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อตัราคา่บรกิาร 

เดินทาง	
ราคาทัวร ์ หมายเหตุ 

ผู้ใหญ	่ เด็ก	 พักเดี่ยว  

วันที่ 31 พ.ค. - 4 มิ.ย. 61 19,999	 19,999	 8,000	 	

วันที่ 1 - 5 มิ.ย. 61 18,888	 18,888	 8,000	 จ่ายค่าทัวร์เต็ม	

วันที่ 5 - 9 มิ.ย. 61 17,777	 17,777	 8,000	 จ่ายค่าทัวร์เต็ม	

วันที่ 6 - 10 ม.ิย. 61 19,999	 19,999	 8,000	 	

วันที่ 7 - 11 มิ.ย. 61 19,999	 19,999	 8,000	 	

วันที่ 8 - 12 มิ.ย. 61 18,888	 18,888	 8,000	 จ่ายค่าทัวร์เต็ม	

วันที่ 12 – 16 ก.ค. 61 17,777	 17,777	 8,000	 จ่ายค่าทัวร์เต็ม		

วันที่ 13 - 17 มิ.ย. 61 19,999	 19,999	 8,000	 	

วันที่ 16 - 20 มิ.ย. 61 18,888	 18,888	 8,000	 จ่ายค่าทัวร์เต็ม	

วันที่ 20 - 24 มิ.ย. 61 19,999	 19,999	 8,000	 	

วันที่ 22 - 26 มิ.ย. 61 18,888	 18,888	 8,000	 จ่ายค่าทัวร์เต็ม	

วันที่ 23 - 27 มิ.ย. 61 19,999	 19,999	 8,000	 	

วันที่ 27 มิ.ย. – 1 ก.ค. 61 19,999	 19,999	 8,000	 	

วันที่ 28 มิ.ย. – 2 ก.ค. 61 19,999	 19,999	 8,000	 	

วันที่ 29 มิ.ย. – 3 ก.ค. 61 18,888	 18,888	 8,000	 จ่ายค่าทัวร์เต็ม	

วันที่ 2 – 6 ก.ค. 61 17,777	 17,777	 8,000	 จ่ายค่าทัวร์เต็ม		

วันที่ 3 – 7 ก.ค. 61 18,888	 18,888	 8,000	 จ่ายค่าทัวร์เต็ม		

วันที่ 4 – 8 ก.ค. 61 19,999	 19,999	 8,000	 	

วันที่ 5 – 9 ก.ค. 61 19,999	 19,999	 8,000	 	
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วันที่ 6 – 10 ก.ค. 61 18,888	 18,888	 8,000	 จ่ายค่าทัวร์เต็ม		

วันที่ 9 – 13 ก.ค. 61 17,777	 17,777	 8,000	 จ่ายค่าทัวร์เต็ม		

วันที่ 10 – 14 ก.ค. 61 18,888	 18,888	 8,000	 จ่ายค่าทัวร์เต็ม		

วันที่ 11 – 15 ก.ค. 61 19,999	 19,999	 8,000	 	

วันที่ 12 – 16 ก.ค. 61 19,999	 19,999	 8,000	 	

วันที่ 13 – 17 ก.ค. 61 18,888	 18,888	 8,000	 จ่ายค่าทัวร์เต็ม		

วันที่ 16– 20 ก.ค. 61 17,777	 17,777	 8,000	 จ่ายค่าทัวร์เต็ม		

วันที่ 17 – 21 ก.ค. 61 18,888	 18,888	 8,000	 จ่ายค่าทัวร์เต็ม		

วันที่ 18 – 22 ก.ค. 61 19,999	 19,999	 8,000	 	

วันที่ 19 – 23 ก.ค. 61 19,999	 19,999	 8,000	 	

วันที่ 20 – 24 ก.ค. 61 18,888	 18,888	 8,000	 จ่ายค่าทัวร์เต็ม		

วันที่ 23 – 27 ก.ค. 61 18,888	 18,888	 8,000	 จ่ายค่าทัวร์เต็ม		

วันที่ 24 – 28 ก.ค. 61 19,999	 19,999	 8,000	 	

วันที่ 25 – 29 ก.ค. 61 24,999	 24,999	 8,000	 	

วันที่ 26 – 30 ก.ค. 61 24,999	 24,999	 8,000	 	

วันที่ 27 – 31 ก.ค. 61 23,999	 23,999	 8,000	 	

วันที่ 30 ก.ค.-3 ส.ค. 61 18,888	 18,888	 8,000	 จ่ายค่าทัวร์เต็ม		

วันที่ 31 ก.ค.-4 ส.ค. 61 19,999	 19,999	 8,000	 	

จอยแลนด์ หักค่าตั๋ว 7,000 บาท 
***ไม่มีราคาเด็ก INFANT	7,000	บาท*** 

***ราคาคา่ทวัรด์งักลา่วหากมกีารเปลี2ยนแปลงคา่ต ั7วเคร ื2องบนิภาษสีนามบนิภาษนีํ @ามนัของสายการบนิ*** 
***บรษิทัฯขอสงวนสทิธ ิ/ในการปรบัราคาข ึ6นตามสายการบนิ*** 

 
วนัแรก  สนามบนิดอนเมอืง                                                                                                           (-- /--/--) 
23.00 น.  พรอ้มกนัที+ สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ชั 6น 3 อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งตา่งประเทศ เคานเ์ตอร ์สายการบนิ  

NOKSCOOT มเีจา้หนา้ที*ของบรษัิทฯ คอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวกในการเชค็อนิ 
 
วนัที&สอง นารติะ - วดันารติะซนั – AEON TOWN - ชอ้ปปิ& ง นารติะ สเตช ั0น                                  (-- /L/อสิระ) 
02.20 น.      ออกเดนิทางสูโ่ตเกยีว ประเทศญี)ปุ่ น โดยสายการบนิ NOKSCOOT เท ี$ยวบนิที$ XW 102 
10.25 น.   ถงึสนามบนินารติะ ประเทศญี3ปุ่ น (เวลาทอ้งถิ+นเร็วกวา่ไทย 2 ชั#วโมง) หลงัจากผา่นขั ,นตอนศลุกากรแลว้  
เที$ยง  บรกิารอาหารกลางวนั (มื#อท ี' 1) ณ รา้นอาหาร 
 นําทา่นเดนิทางสู ่วดันารติะซนั ตั #งอยูใ่นเมอืงนารติะ 

และเป็นวดัที$มชี ื$อเสยีงที$สดุในภมูภิาคคนัโต 
โดยในชว่งเทศกาลปีใหมข่องทกุปี 
ผูค้นจะแหแ่หนมาขอพรที3วดัแหง่นี8อยา่งลน้หลาม ภายในวดัมเีจดยี ์5 
ชั #นอยู ่1 คู ่มสีว่นหยอ่มและสระนํ/าขนาดใหญ ่
สว่นอาคารหลกัของวดันั0นมสีถาปัตยกรรมแบบอนิเดยี 
แตก่ย็งัคงความเป็นเอกลกัษณข์องญี8ปุ่นไดอ้ยา่งลงตวั 
นอกจากนี'ที)นี)ยงัเป็นสํานักงานใหญข่องโรงเรยีน สอนศาสนา ลทัธชินิกอน 
และถอืเป็น 1 ใน 3 
วดัหลกัของลทัธคินัโตที2ไดส้รา้งขึ9นอทุศิแดเ่ทพเจา้ฟดูเูมยีวโอะซึ2งเป็นเทพเจา้แหง่ไฟ  

 จากนั&นนําทา่นเลอืกซื&อสนิคา้นานาชนดิที6 AEON TOWN SHOPPING MALL 
และเลน่ผอ่นคลายชมบรรยากาศยามคํ0าคนื บรเิวณ นารติะ สเตช ั&น ตามอธัยาศยั สมควรแกเ่วลา 

เย็น อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั  
พกัที&   NARITA TOBU HOTEL / NARITA GATEWAY HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 
วนัที&สาม นารติะ - วนอทุยานแหง่ชาตฮิาโกเน ่– ลอ่งเรอืโจรสลดั - หบุเขาโอวาคดุาน ิ–  โอชโินะ ฮคัไค 

หรอืดอกไมต้ามฤดกูาล (พิ#งมอสหรอืลาเวนเดอร)์ -  อาบนํ &าแรธ่รรมชาต ิ- บฟุเฟตข์าปยูกัษ ์
เสริฟ์ไมอ่ ั,น                                                                                          
(B / L / D) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ (มื#อท ี' 2) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
เดนิทางสู ่วนอทุยานแหง่ชาต ิฮาโกเน ่
สถานที'ทอ่งเที'ยวที'ไดร้ับความนยิมโดยเป็นสว่นหนึ'งของอทุยานแหง่ชาต ิฟจู-ิ
ฮาโกเน่- อสิ ึ
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ที#ผูม้าเยอืนสามารถชื#นชมความงามแหง่ธรรมชาตแิละดอกไมน้านาพันธุห์ลากสสีนัที#เบง่บานตลอดทั Eงปี ท	ิ 
วทศันท์ี(สวยงามหลากหลาย รวมไปถงึภเูขาไฟฟจู ิทะเลสาบอะช ิและโอวาคดุาน ิ
ฮาโกเน่ยงัมชี ื/อเสยีงในเรื/องของการเป็นแหลง่นํ;าพรุอ้น ที/แปลกไปกวา่นั;นคอื มจํีานวนนํ;าพรุอ้นมากถงึ 17 แหง่ 
นําทา่น ลอ่งเรอืโจรสลดัที/ทะเลสาบอาช ิ(ขึ#นอยูก่บัสภาพอากาศ) ทะเลสาบที)กอ่ตวัจากลาวาของภเูขาไฟฟจู ิ
หากวนัใดอากาศสดใส ทา่นจะไดส้มัผัสกบัทศันยีภาพอนังดงามของทะเลสาบที:มภีเูขาไฟฟจูเิป็นฉากหลงั 
นําทา่นเดนิทางสู ่หบุเขาโอวาคดุาน ิหรอื หบุเขานรก ชมบอ่นํ0าแรก่ํามะถนัที7สามารถตม้ไขไ่หส้กุ ดว้ยอณุหภมู ิ
97 องศาเซลเซยีส ชมิไขด่าํ ที#เชื#อกนัวา่ เมื#อกนิไขด่ํา 1 ฟอง จะทําใหม้อีายยุนืยาว ขึ*น 7 ปี  

เท ี$ยง  บรกิารอาหารกลางวนั (มื#อท ี' 3) ณ ภตัตาคาร  
บา่ย  นําทา่นสู ่โอชโินะ ฮคัไค (OSHINO HAKKAI) บอ่นํ&าธรรมชาติ
  กบัความเลื+อมใสศรัทธา ความเชื(อในภเูขาไฟศกัดิ6สทิธิ6ฟจูยิามา่ กบั
  เวลาแสนยาวนานจากการละลายของหมิะของบนภเูขาไฟฟจูทีี:ไหล
  ซมึ ลกึลงพื)นพภิพปฏบิตักิารซมึซบับรเิวณที9ลุม่ทําใหเ้กดินํ)าซมึขงั
  ขยายวงกวา้งกลายเป็นบอ่ขนาดยอ่มนํ3าในบอ่แตล่ะบอ่ใสสะอาด
  จนเกดิสะทอ้นที-สวยงาม ตอ่มาในปี ค.ศ. 1985 สถานที-แหง่นี<ไดร้ับ
  การคดัเลอืกเป็น 1ใน100 อนัดบัแหลง่นํ5าจากธรรมชาต ิที>ดทีี>สดุ
  ของญี&ปุ่ น ทา่นสามารถเลอืกซื1อสนิคา้พื1นเมอืงตา่งๆ  และสนิคา้
  เกษตรกรรมที)ชาวบา้นนํามาขายระหวา่งทางได ้ ไมว่า่จะเป็นผัก
  ภเูขาที(สดกรอบ ผลไมอ้บแหง้ ถั(ว มนัญี(ปุ่ น และอื(นๆ อกีมากมาย 
  กรณีคณะเดนิทางตรงชว่งฤดกูาลดอกไมบ้าน โปรแกรมจะเปลี>ยนจากนําเท ี$ยวโอชโินะ ฮคัไค เป็นชม 
  ทุง่ดอกไมต้ามฤดกูาลแทน อาท ิ
  A.ทุง่พ ิ'งคม์อส นําทา่นเดนิทางสู ่สวนดอกไมฮ้านะโนะมยิาโกะ 
  (Hananomiyako Flower Park) นําทา่นชมทุง่ดอกพิ*งมอส หรอื 
  ชบิะ ซากรุะ ในชว่งฤดใูบไมผ้ลดิอกไมจ้ะบานและหนา้ตาดคูลา้ยกบั
  ดอกซากรุะที#อยูบ่นพื,นดนินับแสนตน้ บรเิวณรอบภเูขาฟจู ิซึ#งมี
  จํานวนมากที*สดุใน เหมอืนพรมหลากส ีทั #งสขีาว สชีมพ ูและสแีดง
  ซึ#งสขีองดอกจะเขม้ขึ0นตามอายทุี#ปลกู ใหท้า่นไดส้มัผัสและเกบ็
  ภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั (การบานขอดอกไมข้ ึ-นอยูก่บั
  สภาพอากาศเป็นสําคญั ปกตจิะอยูช่ว่งประมาณปลายเดอืน 
  เมษายน-ตน้มถินุายน)   
  หรอื 
  B.ทุง่ลาเวนเดอร ์นําทา่นเดนิทางสู ่Oishi Park สวนสาธารณะรมิ
  ทะเลสาบคาวากจูโิกะ ดา้นในมศีนูย ์Kawaguchiko Natural Living 
  Center ที#สามารถซื+อของฝากสนิคา้หตัถกรรมทอ้งถิ#นมากมาย
  อกีทั &งในหนา้รอ้นยงัสามารถชื4นชมความงามของลาเวนเดอร ์โดยมี
  ภเูขาไฟฟจูใินหนา้รอ้นเป็นฉากหลงั นับเป็นอกีหนึ,งจดุถา่ยรปูยอด
  ฮติเลย (การบานขอดอกไมข้ ึ-นอยูก่บัสภาพอากาศเป็นสําคญั ปกตจิะอยูช่ว่งประมาณชว่งกลาง  
  มถินุายน - กลางกรกฏาคม)   
  สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ี6พัก 
พกัที&   NEW STAR HOTEL / HATOYA HOTEL / FUJI MATZUSONO HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 
 
 
 
 
 
 
คํ#า รบัประทานอาหารคํ-า (มื#อท ี' 4) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

อิ#มอรอ่ยกบัเมนมู ื/อพเิศษที#มขีาปยูกัษใ์หท้า่นไดล้ ิ,มลองรสชาตปิพูรอ้มนํ,าจิ,มสไตสญ์ี<ปุ่ นอยา่งจใุจ 
หลงัอาหารใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการแชน่ํ )าแรธ่รรมชาต ิเชื$อวา่ถา้ไดแ้ชนํ่0าแรแ่ลว้ 
จะทําใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขี ึAน 

 
 
 
วนัที&ส ี& ภเูขาไฟฟจู ิ- ศนูยจ์าํลองแผน่ดนิไหว - ยา่นชนิจกุ ุ- โอไดบะ                              (B / อสิระ / อสิระ) 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ (มื-อท ี0 5) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 

 นําทา่นเดนิทางสู ่ภเูขาไฟฟจู ิสมัผัสภเูขาไฟฟจูอิยา่งใกลช้ดิที:บรเิวณขั ?นที: 5 
ซึ#งเป็นจดุที#รถโดยสารสามารถขึ6นไปจอดได ้ฟจูเิป็นภเูขาไฟที#สงูที#สดุในญี#ปุ่ น 
และยงัเป็นสญัลกัษณข์องประเทศญี7ปุ่ นอกีดว้ย 
ทา่นสามารถชมความงามของภเูขาไฟฟจูไิดต้ลอดทั ;งปี 
เพราะในแตล่ะฤดภูเูขาไฟฟจูจิะมคีวามงดงามที9แตกตา่งกนั 
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และเป็นภเูขาไฟที0สวยงามไมว่า่จะมองจากมมุไหนกต็าม (หมายเหต ุการข ึ,นชมพเูขาไฟฟจู ิช ั,น 5 
น ั#นข ึ#นอยูก่บัสภาพอากาศอาํนวย) นําทา่นเยี)ยมชม ศนูยจ์าํลองแผน่ดนิไหว ตั #งอยูบ่รเิวณใกล ้ๆ  
กบัเขตภเูขาไฟฟจู ิภายในมหีอ้งจัดแสดงขอ้มลูการประทขุองภเูขาไฟจากทกุมมุโลก หอ้งแสดงภาพแผน่ดนิไหว 
หอ้งแสดงเหตกุารณห์ลงัแผน่ดนิไหว หอ้งจําลองแผน่ดนิไหว หอ้งอทุกภยั หอ้งเขาวงกตกระจก 
นอกจากนี'ยงัมโีซนถา่ยภาพกบัภเูขาไฟฟจู ิโซนความรูต้า่งๆ และ โซนชอ็ปปิ'งสนิคา้งานฝีมอืญีIปุ่ นตา่งๆ 
เชน่มดีแบบดั +งเดมิ ผลติภณัฑเ์ครื/องปั3นดนิเผา เครื/องสําอาง และ ของฝากอกีมากมาย 
และยงัมหีอ้งนํ.าไวบ้รกิารฟรอีกีดว้ย 

เท ี$ยง อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั  
บา่ย นําทา่นเดนิทางสู ่ยา่นโอไดบะ เป็นเกาะจําลองขนาดใหญซ่ ึ5งสรา้งขึ9นจากการถมทะเลบรเิวณอา่วโตเกยีว 

เตบิโตขึ#นอยา่งรวดเร็วในฐานะเขตทา่เรอื จนถงึชว่งทศวรรษที. 1990 โอะไดบะไดก้ลายเป็นยา่นการคา้ 
ยา่นพักอาศยั และนันทนาการที+ใหญโ่ตแหง่หนึ+ง นําชม Unicorn 
Gundam หุน่กนัดั (มตวัใหมเ่ป็นรุน่ RX-0 Unicorn Gundam ในโหมด 
Destroy เป็นหุน่สขีาว-แดง มคีวามสงูประมาณ 24 เมตร 
สงูกวา่หุน่ตวัเดมิถงึ 6 เมตร นําทา่นเดนิทางสู ่ยา่นชนิจกุ ุ
ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัการจับจา่ยซื6อสนิคา้นานาชนดิ ไมว่า่จะเป็น 
รา้นซานรโิอะ รา้นขายเครื/องอเิลคทรอนกิส ์กลอ้งถา่ยรปูดจิติอล 
นาฬกิา เครื*องสําอาง ตา่งๆ กนัที*รา้น MATSUMOTO 
แหลง่รวมเหลา่บรรดาเครื/องสําอางมากมาย อาท ิมารค์เตา้หู,้ 
โฟมลา้งหนา้ WHIP FOAM , ครมีกนัแดดชเิซโด ้
แอนเนสซา่ที+คนไทยรูจ้ักเป็นอยา่งด ี

คํ#า อสิระอาหารคํ#าตามอธัยาศยั  
พกัที&   NARITA TOBU HOTEL / NARITA GATEWAY HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 
วนัที&หา้  ออิอน - สนามบนินารติะ - สนามบนิดอนเมอืง                                                             (B / อสิระ / --) 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ (มื#อท ี' 6) ณ หอ้งอาหาร 

นําทา่นเดนิทางสู ่ออิอน มอลล ์(Aeon Narita Mall) หา้งสรรพสนิคา้ที-นยิมในหมูนั่กทอ่งเที-ยวชาวตา่งชาต ิ
เนื$องจากตั ,งอยูใ่กลก้บัสนามบนินานาชาตนิารติะ ภายในตกแตง่ในรปูแบบที+ทนัสมยัสไตลญ์ี+ปุ่ น 
มรีา้นคา้ที)หลากหลายมากกวา่ 150 รา้นจําหน่ายสนิคา้แฟชั)น อาหารสดใหม ่และอปุกรณภ์ายในบา้น 
นอกจากนี'ยงัมรีา้นเสื'อผา้แฟชั5นมากมาย เชน่ MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, Capcom games arcade 
และซปุเปอรม์ารเ์กตขนาดใหญ ่เป็นตน้  

เท ี$ยง อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั  
  นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 
13.55 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิชโิตเซะ โดยสายการบนิ NOKSCOOT เท ี$ยวบนิที$ XW 101 
18.20 น.  เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ 
 
 

**โปรแกรมสามารถสลบัปรบัเปลี/ยนไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้** 
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เง ื$อนไขหอ้งพกั :  
1. โรงแรมที(ระบใุนรายการทวัรย์งัไมค่อนเฟิรม์ 100% ซึ#งอาจจะมกีารเปลี#ยนแปลง 
โดยทางบรษัิททวัรจ์ะแจง้ใหท้ราบพรอ้มกบัใบนัดหมายเตรยีมตวั ประมาณ 1-3 วนั กอ่นการเดนิทาง 
โดยจะจัดโรงแรมใหอ้ยูใ่นระดบัเดยีวกนั 
2. โรงแรมในประเทศญี/ปุ่ น หอ้งพักจะมขีนาดคอ่นขา้งเล็กและบางโรงแรมจะไมม่บีรกิารหอ้งพักแบบ 3 ทา่น (TRIPLE) 
ดงันั%นทางบรษัิททวัรจ์ะจัดหอ้งพักใหท้า่นแยกเป็น 2 หอ้งพักแทน คอื 1 หอ้งนอนคู ่(พัก 2 ทา่น) และ 1 หอ้งพักเดีAยว (พัก 1 ทา่น) 
3. บางโรงแรมในประเทศญี1ปุ่ น ไมม่บีรกิารหอ้งพักแบบเตยีงคู ่(TWIN) หรอืกรณีที)หอ้งพักแบบเตยีงคูโ่รงแรมนั9นเต็ม (TWIN) 
ทางบรษัิททวัรจ์ะจัดหอ้งพักแบบ 1 เตยีงใหญ ่(DOUBLE) ใหท้า่นแทน 
4. กรณีโรงแรมที*เขา้พัก ไมม่บีรกิารออนเซน็ภายในโรงแรม ทางบรษัิททวัรจ์ะนําคณะเขา้ใชบ้รกิารออนเซน็ที*อยูบ่รเิวณใกลเ้คยีงแทน 
(เฉพาะรายการทวัรท์ ี.ระบโุปรแกรมอาบนํ 8าแรธ่รรมชาตเิทา่น ั8น) 
 
 

* ต ั#วสายการบนิไมส่ามารถระบทุ ี5น ั5ง ใชว้ธิ ีRANDOM คอืการสุม่เลอืกที/น ั/งโดยระบบสายการบนิ * 
การจดัที)น ั)งบนเครื)องบนิ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้าํหนด ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

แตจ่ะทาํการ Request ใหไ้ดเ้ทา่น ั,น งดการคนืบตัรโดยสาร และหากยกเลกิการเดนิทาง  
ทางสายการบนิไมม่รีะบบคนืเงนิบางสว่น 

หากผูโ้ดยสารถกูปฎเิสธการออกนอกประเทศไทยหรอืเขา้ประเทศญี<ปุ่ น 
จากเจา้หนา้ที*แรงงานไทยหรอืเจา้หนา้ที*ตรวจคนออกนอกประเทศไทยและเจา้หนา้ที*ตรวจคนเขา้เมอื
งที#ประเทศญี#ปุ่ นทางผูจ้ดัและทางสายการบนิจะไมส่ามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที#เกดิขึEนทกุกรณี 

ผูโ้ดยสารอาจจะตอ้งรบัผดิชอบคา่ปรบัที8ประเทศญี8ปุ่ นเรยีกเก็บ 
ผูโ้ดยสารตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเที:ยวบนิถดัไปที:มที ี:น ั:งวา่งหรอืตามวนัเดนิทางของต ัCวเครื:องบนิ 
ท ั#งนี#แลว้แตท่างเจา้หนา้ที,ตรวจคนและสายการบนิ ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 
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ราคาทวัรร์วม 

1. คา่ตั&วเครื+องบนิไป-กลบั ตามรายการ   2.คา่อาหารทกุมื,อ ตามที/ระบใุนรายการ 
3. คา่เขา้ชมสถานที.ตา่งๆ ตามรายการ   4.คา่ที&พักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามรายการ 
5. คา่รถรับ-สง่ และนําเที-ยวตามรายการ   6.คา่ภาษีสนามบนิ ทกุแหง่ที2ม ี
7. คา่นํ&าหนักกระเป๋าสมัภาระไป-กลบั ทา่นละ 20 กก.  8.หวัหนา้ทวัรนํ์าเที-ยวตลอดรายการ 
9. คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื7อนไขตามกรมธรรม)์ 

 
ราคาทวัรไ์มร่วม  

1.   ภาษีมลูคา่เพิ-ม 7% และภาษีหกั ณ ที-จา่ย 3% (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ / ใบกํากบัภาษี) 
2.   คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัทส์ว่นตวั คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง อาหารและเครืDองดืDมทีDสัDงเพิDม 
3. คา่นํ&าหนักกระเป๋าสมัภาระ ที4หนักเกนิสายการบนิกําหนด (ปกต ิขาไป 20 กก. / ขากลบั 20 กก.) 
4. คา่วซีา่สําหรับพาสปอรต์ตา่งชาต ิ
5. ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถ ิ%นทา่นละ 5,000 เยน หรอื 1,500 บาท ตอ่ทรปิ 

(ชําระที(สนามบนิดอนเมอืงในวนัเช็คอนิ) 
6. ทปิหวัหนา้ทวัร ์ตามความพงึพอใจ 

 
การเดนิทางในแตล่ะคร ั2งจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจาํนวน 30 ทา่นขึ2นไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจาํนวนดงักลา่ว บรษิทัฯ 
ขอสงวนสทิธ ิ*ในการเล ื2อนการเดนิทาง หรอืเปลี0ยนแปลงราคา 
กรณุาชําระมดัจาํ ทา่นละ 15,000 บาท  หรอืทา่นละ 20,000 กรณีเดนิทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์
หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธ ิ7ในการยดึมดัจาํหรอืคา่ทวัรท์ ัAงหมด เนื$องจากทางบรษิทัฯ 
ไดช้ําระคา่ต ั-วเคร ื1องบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นที-เรยีบรอ้ย คา่ทวัรส์ว่นที-เหลอื กรณุาชําระ 30 
วนักอ่นการเดนิทาง  

 
เง ื$อนไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีที&นักทอ่งเที&ยวหรอืเอเจนซี&ตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลื&อนการเดนิทาง นักทอ่งเที&ยวหรอืเอเจนซี& 
(ผูม้ชี ื(อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์
หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการยกเลกิที4บรษัิทอยา่งใดอยา่งหนึ4งเพื4อแจง้ยกเลกิการจองกบัทางบรษัิทเป็นลายลกัษณอ์กั
ษร ทางบรษัิทไมร่ับยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเที,ยวหรอืเอเจนซี,ตอ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเที,ยวหรอืเอเจนซี, (ผูม้ชี ื#อในเอกสารการจอง) 
จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์
หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการขอรับเงนิคนืที6บรษัิทอยา่งใดอยา่งหนึ6งเพื6อทําเรื6องขอรับเงนิคา่บรกิารคนื 
โดยแนบหนังสอืมอบอํานาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอํานาจ หลกัฐานการชาํระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ 
และหนา้สมดุบญัชธีนาคารที5ตอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงื6อนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี< 
ทั #งนี#ทางบรษัิทจะหกัคา่ใชจ้า่ยที4ไดจ้า่ยจรงิจากคา่บรกิารที4ชาํระแลว้เนื4องในการเตรยีมการจัดการนําเที4ยวใหแ้กนั่กทอ่งเที4
ยว เชน่ การสํารองที0นั0งตั3วเครื0องบนิ การจองที0พักฯลฯ 

3. การเดนิทางที+ตอ้งการันตมีดัจําหรอืซื/อขาดแบบมเีงื5อนไข หรอืเที5ยวบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight 
กบัสายการบนิ หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจําหรอืคา่บรกิารทั @งหมด   

4. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวนัเวลาทําการของทางบรษัิท ดงันี/ วนัจันทร ์
ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. – 17.30 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 16.00 น. 
นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยดุนักขตัฤกษ์ที9รัฐบาลประกาศในปีนั@นๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ/ในการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเที%ยวเดนิทางไมถ่งึ 30 คน  
 
เง ื$อนไขและขอ้กาํหนดอื$นๆ 

1. ทวัรน์ี(สําหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พื<อการทอ่งเที<ยวเทา่นั(น 
2. ทวัรน์ี(เป็นทวัรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามที=ระบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทั (งหมด 
หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทั <งหมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ/ในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที8มนัีกทอ่งเที8ยวรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 30 ทา่น 
โดยจะแจง้ใหก้บันักทอ่งเที4ยวหรอืเอเจนซี4ทราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศที%ไมม่วีซีา่  
และอยา่งนอ้ย 15 วนักอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศที6มวีซีา่  
แตห่ากทางนักทอ่งเที.ยวทกุทา่นยนิดทีี.จะชาํระคา่บรกิารเพิ.มจากการที.มนัีกทอ่งเที.ยวรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ที.ทางบรษัิทกํา
หนดเพื'อใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีี'จะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ)ไมร่ับผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื@อ นามสกลุ คํานําหนา้ชื@อ 
เลขที&หนังสอืเดนิทาง และอื&นๆ เพื&อใชใ้นการจองตั5วเครื&องบนิ 
ในกรณีที(นักทอ่งเที(ยวหรอืเอเจนซี(มไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการชาํระเงนิมดัจํา 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ$ในการเปลี.ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื.อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ ์
ภมูอิากาศ และเวลา ณ วนัที3เดนิทางจรงิของประเทศที3เดนิทาง ทั :งนี: 
บรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภยัของนักทอ่งเที=ยวสว่นใหญเ่ป็นสําคญั 
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6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ/ไมร่ับผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ 
ที#เพิ#มขึ*นของนักทอ่งเที#ยวที#มไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิตั ิ 
อบุตัเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลี?ยนแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ 
เหตสุดุวสิยัอื-น เป็นตน้ 

7. อตัราคา่บรกิารนี-คํานวณจากอตัราแลกเปลี6ยนเงนิตราตา่งประเทศ ณ วนัที6ทางบรษัิทเสนอราคา ดงันั-น 
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ/ในการปรับราคาคา่บรกิารเพิ7มขึ:น ในกรณีที7มกีารเปลี7ยนแปลงอตัราแลกเปลี7ยนเงนิตราตา่งประเทศ 
คา่ตั&วเครื+องบนิ คา่ภาษีเชื5อเพลงิ คา่ประกนัภยัสายการบนิ การเปลี/ยนแปลงเที/ยวบนิฯลฯ  

 

 

 

 

 

 
 
ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 

1. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที5จะนําตดิตวัขึ>นเครื5องบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภุณัฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ช ิ>น 
และรวมกนัทกุช ิ.นไมเ่กนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึ5งมซีปิล็อคปิดสนทิ 
และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ที4ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัEน 
ถา้ส ิ&งของดงักลา่วมขีนาดบรรจภุณัฑม์ากกวา่ที&กําหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ที&โหลดใตท้อ้งเครื&องบนิเ
ทา่นั&น  
2. สิ#งของที#มลีกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณก์ฬีาฯ 
จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ที9โหลดใตท้อ้งเครื9องบนิเทา่นั@น  
3. ประเทศญี)ปุ่ น มกีฎหมายหา้มนําผลติภณัฑท์ี)ทํามาจากพชื และเนืCอสตัวท์กุชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด  ไข ่
เนื$อสตัว ์ไสก้รอกฯ เพื1อเป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ที/จะมาจากสิ/งเหลา่นี8 หากเจา้หนา้ที/ตรวจพบ 
จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอตัราที5สงูมาก 

 
หมายเหต ุ

1.ทางบรษัิทฯจะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทั 5งส ิ5นหากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิเทีBยวบนิ, การประทว้ง, 
การนัดหยดุงาน, การกอ่จลาจล หรอืกรณีที3ทา่นถกูปฏเิสธ การเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ที2ตรวจคนเขา้เมอืง 
หรอืเจา้หนา้ที,กรมแรงงานทั 2งจากไทย และตา่งประเทศซึ,งอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 
3.ทางบรษัิทฯจะรับเฉพาะลกูคา้ที5มคีวามประสงคท์ี5จะเดนิทางไปทอ่งเที5ยวเทา่นัAน 
4.ทางบรษัิทจะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทั 4งส ิ4น หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท ิ ไมเ่ที8ยวบางรายการ, 
ไมท่านอาหารบางมื-อเพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่งทางบรษัิทฯไดช้าํระคา่ใชจ้า่ยใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออก
เดนิทางแลว้ 

 
 
 
 

 

 
 

ขอ้ควรทราบ 
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี5ปุ่ นใหก้บัคนไทย 

ผูท้ ี&ประสงคจ์ะพํานกัระยะส ั6นในประเทศญี&ปุ่ นไมเ่กนิ 15 วนัไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พื9อการทอ่งเที9ยว เย ี9ยมญาต ิ
หรอืธรุกจิ จะตอ้งยื'นเอกสารในข ั1นตอนการตรวจเขา้เมอืงเพื'อยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี'ปุ่ น* 
ดงัตอ่ไปนี+ 

- ต ั#วเคร ื)องบนิขาออกจากประเทศญี)ปุ่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
- สิ#งท ี#ยนืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที#อาจเกดิข ึ>นในระหวา่งที#พํานกัในประเทศญี#ปุ่ นได ้ 
(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 

- ชื#อ ที#อยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งที#พํานกัในประเทศญี#ปุ่ น  
(เชน่ คนรูจ้กั โรงแรม และอื4นๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

- กาํหนดการเดนิทางระหวา่งที0พํานกัในประเทศญี0ปุ่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

โปรดอา่นทกุขอ้ในรายการทวัรโ์ดยละเอยีด  
หากมขีอ้สงสยักรณุาสอบถามกอ่นทาํการจองทกุคร ั6ง 


