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จอยแลนด ์หกัคา่ต ัว๋ 7,000 บาท 

***ไมม่รีาคาเด็ก INFANT 7,000 บาท*** 

 
 

วนัแรก  สนามบนิดอนเมอืง                                                                                                           (-- /--/--) 

23.00 น.  พรอ้มกนัที ่สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ชัน้ 3 อาคารผูโ้ดยสารระหวา่ง มเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยตอ้นรับและ
อ านวยความสะดวกในการเช็คอนิ  สายการบนิ  NOKSCOOT เคานเ์ตอร ์3 ประต ู4 

วนัทีส่อง เทศกาล Fuji Shibazakura Festival (PINK MOSS) หรอื โอชโินะ ฮคัไค              (-/SET BOX/D) 

02.20 น.      ออกเดนิทางสูโ่ตเกยีว ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิ NOKSCOOT เทีย่วบนิที ่XW 102 
10.25 น.   ถงึสนามบนินารติะ ประเทศญีปุ่่ น (เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ไทย 2 ชัว่โมง)  
เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวัน (มือ้ท ี ่1) SET BOX 

น าทา่นเดนิทางสู ่คาวากจุโิกะ ในจังหวัดยามานาช ิชม ทุง่ดอกพงิคม์อส ในชว่งฤดใูบไมผ้ล ิดอกไมจ้ะบานและ
หนา้ตาดูคลา้ยกับดอกซากุระ ส่วนในฤดูอื่นจะมีใบสี

เขยีวแทนดูคลา้ยตน้หญา้ ค าว่าชบิะ หมายถงึตน้หญา้ 
ดังนั้นจึงเรียกกันว่า ชิบะซากุระ (Shibazakura) 
แปลวา่ ซากรุะตน้หญา้ น าทา่นเดนิชมตน้ชบิะซากรุะทีม่ี
อยู่อยู่นับแสนตน้ ปลูกอยู่บริเวณรอบภูเขาฟูจิ ซ ึ่งมี
จ านวนมากทีส่ดุในภาคคันโต ดเูหมอืนพรมหลากส ีทัง้สี

ขาว สชีมพ ูและสแีดงซึง่สขีองดอกจะเขม้ขึน้ตามอายทุี่
ปลูก ใหท้่านไดส้ัมผัสและเก็บภาพความประทับใจตาม
อัธยาศัย (ดอกพงิคม์อสจะบานหรอืไม่น ัน้ ท ัง้นีข้ ึน้อยู่กบั
สภาพอากาศ)  **ขอสงวนสทิธิ ์ในกรณี ดอกพงิคม์อส ไม่

บาน   จะน าท่ าน เดินท างไป  โอชิโน ะ  ฮ ัค ไค 

(OSHINO HAKKAI) บอ่น ้าธรรมชาตกิบัความเลือ่มใส
ศรัทธา ความเชือ่ในภูเขาไฟ ศักดิส์ทิธิฟ์ูจยิาม่า กับ
เวลาแสนยาวนานจากการละลายของหิมะของบน
ภูเขาไฟฟูจีที่ไหลซมึ ลกึลงพื้นพภิพ ปฏบิัตกิารซมึ
ซับบริเวณที่ลุ่มท าใหเ้กิดน ้ าซึมขังขยายวงกวา้ง
กลายเป็นบอ่ขนาดยอ่มน ้าในบอ่แตล่ะบอ่ใสสะอาดจน
เกดิสะทอ้นทีส่วยงาม ต่อมาในปี ค.ศ. 1985 สถานที่
แห่งนี้ไดรั้บการคัดเลอืกเป็น 1ใน100 อนัดับแหล่งน ้า 
จากธรรมชาต ิที่ดทีี่สุดของญี่ปุ่ น ท่านสามารถเลอืก
ซื้อสินคา้พื้นเมืองต่างๆ  และสินคา้เกษตรกรรมที่
ชาวบา้น น ามาขายระหว่างทางได ้ ไม่ว่าจะเป็นผัก
ภเูขาทีส่ดกรอบ ผลไมอ้บแหง้ ถั่ว มนัญีปุ่่ น และอืน่ๆ อกีมากมาย 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ (มือ้ท ี ่2) ณ หอ้งอาหาร อ ิม่อรอ่ยกบัเมนูมือ้พเิศษทีม่ขีาป ูใหท้า่นไดล้ิม้ลองรสชาติ
ปพูรอ้มน ้าจิม้สไตสญ์ีปุ่่ นอยา่งจุใจ หลังอาหารใหท้า่นไดผ้่อนคลายกับการแชน่ า้แรธ่รรมชาต ิเชือ่วา่ถา้ไดแ้ช่

น ้าแรแ่ลว้ จะท าใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขีึน้ 
สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก 

พกัที ่   Hotel Alexander Royal Resort Yamanakako  หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่าม ภเูขาไฟฟจู ิ- ศนูยจ์ าลองแผน่ดนิไหว – ลอ่งเรอืหงส–์ ฟูจคิวิ ไฮแลนด ์                       (B / L / อสิระ) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ท ี ่3) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พักเดีย่ว หมายเหต ุ

07 – 11 พ.ค. 62 23,999.- 8,000.-  

09 – 13 พ.ค. 62 25,999.- 8,000.-  

11 – 15 พ.ค. 62 23,999.- 8,000.-  

16 – 20 พ.ค. 62 26,999.- 8,000.-  

17 – 21 พ.ค. 62 26,999.- 8,000.-  

22 – 26 พ.ค. 62 23,999.- 8,000.-  

23 – 27 พ.ค. 62 23,999.- 8,000.-  

29 พ.ค. – 02 ม.ิย. 62 23,999.- 8,000.-  
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น าทา่นเดนิทางสู ่ภเูขาไฟฟจู ิสมัผัสภเูขาไฟฟจูอิยา่งใกลช้ดิทีบ่รเิวณขัน้ที ่5 ซึง่เป็นจดุทีร่ถโดยสารสามารถขึน้
ไปจอดได ้ฟูจเิป็นภูเขาไฟที่สูงที่สุดในญี่ปุ่ น และยังเป็นสัญลักษณ์ของ
ประเทศญีปุ่่ นอกีดว้ย ทา่นสามารถชมความงามของภเูขาไฟฟจูไิดต้ลอดทัง้
ปี เพราะในแต่ละฤดูภูเขาไฟฟูจิจะมีความงดงามที่แตกต่างกัน และเป็น
ภเูขาไฟทีส่วยงามไมว่า่จะมองจากมมุไหนก็ตาม (หมายเหต ุการขึน้ชมภเูขา

ไฟฟจู ิชัน้ 5 นัน้ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศอ านวย)  จากนัน้น าทา่นเยีย่มชม ศนูย์
จ าลองแผน่ดนิไหว ตัง้อยู่บรเิวณใกล ้ๆ  กับเขตภเูขาไฟฟจู ิภายในมหีอ้ง
จัดแสดงขอ้มูลการประทุของภูเขาไฟจากทุกมุมโลก หอ้งแสดงภาพ
แผ่นดนิไหว หอ้งแสดงเหตกุารณ์หลังแผ่นดนิไหว หอ้งจ าลองแผ่นดนิไหว 
หอ้งอทุกภัย หอ้งเขาวงกตกระจก นอกจากนี้ยังมโีซนถา่ยภาพกบัภเูขาไฟฟจู ิโซนความรูต้า่งๆ และ โซนช็อปป้ิง
สนิคา้งานฝีมอืญีปุ่่ นตา่งๆ เชน่มดีแบบดัง้เดมิ ผลติภัณฑเ์ครือ่งปัน้ดนิเผา เครือ่งส าอาง และ ของฝากอกีมากมาย 
พาทา่น ลอ่งเรอืหงส ์สดุคลาสสคิกลางทะเลสาบยามานะกะโกะ เป็นทะเลสาบทีใ่หญ่ทีส่ดุจาก 5 ทะเลสาบ มี
รปูรา่งคลา้ยปลาวาฬขนาดใหญ ่ใหค้วามรูส้กึเหมอืนลอ่งเรอืกลางธรรมชาต ิ(ราคาทัวรร์วมคา่น่ังเรอืหงสแ์ลว้) 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั (มือ้ท ี ่4) ณ รา้นอาหาร  
บา่ย น าท่านเดนิทางสู ่ฟูจคิวิ ไฮแลนด ์ตัง้อยูต่ดิกับทางแยกคาวาคุจโิกะ ขนานกับทางด่วนชโูอ สวนสนุกแห่งนี้มี

เครื่องเล่นทีไ่ดรั้บการบันทกึลงใน “กนิเนสสบ์ุ๊ค” อยู่หลายเครือ่งเล่น เชน่ “เอจาไนกะ” รถไฟเหาะตีลังกาที่มี
จ านวนการหมนุมากทีส่ดุในโลก, “ฟจูยิามะ” , “โดะดนปะ” และ “เขาวงกตสดุสยอง 4.0”และทีน่ี่ยังมสีวนสนุก
ของตัวการต์นูทีม่ชีือ่เสยีงอยา่ง “โทมัสแลนด”์ ฟจูคิวิ ไฮแลนดม์ุง่มั่นทีจ่ะสรา้งความสนุกสนานใหก้ับผูม้าเยอืน
ทุกวัย ตัง้แต่วัยรุ่นไปจนถงึครอบครัว ลานไอซส์เก็ตเปิดใหบ้รกิารในช่วงฤดูหนาวและยังช่วยดงึดูดนักสเก็ต
จ านวนมาก พเิศษ!!! รวมคา่เขา้และคา่ขึน้ชงิชา้สวรรค ์คนละ 1 รอบ เรยีบรอ้ยแลว้ (ไมร่วมคา่เครือ่งเลน่อืน่ๆ) 

 

 
ค า่ อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั  

สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก 
พกัที ่  ASIA NARITA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่ ี ่ วดัอาซากสุะ – ฮาราจกุ ุ- โอไดบะ                        (B / อสิระ/ อสิระ) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ท ี ่5) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
เทีย่วชม วดัอาซากสุะ วัดทีเ่กา่แกท่ีส่ดุ ในกรงุโตเกยีว เขา้นมัสการขอพร
จากพระพุทธรูปเจา้แม่กวนอมิทองค า  นอกจากนั้นท่านยังจะไดพ้บเก็บ
ภาพประทับใจ กับโคมไฟขนาดยักษ์ทีม่คีวามสงูถงึ 4.5 เมตรซึง่แขวนอยู่
บรเิวณประตูทางเขา้วัด และยังสามารถเลือกซื้อเครื่องรางของขลัง ได ้ 
ภายในวัด ฯลฯ หรือเพลิดเพลินกับ ถนนนาคามิเซ ถนนชอ้ปป้ิงที่ม ี
ชือ่เสยีงของวัด มรีา้นขายของทีร่ะลกึมากมาย ไม่วา่จะเป็นเครือ่งรางของ
ขลัง ของเลน่โบราณ และตบทา้ยดว้ยรา้นขายขนมทีค่นญีปุ่่ น มายังวัดแหง่
นี้ตอ้งมาต่อควิกัน เพือ่ลิม้ลองกับรสชาตสิดุแสนอร่อย จากนัน้ ย่านฮาราจกูุ ฮาราจูกนัุน้ไม่ใชแ่ค่ศนูยร์วมของ
วัยรุ่นทีช่อบแตง่หนา้ แตง่ตัวมเีอกลักษณ์จนอาจเรยีกไดว้า่หลดุโลกอยา่งทีเ่รารูจั้กเทา่นัน้แตฮ่าราจูกใุนอดตีนัน้
เป็นเพยีงยา่นทีพั่กคา้งแรมเล็กๆ เท่านัน้ แตปั่จจุบันฮาราจูกคุอืยา่นหนึง่ทีตั่ง้อยูใ่จกลางโตเกยีว ซึง่ทีน่ี่ไมเ่พยีง
แคเ่ป็นแหลง่รวมรา้นคา้เทา่นัน้ แตร่อบๆ บรเิวณยังมศีาลเจา้ สวนสาธารณะ และถนนเสน้ใหญส่ไตลต์ะวันตกแบบ 
Champs-Elysees เขา้ไวด้ว้ยกันไดอ้ยา่งลงตัว และถนนทีข่ ึน้ชือ่ทีส่ดุใน
ยา่นฮาราจกูนัุน้คอืถนนทาเคะชติะทีอ่ยูต่รงขา้มสถานีฮาราจกูน่ัุนเอง 

เทีย่ง  อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
บา่ย น าท่านเดนิทางสู ่ย่านโอไดบะ เป็นเกาะจ าลองขนาดใหญ่ซึง่สรา้งขึน้

จากการถมทะเลบรเิวณอา่วโตเกยีว เตบิโตขึน้อย่างรวดเร็วในฐานะเขต
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ทา่เรอื จนถงึชว่งทศวรรษที ่1990 โอะไดบะไดก้ลายเป็นยา่นการคา้ ยา่นพักอาศัย และนันทนาการทีใ่หญโ่ตแหง่

หนึง่ น าชม Unicorn Gundam หุน่กันดัม้ตัวใหมเ่ป็นรุน่ RX-0 Unicorn Gundam ในโหมด Destroy เป็นหุน่สี

ขาว-แดง มคีวามสงูประมาณ 24 เมตร สงูกวา่หุน่ตัวเดมิถงึ 6 เมตร 

ค า่ อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั  

พกัที ่  ASIA NARITA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

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

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ท ี ่6) ณ หอ้งอาหาร 
  น ำทำ่นเดนิทำงสูส่นำมบนิ 
13.55 น. ออกเดนิทางจากสนามบนินารติะ โดยสายการบนิ NOKSCOOT เทีย่วบนิที ่XW 101 
18.25 น.  เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 
 

**โปรแกรมสามารถสลบัปรบัเปลีย่นไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้** 
 

บรกิารเชา่ไวไฟ ตลอดทรปิราคาเพยีง 799 บาท เทา่นัน้ 
***มจี านวนจ ากดั*** 
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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. 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 7,000 เยน หรอื 2,000 บาท ตอ่ทรปิ (ช าระทีส่นามบนิดอนเมอืง ในวนั

เช็คอนิ) 
6. คา่ทปิหวัหนา้ทวัรไ์ทย ตามความพงึพอใจ 

 
 
 

 

หากผูโ้ดยสารถกูปฎเิสธการออกนอกประเทศไทยหรอืเขา้ประเทศญีปุ่่ น 
จากเจา้หนา้ทีแ่รงงานไทยหรอืเจา้หนา้ทีต่รวจคนออกนอกประเทศไทยและเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงที่
ประเทศญีปุ่่ นทางผูจั้ดและทางสายการบนิจะไมส่ามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ทกุกรณีผูโ้ดยสารอาจจะ
ตอ้งรับผดิชอบคา่ปรับทีป่ระเทศญีปุ่่ นเรยีกเก็บผูโ้ดยสารตอ้งรอกลับประเทศไทยในเทีย่วบนิถัดไปทีม่ทีีน่ั่งวา่ง
หรอืตามวนัเดนิทางของตั๋วเครือ่งบนิทัง้นีแ้ลว้แตท่างเจา้หนา้ทีต่รวจคนและสายการบนิ ทางผูจั้ดไมส่ามารถเขา้

ไปแทรกแซงได ้

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

เนือ่งจากเป็นคา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรมการเดนิทางของบรษิทั  
ฉะน ัน้ทา่นควรจะใหก้รุป๊ Final 100% กอ่นทีจ่ะส ารองต ัว๋เครือ่งบนิ หรอืยานพาหนะอืน่ๆ 

 

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. กรณีโรงแรมทีเ่ขา้พักในประเทศญีปุ่่ น ไมม่บีรกิารออนเซ็นภายในโรงแรม ทางบรษัิททวัรจ์ะน าคณะเขา้ใชบ้รกิารออนเซ็นทีอ่ยู่

บรเิวณใกลเ้คยีงแทน (เฉพาะรายการทวัรท์ ีร่ะบุโปรแกรมอาบน า้แรธ่รรมชาตเิทา่น ัน้) 
 

 

* ตั๋วสายการบนิไมส่ามารถระบทุีน่ั่ง ใชว้ธิ ีRANDOM คอืการสุม่เลอืกทีน่ั่งโดยระบบสายการบนิ * 
การจัดทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ทางผูจั้ดไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงไดแ้ตจ่ะท า
การ Request ใหไ้ดเ้ทา่นัน้ งดการคนืบัตรโดยสาร  
และหากยกเลกิการเดนิทาง ทางสายการบนิไมม่รีะบบคนืเงนิบางสว่น 
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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. กรณีวันเดนิทางตรงกับวันหยดุนักขัตฤกษ์หรอืชว่งเทศกาล ผูจ้องทัวรต์อ้งแจง้เปลีย่นวันเดนิทางหรอืเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทาง ไม่
นอ้ยกวา่ 45 วัน กอ่นการเดนิทาง (นับรวมเสาร-์อาทติย)์ สามารถเปลีย่นไดเ้พยีง 1 ครัง้เทา่นัน้ หากแจง้หลังจากนี้ ผูเ้ดนิทางควร
หาผูเ้ดนิทางทา่นใหมม่าแทนผูท้ีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้
2. กรณีวันเดนิทางไมต่รงกบัวันหยดุนักขัตฤกษ์หรอืชว่งเทศกาล ผูจ้องทัวรต์อ้งแจง้เปลีย่นวันเดนิทางหรอืเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางไม่
นอ้ยกวา่ 30 วัน กอ่นการเดนิ (นับรวมเสาร-์อาทติย)์ สามารถเปลีย่นไดเ้พยีง 1 ครัง้เทา่นัน้ หากแจง้หลังจากนี้ ผูเ้ดนิทางควรหาผู ้
เดนิทางทา่นใหมม่าแทนผูท้ีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้
3. กรณีจองทัวรภ์ายใน 15 วันกอ่นออกเดนิทาง (นับรวมเสาร-์อาทติย)์ ผูจ้องทัวรไ์ม่สามารถเปลีย่นวันเดนิทางหรอืเปลีย่นชือ่ผู ้
เดนิทางไดท้กุกรณี 
4. กรณีแจง้เปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางหลังจากออกต๋ัวโดยสารเรยีบรอ้ยแลว้ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งช าระคา่ตั๋วโดยสารเพิม่ดว้ยตนเองจากคา่
ทัวรท์ีช่ าระมาแลว้ ณ วันทีต่อ้งการเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทาง ตามขอ้ก าหนดของทางบรษัิทและสายการบนิ  
5. ในกรณีทีก่รุ๊ปปิดไปแลว้หรอืกรุ๊ปเต็มไปแลว้ จะไมส่ามารถยกเลกิ หรอื เลือ่นการเดนิทางไดท้กุกรณี 
 
 
เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจอง
กบัทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อกัษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 
2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้ง
แฟกซ ์อเีมล หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่ท าเรือ่งขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบ
หนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารที่
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 จะไม่มกีารคนื
เงนิมัดจ 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 ้

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาทัวร ์หรอืยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่ว จองเดนิทางนอ้ยกวา่ 30 ทา่น  
 

 

 

 

 

 

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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ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
1. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกันทกุ
ชิน้ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ที่ตรวจไดอ้ย่าง
สะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าทีก่ าหนดจะตอ้งใส่

กระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
2. สิง่ของทีม่ลัีกษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีา ฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ที่
โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
3. ประเทศญี่ปุ่ น มกีฎหมายหา้มน าผลติภัณฑท์ีท่ ามาจากพชื และเนื้อสัตวท์ุกชนิดเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด  ไข่ เนื้อสัตว ์   
ไสก้รอก ฯ เพือ่เป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหลา่นี้ หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอตัราทีส่งูมาก 
 
หมายเหต ุ
1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืไมใ่ชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวร ์ไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด 
หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 30 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้บั 
นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 15 วันกอ่น 
การเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่ม 
เดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 
4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอื 
เดนิทาง และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต๋ัวเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทาง 
บรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ า 
5.ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์  
6.ภมูอิากาศและเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญ่
เป็นส าคัญ 
7.ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจาก 
ความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิอบุตัเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอื 
เสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ของสายการบนิ เปลีย่นแปลงตารางบนิ การบรกิารของสายการบนิ และเหตสุดุวสิยัอืน่ เป็น 
ตน้ 
7. อตัราคา่บรกิารนี้ค านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวน 
สทิธิใ์นการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ต๋ัวเครือ่งบนิ คา่ 
ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 

 

โปรดอา่นทกุขอ้ในรายการทวัรโ์ดยละเอยีด  
หากมขีอ้สงสยักรณุาสอบถามกอ่นท าการจองทกุคร ัง้ 


