
 

 

 

 

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

23.00 น.  พรอ้มกันที ่สนามบนินานาชาตดิอนเมือง ชัน้ 3 อาคารผูโ้ดยสารระหว่าง มเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยตอ้นรับและ

อ านวยความสะดวกในการเช็คอนิ  สายการบนิ  NOKSCOOT เคานเ์ตอร ์3 ประต ู4 

วนัทีส่อง นารติะ - ภเูขาไฟฟจู ิ– อาบน า้แร ่แชอ่อนเซ็น - บฟุเฟ่ต ์ขาป ู                                (-/SET BOX/D) 
 

02.20 น.      ออกเดนิทางสูโ่ตเกยีว ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิ NOKSCOOT เทีย่วบนิที ่XW 102 

10.25 น.   ถงึสนามบนินารติะ ประเทศญีปุ่่ น (เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ไทย 2 ชัว่โมง)  

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั (มือ้ท ี ่1) SET BOX 

น าทา่นเดนิทางสู ่ภเูขาไฟฟจู ิสมัผัสภเูขาไฟฟจูอิยา่งใกลช้ดิทีบ่รเิวณขัน้ที ่5 ซึง่เป็นจดุทีร่ถโดยสารสามารถขึน้

ไปจอดได ้ฟจูเิป็นภูเขาไฟทีส่งูทีส่ดุในญีปุ่่ น และยังเป็นสัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่ นอกีดว้ย ท่านสามารถชม



ความงามของภูเขาไฟฟจูไิดต้ลอดทัง้ปี เพราะในแต่ละฤดูภูเขาไฟฟจูจิะมคีวามงดงามทีแ่ตกต่างกัน และเป็น

ภูเขาไฟที่สวยงามไม่ว่าจะมองจากมุมไหนก็ตาม (หมายเหตุ การขึน้ชมภูเขาไฟฟูจ ิช ัน้ 5 น ัน้ข ึน้อยู่กบั

สภาพอากาศอ านวย)  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ (มือ้ท ี ่2) ณ หอ้งอาหาร อ ิม่อรอ่ยกบัเมนูมือ้พเิศษทีม่ขีาปู ใหท้า่นไดล้ิม้ลองรสชาติ

ปพูรอ้มน ้าจิม้สไตสญ์ีปุ่่ นอยา่งจุใจ หลังอาหารใหท้า่นไดผ้่อนคลายกับการแชน่ า้แรธ่รรมชาต ิเชือ่วา่ถา้ไดแ้ช่

น ้าแรแ่ลว้ จะท าใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขีึน้ 

 สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก 

พกัที ่   Hotel Alexander Royal Resort Yamanakako  หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่าม ศูนย์จ าลองแผ่นดินไหว  - สาธิตการชงชา  - ทุ่งดอกพิงค์มอสโตเกียว  - พระใหญ่ USHIKU 

DAIBUTSU - AMI PREMIUM OUTLET - นารติะ                                              (B / L / อสิระ) 
 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ท ี ่3) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเยีย่มชม ศูนยจ์ าลองแผน่ดนิไหว ตัง้อยู่บรเิวณใกล ้ๆ  กับเขตภูเขาไฟฟจู ิภายในมหีอ้งจัดแสดงขอ้มลู

การประทุของภูเขาไฟจากทุกมุมโลก หอ้งแสดงภาพแผ่นดนิไหว หอ้งแสดงเหตุการณ์หลังแผ่นดนิไหว หอ้ง

จ าลองแผ่นดนิไหว หอ้งอทุกภัย หอ้งเขาวงกตกระจก นอกจากนี้ยังมโีซนถ่ายภาพกับภูเขาไฟฟจู ิโซนความรู ้

ต่างๆ และ โซนช็อปป้ิงสนิคา้งานฝีมอืญีปุ่่ นตา่งๆ เชน่มดีแบบดัง้เดมิ ผลติภัณฑเ์ครื่องปั้นดนิเผา เครื่องส าอาง 

และ ของฝากอกีมากมาย  น าทา่นสมัผสัวถิชีวีติชาวญีปุ่่ น ดว้ยการสาธติการชงชา แบบญีปุ่่ น และใหท้า่นได ้

ลองชงชา   **น าทา่นชม ทุง่ดอกพงิคม์อส ในชว่งฤดใูบไมผ้ล ิดอกไมจ้ะบานและหนา้ตาดคูลา้ยกบัดอกซากรุะ 

สว่นในฤดูอืน่จะมใีบสเีขยีวแทนดูคลา้ยตน้หญา้ ค าว่าชบิะ หมายถงึตน้หญา้ ดังนัน้จงึเรียกกันว่า ชบิะซากุระ 

(Shibazakura) แปลวา่ ซากรุะตน้หญา้ น าทา่นเดนิชมตน้ชบิะซากรุะทีม่อียูอ่ยูนั่บแสนตน้ ปลกูอยูบ่รเิวณรอบ

ภเูขาฟจู ิซึง่มจี านวนมากทีส่ดุในภาคคันโต ดเูหมอืนพรมหลากส ีทัง้สขีาว สชีมพ ูและสแีดงซึง่สขีองดอกจะเขม้

ขึน้ตามอายทุีป่ลกู ใหท้า่นไดส้มัผัสและเก็บภาพความประทับใจตามอธัยาศัย (ดอกพงิคม์อสจะบานหรอืไมน่ ัน้ ท ัง้นี้

ข ึน้อยูก่บัสภาพอากาศ)  **ขอสงวนสทิธิ ์ปรับไปสวนดอกไมฮ้านาโนะมโิยโกะ แทน ในกรณี ดอกพงิคม์อส ไมบ่าน 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั (มือ้ท ี ่4) ณ รา้นอาหาร    

บา่ย จากนัน้น าทา่นขึน้รถโคช้ปรับอากาศเดนิทางสู ่USHIKU DAIBUTSU ซึง่เป็นรูปปั้นพระพทุธรูปทีใ่หญท่ีส่ดุใน

โลก ที่ท าจากทองบรอนซ ์มีความสูง 120 เมตร (390 ฟุต)รูปปั้นพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในโลก ที่ท าจาก

ทองบรอนซ ์ถกูบนัทกึอยูใ่นกนิเนสบุก๊วา่ ป็นพระพทุธรปูทีส่งูทีส่ดุในโลก ตอ้งใชเ้วลา ในการสรา้งถงึ 10 ปี สรา้ง

เสร็จสมบูรณ์ในปี 1993รูปปั้นขนาดใหญ่นี้ มีความสูงมากกว่าอนุสาวรียเ์ทพีเสรีภาพในนิวยอร์ก (40 เมตร) 

มาตรฐานของสวนสวรรคก์ระจายออกไปดว้ยเทา้ของ พระพทุธเจา้ มดีอกไมบ้านตลอดทัง้สีฤ่ดกูาลนอก จากนี้ผู ้

เขา้ชมยัง สามารถเขา้ดกูารตกแตง่ภายในของพระพทุธเจา้ ภายในแบง่ออกเป็น 5 ชัน้และแตล่ะชัน้แสดงใหเ้ห็น

ถงึโลกที ่ยอดเยีย่มของพระพทุธศาสนา ผูเ้ขา้ชมสามารถขึน้ลฟิทไ์ปไดถ้งึ 85 เมตรทีอ่กของพระพทุธเจา้ และ

เพลดิเพลนิ กับการมองเห็นทวิทัศน์เบือ้งล่างแบบพาราโนมาจากหนา้ต่างชมววิ ในวันที่มแีดดแมแ้ต่ Tokyo 

SkyTree ก็สามารถมองเห็นได ้จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่AMI PREMIUM OUTLET หา้งสรรพสนิคา้เอา้ทเ์ล็ท

ไดเ้ปิดใหม่ ณ อามิ ตั ้งแต่เดือนกรกฏาคม ค .ศ. 2009 ซึ่งมี 100 รา้นคา้ของแบรนด์ที่มีคุณภาพ จากทัง้

ภายในประเทศและต่างประเทศ ทีจ่ะท าใหท้า่นพอใจและมคีวามสขุไปกับการชอ้ปป้ิงสนิคา้ การออกแบบคอน

เซ็ปตข์องหา้งสรรพสนิคา้เอา้ทเ์ล็ทแหง่นี้ คอื เมอืงชายฝ่ังตะวันตกของอเมรกิา ทา่นจะรูส้กึสนุกไปกับการเดนิช ้

อปป้ิงและยังมรีา้นอาหารหลากหลายรปูแบบ ซึง่บางรา้นไดเ้ปิดเป็นครัง้แรกในญีปุ่่ น 

ค า่ อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั  

สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก 

พกัที ่  ASIA NARITA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 



วนัทีส่ ี ่ โตเกยีว สกายทร ี- โอไดบะ  - ย่านชนิจุกุ – JTC DUTY FREE –หมู่บา้นเยอรมนั–  ออิอน ทาวน ์                        

(B / อสิระ/ อสิระ) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ท ี ่5) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 

  ***(ส าหรบัทา่นทีซ่ ือ้บตัร โตเกยีวดสีนยีแ์ลนด ์เรามรีถรบั-ส่ง ตามเวลาทีไ่กดก์ าหนด ราคาทา่นละ 

  3,000 บาท)*** 

น าท่านเดนิทางสู่เมืองโตเกยีว ผ่านชมแลนดม์าร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกยีว ณ รมิแม่น ้าสุมดิะ ผ่านชมหอ

โทรทศันโ์ตเกยีวสกายทร ีเป็นตกึที่สูงที่สุดในญี่ปุ่ น มีความสูงถงึ 634 เมตร เที่ยวชม วดัอาซากุสะ วัดที่

เกา่แกท่ีส่ดุ ในกรงุโตเกยีว เขา้นมัสการขอพรจากพระพทุธรปูเจา้แมก่วนอมิทองค า  นอกจากนัน้ทา่นยังจะไดพ้บ

เก็บภาพประทับใจ กับโคมไฟขนาดยักษ์ทีม่คีวามสงูถงึ 4.5 เมตรซึง่แขวนอยู่บรเิวณประตูทางเขา้วัด และยัง

สามารถเลือกซือ้เครื่องรางของขลัง ได  ้ ภายในวัด ฯลฯ หรือเพลดิเพลนิกับ ถนนนาคามเิซ ถนนชอ้ปป้ิงทีม่ี 

ชือ่เสยีงของวัด มรีา้นขายของทีร่ะลกึมากมาย ไมว่า่จะเป็นเครือ่งรางของขลัง ของเลน่โบราณ และตบทา้ยดว้ย

รา้นขายขนมทีค่นญีปุ่่ น มายังวัดแหง่นี้ตอ้งมาตอ่ควิกนั เพือ่ลิม้ลองกบัรสชาตสิดุแสนอรอ่ย  

เทีย่ง  อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

บา่ย  น าท่านเดนิทางสู่ ย่านโอไดบะ เป็นเกาะจ าลองขนาดใหญ่ซึง่สรา้งขึน้จากการถมทะเลบรเิวณอ่าวโตเกยีว 

เตบิโตขึน้อยา่งรวดเร็วในฐานะเขตทา่เรอื จนถงึชว่งทศวรรษที ่1990 โอะไดบะไดก้ลายเป็นยา่นการคา้ ยา่นพัก

อาศัย และนันทนาการทีใ่หญ่โตแห่งหนึ่ง น าชม Unicorn Gundam หุ่นกันดัม้ตัวใหม่เป็นรุ่น RX-0 Unicorn 

Gundam ในโหมด Destroy เป็นหุ่นสีขาว-แดง มีความสูงประมาณ 24 เมตร สูงกว่าหุ่นตัวเดิมถึง 6 เมตร

น ำทำ่นเดนิทำงสู ่ยา่นชนิจกุ ุใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัการจับจา่ยซือ้สนิคา้นานาชนดิ ไมว่า่จะเป็น รา้นซานรโิอะ 

รา้นขายเครือ่งอเิลคทรอนกิส ์กลอ้งถา่ยรูปดจิติอล นาฬกิา เครือ่งส าอาง ตา่งๆ กันทีร่า้น MATSUMOTO แหลง่

รวมเหลา่บรรดาเครือ่งส าอางมากมาย อาท ิมารค์เตา้หู,้ โฟมลา้งหนา้ WHIP FOAM , ครีมกันแดดชเิซโด ้แอน

เนสซา่ทีค่นไทยรูจั้กเป็นอย่างด ีน าท่านเลอืกซือ้สนิคา้ปลอดภาษี ณ JTC DUTY FREE หลัง จากนัน้น าท่าน

เดนิทางสู่ หมู่บา้นเยอรมนัแห่งโตเกยีว (Tokyo German Village) ตัง้อยู่ในจังหวัดชบิะ บนอาณา

บรเิวณขนาดใหญ่ อยูห่่างใจกลางกรุงโตเกยีว ออกไปราว 2 ชัว่โมง ทีห่มูบ่า้นเยอรมันแห่งโตเกยีวนัน้มทีัง้

เครือ่งเล่นแบบสวนสนุกแต่ไมห่วอืหวามาก โซนประสบการณ์ธรรมชาต ิเกม กฬีา และโซนสัมผัสชวีติสัตว ์

รวมไปถงึมกีจิกรรม workshop ต่างๆ กจิกรรมเก็บเกีย่วผลไมต้ามฤดูกาล เป็นสไตลห์มู่บา้นทีจ่ าลองเอา

บรรยากาศของทอ้งทุ่งในเยอรมนี ทีม่ทีุ่งดอกไมไ้วใ้หถ้่ายรูปเล่น มอีาหารและไวน์ใหไ้ดเ้ลอืกทานกันตาม

อัธยาศัย ไฮไลท!์!! ที่นี่ถือเป็นจุดชมทุ่งดอกพงิค์มอส ที่สวยที่สุดอกีแห่งหนึ่งของญี่ปุ่ น จากนั้นน าท่าน

เดนิทางสู ่ออิอน ทาวน ์ หา้งสรรพสนิคา้ทีน่ยิมในหมูนั่กทอ่งเทีย่วชาวตา่งชาต ิเนื่องจากตัง้อยูใ่กลก้ับสนามบนิ

นานาชาตนิารติะ ภายในตกแตง่ในรปูแบบทีท่ันสมัยสไตลญ์ีปุ่่ น มรีา้นคา้ทีห่ลากหลายมากกวา่ 150 รา้นจ าหน่าย

สนิคา้แฟชั่น อาหารสดใหม ่และอปุกรณ์ภายในบา้น นอกจากนี้ยังมรีา้นเสือ้ผา้แฟชั่นมากมาย เชน่ MUJI, 100 

yen shop, Sanrio store, Capcom games arcade และซปุเปอรม์ารเ์กตขนาดใหญ ่เป็นตน้  

ค า่ อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั  

พกัที ่  ASIA NARITA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

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

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ท ี ่6) ณ หอ้งอาหาร 

  น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

13.55 น. ออกเดนิทางจากสนามบนินารติะ โดยสายการบนิ NOKSCOOT เทีย่วบนิที ่XW 101 

18.25 น.  เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 
 

**โปรแกรมสามารถสลบัปรบัเปลีย่นไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้** 



ผงัทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ NOK SCOOT 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

เนือ่งจากเป็นคา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรมการเดนิทางของบรษิทั  
ฉะน ัน้ทา่นควรจะใหก้รุป๊ Final 100% กอ่นทีจ่ะส ารองต ัว๋เครือ่งบนิ หรอืยานพาหนะอืน่ๆ 

 

* ตัว๋สายการบนิไมส่ามารถระบท่ีุนัง่ ใช้วิธี RANDOM คือการสุม่เลือกท่ีนัง่โดยระบบสายการบนิ * 
การจดัที่นัง่บนเคร่ืองบิน เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ก าหนด ทางผู้จดัไมส่ามารถเข้าไปแทรกแซงได้แตจ่ะท าการ Request ให้ได้เทา่นัน้ งดการคืนบตัรโดยสาร  

และหากยกเลิกการเดินทาง ทางสายการบินไมมี่ระบบคืนเงินบางสว่น 



ก าหนดการเดนิทาง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

***ไม่มรีาคามเด็ก INFANT 7,000 บาท*** // จอยแลนด์ หักค่าตั๋ว 7,000 บาท 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดนิทาง 

ราคาทัวร์ หมายเหตุ 

ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว  

05-09 เมษายน 2562 26,987.- 8,000  

06-10 เมษายน 2562 27,987.- 8,000  

07-11 เมษายน 2562 28,987.- 8,000  

08-12 เมษายน 2562 28,987.- 8,000 สงกรานต์ 

09-13 เมษายน 2562 (สงกรานต์) 34, 987.- 8,000 สงกรานต์ 

10-14 เมษายน 2562 (สงกรานต์) 35, 987.- 8,000 สงกรานต์ 

11-15 เมษายน 2562 (สงกรานต์) 35, 987.- 8,000 สงกรานต์ 

12-16 เมษายน 2562 (สงกรานต์) 37, 987.- 8,000 สงกรานต์ 

13-17 เมษายน 2562 (สงกรานต์) 36, 987.- 8,000 สงกรานต์ 

14-18 เมษายน 2562 (สงกรานต์) 35, 987.- 8,000 สงกรานต์ 

15-19 เมษายน 2562 28,987.- 8,000  

16-20 เมษายน 2562 28,987.- 8,000  

17-21 เมษายน 2562 28,987.- 8,000  

18-22 เมษายน 2562 28,987.- 8,000  

19-23 เมษายน 2562 28,987.- 8,000  

20-24 เมษายน 2562 28,987.- 8,000  

21-25 เมษายน 2562 28,987.- 8,000  

22-26 เมษายน 2562 28,987.- 8,000  

23-27 เมษายน 2562 28,987.- 8,000  

เง ือ่นไขหอ้งพกั :  
1. โรงแรมทีร่ะบใุนรายการทวัรย์ังไมค่อนเฟิรม์ 100% ซึง่อาจจะมกีารเปลีย่นแปลง โดยทางบรษัิททวัรจ์ะแจง้ใหท้ราบพรอ้ม

กบัใบนัดหมายเตรยีมตัว ประมาณ 1-3 วนั กอ่นการเดนิทาง โดยจะจัดโรงแรมใหอ้ยูใ่นระดับเดยีวกนั 

2. โรงแรมในประเทศญีปุ่่ น หอ้งพักจะมขีนาดคอ่นขา้งเล็กและบางโรงแรมจะไมม่บีรกิารหอ้งพักแบบ 3 ทา่น (TRIPLE) ดงันัน้
ทางบรษัิททวัรจ์ะจัดหอ้งพักใหท้า่นแยกเป็น 2 หอ้งพักแทน คอื 1 หอ้งนอนคู ่(พัก 2 ทา่น) และ 1 หอ้งพักเดีย่ว (พัก 1 ทา่น) 

3. บางโรงแรมในประเทศญีปุ่่ น ไมม่บีรกิารหอ้งพักแบบเตยีงคู ่(TWIN) หรอืกรณีทีห่อ้งพักแบบเตยีงคูโ่รงแรมนัน้เต็ม (TWIN) 
ทางบรษัิททวัรจ์ะจัดหอ้งพักแบบ 1 เตยีงใหญ ่(DOUBLE) ใหท้า่นแทน 

4. กรณีโรงแรมทีเ่ขา้พักในประเทศญีปุ่่ น ไมม่บีรกิารออนเซ็นภายในโรงแรม ทางบรษัิททวัรจ์ะน าคณะเขา้ใชบ้รกิารออนเซ็นที่

อยูบ่รเิวณใกลเ้คยีงแทน (เฉพาะรายการทวัรท์ ีร่ะบุโปรแกรมอาบน า้แรธ่รรมชาตเิทา่น ัน้) 
 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

ราคาทวัรร์วม 

1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ตามรายการ    

2. คา่อาหารทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ 

3. คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ    

4. คา่ทีพั่กหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามรายการ 

5. คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ    

6. คา่ภาษีสนามบนิ ทกุแหง่ทีม่ ี

7. คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระไป-กลับ ทา่นละ 20 กก.   

8. คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 

ราคาทวัรไ์มร่วม  

1.   ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ / ใบก ากบัภาษี) 

2.   คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพทส์ว่นตัว คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ 

3. คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิขาไป 20 กก. / ขากลับ 20 ก.ก.) 

4. คา่ท าวซีา่ส าหรับหนังสอืเดนิทางตา่งชาต ิ(ไมใ่ชห่นังสอืเดนิทางไทย) 

5. คา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ทา่นละ 5,000 เยน หรอื 1,500 บาท ตอ่ทรปิ (ช าระทีส่นามบนิดอนเมอืง ในวนั

เช็คอนิ) 

6. คา่ทปิหวัหนา้ทวัรไ์ทย ตามความพงึพอใจ 
 

เง ือ่นไขการเดนิทาง 

• การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารอยา่งนอ้ยจ านวน 30 ทา่นขึน้ไป หากผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดังกลา่วบรษัิทฯ 

ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคาทัวร ์

• กรณุาช าระมัดจ า ทา่นละ 15,000 บาท  หรอืทา่นละ 20,000 (กรณีเดนิทางตรงกบัวันหยดุนักขัตฤกษ์) ภายใน 1 วนั

หลังจากการจอง 

• กรณุาช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื ภายใน 30 วนักอ่นการเดนิทาง (นับรวมวันเสาร-์อาทติย)์ 

 

เง ือ่นไขการเปลีย่นวนัเดนิทางหรอืเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทาง 

1.  กรณีวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุนักขัตฤกษ์หรอืชว่งเทศกาล ผูจ้องทัวรต์อ้งแจง้เปลีย่นวันเดนิทางหรอืเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทาง 

ไมน่อ้ยกวา่ 45 วัน กอ่นการเดนิทาง (นับรวมเสาร-์อาทติย)์ สามารถเปลีย่นไดเ้พยีง 1 ครัง้เทา่นัน้ หากแจง้หลังจากนี้ ผู ้

เดนิทางควรหาผูเ้ดนิทางทา่นใหมม่าแทนผูท้ีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้

2.  กรณีวันเดนิทางไม่ตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือช่วงเทศกาล ผูจ้องทัวรต์อ้งแจง้เปลีย่นวันเดนิทางหรือเปลี่ยนชือ่ผู ้

เดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน กอ่นการเดนิ (นับรวมเสาร-์อาทติย)์ สามารถเปลีย่นไดเ้พยีง 1 ครัง้เทา่นัน้ หากแจง้หลังจากนี้ 

ผูเ้ดนิทางควรหาผูเ้ดนิทางทา่นใหมม่าแทนผูท้ีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้

หากผู้ โดยสารถกูปฎิเสธการออกนอกประเทศไทยหรือเข้าประเทศญ่ีปุ่ น 

จากเจ้าหน้าท่ีแรงงานไทยหรือเจ้าหน้าท่ีตรวจคนออกนอกประเทศไทยและเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองท่ีประเทศญ่ีปุ่ น
ทางผู้จดัและทางสายการบนิจะไมส่ามารถรับผิดชอบคา่ใช้จา่ยท่ีเกิดขึน้ทกุกรณีผู้ โดยสารอาจจะต้องรับผิดชอบคา่ปรับ
ท่ีประเทศญ่ีปุ่ นเรียกเก็บผู้ โดยสารต้องรอกลบัประเทศไทยในเท่ียวบนิถดัไปท่ีมีท่ีนัง่วา่งหรือตามวนัเดินทางของตัว๋

เคร่ืองบินทัง้นีแ้ล้วแตท่างเจ้าหน้าท่ีตรวจคนและสายการบนิ ทางผู้จดัไมส่ามารถเข้าไปแทรกแซงได้ 



3.  กรณีจองทัวรภ์ายใน 15 วันกอ่นออกเดนิทาง (นับรวมเสาร-์อาทติย)์ ผูจ้องทัวรไ์มส่ามารถเปลีย่นวนัเดนิทางหรอืเปลีย่นชือ่

ผูเ้ดนิทางไดท้กุกรณี 

4.  กรณีแจง้เปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางหลังจากออกต๋ัวโดยสารเรยีบรอ้ยแลว้ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งช าระคา่ต๋ัวโดยสารเพิม่ดว้ยตนเอง

จากคา่ทัวรท์ีช่ าระมาแลว้ ณ วันทีต่อ้งการเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทาง ตามขอ้ก าหนดของทางบรษัิทและสายการบนิ  

 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1.  กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่

ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิที่บรษัิทอย่างใดอย่างหนึ่งเพือ่แจง้

ยกเลกิการจองกบัทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อกัษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2.  กรณีนักท่องเทีย่วหรือเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรือเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) 

จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่ท าเรือ่งขอรับเงนิคา่บรกิาร

คนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้

สมดุบญัชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 

2.1 แจง้ยกเลกิก่อนการเดนิทาง ไม่นอ้ยกวา่ 45 วนั (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ คนืเงนิคา่บรกิาร 100% ของ

คา่บรกิารทีช่ าระมาแลว้  

2.2 แจง้ยกเลกิก่อนการเดนิทางภายใน  31-44 วนั (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ ยดึเงนิค่ามดัจ าท ัง้หมดของ

คา่บรกิารทีช่ าระมาแลว้ 

2.3 แจง้ยกเลกิก่อนการเดนิทางภายใน 30 วนั (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ ยดึเงนิค่าบรกิาร 100% ของ

คา่บรกิารทีช่ าระมาแลว้  

เนื่องจากบรษัิทตอ้งด าเนนิการจัดเตรยีมน าเทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่วลว่งหนา้ เชน่ การส ารองทีน่ั่งต๋ัวเครือ่งบนิโดยสาร การ

จองโรงแรมทีพั่ก ยานพานหะส าหรับเดนิทาง รา้นอาหาร เป็นตน้ 

3.  การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืเป็นเทีย่วบนิเชา่เหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กบัสายการบนิ จะไมม่กีาร

 คนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4.  การตดิตอ่ประสานงานกบัทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมล หรอืจดหมาย ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้  

วันจันทรถ์งึวันศกุร ์เวลา 09.00 น. – 17.30 น.  หรอืสามารถตดิตอ่ประสานงานผ่านแอพพลเิคชั่นอืน่ๆตามชอ่งทางของ

บรษัิทได ้

5.  ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาทัวร ์หรอืยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่ว จองเดนิทางนอ้ยกวา่ 30 ทา่น  

 

หมายเหต ุ

1.  ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2.  ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืไมใ่ชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัร ์ไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด 

 หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3.  ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 30 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้บั 

 นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 15 วัน

ก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศที่มีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยนิดีที่จะช าระค่าบริการเพิม่จากการที่มี

นักทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4.  ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอื 

 เดนิทาง และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต๋ัวเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทาง 

 บรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ า 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์  



6. ภูมอิากาศและเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่ว

สว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 

7. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจาก 

 ความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิอบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหาย

หรอืเสยีหายของสัมภาระ ความลา่ชา้ของสายการบนิ เปลีย่นแปลงตารางบนิ การบรกิารของสายการบนิ และเหตสุดุวสิัย

อืน่ เป็นตน้ 

7.  อตัราคา่บรกิารนีค้ านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวน 

 สทิธิใ์นการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ต๋ัวเครือ่งบนิ คา่ 

 ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ 

 

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

1.  กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภุัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกนั

ทกุชิน้ไมเ่กนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจได ้

อยา่งสะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจภุัณฑม์ากกวา่ทีก่ าหนด

จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

2.  สิง่ของทีม่ลัีกษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีา ฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

3.  ประเทศญี่ปุ่ น มีกฎหมายหา้มน าผลติภัณฑท์ี่ท ามาจากพืช และเนื้อสัตวท์ุกชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผัก ผลไมส้ด  ไข่ 

เนื้อสัตว ์   ไสก้รอก ฯ เพือ่เป็นการป้องกันโรคตดิตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหลา่นี้ หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับใน

อตัราทีส่งูมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 ้


