
 

 

 
อตัราคา่บรกิาร 

เดนิทาง 
ราคาทวัร ์ หมายเหตุ 

ผูใ้หญ ่ เด็กมเีตยีง เด็กไมม่เีตยีง พกัเดี�ยว  

วนัที� 27-31 ก.ค. 61 29,999 29,999 29,999 11,900  

วนัที� 3-7 ส.ค. 61 24,999 24,999 24,999 11,900  

วนัที� 10-14 ส.ค. 61 27,999 27,999 27,999 11,900  

วนัที� 17-21 ส.ค. 61 26,999 26,999 26,999 11,900  

วนัที� 24-28 ส.ค. 61 24,999 24,999 24,999 11,900  

วนัที� 31 ส.ค. -4ก.ย. 61 24,999 24,999 24,999 11,900  

วนัที� 7 -11 ก.ย. 61 24,999 24,999 24,999 11,900  



 

 
วนัที� 14 -18 ก.ย. 61 25,999 25,999 25,999 11,900  

วนัที� 21 -25 ก.ย. 61 26,999 26,999 26,999 11,900  

วนัที� 28 ก.ย.-2ต.ค. 61 27,999 27,999 27,999 11,900  

วนัที� 5-9 ต.ค. 61 28,999 28,999 28,999 11,900  

วนัที� 12-16 ต.ค. 61 30,999 30,999 30,999 11,900  

วนัที� 19-23 ต.ค. 61 30,999 30,999 30,999 11,900  

จอยแลนด ์หกัคา่ต ั�วออก 7,000  บาท 
***ราคาเด็ก INFANT (ต ั�งแตแ่รกเกดิถงึไมเ่กนิ 2 ปี) ทา่นละ 7,000 บาท*** 

***ราคาคา่ทวัรด์งักลา่วหากมกีารเปลี�ยนแปลงคา่ต ั�วเครื�องบนิภาษสีนามบนิภาษนํี�ามนัของสายการบนิ*** 
***บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ�ในการปรบัราคาขึ�นตามสายการบนิ*** 

 

วนัแรก  กรงุเทพฯ - สนามบนิดอนเมอืง – สนามบนิคนัไซ – กฟิฟ ุ                                     ( - / - / ขา้วปั�น ) 

06.00 น.  พรอ้มกนัที�สนามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศขาออก ช ั�น 3 ประต ู 5 เคานเ์ตอร ์ 6 สาย
การบนิ Scoot เจา้หนา้ที�ใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกดา้นเอกสารกอ่นขึ�นเครื�อง 

09.15 น. นําทา่นเดนิทางสูป่ระเทศญี�ปุ่ น โดยสายการบนิ Scoot เที�ยวบนิที� TR866 
 ** ราคาทวัรไ์มร่วมอาหารบนเครื�อง (บนเครื�องมบีรกิารจําหน่ายอาหารและเครื�องดื�ม) ** 
16.55 น. เดนิทางถงึ สนามบนิคนัไซ เมอืงโอซากา้ (เวลาเร็วกวา่เมอืงไทย 2 ชั�วโมง กรณุาปรับนาฬกิาของทา่น เพื�อความ

สะดวกในการนัดหมาย) ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร รับกระเป๋าเรยีบรอ้ยและทําภารกจิสว่นตัว จากนั�น
นําทา่นขึ�นรถปรับอากาศ เดนิทางสูท่ี�พักเมอืงโกเบ (ประเทศญี�ปุ่ นไมอ่นุญาตใหนํ้าอาหารสด เชน่ เนื�อสตัว ์พชื ผัก 
ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษจับและปรับ)  

คํ�า บรกิารขา้วปั�น (มื�อที� 1) เพื�อสะดวกในการเดนิทาง 
ที�พกั  GIFU HASHIMA SHINKANSEN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัที�สอง หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ – ทาคายามา่จยิะ - ลติเต ิ�ล เกยีวโต-บฟุเฟ่ตข์าป–ู  ออนเซ็น         ( B / L / D ) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มื�อที� 2) 
นําท่านเดนิทางสู ่หมู่บา้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ ที�ยัง  คงอนุรักษ์บา้น สไตลญ์ี�ปุ่ นขนานแทด้ั �งเดมิ และยัง
ไดรั้บเลอืกจากองคก์ารยเูนสโก ใหเ้ป็นมรดกโลกในเดอืนธันวาคม ปี ค.ศ. 1995 บา้นสไตลก์ัสโชสคึรุ ิจะมคีวาม
ยาวประมาณ 18 เมตร ความกวา้ง 10 เมตร โครงสรา้งของ บา้นสามารถรองรับหมิะที�ตกหนักในชว่งฤดหูนาวไดด้ ี
และรปูรา่งของ หลังคาเหมอืนกบัสองมอืพนมของพระเจา้ จงึเรยีกหมูบ่า้นสไตลน์ี�วา่  “กสัโช” และมผีูค้นจากทั�ว
ทกุมมุโลกหลั�งไหลไปชมความงามใน แตล่ะปีไมตํ่�ากวา่ 680,000 คน  

เที�ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (มื�อที� 3) 
บา่ย นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืทาคายามา่ นําท่านถ่ายรปูดา้นนอก ทาคายาม่า จยิะ หรอื ที�วา่การอําเภอเกา่ เมอืง

ทาคยาม่า ซึ�งเป็นจวนผูว้่าแห่งเมอืงทาคายาม่า เป็นที�ทํางานและที�อยู่อาศัย
ของผูว้า่ราชการจังหวัดฮดิะ เป็นเวลากวา่ 176 ปี ภายใตก้ารปกครองของโชกนุ
ตระกูลกุกาวา ในสมัยเอโดะ จากนั�นนําท่านเดนิชม หมู่บา้น Little Kyoto 
หรอืเขตเมอืงเก่าซนัมาจซิูจ ิซ ึ�งเป็น  หมู่บา้นเกา่แกส่มัยเอโดะกว่า 300 ปี
กอ่น ที�ยังอนุรักษ์และคงสภาพเดมิไดเ้ป็นอยา่งด ีอสิระให ้ ทกุทา่นไดเ้ดนิเที�ยว
และชื�นชมกับทัศนียภาพเมืองเก่าซึ�งเต็มไปดว้ยบา้นเรือนโบราณ และรา้นคา้
หลากหลาย เชน่ รา้นผลติและจําหน่ายเหลา้สาเก รา้นทํามโิสะ ฯลฯ พรอ้มทั �ง

เลอืกซื�อของที�ระลกึพื�นเมอืงเฉพาะถิ�น เชน่ ซารุโบโบะ หรอื ตุ๊กตาทารกลงิตัวสแีดง ไมม่หีนา้ตา ซึ�งถอืวา่เป็น
สญัลกัษณ์หนึ�งของเมอืงทาคายามา่ และเป็นสนิคา้ยอดนยิมเพราะแฝงไปดว้ยความเชื�อเกี�ยวกบัโชคลางของชาว
ญี�ปุ่ นอกีดว้ย และเก็บเกี�ยวบรรยากาศอนัน่าประทับใจมากมาย ทา่นยังสามารถลองลิ�มชมิรสขนมหวานนานาชนดิ  

พกัที�   NEW STAR HOTEL / HATOYA HOTEL / FUJI MATZUSONO HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
คํ�า รบัประทานอาหารคํ�า ณ หอ้งอาหารของ (มื�อที� 4) อ ิ�มอรอ่ยกบัเมนูมื�อพเิศษที�มขีาป ูใหท้า่นไดล้ ิ�มลอง

รสชาตปิพูรอ้มนํ �าจ ิ�มสไตสญ์ี�ปุ่ นอยา่งจใุจ  
หลังอาหารใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการแชนํ่ �าแรธ่รรมชาต ิเชื�อวา่ถา้ไดแ้ชนํ่�าแรแ่ลว้ จะทําใหผ้วิพรรณสวยงาม
และชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขีึ�น 

วนัที�สาม โอชโินะ ฮคัไค- ภเูขาไฟฟจู ิช ั�น 5 - ศนูยจ์าํลองแผน่ดนิไหว -DUTY 
FREE-สาธติการชงชา(B/ L / D) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ (มื�อที� 5) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   
นําท่านสู ่โอชโินะ ฮคัไค (OSHINO HAKKAI) บอ่นํ�าธรรมชาตกิับความ
เลื�อมใสศรัทธา  ความเชื�อใน ภูเขาไฟศักดิ�ส ิทธิ�ฟูจิยาม่า กับเวลาแสน
ยาวนานจากการละลายของหมิะของบนภเูขาไฟฟจูทีี�ไหลซมึ ลกึลงพื�นพภิพ



 

 
ปฏบิตักิารซมึซบับรเิวณที�ลุม่ทําใหเ้กดินํ�าซมึขังขยายวงกวา้งกลายเป็นบอ่ขนาดยอ่มนํ�าในบอ่แตล่ะบอ่ใสสะอาด
จนเกดิสะทอ้นที�สวยงาม ตอ่มาในปี ค.ศ. 1985 สถานที�แหง่นี�ไดรั้บการคัดเลอืกเป็น 1ใน100 อนัดับแหลง่นํ�าจาก
ธรรมชาต ิที�ดทีี�สดุของญี�ปุ่ น ทา่นสามารถเลอืกซื�อสนิคา้พื�นเมอืงต่างๆ  และสนิคา้เกษตรกรรมที�ชาวบา้นนํามา
ขายระหวา่งทางได ้ ไมว่า่จะเป็นผักภเูขาที�สดกรอบ ผลไมอ้บแหง้ ถั�ว มันญี�ปุ่ น และอื�นๆ อกีมากมาย 

เที�ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (มื�อที� 6) 
 บา่ย 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 ุการขึ�นชมภเูขาไฟฟจู ิช ั�น 5 น ั�นข ึ�นอยูก่บั
สภาพอากาศอํานวย)   นําทา่นเยี�ยมชม ศนูยจ์าํลองแผน่ดนิไหว ตั �งอยูบ่รเิวณใกล ้ๆ  กบัเขตภเูขาไฟฟจู ิ
ภายในมหีอ้งจัดแสดงขอ้มลูการประทขุองภเูขาไฟจากทกุมมุโลก หอ้งแสดงภาพแผน่ดนิไหว หอ้งแสดง
เหตกุารณ์หลังแผน่ดนิไหว หอ้งจําลองแผน่ดนิไหว หอ้งอทุกภัย หอ้งเขาวงกตกระจก นอกจากนี�ยังมโีซน
ถา่ยภาพกบัภเูขาไฟฟจู ิโซนความรูต้า่งๆ และ โซนช็อปปิ�งสนิคา้งานฝีมอืญี�ปุ่ นตา่งๆ เชน่มดีแบบดั�งเดมิ 
ผลติภัณฑเ์ครื�องปั�นดนิเผา เครื�องสําอาง และ ของฝากอกีมากมาย และยังมหีอ้งนํ�าไวบ้รกิารฟรอีกีดว้ย นําทา่น
เดนิทางสู ่DUTY FREE เลอืกซื�อสนิคา้ปลอดภาษีนานาชนดิ นําทา่นชม สาธติการชงชาเขยีวในสไตลญ์ี�ปุ่ น 
ขนานแท ้พรอ้มกบัชมิชาเขยีวอนัเป็นรสชาตดั �งเดมิ และชอ้ปปิ�ง ของฝากทอ้งถิ�นอนัเป็นเอกลักษณ์ของคนญี�ปุ่ น  

คํ�า รบัประทานอาหารคํ�า ณ รา้นอาหาร (มื�อที� 7) 
พกัที�   NARITA TOBU HOTEL / NARITA GATEWAY HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที�ส ี�  หอโทรทศันโ์ตเกยีวสกายทร ี– วดัอาซากสุะ - ยา่นโอไดบะ – ยา่นฮาราจกู ุ- ยา่นชนิจกุ ุ                      
           (B / อสิระ / อสิระ) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ (มื�อที� 8) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
จากนั�นเดนิทางสูเ่มอืงโตเกยีว รว่มเก็บภาพประทับใจกบัคูก่บัแลนดม์ารก์แหง่ใหมข่องกรงุโตเกยีว ณ รมิแมนํ่�าสมุ ิ
ดะ หอโทรทศันโ์ตเกยีวสกายทร ีเป็นตกึที�สงูที�สดุในญี�ปุ่ น มคีวามสงูถงึ 634 เมตร ชม วดัอาซากุสะ วัดที�
เกา่แกท่ี�สดุในกรงุโตเกยีว เขา้นมัสการขอพรจากพระพทุธรปูเจา้แมก่วนอมิทองคํา  นอกจากนั�นทา่นยังจะไดพ้บ  
เก็บภาพประทับใจกบัโคมไฟขนาดยักษ์ที�มคีวามสงูถงึ 
4.5 เมตรซึ�งแขวนอยู่บรเิวณประตูทางเขา้วัด และยัง
สามารถเลอืกซื�อเครื�องรางของขลังไดภ้ายในวัด ฯลฯ 
หรือเพลดิเพลินกับ ถนนนาคามเิซ ถนนชอ้ปปิ� งที�ม ี
ชื�อเสยีงของวัด มรีา้นขายของที�ระลกึมากมายไมว่า่จะ
เป็นเครื�องรางของขลัง ของเล่นโบราณ และตบทา้ย
ดว้ยรา้นขายขนมที�คนญี�ปุ่ น มายังวัดแห่งนี�ตอ้งมาต่อ
ควิกนัเพื�อลิ�มลองกบัรสชาตสิดุแสนอรอ่ย 

เที�ยง  อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั  
บา่ย เดนิทางสูย่่าน ย่านโอไดบะ ชมหุ่นกันดั �มตัวใหม่ใหญ่กวา่เดมิ Unicorn 

Gundam มาแทนที�ตัวเดมิที�โอไดบะ เป็นแหล่งชอปปิ�งและความบันเทงิ
ของโตเกียว ถา้ดูจากแผนที�แลว้ Odaiba มีสภาพเป็นเกาะอยู่ที�อ่าว
โตเกยีว ในสมัยเอโดะ ค.ศ.1603-1868 เกาะ Odaiba ไดถู้กสรา้งขึ�นเพื�อ
เป็นป้อมปราการ (คําว่า daiba แปลว่าป้อมปราการ) ป้องกันการรุกราน
ของขา้ศึก ต่อมาอีก 100 กว่าปี เกาะ Odaiba ไดถู้กถมเพิ�ม เพื�อใช ้
ประโยชน์เป็นที�อยู่อาศัย ตกึ สํานักงาน และ ท่าเรอื การถมทะเลในตอน
นั�น ถือว่าเป็นเรื�องใหม่ในวงการกอ่สรา้งมาก ในปี ค.ศ. 1990 มีโรงแรม 
และ ศูนยก์ารคา้มาเปิดที� Odaiba และเริ�มมสี ิ�งกอ่สรา้งใหม่ๆ เกดิขึ�นเช่น
ตึก Fuji TV Building, Telecom Center และ Tokyo Big Sight ตอนนี� 
Odaiba เป็นเมอืงใหมข่องโตเกยีว มผัีงเมอืงสวยงาม ตกึรปูทรงแปลกๆ รถไมเ่ยอะเหมอืนโตเกยีว และไมวุ่น่วาย 
จากนั�นตอ่ดว้ย ยา่นฮาราจกู ุฮาราจูกนัุ�นไมใ่ชแ่คศ่นูยร์วมของวัยรุ่นที�ชอบแตง่หนา้ แตง่ตัวมเีอกลักษณ์จนอาจ
เรียกไดว้่าหลุดโลกอย่างที�เรารูจั้กเท่านั�นแต่ฮาราจูกุในอดีตนั�นเป็นเพียงย่านที�พักคา้งแรมเล็กๆ เท่านั�น แต่
ปัจจุบันฮาราจูกุคือย่านหนึ�งที�ตั �งอยู่ใจกลางโตเกยีว ซึ�งที�นี�ไม่เพียงแค่เป็นแหล่งรวมรา้นคา้เท่านั�น แต่รอบๆ 
บรเิวณยังมีศาลเจา้ สวนสาธารณะ และถนนเสน้ใหญ่สไตลต์ะวันตกแบบ Champs-Elysees เขา้ไวด้ว้ยกันได ้
อยา่งลงตัว และถนนที�ขึ�นชื�อที�สดุในยา่นฮาราจูกนัุ�นคอืถนนทาเคะชติะที�อยูต่รงขา้มสถานีฮาราจกูนัุ�นเอง จากนั�น 
ชอ้ปปิ�งกนัตอ่ที� ยา่นชนิจกุ ุใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกับการจับจ่ายซื�อสนิคา้นานาชนดิ ไมว่า่จะเป็น รา้นซานรโิอะ 
รา้นขายเครื�องอเิลคทรอนกิส ์กลอ้งถา่ยรูปดจิติอล นาฬกิา เครื�องสําอาง ตา่งๆ กันที�รา้น MATSUMOTO แหล่ง
รวมเหลา่บรรดาเครื�องสําอางมากมาย อาท ิมารค์เตา้หู,้ โฟมลา้งหนา้ WHIP FOAM , ครมีกันแดดชเิซโด ้แอน
เนสซา่ที�คนไทยรูจั้กเป็นอยา่งด ี 

คํ�า  อสิระอาหารคํ�าตามอธัยาศยั   
พกัที�   NARITA TOBU HOTEL / NARITA GATEWAY HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 



 

 
วนัที�หา้  นารติะ - สนามบนิดอนเมอืง                                                              (B / อสิระ / --) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ (มื�อที� 9) ณ หอ้งอาหาร  
เที�ยง อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั  
  นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 
13.55 น. ออกเดนิทางจากสนามบนินารติะ โดยสายการบนิ NOKSCOOT เที�ยวบนิที� XW 101 
18.25 น.  เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 
 

**โปรแกรมสามารถสลบัปรบัเปลี�ยนไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้** 

 
 
 

 
**โปรแกรมสามารถสลบัปรบัเปลี�ยนไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้** 

 
 
 
 
 
 
 

เงื�อนไขหอ้งพกั :  
1. โรงแรมที�ระบใุนรายการทวัรย์ังไมค่อนเฟิรม์ 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�เขา้พัก ไมม่บีรกิารออนเซ็นภายในโรงแรม ทางบรษัิททวัรจ์ะนําคณะเขา้ใชบ้รกิารออนเซ็นที�อยู่บรเิวณใกลเ้คยีงแทน 
(เฉพาะรายการทวัรท์ ี�ระบุโปรแกรมอาบนํ�าแรธ่รรมชาตเิทา่น ั�น) 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ราคาทวัรร์วม 

1. คา่ตั�วเครื�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.หัวหนา้ทวัรนํ์าเที�ยวตลอดรายการ 
9. คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื�อนไขตามกรมธรรม)์ 
10. นํ�าดื�มวนัแรก 1 ขวด 

 
ราคาทวัรไ์มร่วม  

1.   ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% และภาษีหัก ณ ที�จา่ย 3% (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ / ใบกํากบัภาษี) 
2.   คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัทส์ว่นตวั คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง อาหารและเครื�องดื�มที�สั�งเพิ�ม 
3. คา่นํ�าหนักกระเป๋าสมัภาระ ที�หนักเกนิสายการบนิกาํหนด (ปกต ิขาไป20 กก. / ขากลับ 20 ก.ก.) 
4. คา่วซีา่สําหรับพาสปอรต์ตา่งชาต ิ
5. ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิ�นทา่นละ 5,000 เยน หรอื 1,500 บาท ตอ่ทรปิ (ชําระที�สนามบนิดอนเมอืง ในวนั

เช็คอนิ) 
6. ทปิหวัหนา้ทวัร ์ตามความพงึพอใจ 

 

การเดนิทางในแตล่ะคร ั�งจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 30 ทา่นขึ�นไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอ
สงวนสทิธิ�ในการเลื�อนการเดนิทาง หรอืเปลี�ยนแปลงราคา 
กรณุาชําระมดัจํา ทา่นละ 15,000 บาท  หรอืทา่นละ 20,000 กรณีเดนิทางตรงกบัวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์หากมกีาร
ยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ�ในการยดึมดัจําหรอืค่าทวัรท์ ั�งหมด เนื�องจากทางบรษิทัฯ ไดชํ้าระคา่ต ั�ว
เครื�องบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นที�เรยีบรอ้ย ค่าทวัรส์่วนที�เหลอื กรณุาชําระ 20 วนัก่อนการเดนิทาง (ไมน่บั
เสาร-์อาทติย ์และวนัหยดุนกัขตัฤกษ)์ 

 
เง ื�อนไขการยกเลกิการเดนิทาง 

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

แตจ่ะทาํการ Request ใหไ้ดเ้ทา่น ั�น งดการคนืบตัรโดยสาร และหากยกเลกิการเดนิทาง  
ทางสายการบนิไมม่รีะบบคนืเงนิบางสว่น 

หากผูโ้ดยสารถกูปฎเิสธการออกนอกประเทศไทยหรอืเขา้ประเทศญี�ปุ่ น 
จากเจา้หนา้ที�แรงงานไทยหรอืเจา้หนา้ที�ตรวจคนออกนอกประเทศไทยและเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้

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

ผูโ้ดยสารตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเที�ยวบนิถดัไปที�มที ี�น ั�งวา่งหรอืตามวนัเดนิทางของต ั�วเครื�องบนิ 
ท ั�งนี�แลว้แตท่างเจา้หนา้ที�ตรวจคนและสายการบนิ ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

* ทางบรษิทัเร ิ�มตน้ และจบ การบรกิาร ที�สนามบนิดอนเมอืง กรณีทา่นเดนิทางมาจาก

ตา่งจงัหวดั หรอืตา่งประเทศ และจะสํารองต ั�วเครื�องบนิ หรอืพาหนะอยา่งหนึ�งอยา่งใดที�

ใชใ้นการเดนิทางมาสนามบนิ ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในสว่นนี�เพราะเป็น

คา่ใชจ้า่ยที�นอกเหนอืจากโปรแกรมการเดนิทางของบรษิทั ฉะน ั�นทา่นควรจะใหก้รุป๊ 

FINAL 100% กอ่นที�จะสํารองพาหนะ* 



 

 

1. กรณีที�นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�ตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลื�อนการเดนิทาง นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี� (ผูม้ชี ื�อ
ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการยกเลกิที�บรษัิทอยา่งใดอยา่งหนึ�งเพื�อแจง้
ยกเลกิการจองกบัทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อกัษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�ตอ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี� (ผูม้ชี ื�อในเอกสารการจอง) 
จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการขอรับเงนิคนืที�บรษัิทอยา่งใดอยา่งหนึ�งเพื�อทําเรื�องขอรับเงนิ
คา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ 
และหนา้สมดุบญัชธีนาคารที�ตอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงื�อนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี� 

3. การเดนิทางที�ตอ้งการันตมีัดจําหรอืซื�อขาดแบบมเีงื�อนไข หรอืเที�ยวบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กบั
สายการบนิ หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทั �งหมด   

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเที�ยวเดนิทางไมถ่งึ 30 คน  
 
เง ื�อนไขและขอ้กาํหนดอื�นๆ 

1. ทัวรน์ี�สําหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยวเทา่นั�น 
2. ทัวรน์ี�เป็นทวัรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามที�ระบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทั �งหมด หรอื

ถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทั �งหมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที�มนัีกทอ่งเที�ยวรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 30 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้บั

นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�ทราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศที�ไมม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 15 วนั
กอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศที�มวีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเที�ยวทกุทา่นยนิดทีี�จะชําระคา่บรกิารเพิ�มจากการที�มี
นักทอ่งเที�ยวรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ที�ทางบรษัิทกําหนดเพื�อใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีี�จะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื�อ นามสกลุ คํานําหนา้ชื�อ เลขที�หนังสอื
เดนิทาง และอื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองตั�วเครื�องบนิ ในกรณีที�นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�มไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทาง
บรษัิทพรอ้มการชําระเงนิมัดจํา 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ ์
ภมูอิากาศ และเวลา ณ วนัที�เดนิทางจรงิของประเทศที�เดนิทาง ทั �งนี� บรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภยัของนักทอ่งเที�ยว
สว่นใหญเ่ป็นสําคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไมรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ที�เพิ�มขึ�นของนักทอ่งเที�ยวที�มไิดเ้กดิจาก
ความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิ อบุตัเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหาย
หรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลี�ยนแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอื�น เป็นตน้ 

7. อตัราคา่บรกิารนี�คํานวณจากอตัราแลกเปลี�ยนเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันที�ทางบรษัิทเสนอราคา ดังนั�น ทางบรษัิทขอสงวน
สทิธิ�ในการปรับราคาคา่บรกิารเพิ�มขึ�น ในกรณีที�มกีารเปลี�ยนแปลงอตัราแลกเปลี�ยนเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตั�วเครื�องบนิ คา่
ภาษีเชื�อเพลงิ คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลี�ยนแปลงเที�ยวบนิฯลฯ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอ้ควรทราบ 
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ี�ประสงคจ์ะพํานกัระยะส ั�นใน

ประเทศญี�ปุ่ นไมเ่กนิ 15 วนัไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยว เยี�ยมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยื�น
เอกสารในข ั�นตอนการตรวจเขา้เมอืงเพื�อยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี�ปุ่ น* ดงัตอ่ไปนี� 

- ต ั�วเครื�องบนิขาออกจากประเทศญี�ปุ่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

- สิ�งที�ยนืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที�อาจเกดิขึ�นในระหวา่งที�พํานกัในประเทศ
ญี�ปุ่ นได ้ 
(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 

- ชื�อ ที�อยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งที�พํานกัในประเทศญี�ปุ่ น  
(เชน่ คนรูจ้กั โรงแรม และอื�นๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

- กําหนดการเดนิทางระหวา่งที�พํานกัในประเทศญี�ปุ่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้



 

 
ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที�จะนําตดิตัวขึ�นเครื�องบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิ�น และ
รวมกันทกุชิ�นไมเ่กนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึ�งมซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ที�
ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นั�น ถา้สิ�งของดังกลา่วมขีนาดบรรจภุัณฑม์ากกวา่ที�
กําหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบนิเทา่นั�น  
2. สิ�งของที�มลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝาก
เจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบนิเทา่นั�น  
3. ประเทศญี�ปุ่ น มกีฎหมายหา้มนําผลติภัณฑท์ี�ทํามาจากพชื และเนื�อสัตวท์ุกชนิดเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด  ไข ่
เนื�อสตัว ์ไสก้รอกฯ เพื�อเป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ที�จะมาจากสิ�งเหลา่นี� หากเจา้หนา้ที�ตรวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอตัรา
ที�สงูมาก 

 
หมายเหต ุ

1.บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ�ในการออกทวัรต์ ั�งแต ่30 ทา่นขึ�นไป หากมลีกูทวัรต์ํ�ากวา่นี�อาจจะตอ้งมกีารปรบัราคาขึ�น 
2.ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�นหากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิเที�ยวบนิ, การประทว้ง, การ
นัดหยดุงาน, การกอ่จลาจล หรอืกรณีที�ทา่นถกูปฏเิสธ การเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมอืง หรอื
เจา้หนา้ที�กรมแรงงานทั �งจากไทย และตา่งประเทศซึ�งอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 
3.ทางบรษัิทฯจะรับเฉพาะลกูคา้ที�มคีวามประสงคท์ี�จะเดนิทางไปทอ่งเที�ยวเทา่นั�น 
4.ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท ิ ไมเ่ที�ยวบางรายการ, ไมท่าน
อาหารบางมื�อ เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่ง ทางบรษัิทฯไดชํ้าระคา่ใชจ้า่ยใหต้ัวแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออก
เดนิทางแลว้ 

 
 

โปรดอา่นทกุขอ้ในรายการทวัรโ์ดยละเอยีด  
หากมขีอ้สงสยักรณุาสอบถามกอ่นทาํการจองทกุคร ั�ง 


