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ทวัรญ์ีปุ่่ น 5 วนั 3 คนื 

บนิตรงสู ่นารติะ จากดอนเมอืง 
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ก าหนดการเดนิทาง :: 

ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญห่อ้งละ 2-3 ทา่น พกัเดีย่วเพิม่ 

01 – 05 กมุภาพนัธ ์2560 28,500 8,000 

02 – 06 กมุภาพนัธ ์2560  29,900 8,000 

03 – 07 กมุภาพนัธ ์2560 29,900 8,000 

04 – 08 กมุภาพนัธ ์2560 29,900 8,000 

08 – 12 กมุภาพนัธ ์2560 28,500 8,000 

09 – 13 กมุภาพนัธ ์2560 29,900 8,000 

10 – 14 กมุภาพนัธ ์2560 31,900 8,000 

11 – 15 กมุภาพนัธ ์2560 31,900 8,000 

15 – 19 กมุภาพนัธ ์2560 28,900 8,000 

16 – 20 กมุภาพนัธ ์2560 29,900 8,000 

17 – 21 กมุภาพนัธ ์2560 29,900 8,000 

18 – 22 กมุภาพนัธ ์2560 29,900 8,000 

22 – 26 กมุภาพนัธ ์2560 28,900 8,000 

23 – 27 กมุภาพนัธ ์2560 29,900 8,000 

24 – 28 กมุภาพนัธ ์2560 29,900 8,000 

25 ก.พ. – 01 ม.ีค. 2560 29,900 8,000 

01 – 05 มนีาคม 2560 29,900 8,000 

02 – 06 มนีาคม 2560 30,900 8,000 

03 – 07 มนีาคม 2560 30,900 8,000 

04 – 08 มนีาคม 2560 30,900 8,000 

08 – 12 มนีาคม 2560 29,900 8,000 

09 – 13 มนีาคม 2560 30,900 8,000 

10 – 14 มนีาคม 2560 30,900 8,000 

11 – 15 มนีาคม 2560 30,900 8,000 

15 – 19 มนีาคม 2560 29,900 8,000 

16 – 20 มนีาคม 2560 30,900 8,000 

17 – 21 มนีาคม 2560 30,900 8,000 

18 – 22 มนีาคม 2560 30,900 8,000 

ราคาเด็กอายุไมเ่กนิ 2 ปี 10,000 บาท 

คา่บรกิารขา้งตน้ ยังไมร่วมคา่ทปิคนขับรถ หัวหนา้ทวัร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ทา่นละ 2000 เยน /ทรปิ/ตอ่ทา่น 

เยอืนญีปุ่่ นดนิแดนอาทติยอ์ุทยั ชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดด์งัที ่โกเท็มบะ เอา้ทเ์ล็ต สนุกกบัลานสก ีฟจูเิท็น ใหท้า่นได้

เพลดิเพลนิกบัการเลน่สก ีหรอืกระดานเลือ่น  ลอ่งเรอืโจรสลดั ชมความงามของทะเลสาบอาช ิข ึน้หบุเขาโอวาคุดา

นชิมิไขด่ า ขอพรจาก เจา้แมก่วนอมิทองค า ณ วดัอาซากุสะ +  ชอ้ปป้ิงยา่นดงัทีช่นิจูก ุชมิสตรอเบอรร์ ีส่ดๆ จาก

ไร ่ เก็บภาพประทบัใจกบักนัด ัม้ยกัษ ์โอไดบะ 

วนัแรก กรุงเทพฯ – สนามบนิดอนเมอืง – นารติะ 

07.30 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนินานาชาตดิอนเมอืง ชัน้ 3 อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอร์

สายการบนิ AIR ASIA X เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกใน

การเชค็อนิ 

สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครือ่ง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ทีน่ ัง่จดัทีน่ ัง่แบบ 3-

3-3 มบีรกิารอาหารรอ้นเสริฟ์ท ัง้ขาไปและขากลบั 

(น า้หนกักระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซือ้น า้หนกัเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย) 

10.40 น. เหนิฟ้าสูเ่มอืงนารติะ ประเทศญีปุ่่ น โดยเทีย่วบนิที ่XJ606 บรกิารอาหาร และเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

19.00 น.   เดนิทางถงึ เมอืงนารติะ ประเทศญีปุ่่ น หลงัจากผา่นขัน้ตอนศลุกากรแลว้น าทา่นเดนิทางสูท่ีพั่ก 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ แบบเบนโตะ ทา่นละ 1 ชดุ ประกอบดว้ยชดุหมูทอดทงคตัส ึและกุง้เทมปรุะ  

(เนือ่งดว้ยเวลาลงเครือ่ง และพธิกีารผ่านคนเขา้เมอืง ตอ้งใชเ้วลาประมาณ 1-2 ชัว่โมง และ

รา้นอาหารของญีปุ่่ น และหอ้งอาหารของโรงแรมปิดท าการเวลา  21.00 น. ทางบรษัิทฯ มคีวาม
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จ าเป็นตอ้งบรกิารอาหารค า่ ดว้ยชดุเบนโตะ) 

 พักที ่NARITA REST HOUSE HOTEL หรอื  NARITA TOBU HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั

เดยีวกนั 

วนัทีส่อง นารติะ – วนอุทยานฮาโกเน ่– ลอ่งเรอืทะเลสาบอาช ิ– โอวาคดุาน ิ- ชอ้ปป้ิงโกเทมบะ เอา้ต ์

เล็ท อาบน า้แรธ่รรมชาต ิ+ ทานขาปูยกัษ ์

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดนิทางสู ่อุทยานแหง่ชาตฮิาโกเน่ ตัง้อยู่ในจังหวัดคะนะงะวะ ซึง่เป็นแหล่งรวมบ่อน ้าพุ

รอ้นมากถงึ 17 แห่ง จากนัน้น าทา่น ลอ่งเรอืทะเลสาบอาช ิ (ใชเ้วลาในการลอ่งในการลอ่ง 10 

นาท)ี กับเรอืแฟนตาซโีจรสลัดชมความงามของทะเลสาบอันดับหนึง่ในญีปุ่่ น ซึง่ไดก้อ่ตัวจากลาวา

ของภูเขาไฟ ทา่นจะไดส้มัผัสกับทัศนียภาพทีส่วยงามดั่งภาพวาดสะทอ้นลงสูท่ะเลสาบ จากนัน้น า

ท่านเดินทางโดยรถโคช้สู่ หุบเขาโอวาคุดานิ ที่ยังครุกรุ่นดว้ยควันจากบ่อก ามะถันเดือดอยู่

ตลอดเวลา ชมบอ่น ้าแร่ก ามะถันซึง่สามารถตม้ไขใ่หส้กุได ้โดยชาวญีปุ่่ นมคีวามเชือ่วา่หากไดท้าน

ไขด่ าหนึง่ฟองจะสามารถท าใหอ้ายยุนืยาวขึน้ 

อกีประมาณ 7 ปี 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย หลังจากนัน้ใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมชือ่ดังที ่โกเทมบะ แฟคทอรี ่เอา้ทเ์ล็ต แหลง่รวม

สนิคา้น าเขา้และสนิคา้แบรนดญ์ี่ปุ่ นทีด่ังไปทั่วโลก พบกับคอลเลคชั่นเสือ้ผา้ใหม่ล่าสดุ อาท ิMK 

MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY ฯลฯ เลอืกซือ้กระเป๋าแบรนดเ์นมยีห่อ้ดัง

ไดท้ีร่า้น BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, TUMOI, GAP, ARMANI ฯลฯ เลอืกดเูครือ่งประดับ 

และนาฬกิาหรูอย่าง TAG HEURE, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯรองเทา้

แฟชัน่ HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ 

 พกัที ่NEW STAR HOTEL / LAKE HOTEL SAIKO / HATOYA HOTEL  หรอืระดบั

เดยีวกนั 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม *** ใหท้า่นไดอ้ ิม่อรอ่ยกบัมือ้พเิศษทีม่ขีา

ปูยกัษใ์หท้า่นไดล้ ิม้ลองรสชาตปิูพรอ้มน า้จ ิม้สไตสญ์ีปุ่่ นอยา่งจใุจ หลงัอาหารใหท้า่นได้

ผอ่นคลายกบัการแช่น า้แรธ่รรมชาต ิเชือ่วา่ถา้ไดแ้ชน่ า้แรแ่ลว้ จะท าใหผ้วิพรรณสวยงาม

และชว่ยใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหติดขี ึน้ 

 

วนัทีส่าม ฟจูเิท็น สกรีสีอรท์ – พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว – โตเกยีว – วดัอาซากุสะ –  

ชอ้ปป้ิงชนิจกูุ 

เชา้  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม น าท่านสนุกกับ

กิจกรรมกลางแจง้ท่ามกลางหิมะ ณ ลานสกี ฟูจเิท็น   ใหท้่านได ้

เพลดิเพลนิกับการเลน่ไมก้ระดานเลือ่นไดต้ามอัธยาศัย ณ ดนิแดนแห่ง

นี้ที่ซึ่งเป็นสวนสนุกขนาดใหญ่ มีกิจกรรมนอกเหนือจากการเล่นสกี

มากมาย เป็นลานสกีที่มีชื่อเสียงและมีฉากหลังเป็นภูเขาไฟฟูจิที่

สวยงามทา่นจะไดส้นุกกบัลานหมิะขาวโพลน ทา่นทีส่นใจจะเชา่อปุกรณ์

เครือ่งเลน่สามารถตดิตอ่หัวหนา้ทัวรล์ว่งหนา้ ราคานีไ้มร่วมคา่เช่าอุปกรณ์เครือ่งเลน่สก ีสโนว์

สเลด หรอืครูฝึก ประมาณ 5,000-15,000 เยน (ลานสกจีะเปิดใหบ้รกิารหรอืไม ่ข ึน้อยูก่บั

สภาพภูมอิากาศ)  

(หมายเหตุ: ในกรณีที ่ลานสกเีขา้ไม่ไดเ้นือ่งจากสภาพอากาศ  บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์



 
 
 
 

รหสัทัวร ์NRT01 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
เทีย่วสนุกทวัรแ์อนดแ์ทรเวล ใบอนุญาตเลขที ่41-00335 
ทีต่ัง้ส านักงาน:: 10/114 ซ.กนัตัง20 ถ.จรงิจติร ต.ทับเทีย่ง อ.เมอืง จ.ตรัง 92000 

Line ID: teaw_sanook  | FB: เทีย่วสนุกทัวรแ์อนดแ์ทรเวล | YouTube ชอ่ง:: เทีย่วสนุกทัวร ์แอนดแ์ทรเวล 

จะเทีย่วทีไ่หน  ไหน กเ็ขา้เว็บนี้  www.ทัวรเ์กาะลังกาว.ีcom  

เปลีย่นโปรแกรมทวัร)์ น าทา่นเดนิทางสู ่ภูเขาไฟฟูจ ิทีต่ัง้ตระหง่านอยู่เหนือเกาะญีปุ่่ นดว้ยความ

สงู3,776เมตร จากระดับน ้าทะเล น าท่านขึน้ชมความงามกันแบบใกลช้ดิ ยังบรเิวณ “ชัน้ 5” ของ

ภเูขาไฟฟจู ิ(ขึน้อยูก่บัสภาพภมูอิากาศ) เพือ่ชมทศันยีภาพโดยรอบของภเูขาไฟที ่สามารถมอง เห็น

ทะเลสาบทัง้หา้กระจายอยู่โดยรอบ ใหท้่านไดส้ัมผัสอากาศอันบรสิุทธิบ์นยอดเขาฟูจ ิถ่ายภาพที่

ระลกึ กับภูเขาไฟทีไ่ดช้ ือ่ว่ามีสัดสว่นสวยงามทีสุ่ดในโลก ซึง่เป็นภูเขาไฟทียั่งดับไม่สนิท และมี

ความสงูทีส่ดุในประเทศญีปุ่่ น 

น าทา่นเยีย่มชม พพิธิภณัฑ ์EARTH QUAKE MUSEUM ทีจ่ าลองเรือ่งราวของภูเขาไฟฟจู ิและ

ใหท้า่นไดส้มัผัสกบับรรยากาศของการจ าลองเรือ่งราวเกีย่วกับแผ่นดนิไหวทีเ่กดิขึน้ในประเทศญีปุ่่ น 

จากนัน้อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ของทีร่ะลกึตามอธัยาศยั 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร น าทา่นเดนิทางสูโ่ตเกยีว น าท่านชม วดัอาซากุสะ วัดที่

เกา่แก่ทีส่ดุในกรุงโตเกยีว เขา้นมัสการขอพรจากพระพุทธรูปเจา้แม่กวนอมิทองค า  นอกจากนัน้

ทา่นยังจะไดพ้บเก็บภาพประทบัใจกบัโคมไฟขนาดยักษ์ทีม่คีวามสงูถงึ 4.5 เมตรซึง่แขวนอยู่บรเิวณ

ประตูทางเขา้วัด และยังสามารถเลอืกซือ้เครือ่งรางของขลังไดภ้ายในวัด ฯลฯ หรือเพลดิเพลนิกับ 

ถนนนาคามเิซ ถนนชอ้ปป้ิงทีม่ ีชือ่เสยีงของวัด มรีา้นขายของทีร่ะลกึมากมายไม่วา่จะเป็นเครือ่งราง

ของขลัง ของเล่นโบราณ และตบทา้ยดว้ยรา้นขายขนมทีค่นญีปุ่่ น มายังวัดแห่งนี้ตอ้งมาต่อควิกัน

เพือ่ลิม้ลองกบัรสชาดสดุแสนอร่อย  

 

จากนัน้น าทา่นชอ้ปป้ิงย่านดัง ยา่นชนิจุกุ ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกับการจับจ่ายซือ้สนิคา้นานาชนดิ 

ไดจ้ากทีน่ี่ ไม่ว่าจะเป็น รา้นซานรโิอะ รา้นขายเครือ่งอเิลคทรอนกิส ์กลอ้งถ่ายรูปดจิติอล 

นาฬกิา เครือ่งส าอาง ตา่งๆ กนัทีร่า้น MATSUMOTO แหลง่รวมเหลา่บรรดาเครือ่งส าอาง

มากมาย อาท ิมารค์เตา้หู,้ โฟมลา้งหนา้ WHIP FOAM ทีร่าคาถูกกวา่บา้นเรา 3 เทา่, ครมี

กนัแดดชเิซโด ้แอนเนสซ่าทีค่นไทยรูจ้กัเป็นอยา่งด ี และสนิคา้อืน่ ๆ  หรอืใหท้า่นไดส้นุก

กบัการเลอืกซือ้สนิคา้ แบรนดด์งัอาท ิLOUIS VULTTON, UNIQLO, กระเป๋าสุดฮติ BAO 

BAO ISSEY MIYAKE, เสือ้ COMME DES GARCONS, H&M หรอืเลอืกซือ้รองเทา้ 

หลากหลายแบรนดด์งั อาท ิNIKE, CONVERSE, NEW BALANCE, REEBOK ฯลฯ ไดท้ี่

รา้น ABC MART  

**อสิระอาหารเย็นเพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลาชอ้ปป้ิง** 

 พกัที ่ NARITA REST HOUSE HOTEL หรอื  NARITA TOBU HOTEL หรอืเทยีบเทา่

ระดบัเดยีวกนั 

วนัทีส่ ี ่ นารติะ –วดันารติะ – โอไดบะ - ไรส่ตรอเบอรร์ ี ่– ชอ้ปป้ิงออิอน – สนามบนินารติะ 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าท่านชม วดันารติะซนั ตัง้อยู่บนเนนิเขากลาง

เมอืงนาริตะ วัดทีไ่ดรั้บความศรัทธาอย่างสูงโดยเฉพาะอย่างยิง่ในวันขึน้ปีใหม่จะคลาคล ่าไปดว้ย

ผูค้นทีม่าขอพรสิง่ศักดิส์ทิธินั์บแสนเพื่อขอพรจากหลวงพ่อ “ฟุโดเมียว” อันศักดิส์ทิธิเ์ลอืกซือ้ 

“เครือ่งราง” หรอื “ฮู”้ ตา่งๆ รวมทัง้สนิคา้ทีร่ะลกึตา่งๆ ในราคาย่อมเยาน าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโอ

ไดบะ เป็นเมอืงทีเ่กดิจากการน าขยะมาถมทะเลจนกลายเป็นเกาะขนาดใหญ่บรเิวณอา่วโตเกยีวเพือ่

ประโยชน์ในการป้องกันประเทศ แต่ปัจจุบันโอไดบะไดก้ลายมาเป็นเขตเศรษฐกจิอีกแห่งของ

ประเทศ เนือ่งจากเต็มไปดว้ยรา้นคา้กวา่ 150 รา้น โซนอาหาร หา้งสรรพสนิคา้ และอืน่ๆ อกีมากมาย 

นอกจากนัน้ยังเต็มไปดว้ยสถานทีท่่องเทีย่วหลากหลายดว้ยฝีมือของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นสะพาน

สายรุง้ เป็นตน้ สว่นการเดนิทางมาทีน่ีก็่สะดวกสบาย จงึไม่แปลกหากทีน่ี่คอืสถานทีท่อ่งเทีย่วสดุฮติ

ของนักทอ่งเทีย่วทัง้ในและตา่งประเทศ 
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เทีย่ง **อสิระอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั เพือ่สะดวกในการขอ้ปป้ิง** 

น าทา่นชมิสตรอเบอรร์ีส่ด ณ ไรส่ตรอเบอรร์ ี ่ของชาวญีปุ่่ นทีม่กีารปลกูอย่างพถิพีถิัน และไดรั้บการ

ดแูลเอาใจใสท่กุกระบวนการทกุขัน้ตอน  ท าใหผ้ลของสตรอเบอรร์ี่นัน้มขีนาดใหญ่ สแีดงสด และ

รสชาตหิวานกว่าบา้นเราหลายเท่า ท่านจะไดช้มถงึวธิีการเก็บสตรอเบอร์รี่และทีส่ าคัญ คอืท่าน

สามารถชมิสตรอเบอรร์ีใ่นไร่นี้ได ้โดยสามารถเด็ดจากตน้ดว้ยตัวเอง และยังซือ้กลับมาเป็นของฝาก

แกค่นทีบ่า้นได ้

 

น าท่านอสิระชอ้ปป้ิง ณ หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ของนารติะ หา้งฯ ออิอน จสัโก ้ ซือ้ของฝาก

กอ่นกลับ อาท ิขนมโมจ ิเบนโตะ ผลไม ้และ หากทา่นใดหลงไหลในรสชาดของคทิแคทชาเขยีว

สามารถหาซือ้ไดท้ีน่ี่ไดเ้ลย ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นสู ่สนามบนินารติะ เพือ่เดนิทางกลบัสู่

กรุงเทพฯ 

20.15 น. เหริฟ้าสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิแอร ์เอเชยี เอ็กซ ์เทีย่วบนิที ่XJ607  

บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

วนัทีห่า้ กรุงเทพฯ 

00.55 น. ถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ 

** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กคร ัง้กอ่นท าการออก

ต ัว๋เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

*** ขอบพระคุณทุกทา่นทีใ่ชบ้รกิาร *** 

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 45 วนักอ่นการเดนิทางเทา่นัน้ ไมเ่ชน่นัน้ทางบรษัิทจะไมค่นืมัดจ าไมว่า่ดว้ยกรณีใดๆ

ทัง้ส ิน้ เพราะวา่ทางบรษัิทไดท้ าการจา่ยคา่ตั๋วไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ีถ่ว้นกอ่นการจอง

ทวัรท์กุครัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่ัวทา่นเอง 

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 30 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอ

สงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 
กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 10,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืมดัจ า

ท ัง้หมด เนือ่งจากทางบรษิทัฯ ไดช้ าระคา่ต ัว๋เครือ่งบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทีเ่รยีบรอ้ย ยกเวน้คา่ภาษนี า้มนั

ทีย่งัมไิดช้ าระ คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื กรุณาช าระ 21 วนักอ่นการเดนิทาง 
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หมายเหตุ 1. ต ัว๋เมือ่ออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนือ่งจากเงือ่นไขของสายการบนิ 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ                คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.     คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่น     คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ       คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านัก

ระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่เกนิ 15 วัน) **ถา้กรณีทีท่างรัฐบาลประกาศใหก้ลับมาใชว้ซีา่      ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่าย

ในการท าวซีา่เพิม่ ทา่นละ 1,700 บาท** 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า

อนิเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มนิิบาร์ในหอ้ง รวมถงึค่าอาหารและเครื่องดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจาก

หวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

 คา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 2000 เยน /ทรปิ/ตอ่ทา่น 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านัก

ระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั) 

เง ือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมัดจ าเป็นเงนิจ านวน 10,000 บาทตอ่ทา่นเพือ่ส ารองทีน่ั่ง  

2. นักท่องเทีย่วหรือเอเจนซี่ตอ้งช าระเงนิค่าบริการส่วนทีเ่หลือทัง้หมดก่อนวันเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วัน กรณี
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นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีไ่มช่ าระเงนิ หรอืช าระเงนิไมค่รบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของทา่นถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่วา่
กรณีใดๆ ใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทวัรนั์น้ๆ 

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วัน

จันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยุดนักขัต

ฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบรษัิท 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี(่ผูม้ี

ช ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่ริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจง้
ยกเลกิการจองกบัทางบรษัิทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) 

จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่ท าเรือ่งขอรับเงนิคา่บรกิาร
คนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมุด

บญัชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี ้

2.1 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทาง 45 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้  
 

2.2 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 45 วนั ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 
ทัง้นี ้ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้า่ยทีไ่ดจ้า่ยจรงิจากคา่บรกิารทีช่ าระแลว้เนือ่งในการเตรยีมการจัดการน าเทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว 

เชน่ การส ารองทีน่ั่งตัว๋เครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการนัตมีดัจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื 
Extra Flight กบัสายการบนิ หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ าหรอืคา่บรกิาร
ท ัง้หมด   

4. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วัน

จันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยุดนักขัต
ฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  

เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทวัรน์ีส้ าหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมด 

หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้

ใหก้บันักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มวีซีา่  และอย่างนอ้ย 10 

วันก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศที่มีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพิ่มจากการที่มี
นักทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้ชือ่ เลขที่
หนังสอืเดนิทาง และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตัว๋เครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับ

ทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ า 
5. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับ

สถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจริงของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านึงถงึความปลอดภัยของ

นักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคญั 
6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิ

จากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหาย
หรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึน้ ในกรณีทีม่ีการเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋ว
เครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตวัแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลง
นามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากบัเทา่นัน้  

 

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกัน

ทกุชิน้ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจได ้



 
 
 
 

รหสัทัวร ์NRT01 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
เทีย่วสนุกทวัรแ์อนดแ์ทรเวล ใบอนุญาตเลขที ่41-00335 
ทีต่ัง้ส านักงาน:: 10/114 ซ.กนัตัง20 ถ.จรงิจติร ต.ทับเทีย่ง อ.เมอืง จ.ตรัง 92000 

Line ID: teaw_sanook  | FB: เทีย่วสนุกทัวรแ์อนดแ์ทรเวล | YouTube ชอ่ง:: เทีย่วสนุกทัวร ์แอนดแ์ทรเวล 

จะเทีย่วทีไ่หน  ไหน กเ็ขา้เว็บนี้  www.ทัวรเ์กาะลังกาว.ีcom  

                                                                         

 

อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าทีก่ าหนด

จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

2. สิง่ของทีม่ีลักษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

ประเทศญีปุ่่ น มกีฎหมายหา้มน าผลติภัณฑท์ีท่ ามาจากพชื และเนือ้สตัวท์กุชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด  ไข ่เนือ้สตัว ์

ไสก้รอกฯ เพือ่เป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหลา่นี ้หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอัตราทีส่งูมาก 


