทวิทัศนอ์นัสวยงามน่าประทับใจจากยอดเขาทา
เทยามา่ ซึง่ในวนัทีท่อ้งฟ้าโปรง่ สามารถมองเห็นไดไ้กลถงึภเูขาไฟฟจู ิ และใหท้กุทา่นไดเ้ดนิบนเสน้ทางทีส่องขา้ง
ทางเป็น ก ำแพงหมิะสงูชนั (SNOW WALL) สงูกวา่สบิเมตร สมัผัสกบัความขาวของหมิะทีส่วยงามและอากาศอนั
หนาวเย็น นับเป็นอกีทัศนยีภาพทีต่ืน่ตาตืน่ใจ เพลดิเพลนิกบัการบนัทกึภาพทีป่ระทับใจ 

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร แบบ Japanese Set (มือ้ที ่3) 
บา่ย            น าทา่นเดนิทางผา่นอโุมงคท์ีล่อดใตภ้เูขาทาเทยามา่ทีม่คีวาม ยาว 3.6 กโิลเมตร นับเป็นอโุมงคท์ีอ่ยูส่งูทีส่ดุในญีปุ่่ น 

จากนัน้ น าทา่นโดยสารกระเชา้ไฟฟ้า ทีไ่มม่เีสากลางตลอดชว่ง 1,710 เมตร สู ่ สถานคีโุรเบไดระ  น าทา่นน่ังเคเบิล้
คารล์อดภเูขาจาก สถานคีโุรเบะไดระไปยังสถานคีโุรเบะ ระยะทางประมาณ 800 เมตร ซึง่เป็นเคเบิล้คารแ์หง่เดยีวใน
ญีปุ่่ นทีล่อดภเูขาตัง้แตต่น้จนสดุเสน้ทาง ทัง้นีเ้พือ่หลกีเลีย่งหมิะทีต่กรนุแรงมากในฤดหูนาว จากนัน้ชม เขือ่นคโุรเบะ 
ซึง่เป็นเขือ่นยักษ์กัน้น ้าทีใ่หญม่หมึาทีส่ดุของประเทศญีปุ่่ น จะมสีายรุง้พาดผา่นตลอดปี ทีโ่อบลอ้มดว้ยภเูขานับรอ้ยลกู
และชมทศันยีภาพของวงลอ้มเขาหมิะ มคีวามสงูถงึ 186 เมตร และมคีวามกวา้งถงึ 492 เมตร ซึง่ใชเ้วลาตัง้แตเ่ริม่
บกุเบกิจนเสร็จสิน้ประมาณ 45 ปี เฉพาะตวัเขือ่นใชเ้วลาในการสรา้ง 4 ปี โดยจะใชเ้วลาเดนิเทา้เพือ่ขา้มเขือ่น 800 เมตร  

(SNOW WALL ตัง้แตป่ลายเดือน 22 มิ.ย. เป็นต้นไป ขึน้อยูส่ภาพอากาศ และบริเวณที่เปิดให้ 
บริการ อาจไม่สามารถเปิดชมได้ทัง้หมด ) 
จนสมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงกโุจ เพือ่เขา้ทีพั่ก  

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร (มือ้ที ่เมน ูYAKINIKU BUFFET (BBQ ) (มือ้ที ่4)  
ทีพ่กั  GIFU HASHIMA SHINKANSEN HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัทีส่ำม เมอืงนำโกยำ่ - หมูบ่ำ้นชริำคำวำโกะ – ทำคำยำมำ่จยิะ - ลติเต ิล้ เกยีวโต – ฟจู ิ ( B/L/D ) 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม (มือ้ที ่5) 

น าท่านเดนิทางสู่ หมูบ่ำ้นมรดกโลกชริำคำวำโกะ ทีย่ังคงอนุรักษ์บา้น สไตลญ์ีปุ่่ นขนานแทด้ัง้เดมิ และยังไดรั้บ
เลอืกจากองคก์ารยเูนสโก ใหเ้ป็นมรดกโลกในเดอืนธนัวาคม ปี ค.ศ. 1995 บา้นสไตลก์สัโชสคึรุ ิจะมคีวามยาวประมาณ 
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18 เมตร ความกวา้ง 10 เมตร โครงสรา้งของ บา้นสามารถรองรับหมิะทีต่กหนักในชว่งฤดูหนาวไดด้ ีและรูปร่างของ 
หลังคาเหมอืนกับสองมอืพนมของพระเจา้ จงึเรยีกหมู่บา้นสไตลน์ีว้า่  “กสัโช” และมผีูค้นจากทั่วทกุมุมโลกหลั่งไหล
ไปชมความงามใน แตล่ะปีไมต่ า่กวา่ 680,000 คน  

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร แบบ Japanese Set (มือ้ที ่6) 
บา่ย น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืทาคายามา่ น าทา่นถำ่ยรปูดำ้นนอก ทำคำยำมำ่ จนิยะ หรอื ทีว่ำ่กำรอ ำเภอเกำ่ เมอืงทำค

ยำมำ่ ซึง่เป็นจวนผูว้า่แหง่เมอืงทาคายามา่ เป็นทีท่ างานและทีอ่ยู่
อาศยัของผูว้า่ราชการจังหวดัฮดิะ เป็นเวลากวา่ 176 ปี ภายใตก้าร
ปกครองของโชกนุตระกลูกกุาวา ในสมยัเอโดะ จากนัน้น าทา่นเดนิ
ชม หมูบ่ำ้น Little Kyoto หรอืเขตเมอืงเกำ่ซนัมำจซูิจ ิซ ึง่เป็น  
หมูบ่า้นเกา่แกส่มัยเอโดะกวา่ 300 ปีกอ่น ทีย่ังอนุรักษ์และคงสภาพ
เดมิไดเ้ป็นอยา่งด ี อสิระใหท้กุทา่นไดเ้ดนิเทีย่วและชืน่ชมกบั
ทัศนยีภาพเมอืงเกา่ซึง่เต็มไปดว้ยบา้นเรอืนโบราณ และรา้นคา้
หลากหลาย เชน่ รา้นผลติและจ าหน่ายเหลา้สาเก รา้นท ามโิสะ ฯลฯ 
พรอ้มทัง้เลอืกซือ้ของทีร่ะลกึพืน้เมอืงเฉพาะถิน่ เชน่ ซารโุบโบะ หรอื 
ตุก๊ตาทารกลงิตวัสแีดง ไมม่หีนา้ตา ซึง่ถอืวา่เป็นสญัลกัษณ์หนึง่ของ
เมอืงทาคายามา่ และเป็นสนิคา้ยอดนยิมเพราะแฝงไปดว้ยความเชือ่
เกีย่วกบัโชคลางของชาวญีปุ่่ นอกีดว้ย และเก็บเกีย่วบรรยากาศอนัน่า
ประทบัใจมากมายทา่นยังสามารถลองลิม้ชมิรสขนมหวานนานาชนดิ  
 

พักที่   NEW STAR HOTEL / HATOYA HOTEL / FUJI MATZUSONO HOTEL หรือเทียบเท่า 

 
 
 
 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  (มือ้ที ่7) อิ่มอร่อยกับเมนูมือ้พเิศษที่มีขาปูยักษ์ให้ท่านได้ลิม้ลอง
รสชาติปพูร้อมน า้จิม้สไตส์ญ่ีปุ่ นอยา่งจใุจ หลงัอาหารให้ทา่นได้ผ่อนคลายกบัการแช่น า้แร่ธรรมชาต ิเช่ือวา่ถ้าได้แช่น า้แร่
แล้ว จะท าให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมนุเวียนโลหิตดีขึน้ 

 

วันที่ ส่ี ภูเขาไฟฟูจ ิชัน้ 5 - ศูนย์จ าลองแผ่นดนิไหว - JTC DUTY FREE - ย่านชนิจุกุ หรือ ฮาราจูกุ           (B / L / อิสระ) 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

น าทา่นเดินทางสู ่ภูเขาไฟฟูจ ิสมัผสัภเูขาไฟฟจิูอยา่งใกล้ชิดท่ีบริเวณขัน้ท่ี 5 ซึง่เป็นจดุท่ีรถโดยสารสามารถขึน้ไปจอดได้ ฟจิู
เป็นภเูขาไฟท่ีสงูท่ีสดุในญ่ีปุ่ น และยงัเป็นสญัลกัษณ์ของประเทศญ่ีปุ่ นอีกด้วย ท่านสามารถชมความงามของภเูขาไฟฟจิูได้
ตลอดทัง้ปี เพราะในแตล่ะฤดภูเูขาไฟฟจิูจะมีความงดงามท่ีแตกตา่งกนั และเป็นภเูขาไฟท่ีสวยงามไมว่า่จะมองจากมมุไหนก็
ตาม (หมายเหตุ การขึน้ชมภูเขาไฟฟูจ ิช้ัน 5 น้ันขึน้อยู่กับสภาพอากาศอ านวย) น าทา่นเดินทางสู ่น าทา่นเย่ียมชม ศูนย์
จ าลองแผ่นดนิไหว ตัง้อยูบ่ริเวณใกล้ๆ กบัเขตภเูขาไฟฟจิู ภายในมีห้องจดัแสดงข้อมลูการประทขุองภเูขาไฟจากทกุมมุโลก 
ห้องแสดงภาพแผน่ดินไหว ห้องแสดงเหตกุารณ์หลงัแผน่ดินไหว ห้องจ าลองแผน่ดินไหว ห้องอทุกภยั ห้องเขาวงกตกระจก 
นอกจากนีย้งัมีโซนถ่ายภาพกบัภเูขาไฟฟจิู โซนความรู้ตา่งๆ และ โซนช็อปปิง้สินค้างานฝีมือญ่ีปุ่ นตา่งๆ เช่นมีดแบบดัง้เดิม 
ผลติภณัฑ์เคร่ืองปัน้ดินเผา เคร่ืองส าอาง และ ของฝากอีกมากมาย และยงัมีห้องน า้ไว้บริการฟรีอีกด้วย 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
อสิระกับกาช้อปป้ิง ย่านชนิจุกุ หรือ ฮาราจูกุ 
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ย่านชนิจุกุ ให้ทา่นได้เพลิดเพลินกบัการจบัจ่ายซือ้สนิค้านานาชนิด ไมว่า่จะเป็น ร้านซานริโอะ ร้านขายเคร่ืองอิเลคทรอนิกส์ 
กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เคร่ืองส าอาง ตา่งๆ กนัท่ีร้าน MATSUMOTO แหลง่รวมเหลา่บรรดาเคร่ืองส าอางมากมาย อาทิ 
มาร์คเต้าหู้, โฟมล้างหน้า WHIP FOAM , ครีมกนัแดดชิเซโด้ แอนเนสซา่ท่ีคนไทยรู้จกัเป็นอยา่งดี  
ย่านฮาราจูกุ ฮาราจกูนุัน้ไมใ่ช่แคศ่นูย์รวมของวยัรุ่นท่ีชอบแตง่หน้าแตง่ตวัมีเอกลกัษณ์จนอาจเรียกได้วา่หลดุโลก อยา่งท่ีเรา
รู้จกัเทา่นัน้แตฮ่าราจกูใุนอดีตนัน้เป็นเพียงย่านท่ีพกัค้างแรมเลก็ๆ เทา่นัน้ แตปั่จจบุันฮาราจกูคืุอยา่นหนึง่ ท่ีตัง้อยูใ่จกลาง
โตเกียว ซึง่ท่ีน่ีไมเ่พียงแคเ่ป็นแหลง่รวมร้านค้าเทา่นัน้ แตร่อบๆ บริเวณยงัมีศาลเจ้า สวนสาธารณะ และถนนเส้นใหญ่สไตล์
ตะวนัตกแบบ Champs-Elysees เข้าไว้ด้วยกนัได้อยา่งลงตวัและถนนท่ีขึน้ช่ือท่ีสดุในยา่นฮาราจกู ุนัน้คือถนนทาเคะชิตะท่ีอยู่
ตรงข้ามสถานีฮาราจกูนุัน่เอง 

 

เยน็ อสิระอาหารเยน็ตามอัธยาศัย  
พักที่   NARITA REST HOUSE HOTEL / NARITA TOBU HOTEL / NARITA GATEWAY HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วันที่ห้า  สนามบนิดอนเมือง                                                                                                             (B / -- / --) 

เช้า บริการอาหารเช้า แบบ SNACK BOX 

 น าทา่นเช้คเอาท์ และเดินทางสูส่นามบินนาริตะ 
10.00 น.  เหิรฟา้สูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิ SCOOT เที่ยวบนิที่ TZ291  
14.55 น. ถงึสนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ 

 
**โปรแกรมสำมำรถสลบัปรบัเปลีย่นไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนำ้** 

 
เงือ่นไขหอ้งพกั :  
1. โรงแรมทีร่ะบใุนรายการทัวรย์ังไมค่อนเฟิรม์ 100% ซึง่อาจจะมกีารเปลีย่นแปลง โดยทางบรษัิททัวรจ์ะแจง้ใหท้ราบพรอ้มกบัใบนัด
หมายเตรยีมตวั ประมาณ 1-3 วนั กอ่นการเดนิทาง โดยจะจัดโรงแรมใหอ้ยูใ่นระดบัเดยีวกนั 
2. โรงแรมในประเทศญีปุ่่ น หอ้งพักจะมขีนาดคอ่นขา้งเล็ก และหอ้งพักส าหรับพักคนเดยีว อาจจะเล็กกวา่หอ้งพักคูป่กต ิ

3. กรณีโรงแรมทีเ่ขา้พัก ไมม่บีรกิารออนเซน็ภายในโรงแรม ทางบรษัิททัวรจ์ะน าคณะเขา้ใชบ้รกิารออนเซน็ทีอ่ยูบ่รเิวณใกลเ้คยีงแทน 

(เฉพำะรำยกำรทวัรท์ ีร่ะบโุปรแกรมอำบน ำ้แรธ่รรมชำตเิทำ่น ัน้) 

* ทำ่นใดมไีฟลท์บนิภำยในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทรำบในวนัจองทวัร ์* 

* ต ัว๋สำยกำรบนิไมส่ำมำรถระบทุีน่ ัง่ ใชว้ธิ ีRANDOM คอืกำรสุม่เลอืกทีน่ ัง่โดยระบบสำยกำรบนิ * 
กำรจดัทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ เป็นไปโดยสำยกำรบนิเป็นผูก้ ำหนด ทำงผูจ้ดัไมส่ำมำรถเขำ้ไปแทรกแซงได ้แตจ่ะท ำกำร Request 

ใหไ้ดเ้ทำ่น ัน้ งดกำรคนืบตัรโดยสำร และหำกยกเลกิกำรเดนิทำง ทำงสำยกำรบนิไมม่รีะบบคนืเงนิบำงสว่น 
 

หำกผูโ้ดยสำรถกูปฎเิสธกำรออกนอกประเทศไทยหรอืเขำ้ประเทศญีปุ่่ น จำกเจำ้หนำ้ทีแ่รงงำนไทยหรอืเจำ้หนำ้ทีต่รวจคน

ออกนอกประเทศไทยและเจำ้หนำ้ทีต่รวจคนเขำ้เมอืงทีป่ระเทศญีปุ่่ นทำงผูจ้ดัและทำงสำยกำรบนิจะไมส่ำมำรถรบัผดิชอบ

คำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กดิขึน้ทกุกรณี ผูโ้ดยสำรอำจจะตอ้งรบัผดิชอบคำ่ปรบัทีป่ระเทศญีปุ่่ นเรยีกเก็บ ผูโ้ดยสำรตอ้งรอกลบัประเทศ

ไทยในเทีย่วบนิถดัไปทีม่ที ีน่ ัง่วำ่งหรอืตำมวนัเดนิทำงของต ัว๋เครือ่งบนิ ท ัง้นีแ้ลว้แตท่ำงเจำ้หนำ้ทีต่รวจคนและสำยกำรบนิ ทำง

ผูจ้ดัไมส่ำมำรถเขำ้ไปแทรกแซงได ้

  



 

6 
 

รำคำทวัรร์วม 

1. คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั ตามรายการ  

2. คา่อาหารทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ 

3. คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ 

4. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามรายการ 

5. คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

6. คา่ภาษีสนามบนิ ทกุแหง่ทีม่ ี

7. คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละ 20 กก. / กลบั 20 ก.ก. 

8. หวัหนา้ทัวรน์ าเทีย่วตลอดรายการ 

9. คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์    
  

รำคำทวัรไ์มร่วม  
 

1. ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ / ใบก ากบัภาษี) 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัทส์ว่นตวั คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ 

3. คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิขาไป 20 กก. / ขากลบั 20 ก.ก.) 

4. คา่วซีา่ส าหรับพาสปอรต์ตา่งชาต ิ

5. คำ่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ทำ่นละ 4,000 เยน หรอื 1,400 บำท ตอ่ทรปิ ช าระทีส่นามบนิดอนเมอืงในวนัเชค็อนิ 

 ** กำรเดนิทำงในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสำรจ ำนวน 30 ทำ่นขึน้ไป ถำ้ผูโ้ดยสำรไมค่รบจ ำนวนดงักลำ่ว บรษิทัฯ ขอสงวน

สทิธิใ์นกำรเลือ่นกำรเดนิทำง หรอืเปลีย่นแปลงรำคำ  

กรณุำช ำระคำ่ทวัรเ์ต็มจ ำนวนเทำ่น ัน้ ส ำหรบั promotion พเิศษ ไมเ่ก็บพกัเดีย่ว หำกมกีำรยกเลกิภำยหลงั ทำงบรษิทัขอสงวน

สทิธิใ์นกำรยดึคำ่ทวัรท์ ัง้หมด เนือ่งจำกบรษิทัฯ ไดช้ ำระคำ่ต ัว๋เครือ่งบนิเต็มใบใหก้บัสำยกำรบนิเป็นทีเ่รยีบรอ้ย 
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เงือ่นไขกำรยกเลกิกำรเดนิทำง 

1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่ (ผูม้ชี ือ่ใน
เอกสำรกำรจอง) จะตอ้งแฟกซ ์ อเีมลล ์ หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการ
จองกบัทางบรษัิทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่ (ผูม้ชี ือ่ในเอกสำรกำรจอง) จะตอ้ง
แฟกซ ์ อเีมลล ์ หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่ท าเรือ่งขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดย
แนบหนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมดุบัญชธีนาคาร
ทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี้ 
2.1 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ ***ในกรณีทีว่นัเดนิ

ทำงตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิกำรเดนิทำงไมน่อ้ยกวำ่ 45 วนั (ไมนั่บเสาร-์อาทติย)์ 
2.2 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั (ไมนั่บเสาร-์อาทติย)์ คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 
2.3 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั (ไมนั่บเสาร-์อาทติย)์ ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 
ทัง้นี ้ ทางบรษัิทจะหกัคา่ใชจ้า่ยทีไ่ดจ้า่ยจรงิจากคา่บรกิารทีช่ าระแลว้เนือ่งในการเตรยีมการจัดการน าเทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว 
เชน่ การส ารองทีน่ั่งตัว๋เครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมัีดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กบัสายการบนิ 
หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบรษัิท ดงันี ้วนัจันทร ์ถงึศกุร ์
เวลา 9.00 น. – 17.30 น. และวนัเสาร ์ เวลา 9.00 น. – 16.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยดุนักขตัฤกษ์ทีรั่ฐบาล
ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 30 คน  
 
 
เงือ่นไขและขอ้ก ำหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ีส้ าหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวรน์ีเ้ป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกู

ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 30 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้บั

นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 15 วนักอ่นการ
เดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่ม
เดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอื
เดนิทาง และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตัว๋เครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทางบรษัิท
พรอ้มการช าระเงนิมัดจ า 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ภมูอิากาศ 
และเวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภยัของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคญั 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิ
ของทางบรษัิท เชน่ ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิตั ิ อบุตัเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของ
สมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อตัราคา่บรกิารนีค้ านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วนัทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดงันัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์
ในการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตัว๋เครือ่งบนิ คา่ภาษี
เชือ้เพลงิ คา่ประกนัภยัสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตวัแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ านาจของบรษัิทก ากบัเทา่นัน้  

 

ขอ้ควรทรำบ 
จำกมำตรกำรยกเวน้วซีำ่เขำ้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ ำนกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่

เกนิ 15 วนัไมว่ำ่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่กำรทอ่งเทีย่ว เยีย่มญำต ิหรอืธรุกจิ จะตอ้งยืน่เอกสำรในข ัน้ตอนกำร
ตรวจเขำ้เมอืง 
เพือ่ยนืยนักำรมคีณุสมบตักิำรเขำ้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

- ต ัว๋เครือ่งบนิขำออกจำกประเทศญีปุ่่ น ทำงทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
- ส ิง่ท ีย่นืยนัวำ่ทำ่นสำมำรถรบัผดิชอบคำ่ใชจ้ำ่ยทีอ่ำจเกดิขึน้ในระหวำ่งทีพ่ ำนกัในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ 

เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 
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- ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมำยเลขตดิตอ่ในระหวำ่งทีพ่ ำนกัในประเทศญีปุ่่ น  (เชน่ คนรูจ้กั โรงแรม และอืน่ๆ) ทำง
ทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

- ก ำหนดกำรเดนิทำงระหวำ่งทีพ่ ำนกัในประเทศญีปุ่่ น ทำงทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
 
ขอ้แนะน ำกอ่นกำรเดนิทำง 
1. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภุณัฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกนัทกุชิน้ไมเ่กนิ 
1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์
อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดงักลา่วมขีนาดบรรจภุณัฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ที่
โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
2. สิง่ของทีม่ลีกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลด
ใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
3. ประเทศญีปุ่่ น มกีฎหมายหา้มน าผลติภณัฑท์ีท่ ามาจากพชื และเนือ้สตัวท์กุชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด  ไข ่เนือ้สตัว ์ไสก้รอกฯ 
เพือ่เป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหลา่นี ้หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอตัราทีส่งูมาก 
 
หมำยเหต ุ

1.บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นกำรออกทวัรต์ ัง้แต ่30 ทำ่นขึน้ไป หำกมลีกูทวัรต์ ำ่กวำ่นีอ้ำจจะตอ้งมกีำรปรบัรำคำขึน้ 
2.ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิเทีย่วบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุ

งาน, การกอ่จลาจล หรอืกรณีทีท่า่นถกูปฏเิสธ การเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอืเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้จาก
ไทย และตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

3.ทางบรษัิทฯจะรับเฉพาะลกูคา้ทีม่คีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
4.ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ, ไมท่านอาหารบาง

มือ้ เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่ง ทางบรษัิทฯไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออกเดนิทางแลว้ 

 
 
 
 
 

โปรดอำ่นทกุขอ้ในรำยกำรทวัรโ์ดยละเอยีด  
หำกมขีอ้สงสยักรณุำสอบถำมกอ่นท ำกำรจองทกุคร ัง้ 


