
 

 

 
 
 
 
 
 



วนัแรก กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง 

 

20.30 น. พรอ้มกนัที่สนามบินนานาชาตดิอนเมือง ชั้น 3 อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคานเ์ตอร์

สายการบิน AIR ASIA X เจา้หน้าท่ีของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกใน

การเช็คอิน 

สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครือ่ง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ทีน่ ัง่ 
จดัทีน่ ัง่แบบ 3-3-3 มบีรกิารอาหารรอ้นเสริฟ์ท ัง้ขาไปและขากลบั 

(น า้หนกักระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซือ้น า้หนกัเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย) 
23.45 น. เหิรฟ้าสู่เมืองนาริตะ ประเทศญ่ีปุ่น โดยเที่ยวบินที่ XJ600 บริการอาหาร และเครื่องดื่ม        

บนเครือ่ง 

 
 

 

 

 

 
 
วนัที่สอง นารติะ-วนอุทยานฮาโกเน่–ล่องเรอืทะเลสาบอาชิ–โอวาคุดานิ-ชอ้ปป้ิงโกเทมบะ เอา้ตเ์ล็ท  

                  อาบน ้าแรธ่รรมชาต ิ+ ทานขาปูยกัษ ์

08.00 น.   ถึง เมืองนารติะ ประเทศญ่ีปุ่น หลงัจากผ่านขั้นตอนศุลกากรแลว้  

น าท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ตั้งอยูใ่นจงัหวดัคะนะงะวะ ซ่ึงเป็นแหล่งรวมบ่อน ้าพุ

รอ้นมากถึง 17 แห่ง จากน้ันน าท่าน ล่องเรือทะเลสาบอาชิ (ใชเ้วลาในการล่องในการล่อง 

10 นาที) กบัเรือแฟนตาซีโจรสลดัชมความงามของทะเลสาบอนัดบัหน่ึงในญ่ีปุ่น ซ่ึงไดก้่อตวัจาก

ลาวาของภูเขาไฟ ท่านจะไดส้ัมผัสกับทัศนียภาพท่ีสวยงามดัง่ภาพวาดสะทอ้นลงสู่ทะเลสาบ 

จากน้ันน าท่านเดินทางโดยรถโคช้สู่ หุบเขาโอวาคุดานิ ท่ียงัครุกรุ่นดว้ยควนัจากบ่อก ามะถัน

เดือดอยู่ตลอดเวลา ชมบ่อน ้าแร่ก ามะถันซ่ึงสามารถตม้ไข่ใหสุ้กได้ โดยชาวญ่ีปุ่นมีความเชื่อว่า

หากไดท้านไขด่ าหน่ึงฟองจะสามารถท าใหอ้ายุยนืยาวขึ้ นอีกประมาณ 7 ปี  

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  



บ่าย หลงัจากน้ันใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้แบรนด์เนมชื่อดงัท่ี โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอา้ทเ์ล็ต แหล่ง

รวมสินคา้น าเขา้และสินคา้แบรนดญ่ี์ปุ่นท่ีดงัไปทัว่โลก พบกบัคอลเลคชัน่เส้ือผา้ใหม่ล่าสุด อาทิ 

MK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY ฯลฯ เลือกซ้ือกระเป๋าแบรนดเ์นมยี่หอ้

ดงัไดท่ี้รา้น BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, TUMOI, GAP, ARMANI ฯลฯ เลือกดูเคร่ืองประดบั 

และนาฬิกาหรูอยา่ง TAG HEURE, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯรองเทา้แฟชัน่ 

HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ 

 

 

 

 

 

 

พกัที่  ALEXANDER ROYAL RESORT YAMANAKAKO HOTEL หรอืระดบัเดียวกนั 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม *** ใหท่้านไดอ่ิ้มอรอ่ยกบัม้ือพิเศษท่ีมีขา

ปูยกัษใ์หท่้านไดล้ิ้ มลองรสชาตปูิพรอ้มน ้าจิ้ มสไตสญ์ี่ปุ่นอยา่งจุใจ หลงัอาหารใหท้่านไดผ้่อน

คลายกบัการแช่น ้าแรธ่รรมชาต ิเช่ือว่าถา้ไดแ้ช่น ้าแรแ่ลว้ จะท าใหผิ้วพรรณสวยงามและ

ช่วยใหร้ะบบหมุนเวียนโลหิตดีข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที่สาม ภูเขาไฟฟูจ ิ(ชั้นท่ี 5) – เปิดประสบการณใ์หม่ กบั พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น  

                  วดัอาซากุสะ-ชอ้ปป้ิงชินจูกุ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ ท่ีตั้งตระหง่านอยู่เหนือเกาะญ่ีปุ่นดว้ยความสูง3,776เมตร จาก

ระดบัน ้าทะเล น าท่านข้ึนชมความงามกนัแบบใกลช้ิด ยงับริเวณ “ชั้น 5” ของภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้ นอยู่

กบัสภาพภูมิอากาศ) เพื่อชมทศันียภาพโดยรอบของภูเขาไฟท่ี สามารถมอง เห็นทะเลสาบทั้งหา้

กระจายอยูโ่ดยรอบ ใหท่้านไดส้มัผัสอากาศอนับริสุทธ์ิบนยอดเขาฟูจิ ถ่ายภาพท่ีระลึก กบัภูเขา



ไฟท่ีไดช้ื่อว่ามีสดัส่วนสวยงามท่ีสุดในโลก ซ่ึงเป็นภูเขาไฟท่ียงัดบัไม่สนิท และมีความสูงท่ีสุดใน

ประเทศญ่ีปุ่น  

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเปิดประสบการณ์ใหม่กบั พิธีชงชาญี่ปุ่น ซ่ึงเป็นเอกลกัษณ์ของประเทศญ่ีปุ่นว่าดว้ยการ

ใชเ้วลาอยา่งสุนทรีย ์ดว้ยการด่ืมและการชงชาผงสีเขียวหรือมทัชา นับตั้งแต่ประมาณศตวรรษท่ี 

14 ตน้ฉบับของพิธีชงชา และใหท่้านไดส้ัมผัสกับบรรยากาศของการจ าลองเร่ืองราวเก่ียวการ

พบปะกนัในวงสงัคมเก่ียวกบัการด่ิมและชงชาท่ีไดแ้พร่หลายในบรรดาชนชั้นสูงท่ีเกิดขึ้ นใน 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น าท่านเดินทางสู่โตเกียว น าท่านชม วัดอาซากุสะ วดัท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในกรุงโตเกียว เขา้นมสัการ

ขอพรจากพระพุทธรูปเจา้แม่กวนอิมทองค า  นอกจากน้ันท่านยงัจะไดพ้บเก็บภาพประทบัใจกบั

โคมไฟขนาดยกัษ์ท่ีมีความสูงถึง 4.5 เมตรซ่ึงแขวนอยูบ่ริเวณประตูทางเขา้วดั และยงัสามารถ

เลือกซ้ือเคร่ืองรางของขลงัไดภ้ายในวดั ฯลฯ หรือเพลิดเพลินกบั ถนนนาคามิเซ ถนนชอ้ปป้ิงท่ีมี 

ชือ่เสียงของวดั มีรา้นขายของท่ีระลึกมากมายไม่วา่จะเป็นเคร่ืองรางของขลงั ของเล่นโบราณ และ

ตบทา้ยดว้ยรา้นขายขนมท่ีคนญ่ีปุ่น มายงัวดัแห่งน้ีตอ้งมาต่อคิวกนัเพ่ือล้ิมลองกบัรสชาดสุดแสน

อร่อย  

 

 

 

 

 

 

จากน้ันน าท่านชอ้ปป้ิงย่านดงั ย่านชินจุกุ”ใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกบัการจับจ่ายซ้ือสินคา้นานา

ชนิด ไดจ้ากท่ีน่ี ไม่ว่าจะเป็น รา้นซานริโอะ รา้นขายเครื่องอิเลคทรอนิกส ์กลอ้งถ่ายรูป

ดิจิตอล นาฬิกา เครื่องส  าอาง ต่างๆ กันที่รา้น MATSUMOTO แหล่งรวมเหล่าบรรดา

เครือ่งส  าอางมากมาย อาทิ มารค์เตา้หู,้ โฟมลา้งหนา้ WHIP FOAM ที่ราคาถูกกว่าบา้นเรา 3 

เท่า, ครีมกันแดดชิเซโด ้แอนเนสซ่าที่คนไทยรูจ้กัเป็นอย่างดี  และสินคา้อื่น ๆ  หรือให้



ท่านไดส้นุกกบัการเลือกซ้ือสินคา้ แบรนดด์งัอาทิ LOUIS VULTTON, UNIQLO, กระเป๋าสุดฮิต 

BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสื้ อ COMME DES GARCONS, H&M หรอืเลือกซ้ือรองเทา้ 

 

 

 

 

 

 

หลากหลายแบรนดด์งั อาทิ NIKE, CONVERSE, NEW BALANCE, REEBOK ฯลฯ ไดท้ี่รา้น ABC 

MART **อิสระอาหารเยน็เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาชอ้ปป้ิง** 

พกัที่ NARITA REST HOUSE HOTEL หรอื  NARITA TOBU HOTEL หรอืเทียบเท่าระดบัเดียวกนั 

 

วนัที่สี ่ ชมซากุระ ณ เมืองไซตามะ - เมืองคาวาโกเอะ – ถนนคุราซึคุระ – หอนาฬิกาโทคิโนะ   

คาเนะ – ชอ้ปป้ิงของฝากตรอกคาชิยะโยโคโช - โอไดบะ 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

จากน้ันท าท่านเดินทาง ชมซากุระ ณ เมืองไซตามะ ซ่ึงเป็นสวนริมน ้ายาวเป็นอุโมงคต์น้ซากุระ

ถึง 2 กิโลเมตร ซ่ึงไดช้ื่อว่าเป็นจุดชมซากุระท่ีสวยงามและมีชื่อเสียงมากท่ีสุดอีกแห่งของญ่ีปุ่น 

ติดอนัดบั 100 จุดชมซากุระท่ีดีท่ีสุดของญ่ีปุ่นดว้ย  

 

 

 

 

 

 

 

 

นอกจากน้ันท่านจะไดช้มดอกเรปซีดหรือท่ีคนญ่ีปุ่นเรียกกนัวา่ นาโนะฮานะ สีเหลืองสดออกดอก

บานเป็นทุ่งพรอ้มๆกันกับดอกซากุระท าใหมี้สีเหลืองตัดกับสีชมพูของดอกซากุระ สวยงาม

ยิ่งใหญ่อลงัการมากๆ**หมายเหตุ : ดอกนาโนะฮานะและดอกซากุระ จะมีใหเ้ห็นมากหรือน้อย

ขึ้ นอยูก่บัสภาพอากาศและการจดังานของแต่ละปี** 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  



น าท่าเดินทางสู่ เมืองคาวาโกเอะ เมืองเก่าท่ีไดข้ึ้ นช่ือวา่เป็นเมืองเกียวโตนอ้ย เมืองคาวาโกเอะมี

เสน่หแ์บบโบราณท่ียงัคงสภาพใหเ้ราไดเ้ห็นจนถึงทุกวนัน้ี อดีตหวัเมืองส าคัญในสมัยเอโดะ ท่ี

พรอ้มจะพาเรายอ้นยุคสู่สมยัเอโดะดว้ยอาคารบา้นเรือนแบบดั้งเดิมพรอ้มแสดงใหเ้ห็นถึงวิถีการ

ใชช้ีวิตของชาวญ่ีปุ่นในสมยัท่ีขา้วเป็นสมบติัอนัล ้าค่าของชาวญ่ีปุ่น  จากน้ันน าท่านสู่ ถนนคุราซึ

คุร ิยา่นเมืองเก่าใหท่้านไดเ้ก็บภาพบรรยากาศยอ้นยุคสมยัเอโดะ บา้นเรือนยอ้นยุคท่ีถอดยาวริม

สองฝัง่  พรอ้มใหท่้านไดช้มหอนาฬิกาโทคิโนะคาเนะ   ก่อสรา้งเป็นอาคารสามชั้นสูง 16 เมตร 

อายุยาวนานกว่า 350 ปี ไดช้ื่อว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมืองคาวาโกเอะ  จากน้ันใหท่้านไดเ้ดิน

เท่ียว  ตรอกขนมโบราณคาชิยะ  โยโคโช เป็นซอยเล็ก ๆ ท่ีมีรา้นคา้ขายขนมโหลราคาถูกแบบ

โบราณและอาหารว่างซ่ึงส่วนใหญ่จะมีราคาประมาณ 50 เยน ส่วนใหญ่ก็เป็นบา้นของชาวบา้น

ในย่านน้ันท่ีเปิดเป็นรา้นขนมกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ นักท่องเท่ียวจ านวนมากมาท่ีน่ีเพ่ือ

เพลิดเพลินไปกบับรรยากาศของช่วงเวลาสมยัโชวะ  อิสระใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือของฝาก สินคา้

พ้ืนเมืองมากมายตามแบบฉบบัของเมืองคาวาโกเอะ 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองโอไดบะ เป็นเมืองท่ีเกิดจากการน าขยะมาถมทะเลจนกลายเป็น

เกาะขนาดใหญ่บริเวณอ่าวโตเกียวเพ่ือประโยชน์ในการป้องกนัประเทศ แต่ปัจจุบนัโอไดบะไดก้ลาย

มาเป็นเขตเศรษฐกิจอีกแห่งของประเทศ เน่ืองจากเต็มไปดว้ยรา้นคา้กว่า 150 รา้น โซนอาหาร 

หา้งสรรพสินคา้ และอ่ืนๆ อีกมากมาย นอกจากน้ันยงัเต็มไปดว้ยสถานท่ีท่องเท่ียวหลากหลายดว้ย

ฝีมือของมนุษย ์ไม่ว่าจะเป็นสะพานสายรุง้ เป็นตน้ ส่วนการเดินทางมาท่ีน่ีก็สะดวกสบาย จึงไม่

แปลกหากท่ีน่ีคือสถานท่ีท่องเท่ียวสุดฮิตของนักท่องเท่ียวทั้งในและต่างประเทศ  

เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน อิสระค า่ตามอธัยาศยั 

 

 

 

 

 

 



 

พกัที่ NARITA REST HOUSE HOTEL หรอื  NARITA TOBU HOTEL หรอืเทียบเท่าระดบัเดียวกนั 

 

วนัที่หา้  กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง 

 

09.15 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร ์เอเชีย เอ็กซ์ เท่ียวบินท่ี XJ601 บริการอาหารและ

เครือ่งดื่มบนเครือ่ง 

13.50 น. ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ 

**************************************** 

** หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทุกครั้งก่อนท าการ 

ออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใชบ้ริการ *** 

 

อตัราค่าบริการ 
 

ก าหนดการเดินทาง 
 

 

ผูใ้หญ่หอ้งละ  

2-3 ท่าน 

 

พกัเดี่ยวเพิ่ม 

 

ราคาทวัรไ์ม่รวมตัว๋ 

เครือ่งบิน 

23 – 27 มีนาคม 2561 32,900 8,000 23,900 

24 – 28 มีนาคม 2561 32,900 8,000 23,900 

25 – 29 มีนาคม 2561 32,900 8,000 23,900 

26 – 30 มีนาคม 2561 32,900 8,000 23,900 

27 – 31 มีนาคม 2561 32,900 8,000 23,900 

28 มี.ค. – 01 เม.ย. 2561 32,900 8,000 23,900 

29 มี.ค. – 02 เม.ย. 2561 32,900 8,000 23,900 

30 มี.ค. – 03 เม.ย. 2561 32,900 8,000 23,900 

31 มี.ค. – 04 เม.ย. 2561 32,900 8,000 23,900 

01 – 05 เมษายน 2561 32,900 8,000 23,900 

02 – 06 เมษายน 2561 33,900 8,000 24,900 

03 – 07 เมษายน 2561 33,900 8,000 24,900 

04 – 08 เมษายน 2561 35,900 8,000 26,900 

05 – 09 เมษายน 2561 39,900 8,000 30,900 



06 – 10 เมษายน 2561 39,900 8,000 30,900 

07 – 11 เมษายน 2561 39,900 8,000 30,900 

08 – 12 เมษายน 2561 39,900 8,000 30,900 

09 – 13 เมษายน 2561 39,900 8,000 30,900 
 

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 10,000 บาท ** 

***ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน 

ทา่นละ 3500 เยน /ทริป/ตอ่ทา่น*** 
 

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตอ้งยกเลิก 30 วนัก่อนการเดินทางเท่านั้น ไม่เช่นนั้นทาง

บริษทัจะไม่คืนมดัจ  าไม่ว่าดว้ยกรณีใดๆทั้งส้ิน เพราะว่าทางบริษัทไดท้  าการจา่ยค่าตัว๋

ไปใหก้ับการสายการบินเรียบรอ้ยแลว้ โปรดอ่านขอ้ความใหถ่ี้ถว้นก่อนการจองทวัร์

ทุกครั้ง เพ่ือประโยชนแ์ก่ตวัทา่นเอง  

การเดินทางในแต่ละครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ  านวน 30 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดังกล่าว 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเลื่อนการเดินทาง หรอืเปลี่ยนแปลงราคา 

กรุณาช าระมดัจ  า ท่านละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลงั ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืน

มัดจ  าทั้งหมด เน่ืองจากทางบริษัทฯ ไดช้ าระค่าตัว๋เครื่องบินเต็มใบใหก้ับสายการบินเป็นที่เรียบรอ้ย 

ยกเวน้ค่าภาษีน ้ามนัท่ียงัมิไดช้  าระ ค่าทวัรส์ว่นท่ีเหลือ กรุณาช าระ 30 วนัก่อนการเดินทาง 

หมายเหต ุ 1. ตัว๋เม่ือออกแลว้ ไม่สามารถรฟัีนดไ์ด ้อนัเน่ืองจากเง่ือนไขของสายการบิน 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบรกิารน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ท่ีมี 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  ค่ารถรบั-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน  ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ    ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 

อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่น (เพราะรฐับาลประกาศยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้บัคนไทย ผูท่ี้

ประสงคจ์ะพ านักระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15 วนั) **ถา้กรณีท่ีทางรฐับาลประกาศใหก้ลบัมาใชว้ีซ่า      

ผูเ้ดินทางจะตอ้งเสียค่าใชจ้า่ยในการท าวีซ่าเพ่ิม ท่านละ 1,700 บาท** 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล 

ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซักรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ  (กรุณา

สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้รกิาร) 

 ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ทา่นละ 3500 เยน /ทริป/ตอ่ทา่น 
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่น (เพราะรฐับาลประกาศยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้บัคนไทย ผูท่ี้

ประสงคจ์ะพ านักระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15 วนั) 

 

 

 

 

จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญี่ปุ่นใหก้บัคนไทย ผูท้ี่ประสงคจ์ะพ านกัระยะสั้นใน

ประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเที่ยว เยีย่มญาต ิหรอื

ธุรกิจ จะตอ้งยืน่เอกสารในขั้นตอนการตรวจเขา้เมือง เพ่ือยนืยนัการมีคุณสมบตักิารเขา้

ประเทศญี่ปุ่น* ดงัตอ่ไปน้ี 

 

1. ตัว๋เครือ่งบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

2. สิง่ท่ียนืยนัว่าท่านสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยท่ีอาจเกิดข้ึนในระหว่างท่ีพ านกัใน

ประเทศญี่ปุ่นได ้(เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 

3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหว่างที่พ  านกัในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรูจ้กั 

โรงแรม และอื่นๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

4. ก าหนดการเดินทางระหว่างที่พ  านกัในประเทศญี่ปุ่น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้



เง่ือนไขการช าระค่าบรกิาร 

1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 10,000 บาทต่อท่านเพ่ือส ารองท่ีนัง่  

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 30 วนั 

กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่าน

ถูกปฏิเสธการจา่ยเงินไม่วา่กรณีใดๆ ใหถื้อวา่นักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัรน้ั์นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเชน่ แฟกซ ์อีเมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท 

ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 17.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ี

รฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือ

เอเจนซ่ี(ผูมี้ชื่อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัท

อยา่งใดอยา่งหน่ึงเพื่อแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบริษัทไม่รบัยกเลิกการ

จองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ชื่อใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนท่ีบริษัทอย่างใด

อย่างหน่ึงเพ่ือท าเร่ืองขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการ

มอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหนา้สมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ให้

ครบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทาง 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้  

2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 30 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแลว้ทั้งหมด 

ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหกัค่าใชจ้่ายท่ีไดจ้่ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการน า

เท่ียวใหแ้ก่นักท่องเท่ียว เชน่ การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการนัตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ 

Extra Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือ

ค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเชน่ แฟกซ ์อีเมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท 

ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 17.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ี

รฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  

 
 
 



เง่ือนไขและขอ้ก าหนดอื่นๆ 

1. ทวัรน้ี์ส าหรบัผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทวัรน้ี์เป็นทวัรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วน

หรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่า

บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน 

โดยจะแจง้ใหก้ับนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางส าหรับ

ประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ี มีวีซ่า  แต่หากทาง

นักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ีทาง

บริษัทก าหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหน้า

ชื่อ เลขท่ีหนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิได้

ส่งหนา้หนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการช าระเงินมดัจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหส้อดคล้อง

กบัสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี บริษัทจะค านึงถึง

ความปลอดภยัของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของนักท่องเท่ียว

ท่ีมิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  

อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการ

บริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดงัน้ัน 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาค่าบริการเพ่ิมขึ้ น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียน

เงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเชื้ อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลง

เท่ียวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่

มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ านาจของบริษัทก ากบัเท่าน้ัน  

 

ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตวัขึ้ นเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อ

ชิ้ น และรวมกนัทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน า

ออกมาใหเ้จา้หน้าท่ีตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถา้ส่ิงของ



ดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกว่าท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน

เท่าน้ัน  
 

2. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่

และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

3. ประเทศญ่ีปุ่น มีกฎหมายหา้มน าผลิตภณัฑท่ี์ท ามาจากพืช และเน้ือสตัวทุ์กชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผัก ผลไม้

สด  ไข่ เน้ือสตัว ์ไสก้รอกฯ เพ่ือเป็นการป้องกนัโรคติดต่อท่ีจะมาจากส่ิงเหล่าน้ี หากเจา้หน้าท่ีตรวจพบ จะตอ้ง

เสียค่าปรบัในอตัราท่ีสูงมาก 

  
 


