
 
 
 
 

 

วนัแรก  สนามบินดอนเมือง                                                                                                           (-- /--/--) 

23.00 น.  พร้อมกนัที ่สนามบินนานาชาติดอนเมือง ช้ัน 3 อาคารผู้โดยสารระหว่าง มีเจ้าหน้าทีข่องบริษัทฯ คอยต้อนรับ
และอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน  สายการบิน  NOKSCOOT เคาน์เตอร์ 3 ประตู 4 

วนัทีส่อง นาริตะ - ภูเขาไฟฟูจิ – อาบน า้แร่ แช่ออนเซ็น - บุฟเฟ่ต์ ขาปู                                    (-/SET BOX/D) 

02.20 น.      ออกเดินทางสู่โตเกยีว ประเทศญีปุ่่น โดยสายการบิน NOKSCOOT เทีย่วบินที ่XW 102 
10.25 น.   ถึงสนามบินนาริตะ ประเทศญีปุ่่น (เวลาทอ้งถ่ินเร็วกวา่ไทย 2 ชัว่โมง)  
เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั (ม้ือที ่1) SET BOX 



น าท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ สัมผสัภูเขาไฟฟูจิอย่างใกล้ชิดท่ีบริเวณขั้นท่ี 5 ซ่ึงเป็นจุดท่ีรถโดยสาร
สามารถข้ึนไปจอดได ้ฟูจิเป็นภูเขาไฟท่ีสูงท่ีสุดในญ่ีปุ่น และยงัเป็นสัญลกัษณ์ของประเทศญ่ีปุ่นอีกดว้ย 
ท่านสามารถชมความงามของภูเขาไฟฟูจิไดต้ลอดทั้งปี เพราะในแต่ละฤดูภูเขาไฟฟูจิจะมีความงดงามท่ี
แตกต่างกนั และเป็นภูเขาไฟท่ีสวยงามไม่วา่จะมองจากมุมไหนก็ตาม (หมายเหตุ การข้ึนชมภูเขาไฟฟูจิ 
ช้ัน 5 น้ันข้ึนอยู่กบัสภาพอากาศอ านวย)  
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า (มื้อที ่2) ณ ห้องอาหาร อิม่อร่อยกบัเมนูมื้อพิเศษทีม่ีขาปู ใหท้่านไดล้ิ้มลองรสชาติ
ปูพร้อมน ้ าจ้ิมสไตส์ญ่ีปุ่นอยา่งจุใจ หลงัอาหารให้ท่านไดผ้อ่นคลายกบั การแช่น ้าแร่ธรรมชาติ เช่ือวา่ถา้
ไดแ้ช่น ้าแร่แลว้ จะท าใหผ้วิพรรณสวยงามและช่วยใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหิตดีข้ึน 
 สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั 

  น าเข้าสู่ทีพ่กั ณ HOTEL ALEXANDER ROYAL RESORT YAMANAKAKO  หรือเทยีบเท่า 
 

 

วนัทีส่าม ศูน ย์จ าลองแผ่นดินไหว  - สาธิตการชงชา  - พระใหญ่  USHIKU DAIBUTSU -                                  
AMI PREMIUM OUTLET - นาริตะ                                     (B / L / อสิระ) 

เช้า บริการอาหารเช้า (ม้ือที ่3) ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเยี่ยมชม ศูนย์จ าลองแผ่นดินไหว ตั้งอยู่บริเวณใกล้ๆ  กบัเขตภูเขาไฟฟูจิ ภายในมีห้องจดัแสดง
ข้อมูลการประทุของภูเขาไฟจากทุกมุมโลก ห้องแสดงภาพแผ่นดินไหว ห้องแสดงเหตุการณ์หลัง
แผน่ดินไหว ห้องจ าลองแผ่นดินไหว ห้องอุทกภยั ห้องเขาวงกตกระจก นอกจากน้ียงัมีโซนถ่ายภาพกบั
ภูเขาไฟฟูจิ โซนความรู้ต่างๆ และ โซนช็อปป้ิงสินคา้งานฝีมือญ่ีปุ่นต่างๆ เช่นมีดแบบดั้งเดิม ผลิตภณัฑ์
เคร่ืองป้ันดินเผา เคร่ืองส าอาง และ ของฝากอีกมากมาย น าท่านสัมผสัวถิีชีวติชาวญีปุ่่น ดว้ยการสาธิตการ
ชงชา แบบญ่ีปุ่น และใหท้่านไดล้องชงชา  

 

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั (ม้ือที ่4) ณ ร้านอาหาร  
บ่าย จากนั้นน าท่านข้ึนรถโคช้ปรับอากาศเดินทางสู่ USHIKU DAIBUTSU ซ่ึงเป็นรูปป้ันพระพุทธรูปท่ีใหญ่

ท่ีสุดในโลก ท่ีท าจากทองบรอนซ์ มีความสูง 120 เมตร (390 ฟุต)รูปป้ันพระพุทธรูปท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ท่ี
ท าจากทองบรอนซ์ ถูกบนัทึกอยู่ในกินเนสบุ๊กว่า ป็นพระพุทธรูปท่ีสูงท่ีสุดในโลก ตอ้งใช้เวลา ในการ
สร้างถึง 10 ปี สร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี 1993รูปป้ันขนาดใหญ่น้ี มีความสูงมากกวา่อนุสาวรียเ์ทพีเสรีภาพ
ในนิวยอร์ก (40 เมตร) มาตรฐานของสวนสวรรคก์ระจายออกไปดว้ยเทา้ของ พระพุทธเจา้ มีดอกไมบ้าน
ตลอดทั้งส่ีฤดูกาลนอก จากน้ีผูเ้ขา้ชมยงั สามารถเขา้ดูการตกแต่งภายในของพระพุทธเจา้ ภายในแบ่ง
ออกเป็น 5 ชั้นและแต่ละชั้นแสดงให้เห็นถึงโลกท่ี ยอดเยี่ยมของพระพุทธศาสนา ผูเ้ขา้ชมสามารถข้ึน
ลิฟทไ์ปไดถึ้ง 85 เมตรท่ีอกของพระพุทธเจา้ และเพลิดเพลิน กบัการมองเห็นทิวทศัน์เบ้ืองล่างแบบพารา
โนมาจากหน้าต่างชมวิว ในวนัท่ีมีแดดแมแ้ต่ Tokyo SkyTree ก็สามารถมองเห็นได้ จากนั้นน าท่าน
เดินทางสู่ AMI PREMIUM OUTLET ห้างสรรพสินค้าเอ้าท์เล็ทได้เปิดใหม่ ณ อามิ ตั้ งแต่เดือน
กรกฏาคม ค.ศ. 2009 ซ่ึงมี 100 ร้านคา้ของแบรนด์ท่ีมีคุณภาพ จากทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ท่ี
จะท าให้ท่านพอใจและมีความสุขไปกบัการช้อปป้ิงสินคา้ การออกแบบคอนเซ็ปตข์องห้างสรรพสินคา้
เอา้ท์เล็ทแห่งน้ี คือ เมืองชายฝ่ังตะวนัตกของอเมริกา ท่านจะรู้สึกสนุกไปกบัการเดินช้อปป้ิงและยงัมี
ร้านอาหารหลากหลายรูปแบบ ซ่ึงบางร้านไดเ้ปิดเป็นคร้ังแรกในญ่ีปุ่น 

ค ่า อสิระอาหารค ่าตามอธัยาศัย  



สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั 
  น าเข้าสู่ทีพ่กั ณ ASIA NARITA HOTEL หรือเทยีบเท่า 
 

 

วนัทีส่ี่ หอโทรทศัน์โตเกยีว สกายทรี - สวนอเุอโนะ (UENO PARK)  – โอไดบะ  - ย่านชินจุก ุ– JTC 
DUTY FREE – ออิอน ทาวน์                              (B / อสิระ/ อสิระ) 

เช้า  บริการอาหารเช้า (ม้ือที ่5) ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
  ***(ส าหรับท่านที่ซ้ือบัตร โตเกียวดีสนีย์แลนด์ เรามีรถรับ-ส่ง ตามเวลาที่ไกด์ก าหนด ราคาท่านละ               
  3,000 บาท)*** 

น าท่านเดินทางสู่เมืองโตเกียว ผา่นชมแลนดม์าร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริมแม่น ้าสุมิดะ ผ่านชมหอ
โทรทัศน์โตเกียวสกายทรี เป็นตึกท่ีสูงท่ีสุดในญ่ีปุ่น มีความสูงถึง 634 เมตร เท่ียวชม วัดอาซากุสะ วดัท่ี
เก่าแก่ท่ีสุด ในกรุงโตเกียว เขา้นมสัการขอพรจากพระพุทธรูปเจา้แม่กวนอิมทองค า  นอกจากนั้นท่านยงั
จะได้พบเก็บภาพประทบัใจ กบัโคมไฟขนาดยกัษ์ท่ีมีความสูงถึง 4.5 เมตรซ่ึงแขวนอยู่บริเวณประตู
ทางเขา้วดั และยงัสามารถเลือกซ้ือเคร่ืองรางของขลงั ได ้ ภายในวดั ฯลฯ หรือเพลิดเพลินกบั ถนนนาคามิ
เซ ถนนชอ้ปป้ิงท่ีมี ช่ือเสียงของวดั มีร้านขายของท่ีระลึกมากมาย ไม่วา่จะเป็นเคร่ืองรางของขลงั ของเล่น
โบราณ และตบทา้ยดว้ยร้านขายขนมท่ีคนญ่ีปุ่น มายงัวดัแห่งน้ีตอ้งมาต่อคิวกนั เพื่อล้ิมลองกบัรสชาติสุด
แสนอร่อย  

เทีย่ง  อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศัย 
บ่าย เดินทางสู่ สวนอุเอโนะ (UENO PARK) เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ของโตเกียว ภายในมีทั้งวดั ศาล

เจา้ ทะเลสาป และสวนสัตว ์มีตน้ไมม้ากมาย ให้บรรยากาศร่มร่ืนจึงเป็นสถานท่ีท่ีชาวโตเกียวนิยมมา
พกัผ่อนกนั และในฤดูใบไมผ้ลิของทุกๆปีสวนอุเอโนะจะไดรั้บความนิยมเป็นอย่างมากในการมาชม
ซากุระ โดยจะมีตน้ซากุระเรียงรายอยูท่ ั้งงสองขา้งยาวไปตามทางเดินภายในสวน มีจ านวนมากกวา่ 1,000 
ตน้ ท าใหดึ้งดูดผูค้นจ านวนมากมาเยีย่มชมในเทศกาลชมดอกซากุระ หรือท่ีเรียกกนัวา่”งานฮานามิ” (โดย
ปกติซากุระจะบานช่วงประมาณปลายเดือนมีนาคมถึงต้นเดือนเมษายน อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ข้ึนอยู่

กับสภาพอากาศ)  น าท่านเดินทางสู่ ย่านโอไดบะ เป็นเกาะจ าลองขนาดใหญ่ซ่ึงสร้างข้ึนจากการถมทะเล
บริเวณอ่าวโตเกียว เติบโตข้ึนอย่างรวดเร็วในฐานะเขตท่าเรือ จนถึงช่วงทศวรรษท่ี 1990 โอะไดบะได้
กลายเป็นย่านการคา้ ย่านพกัอาศยั และนนัทนาการท่ีใหญ่โตแห่งหน่ึง น าชม UNICORN GUNDAM 
หุ่นกนัดั้มตวัใหม่เป็นรุ่น RX-0 UNICORN GUNDAM ในโหมด DESTROY เป็นหุ่นสีขาว-แดง มีความ
สูงประมาณ 24 เมตร สูงกวา่หุ่นตวัเดิมถึง 6 เมตร น ำท่ำนเดินทำงสู่ ย่านชินจุกุ ให้ท่านไดเ้พลิดเพลินกบั
การจบัจ่ายซ้ือสินคา้นานาชนิด ไม่ว่าจะเป็น ร้านซานริโอะ ร้านขายเคร่ืองอิเลคทรอนิกส์ กลอ้งถ่ายรูป
ดิจิตอล นาฬิกา เคร่ืองส าอาง ต่างๆ กันท่ีร้าน MATSUMOTO แหล่งรวมเหล่าบรรดาเคร่ืองส าอาง
มากมาย อาทิ มาร์คเตา้หู้, โฟมลา้งหนา้ WHIP FOAM , ครีมกนัแดดชิเซโด ้แอนเนสซ่าท่ีคนไทยรู้จกัเป็น
อย่างดี น าท่านเลือกซ้ือสินคา้ปลอดภาษี ณ JTC DUTY FREE หลงัจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ อิออน 
ทาวน์  ห้างสรรพสินคา้ท่ีนิยมในหมู่นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ เน่ืองจากตั้งอยูใ่กลก้บัสนามบินนานาชาติ
นาริตะ ภายในตกแต่งในรูปแบบท่ีทนัสมยัสไตล์ญ่ีปุ่น มีร้านคา้ท่ีหลากหลายมากกวา่ 150 ร้านจ าหน่าย
สินคา้แฟชัน่ อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบา้น นอกจากน้ียงัมีร้านเส้ือผา้แฟชัน่มากมาย เช่น MUJI, 



100 YEN SHOP, SANRIO STORE, CAPCOM GAMES ARCADE และซุปเปอร์มาร์เกตขนาดใหญ่ เป็น
ตน้  

ค ่า อสิระอาหารค ่าตามอธัยาศัย  
  น าเข้าสู่ทีพ่กั ณ ASIA NARITA HOTEL หรือเทยีบเท่า 

วนัทีห้่า  สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง                                                                        (B / อสิระ / --) 

เช้า บริการอาหารเช้า (ม้ือที ่6) ณ ห้องอาหาร 
  น าท่านเดินทางสู่สนามบิน 
13.55 น. ออกเดินทางจากสนามบินนาริตะ โดยสายการบิน NOKSCOOT เทีย่วบินที ่XW 101 
18.25 น.  เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ 

** หมายเหตุ โปรแกรมสามารถสลับปรับเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า** 
 

ส าหรับท่านทีต้่องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณลีูกค้าอยู่ต่างจังหวดั) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าทีก่่อนออกบัตร

โดยสารทุกคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้ 

   

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

ผงัทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ NOK SCOOT 

* ตั๋วสายการบินไม่สามารถระบุที่น่ัง ใช้วิธี RANDOM คือการสุ่มเลือกที่น่ังโดยระบบสายการบิน *  
การจัดท่ีน่ังบนเคร่ืองบิน เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ก าหนด ทางผู้จัดไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้แต่จะท า
การ Request ให้ได้เท่านัน้ งดการคืนบัตรโดยสาร และหากยกเลิกการเดินทาง ทางสายการบินไม่มีระบบคืน
เงนิบางส่วน 

ทางบรษิทัเร ิม่ตน้และจบการบรกิารทีส่นามบนิดอนเมอืงเทา่น ัน้  
กรณีทา่นเดนิทางมาจากตา่งจงัหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะท าการส ารองต ัว๋เครือ่งบนิหรอืยานพาหนะอืน่ๆ 
เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลบัจากสนามบนิดอนเมอืงน ัน้ ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในสว่นนีท้ ีเ่กดิข ึน้ 

เนือ่งจากเป็นคา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรมการเดนิทางของบรษิทั  
ฉะน ัน้ทา่นควรจะใหก้รุป๊ Final 100% กอ่นทีจ่ะส ารองต ัว๋เครือ่งบนิ หรอืยานพาหนะอืน่ๆ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

อตัราค่าบริการ 
 

 

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

อตัราค่าทวัร์รวม 
✓ ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ตามรายการ    
✓ ค่าอาหารทุกม้ือ ตามท่ีระบุในรายการ 
✓ ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ    
✓ ค่าท่ีพกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามรายการ 
✓ ค่ารถรับ-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ    

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว หมายเหต ุ

11-15 มนีาคม 2562 22,987.- 8,000.-  

12-16 มนีาคม 2562 22,987.- 8,000.-  

13-17 มนีาคม 2562 25,987.- 8,000.-  

14-18 มนีาคม 2562 25,987.- 8,000.-  

15-19 มนีาคม 2562 25,987.- 8,000.-  

16-20 มนีาคม 2562 25,987.- 8,000.-  

17-21 มนีาคม 2562 27,987.- 8,000.-  

18-22 มนีาคม 2562 27,987.- 8,000.-  

19-23 มนีาคม 2562 28,987.- 8,000.-  

20-24 มนีาคม 2562 28,987.- 8,000.-  

21-25 มนีาคม 2562 28,987.- 8,000.-  

22-26 มนีาคม 2562 28,987.- 8,000.-  

23-27 มนีาคม 2562 28,987.- 8,000.-  

24-28 มนีาคม 2562 28,987.- 8,000.-  

25-29 มนีาคม 2562 28,987.- 8,000.-  

26-30 มนีาคม 2562 28,987.- 8,000.-  

27-31 มนีาคม 2562 28,987.- 8,000.-  

28 มนีาคม – 01 เมษายน 2562 28,987.- 8,000.-  

29 มนีาคม – 02 เมษายน 2562 28,987.- 8,000.-  

30 มนีาคม – 03 เมษายน 2562 28,987.- 8,000.-  

31 มนีาคม – 04 เมษายน 2562 28,987.- 8,000.-  

01-05 เมษายน 2562 28,987.- 8,000.-  

02-06 เมษายน 2562 29,987.- 8,000.-  

03-07 เมษายน 2562 29,987.- 8,000.-  

04-08 เมษายน 2562 29,987.- 8,000.-  

หากผู้โดยสารถกูปฎิเสธการออกนอกประเทศไทยหรือเข้าประเทศญ่ีปุ่ น 

จากเจ้าหน้าที่แรงงานไทยหรือเจ้าหน้าที่ตรวจคนออกนอกประเทศไทยและเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองที่ประเทศญ่ีปุ่ นทางผู้จดัและทางสาย
การบินจะไมส่ามารถรับผิดชอบคา่ใช้จา่ยทีเ่กิดขึน้ทกุกรณีผู้ โดยสารอาจจะต้องรับผิดชอบคา่ปรับท่ีประเทศญ่ีปุ่ นเรียกเก็บผู้โดยสารต้องรอ
กลบัประเทศไทยในเที่ยวบินถดัไปท่ีมีที่นัง่วา่งหรือตามวนัเดินทางของตัว๋เคร่ืองบินทัง้นีแ้ล้วแตท่างเจ้าหน้าทีต่รวจคนและสายการบิน ทางผู้ จดั
ไมส่ามารถเข้าไปแทรกแซงได้ 



✓ ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งท่ีมี 
✓ ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระไป-กลบั ท่านละ 20 กก.   
✓ ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัราค่าทวัร์ไม่รวม  
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงิน / ใบก ากบัภาษี) 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าท าหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัทส่์วนตวั ค่าซกัรีด มินิบาร์ในห้อง อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่ง

เพิ่ม 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระ ท่ีหนกัเกินสายการบินก าหนด (ปกติ ขาไป 20 กก. / ขากลบั 20 ก.ก.) 
 ค่าท าวซ่ีาส าหรับหนงัสือเดินทางต่างชาติ (ไม่ใช่หนงัสือเดินทางไทย) 
 ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่นท่านละ 5,000 เยน หรือ 1,500 บาท ต่อทริป  (ช าระที่สนามบินดอนเมือง ในวัน

เช็คอนิ) 
 ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ไทย ตามความพงึพอใจ 

 

เง่ือนไขการให้บริการ 
• การเดินทางในแต่ละคร้ังจะต้องมีผู้โดยสารอย่างน้อยจ านวน 30 ท่านขึน้ไป หากผู้โดยสารไม่ครบจ านวนดังกล่าว

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปลีย่นแปลงราคาทวัร์ 

• กรุณาช าระมัดจ า  ท่านละ 15,000 บาท  หรือท่านละ 20,000 (กรณีเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์)                                     
ภายใน 1    วนัหลงัจากการจอง 

• กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนทีเ่หลือ ภายใน 30 วนัก่อนการเดินทาง (นับรวมวนัเสาร์-อาทติย์) 
 

เง่ือนไขการเปลีย่นวนัเดินทางหรือเปลีย่นช่ือผู้เดินทาง 
1. กรณีวนัเดินทางตรงกบัวนัหยุดนักขตัฤกษ์หรือช่วงเทศกาล ผูจ้องทวัร์ตอ้งแจง้เปล่ียนวนัเดินทางหรือเปล่ียนช่ือผู ้
เดินทาง ไม่นอ้ยกวา่ 45 วนั ก่อนการเดินทาง (นบัรวมเสาร์-อาทิตย)์ สามารถเปล่ียนไดเ้พียง 1 คร้ังเท่านั้น หากแจง้หลงัจาก
น้ี ผูเ้ดินทางควรหาผูเ้ดินทางท่านใหม่มาแทนผูท่ี้ไม่สามารถเดินทางได ้

2. กรณีวนัเดินทางไม่ตรงกบัวนัหยุดนกัขตัฤกษ์หรือช่วงเทศกาล ผูจ้องทวัร์ตอ้งแจง้เปล่ียนวนัเดินทางหรือเปล่ียนช่ือผู ้
เดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั ก่อนการเดิน (นบัรวมเสาร์-อาทิตย)์ สามารถเปล่ียนไดเ้พียง 1 คร้ังเท่านั้น หากแจง้หลงัจากน้ี ผู ้
เดินทางควรหาผูเ้ดินทางท่านใหม่มาแทนผูท่ี้ไม่สามารถเดินทางได ้
3. กรณีจองทวัร์ภายใน 15 วนัก่อนออกเดินทาง (นบัรวมเสาร์-อาทิตย)์ ผูจ้องทวัร์ไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางหรือเปล่ียน
ช่ือผูเ้ดินทางไดทุ้กกรณี 
4. กรณีแจง้เปล่ียนช่ือผูเ้ดินทางหลงัจากออกตัว๋โดยสารเรียบร้อยแลว้ ผูเ้ดินทางจะตอ้งช าระค่าตัว๋โดยสารเพิ่มดว้ยตนเอง
จากค่าทวัร์ท่ีช าระมาแลว้ ณ วนัท่ีตอ้งการเปล่ียนช่ือผูเ้ดินทาง ตามขอ้ก าหนดของทางบริษทัและสายการบิน  
 
 
 
 
 



เง่ือนไขการยกเลกิการเดินทาง 
1. กรณีท่ีนกัท่องเท่ียวตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นกัท่องเท่ียว (ผู้มีช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้ง
แฟกซ์ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษทัอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพื่อแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษทัเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร ทางบริษทัไม่รับยกเลิกการจองผา่นทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 
2. กรณีนกัท่องเท่ียวตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นกัท่องเท่ียว (ผู้มีช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล หรือ
เดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษทัอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพื่อท าเร่ืองขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนงัสือมอบ
อ านาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบญัชีธนาคารท่ี
ตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 
2.1 แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง ไม่น้อยกว่า 45 วัน (นับรวมวันเสาร์-อาทิตย์) คืนเงินค่าบริการ 100% ของค่าบริการที่

ช าระมาแล้ว  
2.2 แจ้งยกเลกิก่อนการเดินทางภายใน  31-44 วนั (นับรวมวนัเสาร์-อาทติย์) ยดึเงินค่ามัดจ าทั้งหมดของค่าบริการที่ช าระ

มาแล้ว 
2.3 แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทางภายใน 30 วัน (นับรวมวันเสาร์-อาทิตย์) ยึดเงินค่าบริการ 100% ของค่าบริการที่ช าระ

มาแล้ว  
เน่ืองจากบริษทัตอ้งด าเนินการจดัเตรียมน าเท่ียวใหแ้ก่นกัท่องเท่ียวล่วงหนา้ เช่น การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบินโดยสาร การ
จองโรงแรมท่ีพกั ยานพานหะส าหรับเดินทาง ร้านอาหาร เป็นตน้ 
3. การเดินทางท่ีตอ้งการันตีมดัจ าหรือเป็นเท่ียวบินเช่าเหมาล า CHARTER FLIGHT หรือ EXTRA FLIGHT กบัสายการ
บิน จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าบริการทั้งหมด   
4. การติดต่อประสานงานกบัทางบริษทั เช่น แฟกซ์ อีเมล หรือจดหมาย ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั ดงัน้ี  
วนัจนัทร์ถึงวนัศุกร์ เวลา 09.00 น. – 17.30 น.  หรือสามารถติดต่อประสานงานผ่านแอพพลิเคชัน่อ่ืนๆตามช่องทางของ
บริษทัได ้
5. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาทวัร์ หรือยกเลิกการเดินทางกรณีมีนกัท่องเท่ียว จองเดินทางนอ้ยกวา่ 30 ท่าน  
 

หมายเหตุ 
1. ทวัร์น้ีส าหรับผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่านั้น 
2. ทวัร์น้ีเป็นทวัร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือไม่ใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการทวัร์ ไม่วา่บางส่วนหรือ
ทั้งหมดหรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษทัจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด
ใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 30 ท่าน โดยจะแจง้
ใหก้บันกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีไม่มีวซ่ีา  และอยา่งนอ้ย 
15 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทางนกัท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพิ่มจากการท่ีมี
นกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ท่ีทางบริษทัก าหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหน้าช่ือ เลขท่ี
หนงัสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพื่อใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิไดส่้งหนา้หนงัสือเดินทาง
ใหก้บัทางบริษทัพร้อมการช าระเงินมดัจ า 

5. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์  



6. ภูมิอากาศและเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี บริษทัจะค านึงถึงความปลอดภยัของนกัท่องเท่ียว
ส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

7.ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ่้ายใดๆ ท่ีเพิ่มข้ึนของนกัท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิดจาก 
ความผิดของทางบริษทั เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยุดงาน การปฏิวติั อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหาย
หรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ของสายการบิน เปล่ียนแปลงตารางบิน การบริการของสายการบิน และเหตุสุดวิสัย
อ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษทัเสนอราคา ดงันั้น ทางบริษทัขอ
สงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋
เคร่ืองบิน ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน ฯลฯ 

 

ข้อแนะน าก่อนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และ
รวมกนัทุกช้ินไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้เจา้หนา้ท่ี
ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย ์อนุญาตให้ถือไดท้่านละ 1 ใบเท่านั้น ถา้ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑ์มากกวา่ท่ี
ก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่านั้น  
2. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬา ฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่านั้น  
3. ประเทศญ่ีปุ่น มีกฎหมายห้ามน าผลิตภณัฑ์ท่ีท ามาจากพืช และเน้ือสัตวทุ์กชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผกั ผลไมส้ด  ไข่ 
เน้ือสัตวไ์ส้กรอก ฯ เพื่อเป็นการป้องกนัโรคติดต่อท่ีจะมาจากส่ิงเหล่าน้ี หากเจา้หนา้ท่ีตรวจพบ จะตอ้งเสียค่าปรับในอตัรา
ท่ีสูงมาก 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โปรดอา่นทกุขอ้ในรายการทวัรโ์ดยละเอยีด  
หากมขีอ้สงสยักรณุาสอบถามกอ่นท าการจองทกุคร ัง้ 

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 ้

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) 
 

 


