
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 



 

 

วันเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พักเดีย่ว หมายเหต ุ

5 – 9 ม.ิย. 2562 21,999.- 8,000.-  

6 – 10 ม.ิย. 2562 21,999.- 8,000.-  

11 – 15 ม.ิย. 2562  18,999.- 8,000.-  

12 – 16 ม.ิย. 2562  21,999.- 8,000.-  

13 – 17 ม.ิย. 2562 21,999.- 8,000.-  

14 – 18 ม.ิย. 2562 20,999.- 8,000.-  

18 – 22 ม.ิย. 2562 18,999.- 8,000.-  

19 – 23 ม.ิย. 2562 21,999.- 8,000.-  

20 – 24 ม.ิย. 2562 21,999.- 8,000.-  

21 – 25 ม.ิย. 2562 20,999.- 8,000.-  

25 – 29 ม.ิย. 2562 18,999.- 8,000.-  

26 – 30 ม.ิย. 2562 21,999.- 8,000.-  

27 – 01 ก.ค. 2562 21,999.- 8,000.-  

28 – 02 ก.ค. 2562 20,999.- 8,000.-  

02 – 06 ก.ค. 2562 18,999.- 8,000.-  

03 – 07 ก.ค. 2562 21,999.- 8,000.-  

04 – 08 ก.ค. 2562 21,999.- 8,000.-  

05 – 09 ก.ค. 2562 20,999.- 8,000.-  

09 – 13 ก.ค. 2562 22,999.- 8,000.-  

10 – 14 ก.ค. 2562  22,999.- 8,000.-  

11 – 15 ก.ค. 2562 22,999.- 8,000.-  

12 – 16 ก.ค. 2562 23,999.- 8,000.-  

16 – 20 ก.ค. 2562 25,999.- 8,000.-  

17 – 21 ก.ค. 2562 23,999.- 8,000.-  

18 – 22 ก.ค. 2562 22,999.- 8,000.-  

19 – 23 ก.ค. 2562 21,999.- 8,000.-  

23 – 27 ก.ค. 2562 20,999.- 8,000.-  

24 – 28 ก.ค. 2562 22,999.- 8,000.-  

25 – 29 ก.ค. 2562 25,999.- 8,000.-  

26 – 30 ก.ค. 2562 25,999.- 8,000.-  

30 – 03 ส.ค. 2562 22,999.- 8,000.-  

31 – 04 ส.ค. 2562 23,999.- 8,000.-  

01 – 05 ส.ค. 2562 23,999.- 8,000.-  

02 – 06 ส.ค. 2562 23,999.- 8,000.-  

06 – 10 ส.ค. 2562 25,999.- 8,000.-  

07 – 11 ส.ค. 2562 29,999.- 8,000.-  

08 – 12 ส.ค. 2562 29,999.- 8,000.-  

09 – 13 ส.ค. 2562 29,999.- 8,000.-  

13 – 17 ส.ค. 2562 24,999.- 8,000.-  

14 – 18 ส.ค. 2562 25,999.- 8,000.-  

15 – 19 ส.ค. 2562 25,999.- 8,000.-  

16 – 20 ส.ค. 2562 24,999.- 8,000.-  

20 – 24 ส.ค. 2562 25,999.- 8,000.-  

21 – 25 ส.ค. 2562 25,999.- 8,000.-  

22 – 26 ส.ค. 2562 25,999.- 8,000.-  

23 – 27 ส.ค. 2562 25,999.- 8,000.-  

27 – 31 ส.ค. 2562 22,999.- 8,000.-  

28 – 01 ก.ย. 2562 23,999.- 8,000.-  



 

 

จอยแลนด ์หกัคา่ต ัว๋ 7,000 บาท 
***ไมม่รีาคาเด็ก INFANT 7,000 บาท*** 

 
 

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

23.00 น.  พรอ้มกันที ่สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ชัน้ 3 อาคารผูโ้ดยสารระหว่าง มเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยตอ้นรับและ
อํานวยความสะดวกในการเชค็อนิ  สายการบนิ  NOKSCOOT เคานเ์ตอร ์3 ประต ู4 

วนัทีส่อง เทศกาล Fuji Shibazakura Festival (PINK MOSS) หรอื โอชโินะ ฮคัไค – ทานขาปยูกัษ ์บฟุเฟต ์– 
อานํา้แร ่แชอ่อนเซน                            (-/SET BOX/D) 

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

นําทา่นเดนิทางสู ่คาวากจุโิกะ ในจังหวัดยามานาช ิชม ทุง่ดอกพงิคม์อส ในชว่งฤดูใบไมผ้ล ิดอกไมจ้ะบานและ
หนา้ตาดูคลา้ยกับดอกซากรุะ  สว่นในฤดูอืน่จะมใีบสี

เขยีวแทนดูคลา้ยตน้หญา้  คําว่าชบิะ  หมายถงึตน้หญา้  
ดังนัน้จงึเรยีกกันว่า  ชบิะซากรุะ  (Shibazakura) 
แปลว่า ซากรุะตน้หญา้ นําทา่นเดนิชมตน้ชบิะซากรุะทีม่ี
อยู่อยู่นับแสนตน้  ปลูกอยู่บรเิวณรอบภเูขาฟจูิ  ซึง่มี
จํานวนมากทีส่ดุในภาคคันโต ดูเหมอืนพรมหลากส ีทัง้สี

ขาว สชีมพ ูและสแีดงซึง่สขีองดอกจะเขม้ขึน้ตามอายุที่
ปลูก ใหท้า่นไดสั้มผัสและเก็บภาพความประทับใจตาม
อัธยาศัย  (ดอกพงิคม์อสจะบานหรอืไมน่ ัน้ ท ัง้น ีข้ ึน้อยูก่บั

สภาพอากาศ)  **ขอสงวนสทิธิ ์ในกรณี ดอกพงิคม์อส ไม่

บาน   จะ นําทา่นเดนิทางไป  โอชโินะ  ฮคัไค  

(OSHINO HAKKAI) บ่อน้ําธรรมชาตกิบัความเลือ่มใส
ศรัทธา  ความเชือ่ในภเูขาไฟ  ศกัดิส์ทิธิฟ์จูยิาม่า  กบั

เวลาแสนยาวนานจากการละลายของหมิะของบน
ภเูขาไฟฟจูทีีไ่หลซมึ  ลกึลงพืน้พภิพ  ปฏบิัตกิารซมึ

ซบับรเิวณทีลุ่่ มทําใหเ้กดิน้ําซมึขงัขยายวงกวา้ง
กลายเป็นบ่อขนาดย่อมน้ําในบ่อแตล่ะบ่อใสสะอาดจน
เกดิสะทอ้นทีส่วยงาม ตอ่มาในปี  ค.ศ. 1985 สถานที่

แห่งนี้ไดร้ับการคดัเลอืกเป็น 1ใน100 อันดบัแหลง่น้ํา  
จากธรรมชาติ  ทีด่ทีีส่ดุของญีปุ่่ น  ทา่นสามารถเลอืก
ซือ้สนิคา้พืน้เมอืงตา่งๆ   และสนิค ้ าเกษตรกรรมที่

ชาวบา้น  นํามาขายระหว่างทางได ้   ไม่ว่าจะเป็นผัก
ภเูขาทีส่ดกรอบ ผลไมอ้บแหง้ ถัว่ มันญีปุ่่ น และอืน่ๆ อกีมากมาย 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ (มือ้ท ี ่2) ณ หอ้งอาหาร อ ิม่อรอ่ยกบัเมนมู ือ้พเิศษทีม่ขีาป ูใหท้า่นไดล้ิม้ลองรสชาติ
ปพูรอ้มน้ําจิม้สไตสญ์ีปุ่่ นอย่างจใุจ หลังอาหารใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกับการแชน่ํา้แรธ่รรมชาติ  เชือ่ว่าถา้ไดแ้ช่

น้ําแร่แลว้ จะทําใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหติดขีึน้ 
สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก 

พกัที ่  Hotel Alexander Royal Resort Yamanakako  หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่าม ภเูขาไฟฟจู ิ- ศนูยจ์ําลองแผน่ดนิไหว – ลอ่งเรอืหงส–์ ฟจูคิวิ ไฮแลนด ์                       (B / L / อสิระ) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ท ี ่3) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําทา่นเดนิทางสู ่ภเูขาไฟฟจู ิสัมผัสภเูขาไฟฟจูอิย่างใกลช้ดิทีบ่รเิวณขัน้ที ่5 ซึง่เป็นจดุทีร่ถโดยสารสามารถขึน้
ไปจอดได ้ ฟจูเิป็นภเูขาไฟทีส่งูทีส่ดุในญีปุ่่ น  และยังเป็นสัญลักษณ์ของ
ประเทศญีปุ่่ นอกีดว้ย ทา่นสามารถชมความงามของภเูขาไฟฟจูไิดต้ลอดทัง้
ปี เพราะในแต่ละฤดูภเูขาไฟฟจูจิะมคีวามงดงามทีแ่ตกต่างกัน  และเป็น
ภเูขาไฟทีส่วยงามไม่ว่าจะมองจากมุมไหนก็ตาม (หมายเหต ุการขึน้ชมภเูขา

ไฟฟจู ิชัน้ 5 นัน้ขึน้อยูก่ับสภาพอากาศอํานวย)  จากนัน้นําทา่นเยีย่มชม ศนูย์
จําลองแผน่ดนิไหว ตัง้อยู่บรเิวณใกล ้ๆ  กับเขตภเูขาไฟฟจู ิภายในมหีอ้ง
จัดแสดงขอ้มูลการประทขุองภเูขาไฟจากทกุมุมโลก หอ้งแสดงภาพ
แผน่ดนิไหว หอ้งแสดงเหตุการณ์หลังแผน่ดนิไหว หอ้งจําลองแผน่ดนิไหว 
หอ้งอุทกภัย หอ้งเขาวงกตกระจก นอกจากนียั้งมโีซนถา่ยภาพกับภเูขาไฟฟจู ิโซนความรูต้่างๆ และ โซนชอ็ปป้ิง
สนิคา้งานฝีมอืญีปุ่่ นต่างๆ เชน่มดีแบบดัง้เดมิ ผลติภัณฑเ์ครือ่งป้ันดนิเผา เครือ่งสําอาง และ ของฝากอกีมากมาย 
พาทา่น ลอ่งเรอืหงส ์สดุคลาสสคิกลางทะเลสาบยามานะกะโกะ เป็นทะเลสาบทีใ่หญท่ีส่ดุจาก 5 ทะเลสาบ มี
รูปร่างคลา้ยปลาวาฬขนาดใหญ ่ใหค้วามรูส้กึเหมอืนล่องเรอืกลางธรรมชาต ิ(ราคาทัวรร์วมค่าน่ังเรอืหงสแ์ลว้) 

เท ีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั (มือ้ท ี ่4) ณ รา้นอาหาร  

29 – 02 ก.ย. 2562 23,999.- 8,000.-  

30 – 03 ก.ย. 2562 23,999.- 8,000.-  



 

 

บา่ย นําทา่นเดนิทางสู ่ฟจูคิวิ ไฮแลนด์ ตัง้อยู่ตดิกับทางแยกคาวาคุจโิกะ  ขนานกับทางด่วนชโูอ  สวนสนุกแห่งนีม้ี
เครือ่งเล่นทีไ่ดรั้บการบันทกึลงใน  “กนิเนสสบ์ุค๊ ” อยู่หลายเครือ่งเล่น  เชน่ “เอจาไนกะ ” รถไฟเหาะตลัีงกาทีม่ี
จํานวนการหมุนมากทีส่ดุในโลก, “ฟจูยิามะ” , “โดะดนปะ ” และ “เขาวงกตสดุสยอง  4.0”และทีน่ียั่งมสีวน สนุก
ของตัวการต์ูนทีม่ชี ือ่เสยีงอย่าง “โทมัสแลนด”์ ฟจูคิวิ ไฮแลนดม์ุ่งม่ันทีจ่ะสรา้งความสนุกสนานใหก้ับผูม้าเยอืน
ทกุวัย  ตัง้แต่วัยรุ่นไปจนถงึครอบครัว  ลานไอซส์เก็ตเปิดใหบ้รกิารในชว่งฤดูหนาวและยังชว่ยดงึดูดนักสเก็ต
จํานวนมาก พเิศษ!!! รวมค่าเขา้และค่าขึน้ชงิชา้สวรรค ์คนละ 1 รอบ เรยีบรอ้ยแลว้ (ไม่รวมค่าเครือ่งเล่นอืน่ๆ) 

 

 
คํา่ อสิระอาหารคํา่ตามอธัยาศยั  

สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก 
พกัที ่  RELIEF HOTEL HANEDA หรอืเทยีบเทา่ 
 

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

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ท ี ่5) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
เทีย่วชม วดัอาซากสุะ วัดทีเ่กา่แกท่ีส่ดุ ในกรุงโตเกยีว เขา้นมัสการขอพร
จากพระพุทธรูปเจา้แม่กวนอมิทองคํา  นอกจากนัน้ทา่นยังจะไดพ้บเก็บ
ภาพประทับใจ กับโคมไฟขนาดยักษ์ทีม่คีวามสงูถงึ 4.5 เมตรซึง่แขวนอยู่
บรเิวณประตูทางเขา้วัด และยังสามารถเลอืกซือ้เครือ่งรางของขลัง ได ้   
ภายในวัด ฯลฯ หรอืเพลดิเพลนิกับ ถนนนาคามเิซ ถนนชอ้ปป้ิงทีม่ ี
ชือ่เสยีงของวัด มรีา้นขายของทีร่ะลกึมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเครือ่งรางของ
ขลัง ของเล่นโบราณ และตบทา้ยดว้ยรา้นขายขนมทีค่นญีปุ่่ น มายังวัดแห่ง
นีต้อ้งมาต่อควิกัน เพือ่ลิม้ลองกับรสชาตสิดุแสนอร่อย  จากนัน้ ยา่นฮาราจกูุ  ฮาราจกูนัุน้ไม่ใชแ่ค่ศูนยร์วมของ
วัยรุ่นทีช่อบแต่งหนา้ แต่งตัวมเีอกลักษณ์จนอาจเรยีกไดว้่าหลุดโลกอย่างที่
เรารูจั้กเทา่นัน้แต่ฮาราจกูใุนอดตีนัน้เป็นเพยีงย่านทีพั่กคา้งแรมเล็กๆ 
เทา่นัน้ แต่ปัจจบัุนฮาราจกูคุอืย่านหนึง่ทีตั่ง้อยู่ใจกลางโตเกยีว ซึง่ทีน่ีไ่ม่
เพยีงแค่เป็นแหล่งรวมรา้นคา้เทา่นัน้ แต่รอบๆ บรเิวณยังมศีาลเจา้ 
สวนสาธารณะ และถนนเสน้ใหญส่ไตลต์ะวันตกแบบ Champs-Elysees 
เขา้ไวด้ว้ยกันไดอ้ย่างลงตัว และถนนทีข่ึน้ชือ่ทีส่ดุในย่านฮาราจู กนัุน้คอื
ถนนทาเคะชติะทีอ่ยู่ตรงขา้มสถานฮีาราจกูน่ัุนเอง 

เท ีย่ง  อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
บา่ย นําทา่นเดนิทางสู ่ยา่นโอไดบะ เป็นเกาะจําลองขนาดใหญซ่ึง่สรา้งขึน้จาก

การถมทะเลบรเิวณอ่าวโตเกยีว เตบิโตขึน้อย่างรวดเร็วในฐานะเขตทา่เรอื จนถงึชว่งทศวรรษที่  1990 โอะไดบะ

ไดก้ลายเป็นย่านการคา้ ย่านพักอาศัย และนันทนาการทีใ่หญโ่ตแห่งหนึง่ นําชม Unicorn Gundam หุ่นกันดัม้

ตัวใหม่เป็นรุ่น RX-0 Unicorn Gundam ในโหมด Destroy เป็นหุ่นสขีาว -แดง มคีวามสงูประมาณ  24 เมตร สงู

กว่าหุ่นตัวเดมิถงึ 6 เมตร 

คํา่ อสิระอาหารคํา่ตามอธัยาศยั  

พกัที ่  ASIA NARITA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

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

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

**โปรแกรมสามารถสลบัปรบัเปลีย่นไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้** 
 
 
 



 

 

 
 

บรกิารเชา่ไวไฟ ตลอดทรปิราคาเพยีง 499 บาท เทา่นัน้ 
***มจํีานวนจํากัด*** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

ผังทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ NOK SCOOT 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ราคาทวัรร์วม 

1. ค่าต๋ัวเครือ่งบนิไป-กลับ ตามรายการ   2.   ค่าอาหารทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ 
3. ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการ   4.   ค่าทีพั่กหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามรายการ 
5. ค่ารถรับ-สง่ และนําเทีย่วตามรายการ   6.   ค่าภาษีสนามบนิ ทกุแห่งทีม่ ี
7. ค่าน้ําหนักกระเป๋าสัมภาระไป-กลับ ทา่นละ 20 กก.   
8. ค่าประกันอุบัตเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 
ราคาทวัรไ์มร่วม  

1.   ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ / ใบกํากับภาษี) 
2.   ค่าใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิค่าทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพทส์ว่นตัว ค่าซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่ 
3. ค่าน้ําหนักกระเป๋าสัมภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิกําหนด (ปกต ิขาไป 20 กก. / ขากลับ 20 ก.ก.) 
4. ค่าทําวซีา่สําหรับหนังสอืเดนิทางต่างชาต ิ(ไม่ใชห่นังสอืเดนิทางไทย) 
5. คา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ทา่นละ 7,000 เยน หรอื 2,000 บาท ตอ่ทรปิ (ชําระทีส่นามบนิดอนเมอืง ในวนั

เช็คอนิ) 
6. คา่ทปิหวัหนา้ทวัรไ์ทย ตามความพงึพอใจ 

 

 
การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารอยา่งนอ้ยจํานวน 30 ทา่นขึน้ไป หากผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว 
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคาทวัร ์
กรณุาชําระมดัจํา ทา่นละ 15,000 บาท  หรอืทา่นละ 20,000 (กรณีเดนิทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ)์  
กรณุาชําระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื ภายใน 30 วนักอ่นการเดนิทาง (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ 

 
เง ือ่นไขการเปลีย่นวนัเดนิทางหรอืเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทาง 

หากผูโ้ดยสารถกูปฎเิสธการออกนอกประเทศไทยหรอืเขา้ประเทศญีปุ่่ น 
จากเจา้หนา้ทีแ่รงงานไทยหรอืเจา้หนา้ทีต่รวจคนออกนอกประเทศไทยและเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงที่
ประเทศญีปุ่่ นทางผูจั้ดและทางสายการบนิจะไมส่ามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ทกุกรณีผูโ้ดยสารอาจจะ

ตอ้งรับผดิชอบคา่ปรับทีป่ระเทศญีปุ่่ นเรยีกเก็บผูโ้ดยสารตอ้งรอกลับประเทศไทยในเทีย่วบนิถัดไปทีม่ทีีน่ั่งวา่ง
หรอืตามวันเดนิทางของตั๋วเครือ่งบนิทัง้นี้แลว้แตท่างเจา้หนา้ทีต่รวจคนและสายการบนิ ทางผูจั้ดไมส่ามารถเขา้

ไปแทรกแซงได ้

ทางบรษิทัเร ิม่ตน้และจบการบรกิารทีส่นามบนิดอนเมอืงเทา่น ัน้  
กรณีทา่นเดนิทางมาจากตา่งจงัหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะทําการสํารองต ัว๋เครือ่งบนิหรอืยานพาหนะอืน่ๆ 

เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลบัจากสนามบนิดอนเมอืงน ัน้ ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในสว่นนีท้ ีเ่กดิข ึน้ 
เนือ่งจากเป็นคา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรมการเดนิทางของบรษิทั  

ฉะน ัน้ทา่นควรจะใหก้รุป๊ Final 100% กอ่นทีจ่ะสํารองต ัว๋เครือ่งบนิ หรอืยานพาหนะอืน่ๆ 
 

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 เตยีงใหญ่ (DOUBLE) ใหท้า่นแทน 
4. กรณีโรงแรมทีเ่ขา้พักในประเทศญีปุ่่ น ไมม่บีรกิารออนเซน็ภายในโรงแรม ทางบรษัิททัวรจ์ะนําคณะเขา้ใชบ้รกิารออนเซน็ทีอ่ยู่

บรเิวณใกลเ้คยีงแทน (เฉพาะรายการทวัรท์ ีร่ะบุโปรแกรมอาบนํา้แรธ่รรมชาตเิทา่น ัน้) 
 

 

* ตั๋วสายการบนิไมส่ามารถระบทุีน่ั่ง ใชว้ธิ ีRANDOM คอืการสุม่เลอืกทีน่ั่งโดยระบบสายการบนิ * 
การจัดทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูกํ้าหนด ทางผูจั้ดไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงไดแ้ตจ่ะทํา

การ Request ใหไ้ดเ้ทา่นัน้ งดการคนืบัตรโดยสาร  
และหากยกเลกิการเดนิทาง ทางสายการบนิไมม่รีะบบคนืเงนิบางสว่น 



 

 

1. กรณีวันเดนิทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์หรอืชว่งเทศกาล ผูจ้องทัวรต์อ้งแจง้เปลีย่นวันเดนิทางหรอืเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทาง  ไม่
นอ้ยกว่า 45 วัน กอ่นการเดนิทาง (นับรวมเสาร-์อาทติย)์ สามารถเปลีย่นไดเ้พยีง 1 ครัง้เทา่นัน้ หากแจง้หลังจากนี ้ผูเ้ดนิทางควร
หาผูเ้ดนิทางทา่นใหม่มาแทนผูท้ีไ่ม่สามารถเดนิทางได ้
2. กรณีวันเดนิทางไมต่รงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์หรอืชว่งเทศกาล ผูจ้องทัวรต์อ้งแจง้เปลีย่นวันเดนิทางหรอืเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางไม่
นอ้ยกว่า 30 วัน กอ่นการเดนิ (นับรวมเสาร-์อาทติย)์ สามารถเปลีย่นไดเ้พยีง 1 ครัง้เทา่นัน้ หากแจง้หลังจากนี ้ผูเ้ดนิทางควรหาผู ้
เดนิทางทา่นใหม่มาแทนผูท้ีไ่ม่สามารถเดนิทางได ้
3. กรณีจองทัวรภ์ายใน 15 วันกอ่นออกเดนิทาง (นับรวมเสาร์-อาทติย์) ผูจ้องทัวรไ์ม่สามารถเปลีย่นวันเดนิทางหรอืเปลีย่นชือ่ผู ้
เดนิทางไดท้กุกรณี 
4. กรณีแจง้เปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางหลังจากออกต๋ัวโดยสารเรยีบรอ้ยแลว้ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งชาํระค่าต๋ัวโดยสารเพิม่ดว้ยตนเองจากค่า
ทัวรท์ีช่าํระมาแลว้ ณ วันทีต่อ้งการเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทาง ตามขอ้กําหนดของทางบรษัิทและสายการบนิ  
 
เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่ (ผูม้ชี ือ่ใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจอง
กับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์ม่ว่ากรณีใดๆ 
2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง ) จะตอ้ง
แฟกซ ์อเีมล หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่ทําเรือ่งข อรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบ
หนังสอืมอบอํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชาํระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารที่
ตอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิค่าบรกิารดังนี้ 

2.1 แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง ไมน่อ้ยกวา่  45 วนั (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย์) คนืเงนิคา่บรกิาร 100% ของ
คา่บรกิารทีชํ่าระมาแลว้  
2.2 แจง้ยกเลกิกอ่น การเดนิทางภายใน  31-44 วนั (นบัรวมวนัเสาร-์ อาทติย์) ยดึเงนิคา่มดัจําท ัง้หมดของ
คา่บรกิารทีชํ่าระมาแลว้ 
2.3 แจง้ยกเลกิกอ่น การเดนิทาง ภายใน  30 วนั (นบัรวมวนัเสาร-์ อาทติย์) ยดึเง ินคา่บรกิาร 100% ของ
คา่บรกิารทีชํ่าระมาแลว้  
เนือ่งจากบรษัิทตอ้งดําเนนิการจัดเตรยีมนําเทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่วล่วงหนา้ เชน่ การสํารองทีน่ั่งต๋ัวเครือ่งบนิโดยสาร การ
จองโรงแรมทีพั่ก ยานพานหะสําหรับเดนิทาง รา้นอาหาร เป็นตน้ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมัีดจําหรอืเป็นเทีย่วบนิเชา่เหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ จะไม่มกีารคนื
เงนิมัดจําหรอืค่าบรกิารทัง้หมด   
4. การตดิต่อประสานงานกับทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมล หรอืจดหมาย ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี ้ 

วันจันทรถ์งึวันศุกร ์เวลา 09.00 น. – 17.30 น.  
วันเสาร ์เวลา 09.00 น. – 16.00 น.  
หรอืสามารถตดิต่อประสานงานผา่นแอพพลเิคชัน่อืน่ๆตามชอ่งทางของบรษัิทได ้

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาทัวร ์หรอืยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่ว จองเดนิทางนอ้ยกว่า 30 ทา่น  
 

 

 

 

 

 
 
 
ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะนําตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภุัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ และรวมกันทกุ
ชิน้ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่าง
สะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้ื อไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกล่าวมขีนาดบรรจภุัณฑม์ากกว่าทีก่ําหนดจะตอ้งใส่

กระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
2. สิง่ของทีม่ลัีกษณะคลา้ยกับอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีา ฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ที่
โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
3. ประเทศญีปุ่่ น มกีฎหมายหา้มนําผลติภัณฑท์ีท่ํามาจากพชื และเนือ้สัตวท์กุชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด  ไข ่เนือ้สัตว ์    
ไสก้รอก ฯ เพือ่เป็นการป้องกันโรคตดิต่อทีจ่ะมาจากสิง่เหล่านี ้หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีค่าปรับในอัตราทีส่งูมาก 
 
 
 
 
หมายเหต ุ

ขอ้ควรทราบ 

จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพํานกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่นไม่
เกนิ 15 วนัไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการ

ตรวจเขา้เมอืงเพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้
- ต ัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
- สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ํานกัในประเทศญีปุ่่ นได ้ 

(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 
- ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพํ่านกัในประเทศญีปุ่่น  

(เชน่ คนรูจ้กั โรงแรม และอืน่ๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

- กําหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ํานกัในประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้



 

 

1. ทัวรน์ีสํ้าหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวรน์ีเ้ป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืไม่ใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวร ์ไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมด 
หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบรษัิทจะไม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 30 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้ับ 
นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทีไ่ม่มวีซีา่  และอย่างนอ้ย 15 วันกอ่น 
การเดนิทางสําหรับประเทศทีม่วีซีา่  แต่หากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะชาํระค่าบรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วม 
เดนิทางนอ้ยกว่าทีท่างบรษัิทกําหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารต่อไป 
4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ คํานําหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอื 
เดนิทาง และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต๋ัวเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทาง 
บรษัิทพรอ้มการชาํระเงนิมัดจํา 
5.ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์  
6.ภมูอิากาศและเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้บรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญ่
เป็นสําคัญ 
7.ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจาก 
ความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิอุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอื 
เสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ของสายการบนิ เปลีย่นแปลงตารางบนิ การบรกิารของสายการบนิ และเหตุสดุวสัิยอืน่ เป็น 
ตน้ 
7. อัตราค่าบรกิารนีคํ้านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวน 
สทิธิใ์นการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าต๋ัวเครือ่งบนิ ค่า 
ภาษีเชือ้เพลงิ ค่าประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 

 

โปรดอา่นทกุขอ้ในรายการทวัรโ์ดยละเอยีด  
หากมขีอ้สงสยักรณุาสอบถามกอ่นทําการจองทกุคร ัง้ 


