
  

 

 

 

 
 
 
 



  

 

จอยแลนด์ หกัค่าตั๋ว 7,000 บาท 
***ไม่มีราคาเด็ก INFANT 7,000 บาท*** 

 
 

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ ่ พักเดี่ยว หมายเหต ุ

11-15 มีนาคม 2562 22,987.- 8,000.-  

12-16 มีนาคม 2562 22,987.- 8,000.-  

13-17 มีนาคม 2562 25,987.- 8,000.-  

14-18 มีนาคม 2562 25,987.- 8,000.-  

15-19 มีนาคม 2562 25,987.- 8,000.-  

16-20 มีนาคม 2562 25,987.- 8,000.-  

17-21 มีนาคม 2562 27,987.- 8,000.-  

18-22 มีนาคม 2562 27,987.- 8,000.-  

19-23 มีนาคม 2562 28,987.- 8,000.-  

20-24 มีนาคม 2562 28,987.- 8,000.-  

21-25 มีนาคม 2562 28,987.- 8,000.-  

22-26 มีนาคม 2562 28,987.- 8,000.-  

23-27 มีนาคม 2562 28,987.- 8,000.-  

24-28 มีนาคม 2562 28,987.- 8,000.-  

25-29 มีนาคม 2562 28,987.- 8,000.-  

26-30 มีนาคม 2562 28,987.- 8,000.-  

27-31 มีนาคม 2562 28,987.- 8,000.-  

28 มีนาคม – 01 เมษายน 2562 28,987.- 8,000.-  

29 มีนาคม – 02 เมษายน 2562 28,987.- 8,000.-  

30 มีนาคม – 03 เมษายน 2562 28,987.- 8,000.-  

31 มีนาคม – 04 เมษายน 2562 28,987.- 8,000.-  

01-05 เมษายน 2562 28,987.- 8,000.-  

02-06 เมษายน 2562 29,987.- 8,000.-  

03-07 เมษายน 2562 29,987.- 8,000.-  

04-08 เมษายน 2562 29,987.- 8,000.-  



  

 

วันแรก  สนามบินดอนเมือง                                                                                                           
(-- /--/--) 

23.00 น.  พร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารระหว่าง มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและ
อ านวยความสะดวกในการเช็คอิน  สายการบนิ  NOKSCOOT เคาน์เตอร ์3 ประตู 4 

วันที่สอง นาริตะ - ภูเขาไฟฟูจิ – อาบน ้าแร่ แช่ออนเซน็ - บุฟเฟต์่ ขาปู                                    (-/SET BOX/D) 

02.20 น.      ออกเดินทางสู่โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน NOKSCOOT เที่ยวบินที่ XW 102 
10.25 น.   ถึงสนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ชั่วโมง)  
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน (มื อที่ 1) SET BOX 

น าท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจ ิสัมผัสภูเขาไฟฟูจิอย่างใกล้ชิดที่บริเวณขั้นที่ 5 ซึ่งเป็นจุดที่รถโดยสารสามารถขึ้นไป
จอดได้ ฟูจิเป็นภูเขาไฟที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น และยังเป็นสัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย ท่านสามารถชมความงาม
ของภูเขาไฟฟูจิได้ตลอดทั้งปี เพราะในแต่ละฤดูภูเขาไฟฟูจิจะมีความงดงามที่แตกต่างกัน และเป็นภูเขาไฟที่
สวยงามไม่ว่าจะมองจากมุมไหนก็ตาม (หมายเหตุ การขึ้นชมภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 นั้นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ
อ านวย)  

ค่้า รับประทานอาหารค่้า (มื อที่ 2) ณ ห้องอาหาร อิ่มอร่อยกับเมนูมื อพิเศษที่มีขาปู ให้ท่านได้ลิ้มลองรสชาติปู
พร้อมน้ าจิ้มสไตส์ญี่ปุ่นอย่างจุใจ หลังอาหารให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น ้าแร่ธรรมชาติ เชื่อว่าถ้าได้แช่น้ าแร่
แล้ว จะท าให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น 
 สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก 

พักที ่   Hotel Alexander Royal Resort Yamanakako  หรือเทียบเทา่ 
 

 
 
 
 
 
 



  

 

วันที่สาม ภูเขาไฟฟูจิ - ศูนย์จ้าลองแผ่นดนิไหว - สาธิตการชงชา - พระใหญ่ USHIKU DAIBUTSU - AMI PREMIUM 
OUTLET - นาริตะ                                                                            (B / L / อิสระ) 

เช้า บริการอาหารเช้า (มื อที่ 3) ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเยี่ยมชม ศูนย์จ้าลองแผ่นดินไหว ตั้งอยู่บริเวณใกล้ๆ กับเขตภูเขาไฟฟูจิ ภายในมีห้องจัดแสดงข้อมูลการ
ประทุของภูเขาไฟจากทุกมุมโลก ห้องแสดงภาพแผ่นดินไหว ห้องแสดงเหตุการณ์หลังแผ่นดินไหว ห้องจ าลอง
แผ่นดินไหว ห้องอุทกภัย ห้องเขาวงกตกระจก นอกจากนี้ยังมีโซนถ่ายภาพกับภูเขาไฟฟูจิ โซนความรู้ต่างๆ และ 
โซนช็อปปิ้งสินค้างานฝีมือญี่ปุ่นต่างๆ เช่นมีดแบบดั้งเดิม ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา เครื่องส าอาง และ ของฝาก
อีกมากมาย น้าท่านสัมผัสวิถีชีวิตชาวญี่ปุ่น ด้วยการสาธิตการชงชา แบบญี่ปุ่น และให้ท่านได้ลองชงชา  

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวัน (มื อที่ 4) ณ ร้านอาหาร  
บ่าย  จากนั้นน าท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศเดินทางสู่ USHIKU DAIBUTSU 

ซึ่งเป็นรูปปั้นพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในโลก ที่ท าจากทองบรอนซ์ มีความสูง 
120 เมตร (390 ฟุต)รูปป้ันพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในโลก ที่ท าจากทองบรอนซ์ 
ถูกบันทึกอยู่ในกินเนสบุ๊กว่า ป็นพระพุทธรูปที่สูงที่สุดในโลก ต้องใช้เวลา ใน
การสร้างถึง 10 ปี สร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี 1993รูปปั้นขนาดใหญ่นี้ มีความสูง

มากกว่าอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพในนิวยอร์ก (40 เมตร) มาตรฐานของสวนสวรรค์กระจายออกไปด้วยเท้าของ 
พระพุทธเจ้า มีดอกไม้บานตลอดทั้งสี่ฤดูกาลนอก จากน้ีผู้เข้าชมยัง สามารถเข้าดูการตกแต่งภายในของ
พระพุทธเจ้า ภายในแบ่งออกเป็น 5 ชั้นและแต่ละช้ันแสดงให้เห็นถึงโลกที่ ยอดเยี่ยมของพระพุทธศาสนา ผู้เข้าชม
สามารถขึ้นลิฟท์ไปได้ถึง 85 เมตรที่อกของพระพุทธเจ้า และเพลิดเพลิน กับการมองเห็นทิวทัศน์เบื้องล่างแบบ
พาราโนมาจากหน้าต่างชมวิว ในวันที่มีแดดแม้แต่ Tokyo SkyTree กส็ามารถมองเห็นได ้จากนั้นน าท่านเดินทาง
สู่ AMI PREMIUM OUTLET ห้างสรรพสินค้าเอ้าท์เล็ทได้เปิดใหม่ ณ อามิ ตั้งแต่เดือนกรกฏาคม ค.ศ. 2009 ซึ่งม ี
100 ร้านค้าของแบรนด์ที่มีคุณภาพ จากทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ที่จะท าใหท้่านพอใจและมีความสุขไป
กับการช้อปป้ิงสินค้า การออกแบบคอนเซ็ปต์ของห้างสรรพสินค้าเอ้าท์เล็ทแห่งนี้ คือ เมืองชายฝั่งตะวันตกของ
อเมริกา ท่านจะรู้สึกสนุกไปกบัการเดินช้อปปิ้งและยังมีร้านอาหารหลากหลายรูปแบบ ซึ่งบางร้านได้เปิดเป็นครั้ง
แรกในญี่ปุ่น 

ค่้า อิสระอาหารค่้าตามอัธยาศัย  
สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก 

พักที่   ASIA NARITA HOTEL หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 



  

 

วันที่สี ่ หอโทรทัศน์โตเกียว สกายทรี - สวนอุเอโนะ (Ueno Park)  – โอไดบะ  - ย่านชนิจุกุ – JTC DUTY FREE – อิ
ออน ทาวน์                                   (B / อิสระ/ อิสระ) 

เช้า  บริการอาหารเช้า (มื อที่ 5) ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 
***(ส้าหรับทา่นที่ซื อบัตร โตเกียวดิสนยี์แลนด์ เรามีรถรบั-ส่ง ตามเวลาที่ไกด์ก้าหนด ราคาท่านละ 3,000 บาท)*** 

 
น้าท่านเดินทางสู่เมืองโตเกียว ผ่านชมแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริมแม่น้ าสุมิดะ ผ่านชมหอโทรทัศน์
โตเกียวสกายทรี เป็นตึกที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น มีความสูงถึง 634 เมตร เที่ยวชม วัดอาซากสุะ วัดที่เก่าแกท่ี่สุด ใน
กรุงโตเกียว เข้านมัสการขอพรจากพระพุทธรูปเจ้าแม่กวนอิมทองค า  นอกจากนั้นท่านยังจะได้พบเก็บภาพ
ประทับใจ กับโคมไฟขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตรซึง่แขวนอยู่บริเวณประตูทางเข้าวัด และยังสามารถเลือก
ซื้อเครื่องรางของขลัง ได ้ ภายในวัด ฯลฯ หรือเพลิดเพลินกับ ถนนนาคามิเซ ถนนช้อปปิ้งที่มี ชื่อเสียงของวัด มี
ร้านขายของที่ระลึกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางของขลัง ของเล่นโบราณ และตบทา้ยด้วยร้านขายขนมที่คน
ญี่ปุ่น มายังวัดแห่งนี้ต้องมาต่อคิวกัน เพื่อลิ้มลองกับรสชาติสุดแสนอร่อย  

เที่ยง  อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
บ่าย เดินทางสู่  สวนอุเอโนะ (Ueno Park) เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ของโตเกียว ภายในมีทั้งวัด ศาลเจ้า 

ทะเลสาป และสวนสัตว์ มีต้นไม้มากมาย ให้บรรยากาศร่มรื่นจึงเป็นสถานที่ที่ชาวโตเกียวนิยมมาพักผ่อนกัน และ

ในฤดูใบไม้ผลิของทุกๆปีสวนอุเอโนะจะได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในการมาชมซากุระ โดยจะมีต้นซากุระเรียง

รายอยู่ทั้งงสองข้างยาวไปตามทางเดินภายในสวน มีจ านวนมากกว่า 1,000 ต้น ท าให้ดึงดูดผู้คนจ านวนมากมา

เยี่ยมชมในเทศกาลชมดอกซากุระ หรือที่เรียกกันว่า”งานฮานาม”ิ 

(โดยปกติซากุระจะบานช่วงประมาณปลายเดือนมีนาคมถึงต้นเดือนเมษายน อาจมี

การเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) 



  

 

 

น าท่านเดินทางสู่ ย่านโอไดบะ เป็น
เกาะจ าลองขนาดใหญ่ซึ่งสร้างขึ้นจาก
การถมทะเลบริเวณอ่าวโตเกียว เติบโต
ขึ้นอย่างรวดเร็วในฐานะเขตท่าเรือ 
จนถึงช่วงทศวรรษที่ 1990 โอะไดบะ

ได้กลายเป็นย่านการค้า ย่านพักอาศัย และนันทนาการที่ใหญ่โตแห่งหนึ่ง น าชม Unicorn Gundam หุ่นกันด้ัม
ตัวใหม่เป็นรุ่น RX-0 Unicorn Gundam ในโหมด Destroy เป็นหุ่นสขีาว-แดง มีความสูงประมาณ 24 เมตร สูง
กว่าหุ่นตัวเดิมถึง 6 เมตร 
น ำท่ำนเดินทำงสู่ ย่านชินจุกุ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการจับจ่ายซื้อสินค้านานาชนิด ไม่ว่าจะเป็น ร้านซานริโอะ 
ร้านขายเครื่องอิเลคทรอนิกส์ กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องส าอาง ต่างๆ กันที่ร้าน MATSUMOTO แหล่ง
รวมเหล่าบรรดาเครื่องส าอางมากมาย อาทิ มาร์คเต้าหู้, โฟมล้างหน้า WHIP FOAM , ครีมกันแดดชิเซโด้ แอนเนส
ซ่าที่คนไทยรู้จักเป็นอย่างดี น าท่านเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษี ณ JTC DUTY FREE หลังจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ 
อิออน ทาวน์  ห้างสรรพสินค้าที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เนื่องจากตั้งอยู่ใกล้กับสนามบินนานาชาตินา
ริตะ ภายในตกแต่งในรูปแบบที่ทันสมัยสไตล์ญี่ปุ่น มีร้านค้าที่หลากหลายมากกว่า 150 ร้านจ าหน่ายสินค้าแฟชั่น 
อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบ้าน นอกจากนี้ยังมีร้านเสื้อผ้าแฟชั่นมากมาย เช่น MUJI, 100 yen shop, 
Sanrio store, Capcom games arcade และซุปเปอร์มาร์เกตขนาดใหญ่ เป็นต้น  

ค่้า อิสระอาหารค่้าตามอัธยาศัย  
พักที่   ASIA NARITA HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่ห้า  สนามบินนาริตะ - สนามบนิดอนเมือง                                                                        (B / 
อิสระ / --) 

เช้า บริการอาหารเช้า (มื อที่ 6) ณ ห้องอาหาร 
  น ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบิน 
13.55 น. ออกเดินทางจากสนามบินนาริตะ โดยสายการบิน NOKSCOOT เที่ยวบินที่ XW 101 
18.25 น.  เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ 
 
 
 

**โปรแกรมสามารถสลับปรับเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหนา้** 
 

 



  

 

 
บริการเช่าไวไฟ ตลอดทริปราคาเพียง 799 บาท เท่านั้น 

***มีจ านวนจ ากัด*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
 

 
 

 

ผังทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ NOK SCOOT 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

เนือ่งจากเป็นคา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรมการเดนิทางของบรษิทั  
ฉะน ัน้ทา่นควรจะใหก้รุป๊ Final 100% กอ่นทีจ่ะส ารองต ัว๋เครือ่งบนิ หรอืยานพาหนะอืน่ๆ 

 

เงือ่นไขหอ้งพกั :  
1. โรงแรมทีร่ะบใุนรายการทัวรย์ังไมค่อนเฟิรม์ 100% ซึง่อาจจะมกีารเปลีย่นแปลง โดยทางบรษัิททัวรจ์ะแจง้ใหท้ราบพรอ้มกบัใบนัด
หมายเตรยีมตวั ประมาณ 1-3 วนั กอ่นการเดนิทาง โดยจะจัดโรงแรมใหอ้ยูใ่นระดบัเดยีวกนั 
2. โรงแรมในประเทศญีปุ่่ น หอ้งพักจะมขีนาดคอ่นขา้งเล็กและบางโรงแรมจะไมม่บีรกิารหอ้งพักแบบ 3 ทา่น (TRIPLE) ดงันัน้ทาง
บรษัิททัวรจ์ะจัดหอ้งพักใหท้า่นแยกเป็น 2 หอ้งพักแทน คอื 1 หอ้งนอนคู ่(พัก 2 ทา่น) และ 1 หอ้งพักเดีย่ว (พัก 1 ทา่น) 
3. บางโรงแรมในประเทศญีปุ่่ น ไมม่บีรกิารหอ้งพักแบบเตยีงคู ่(TWIN) หรอืกรณีทีห่อ้งพกัแบบเตยีงคูโ่รงแรมนัน้เต็ม (TWIN) ทาง
บรษัิททัวรจ์ะจัดหอ้งพักแบบ 1 เตยีงใหญ ่(DOUBLE) ใหท้า่นแทน 
4. กรณีโรงแรมทีเ่ขา้พักในประเทศญีปุ่่ น ไมม่บีรกิารออนเซน็ภายในโรงแรม ทางบรษัิททัวรจ์ะน าคณะเขา้ใชบ้รกิารออนเซน็ทีอ่ยู่
บรเิวณใกลเ้คยีงแทน (เฉพาะรายการทวัรท์ ีร่ะบโุปรแกรมอาบน า้แรธ่รรมชาตเิทา่น ัน้) 
 

 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ราคาทัวร์รวม 

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. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 

 
ราคาทัวร์ไม่รวม  

1.   ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน / ใบก ากับภาษี) 
2.   ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม 
3. ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินก าหนด (ปกติ ขาไป 20 กก. / ขากลับ 20 ก.ก.) 
4. ค่าท าวีซ่าส าหรับหนังสือเดินทางต่างชาต ิ(ไม่ใช่หนังสือเดินทางไทย) 
5. ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่นท่านละ 5,000 เยน หรือ 1,500 บาท ต่อทริป (ช้าระที่สนามบินดอนเมือง ในวัน

เช็คอิน) 
6. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ตามความพึงพอใจ 

 
 
 
 
 
 

หากผู้โดยสารถกูปฎิเสธการออกนอกประเทศไทยหรือเข้าประเทศญ่ีปุ่ น 

จากเจ้าหน้าท่ีแรงงานไทยหรือเจ้าหน้าท่ีตรวจคนออกนอกประเทศไทยและเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองที่ประเทศญ่ีปุ่ นทางผู้จดัและทางสาย
การบินจะไมส่ามารถรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ทกุกรณีผู้ โดยสารอาจจะต้องรับผิดชอบค่าปรับท่ีประเทศญ่ีปุ่ นเรียกเก็บผู้ โดยสารต้องรอ
กลบัประเทศไทยในเท่ียวบินถดัไปที่มีที่นัง่วา่งหรือตามวนัเดินทางของตัว๋เคร่ืองบินทัง้นีแ้ล้วแต่ทางเจ้าหน้าท่ีตรวจคนและสายการบิน ทางผู้จดั
ไมส่ามารถเข้าไปแทรกแซงได้ 

* ตัว๋สายการบินไม่สามารถระบุท่ีนัง่ ใชว้ธีิ RANDOM คือการสุ่มเลือกท่ีนัง่โดยระบบสายการบิน * 
การจดัท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ทางผูจ้ดัไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงไดแ้ต่จะท าการ Request ใหไ้ดเ้ท่านั้น งดการคืนบตัรโดยสาร  
และหากยกเลิกการเดินทาง ทางสายการบินไม่มีระบบคืนเงินบางส่วน 



  

 

 
การเดินทางในแต่ละครั งจะต้องมีผู้โดยสารอย่างน้อยจ้านวน 30 ท่านขึ นไป หากผู้โดยสารไม่ครบจ้านวนดังกล่าว 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์ 
กรุณาช้าระมัดจ้า ท่านละ 15,000 บาท  หรือท่านละ 20,000 (กรณีเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ)์  
กรุณาช้าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ภายใน 30 วันก่อนการเดินทาง (นับรวมวันเสาร์-อาทิตย์) 

 
เงื่อนไขการเปลี่ยนวันเดินทางหรือเปลี่ยนชื่อผู้เดินทาง 
1. กรณีวันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือช่วงเทศกาล ผู้จองทัวร์ต้องแจ้งเปลี่ยนวันเดินทางหรือเปลี่ยนชื่อผู้เดินทาง ไม่น้อย
กว่า 45 วัน ก่อนการเดินทาง (นับรวมเสาร์-อาทิตย์) สามารถเปลี่ยนได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น หากแจ้งหลังจากนี้ ผู้เดินทางควรหาผู้
เดินทางท่านใหม่มาแทนผู้ที่ไม่สามารถเดินทางได ้
2. กรณีวันเดินทางไม่ตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือช่วงเทศกาล ผู้จองทัวร์ต้องแจ้งเปลี่ยนวันเดินทางหรือเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางไม่
น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดิน (นับรวมเสาร์-อาทิตย์) สามารถเปลี่ยนได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น หากแจ้งหลังจากนี้ ผู้เดินทางควรหาผู้
เดินทางท่านใหม่มาแทนผู้ที่ไม่สามารถเดินทางได้ 
3. กรณีจองทัวร์ภายใน 15 วันก่อนออกเดินทาง (นับรวมเสาร์-อาทิตย์) ผู้จองทัวร์ไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางหรือเปลี่ยนชื่อผู้
เดินทางได้ทุกกรณี 
4. กรณีแจ้งเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางหลังจากออกตั๋วโดยสารเรียบร้อยแล้ว ผู้เดินทางจะต้องช าระค่าตั๋วโดยสารเพิ่มด้วยตนเองจากค่าทัวร์
ที่ช าระมาแล้ว ณ วันที่ต้องการเปลี่ยนชื่อผู้เดินทาง ตามข้อก าหนดของทางบริษัทและสายการบิน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อใน
เอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับ
ทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ 
2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ 
อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหน่ึงเพ่ือท าเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบ
อ านาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้น าเงิน
เข้าให้ครบถ้วน โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้ 

2.1 แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง ไม่น้อยกว่า 45 วัน (นับรวมวันเสาร์-อาทิตย์) คืนเงินค่าบริการ 100% ของค่าบริการ
ที่ช้าระมาแล้ว  
2.2 แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทางภายใน  31-44 วัน (นับรวมวันเสาร์-อาทิตย์) ยึดเงินค่ามัดจ้าทั งหมดของค่าบริการที่
ช้าระมาแล้ว 
2.3 แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทางภายใน 30 วัน (นับรวมวันเสาร์-อาทิตย์) ยึดเงินค่าบริการ 100% ของค่าบริการที่
ช้าระมาแล้ว  
เนื่องจากบริษัทต้องด าเนินการจัดเตรียมน าเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวล่วงหน้า เช่น การส ารองที่นั่งตั๋วเครื่องบินโดยสาร การ
จองโรงแรมที่พัก ยานพานหะส าหรับเดินทาง ร้านอาหาร เป็นต้น 

3. การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจ าหรือเป็นเที่ยวบินเช่าเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน จะไม่มีการคืน
เงินมัดจ าหรือค่าบริการทั้งหมด   
4. การติดต่อประสานงานกับทางบริษัท เช่น แฟกซ์ อีเมล หรือจดหมาย ต้องท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท ดังนี้  

วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 09.00 น. – 17.30 น.  
วันเสาร์ เวลา 09.00 น. – 16.00 น.  
หรือสามารถติดต่อประสานงานผ่านแอพพลิเคช่ันอื่นๆตามช่องทางของบริษัทได ้

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาทัวร์ หรือยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยว จองเดินทางน้อยกว่า 30 ท่าน  
 

 

 

 

 
 

ขอ้ควรทราบ 
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่

เกนิ 15 วนัไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธรุกจิ 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 ้



  

 

ข้อแนะน้าก่อนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะน าติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกันทุก
ชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก 
ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่ก าหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่
และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่าน้ัน  
2. สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬา ฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่
โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่าน้ัน  
3. ประเทศญี่ปุ่น มีกฎหมายห้ามน าผลิตภัณฑ์ที่ท ามาจากพืช และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้สด  ไข่ เนื้อสัตว์    ไส้
กรอก ฯ เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่านี้ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสียค่าปรับในอัตราที่สูงมาก 
 
หมายเหตุ 
1. ทัวร์นี้ส าหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่าน้ัน 
2. ทัวรน้ี์เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือไม่ใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด 
หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน 
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 30 ท่าน โดยจะแจ้งให้กับ 
นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 15 วันก่อน 
การเดินทางส าหรับประเทศที่มีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพ่ิมจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วม 
เดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทก าหนดเพ่ือให้คณะเดินทางได้  ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป 
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหน้าชื่อ เลขที่หนังสือ 
เดนิทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองต๋ัวเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทาง 
บริษัทพร้อมการช าระเงินมัดจ า 
5.ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์  
6.ภูมิอากาศและเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะค านึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่
เป็นส าคัญ 
7.ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจาก 
ความผิดของทางบริษัท เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือ 
เสียหายของสัมภาระ ความล่าช้าของสายการบิน เปลี่ยนแปลงตารางบิน การบริการของสายการบิน และเหตุสุดวิสัยอื่น เป็น 
ต้น 
7. อัตราค่าบริการนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวน 
สิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิมขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่า 
ภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ 
 



  

 

 
 
 
 
 
 
 

 

โปรดอา่นทกุขอ้ในรายการทวัรโ์ดยละเอยีด  
หากมขีอ้สงสยักรณุาสอบถามกอ่นท าการจองทกุคร ัง้ 


