
 

 

 

 

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พักเด่ียว หมายเหตุ 

01-04 มกราคม 2562 19,999.- 8,000.-  
02-05 มกราคม 2562 19,999.- 8,000.-  

03-06 มกราคม 2562 19,999.- 8,000.-  



 

 

04-07 มกราคม 2562 19,999.- 8,000.-  

05-08 มกราคม 2562 19,999.- 8,000.-  
06-09 มกราคม 2562 16,987.- 8,000.-  

07-10 มกราคม 2562 17,987.- 8,000.-  

08-11 มกราคม 2562 19,999.- 8,000.-  
09-12 มกราคม 2562 19,999.- 8,000.-  
10-13 มกราคม 2562 19,999.- 8,000.-  
11-14 มกราคม 2562 19,999.- 8,000.-  
12-15 มกราคม 2562 19,999.- 8,000.-  

13-16 มกราคม 2562 16,987.- 8,000.-  
14-17 มกราคม 2562 17,987.- 8,000.-  
15-18 มกราคม 2562 19,999.- 8,000.-  
16-19 มกราคม 2562 19,999.- 8,000.-  
17-20 มกราคม 2562 19,999.- 8,000.-  

18-21 มกราคม 2562 19,999.- 8,000.-  
19-22 มกราคม 2562 19,999.- 8,000.-  
20-23 มกราคม 2562 16,987.- 8,000.-  
21-24 มกราคม 2562 17,987.- 8,000.-  
22-25 มกราคม 2562 19,999.- 8,000.-  

23-26 มกราคม 2562 19,999.- 8,000.-  
24-27 มกราคม 2562 19,999.- 8,000.-  

25-28 มกราคม 2562 19,999.- 8,000.-  
26-29 มกราคม 2562 19,999.- 8,000.-  
27-30 มกราคม 2562 16,987.- 8,000.-  

28 -31 มกราคม 2562   17,987.- 8,000.-  
29 มกราคม 2562 -01 กุมภาพันธ์ 2562 19,999.- 8,000.-  
30 มกราคม 2562 -02 กุมภาพันธ์ 2562 19,999.- 8,000.-  
31 มกราคม 2562 -03 กุมภาพันธ์ 2562 19,999.- 8,000.-  
01-04 กุมภาพันธ์ 2562 19,999.- 8,000.-  

02-05 กุมภาพันธ์ 2562 19,999.- 8,000.-  
03-06 กุมภาพันธ์ 2562 18,987.- 8,000.-  



 

 

 

 

04-07 กุมภาพันธ์ 2562 19,987.- 8,000.-  

05-08 กุมภาพันธ์ 2562 21,999.- 8,000.- วันตรุษจีน 
06-09 กุมภาพันธ์ 2562 20,999.- 8,000.-  

07-10 กุมภาพันธ์ 2562 20,999.- 8,000.-  

08-11 กุมภาพันธ์ 2562 20,999.- 8,000.-  
09-12 กุมภาพันธ์ 2562 20,999.- 8,000.-  
10-13 กุมภาพันธ์ 2562 18,987.- 8,000.-  
11-14 กุมภาพันธ์ 2562 19,987.- 8,000.-  
12-15 กุมภาพันธ์ 2562 20,999.- 8,000.-  

13-16 กุมภาพันธ์ 2562 20,999.- 8,000.-  
14-17 กุมภาพันธ์ 2562 20,999.- 8,000.-  
15-18 กุมภาพันธ์ 2562 20,999.- 8,000.-  
16-10 กุมภาพันธ์ 2562 20,999.- 8,000.-  
17-20 กุมภาพันธ์ 2562 18,987.- 8,000.-  

18-21 กุมภาพันธ์ 2562 19,987.- 8,000.-  
19-22 กุมภาพันธ์ 2562 21,999.- 8,000.- วันมาฆบูชา 
20-23 กุมภาพันธ์ 2562 20,999.- 8,000.-  
21-24 กุมภาพันธ์ 2562 20,999.- 8,000.-  
22-25 กุมภาพันธ์ 2562 20,999.- 8,000.-  

23-26 กุมภาพันธ์ 2562 20,999.- 8,000.-  
24-27 กุมภาพันธ์ 2562 18,987.- 8,000.-  

25-28 กุมภาพันธ์ 2562  19,987.- 8,000.-  
26 กุมภาพันธ์ 2562 -1 มีนาคม 2562 21,999.- 8,000.-  
27 กุมภาพันธ์ 2562 -2 มีนาคม 2562 21,999.- 8,000.-  

28 กุมภาพันธ์ 2562 -3 มีนาคม 2562 21,999.- 8,000.-  

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



 

 

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

23.30 น.  พร้อมกันท่ี สนามบินนานาชาติดอนเมือง ช้ัน 3 อาคารผู้โดยสารระหว่างต่างประเทศ เคาน์เตอร์ สายการบิน  
NOKSCOOT มีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน 

 

วันที่สอง นาริตะ - พระใหญ่ ลานสก ีฟูจิเท็น – อาบน ้าแร่ แช่ออนเซ็น                                 (-/L/D) 

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

 
 
 
 
 
 

 
น าท่านสนุกกับกิจกรรมกลางแจ้งท่ามกลางหิมะ ณ ลานสกี ฟูจิเท็น ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเล่นไม้กระดาน
เล่ือนได้ตามอัธยาศัย ณ ดินแดนแห่งนี้ท่ีซึ่งเป็นสวนสนุกขนาดใหญ่ มีกิจกรรมนอกเหนือจากการเล่นสกีมากมาย 
เป็นลานสกีท่ีมีช่ือเสียงและมีฉากหลังเป็นภูเขาไฟฟูจิ ท่ีสวยงามท่านจะได้สนุกกับลานหิมะขาวโพลน (ค่าบริการ
โดยประมาณ 1. เช่าอุปกรณ์สกี ราคา 5,500 เยน // 2. เช่าอุปกรณ์สโนว์บอร์ดราคา 5,500 เยน // 3. เช่า
ชุด ประกอบด้วยเสื้อ กางเกง ถุงมือ หมวกและแว่นตา ในราคา 5,500 เยน) (หมายเหตุ ลานสกีจะเปิด
ให้บริการโดยข้ึนอยู่กับสภาพภูมิอากาศและปริมาณหิมะเป็นส าคัญ) 
 

ค่้า รับประทานอาหารค่้า (มื อที่ 2) ณ ห้องอาหาร อิ่มอร่อยกับเมนูมื อพิเศษที่มีขาปู  ให้ท่านได้ล้ิมลองรสชาติปู
พร้อมน้ าจ้ิมสไตส์ญี่ปุ่นอย่างจุใจ หลังอาหารให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น ้าแร่ธรรมชาติ เช่ือว่าถ้าได้แช่น้ าแร่
แล้ว จะท าให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น 
 สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพัก 

พักที่   Hotel Alexander Royal Resort Yamanakako  หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 



 

 

 

วันที่สาม  ศูนย์จ้าลองแผ่นดินไหว - DUTY FREE - สาธิตการชงชา -  วัดอาซากุสะ – ย่านโอไดบะ - ย่านชินจุกุ โตเกียว 
(B / L / -) 

เช้า บริการอาหารเช้า (มื อที่ 3) ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเย่ียมชม ศูนย์จ้าลองแผ่นดินไหว ต้ังอยู่บริเวณใกล้ๆ กับเขตภูเขาไฟฟูจิ ภายในมีห้องจัดแสดงข้อมูลการ
ประทุของภูเขาไฟจากทุกมุมโลก ห้องแสดงภาพแผ่นดินไหว ห้องแสดงเหตุการณ์หลังแผ่นดินไหว ห้องจ าลอง
แผ่นดินไหว ห้องอุทกภัย ห้องเขาวงกตกระจก นอกจากนี้ยังมีโซนถ่ายภาพกับภูเขาไฟฟูจิ โซนความรู้ต่างๆ และ 
โซนช็อปปิ้งสินค้างานฝีมือญี่ปุ่นต่างๆ เช่นมีดแบบด้ังเดิม ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา เครื่องส าอาง และ ของฝาก
อีกมากมาย และยังมีห้องน้ าไว้บริการฟรีอีกด้วย น าท่านเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษี ณ JTC DUTY FREE 
น าท่านสัมผัสวิถีชีวิตชาวญี่ปุ่น ด้วยการสาธิตการชงชา แบบญี่ปุ่น และให้ท่านได้ลองชงชา และเลือกซื้อสินค้า
นานาชนิด 
น้าท่านเดินทางสู่เมืองโตเกียว ผ่านชมแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริมแม่น้ าสุมิดะ ผ่านชมหอโทรทัศน์
โตเกียวสกายทรี เป็นตึกท่ีสูงท่ีสุดในญี่ปุ่น มีความสูงถึง 634 เมตร เท่ียวชม วัดอาซากุสะ วัดท่ีเก่าแก่ท่ีสุด ใน
กรุงโตเกียว เข้านมัสการขอพรจากพระพุทธรูปเจ้าแม่กวนอิมทองค า  นอกจากนั้นท่านยังจะได้พบเก็บภาพ
ประทับใจ กับโคมไฟขนาดยักษ์ท่ีมีความสูงถึง 4.5 เมตรซึ่งแขวนอยู่บริเวณประตูทางเข้าวัด และยังสามารถเลือก
ซื้อเครื่องรางของขลัง ได้  ภายในวัด ฯลฯ หรือเพลิดเพลินกับ ถนนนาคามิเซ ถนนช้อปป้ิงท่ีมี ช่ือเสียงของวัด มี
ร้านขายของท่ีระลึกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางของขลัง ของเล่นโบราณ และตบท้ายด้วยร้านขายขนมท่ีคน
ญี่ปุ่น มายังวัดแห่งนี้ต้องมาต่อคิวกัน เพื่อล้ิมลองกบัรสชาติสุดแสนอร่อย  

เที่ยง  อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย  
บ่าย  น าท่านเดินทางสู่ ย่านโอไดบะ เป็นเกาะจ าลองขนาดใหญ่ซึ่งสร้างขึ้นจากการถมทะเลบริเวณอ่าวโตเกียว เติบโต

ขึ้นอย่างรวดเร็วในฐานะเขตท่าเรือ จนถึงช่วงทศวรรษท่ี 1990 โอะไดบะได้กลายเป็นย่านการค้า ย่าน พักอาศัย 

และนันทนาการท่ีใหญ่ โตแห่งหนึ่ ง  น าชม Unicorn Gundam หุ่นกัน ด้ัมตัวใหม่ เป็นรุ่น  RX-0 Unicorn 

Gundam ในโหมด Destroy เป็นหุ่นสีขาว-แดง มีความสูงประมาณ 24 เมตร สูงกว่าหุ่นตัวเดิมถึง 6 เมตร 

น ำท่ำนเดินทำงสู่ ย่านชินจุกุ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการจับจ่ายซื้อสินค้านานาชนิด ไม่ว่าจะเป็น ร้านซานริโอะ 
ร้านขายเครื่องอิเลคทรอนิกส์ กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องส าอาง ต่างๆ กันท่ีร้าน MATSUMOTO แหล่ง
รวมเหล่าบรรดาเครื่องส าอางมากมาย อาทิ มาร์คเต้าหู้, โฟมล้างหน้า WHIP FOAM , ครีมกันแดดชิเซโด้ แอนเนส
ซ่าท่ีคนไทยรู้จักเป็นอย่างดี น าท่านเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษี ณ JTC DUTY FREE  

ค่้า  อิสระอาหารค่้าตามอัธยาศัย  
สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพัก 

พักที่   Toyoko Inn Tokyo Ikebukuro  HOTEL หรือเทียบเท่า  
 



 

 

 

วันที่สี่  โตเกียว - สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง                                                             (B / 
อิสระ / --) 

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

**โปรแกรมสามารถสลับปรับเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า** 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ราคาทัวร์รวม 

1. ค่าต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ ตามรายการ   2.ค่าอาหารทุกมื้อ ตามท่ีระบุในรายการ 
3. ค่าเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ   4.ค่าท่ีพักห้องละ 2-3 ท่าน ตามรายการ 
5. ค่ารถรับ-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ   6.ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งท่ีมี 
7. ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระไป-กลับ ท่านละ 20 กก.  8.หัวหน้าทัวร์น าเท่ียวตลอดรายการ 
9. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 
10. น้ าด่ืมวันละ 1 ขวด 

 
 
 

เงือ่นไขหอ้งพกั :  

1. โรงแรมทีร่ะบใุนรายการทัวรย์ังไมค่อนเฟิรม์ 100% ซึง่อาจจะมกีารเปลีย่นแปลง โดยทางบรษัิททัวรจ์ะแจง้ใหท้ราบพรอ้มกับใบนัด
หมายเตรยีมตัว ประมาณ 1-3 วัน กอ่นการเดนิทาง โดยจะจัดโรงแรมใหอ้ยูใ่นระดับเดยีวกัน 

2. โรงแรมในประเทศญีปุ่่ น หอ้งพักจะมขีนาดคอ่นขา้งเล็กและบางโรงแรมจะไมม่บีรกิารหอ้งพักแบบ 3 ทา่น (TRIPLE) ดังนัน้ทาง
บรษัิททัวรจ์ะจัดหอ้งพักใหท้า่นแยกเป็น 2 หอ้งพักแทน คอื 1 หอ้งนอนคู ่(พัก 2 ทา่น) และ 1 หอ้งพักเดีย่ว (พัก 1 ทา่น) 
3. บางโรงแรมในประเทศญีปุ่่ น ไมม่บีรกิารหอ้งพักแบบเตยีงคู ่(TWIN) หรอืกรณีทีห่อ้งพักแบบเตยีงคูโ่รงแรมนัน้เต็ม (TWIN) ทาง

บรษัิททัวรจ์ะจัดหอ้งพักแบบ 1 เตยีงใหญ ่(DOUBLE) ใหท้า่นแทน 
4. กรณีโรงแรมทีเ่ขา้พัก ไมม่บีรกิารออนเซน็ภายในโรงแรม ทางบรษัิททัวรจ์ะน าคณะเขา้ใชบ้รกิารออนเซน็ทีอ่ยูบ่รเิวณใกลเ้คยีงแทน 
(เฉพาะรายการทวัรท์ ีร่ะบุโปรแกรมอาบน า้แรธ่รรมชาตเิทา่น ัน้) 
 

 

* ต ัว๋สายการบนิไมส่ามารถระบุทีน่ ัง่ ใชว้ธิ ีRANDOM คอืการสุม่เลอืกทีน่ ัง่โดยระบบสายการบนิ * 

การจดัทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
แตจ่ะท าการ Request ใหไ้ดเ้ทา่น ัน้ งดการคนืบตัรโดยสาร และหากยกเลกิการเดนิทาง  
ทางสายการบนิไมม่รีะบบคนืเงนิบางสว่น 

หากผูโ้ดยสารถูกปฎเิสธการออกนอกประเทศไทยหรอืเขา้ประเทศญีปุ่่ น 
จากเจา้หนา้ทีแ่รงงานไทยหรอืเจา้หนา้ทีต่รวจคนออกนอกประเทศไทยและเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงทีป่ระเทศญีปุ่่ นทาง
ผูจ้ดัและทางสายการบนิจะไมส่ามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ทกุกรณี 

ผูโ้ดยสารอาจจะตอ้งรบัผดิชอบคา่ปรบัทีป่ระเทศญีปุ่่ นเรยีกเก็บ 
ผูโ้ดยสารตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเทีย่วบนิถดัไปทีม่ที ีน่ ัง่วา่งหรอืตามวนัเดนิทางของต ัว๋เครือ่งบนิ 

ท ัง้นีแ้ลว้แตท่างเจา้หนา้ทีต่รวจคนและสายการบนิ ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 



 

 

ราคาทัวร์ไม่รวม  
1.   ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน / ใบก ากับภาษี) 
2.   ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง อาหารและเครื่องด่ืมท่ีส่ังเพิ่ม 
3. ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระ ท่ีหนักเกินสายการบินก าหนด (ปกติ ขาไป 20 กก. / ขากลับ 20 กก.) 
4. ค่าวีซ่าส าหรับพาสปอร์ตต่างชาติ 
5. ทิปคนขับรถและไกด์ทอ้งถ่ินท่านละ  6,000 เยน หรือ 2,000 บาท ต่อทริป (ช้าระท่ีสนามบินดอนเมืองในวันเช็คอิน) 
6. ทิปหัวหน้าทัวร์ ตามความพึงพอใจ 

 

การเดินทางในแต่ละครั งจะต้องมีผู้โดยสารจ้านวน 30 ท่านขึ นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ้านวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา 

 
เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อใน

เอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการ
จองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้อง
แฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อท าเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน 
โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุด
บัญชีธนาคารท่ีต้องการให้น าเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้ 

3. การเดินทางท่ีต้องการันตีมัดจ าหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กับสาย
การบนิ หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าบริการท้ังหมด   

4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึง
ศุกร์ เวลา 9.00 น. – 17.30 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 16.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ท่ี
รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 30 คน  
 
เง่ือนไขและข้อก้าหนดอืน่ๆ 

1. ทัวร์นี้ส าหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเท่ียวเท่านั้น 
2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามท่ีระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือท้ังหมด หรือถูก

ปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือท้ังหมดให้แก่ท่าน 
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 30 ท่าน โดยจะแจ้งให้กับ

นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 15 วัน



 

 

ก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพิ่มจากการท่ีมี
นักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ีทางบริษัทก าหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้  ทางเรายินดีท่ีจะให้บริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหน้าช่ือ เลขท่ีหนังสือ
เดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองต๋ัวเครื่องบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทาง
บริษัทพร้อมการช าระเงินมัดจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ท้ังนี้ บริษัทจะค านึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเท่ียวส่วน
ใหญ่เป็นส าคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีเพิ่มขึ้นของนักท่องเท่ียวที่มิได้เกิดจาก
ความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหาย
หรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น 

7. อัตราค่าบริการนี้ค านวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าต๋ัวเครื่องบิน ค่า
ภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

 

 

 

 
 
 
ข้อแนะน้าก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ท่ีจะน าติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และ
รวมกันทุกช้ินไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้เจ้าหน้าท่ี
ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าส่ิงของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าท่ี
ก าหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าท่ีโหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น  
2. ส่ิงของท่ีมีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจ้าหน้าท่ีโหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น  
3. ประเทศญี่ปุ่น มีกฎหมายห้ามน าผลิตภัณฑ์ท่ีท ามาจากพืช และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้สด  ไข่ 
เนื้อสัตว์ ไส้กรอกฯ เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดต่อท่ีจะมาจากส่ิงเหล่านี้ หากเจ้าหน้าท่ีตรวจพบ จะต้องเสียค่าปรับในอัตรา
ท่ีสูงมาก 

ขอ้ควรทราบ 
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่นไม่

เกนิ 15 วนัไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการ

ตรวจเขา้เมอืงเพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้
- ต ัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
- สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ นได ้ 

(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 
- ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่น  

(เชน่ คนรูจ้กั โรงแรม และอืน่ๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

- ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้



 

 

 
หมายเหตุ 

1.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการออกทัวร์ตั งแต่ 30 ท่านขึ นไป หากมีลูกทัวร์ต้่ากว่านี อาจจะต้องมีการปรับราคาขึ น 
2.ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ินหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกเท่ียวบิน, การประท้วง, การ
นัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าท่ี
กรมแรงงานท้ังจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
3.ทางบริษัทฯจะรับเฉพาะลูกค้าท่ีมีความประสงค์ท่ีจะเดินทางไปท่องเท่ียวเท่านั้น 
4.ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมื้อเพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทาง
แล้ว 

 
 
 

 
 

 

โปรดอา่นทกุขอ้ในรายการทวัรโ์ดยละเอยีด  
หากมขีอ้สงสยักรณุาสอบถามกอ่นท าการจองทกุคร ัง้ 


