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อตัราคา่บรกิาร 

เดนิทาง 

ราคาทวัร ์

หมายเหต ุ
ผูใ้หญ ่ เด็กมเีตยีง 

เด็กไมม่ี
เตยีง 

จอยแลนด ์ พกัเดีย่ว 

วันที ่11-15 ส.ค. 60 35,999 35,999 35,999 25,999 14,000  

วันที ่18- 22 ส.ค. 60 33,999 33,999 33,999 23,999 14,000  

วันที ่25- 29 ส.ค. 60 33,999 33,999 33,999 23,999 14,000  

วันที ่1- 5 ก.ย. 60 33,999 33,999 33,999 23,999 14,000  

วันที ่8- 12 ก.ย. 60 33,999 33,999 33,999 23,999 14,000  

วันที ่15- 19 ก.ย. 60 33,999 33,999 33,999 23,999 14,000  

วันที ่22- 26 ก.ย. 60 33,999 33,999 33,999 23,999 14,000  

วันที ่29 ก.ย. -3 ต.ค. 60 33,999 33,999 33,999 23,999 14,000  

วันที ่6-10 ต.ค. 60 35,999 35,999 35,999 25,999 14,000  

วันที ่13-17 ต.ค. 60 35,999 35,999 35,999 25,999 14,000  

วันที ่20-24 ต.ค. 60 39,999 39,999 39,999 29,999 14,000  

วันที ่27-31 ต.ค. 60 35,999 35,999 35,999 25,999 14,000  

INFANT (เด็กเล็ก ต ัง้แตแ่รกเกดิจนถงึ 2 ขวบ) ราคา 7,000 บาท 

***ราคาคา่ทวัรด์งักลา่วหากมกีารเปลีย่นแปลงคา่ต ัว๋เครือ่งบนิภาษสีนามบนิภาษนี า้มนัของสายการบนิ*** 
***บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัราคาขึน้ตามสายการบนิ*** 
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วนัแรก  กรงุเทพฯ - สนามบนิดอนเมอืง - สนามบนิคนัไซ โอซากา้ – กฟิ ุ                    ( - / - / SNACK BOX ) 

06.30 น.  พรอ้มกนัทีส่นามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศขาออก ช ัน้ 3 ประต ู6 เคานเ์ตอร ์7 สาย
การบนิ Scoot เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารกอ่นขึน้เครือ่ง 

09.35 น. น าทา่นเดนิทางสูป่ระเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิ Scoot เทีย่วบนิที ่TR298 
 ** ราคาทวัรไ์มร่วมอาหารบนเครือ่ง (บนเครือ่งมบีรกิารจ าหน่ายอาหารและเครือ่งดืม่) ** 
16.45 น. เดนิทางถงึ สนามบนิคนัไซ เมอืงโอซากา้ (เวลาเร็วกวา่เมอืงไทย 2 ชัว่โมง กรณุาปรับนาฬกิาของทา่น เพือ่ความ

สะดวกในการนัดหมาย) ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร รับกระเป๋าเรยีบรอ้ยและท าภารกจิสว่นตัว จากนัน้
น าทา่นขึน้รถปรับอากาศ เดนิทางสูเ่มอืงกฟิ ุ 
(ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตใหน้ าอาหารสด เชน่ เนื้อสตัว ์พชื ผัก ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษจับและปรับ)  

ค า่ SNACK BOX (มือ้ท ี ่1)  หลังอาหารน าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก 
ทีพ่กั  GIFU HASHIMA SHINKANSEN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่อง เสน้ทางสายอลัไพน ์ทาเตยามะ คโุรเบะ  – เขือ่นคโุรเบะ – เมอืงกโุจ                               ( B / L / D ) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ท ี ่2) 
น าท่านสัมผัสใกลช้ดิกับความมหัศจรรยข์องธรรมชาตใิน เสน้ทาง
สายอลัไพนท์าเตยามะ-คโุรเบะ ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของแจแปนแอลป์ 
น าทา่นเดนิทางสู ่สถานทีาเตยามะ จากนัน้น าทา่นโดยสารเคเบิล้
คาร ์ลอดภูเขาสู่ สถานบีโีจดยัระ ระยะทางประมาณ 1.3 ก.ม. 
จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่สถานมีูโรโดะ โดยรถปรับอากาศ ระหวา่ง
ทางใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับทวิทัศน์ของเทอืกเขาแอลป์ญีปุ่่ น ให ้
ท่านไดเ้ก็บเกี่ยวความประทับใจตามอัธยาศัย จากนั้นน าท่านชม 
ยอดเขาทาเตยามะ มคีวามสงู 3,015 เมตร ซึง่สงูเป็นอันดับสอง
รองจากภเูขาไฟฟจู ิและยังเป็นหนึง่ในสามภเูขาศักดิส์ทิธิต์ามความ
เชื่อคนญี่ปุ่ นตั ้งแต่สมัยโบราณ ใหท้่านไดเ้ก็บภาพทิวทัศน์อัน
สวยงามน่าประทับใจจากยอดเขาทาเทยามา่ ซึง่ในวันทีท่อ้งฟ้าโปรง่ สามารถมองเห็นไดไ้กลถงึภเูขาไฟฟจู ิ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร แบบ Japanese Set (มือ้ท ี ่3) 
บา่ย            น าทา่นเดนิทางผา่นอโุมงคท์ีล่อดใตภ้เูขาทาเทยามา่ทีม่คีวาม ยาว 3.6 กโิลเมตร นับเป็นอโุมงคท์ีอ่ยูส่งูทีส่ดุใน

ญีปุ่่ น จากนัน้ น าทา่นโดยสารกระเชา้ไฟฟ้า ทีไ่ม่มเีสากลางตลอดชว่ง 1,710 
เมตร สู ่สถานีคโุรเบไดระ  น าทา่นน่ังเคเบิล้คารล์อดภเูขาจาก สถานีคโุรเบะได
ระไปยังสถานีคโุรเบะ ระยะทางประมาณ 800 เมตร ซึง่เป็นเคเบิล้คารแ์หง่เดยีว
ในญีปุ่่ นทีล่อดภเูขาตัง้แตต่น้จนสดุเสน้ทาง ทัง้นี้เพือ่หลกีเลีย่งหมิะทีต่กรุนแรง
มากในฤดหูนาว จากนัน้ชม เขือ่นคโุรเบะ ซึง่เป็นเขือ่นยักษ์กัน้น ้าทีใ่หญม่หมึา
ทีส่ดุของประเทศญีปุ่่ น จะมสีายรุง้พาดผา่นตลอดปี ทีโ่อบลอ้มดว้ยภเูขานับรอ้ย
ลกูและชมทัศนียภาพของวงลอ้มเขาหมิะ มคีวามสงูถงึ 186 เมตร และมคีวาม
กวา้งถึง 492 เมตร ซึง่ใชเ้วลาตัง้แต่เริ่มบุกเบกิจนเสร็จสิน้ประมาณ 45 ปี 

เฉพาะตัวเขือ่นใชเ้วลาในการสรา้ง 4 ปี โดยจะใชเ้วลาเดนิเทา้เพือ่ขา้มเขือ่น 800 เมตร (SNOW WALL ตัง้แต่
ปลายเดือน 22 ม.ิย. เป้นตน้ไป ขึ้นอยูภาพอากาศ และ บริเวณ ที่เปิดใหบ้ริการอาจไม่สามารถเปิดชมได ้
ทัง้หมด ) จนสมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงกโุจ เพือ่เขา้ทีพั่ก  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนู YAKINIKU BUFFET (BBQ ) (มือ้ท ี ่4)  
ทีพ่กั  GIFU HASHIMA SHINKANSEN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัทีส่าม เมอืงนาโกยา่ - หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ – ทาคายามา่จยิะ - ลติเต ิล้ เกยีวโต  –  บฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ ์–  
                        ออนเซ็นธรรมชาต ิ                                                                                                      ( B / L / D ) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ท ี ่5) 
น าท่านเดนิทางสู ่หมู่บา้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ ที่ยังคงอนุรักษ์บา้น สไตลญ์ีปุ่่ นขนานแทด้ัง้เดมิ และยัง
ไดรั้บเลอืกจากองคก์ารยเูนสโก ใหเ้ป็นมรดกโลกในเดอืนธันวาคม ปี ค.ศ. 1995 บา้นสไตลก์ัสโชสคึรุ ิจะมคีวาม
ยาวประมาณ 18 เมตร ความกวา้ง 10 เมตร โครงสรา้งของ บา้นสามารถรองรับหมิะทีต่กหนักในชว่งฤดหูนาวไดด้ ี
และรปูรา่งของ หลังคาเหมอืนกบัสองมอืพนมของพระเจา้ จงึเรยีกหมูบ่า้นสไตลน์ี้วา่  “กสัโช” และมผีูค้นจากทั่ว
ทกุมมุโลกหลั่งไหลไปชมความงามใน แตล่ะปีไมต่ า่กวา่ 680,000 คน  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร แบบ Japanese Set (มือ้ท ี ่6) 
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บา่ย น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืทาคายามา่ น าทา่นถา่ยรปูดา้นนอก ทาคายามา่ จนิยะ หรอื ทีว่า่การอ าเภอเกา่ เมอืง
ทาคยามา่ ซึง่เป็นจวนผูว้า่แหง่เมอืงทาคายามา่ เป็นทีท่ างานและที่
อยูอ่าศัยของผูว้า่ราชการจังหวัดฮดิะ เป็นเวลากวา่ 176 ปี ภายใตก้าร
ปกครองของโชกนุตระกลูกกุาวา ในสมัยเอโดะ จากนัน้น าทา่นเดนิชม 
หมู่บา้น Little Kyoto หรอืเขตเมอืงเก่าซนัมาจซิูจ ิซ ึง่เป็น  
หมูบ่า้นเกา่แกส่มัยเอโดะกวา่ 300 ปีกอ่น ทีย่ังอนุรักษ์และคงสภาพ
เดิมไดเ้ป็นอย่างดี อิสระใหทุ้กท่านไดเ้ดินเที่ยวและชื่นชมกับ
ทัศนียภาพเมืองเก่าซึง่เต็มไปดว้ยบา้นเรือนโบราณ และรา้นคา้
หลากหลาย เชน่ รา้นผลติและจ าหน่ายเหลา้สาเก รา้นท ามโิสะ ฯลฯ 
พรอ้มทัง้เลอืกซือ้ของทีร่ะลกึพืน้เมอืงเฉพาะถิน่ เชน่ ซารโุบโบะ หรอื 
ตุ๊กตาทารกลงิตัวสแีดง ไมม่หีนา้ตา ซึง่ถอืวา่เป็นสัญลักษณ์หนึง่ของเมอืงทาคายามา่ และเป็นสนิคา้ยอดนิยม
เพราะแฝงไปดว้ยความเชือ่เกีย่วกับโชคลางของชาวญี่ปุ่ นอีกดว้ย และเก็บเกีย่วบรรยากาศอันน่าประทับใจ
มากมาย ทา่นยังสามารถลองลิม้ชมิรสขนมหวานนานาชนดิ  

พกัที ่   NEW STAR HOTEL / HATOYA HOTEL / FUJI MATZUSONO HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 
 
 
 
 
 
 
ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ท ี ่7) อ ิม่อรอ่ยกบัเมนมูือ้พเิศษทีม่ขีาปยูกัษใ์หท้า่น

ไดล้ ิม้ลองรสชาตปิพูรอ้มน า้จ ิม้สไตสญ์ีปุ่่ นอยา่งจใุจ  
หลังอาหารใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการแชน่ า้แรธ่รรมชาต ิเชือ่วา่ถา้ไดแ้ชน่ ้าแรแ่ลว้ จะท าใหผ้วิพรรณสวยงาม
และชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขีึน้ 

วนัทีส่ ี ่ ภเูขาไฟฟจู ิช ัน้ 5 - ศนูยจ์ าลองแผน่ดนิไหว - JTC DUTY FREE - ยา่นชนิจกุ ุหรอื ฮาราจกู ุ               
(B / L / อสิระ) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   
น าทา่นเดนิทางสู ่ภเูขาไฟฟจู ิสมัผัสภเูขาไฟฟจูอิยา่งใกลช้ดิทีบ่รเิวณขัน้ที ่5 ซึง่เป็นจดุทีร่ถโดยสารสามารถขึน้
ไปจอดได ้ฟจูเิป็นภเูขาไฟทีส่งูทีส่ดุในญีปุ่่ น และยังเป็นสญัลักษณ์ของประเทศญีปุ่่ นอกีดว้ย ทา่นสามารถชม
ความงามของภเูขาไฟฟจูไิดต้ลอดทัง้ปี เพราะในแตล่ะฤดภูเูขาไฟฟจูจิะมคีวามงดงามทีแ่ตกตา่งกนั และเป็น
ภเูขาไฟทีส่วยงามไมว่า่จะมองจากมมุไหนก็ตาม (หมายเหต ุการขึน้ชมภเูขาไฟฟจู ิช ัน้ 5 น ัน้ข ึน้อยูก่บั
สภาพอากาศอ านวย) น าทา่นเดนิทางสู ่น าทา่นเยีย่มชม ศนูยจ์ าลองแผน่ดนิไหว ตัง้อยูบ่รเิวณใกล ้ๆ  กบัเขต
ภเูขาไฟฟจู ิภายในมหีอ้งจัดแสดงขอ้มลูการประทขุองภเูขาไฟจากทกุมมุโลก หอ้งแสดงภาพแผน่ดนิไหว หอ้ง
แสดงเหตกุารณ์หลังแผน่ดนิไหว หอ้งจ าลองแผน่ดนิไหว หอ้งอทุกภัย หอ้งเขาวงกตกระจก นอกจากนีย้ังมโีซน
ถา่ยภาพกบัภเูขาไฟฟจู ิโซนความรูต้า่งๆ และ โซนช็อปป้ิงสนิคา้งานฝีมอืญีปุ่่ นตา่งๆ เชน่มดีแบบดัง้เดมิ 
ผลติภัณฑเ์ครือ่งปัน้ดนิเผา เครือ่งส าอาง และ ของฝากอกีมากมาย และยังมหีอ้งน ้าไวบ้รกิารฟรอีกีดว้ย น าทา่น
เดนิทางสู ่DUTY FREE (JTC) เลอืกซือ้สนิคา้ปลอดภาษีนานาชนดิ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ท ี ่8) 
อสิระกบักาชอ้ปป้ิง ยา่นชนิจกุ ุหรอื ฮาราจกู ุ
ยา่นชนิจกุ ุใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัการจับจา่ยซือ้สนิคา้นานาชนดิ ไมว่า่จะเป็น รา้นซานรโิอะ รา้นขายเครือ่ง
อเิลคทรอนกิส ์กลอ้งถา่ยรปูดจิติอล นาฬกิา เครือ่งส าอาง ตา่งๆ กนัทีร่า้น MATSUMOTO แหลง่รวมเหลา่บรรดา
เครือ่งส าอางมากมาย อาท ิมารค์เตา้หู,้ โฟมลา้งหนา้ WHIP FOAM , ครมีกนัแดดชเิซโด ้แอนเนสซา่ทีค่นไทย
รูจั้กเป็นอยา่งด ี 
ยา่นฮาราจกู ุฮาราจกูนัุน้ไมใ่ชแ่คศ่นูยร์วมของวัยรุน่ทีช่อบแตง่หนา้แตง่ตวัมเีอกลักษณจ์นอาจเรยีกไดว้า่หลดุ
โลก อยา่งทีเ่รารูจั้กเทา่นัน้แตฮ่าราจกูใุนอดตีนัน้เป็นเพยีงยา่นทีพั่กคา้งแรมเล็กๆ เทา่นัน้ แตปั่จจบุนัฮาราจกูคุอื
ยา่นหนึง่ ทีตั่ง้อยูใ่จกลางโตเกยีว ซึง่ทีน่ี่ไมเ่พยีงแคเ่ป็นแหลง่รวมรา้นคา้เทา่นัน้ แตร่อบๆ บรเิวณยังมศีาลเจา้ 
สวนสาธารณะ และถนนเสน้ใหญส่ไตลต์ะวนัตกแบบ Champs-Elysees เขา้ไวด้ว้ยกนัไดอ้ยา่งลงตวัและถนนทีข่ ึน้
ชือ่ทีส่ดุในยา่นฮาราจกู ุนัน้คอืถนนทาเคะชติะทีอ่ยูต่รงขา้มสถานีฮาราจกูน่ัุนเอง 

เย็น อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั  
พกัที ่  NARITA TOBU HOTEL / NARITA GATEWAY HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีห่า้  สนามบนิดอนเมอืง                                                                                                        (B / -- / --) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ แบบ SNACK BOX 
 น าทา่นเชค้เอาท ์และเดนิทางสูส่นามบนินารติะ 
10.00 น. เหนิฟ้าสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิ SCOOT เทีย่วบนิที ่TR291  
14.55 น. ถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ 
 

**โปรแกรมสามารถสลบัปรบัเปลีย่นไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้** 
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**โปรแกรมสามารถสลบัปรบัเปลีย่นไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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.หัวหนา้ทวัรน์ 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 ิขาไป20 กก. / ขากลับ 20 ก.ก.) 
4. คา่วซีา่ส าหรับพาสปอรต์ตา่งชาต ิ
5. ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ทา่นละ 4,000 เยน หรอื 1,400 บาท ตอ่ทรปิ (ช าระทีส่นามบนิดอนเมอืง ในวนั

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 าหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมด เนือ่งจากทางบรษิทัฯ ไดช้ าระคา่ต ัว๋
เครือ่งบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทีเ่รยีบรอ้ย คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื กรณุาช าระ 30 วนัก่อนการเดนิทาง (ไมน่บั
เสาร-์อาทติย ์และวนัหยดุนกัขตัฤกษ)์ 

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 ไมม่บีรกิารหอ้งพักแบบเตยีงคู ่(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 ์* 



BOOKING CODE : HJOT-TR54-A04                                                                                                  UPDATE 29/07/60       
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                

5 
 

 
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 (ไมนั่บเสาร-์อาทติย)์ 
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 
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 เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ ์
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 
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ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และ
รวมกนัทกุชิน้ไมเ่กนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ที่
ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจภุัณฑม์ากกวา่ที่
ก าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
2. สิง่ของทีม่ลัีกษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝาก
เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
3. ประเทศญีปุ่่ น มกีฎหมายหา้มน าผลติภัณฑท์ีท่ ามาจากพชื และเนื้อสัตวท์ุกชนิดเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด  ไข ่
เนื้อสตัว ์ไสก้รอกฯ เพือ่เป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหลา่นี้ หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอัตรา
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
อาหารบางมือ้ เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่ง ทางบรษัิทฯไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยใหตั้วแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออก
เดนิทางแลว้ 

 
 
 
 
 
 

 
 

ขอ้ควรทราบ 
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ใน

ประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนัไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่
เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืงเพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

- ต ัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

- สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศ
ญีปุ่่ นได ้ 
(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 

- ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ น  
(เชน่ คนรูจ้กั โรงแรม และอืน่ๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

- ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

โปรดอา่นทกุขอ้ในรายการทวัรโ์ดยละเอยีด  
หากมขีอ้สงสยักรณุาสอบถามกอ่นท าการจองทกุคร ัง้ 


