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เดนิทาง 
ราคาทวัร ์ หมายเหตุ 

ผูใ้หญ ่ เด็ก พกัเดี�ยว  

วนัที� 1-5 ก.ย. 61 19,999 19,999 8,000  

วนัที� 2-6 ก.ย. 61 18,999 18,999 8,000  

วนัที� 8-12 ก.ย. 61 19,999 19,999 8,000  

วนัที� 9-13 ก.ย. 61 18,999 18,999 8,000  

วนัที� 15-19 ก.ย. 61 19,999 19,999 8,000  

วนัที� 16-20 ก.ย. 61 18,999 18,999 8,000  

วนัที� 22-26 ก.ย. 61 21,999 21,999 8,000  

วนัที� 23-27 ก.ย. 61 20,999 20,999 8,000  

วนัที� 29 ก.ย.-3 ต.ค. 61 21,999 21,999 8,000  

วนัที� 30 ก.ย.-4 ต.ค. 61 20,999 20,999 8,000  

วนัที� 6-10 ต.ค. 61 23,999 23,999 8,000  

วนัที� 7-11 ต.ค. 61 22,999 22,999 8,000  

วนัที� 13-17 ต.ค. 61 23,999 23,999 8,000  

วนัที� 14-18 ต.ค. 61 22,999 22,999 8,000  

วนัที� 20-24 ต.ค. 61 25,999 25,999 8,000  

วนัที� 21-25 ต.ค. 61 23,999 23,999 8,000  
จอยแลนด ์หกัคา่ต ั0ว 7,000 บาท 

***ไมม่รีาคาเด็ก INFANT 7,000 บาท*** 
 

***ราคาคา่ทวัรด์งักลา่วหากมกีารเปลี�ยนแปลงคา่ต ั0วเครื�องบนิภาษสีนามบนิภาษนํี 9ามนัของสายการบนิ*** 
***บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ=ในการปรบัราคาขึ9นตามสายการบนิ*** 

 

 
 
วนัแรก  สนามบนิดอนเมอืง                                                                                                           (-- /--/--) 
23.30 น.  พรอ้มกนัที� สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ชั "น 3 อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งตา่งประเทศ เคานเ์ตอร ์สายการบนิ  

NOKSCOOT มเีจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯ คอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คอนิ 
วนัที�สอง นารติะ - ภเูขาไฟฟจู ิ– อาบนํ 9าแร ่แชอ่อนเซ็น - บฟุเฟ่ต ์ขาป ู                                   (-/SET BOX/D) 
02.20 น.      ออกเดนิทางสูโ่ตเกยีว ประเทศญี�ปุ่ น โดยสายการบนิ NOKSCOOT เที�ยวบนิที� XW 102 
10.25 น.   ถงึสนามบนินารติะ ประเทศญี�ปุ่ น (เวลาทอ้งถิ�นเร็วกวา่ไทย 2 ชั�วโมง) หลังจากผา่นขั "นตอนศลุกากรแลว้  
เที�ยง  บรกิารอาหารกลางวัน (มื9อที� 1) SET BOX 

นําทา่นเดนิทางสู ่ภเูขาไฟฟจู ิสมัผัสภเูขาไฟฟจูอิยา่งใกลช้ดิที�บรเิวณขั "นที� 5 ซึ�งเป็นจดุที�รถโดยสารสามารถขึ"น
ไปจอดได ้ฟจูเิป็นภเูขาไฟที�สงูที�สดุในญี�ปุ่ น และยังเป็นสญัลักษณ์ของประเทศญี�ปุ่ นอกีดว้ย ทา่นสามารถชม
ความงามของภเูขาไฟฟจูไิดต้ลอดทั"งปี เพราะในแตล่ะฤดภูเูขาไฟฟจูจิะมคีวามงดงามที�แตกตา่งกนั และเป็น
ภเูขาไฟที�สวยงามไมว่า่จะมองจากมมุไหนก็ตาม (หมายเหต ุการขึ9นชมภเูขาไฟฟจู ิช ั9น 5 น ั9นข ึ9นอยูก่บั
สภาพอากาศอํานวย)  

คํ�า รบัประทานอาหารคํ�า (มื9อที� 2) ณ หอ้งอาหาร อ ิ�มอรอ่ยกบัเมนูมื9อพเิศษที�มขีาปู ใหท้า่นไดล้ิ"มลองรสชาติ
ปพูรอ้มนํ"าจิ"มสไตสญ์ี�ปุ่ นอยา่งจใุจ หลังอาหารใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการแชนํ่ 9าแรธ่รรมชาต ิเชื�อวา่ถา้ไดแ้ช่
นํ"าแรแ่ลว้ จะทําใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขีึ"น 
 สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ี�พัก 

พกัที�   Hotel Alexander Royal Resort Yamanakako  หรอืเทยีบเทา่ 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
วนัที�สาม  โอชโินะ ฮคัไค  -  ศนูยจ์าํลองแผน่ดนิไหว - JTC DUTY FREE - สาธติการชงชา - วนอทุยาน

แหง่ชาตฮิาโกเน ่– ลอ่งเรอืโจรสลดั - หบุเขาโอวาคดุาน ิ        (B / L / -) 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ (มื9อที� 3) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นสู ่โอชโินะ ฮคัไค (OSHINO HAKKAI) บอ่นํ"าธรรมชาตกิบัความเลื�อมใสศรัทธา ความเชื�อในภเูขาไฟ 
ศักดิGสทิธิGฟจูยิามา่ กบัเวลาแสนยาวนานจากการละลายของหมิะของบนภเูขาไฟฟจูทีี�ไหลซมึ ลกึลงพื"นพภิพ 
ปฏบิตักิารซมึซบับรเิวณที�ลุม่ทําใหเ้กดินํ"าซมึขังขยายวงกวา้งกลายเป็นบอ่ขนาดยอ่มนํ"าในบอ่แตล่ะบอ่ใสสะอาด
จนเกดิสะทอ้นที�สวยงาม ตอ่มาในปี ค.ศ. 1985 สถานที�แหง่นี"ไดรั้บการคัดเลอืกเป็น 1ใน100 อนัดับแหลง่นํ"า 
จากธรรมชาต ิที�ดทีี�สดุของญี�ปุ่ น ทา่นสามารถเลอืกซื"อสนิคา้พื"นเมอืงตา่งๆ  
และสนิคา้เกษตรกรรมที�ชาวบา้น นํามาขายระหวา่งทางได ้ ไมว่า่จะเป็นผัก
ภเูขาที�สดกรอบ ผลไมอ้บแหง้ ถั�ว มนัญี�ปุ่ น และอื�นๆ อกีมากมาย 
นําทา่นเยี�ยมชม ศนูยจ์าํลองแผน่ดนิไหว ตั "งอยูบ่รเิวณใกล ้ๆ  กบัเขตภเูขาไฟ
ฟูจ ิภายในมีหอ้งจัดแสดงขอ้มูลการประทุของภูเขาไฟจากทุกมุมโลก หอ้ง
แสดงภาพแผ่นดนิไหว หอ้งแสดงเหตุการณ์หลังแผ่นดนิไหว หอ้งจําลอง
แผน่ดนิไหว หอ้งอทุกภัย หอ้งเขาวงกตกระจก นอกจากนี"ยังมโีซนถา่ยภาพกบั
ภเูขาไฟฟจู ิโซนความรูต้า่งๆ และ โซนช็อปปิ"งสนิคา้งานฝีมอืญี�ปุ่ นตา่งๆ เชน่
มดีแบบดั"งเดมิ ผลติภัณฑเ์ครื�องปั"นดนิเผา เครื�องสําอาง และ ของฝากอกีมากมาย และยังมหีอ้งนํ"าไวบ้รกิารฟรี
อกีดว้ย นําทา่นเลอืกซื"อสนิคา้ปลอดภาษี ณ JTC DUTY FREE    นําทา่นสมัผัสวถิชีวีติชาวญี�ปุ่ น ดว้ยการสาธติ
การชงชา แบบญี�ปุ่ น และใหท้า่นไดล้องชงชา และเลอืกซื"อสนิคา้นานาชนดิ 

เที�ยง  บรกิารอาหารกลางวนั (มื9อที� 4) ณ รา้นอาหาร  
บา่ย เดนิทางสู่ วนอุทยานแห่งชาต ิฮาโกเน่ สถานที�ท่องเที�ยวที�ไดรั้บความนิยมโดยเป็นส่วนหนึ�งของ อุทยาน

แหง่ชาต ิ ฟจู-ิฮาโกเน่- อสิ ึที�ผูม้าเยอืนสามารถชื�นชมความงามแหง่ธรรมชาต ิและดอกไมน้านาพันธุห์ลากสสีนัที�
เบง่บานตลอดทั"งปี ทวิทัศนท์ี�สวยงามหลากหลาย รวมไปถงึภเูขาไฟฟจู ิทะเลสาบอะช ิและโอวาคดุาน ิฮาโกเน่
ยังมชีื�อเสยีงในเรื�องของการเป็นแหลง่นํ"าพรุอ้น ที�แปลกไปกวา่นั"นคอื มจํีานวนนํ"าพรุอ้นมากถงึ 17 แหง่ นําทา่น 
ลอ่งเรอืโจรสลดัที�ทะเลสาบอาช ิ(ขึ"นอยูก่บัสภาพอากาศ) ทะเลสาบที�กอ่ตัวจากลาวาของภเูขาไฟฟจู ิหากวัน
ใดอากาศสดใส ท่านจะไดส้ัมผัสกับทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบที�มีภูเขาไฟฟูจเิป็นฉากหลัง นําท่าน
เดนิทางสู่ หุบเขาโอวาคุดาน ิหรือ หุบเขานรก ชมบอ่นํ"าแร่กํามะถันที�สามารถตม้ไข่ไหสุ้ก ดว้ยอณุหภูม ิ97 
องศาเซลเซยีส ชมิไขด่ํา ที�เชื�อกนัวา่ เมื�อกนิไขดํ่า 1 ฟอง จะทําใหม้อีายยุนืยาว ขึ"น 7 ปี  

คํ�า อสิระอาหารคํ�าตามอธัยาศยั   สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ี�พัก 
พกัที�   ASIA NARITA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 
วนัที�ส ี� อสิระทอ่งเที�ยว หรอื  (B / อสิระ / อสิระ) 
                       ซื9อทวัร ์โตเกยีวสกายทร ี- วดัอาซากสุะ - ศาลเจา้เมจ ิ– ยา่นฮาราจกู ุ– ยา่นโอไดบะ - ยา่นชนิจกุ ุ                  
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ (มื9อที� 4) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
  อสิระกบัการทอ่งเที�ยว  ไกด ์แนะนําเสน้ทางการเดทิาง 

หรอื ซื9อทวัรเ์พ ิ�ม ไกดพ์าเที�ยวท ั9งวนั 
กรณีเดนิทางนอ้ยกวา่ 8 ทา่น ไกดแ์นะนําการเดนิทาง 
กรณีเดนิทาง 8-15 ทา่น คดิทา่นละราคา 3,500 บาท 
กรณีเดนิทาง 16-20 ทา่น คดิทา่นละราคา 3,000 บาท 
กรณีเดนิทาง 21-34 ทา่น คดิทา่นละราคา 2,000 บาท 
(หมายเหต ุ: ทางบรษิทัจะจดัรถตามความเหมาะสมกบัจาํนวนคน) 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลังอาหารเชา้ จากนั"นเดนิทางสูเ่มอืงโตเกยีว ผา่นชมแลนดม์ารก์แหง่ใหมข่องกรงุโตเกยีว ณ รมิแมนํ่"าสมุดิะ หอ
โทรทศันโ์ตเกยีวสกายทร ีเป็นตกึที�สูงที�สุดในญี�ปุ่ น มีความสูงถงึ 634 เมตร เที�ยวชม วดัอาซากุสะ วัดที�

เกา่แก่ที�สุด ในกรุงโตเกยีว เขา้นมัสการ
ขอพรจากพระพุทธรูปเจา้แมก่วนอมิทอง
คํา  นอกจากนั"นทา่นยังจะไดพ้บเก็บภาพ
ประทับใจ กบัโคมไฟขนาดยักษ์ที�มคีวาม
สงูถงึ 4.5 เมตรซึ�งแขวนอยู่บรเิวณประตู
ทางเขา้วัด และยั งสามารถเลือกซื"อ
เครื�องรางของขลัง ได  ้ ภายในวัด ฯลฯ 
หรอืเพลดิเพลนิกบั ถนนนาคามเิซ ถนนช ้
อปปิ"งที�ม ีชื�อเสยีงของวัด มรีา้นขายของ

ที�ระลกึมากมาย ไมว่า่จะเป็นเครื�องรางของขลัง ของเลน่โบราณ และตบทา้ยดว้ยรา้นขายขนมที�คนญี�ปุ่ น มายังวัด
แห่งนี"ตอ้งมาต่อควิกัน เพื�อลิ"มลองกับรสชาตสิดุแสนอร่อย ชม ศาลเจา้เมจ ิตั "งอยู่ในเขตชบิยุะ โตเกยีว ใกล ้ๆ  
กบัสถานีฮาราจูก ุเป็นศาลเจา้ในศาสนาชนิโต ที�สรา้งขึ"นในปี ค.ศ. 1920 เพื�อเป็นอนุสรณ์สถานแดด่วงวญิญาณ
ของสมเด็จพระจักรพรรดเิมจ ิและสมเด็จพระจักรพรรดนิีโชเก็ง จากนั"น ยา่นฮาราจกูุ ฮาราจูกนัุ"นไมใ่ชแ่คศ่นูย์
รวมของวัยรุ่นที�ชอบแตง่หนา้ แตง่ตัวมเีอกลักษณ์จนอาจเรยีกไดว้า่หลดุโลกอยา่งที�เรารูจั้กเทา่นั"นแตฮ่าราจกูใุน
อดตีนั"นเป็นเพยีงยา่นที�พักคา้งแรมเล็กๆ เทา่นั"น แตปั่จจบุนัฮาราจกูคุอืยา่นหนึ�งที�ตั "งอยูใ่จกลางโตเกยีว ซึ�งที�นี�ไม่
เพียงแค่เป็นแหล่งรวมรา้นคา้เท่านั"น แต่รอบๆ บรเิวณยังมีศาลเจา้ สวนสาธารณะ และถนนเสน้ใหญ่สไตล์
ตะวันตกแบบ Champs-Elysees เขา้ไวด้ว้ยกนัไดอ้ยา่งลงตัว และถนนที�ขึ"นชื�อที�สดุในยา่นฮาราจกูนัุ"นคอืถนนทา
เคะชติะที�อยูต่รงขา้มสถานีฮาราจกูนัุ�นเอง 

เท ี�ยง อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั  
บา่ย นําทา่นเดนิทางสู ่ยา่นโอไดบะ เป็นเกาะจําลองขนาดใหญซ่ึ�งสรา้งขึ"นจากการถมทะเลบรเิวณอา่วโตเกยีว เตบิโต

ขึ"นอยา่งรวดเร็วในฐานะเขตทา่เรอื จนถงึชว่งทศวรรษที� 1990 โอะไดบะไดก้ลายเป็นย่านการคา้ ย่านพักอาศัย 
และนันทนาการที�ใหญโ่ตแหง่หนึ�ง นําชม Unicorn Gundam หุน่กนัดั "มตัวใหมเ่ป็นรุน่ RX-0 Unicorn Gundam 
ในโหมด Destroy เป็นหุน่สขีาว-แดง มคีวามสงูประมาณ 24 เมตร สงูกวา่หุน่ตัวเดมิถงึ 6 เมตร นําทา่นเดนิทางสู ่
ยา่นชนิจกุุ ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกับการจับจ่ายซื"อสนิคา้นานาชนดิ ไมว่า่จะเป็น รา้นซานรโิอะ รา้นขายเครื�อง
อเิลคทรอนกิส ์กลอ้งถา่ยรปูดจิติอล นาฬกิา เครื�องสําอาง ตา่งๆ กนัที�รา้น MATSUMOTO แหลง่รวมเหลา่บรรดา
เครื�องสําอางมากมาย อาท ิมารค์เตา้หู,้ โฟมลา้งหนา้ WHIP FOAM , ครมีกันแดดชเิซโด ้แอนเนสซา่ที�คนไทย
รูจั้กเป็นอย่างดี  ***หากท่านเดนิทางตรงกับช่วงที�ดอกซากุระบาน (ประมาณปลายเดือนมีนาคม-ตน้เดือน
เมษายน ของทกุปี) นําคณะเดนิชมซากรุะบานบรเิวณสวนอเุอโนะ ที�แขง่กนับานอวดโฉมรอตอ้นรับผูม้าเยอืน ราย
รอบดว้ยไมด้อกนานาพันธุ ์หากเดนิทางไมต่รงชว่ง ไมส่ามารถหักคา่ใชจ้า่ยใดใดคนืไดทั้ "งสิ"น***  

เย็น อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั  
พกัที�   ASIA NARITA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
วนัที�หา้  สนามบนินารติะ - สนามบนิดอนเมอืง                                                       (B / -- / --) 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ (มื9อที� 5) ณ หอ้งอาหาร 
 นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนินารติะ 
เที�ยง อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั  
13.55 น. ออกเดนิทางจากสนามบนินารติะ โดยสายการบนิ NOKSCOOT เที�ยวบนิที� XW 101 
18.25 น.  เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 
 

**โปรแกรมสามารถสลบัปรบัเปลี�ยนไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้** 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เง ื�อนไขหอ้งพกั :  
1. โรงแรมที�ระบใุนรายการทวัรยั์งไมค่อนเฟิรม์ 100% ซึ�งอาจจะมกีารเปลี�ยนแปลง โดยทางบรษัิททวัรจ์ะแจง้ใหท้ราบพรอ้มกบัใบนัด
หมายเตรยีมตวั ประมาณ 1-3 วนั กอ่นการเดนิทาง โดยจะจัดโรงแรมใหอ้ยูใ่นระดบัเดยีวกนั 
2. โรงแรมในประเทศญี�ปุ่ น หอ้งพักจะมขีนาดคอ่นขา้งเล็กและบางโรงแรมจะไมม่บีรกิารหอ้งพักแบบ 3 ทา่น (TRIPLE) ดงันั"นทาง
บรษัิททวัรจ์ะจัดหอ้งพักใหท้า่นแยกเป็น 2 หอ้งพักแทน คอื 1 หอ้งนอนคู ่(พัก 2 ทา่น) และ 1 หอ้งพักเดี�ยว (พัก 1 ทา่น) 
3. บางโรงแรมในประเทศญี�ปุ่ น ไมม่บีรกิารหอ้งพักแบบเตยีงคู ่(TWIN) หรอืกรณีที�หอ้งพักแบบเตยีงคูโ่รงแรมนั"นเต็ม (TWIN) ทาง
บรษัิททวัรจ์ะจัดหอ้งพักแบบ 1 เตยีงใหญ ่(DOUBLE) ใหท้า่นแทน 
4. กรณีโรงแรมที�เขา้พักในประเทศญี�ปุ่ น ไมม่บีรกิารออนเซ็นภายในโรงแรม ทางบรษัิททวัรจ์ะนําคณะเขา้ใชบ้รกิารออนเซ็นที�อยู่
บรเิวณใกลเ้คยีงแทน (เฉพาะรายการทวัรท์ ี�ระบุโปรแกรมอาบนํ9าแรธ่รรมชาตเิทา่น ั9น) 
 

ทางบรษิทัเร ิ�มตน้และจบการบรกิารที�สนามบนิดอนเมอืงเทา่น ั9น  
กรณีทา่นเดนิทางมาจากตา่งจงัหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะทําการสํารองต ั0วเครื�องบนิหรอืยานพาหนะอื�นๆ 
เพื�อใชเ้ดนิทางมาและกลบัจากสนามบนิดอนเมอืงน ั9น ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในสว่นนี9ที�เกดิข ึ9น 

เนื�องจากเป็นคา่ใชจ้า่ยที�นอกเหนอืจากโปรแกรมการเดนิทางของบรษิทั  
ฉะน ั9นทา่นควรจะใหก้รุป๊ Final 100% กอ่นที�จะสํารองต ั0วเครื�องบนิ หรอืยานพาหนะอื�นๆ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ราคาทวัรร์วม 

1. คา่ตัvวเครื�องบนิไป-กลับ ตามรายการ   2.   คา่อาหารทกุมื"อ ตามที�ระบใุนรายการ 

3. คา่เขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามรายการ   4.   คา่ที�พักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามรายการ 

5. คา่รถรับ-สง่ และนําเที�ยวตามรายการ   6.   คา่ภาษีสนามบนิ ทกุแหง่ที�ม ี

7. คา่นํ"าหนักกระเป๋าสมัภาระไป-กลับ ทา่นละ 20 กก.  8.   หัวหนา้ทัวรนํ์าเที�ยว ตามรายการ 

9. คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื�อนไขตามกรมธรรม)์ 

ราคาทวัรไ์มร่วม  
1.   ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% และภาษีหัก ณ ที�จา่ย 3% (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ / ใบกํากบัภาษี) 
2.   คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพทส์ว่นตัว คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง อาหารและเครื�องดื�มที�สั�งเพิ�ม 
3. คา่นํ"าหนักกระเป๋าสมัภาระ ที�หนักเกนิสายการบนิกําหนด (ปกต ิขาไป 20 กก. / ขากลับ 20 ก.ก.) 

4. คา่ทําวซีา่สําหรับหนังสอืเดนิทางตา่งชาต ิ(ไมใ่ชห่นังสอืเดนิทางไทย) 

5. คา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิ�นทา่นละ 5,000 เยน หรอื 1,500 บาท ตอ่ทรปิ (ชําระที�สนามบนิดอนเมอืง ในวนั
เช็คอนิ) 

6. คา่ทปิหวัหนา้ทวัรไ์ทย ตามความพงึพอใจ 

 
 
การเดนิทางในแตล่ะคร ั9งจะตอ้งมผีูโ้ดยสารอยา่งนอ้ยจาํนวน 30 ทา่นขึ9นไป หากผูโ้ดยสารไมค่รบจาํนวนดงักลา่ว 
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ=ในการเลื�อนการเดนิทาง หรอืเปลี�ยนแปลงราคาทวัร ์
กรณุาชําระมดัจาํ ทา่นละ 15,000 บาท  หรอืทา่นละ 20,000 (กรณีเดนิทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ)์  
กรณุาชําระคา่ทวัรส์ว่นที�เหลอื ภายใน 30 วนักอ่นการเดนิทาง (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ 

 
 
 
 
 

* ต ั0วสายการบนิไมส่ามารถระบทุี�น ั�ง ใชว้ธิ ีRANDOM คอืการสุม่เลอืกที�น ั�งโดยระบบสายการบนิ * 
การจดัที�น ั�งบนเครื�องบนิ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ําหนด ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

แตจ่ะทาํการ Request ใหไ้ดเ้ทา่น ั9น งดการคนืบตัรโดยสาร  
และหากยกเลกิการเดนิทาง ทางสายการบนิไมม่รีะบบคนืเงนิบางสว่น 

หากผูโ้ดยสารถกูปฎเิสธการออกนอกประเทศไทยหรอืเขา้ประเทศญี�ปุ่ น 
จากเจา้หนา้ที�แรงงานไทยหรอืเจา้หนา้ที�ตรวจคนออกนอกประเทศไทยและเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้

เมอืงที�ประเทศญี�ปุ่ นทางผูจ้ดัและทางสายการบนิจะไมส่ามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที�เกดิข ึ9นทกุกรณี 
ผูโ้ดยสารอาจจะตอ้งรบัผดิชอบคา่ปรบัที�ประเทศญี�ปุ่ นเรยีกเก็บ 

ผูโ้ดยสารตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเที�ยวบนิถดัไปที�มที ี�น ั�งวา่งหรอืตามวนัเดนิทางของต ั0วเครื�องบนิ 
ท ั9งนี9แลว้แตท่างเจา้หนา้ที�ตรวจคนและสายการบนิ ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เง ื�อนไขการเปลี�ยนวนัเดนิทางหรอืเปลี�ยนชื�อผูเ้ดนิทาง 
1.  กรณีวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุนักขัตฤกษ์หรอืชว่งเทศกาล ผูจ้องทัวรต์อ้งแจง้เปลี�ยนวันเดนิทางหรอืเปลี�ยนชื�อผูเ้ดนิทาง 

ไมน่อ้ยกวา่ 45 วัน กอ่นการเดนิทาง (นับรวมเสาร-์อาทติย)์ สามารถเปลี�ยนไดเ้พยีง 1 ครั "งเทา่นั"น หากแจง้หลังจากนี" ผู ้
เดนิทางควรหาผูเ้ดนิทางทา่นใหมม่าแทนผูท้ี�ไมส่ามารถเดนิทางได ้

2.  กรณีวันเดนิทางไม่ตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือช่วงเทศกาล ผูจ้องทัวรต์อ้งแจง้เปลี�ยนวันเดนิทางหรือเปลี�ยนชื�อผู ้
เดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน กอ่นการเดนิ (นับรวมเสาร-์อาทติย)์ สามารถเปลี�ยนไดเ้พยีง 1 ครั "งเทา่นั"น หากแจง้หลังจากนี" 
ผูเ้ดนิทางควรหาผูเ้ดนิทางทา่นใหมม่าแทนผูท้ี�ไมส่ามารถเดนิทางได ้

3.  กรณีจองทัวรภ์ายใน 15 วันกอ่นออกเดนิทาง (นับรวมเสาร-์อาทติย)์ ผูจ้องทัวรไ์มส่ามารถเปลี�ยนวันเดนิทางหรอืเปลี�ยน
ชื�อผูเ้ดนิทางไดท้กุกรณี 

4.  กรณีแจง้เปลี�ยนชื�อผูเ้ดนิทางหลังจากออกตัvวโดยสารเรยีบรอ้ยแลว้ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งชําระคา่ตัvวโดยสารเพิ�มดว้ยตนเอง
จากคา่ทัวรท์ี�ชําระมาแลว้ ณ วันที�ตอ้งการเปลี�ยนชื�อผูเ้ดนิทาง ตามขอ้กําหนดของทางบรษัิทและสายการบนิ  

เง ื�อนไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1.  กรณีที�นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�ตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลื�อนการเดนิทาง นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี� (ผูม้ชี ื�อ

ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิที�บรษัิทอย่างใดอย่างหนึ�งเพื�อแจง้
ยกเลกิการจองกบัทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อกัษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2.  กรณีนักท่องเที�ยวหรอืเอเจนซี�ตอ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี� (ผูม้ชี ื�อในเอกสารการจอง) 
จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืที�บรษัิทอยา่งใดอยา่งหนึ�งเพื�อทําเรื�องขอรับเงนิคา่บรกิาร
คนื โดยแนบหนังสอืมอบอํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้
สมดุบญัชธีนาคารที�ตอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงื�อนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี" 
2.1 แจง้ยกเลกิก่อนการเดนิทาง ไมน่อ้ยกวา่ 45 วนั (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ คนืเงนิค่าบรกิาร 100% ของ
คา่บรกิารที�ชําระมาแลว้  
2.2 แจง้ยกเลกิก่อนการเดนิทางภายใน  31-44 วนั (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ ยดึเงนิค่ามดัจําท ั9งหมดของ
คา่บรกิารที�ชําระมาแลว้ 
2.3 แจง้ยกเลกิก่อนการเดนิทางภายใน 30 วนั (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ ยดึเงนิค่าบรกิาร 100% ของ
คา่บรกิารที�ชําระมาแลว้  
เนื�องจากบรษัิทตอ้งดําเนนิการจัดเตรยีมนําเที�ยวใหแ้กนั่กทอ่งเที�ยวลว่งหนา้ เชน่ การสํารองที�นั�งตัvวเครื�องบนิโดยสาร การ
จองโรงแรมที�พัก ยานพานหะสําหรับเดนิทาง รา้นอาหาร เป็นตน้ 

3. การเดนิทางที�ตอ้งการันตมีัดจําหรอืเป็นเที�ยวบนิเชา่เหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กบัสายการบนิ จะไมม่กีาร
คนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทั "งหมด   

4.  การตดิตอ่ประสานงานกบัทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมล หรอืจดหมาย ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี"  
วันจันทรถ์งึวันศกุร ์เวลา 09.00 น. – 17.30 น.  
วันเสาร ์เวลา 09.00 น. – 16.00 น. หรอืสามารถตดิตอ่ประสานงานผา่นแอพพลเิคชั�นอื�นๆตามชอ่งทางของบรษัิทได ้

5.  ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิGในการปรับราคาทัวร ์หรอืยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเที�ยว จองเดนิทางนอ้ยกวา่ 30 ทา่น  
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอ้ควรทราบ 
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ี�ประสงคจ์ะพํานกัระยะส ั9นในประเทศญี�ปุ่ นไม่

เกนิ 15 วนัไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยว เยี�ยมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยื�นเอกสารในข ั9นตอนการ
ตรวจเขา้เมอืงเพื�อยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี�ปุ่ น* ดงัตอ่ไปนี9 

- ต ั0วเครื�องบนิขาออกจากประเทศญี�ปุ่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
- ส ิ�งที�ยนืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที�อาจเกดิขึ9นในระหวา่งที�พํานกัในประเทศญี�ปุ่ น
ได ้(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 
- ชื�อ ที�อยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งที�พํานกัในประเทศญี�ปุ่ น (เช่น คนรูจ้กั โรงแรม และ
อื�นๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
- กําหนดการเดนิทางระหวา่งที�พํานกัในประเทศญี�ปุ่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 
1.  กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที�จะนําตดิตัวขึ"นเครื�องบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภุณัฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิ"น และรวมกนั

ทกุชิ"นไมเ่กนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึ�งมซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ที�ตรวจได ้
อยา่งสะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นั"น ถา้สิ�งของดังกลา่วมขีนาดบรรจภุัณฑม์ากกวา่ที�กําหนด
จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบนิเทา่นั"น  

2.  สิ�งของที�มลัีกษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีา ฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบนิเทา่นั"น  

3.  ประเทศญี�ปุ่ น มีกฎหมายหา้มนําผลติภัณฑ์ที�ทํามาจากพืช และเนื"อสัตวท์ุกชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผัก ผลไมส้ด  ไข ่
เนื"อสัตว ์   ไสก้รอก ฯ เพื�อเป็นการป้องกันโรคตดิตอ่ที�จะมาจากสิ�งเหล่านี" หากเจา้หนา้ที�ตรวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับใน
อตัราที�สงูมาก 

หมายเหต ุ
1.  ทัวรน์ี"สําหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยวเทา่นั"น 
2.  ทัวรน์ี"เป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืไมใ่ชบ้รกิารตามที�ระบไุวใ้นรายการทัวร ์ไมว่า่บางสว่นหรอืทั "งหมด 

หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทั "งหมดใหแ้กท่า่น 
3.  ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิGในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที�มนัีกทอ่งเที�ยวรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 30 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้บั 

นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�ทราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศที�ไมม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 15 วัน
ก่อนการเดนิทางสําหรับประเทศที�มีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเที�ยวทุกท่านยนิดีที�จะชําระค่าบรกิารเพิ�มจากการที�มี
นักทอ่งเที�ยวรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ที�ทางบรษัิทกําหนดเพื�อใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีี�จะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4.  ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิGไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื�อ นามสกลุ คํานําหนา้ชื�อ เลขที�หนังสอื 
เดนิทาง และอื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองตัvวเครื�องบนิ ในกรณีที�นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�มไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทาง
บรษัิทพรอ้มการชําระเงนิมัดจํา 

5.  ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิGในการเปลี�ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื�อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ 
ภมูอิากาศและเวลา ณ วันที�เดนิทางจรงิของประเทศที�เดนิทาง ทั "งนี" บรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยของนักท่องเที�ยว
สว่นใหญเ่ป็นสําคัญ 

6.  ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิGไมรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ที�เพิ�มขึ"นของนักทอ่งเที�ยวที�มไิดเ้กดิจาก
ความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิอบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหาย
หรอืเสยีหายของสัมภาระ ความลา่ชา้ของสายการบนิ เปลี�ยนแปลงตารางบนิ การบรกิารของสายการบนิ และเหตสุดุวสิัย
อื�น เป็นตน้ 

7.  อตัราคา่บรกิารนี"คํานวณจากอตัราแลกเปลี�ยนเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันที�ทางบรษัิทเสนอราคา ดังนั"น ทางบรษัิทขอสงวน
สทิธิGในการปรับราคาคา่บรกิารเพิ�มขึ"น ในกรณีที�มกีารเปลี�ยนแปลงอัตราแลกเปลี�ยนเงนิตราต่างประเทศ คา่ตัvวเครื�องบนิ 
คา่ภาษีเชื"อเพลงิ คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลี�ยนแปลงเที�ยวบนิ ฯลฯ 

 
 
 
 
 
 
 

 
  

  

 

 

โปรดอา่นทกุขอ้ในรายการทวัรโ์ดยละเอยีด  
หากมขีอ้สงสยักรณุาสอบถามกอ่นทาํการจองทกุคร ั9ง 


