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

 

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

23.00 น.  พร้อมกันท่ี สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารระหว่าง มีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอย
ต้อนรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน  สายการบิน  NOKSCOOT  ประตู 5 

 

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ ่ พักเดี่ยว หมายเหตุ 

03 – 06 มิ.ย. 2562 15,987.- 8,000.-  

09 – 12 มิ.ย. 2562 17,999.- 8,000.-  

10 – 13 มิ.ย. 2562 16,999.- 8,000.-  

16 – 19 มิ.ย. 2562 17,999.- 8,000.-  

23 – 26 มิ.ย. 2562 17,999.- 8,000.-  

30 – 03 ก.ค. 2562 17,999.- 8,000.-  

07 – 10 ก.ค. 2562 17,999.- 8,000.-  

14 – 17 ก.ค. 2562 23,999.- 8,000.-  

21 – 24 ก.ค. 2562 18,999.- 8,000.-  

28 – 31 ก.ค. 2562 20,999.- 8,000.-  

04 – 07 ส.ค. 2562 22,999.- 8,000.-  

11 -14 ส.ค. 2562 23,999.- 8,000.-  

18 – 21 ส.ค. 2562 21,999.- 8,000.-  

25 – 28 ส.ค. 2562 19,999.- 8,000.-  

26 – 29 ส.ค. 2562 19,999.- 8,000.-  



 

 

วันที่สอง  วัดอาซากุสะ – โอไดบะ – ชินจุกุ                (-/SET 
BOX/-) 

02.20 น.      ออกเดินทางสู่โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน NOKSCOOT เที่ยวบนิที่ XW 102 
10.25 น.   ถึงสนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ชั่วโมง)  
เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1) SET BOX 

เท่ียวชม วัดอาซากุสะ วัดท่ีเก่าแก่ท่ีสุด ในกรุงโตเกียว เข้านมัสการขอพรจากพระพุทธรูปเจ้าแม่
กวนอิมทองค า  นอกจากนั้นท่านยังจะได้พบเก็บภาพประทับใจ กับ
โคมไฟขนาดยักษ์ท่ีมีความสูงถึง 4.5 เมตรซึ่งแขวนอยู่บริเวณประตู
ทางเข้าวัด และยังสามารถเลือกซื้อเครื่องรางของขลัง ได้  ภายในวัด 
ฯลฯ หรือเพลิดเพลินกับ ถนนนาคามิเซ ถนนช้อปปิ้งท่ีมี ชื่อเสียง

ของวัด มีร้านขายของท่ีระลึกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางของ
ขลัง ของเล่นโบราณ และตบท้ายด้วยร้านขายขนมท่ีคนญี่ปุ่น มายัง
วัดแห่งนี้ต้องมาต่อคิวกัน เพื่อลิ้มลองกับรสชาติสุดแสนอร่อย น า
ท่านเดินทางสู่ ย่านโอไดบะ เป็นเกาะจ าลองขนาดใหญ่ซึ่งสร้างขึ้น
จากการถมทะเลบริเวณอ่าวโตเกียว เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วในฐานะ
เขตท่าเรือ จนถึงช่วงทศวรรษท่ี 1990 โอะไดบะได้กลายเป็นย่านการค้า ย่านพักอาศัย และ
นันทนาการท่ีใหญ่โตแห่งหนึ่ง น าชม Unicorn Gundam หุ่นกันดั้มตัวใหม่เป็นรุ่น RX-0 Unicorn 
Gundam ในโหมด Destroy เป็นหุ่นสีขาว-แดง มีความสูงประมาณ 24 เมตร สูงกว่าหุ่นตัวเดิมถึง 6 
เมตร จากนั้น ย่านชินจุกุ แหล่งบันเทิงและแหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ใจกลางเมืองหลวงโตเกียว เป็น
ศูนย์รวมแฟชั่นเก๋ๆ เท่ห์ๆ ของเหล่าบรรดาแฟชั่นนิสต้า มีสถานีรถไฟชินจูกุท่ีเป็นเหมือนศูนย์กลาง
ของของย่านนี้ ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานีท่ีคึกคักท่ีสุดในญี่ปุ่น ในแต่ละวันมีผู้คนจ านวนมากถึง 2.5 ล้านคน
ท่ีใช้บริการสถานีแห่งนี้ ทางด้านตะวันตกย่านนี้ท่ีเต็มไปด้วยตึกระฟ้าหลายอาคาร มีท้ังโรงแรมชั้น ตึก
แฝดท่ีเป็นส านักงานรัฐบาลซึ่งด้านบนของตึกนี้เปิดให้ประชาชมเข้าชมฟรี ส่วนทางด้านตะวันออกนั้น
คือ คาบูกิโชะ เป็นย่านท่ีเต็มไปด้วยห้างสรรพสินค้า, ร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่อย่าง Big Camera 
และย่านบันเทิงยามราตรีที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น 

พักที่  RELIEF HANEDA HOTEL หรือเทียบเท่า  
 



 

 

วันที่สาม  JTC DUTY FREE – วัดพระใหญ่ USHIKU DAIBUSU – AMI PREMIUM OUTLET – AEON 
TOWN                                 
(B / - / อิสระ) 

เช้า บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 3) ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษี ณ JTC DUTY FREE จากนั้น
น าท่านเดินทางสู่ USHIKU DAIBUTSU  (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์)ซึ่ง
เป็นรูปปั้นพระพุทธรูปท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ท่ีท าจากทองบรอนซ์ มี
ความสูง 120 เมตร (390 ฟุต)รูปปั้นพระพุทธรูปท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก 
ท่ีท าจากทองบรอนซ์ ถูกบันทึกอยู่ในกินเนสบุ๊กว่า ป็นพระพุทธรูปท่ีสูงท่ีสุดในโลก ต้องใช้เวลา ในการ
สร้างถึง 10 ปี สร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี 1993รูปปั้นขนาดใหญ่นี้ มีความสูงมากกว่าอนุสาวรีย์เทพี
เสรีภาพในนิวยอร์ก (40 เมตร) มาตรฐานของสวนสวรรค์กระจายออกไปด้วยเท้าของ พระพุทธเจ้า มี
ดอกไม้บานตลอดท้ังสี่ฤดูกาลนอก จากนี้ผู้เข้าชมยัง สามารถเข้าดูการตกแต่งภายในของพระพุทธเจ้า 
ภายในแบ่งออกเป็น 5 ชั้นและแต่ละชั้นแสดงให้เห็นถึงโลกท่ี ยอดเยี่ยมของพระพุทธศาสนา ผู้เข้าชม
สามารถขึ้นลิฟท์ไปได้ถึง 85 เมตรท่ีอกของพระพุทธเจ้า และเพลิดเพลิน กับการมองเห็นทิวทัศน์เบ้ือง
ล่างแบบพาราโนมาจากหน้าต่างชมวิว ในวันท่ีมีแดดแม้แต่ Tokyo SkyTree ก็สามารถมองเห็นได้ 

เที่ยง  อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย  
บ่าย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ AMI PREMIUM OUTLET ห้างสรรพสินค้าเอ้าท์เล็ทได้เปิดใหม่ ณ อามิ 

ตั้งแต่เดือนกรกฏาคม ค.ศ. 2009 ซึ่งมี 100 ร้านค้าของแบรนด์ท่ีมีคุณภาพ จากท้ังภายในประเทศ
และต่างประเทศ ท่ีจะท าให้ท่านพอใจและมีความสุขไปกับการช้อปปิ้งสินค้า การออกแบบคอนเซ็ปต์
ของห้างสรรพสินค้าเอ้าท์เล็ทแห่งนี้ คือ เมืองชายฝั่งตะวันตกของอเมริกา ท่านจะรู้สึกสนุกไปกับการ
เดินช้อปปิ้งและยังมีร้านอาหารหลากหลายรูปแบบ ซึ่งบางร้านได้เปิดเป็นครั้งแรกในญี่ปุ่น  น าท่าน
เดินทางสู่ อิออน ทาวน์ ห้างสรรพสินค้าท่ีนิยมในหมู่นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ เนื่องจากตั้งอยู่ใกล้กับ
สนามบินนานาชาตินาริตะ ภายในตกแต่งในรูปแบบท่ีทันสมัยสไตล์ญี่ปุ่น มีร้านค้าท่ีหลากหลาย
มากกว่า 150 ร้านจ าหน่ายสินค้าแฟชั่น อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบ้าน นอกจากนี้ยังมีร้าน
เสื้อผ้าแฟชั่นมากมาย เช่น MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, Capcom games arcade และ
ซุปเปอร์มาร์เกตขนาดใหญ่ เป็นต้น 

ค่่า อิสระอาหารค่่าตามอัธยาศัย  
สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพัก 

พักที่   ASIA HOTEL NARITA หรือเทียบเท่า 



 

 

 

วันที่สี ่  สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง                                                                        
(B / อิสระ / --) 

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

**โปรแกรมสามารถสลับปรับเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า** 
บริการเช่าไวไฟ ตลอดทริปราคาเพียง 799 บาท เท่านั้น 

***มีจ านวนจ ากัด*** 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผังทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ NOK SCOOT 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ราคาทัวร์รวม 

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-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. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 

 
 

หากผูโ้ดยสารถกูปฎเิสธการออกนอกประเทศไทยหรอืเขา้ประเทศญีปุ่่ น 
จากเจา้หนา้ทีแ่รงงานไทยหรอืเจา้หนา้ทีต่รวจคนออกนอกประเทศไทยและเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมอืงที่
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 



 

 

ราคาทัวร์ไม่รวม  
1.   ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน / ใบก ากับภาษี) 
2.   ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง อาหารและ

เคร่ืองดื่มที่ส่ังเพิ่ม 
3. ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระ ท่ีหนักเกินสายการบินก าหนด (ปกติ ขาไป 20 กก. / ขากลับ 20 ก.ก.) 
4. ค่าท าวีซ่าส าหรับหนังสือเดินทางต่างชาติ (ไม่ใช่หนังสือเดินทางไทย) 
5. ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่นท่านละ 7,000 เยน หรือ 2,000 บาท ต่อทริป (ช่าระที่สนามบินดอนเมือง 

ในวันเช็คอิน) 
6. ค่าทิปหัวหน้าทัวรไ์ทย ตามความพึงพอใจ 

 
การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารอย่างน้อยจ่านวน 30 ท่านขึ้นไป หากผู้โดยสารไม่ครบจ่านวน
ดังกล่าว 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์ 
กรุณาช่าระมัดจ่า ท่านละ 15,000 บาท  หรือท่านละ 20,000 (กรณีเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์)  
กรุณาช่าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ภายใน 30 วันก่อนการเดินทาง (นับรวมวันเสาร์-อาทิตย์) 

 
เงื่อนไขการเปลี่ยนวันเดินทางหรือเปลี่ยนชื่อผู้เดินทาง 
1. กรณีวันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือช่วงเทศกาล ผู้จองทัวร์ต้องแจ้งเปลี่ยนวันเดินทางหรือเปลี่ยนชื่อผู้
เดินทาง ไม่น้อยกว่า 45 วัน ก่อนการเดินทาง (นับรวมเสาร์-อาทิตย์) สามารถเปลี่ยนได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น หากแจ้ง
หลังจากนี้ ผู้เดินทางควรหาผู้เดินทางท่านใหม่มาแทนผู้ท่ีไม่สามารถเดินทางได้ 
2. กรณีวันเดินทางไม่ตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือช่วงเทศกาล ผู้จองทัวร์ต้องแจ้งเปลี่ยนวันเดินทางหรือเปลี่ยนชื่อผู้
เดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดิน (นับรวมเสาร์-อาทิตย์) สามารถเปลี่ยนได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น หากแจ้ง
หลังจากนี้ ผู้เดินทางควรหาผู้เดินทางท่านใหม่มาแทนผู้ท่ีไม่สามารถเดินทางได้ 
3. กรณีจองทัวร์ภายใน 15 วันก่อนออกเดินทาง (นับรวมเสาร์-อาทิตย์) ผู้จองทัวร์ไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางหรือ
เปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้ทุกกรณี 
4. กรณีแจ้งเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางหลังจากออกตั๋วโดยสารเรียบร้อยแล้ว ผู้เดินทางจะต้องช าระค่าตั๋วโดยสารเพิ่มด้วย
ตนเองจากค่าทัวร์ท่ีช าระมาแล้ว ณ วันท่ีต้องการเปลี่ยนชื่อผู้เดินทาง ตามข้อก าหนดของทางบริษัทและสายการบิน  
 



 

 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ (ผู้
มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อ
แจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ 
2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการ
จอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อท าเรื่องขอรับ
เงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงิน
ค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารท่ีต้องการให้น าเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้ 

2.1 แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง ไม่น้อยกว่า 45 วัน (นับรวมวันเสาร์-อาทิตย์) คืนเงินค่าบริการ 100% 
ของค่าบริการที่ช่าระมาแล้ว  
2.2 แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทางภายใน  31-44 วัน (นับรวมวันเสาร์-อาทิตย์) ยึดเงินค่ามัดจ่าทั้งหมดของ
ค่าบริการที่ช่าระมาแล้ว 
2.3 แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทางภายใน 30 วัน (นับรวมวันเสาร์-อาทิตย์) ยึดเงินค่าบริการ 100% ของ
ค่าบริการที่ช่าระมาแล้ว  
เนื่องจากบริษัทต้องด าเนินการจัดเตรียมน าเที่ยวให้แก่นักท่องเท่ียวล่วงหน้า เช่น การส ารองท่ีนั่งตั๋วเครื่องบิน
โดยสาร การจองโรงแรมท่ีพัก ยานพานหะส าหรับเดินทาง ร้านอาหาร เป็นต้น 

3. การเดินทางท่ีต้องการันตีมัดจ าหรือเป็นเท่ียวบินเช่าเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน 
จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าบริการท้ังหมด   
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.  
หรือสามารถติดต่อประสานงานผ่านแอพพลิเคชั่นอื่นๆตามช่องทางของบริษัทได้ 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาทัวร์ หรือยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียว จองเดินทางน้อยกว่า 
30 ท่าน  

 
 
 
 
 

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 ้



 

 

ข้อแนะน่าก่อนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ท่ีจะน าติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น 
และรวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้
เจ้าหน้าท่ีตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุ
ภัณฑ์มากกว่าท่ีก าหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าท่ีโหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น  
2. สิ่งของท่ีมีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬา ฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และ
ฝากเจ้าหน้าท่ีโหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น  
3. ประเทศญี่ปุ่น มีกฎหมายห้ามน าผลิตภัณฑ์ท่ีท ามาจากพืช และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้สด  ไข่ 
เนื้อสัตว์    ไส้กรอก ฯ เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดต่อท่ีจะมาจากสิ่งเหล่านี้ หากเจ้าหน้าท่ีตรวจพบ จะต้องเสียค่าปรับ
ในอัตราท่ีสูงมาก 
หมายเหตุ 
1. ทัวร์นี้ส าหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยวเท่านั้น 
2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือไมใ่ช้บริการตามท่ีระบุไว้ในรายการทัวร์ ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด 
หรอืถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน 
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 30 ท่าน โดยจะแจ้งให้กับ 
นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 15 วันก่อน 
การเดินทางส าหรับประเทศที่มีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพ่ิมจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วม 
เดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทก าหนดเพ่ือให้คณะเดินทางได้  ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป 
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค าน าหน้าชื่อ เลขที่หนังสือ 
เดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทาง 
บริษัทพร้อมการช าระเงินมัดจ า 
5.ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์  
6.ภูมิอากาศและเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะค านึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่
เป็นส าคัญ 
7.ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพ่ิมข้ึนของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจาก 
ความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือ 
เสียหายของสัมภาระ ความล่าช้าของสายการบิน เปลี่ยนแปลงตารางบิน การบริการของสายการบิน และเหตุสุดวิสัยอ่ืน เป็น 
ต้น 
7. อัตราค่าบริการนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวน 
สิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่า 
ภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ 



 

 

 
 
 

 

โปรดอา่นทกุขอ้ในรายการทวัรโ์ดยละเอยีด  
หากมขีอ้สงสยักรณุาสอบถามกอ่นท าการจองทกุคร ัง้ 


