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อตัราคา่บรกิาร 

เดนิทาง 
ราคาทัวร ์ หมายเหต ุ

ผูใ้หญ่ เด็กมเีตยีง เด็กไมม่เีตยีง พักเดีย่ว  

20 – 24 ก.พ. 62 28,987 28,987 28,987 11,900  

22 – 26 ก.พ. 62 28,987 28,987 28,987 11,900  

27ก.พ. – 3 ม.ีค. 62 29,987 29,987 29,987 11,900  

1 – 5 ม.ีค. 62 31,987 31,987 31,987 11,900  

6 – 10 ม.ีค. 62 31,987 31,987 31,987 11,900  

8 – 12 ม.ีค. 62 31,987 31,987 31,987 11,900  

13 – 17 ม.ีค. 62 31,987 31,987 31,987 11,900  

15 – 19 ม.ีค. 62 31,987 31,987 31,987 11,900  

20 – 24 ม.ีค. 62 33,987 33,987 33,987 11,900  

22 – 26 ม.ีค. 62 33,987 33,987 33,987 11,900  

***ราคาเด็ก INFANT (ตัง้แตแ่รกเกดิถงึไมเ่กนิ 2 ปี) ทา่นละ 7,000 บาท*** 
จอยแลนดห์กัคา่ต ัว๋ออก 7,000 บาท 

***ราคาคา่ทวัรด์งักลา่วหากมกีารเปลีย่นแปลงคา่ต ัว๋เครือ่งบนิภาษสีนามบนิภาษนี า้มนัของสายการบนิ*** 
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***บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัราคาขึน้ตามสายการบนิ*** 
 

วนัแรก  สนามบนิดอนเมอืง                                               ( - / - / -) 

20.00 น.       คณะพรอ้มกนัที ่สนามบนิดอนเมอืง ชัน้ 3 อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งตา่งประเทศ เคานเ์ตอรส์ายการบนิ NOK 

SCOOT มเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คอนิ 

23.40 น.      ออกเดนิทางสูป่ระเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิ NOK SCOOT เทีย่วบนิที ่XW 112 

** ราคาทวัรไ์มร่วมอาหารบนเครือ่ง (บนเครือ่งมบีรกิารจ าหน่ายอาหารและเครือ่งดืม่) ** 

วนัทีส่อง หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ – ทาคายามา่จยิะ - ลติเต ิล้ เกยีวโต – กฟิ ุ                                     ( B / L / D ) 

07.10 น. เดนิทางถงึ สนามบนิคนัไซ เมอืงโอซากา้ (เวลาเร็วกวา่เมอืงไทย 2 ชัว่โมง กรณุาปรับนาฬกิาของทา่น เพือ่
ความสะดวกในการนัดหมาย) ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ท ี ่1) แบบ SET BOX เพือ่สะดวกในการเดนิทาง 

น าท่านเดนิทางสู ่หมู่บา้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ ที่ยัง  คงอนุรักษ์บา้น 
สไตลญ์ี่ปุ่ นขนานแทด้ัง้เดมิ และยังไดรั้บเลอืกจากองคก์ารยูเนสโก ใหเ้ป็น
มรดกโลกในเดอืนธันวาคม ปี ค.ศ. 1995 บา้นสไตลก์สัโชสคึรุ ิจะมคีวามยาว
ประมาณ 18 เมตร ความกวา้ง 10 เมตร โครงสรา้งของ บา้นสามารถรองรับ
หมิะทีต่กหนักในชว่งฤดหูนาวไดด้ ีและรูปร่างของ หลังคาเหมอืนกับสองมอื
พนมของพระเจา้ จงึเรยีกหมู่บา้นสไตลน์ี้ว่า  “กสัโช” และมผีูค้นจากทั่วทุก
มมุโลกหลั่งไหลไปชมความงามใน แตล่ะปีไมต่ า่กวา่ 680,000 คน  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร แบบ Japanese Set (มือ้ท ี ่2) 
บา่ย น าท่านเดนิทางสู่เมือทาคายาม่า น าท่านถ่ายรูปดา้นนอก ทาคายาม่า จ ิ

นยะ หรอื ทีว่า่การอ าเภอเกา่ เมอืงทาคยามา่ ซึง่เป็นจวนผูว้า่แหง่เมอืงทา
คายามา่ เป็นทีท่ างานและทีอ่ยูอ่าศัยของผูว้า่ราชการจังหวัดฮดิะ เป็นเวลากวา่ 
176 ปี ภายใตก้ารปกครองของโชกนุตระกลูกกุาวา ในสมัยเอโดะ จากนัน้น า
ท่านเดนิชม หมู่บา้น Little Kyoto หรอืเขตเมอืงเก่าซนัมาจซิูจ ิซ ึง่เป็น  
หมูบ่า้นเกา่แกส่มัยเอโดะกวา่ 300 ปีกอ่น ทีย่ังอนุรักษ์และคงสภาพเดมิไดเ้ป็น
อยา่งด ีอสิระให ้ ทกุทา่นไดเ้ดนิเทีย่วและชืน่ชมกบัทัศนียภาพเมอืงเกา่ซึง่เต็ม
ไปดว้ยบา้นเรอืนโบราณ และรา้นคา้หลากหลาย เชน่ รา้นผลติและจ าหน่ายเหลา้สาเก รา้นท ามโิสะ ฯลฯ พรอ้ม
ทัง้เลอืกซือ้ของทีร่ะลกึพืน้เมอืงเฉพาะถิน่ เชน่ ซารโุบโบะ หรอื ตุก๊ตาทารกลงิตัวสแีดง ไมม่หีนา้ตา ซึง่ถอืวา่เป็น
สญัลักษณ์หนึง่ของเมอืงทาคายามา่ และเป็นสนิคา้ยอดนยิมเพราะแฝงไปดว้ยความเชือ่เกีย่วกบัโชคลางของชาว
ญีปุ่่ นอกีดว้ย และเก็บเกีย่วบรรยากาศอนัน่าประทับใจมากมาย ทา่นยังสามารถลองลิม้ชมิรสขนมหวานนานาชนดิ  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ท ี ่3) 
ทีพ่กั  GIFU HASHIMA SHINKANSEN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่าม โอชโินะ ฮคัไค - ลานสกฟีจูเิท็น - ศนูยจ์ าลองแผน่ดนิไหว - DUTY FREE –  บฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ ์–  ออน
เซ็นธรรมชาต ิ                                                                      (B / L / D) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ท ี ่4) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   
น าท่านสู ่โอชโินะ ฮคัไค (OSHINO HAKKAI) บอ่น ้าธรรมชาตกิับความ
เลื่อมใสศรัทธา  ความเชื่อใน ภูเขาไฟศักดิ์ส ิทธิ์ฟูจิยาม่า กับเวลาแสน
ยาวนานจากการละลายของหมิะของบนภเูขาไฟฟจูีทีไ่หลซมึ ลกึลงพืน้พภิพ
ปฏบิัตกิารซมึซับบรเิวณที่ลุ่มท าใหเ้กดิน ้าซมึขังขยายวงกวา้งกลายเป็นบ่อ
ขนาดย่อมน ้าในบ่อแต่ละบ่อใสสะอาดจนเกดิสะทอ้นที่สวยงาม ต่อมาในปี 
ค.ศ. 1985 สถานทีแ่หง่นี้ไดรั้บการคัดเลอืกเป็น 1ใน100 อันดับแหลง่น ้าจาก
ธรรมชาต ิทีด่ทีีส่ดุของญีปุ่่ น ทา่นสามารถเลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืงตา่งๆ  และ
สนิคา้เกษตรกรรมทีช่าวบา้นน ามาขายระหวา่งทางได ้ ไมว่า่จะเป็นผักภเูขาที่

สดกรอบ ผลไมอ้บแหง้ ถ่ัว มันญีปุ่่ น และอืน่ๆ อกีมากมาย 
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ท ี ่5) 
 บา่ย น าทา่นสนุกกบักจิกรรมกลางแจง้ทา่มกลางหมิะ ณ ลานสก ีฟจู ิ

เท็น ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัการเลน่ไมก้ระดานเลือ่นไดต้าม
อธัยาศัย ณ ดนิแดนแหง่นีท้ีซ่ ึง่เป็นสวนสนุกขนาดใหญ ่มี
กจิกรรมนอกเหนือจากการเลน่สกมีากมาย เป็นลานสกทีีม่ี
ชือ่เสยีงและมฉีากหลังเป็นภเูขาไฟฟจู ิทีส่วยงามทา่นจะไดส้นุก
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กบัลานหมิะขาวโพลน (คา่บรกิารโดยประมาณ 1. เชา่อปุกรณส์ก ีราคา 5,500 เยน // 2. เชา่อปุกรณส์
โนวบ์อรด์ราคา 5,500 เยน // 3. เชา่ชดุ ประกอบดว้ยเส ือ้ กางเกง ถงุมอื หมวกและแวน่ตา ในราคา 
5,500 เยน) (หมายเหต ุลานสกจีะเปิดใหบ้รกิารโดยขึน้อยูก่บัสภาพภมูอิากาศและปรมิาณหมิะเป็นส าคัญ) น า
ทา่นเยีย่มชม ศนูยจ์ าลองแผน่ดนิไหว ตัง้อยูบ่รเิวณใกล ้ๆ  กบัเขตภเูขาไฟฟจู ิภายในมหีอ้งจัดแสดงขอ้มลูการ
ประทขุองภเูขาไฟจากทกุมมุโลก หอ้งแสดงภาพแผน่ดนิไหว หอ้งแสดงเหตกุารณ์หลังแผน่ดนิไหว หอ้งจ าลอง
แผน่ดนิไหว หอ้งอทุกภัย หอ้งเขาวงกตกระจก นอกจากนี้ยงัมโีซนถา่ยภาพกบัภเูขาไฟฟจู ิโซนความรูต้า่งๆ และ 
โซนช็อปป้ิงสนิคา้งานฝีมอืญีปุ่่ นตา่งๆ เชน่มดีแบบดัง้เดมิ ผลติภัณฑเ์ครือ่งปัน้ดนิเผา เครือ่งส าอาง และ ของฝาก
อกีมากมาย และยังมหีอ้งน ้าไวบ้รกิารฟรอีกีดว้ย น าทา่นเดนิทางสู ่DUTY FREE เลอืกซือ้สนิคา้ปลอดภาษีนานา
ชนดิ หลังจากนัน้น าคณะเขา้สูท่ีพั่ก 

พกัที ่   NEW STAR HOTEL / HATOYA HOTEL / FUJI MATZUSONO HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ท ี ่6) อ ิม่อรอ่ยกบัเมนมูือ้พเิศษทีม่ ีขาปยูกัษใ์ห้

ทา่นไดล้ ิม้ลองรสชาตปิพูรอ้มน า้จ ิม้สไตสญ์ีปุ่่ นอยา่งจใุจ  
หลงัอาหารใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการแชน่ า้แรธ่รรมชาต ิเชือ่วา่ถา้ไดแ้ชน่ ้าแรแ่ลว้ จะท าใหผ้วิพรรณสวยงาม
และชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขีึน้ 

วนัทีส่ ี ่  สาธติการชงชา - วดัอาซากสุะ - กระเชา้คาจคิาจ ิ- โตเกยีวสกายทร ี– ยา่นโอไดบะ (B/อสิระ/อสิระ) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ท ี ่7) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าทา่นสมัผสัวถิชีวีติชาวญีปุ่่ น ดว้ยการสาธติการชงชา แบบญีปุ่่ น และใหท้า่นไดล้องชงชา  
น าทา่นเดนิทางสู ่กระเชา้คาจคิาจ ิภเูขาเทนโจ(Kachi Kachi Ropeway) ระยะทาง 400 เมตร เชือ่มตอ่ชายฝ่ัง
ตะวันออกของทะเลสาบคาวากจูโิกะ กับดาดฟ้าชมววิใกลย้อดภูเขาเทนโจ(Mount Tenjo) สงูประมาณ 1,000 
เมตรเหนือระดับน ้าทะเลทีม่ทีัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบดา้นลา่งรวมกับภเูขาไฟฟจูิ (หมายเหต ุ: ไมร่วม
ค่าขึ้นกระเชา้ ผูใ้หญ่ 720 เยน // เด็ก 360 เยน การใหบ้ริการขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและจ ากัดจ านวน
นักทอ่งเทีย่วในการขึน้) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากนัน้เดนิทางสูเ่มอืงโตเกยีว รว่มเก็บภาพประทับใจกบัคูก่บัแลนดม์ารก์แหง่ใหมข่องกรงุโตเกยีว ณ รมิแมน่ ้าสมุ ิ
ดะ หอโทรทศันโ์ตเกยีวสกายทร ีเป็นตกึทีส่งูทีส่ดุในญีปุ่่ น มคีวามสงูถงึ 634 เมตร ชม วดัอาซากุสะ วัดที่
เกา่แกท่ีส่ดุในกรงุโตเกยีว เขา้นมัสการขอพรจากพระพทุธรปูเจา้แมก่วนอมิทองค า  นอกจากนัน้ทา่นยังจะไดพ้บ  
เก็บภาพประทับใจกับโคมไฟขนาดยักษ์ที่มีความสูงถงึ 4.5 เมตรซึง่แขวนอยู่บรเิวณประตูทางเขา้วัด และยัง
สามารถเลือกซื้อเครื่องรางของขลังไดภ้ายในวัด ฯลฯ หรือเพลดิเพลนิกับ ถนนนาคามิเซ ถนนชอ้ปป้ิงที่ม ี
ชือ่เสยีงของวัด มรีา้นขายของทีร่ะลกึมากมายไมว่่าจะเป็นเครือ่งรางของขลัง ของเล่นโบราณ และตบทา้ยดว้ย
รา้นขายขนมทีค่นญีปุ่่ น มายังวัดแหง่นี้ตอ้งมาตอ่ควิกนัเพือ่ลิม้ลองกบัรสชาตสิดุแสนอรอ่ย 

เทีย่ง  อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั  
บา่ย เดนิทางสูย่่าน ย่านโอไดบะ ชมหุ่นกันดัม้ตัวใหม่ใหญ่กว่าเดมิ Unicorn 

Gundam มาแทนทีต่ัวเดมิที่โอไดบะ เป็นแหล่งชอปป้ิงและความบันเทงิ
ของโตเกียว ถา้ดูจากแผนที่แลว้ Odaiba มีสภาพเป็นเกาะอยู่ที่อ่าว
โตเกยีว ในสมัยเอโดะ ค.ศ.1603-1868 เกาะ Odaiba ไดถ้กูสรา้งขึน้เพือ่
เป็นป้อมปราการ (ค าวา่ daiba แปลวา่ป้อมปราการ) ป้องกนัการรกุรานของ
ขา้ศกึ ต่อมาอกี 100 กว่าปี เกาะ Odaiba ไดถู้กถมเพิม่เพื่อใชป้ระโยชน์
เป็นที่อยู่อาศัย ตกึ ส านักงาน และ ท่าเรือ การถมทะเลในตอนนัน้ ถอืว่า
เป็นเรื่องใหม่ในวงการก่อสรา้งมาก ในปี ค.ศ. 1990 มีโรงแรม และ 
ศูนย์การคา้มาเปิดที่ Odaiba และเริม่มีส ิง่ก่อสรา้งใหม่ๆ เกดิขึน้เช่นตกึ 
Fuji TV Building, Telecom Center แ ล ะ  Tokyo Big Sight ต อ น นี้ 
Odaiba เป็นเมอืงใหมข่องโตเกยีว มผัีงเมอืงสวยงาม ตกึรปูทรงแปลกๆ รถไมเ่ยอะเหมอืนโตเกยีว และไมวุ่น่วาย  

ค า่ อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั   
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พกัที ่  NARITA TOBU HOTEL / NARITA GATEWAY HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

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

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ท ี ่8) ณ หอ้งอาหาร 
  น ำทำ่นเดนิทำงสูส่นำมบนิ 
13.55 น. ออกเดนิทางจากสนามบนินารติะ โดยสายการบนิ NOKSCOOT เทีย่วบนิที ่XW 101 
19.10 น.  เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 
 

**โปรแกรมสามารถสลบัปรบัเปลีย่นไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้** 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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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.   หัวหนา้ทัวรน์ าเทีย่ว ตามรายการ 
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 ิขาไป 20 กก. / ขากลับ 20 ก.ก.) 
4. คา่ท าวซีา่ส าหรับหนังสอืเดนิทางตา่งชาต ิ(ไมใ่ชห่นังสอืเดนิทางไทย) 
5. คา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ทา่นละ 5,000 เยน หรอื 1,500 บาท ตอ่ทรปิ (ช าระทีส่นามบนิดอนเมอืง ในวนั

เช็คอนิ) 
6. คา่ทปิหวัหนา้ทวัรไ์ทย ตามความพงึพอใจ 

 
 
 
 
 

 
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 ื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 ้
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เง ือ่นไขการเปลีย่นวนัเดนิทางหรอืเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทาง 
1. กรณีวันเดนิทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือช่วงเทศกาล ผูจ้องทัวรต์อ้งแจง้เปลี่ยนวันเดนิทางหรือเปลี่ยนชือ่ผู ้

เดนิทาง ไมน่อ้ยกวา่ 45 วัน กอ่นการเดนิทาง (นับรวมเสาร-์อาทติย)์ สามารถเปลีย่นไดเ้พยีง 1 ครัง้เทา่นัน้ หากแจง้หลังจากนี้ ผู ้
เดนิทางควรหาผูเ้ดนิทางทา่นใหมม่าแทนผูท้ีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้

2. กรณีวันเดนิทางไม่ตรงกับวันหยดุนักขัตฤกษ์หรอืชว่งเทศกาล ผูจ้องทัวรต์อ้งแจง้เปลีย่นวันเดนิทางหรอืเปลีย่นชือ่ผู ้
เดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน ก่อนการเดนิ (นับรวมเสาร-์อาทติย)์ สามารถเปลี่ยนไดเ้พียง 1 ครัง้เท่านัน้ หากแจง้หลังจากนี้ ผู ้
เดนิทางควรหาผูเ้ดนิทางทา่นใหมม่าแทนผูท้ีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้

3. กรณีจองทัวรภ์ายใน 15 วันกอ่นออกเดนิทาง (นับรวมเสาร-์อาทติย)์ ผูจ้องทัวรไ์มส่ามารถเปลีย่นวันเดนิทางหรอืเปลีย่น
ชือ่ผูเ้ดนิทางไดท้กุกรณี 

4. กรณีแจง้เปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางหลังจากออกต๋ัวโดยสารเรยีบรอ้ยแลว้ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งช าระคา่ต๋ัวโดยสารเพิม่ดว้ยตนเอง
จากคา่ทัวรท์ีช่ าระมาแลว้ ณ วันทีต่อ้งการเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทาง ตามขอ้ก าหนดของทางบรษัิทและสายการบนิ  
 
เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ ี
ชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการ
จองกบัทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อกัษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) 
จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่ท าเรือ่งขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดย
แนบหนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมดุบัญชธีนาคารที่
ตอ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 

2.1 แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง ไม่นอ้ยกวา่ 45 วนั (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ คนืเงนิค่าบรกิาร 100% ของ
คา่บรกิารทีช่ าระมาแลว้  
2.2 แจง้ยกเลกิก่อนการเดนิทางภายใน  31-44 วนั (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ ยดึเงนิค่ามดัจ าท ัง้หมดของ
คา่บรกิารทีช่ าระมาแลว้ 
2.3 แจง้ยกเลกิก่อนการเดนิทางภายใน 30 วนั (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ ยดึเงนิค่าบรกิาร 100% ของ
คา่บรกิารทีช่ าระมาแลว้  
เนื่องจากบรษัิทตอ้งด าเนนิการจัดเตรยีมน าเทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่วลว่งหนา้ เชน่ การส ารองทีน่ั่งต๋ัวเครือ่งบนิโดยสาร การ
จองโรงแรมทีพั่ก ยานพานหะส าหรับเดนิทาง รา้นอาหาร เป็นตน้ 
3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืเป็นเทีย่วบนิเชา่เหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ จะไมม่ี

การคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   
4. การตดิตอ่ประสานงานกบัทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมล หรอืจดหมาย ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้  
วันจันทรถ์งึวันศกุร ์เวลา 09.00 น. – 17.30 น.  
วันเสาร ์เวลา 09.00 น. – 16.00 น.  
หรอืสามารถตดิตอ่ประสานงานผา่นแอพพลเิคชัน่อืน่ๆตามชอ่งทางของบรษัิทได ้
5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาทัวร ์หรอืยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่ว จองเดนิทางนอ้ยกวา่ 30 ทา่น  

 
 

 

 

 

 

 
 
 
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ และ
รวมกันทกุชิน้ไมเ่กนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจได ้
อยา่งสะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจภุัณฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใส่

กระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

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 ้
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2. สิง่ของทีม่ลัีกษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีา ฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝาก
เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

3. ประเทศญีปุ่่ น มกีฎหมายหา้มน าผลติภัณฑท์ีท่ ามาจากพชื และเนื้อสัตวท์ุกชนิดเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด  ไข ่
เนื้อสตัว ์   ไสก้รอก ฯ เพือ่เป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหลา่นี้ หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอัตราทีส่งู
มาก 
 
หมายเหต ุ
1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืไมใ่ชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวร ์ไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอื 
ถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 30 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้บั 
นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 15 วันกอ่นการ 
เดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทาง 
นอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 
4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอื 
เดนิทาง และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต๋ัวเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทางบรษัิท 
พรอ้มการช าระเงนิมัดจ า 
5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ภมูอิากาศ 
และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 
6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิ 
ของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิอบุตัเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของ 
สมัภาระ ความลา่ชา้ของสายการบนิ เปลีย่นแปลงตารางบนิ การบรกิารของสายการบนิ และเหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 
7. อตัราคา่บรกิารนี้ค านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์
ในการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่ภาษี 
เชือ้เพลงิ คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ 
 
 
 
 
 

โปรดอา่นทกุขอ้ในรายการทวัรโ์ดยละเอยีด  
หากมขีอ้สงสยักรณุาสอบถามกอ่นท าการจองทกุคร ัง้ 


