
 

 

 

13-18 / 20-25 พฤศจกิายน 61  49,900.- 

 

 

 

BETTER 

TOKYO 

AUTUMN 

LIGHT-UP 

6D3N BY JAL 
 

 

วนัที ่ โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ บ่าย ค ่า โรงแรม 

1 กรุงเทพฯ-สนามบนิสวุรรณภูม ิ - - - - 

2 สนามบนิฮาเนดะ-วดัอาซะกุซะ-ถ่ายรูปคู่กบัตกึ TOKYO SKY 

TREE-น่ังกระเชา้ไฟฟ้าคาจคิาจ-ิชมทะเลสาบคาวาคุจโิกะ 

ชมอโุมงคใ์บเมเป้ิล-แชน่ ้าแร ่

O O O TOMINOKO HOTEL 

HOTEL OR SIMILAR ♨ 
★★★★ 

3 ภูเขาไฟฟูจชิ ัน้ 5 [ตามสภาพอากาศ]-หมู่บา้นโอชโินะฮกัไก  

เมอืงฮาจโิอจ-ิภูเขาทาคาโอะ-ชมเทศกาลไฟซากามโิกะ 

O O X DAIWA ROYNET ARIAKE 

OR SIMILAR ★★★★ 

4 อสิระชอ้ปป้ิงอยา่งเพลดิเพลนิใจในโตเกยีวหรอืเลอืกซือ้ทวัรเ์สรมิ

ดสินียแ์ลนด ์

O X X DAIWA ROYNET ARIAKE 

OR SIMILAR ★★★★ 

5 ศาลเจา้เมจ-ิชมตน้แป๊ะกว๊ยถนนอโิจนามกิ-ิชอ้ปป้ิงชนิจกู ุ

ชอ้ปป้ิงไดเวอรซ์ติี-้สนามบนิฮาเนดะ 

O O X  

6  สนามบนิฮาเนดะ-กรุงเทพฯ O    
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วดัอาซะกุซะ / น่ังกระเชา้ไฟฟ้าคาจคิาจ ิ/ ชมทะเลสาบคาวาคุจโิกะ / ชมอโุมงคใ์บเมเป้ิล / ภูเขาไฟฟูจชิ ัน้ 5 / 

หมู่บา้นโอชโินะฮกัไก / ภูเขาทาคาโอะ / ชมเทศกาลไฟซากามโิกะ / ศาลเจา้เมจ ิ/ ถนนอโิจนามกิ ิ 

ชนิจูก ุ/ ไดเวอรซ์ติี ้/ ออนเซน 1 คนื / เมนูขาปูยกัษ ์/ ป้ิงย่าง / ชาบู / บนิ JAL น ้าหนักกระเป๋า 46 กโิล 

 

วนัทีห่น่ึง:  กรุงเทพฯ-สนามบนิสุวรรณภูม ิ
 

19.30 น. นัดหมายพบกนัทีส่นามบนิสุวรรณภูม ิประตู 8 เคาเตอร ์R สายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์

จุดนัดพบป้ายบรษิทัทวัร ์เจา้หนา้ทีบ่รกิารชว่ยโหลดสมัภาระและกระเป๋าเดนิทาง 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

22.05 น. ออกเดนิทางสู่สนามบนิฮาเนดะ ดว้ยเทีย่วบนิ JL 034 สายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์
 

วนัทีส่อง:    สนามบนิฮาเนดะ – วดัอาซะกุซะ – ถ่ายรูปคู่กบัตกึ TOKYO SKY TREE   

                  นั่งกระเชา้ไฟฟ้าคาจคิาจ ิ– ชมทะเลสาบคาวาคุจโิกะ – ชมอโุมงคใ์บเมเป้ิล – แชน่ ้าแร ่    
 

05.40 น. ถงึ สนามบนิฮาเนดะ โดยปลอดภยั น าท่านผ่านตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รยีบรอ้ย  
 

http://bit.ly/2NMk5YE
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วดัอาซะกุซะ วดัทีเ่กา่แกท่ีสุ่ดในโตเกยีว มโีคมไฟขนาดยกัษ ์

ทีม่คีวามสูงถงึ 4.5 เมตรซึง่แขวนอยู่บรเิวณประตูทางเขา้วดั

และยงัสามารถเลอืกซือ้ของขวญัและของฝากไดท้ีถ่นนนากามิ

เสะ ฯลฯ พาทุกท่านเดนิไปถ่ายรูปกบั TOKYO SKY TREE  

ทีบ่รเิวณสะพานขา้มแม่น ้าสุมดิะ ทีน่ี่เป็นหอคอยส่งสญัญาณ

โทรทศันแ์ห่งใหม่ของกรุงโตเกยีวและเป็นหอคอยส่งสญัญาณที่

สูงทีสุ่ดในโลกอกีดว้ย 
 

  รบัประทาน อาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารญีปุ่่ น 

  

นั่งกระเชา้ไฟฟ้าคาจ ิคาจ ิความสูง 400 เมตร เป็น

กระเชา้ทีน่ าท่านไปชมความสวยงามของววิทะเลสาบคาวากูจิ

โกะจากยอดเขาเทนโจ กระเชา้ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 15-

20 นาท ีซึง่ไฮไลทข์องการมาเทีย่วทีน่ี่คอืมาเทีย่วชว่งใบไม ้

เปลีย่นสเีพราะทุกท่านจะไดเ้ห็นความงามของใบไมเ้ปลีย่นสทีี่

อวดสสีนัพรอ้มกบัววิทะเลสาบและทะเลสาบคาวาฟูจโิกะอกี

ดว้ย และหา้มพลาด !!! ถ่ายรูปคู่กบักระต่ายกบัแรคคูน

สญัลกัษณข์องทีน่ี่อกีดว้ย  
 

ชมอโุมงคใ์บเมเป้ิล ตน้เมเป้ิลทีข่ึน้อยู่ทัง้ 2 ฝ่ังของคลองน ้าจะเปลีย่นสทีัง้สม้และแดง ใบทีแ่หง้แลว้ก็จะรว่งหล่น

ลงทีค่ลองน ้า ท าใหท้ัง้ดา้นบนและดา้นล่างเต็มไปดว้ยใบเมเป้ิล จงึดูเหมอืนกบัเป็นอโุมงคใ์บเมเป้ิล ในตอนกลาง

คนืจะมไีฟประดบัยาวตามทางเดนิไปตลอดแนวอกีดว้ย โดยจะจดัขึน้ระหวา่งวนัที ่1-23 พฤษจกิายนของทุกปี 
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  รบัประทาน อาหารเย็น ณ โรงแรม / เมนูขาปูยกัษพ์รอ้มน ้าจิม้เด็ด /  

  เขา้พกั ณ โรงแรม TOMINOKO HOTEL   แชอ่อนเซนผ่อนคลายความเมือ่ยลา้ 

 

วนัทีส่าม:      ภูเขาไฟฟูจชิ ัน้ 5 [ตามสภาพอากาศ] – หมู่บา้นโอชโินะฮกัไก  

                       เมอืงฮาจโิอจ ิ– ภูเขาทาคาโอะ – ชมเทศกาลไฟซากามโิกะ – เมอืงโตเกยีว      

   รบัประทาน อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 

ภูเขาไฟฟูจ ิทีม่คีวามสูงเหนือจากระดบัน ้าทะเล 3,776 

เมตร ภูเขาทีม่ชี ือ่เสยีงเป็นทีรู่จ้กัไปทั่วโลกและยงัถอืวา่เป็น

สญัลกัษณห์น่ึงของประเทศญีปุ่่ น น าท่านขึน้สู่ช ัน้ที ่5 ของ

ภูเขาไฟฟูจ ิ(ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ) ทีทุ่กท่านจะไดเ้ห็นถงึ

ความสวยงามของตวัภูเขาและววิโดยรอบของภูเขาไฟฟูจ ิ 
 

หมู่บา้นโอชโินะฮกัไก เป็นจุดท่องเทีย่วทีเ่ป็นหมู่บา้นเล็กๆ 

ประกอบดว้ยบ่อน ้าทัง้ 8 นีเ้ป็นน ้าจากหมิะทีล่ะลายในชว่งฤดู

รอ้นทีไ่หลผ่านหนิลาวาทีม่รูีพรุนอายุกวา่ 80 ปี ท าใหน้ ้าใส

สะอาดเป็นพเิศษ นักท่องเทีย่วสามารถดืม่น ้าเย็นจากแหล่งน ้าไดโ้ดยตรง นอกจากนีย้งัมรีา้นอาหาร รา้นจ า 

หน่ายของทีร่ะลกึ และซุม้รอบๆบ่อ ทีข่ายทัง้ผกั ขนมหวาน ผกัดอง งานฝีมอื และผลติภณัฑท์อ้งถิน่อืน่ๆใหล้ิม้

ลองชมิ 
 

  รบัประทาน อาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารญีปุ่่ น 
 

ภูเขาทาคาโอะ(Mount Takao) ไดร้บัจดัอนัดบัให ้

เป็นภูเขาสามดาว เป็นการจดัอนัดบัสูงสุดในฐานะสถานที ่

“หา้มพลาด” จากคู่มอืท่องเทีย่วมชิลนิกรนีซึง่เป็นคู่มอื

แนะน าสถานทีท่่องเทีย่ว เหตุผลทีไ่ดร้บัการบรรยายคอื 

“ความงามของธรรมชาตเิหนือจนิตนาการใกลเ้มอืง” น า

ท่านขึน้เคเบิล้คารเ์พือ่ขึน้ไปชมววิธรรมชาตแิบบใกลช้ดิ 

ทีน่ี่ท่านจะไดพ้บกบัตน้สนปลาหมกึทีม่รูีปรา่งแปลกตา

อายุรว่ม 200 ปี อกีทัง้ดา้นบนยงัเป็นทีต่ ัง้ของวดัยากโุอ

อนิ เป็นหน่ึงในวดัหลกัของนิกายพุทธชนิกอนทีม่ชี ือ่เสยีง 

และเช ือ่กนัวา่ทีภู่เขาแห่งนีเ้ป็นบา้นของเท็นกุซึง่เป็นสิง่มชีวีติทีเ่กดิจากจนิตนาการเช ือ่กนัวา่จะเป็นสาวกของ

พระพุทธเจา้ ในวนัทีฟ้่าใสเราจะสามารถมองเห็นววิของเมอืงโตเกยีวและภูเขาไฟฟูจไิดอ้ย่างชดัเจน ดงัน้ันภูเขา
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ทาคาโอะถอืเป็นสถานทีท่ีค่วรค่าแกช่มใบไมเ้ปลีย่นสทีีท่ีห่า้มพลาดดว้ยประการทัง้ปวง ใหท่้านไดเ้ดนิชม

ธรรมชาตติามอธัยาศยั 
 

ชมเทศกาลไฟซากามโิกะ เป็นงานประดบัไฟทีย่ิง่ใหญ่

ทีสุ่ดในภูมภิาคคนัโต มแีสงไฟระยบิระยบัจากดวงไฟถงึ 6 

ลา้นดวง นอกจากนีก็้จะมกีารประดบัไฟในรูปแบบ

แตกต่างกนัไปตามโซนต่างๆ เชน่ อโุมงคแ์สงไฟ (Tunnel 

of Light) ,วงัแห่งแสงไฟ (Palace of Light) และ ทุ่ง

ดอกไมแ้ห่งแสงไฟ (Flower Field of Light) เป็นตน้ 

และภายในงานยงัมกีารออกรา้นขายอาหารอรอ่ยขึน้ช ือ่

อย่างซปุทงจริุอกีดว้ย ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกบัการ

ถ่ายรูปชมไฟตามอธัยาศยั  

 

   อสิระรบัประทาน อาหารค ่า ณ สวนสนุกซากามโิกะ 

  เขา้พกั ณ โรงแรม DAIWA ROYNET ARIAKE HOTEL 

 

วนัทีส่ี:่  อสิระชอ้ปป้ิงอย่างเพลดิเพลนิใจในโตเกยีวหรอืเลอืกซือ้ทวัรเ์สรมิดสินียแ์ลนด ์     
  

  รบัประทาน อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

อสิระใหท่้านท่องเทีย่วตามอธัยาศยัเต็มวนัไม่มรีถบสับรกิาร มไีกดแ์นะน าการเดนิทางใหท่้านชอ้ปป้ิง 

ชอ้ปป้ิงชบูิย่า แหล่งชอ้ปป้ิงและเอนเตอรเ์ทนเมน้ทสุ์ดชคิ

ขนาดใหญ่ใจกลางโตเกยีว สญัลกัษณข์องย่านนีก็้คอื  

หา้แยกขา้มถนนขนาดใหญ่เป็นการตดักนัของถนนหลาย

สายดว้ยกนั ท าใหเ้มือ่สญัญาณไปจราจรเปลีย่นเป็นสเีขยีว 

ผูค้นจากทุกฝ่ังถนนก็จะเดนิขา้มถนนพรอ้มๆกนั ใหท่้านได ้

เก็บรูปเป็นทีร่ะลกึ ท่านจะไดต้ืน่ตาตืน่ใจกบัแฟช ัน่ทนัสมยั

ของหนุ่มสาวชาวแดนปลาดบิจากรา้นคา้มากมาย มากกวา่ 

100 รา้นคา้ และ “ตกึ 109” ตกึช ือ่ดงัทีเ่ป็นสญัลกัษณข์อง

ย่านน้ัน พรอ้มทัง้ “เลอืกชมและซือ้” สนิคา้มากมายอาท ิเสือ้ผา้ เคร ือ่งส าอาง, รองเทา้, กระเป๋า และสนิคา้อืน่ๆ

อย่างจใุจ  
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หรอืซือ้ทวัรเ์สรมิ ดสินียแ์ลนด ์โลกแห่งจนิตนาการของราชาการตู์นญีปุ่่ นซึง่เป็นดสินียแ์ลนดแ์ห่งแรกทีส่รา้ง

นอกประเทศสหรฐัอเมรกิา โดยสรา้งขึน้ในปี พ.ศ. 2526 จากการถมทะเลและใชทุ้นสรา้งกวา่ 600 ลา้นบาท ให ้

ท่านสนุกสนานกบัเคร ือ่งเล่นนานาชนิด (ไม่จ ากดัจ านวนการเล่น) ผจญภยัในดนิแดนต่างๆ ใหท่้านเล่นเคร ือ่ง

เล่นตวัใหม่จากภาพยนตรก์ารตูนเร ือ่งดงั Toy Story ชมฉากรบกลางทะเลคารเิบยีนในดนิแดนโจรสลดัจาก

ภาพยนตร ์The Pirate of Caribbean เขย่าขวญักบับา้นผสีงิใน Haunted Mantion สมัผสัความน่ารกัของ

ตุก๊ตาเด็กนานาชาตใินโลกใบเล็ก Small World ชมภาพยนตรส์ามมติ ิThe Invention of the Year ใหท้่าน

ไดส้นุกสนานพรอ้มกบัการจบัจ่ายเลอืกซือ้สนิคา้ทีร่ะลกึน่ารกัในดสินียแ์ลนดอ์กีทัง้ยงัจะไดส้มัผสักบัตวัการตู์น

เอกจากวอลดสินีย ์อย่าง มกิกีเ้มา้ส ์มนิน่ีเมา้ส ์พรอ้มผองเพือ่นการตู์นอกีมากมายสนุกกบัการจบัจ่ายซือ้ของที่

ระลกึน่ารกัในดสินียแ์ลนด ์(ราคาบตัรดสินียท์่านละ 2,700.- บาท-ไม่รวมค่าเดนิทาง)  
 

  อสิระรบัประทาน กลางวนั และ อาหารค ่า ณ ตามอธัยาศยั  
 

  เขา้พกั ณ โรงแรม DAIWA ROYNET ARIAKE HOTEL 

 

วนัทีห่า้ :    ศาลเจา้เมจ ิ– ชมตน้แป๊ะกว๊ยถนนอโิจนามกิ ิ– ชอ้ปป้ิงชนิจูกุ – ชอ้ปป้ิงไดเวอรซ์ติี ้ 

                     สนามบนิฮาเนดะ 
 

  รบัประทาน อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 

ศาลเจา้เมจ ิเป็นศาลเจา้ทีส่รา้งขึน้เพือ่สกัการะบูชาพระ

จกัรพรรดนีิ ราชวงศเ์มจทิีค่รองราชย ์ในสมยัปี 1867-1912 

เป็นศาลเจา้ชนิโตทีส่รา้งเสรจ็ในปี 1920 เพือ่เป็นอนุสรณ์

สถานแด่องคจ์กัรพรรดเิมจ ิและพระมเหส ีจกัรพรรดนีิและยงั

มผีนืป่าทีร่ายลอ้มศาลเจา้เมจ ิแห่งนีเ้ป็นการรว่มมอืรว่มใจ

ของประชาชนชาวญีปุ่่ น ทัง้การบรจิาคตน้ไม ้100,000 ตน้ 

และการรว่มมอืกนัปลูกตน้ไม ้เพือ่สรา้งป่ากลางกรุง ผลงานที่

ออกมาวเิศษสุด 'ป่าศกัดิส์ทิธิ'์ ใจกลางมหานคร 
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ถนนอโิจนามกิ ิทัง้สองฟากฝ่ังถนนจะเต็มไปดว้ยตน้

แปะกว๊ยกวา่ 146 ตน้ ทีป่ลูกเรยีงรายกนัอย่างเป็นระเบยีบ

สวยงาม มลีกัษณะเป็นล าตน้สูงยอดแหลม เมือ่เขา้สู่ชว่ง

กลางเดอืนพฤศจกิายน ใบแปะกว๊ยสเีขยีวก็จะเร ิม่เปลีย่นเป็น

สเีหลอืงทอง อากาศสบายๆใหท้่านไดเ้ดนิถ่ายรูปเล่นตาม

อธัยาศยั 
 

  รบัประทาน อาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารญีปุ่่ น 
 

ถนนชนิจูกุ แหล่งการคา้ช ือ่ดงัทีร่วมสนิคา้นานาชนิด ทัง้

เสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า เคร ือ่งส าอางค ์สนิคา้มอืสอง ของเล่น

เด็ก และรา้น 100 เยน ใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 
 
 

ไดเวอรซ์ติีโ้อไดบะ ใหท่้านไดอ้สิระชอ้ปป้ิงในแหล่งชอ้ปป้ิง

ขนาดใหญ่ทีม่รีา้นคา้ต่าง ๆ และยงัมหีา้งใหเ้ลอืกเดนิทัง้ 

AQUA CITY , VENUS FORT, DECK และหา้มพลาด

ถ่ายรูปกบักนัดัม๊จ าลองขนาดเท่าตวัจรงิ !!! 
 

   อสิระรบัประทานอาหารค ่าตามอธัยาศยั 

 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสู่สนามบนิฮาเนดะ เพือ่เดนิทางกลบักรุงเทพฯ 

 

วนัทีห่ก:  สนามบนิฮาเนดะ – กรุงเทพฯ 

00.40 น. ออกเดนิทางสู่สนามบนิสุวรรณภูม ิดว้ยเทีย่วบนิ JL 033 สายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์

05.00 น. เดนิทางถงึท่าอากาศยานสนามบนิสุวรรณภูมปิระเทศไทย โดยสวสัดภิาพและความประทบัใจ  

 
**********************************************************************   
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BETTER TOKYO AUTUMN LIGHT-UP 6D3N BY JAL 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 

2-3 ท่าน 

เด็กมีเตยีงพกักบั 

ผูใ้หญ่ 1-2 ท่าน 

[อายุ 8-12 ปี] 

เด็กไม่มเีตยีงพกั 

กบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

[อายุ 2-7 ปี] 

พกัเดีย่วเพิม่ JOINLAND 

13-18 พฤศจกิายน 2561 49,900.- 46,900.- 42,900.- 7,900.- 29,900.- 

20-25 พฤศจกิายน 2561 49,900.- 46,900.- 42,900.- 7,900.- 29,900.- 

 

** ราคานีย้งัไม่รวมค่าทปิเพือ่เป็นสนิน ้าใจใหก้บัไกดแ์ละคนขบัรถท่านละ 2,000 เยน ** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 

อตัรานีร้วม 

✓ ค่าบรกิารน ้าแรว่นัละ 1 ขวด (ประเทศญีปุ่่น) 

✓ ค่าบรกิารมคัคุเทศก ์และค่ารถโคช้ปรบัอากาศตามรายการ 

✓ ค่าประกนัภยัการเดนิทางต่างประเทศ เงือ่นไขตามกรมธรรม ์วงเงนิสูงสุด 1,000,000 บาท 

✓ ค่าหอ้งพกัโรงแรม ค่าอาหาร และค่าเขา้ชมสถานทีต่่าง ๆ ตามรายการทีก่ าหนด 

 

อตัรานีไ้ม่รวม 

 ค่าธรรมเนียมวซีา่ประเทศญีปุ่่น และไม่รวมค่าธรรมเนียมผ่านด่านเขา้ประเทศอืน่ 

 ค่าท าหนังสอืเดนิทาง และค่าใชจ้า่ยทีเ่ป็นส่วนตวัทีไ่ม่ระบุไวใ้นรายการ เชน่ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี เป็นตน้ 

 ค่าทปิมคัคุเทศก ์หวัหนา้ทวัรแ์ละคนขบัรถ หากบรกิารดี น่ารกั สามารถเพิม่ใหเ้ป็นก าลงัใจในการท างานได ้

 ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

ราคาตัว๋เคร ือ่งบนิประกอบดว้ย 

✓ ค่าตัว๋เคร ือ่งบนิโดยสารระหว่างประเทศช ัน้ประหยดั(ไปและกลบั) โดยสายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์

✓ ค่าธรรมเนียมเชือ้เพลงิและค่าภาษีสนามบนิตามประกาศของแต่ละสายการบนิ (ค่าธรรมเนียมเชือ้เพลงิและค่าภาษีสนามบนิอาจมีการ

เปลีย่นแปลงไดภ้ายหลงัการก าหนดราคาค่าทวัรแ์ลว้ กรณีทีม่ีการเปลีย่นแปลงดงักล่าวจากสายการบนิ ทางบรษิทัฯ จ าเป็นตอ้งเรยีก

เก็บส่วนเพิม่เตมิ โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้) 

✓ ค่าขนยา้ยสมัภาระและกระเป๋าเดนิทางตามเงือ่นไขสายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางตอ้งมีน ้าหนักไม่เกนิ 46 

กโิลกรมั (ใบละ 23 กโิลกรมั X 2 ใบ) หากกรณีทีน่ ้าหนักกระเป๋าเดนิทางใบใดใบหน่ึง    มีน ้าหนักเกนิที่ก าหนด ท่านตอ้งเสยี

ค่าธรรมเนียมปรบัตามกฎขอ้ก าหนดของสายการบนิน้ัน (ขอ้ก าหนดนีอ้าจมีการเปลีย่นแปลงไดเ้ป็นไปตามประกาศของสายการบนิ) 

การช าระเงนิ 

✓ บรษิทัรบัมดัจ า 10,000.- บาท ส าหรบัการจอง/ทีน่ั่ง 

✓ ส่วนทีเ่หลอืทัง้หมดช าระกอ่นเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วนั หรอืตามเง่ือนไขพเิศษของทางบรษิทัฯ ก าหนด 

(ทางบรษิทัฯ อาจมีการเรยีกเก็บส่วนทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่น 30 วนั อนัเน่ืองมาจากคณะทีเ่ดนิทางน้ันถูกจองเต็มเรว็กว่าปกต ิหรอื

จ าเป็นตอ้งออกตัว๋เคร ือ่งบนิ เพื่อเลีย่งการเรยีกเก็บเพิม่ค่าธรรมเนียมเชือ้เพลงิและค่าภาษีสนามบนิตามประกาศคร ัง้ใหม่ของสายการ

บนิทีม่ีการเปลีย่นแปลง โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
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การยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทาง 

 กรณียกเลกิการจองมากกว่า 30 วนัก่อนการเดนิทาง บรษิทัสงวนสทิธิ ์คนืมดัจ าท่านละ 5,000 บาท 

 กรณียกเลกิการจองนอ้ยกว่า 30 วนักอ่นการเดนิทาง บรษิทัสงวนสทิธิ ์ไม่คนืเงินมดัจ า ไม่ว่าจากกรณีใด 

 กรณียกเลกิภายใน 21-29 วนักอ่นการเดนิทาง บรษิทัสงวนสทิธิ ์คดิค่าบรกิาร 50% ของราคารวมทัง้หมด 

 กรณียกเลกิภายใน 14-20 วนักอ่นการเดนิทาง บรษิทั ฯ คดิค่าบรกิารเต็มจ านวนของราคารวมทัง้หมด 

 หากผูเ้ดนิทางมีความประสงคจ์ะขอเปลีย่นวนัเดนิทาง (ยา้ยคณะทวัร)์ สามารถท าไดโ้ดยไม่มีค่าใชจ้า่ยดงันี ้ 

ส าคญั 

เง่ือนไขและรายละเอยีดของการเดนิทาง (กรุณาศกึษารายละเอยีดทุกขอ้) 

 บรษิทัฯ สงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงรายทวัรต์ามความเหมาะสมใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ ์ขอ้จ ากดัดา้นภูมิอากาศ ณ วนัเดนิทางจรงิ โดย

จะค านึงถงึความปลอดภยั และประโยชนส์ูงสุดของท่านลูกคา้โดยส่วนใหญ่เป็นหลกั  

 เมื่อท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมดใหก้บัทางบรษิทัฯ ถอืว่าท่านยอมรบัเงือ่นไขการเดนิทางทีร่ะบุไวท้ ัง้หมด 

 ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งการจองและซือ้ตัว๋โดยสารการบนิภายในประเทศ(ไทย)หรอืใชเ้สน้ทางบนิมาจากประเทศอืน่ เพือ่รว่มทวัรใ์นประเทศ

ญีปุ่่น ไม่ว่าจะเป็นการเดนิทางกอ่นหรอืหลงัจากคณะทวัรน้ั์น ๆ กรุณาตดิต่อสอบถามเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ ทุกคร ัง้ (กรณีทีท่่านออกตัว๋

โดยมิไดแ้จง้ใหบ้รษิทัทราบล่วงหนา้ ทางบรษิทัฯ ไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ไม่ว่ากรณีใด ๆ) 

 กรณีกองตรวจคนเขา้เมืองทัง้ในเมืองไทยและต่างประเทศปฏเิสธมิใหท้่านเดนิทางเขา้/ออกเมือง บรษิทัฯ ไม่คนืค่าทวัรใ์นทุกกรณี 

 บรษิทัฯ ไม่รบัผดิชอบต่อการถูกปฎเิสธหรอืหา้มออกนอกประเทศ หรอืปฏเิสธการเขา้ประเทศของผูเ้ดนิทางได ้เน่ืองมาจากผูเ้ดนิทางอาจมี

สิง่ผดิกฎหมาย เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง ความประพฤตสิ่อไปในทางเสือ่มเสยี ภยัธรรมชาต ิการประทว้ง การกอ่จลาจล ความล่าชา้การ

เลือ่นหรอืยกเลกิเทีย่วบนิ และอุบตัเิหตุทีเ่กดิจากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง 

 เมื่อท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ งดใชบ้รกิารรายการใดรายการหน่ึงหรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ ไม่อาจเรยีกรอ้ง

ค่าบรกิารคนื ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 
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ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัดา้นอาหาร  

(จ าเป็นตอ้งแจง้ขอ้จ ากดัเร ือ่งอาหารกอ่นการเดนิทางล่วงหนา้ 30 วนั) 

1. รายการอาหารทีร่ะบุไว ้อาจมีการเปลีย่นแปลงไดต้ามสถานการณ ์และความเหมาะสม โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

2. ขอ้ก าหนดส าหรบัท่านทีไ่ม่ทานเนือ้ปลา ตามหลกัโภชนาการของทางประเทศญีปุ่่น หมายถงึ ท่านไม่สามารถทานเนือ้สตัวน์ ้าอืน่ใดได ้

ท ัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นปลาหมึก หอย กุง้ หรอือย่างอืน่อย่างใดก็ตาม ซึง่อาหารทีท่างภตัตาคารจะเปลีย่นใหส้่วนใหญ่จะเป็นเมนูทีเ่ป็นผกั

หรอืเตา้หูแ้ทน 

3. ส่วนกรณีทีม่ีแจง้เกีย่วกบัขอ้จ ากดัเร ือ่งของอาหาร เชน่ ไม่ทานเนือ้สตัว ์(เนือ้ววั, เนือ้หมู, เนือ้ไก ่หรอือืน่ๆ) ไม่ทานซาชมิิหรอืซชูทิีเ่ป็น

ของดบิ ท่านใดทีไ่ม่มีการแจง้เกีย่วกบัขอ้จ ากดัเร ือ่งอาหาร(ล่วงหนา้) เมื่อเดนิทางถงึประเทศญีปุ่่นแลว้จะไม่สามารถขอเปลีย่นแปลง

รายการอาหารใด ๆ เพิม่เตมิ โปรดทราบว่าหากท่านระบุไม่ทานเนือ้สตัว ์ภตัตาคารทอ้งถิน่บางแห่งอาจเปลีย่นเมนูใหท้่านไดเ้พยีงผกั 

หรอืเตา้หู ้หรอืผลติภณัฑท์ีท่ าจากหวับุกเท่าน้ัน 

 

ตัว๋โดยสารและสายการบนิ 

1. ตัว๋โดยสาร 

1.1 การเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเลือ่นวนัเดนิทางไปหรอืกลบั ท่านตอ้งช าระ

ค่าธรรมเนียมเพิม่ตามเงือ่นไข (โปรดสอบถามและกรุณาแจง้ทนัทเีมื่อท าการจองทวัร)์ 

1.2 ค่าธรรมเนียมน ้ามนัเชือ้เพลงิและค่าประกนัวนิาศภยัทางอากาศ ค านวณตามอตัราทีท่างสายการบนิแจง้ค่าธรรมเนียม ณ วนัออก

ราคาทวัร ์หากสายการบนิเปลีย่นแปลงอตัราค่าธรรมเนียมใด ๆ เพิม่ขึน้ในภายหลงั ถอืเป็นค่าตัว๋เคร ือ่งบนิส่วนเพิม่ทีผู่เ้ดนิทาง

ตอ้งเป็นผูช้ าระ 

1.3 กรณีทีท่่านมีความประสงคต์อ้งการเปลีย่นระดบัช ัน้ทีน่ั่งจากช ัน้ประหยดัเป็นช ัน้ธรุกจิ โดยใชค้ะแนนจากบตัรสะสมไมลจ์ะด าเนินได ้

ภายหลงัออกตัว๋กรุป๊แลว้เท่าน้ัน โดยผูโ้ดยสารตอ้งด าเนินการทุกขัน้ตอนดว้ยตนเอง 

1.4 ทีน่ั่งบนเคร ือ่งบนิของกรุป๊ทวัรเ์ป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษิทัฯ แจง้ค าขอไดต้ามขัน้ตอน แต่ไม่สามารถเขา้ไป
แทรกแซงจดัการแทนได ้สายการบนิไม่รบัค าขอบล็อกทีน่ั่ง Long Leg ผูโ้ดยสารตอ้งไปแจง้ค าขอทีเ่คานเ์ตอรเ์ชค็อินในวนั

เดนิทาง 

1.5 กรณีทีท่วัรอ์อกตัว๋เคร ือ่งบนิไปแลว้ลูกคา้ไม่สามารถเดนิทางได ้ทางสายการบนิไม่อนุญาตใหเ้ปลีย่นชือ่ตวัผูเ้ดนิทางทุกกรณี 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าบรกิารใด ๆ   

1.6 ในกรณีแจง้ยกเลกิการเดนิทางภายหลงับรษิทัฯ ออกตัว๋เคร ือ่งบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอเงนิคนืตามขัน้ตอนของสายการบนิ

เท่าน้ัน กรุณาสอบถามกบัเจา้หนา้ทีฯ่ ว่าตัว๋เคร ือ่งบนิใบน้ัน ๆ สามารถขอเงนิคนืไดห้รอืไม่ 

1.7 การสะสมไมลข์องสายการบนิ หากใชต้ ัว๋โดยสารแบบหมู่คณะของการบนิไทยสามารถสะสมไมลไ์ด ้50% ส่วนสายการบนิอืน่ ๆ ใน

เครอื Star Alliance ขึน้อยู่กบัเงือ่นไขระหว่างสายการบนิน้ัน ๆ กบัการบนิไทย ซึง่การเปลีย่นแปลงเงือ่นไขบางส่วนหรอืทัง้หมด

เป็นสทิธิข์องสายการบนิ 

1.8 กรุณาแจง้เบอรส์มาชกิสะสมไมลต์ ัง้แต่เร ิม่จองทวัร ์โดยกรอกในใบขอ้มูลทีท่างบรษิทัฯ ส่งใหเ้พือ่สทิธปิระโยชนส์ูงสุดของท่านเอง 

ในวนัเดนิทางไปและกลบั กรุณาเก็บหางบตัรขึน้เคร ือ่งทุกใบไวต้รวจสอบภายหลงัท่านกลบัถงึเมืองไทย ว่าไดร้บัไมลส์ะสมเรยีบรอ้ย

แลว้ หากบตัรโดยสารขึน้เคร ือ่งหาย (Boarding Pass) ท่านไม่สามารถเรยีกรอ้งใด ๆ ทัง้กบับรษิทัทวัรแ์ละสายการบนิ 

2. สายการบนิ 

2.1 ส าหรบัผูเ้ดนิทางซึง่ต ัง้ครรภ ์สตรตี ัง้ครรภท์ุกอายุครรภต์อ้งอยู่ในดุลพนิิจของแพทยแ์ละครอบครวัว่าควรเดนิทางหรอืไม่ (โปรด

แจง้พนักงานทนัทเีมื่อท าการจองทวัร)์ บรษิทัฯ ขอเรยีนว่าเราไม่อาจรบัผดิชอบต่อเหตุการณไ์ม่คาดคดิใด ๆ จงึขอสงวนสทิธิไ์ม่

รบัผูร้ว่มเดนิทางทีม่ีอายุครรภเ์กนิ 4 เดอืน / ผูม้ีประวตัคิรรภเ์คยมีปัญหาหรอืมีประวตัคิลอดกอ่นก าหนด 

2.2 บรษิทัฯ ยกเวน้การคนืเงนิ กรณีท่านแจง้ยกเลกิคณะที่ออกเดนิทางในชว่งเทศกาลวนัหยุดส าคญัทุกเทศกาล บรษิทัฯ ตอ้งท าการ

ยนืยนั,ช าระมดัจ าค่าตัว๋หรอืช าระเต็มจ านวนกบัสายการบนิ โดยเฉพาะเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight จะไม่มีการคนืเงนิ

มดัจ าหรอืค่าทวัร ์ไม่ว่ายกเลกิเวลาใดและยกเลกิดว้ยกรณีใด ๆ 

2.3 กระเป๋าและสมัภาระเดนิทาง (เป็นไปตามกฎของสายการบนิ) 
o น ้าหนักกระเป๋าและสมัภาระเดนิทาง สายการบนิอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเคร ือ่งบนิคือ 20-30 กโิลกรมั (ส าหรบัผูโ้ดยสารในช ัน้

ประหยดั) หากกรณีทีส่มัภาระมีน ้าหนักเกนิ ทางสายการบนิมีสทิธิเ์รยีกเก็บค่าระวางน ้าหนักเพิม่ได ้

o กระเป๋าทีส่ายการบนิอนุญาตใหส้ามารถน าขึน้เคร ือ่งได ้จะตอ้งมีน ้าหนักไม่เกนิ 7 กโิลกรมั และจ าตอ้งมีสดัส่วน ดงันี ้กวา้งxยาวx

สูง (25 ซม.x 56 ซม.x 46 ซม.) 
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2.4 บางรายการทวัรท์ีต่อ้งใชส้ายการบนิภายในประเทศน ้าหนักของกระเป๋าอาจถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได ้ท ัง้นีข้ึน้อยู่กบั
ขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ 

 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ท ัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาวะอากาศ การเมือง  

สายการบนิ การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวนัหยุดของญีปุ่่น  และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม  

ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกุลเยน 
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