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วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว หมายเหตุ 

24-28 ตลุาคม 2561 23,987.- 8,000.-  

25-29 ตลุาคม 2561 23,987.- 8,000.-  

26-30 ตลุาคม 2561 23,987.- 8,000.-  

27-31 ตลุาคม 2561 23,987.- 8,000.-  

28 ตลุาคม-01 พฤศจกิายน 2561 21,987.- 8,000.-  

29 ตลุาคม-02 พฤศจกิายน 2561 22,987.- 8,000.-  

30 ตลุาคม-03 พฤศจกิายน 2561 23,987.- 8,000.-  

31 ตลุาคม-04 พฤศจกิายน 2561 23,987.- 8,000.-  

01-05 พฤศจกิายน 2561 23,987.- 8,000.-  

02-06 พฤศจกิายน 2561 23,987.- 8,000.-  

03-07 พฤศจกิายน 2561 23,987.- 8,000.-  

04-08 พฤศจกิายน 2561 21,987.- 8,000.-  

05-09 พฤศจกิายน 2561 22,987.- 8,000.-  

06-10 พฤศจกิายน 2561 23,987.- 8,000.-  

07-11 พฤศจกิายน 2561 23,987.- 8,000.-  

08-12 พฤศจกิายน 2561 23,987.- 8,000.-  

09-13 พฤศจกิายน 2561 23,987.- 8,000.-  

10-14 พฤศจกิายน 2561 23,987.- 8,000.-  

11-15 พฤศจกิายน 2561 21,987.- 8,000.-  

12-16 พฤศจกิายน 2561 22,987.- 8,000.-  

13-17 พฤศจกิายน 2561 23,987.- 8,000.-  

14-18 พฤศจกิายน 2561 23,987.- 8,000.-  

15-19 พฤศจกิายน 2561 23,987.- 8,000.-  

16-20 พฤศจกิายน 2561 23,987.- 8,000.-  

17-21 พฤศจกิายน 2561 23,987.- 8,000.-  

18-22 พฤศจกิายน 2561 21,987.- 8,000.-  

19-23 พฤศจกิายน 2561 22,987.- 8,000.-  

20-24 พฤศจกิายน 2561 23,987.- 8,000.-  

21-25 พฤศจกิายน 2561 23,987.- 8,000.-  

22-26 พฤศจกิายน 2561 23,987.- 8,000.-  

23-27 พฤศจกิายน 2561 23,987.- 8,000.-  

24-28 พฤศจกิายน 2561 23,987.- 8,000.-  

25-29 พฤศจกิายน 2561 21,987.- 8,000.-  

26-30 พฤศจกิายน 2561 22,987.- 8,000.-  

27 พฤศจกิายน-01 ธนัวาคม 2561 23,987.- 8,000.-  
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วนัแรก  สนามบนิดอนเมอืง                                                                                                           (-- /--/--) 

23.00 น.  พร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารระหว่าง มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและ
อ านวยความสะดวกในการเช็คอิน 

 
 
 
    บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 
 
 สายการบนิ  NOKSCOOT เคานเ์ตอร ์3 ประต ู4 
 

วนัทีส่อง นารติะ - ภเูขาไฟฟจู ิ– อาบน า้แร ่แชอ่อนเซ็น - บฟุเฟ่ต ์ขาป ู                                   (-/SET BOX/D) 

02.20 น.      ออกเดินทางสู่โตเกียว ประเทศญ่ีปุ่น โดยสายการบนิ NOKSCOOT เทีย่วบนิที ่XW 102 
10.25 น.   ถึงสนามบินนาริตะ ประเทศญ่ีปุ่น (เวลาท้องถ่ินเร็วกว่าไทย 2 ชั่วโมง)  
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน (มือ้ท ี ่1) SET BOX 

น าทา่นเดินทางสู่ ภเูขาไฟฟจู ิสัมผัสภูเขาไฟฟูจิอย่างใกล้ชิดที่บริเวณขัน้ที ่5 ซึ่งเป็นจดุที่รถโดยสารสามารถขึน้
ไปจอดได ้ฟูจิเป็นภูเขาไฟทีสู่งที่สุดในญี่ปุ่น และยังเป็นสัญลักษณ์ของประเทศญ่ีปุ่นอกีด้วย ทา่นสามารถชม
ความงามของภูเขาไฟฟูจิไดต้ลอดทั้งปี เพราะในแต่ละฤดภููเขาไฟฟูจิจะมีความงดงามที่แตกต่างกัน และเป็น
ภูเขาไฟที่สวยงามไม่วา่จะมองจากมมุไหนก็ตาม (หมายเหต ุการขึน้ชมภเูขาไฟฟจู ิช ัน้ 5 น ัน้ข ึน้อยูก่บั
สภาพอากาศอ านวย)  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ (มือ้ท ี ่2) ณ หอ้งอาหาร อ ิม่อรอ่ยกบัเมนูมือ้พเิศษทีม่ขีาปู ให้ท่านได้ลิ้มลองรสชาติ
ปูพร้อมน้ าจิ้มสไตส์ญี่ปุ่นอย่างจุใจ หลังอาหารให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแชน่ า้แรธ่รรมชาต ิเชื่อว่าถ้าได้แช่
น้ าแร่แล้ว จะท าให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น 
 สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก 

พกัที ่   Hotel Alexander Royal Resort Yamanakako  หรอืเทยีบเทา่ 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://bit.ly/2NMk5YE
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วนัทีส่าม                 -  ศนูยจ์ าลองแผน่ดนิไหว - สาธติการชงชา - กระเชา้คาจคิาจ ิ– โอไดบะ (B / L / -) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ท ี ่3) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าทา่นสู่ โอชโินะ ฮคัไค (OSHINO HAKKAI) บ่อน้ าธรรมชาติกับความเล่ือมใสศรทัธา ความเช่ือในภูเขาไฟ 
ศักดิ์สิทธิ์ฟูจยิาม่า กับเวลาแสนยาวนานจากการละลายของหิมะของบนภูเขาไฟฟูจทีี่ไหลซึม ลึกลงพ้ืนพิภพ 
ปฏิบัติการซมึซับบริเวณที่ลุ่มท าให้เกิดน้ าซมึขังขยายวงกวา้งกลายเป็นบ่อขนาดย่อมน้ าในบ่อแต่ละบ่อใสสะอาด
จนเกิดสะท้อนที่สวยงาม ต่อมาในปี ค.ศ. 1985 สถานที่แห่งนี้ไดร้ับการคัดเลือกเป็น 1ใน100 อันดับแหล่งน้ า 
จากธรรมชาต ิที่ดีที่สุดของญีปุ่่น ทา่นสามารถเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองต่างๆ  และสินคา้ เกษตรกรรมที่ชาวบ้าน 
น ามาขายระหว่างทางได ้ ไมว่่าจะเป็นผักภูเขาที่สดกรอบ ผลไม้อบแห้ง ถ่ัว มนัญี่ปุ่น และอ่ืนๆ อีกมากมาย 
น าท่านเยี่ยมชม ศูนยจ์ าลองแผน่ดนิไหว ตั้งอยู่บริเวณใกล้ๆ กับเขตภูเขาไฟฟูจิ ภายในมีห้องจัดแสดงข้อมูล
การประทุของภูเขาไฟจากทุกมุมโลก ห้องแสดงภาพแผ่นดินไหว ห้องแสดงเหตุการณ์หลังแผ่นดินไหว ห้อง
จ าลองแผ่นดินไหว ห้องอุทกภัย ห้องเขาวงกตกระจก นอกจากนี้ยังมีโซนถ่ายภาพกับภูเขาไฟฟูจิ โซนความรู้
ต่างๆ และ โซนช็อปป้ิงสินค้างานฝีมือญี่ปุ่นต่างๆ เช่นมีดแบบดั้งเดิม ผลิตภัณฑ์เครื่องป้ันดินเผา เครื่องส าอาง 
และ ของฝากอีกมากมาย  
น าทา่นสมัผสัวถิชีวีติชาวญีปุ่่ น ด้วยการสาธิตการชงชา แบบญี่ปุ่น และให้ท่านได้ลองชงชา  

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั (มือ้ท ี ่4) ณ รา้นอาหาร  
บ่าย เดินทางสู่ กระเชา้คาจคิาจ ิภูเขาเทนโจ(Kachi Kachi Ropeway) ระยะทาง 400 เมตร เชื่อมต่อชายฝั่ง

ตะวันออกของทะเลสาบคาวากูจิโกะ กับดาดฟ้าชมวิวใกล้ยอดภูเขาเทนโจ(Mount Tenjo) สูงประมาณ 1,000 
เมตรเหนือระดับน้ าทะเลที่มีทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบด้านล่างรวมกับภูเขาไฟฟูจิ (หมายเหตุ : ไม่รวม
ค่าขึ้นกระเช้า ผู้ใหญ่ 720 เยน // เด็ก 360 เยน การให้บริการขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและจ ากัดจ านวน
นักท่องเที่ยวในการขึ้น) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น าทา่นเดินทางสู่            เป็นเกาะจ าลองขนาดใหญ่ซึ่งสรา้งขึน้จากการถมทะเลบริเวณอ่าวโตเกียว เติบโต
ขึ้นอยา่งรวดเรว็ในฐานะเขตทา่เรือ จนถึงชว่งทศวรรษที ่1990 โอะไดบะได้กลายเป็นย่านการค้า ยา่นพักอาศัย 
และนันทนาการที่ใหญ่โตแหง่หนึ่ง น าชม Unicorn Gundam หุ่นกันดัม้ตัวใหม่เป็นรุน่ RX-0 Unicorn Gundam 
ในโหมด Destroy เป็นหุ่นสีขาว-แดง มีความสูงประมาณ 24 เมตร สูงกว่าหุ่นตวัเดิมถึง 6 เมตร 

ค า่ อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั  
สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก 

พกัที ่  ASIA NARITA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่ ี ่ ผา่นชมหอโทรทศันโ์ตเกยีว สกายทร ี- วดัอาซากสุะ - ศาลเจา้เมจ ิ- ยา่นฮาราจกูุ -             – JTC 
DUTY FREE – ออิอน ทาวน ์                                  (B / อสิระ/ อสิระ) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ท ี ่5) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
จากนัน้เดินทางสู่เมืองโตเกียว ผา่นชมแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ รมิแมน่้ าสุมิดะ ผา่นชมหอ
โทรทศันโ์ตเกยีวสกายทร ีเป็นตึกที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น มคีวามสูงถึง 634 เมตร เที่ยวชม วดัอาซากสุะ วดัที่
เก่าแก่ที่สุด ในกรุงโตเกียว เข้านมัสการขอพรจากพระพุทธรูปเจา้แม่กวนอิมทองค า  นอกจากนัน้ทา่นยังจะได้พบ
เก็บภาพประทับใจ กับโคมไฟขนาดยักษ์ทีม่ีความสูงถึง 4.5 เมตรซึ่งแขวนอยู่บริเวณประตูทางเขา้วดั และยัง
สามารถเลือกซื้อเครื่องรางของขลัง ได ้ ภายในวัด ฯลฯ หรอืเพลิดเพลินกับ ถนนนาคามิเซ ถนนช้อปป้ิงทีม่ ี
ชื่อเสียงของวัด มรี้านขายของที่ระลึกมากมาย ไม่วา่จะเป็นเครื่องรางของขลัง ของเล่นโบราณ และตบทา้ยดว้ย
ร้านขายขนมที่คนญี่ปุ่น มายังวัดแห่งนี้ต้องมาต่อควิกัน เพ่ือลิ้มลองกับรสชาติสุดแสนอรอ่ย ชม ศาลเจา้เมจ ิ
ตั้งอยู่ในเขตชิบุยะ โตเกียว ใกล้ๆ กับสถานีฮาราจูกุ เป็นศาลเจ้าในศาสนาชนิโต ที่สรา้งขึ้นในปี ค.ศ. 1920 เพ่ือ
เป็นอนุสรณ์สถานแด่ดวงวิญญาณของสมเด็จพระจักรพรรดิเมจ ิและสมเด็จพระจักรพรรดินีโชเก็ง ตามความเช่ือ
ของศาสนาชินโต แต่ในชว่งสงครามโลกครั้งที ่2 ศาลเจา้แห่งนี้ได้ถูกท าลายไปหมดส้ิน จนกระทั่งสงครามจบลง
จึงได้มีการบรูณะขึ้นใหม่จนแล้วเสร็จในป ี1958 ส าหรับบรรยากาศภายในศาลเจา้นัน้แมจ้ะอยู่ในแหล่งพลุกพล่าน 
แต่ก็ร่มรื่นไ  ปด้วยต้นไม้สูงใหญ่ จนเหมือนกับคนละโลกกับภายนอกศาลเจ้าจากนั้น ยา่นฮาราจกู ุฮาราจูกุนั้น
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ไม่ใชแ่ค่ศูนย์รวมของวัยรุ่นทีช่อบแต่งหนา้ แต่งตัวมีเอกลกัษณ์จนอาจเรียกได้วา่หลดุโลกอย่างที่เรารูจ้ักเทา่นัน้
แต่ฮาราจูกุในอดีตนั้นเป็นเพียงย่านที่พักค้างแรมเล็กๆ เท่านั้น แต่ปัจจุบันฮาราจูกุคือยา่นหนึ่งที่ตั้งอยู่ใจกลาง
โตเกียว ซึ่งที่นี่ไม่เพียงแค่เป็นแหล่งรวมรา้นคา้เทา่นัน้ แตร่อบๆ บริเวณยังมีศาลเจา้ สวนสาธารณะ และถนนเส้น
ใหญ่สไตล์ตะวันตกแบบ Champs-Elysees เข้าไว้ดว้ยกันได้อย่างลงตวั และถนนทีข่ึ้นชือ่ที่สุดในยา่นฮาราจูกุนั้น
คือถนนทาเคะชิตะที่อยู่ตรงขา้มสถานีฮาราจูกุนั่นเอง 

เทีย่ง  อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
บ่าย                   ยา่นชนิจกุ ุให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการจับจา่ยซือ้สินคา้นานาชนดิ ไม่ว่าจะเป็น ร้านซานริโอะ 

ร้านขายเครื่องอิเลคทรอนิกส์ กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องส าอาง ต่างๆ กันที่ร้าน MATSUMOTO แหล่ง
รวมเหล่าบรรดาเครื่องส าอางมากมาย อาทิ มาร์คเต้าหู้, โฟมล้างหน้า WHIP FOAM , ครีมกันแดดชิเซโด้ แอน
เนสซ่าที่คนไทยรู้จักเป็นอย่างดี น าท่านเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษี ณ JTC DUTY FREE หลังจากนั้นน าท่าน
เดินทางสู่ ออิอน ทาวน ์ ห้างสรรพสินค้าที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เนื่องจากตั้งอยู่ใกล้กับสนามบิน
นานาชาตินาริตะ ภายในตกแต่งในรูปแบบที่ทันสมัยสไตล์ญี่ปุ่น มีร้านค้าที่หลากหลายมากกว่า 150 ร้านจ าหน่าย
สินค้าแฟชั่น อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบ้าน นอกจากนี้ยังมีร้านเส้ือผ้าแฟชั่นมากมาย เช่น MUJI, 100 
yen shop, Sanrio store, Capcom games arcade และซุปเปอร์มาร์เกตขนาดใหญ่ เป็นต้น  

 
ค า่ อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั  
พกัที ่  ASIA NARITA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

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

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ท ี ่6) ณ หอ้งอาหาร 
                           
13.55 น. ออกเดินทางจากสนามบินนาริตะ โดยสายการบนิ NOKSCOOT เทีย่วบนิที ่XW 101 
18.25 น.  เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ 
 
 
 

**โปรแกรมสามารถสลบัปรบัเปลีย่นไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้** 
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ราคาทวัรร์วม 

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามรายการ   2.   ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ 
3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ   4.   ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามรายการ 
5. ค่ารถรับ-ส่ง และน าเที่ยวตามรายการ   6.   ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี 
7. ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระไป-กลับ ท่านละ 20 กก.  8.   หัวหน้าทัวร์น าเที่ยว ตามรายการ 
9. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 

 
ราคาทวัรไ์มร่วม  

1.   ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน / ใบก ากับภาษี) 
2.   ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง อาหารและเครื่องดื่มที่ส่ังเพ่ิม 
3. ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินก าหนด (ปกติ ขาไป 20 กก. / ขากลับ 20 ก.ก.) 
4. ค่าท าวีซ่าส าหรับหนังสือเดินทางต่างชาต ิ(ไม่ใช่หนังสือเดินทางไทย) 
5. คา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ทา่นละ 5,000 เยน หรอื 1,500 บาท ตอ่ทรปิ (ช าระทีส่นามบนิดอนเมอืง ในวนั

เช็คอนิ) 
6. คา่ทปิหวัหนา้ทวัรไ์ทย ตามความพงึพอใจ 

 
 
 
 
 

เง ือ่นไขหอ้งพกั :  

1. โรงแรมท่ีระบุในรายการทัวร์ยังไม่คอนเฟิร์ม 100% ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยทางบริษัททัวร์จะแจ้งให้ทราบพร้อมกับใบนัด

หมายเตรียมตัว ประมาณ 1-3 วัน ก่อนการเดินทาง โดยจะจัดโรงแรมให้อยู่ในระดับเดียวกัน 
2. โรงแรมในประเทศญี่ปุ่น ห้องพักจะมีขนาดค่อนข้างเล็กและบางโรงแรมจะไม่มีบริการห้องพักแบบ 3 ท่าน (TRIPLE) ดังนั้นทาง

บริษัททัวร์จะจัดห้องพักให้ท่านแยกเป็น 2 ห้องพักแทน คือ 1 ห้องนอนคู่ (พัก 2 ท่าน) และ 1 ห้องพักเดี่ยว (พัก 1 ท่าน) 
3. บางโรงแรมในประเทศญี่ปุ่น ไม่มีบริการห้องพักแบบเตียงคู่ (TWIN) หรือกรณีท่ีห้องพักแบบเตียงคู่โรงแรมนั้นเต็ม (TWIN) ทาง

บริษัททัวร์จะจัดห้องพักแบบ 1 เตียงใหญ่ (DOUBLE) ให้ท่านแทน 

4. กรณีโรงแรมท่ีเข้าพักในประเทศญี่ปุ่น ไม่มีบริการออนเซ็นภายในโรงแรม ทางบริษัททัวร์จะน าคณะเข้าใช้บริการออนเซ็นที่อยู่
บริเวณใกล้เคียงแทน (เฉพาะรายการทวัรท์ ีร่ะบุโปรแกรมอาบน า้แรธ่รรมชาตเิทา่น ัน้) 
 

 

* ตั๋วสายการบินไม่สามารถระบุที่นั่ง ใช้วิธี RANDOM คือการสุ่มเลือกที่นั่งโดยระบบสายการบิน * 
การจัดที่นั่งบนเคร่ืองบิน เปน็ไปโดยสายการบินเป็นผู้ก าหนด ทางผู้จดัไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได ้

แต่จะท าการ Request ใหไ้ด้เท่าน้ัน งดการคืนบตัรโดยสาร  
และหากยกเลกิการเดินทาง ทางสายการบินไม่มีระบบคนืเงินบางสว่น 

หากผู้โดยสารถูกปฎิเสธการออกนอกประเทศไทยหรือเข้าประเทศญี่ปุ่น 
จากเจ้าหน้าที่แรงงานไทยหรือเจ้าหน้าที่ตรวจคนออกนอกประเทศไทยและเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองที่

ประเทศญี่ปุ่นทางผู้จัดและทางสายการบินจะไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทกุกรณี 
ผู้โดยสารอาจจะตอ้งรับผิดชอบค่าปรับที่ประเทศญี่ปุ่นเรียกเก็บ 

ผู้โดยสารต้องรอกลับประเทศไทยในเที่ยวบินถัดไปที่มีที่นั่งว่างหรือตามวันเดินทางของตั๋วเครื่องบิน 

ทั้งน้ีแล้วแต่ทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนและสายการบิน ทางผู้จัดไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ 

ทางบรษิทัเร ิม่ตน้และจบการบรกิารทีส่นามบนิดอนเมอืงเทา่น ัน้  
กรณีทา่นเดนิทางมาจากตา่งจงัหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะท าการส ารองต ัว๋เครือ่งบนิหรอืยานพาหนะอืน่ๆ 
เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลบัจากสนามบนิดอนเมอืงน ัน้ ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในสว่นนีท้ ีเ่กดิข ึน้ 

เนือ่งจากเป็นคา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรมการเดนิทางของบรษิทั  
ฉะน ัน้ทา่นควรจะใหก้รุป๊ Final 100% กอ่นทีจ่ะส ารองต ัว๋เครือ่งบนิ หรอืยานพาหนะอืน่ๆ 
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การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารอยา่งนอ้ยจ านวน 30 ทา่นขึน้ไป หากผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว 
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคาทวัร ์
กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 15,000 บาท  หรอืทา่นละ 20,000 (กรณีเดนิทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ)์  
กรณุาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื ภายใน 30 วนักอ่นการเดนิทาง (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ 

 
เง ือ่นไขการเปลีย่นวนัเดนิทางหรอืเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทาง 
1. กรณีวันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือช่วงเทศกาล ผู้จองทัวร์ต้องแจ้งเปลี่ยนวันเดินทางหรือเปลี่ยนชื่อผู้เดินทาง ไม่
น้อยกว่า 45 วัน ก่อนการเดินทาง (นับรวมเสาร์-อาทิตย)์ สามารถเปลี่ยนได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น หากแจ้งหลังจากนี้ ผู้เดินทางควร
หาผู้เดินทางท่านใหม่มาแทนผู้ที่ไม่สามารถเดินทางได้ 
2. กรณีวันเดินทางไมต่รงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือช่วงเทศกาล ผู้จองทัวร์ต้องแจ้งเปลี่ยนวันเดินทางหรือเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางไม่
น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดิน (นับรวมเสาร์-อาทิตย)์ สามารถเปลี่ยนได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น หากแจ้งหลังจากนี้ ผู้เดินทางควรหาผู้
เดินทางท่านใหม่มาแทนผู้ที่ไม่สามารถเดินทางได้ 
3. กรณีจองทัวร์ภายใน 15 วันก่อนออกเดินทาง (นับรวมเสาร์-อาทิตย์) ผู้จองทัวร์ไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางหรือเปลี่ยนชื่อผู้
เดินทางได้ทุกกรณี 
4. กรณีแจ้งเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางหลังจากออกตั๋วโดยสารเรียบร้อยแล้ว ผู้เดินทางจะต้องช าระค่าตั๋วโดยสารเพ่ิมด้วยตนเองจากค่า
ทัวร์ที่ช าระมาแล้ว ณ วันที่ต้องการเปลี่ยนชื่อผู้เดินทาง ตามข้อก าหนดของทางบริษัทและสายการบิน  
 
เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูม้ชี ือ่ใน
เอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือแจ้งยกเลิกการจอง
กับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ 
2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะต้อง
แฟกซ์ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือท าเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบ
หนังสือมอบอ านาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่
ต้องการให้น าเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้ 

2.1 แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง ไมน่อ้ยกวา่ 45 วนั (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ คนืเงนิคา่บรกิาร 100% ของ
คา่บรกิารทีช่ าระมาแลว้  
2.2 แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทางภายใน  31-44 วนั (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ ยดึเงนิคา่มดัจ าท ัง้หมดของ
คา่บรกิารทีช่ าระมาแลว้ 
2.3 แจง้ยกเลกิก่อนการเดนิทางภายใน 30 วนั (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ ยดึเงนิค่าบรกิาร 100% ของ
คา่บรกิารทีช่ าระมาแลว้  
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เนื่องจากบริษัทต้องด าเนินการจดัเตรียมน าเทีย่วให้แก่นกัท่องเที่ยวล่วงหนา้ เช่น การส ารองที่นั่งต๋ัวเครื่องบินโดยสาร การ
จองโรงแรมที่พัก ยานพานหะส าหรับเดินทาง ร้านอาหาร เป็นต้น 

3. การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจ าหรือเป็นเที่ยวบินเช่าเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน จะไม่มีการคืน
เงินมัดจ าหรือค่าบริการทั้งหมด   
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาทัวร์ หรือยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยว จองเดินทางน้อยกว่า 30 ท่าน  
 

 

 

 

 

 
 
 
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะน าติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกันทุก
ชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่าง
สะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าส่ิงของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่ก าหนดจะต้องใส่
กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น  
2. ส่ิงของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬา ฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่
โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น  
3. ประเทศญี่ปุ่น มีกฎหมายห้ามน าผลิตภัณฑ์ที่ท ามาจากพืช และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้สด  ไข่ เนื้อสัตว์    
ไส้กรอก ฯ เพ่ือเป็นการป้องกันโรคติดต่อที่จะมาจากส่ิงเหล่านี้ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสียค่าปรับในอัตราที่สูงมาก 
 
หมายเหต ุ
1. ทัวร์นี้ส าหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยวเท่านั้น 
2. ทัวร์นี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือไม่ใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือ 
ถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน 
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 30 ท่าน โดยจะแจ้งให้กับ 
นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 15 วันก่อนการ 
เดินทางส าหรับประเทศที่มีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพ่ิมจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทาง 
น้อยกว่าที่ทางบริษัทก าหนดเพ่ือให้คณะเดินทางได้  ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป 
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหน้าชื่อ เลขที่หนังสือ 
เดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัท 
พร้อมการช าระเงินมัดจ า 
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ 
และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะค านึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นส าคัญ 
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มร่ับผดิชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรอืค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพ่ิมขึ้นของนักท่องเที่ยวทีม่ิไดเ้กิดจากความผิด 
ของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของ 
สัมภาระ ความล่าช้าของสายการบิน เปลี่ยนแปลงตารางบิน การบริการของสายการบิน และเหตุสุดวิสัยอ่ืน เป็นต้น 
7. อัตราค่าบริการนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ 
ในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิมขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษี 
เช้ือเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 ้

โปรดอา่นทกุขอ้ในรายการทวัรโ์ดยละเอยีด  
หากมขีอ้สงสยักรณุาสอบถามกอ่นท าการจองทกุคร ัง้ 
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