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เยอืนญ่ีปุ่นดินแดนอาทิตยอ์ุทยั  ถ่ายภาพกบักนัดั้มยกัษส์ญัลกัษณข์องโอได 

ขอพรจาก เจา้แม่กวนอิมทองคาํ ณ วดัอาซากุสะ ชอ้ปป้ิงยา่นดงัท่ีชินจูกุ 

พิเศษ!!! อ่ิมอรอ่ยกบั บุฟเฟ่ตข์าปูยกัษ ์ทานไม่อั้น 
ราคาเริม่ตน้เพียง 25,900 บาท  
พกันารติะ  3 คืน ระดบั 3 ดาว 

เดินทางเดือนมิถุนายน 2559 

เดินทางโดยสายการบิน AIR ASIA X เครื่องลาํใหญ่ 337 ท่ีนัง่ 

 

ลดใหอี้กท่านละ 700 บาท 
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วนัแรก กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง – นารติะ  

 

07.30 น. พรอ้มกนัที่สนามบินนานาชาตดิอนเมือง ชั้น 3 อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคานเ์ตอร์

สายการบิน AIR ASIA X เจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ  คอยใหก้ารตอ้นรบั  และอาํนวยความสะดวกใน

การเช็คอิน 

สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครือ่ง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ทีน่ ัง่ 
จดัทีน่ ัง่แบบ 3-3-3 มบีรกิารอาหารรอ้นเสริฟ์ท ัง้ขาไปและขากลบั 

(น า้หนกักระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซือ้น า้หนกัเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย) 
10.40 น. เหิรฟ้าสู่เมืองนาริตะ  ประเทศญ่ีปุ่น  โดย เที่ยวบินที่ XJ606 บรกิารอาหาร  และเครือ่งดื่ม         

บนเครือ่ง 

19.00 น.   ถึง เมืองนารติะ ประเทศญ่ีปุ่น หลงัจากผ่านขั้นตอนศุลกากรแลว้นําท่านเดินทางสู่ท่ีพกั 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ แบบเบนโตะ ท่านละ 1 ชุด ประกอบดว้ยชุดหมูทอดทงคตัส ึและกุง้

เทมปุระ  (เน่ืองดว้ยเวลาลงเครือ่ง และพิธีการผ่านคนเขา้เมือง ตอ้งใชเ้วลาประมาณ 1-2 

ชัว่โมง และรา้นอาหารของญี่ปุ่น และหอ้งอาหารของโรงแรมปิดทาํการเวลา  21.00 น. 

ทางบรษิทัฯ มีความจาํเป็นตอ้งบรกิารอาหารคํา่ ดว้ยชุดเบนโตะ) 

พกัที่ NARITA REST HOUSE HOTEL หรอื  NARITA TOBU HOTEL หรอืเทียบเท่าระดบัเดียวกนั 

 

วนัที่สอง ภูเขาไฟฟูจ ิ(ชั้นท่ี 5) – พิพิธภณัฑแ์ผ่นดินไหว – โอชิโนะ ฮคัไค - ชินจูกุ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นาํท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจ ิบรเิวณชั้น 5 (ข้ึนอยูก่บัสภาพภูมิอากาศ)  ใหท่้านไดส้มัผสั

อากาศอนับริสุทธ์ิบนยอดเขาฟจูิ  ถ่ายภาพท่ีระลึกกบัภเูขาไฟท่ีไดช้ื่อวา่มีสดัส่วนสวยงามท่ีสุดใน

โลก ซ่ึงเป็นภเูขาไฟท่ียงัดบัไม่สนิท และมีความสงูท่ีสุดในประเทศญ่ีปุ่นจากดา้นล่างสู่บนยอด

ปล่องเขาดว้ยความสูง 3,776 เมตร)  
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จากน้ัน นําท่านเยีย่มชม  พิพิธภณัฑ์ EARTH QUAKE MUSEUM ท่ีจาํลองเร่ืองราวของภเูขาไฟฟจูิ 

และใหท่้านไดส้มัผสักบับรรยากาศของการจาํลองเร่ืองราวเก่ียวกบัแผ่นดินไหวท่ีเกิดขึ้ นใน

ประเทศญ่ีปุ่น จากน้ันอิสระใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือของท่ีระลึกตามอธัยาศยั  

เที่ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย นาํท่านเดินทางสู ่หมู่บา้นโอชิโนะฮคัไค นําท่านเจาะลึกตามหาแหล่งน้ําบริสุทธ์ิจากภเูขาไฟฟจูิ 

ท่ีเป็นแหล่งน้ําตามธรรมชาติตั้งอยูใ่นหมู่บา้นโอชิโนะ จ.ยามานชิ หรือพดูในทางกลบักนัคือกลุ่ม

น้ําผุดโอชิโนะฮคัไค เพียงกา้วแรกท่ียา่งเทา้เขา้ไปในหมู่บา้น ก็สมัผสัไดถึ้งอากาศบริสุทธ์ิ และไอ

เยน็จากแหล่งน้ําธรรมชาติท่ีมีใหเ้ห็นอยูทุ่กมุม  โดยในบ่อน้ําใสแจ๋วมีปลาหลากหลายพนัธุแ์หวก

วา่ยสบายอารมณ ์  แต่ขอบอกเลยวา่น้ําแต่ละบ่อน้ันเยน็เจี๊ ยบถึงใจจนแอบสงัสยัวา่นอ้งปลาไม่

หนาวสะทา้นกนับา้งรึ เพราะอุณหภมิูในน้ําเฉล่ียอยูท่ี่  10-12 องศาฯนอกจากชมแลว้ก็ยงัมีน้ํา

ผุดจากธรรมชาติใหต้กัด่ืมตามอธัยาศยั และท่ีสาํคญั หมู่บา้นโอชิโนะยงัเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงสินคา้

โอทอปชั้นเยีย่ม 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันนําท่าน ชอ้ปป้ิงยา่น ดงั ยา่นชินจุกุ ”ใหท่้านได้ เพลิดเพลินกบัการจบัจา่ยซ้ือสินคา้นานา

ชนิด ไดจ้ากท่ีน่ี ไม่วา่จะเป็น รา้นซานรโิอะ รา้นขายเครือ่งอิเลคทรอนิกส ์กลอ้งถ่ายรูป

ดิจติอล นาฬิกา เครือ่งสาํอาง ตา่งๆ กนัที่รา้น MATSUMOTO แหล่งรวมเหล่าบรรดา

เครือ่งสาํอางมากมาย อาทิ มารค์เตา้หู,้ โฟมลา้งหนา้ WHIP FOAM ที่ราคาถูกกว่าบา้นเรา 3 

เท่า, ครมีกนัแดดชิเซโด้  แอนเนสซ่า ที่คนไทยรูจ้กัเป็นอยา่งดี  และสนิคา้อื่น ๆ  หรอืให้

ท่านไดส้นุกกบัการเลือกซ้ือสนิคา้ แบรนดด์งัอาทิ LOUIS VULTTON, UNIQLO, กระเป๋าสุดฮิต 

BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสื้ อ COMME DES GARCONS, H&M หรอืเลือกซ้ือรองเทา้

หลากหลายแบรนดด์งั อาทิ NIKE, CONVERSE, NEW BALANCE, REEBOK ฯลฯ ไดท้ี่รา้น ABC 

MART 
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คํา่ อิสระอาหารคํา่ตามอธัยาศยั 

พกัที่ NARITA REST HOUSE HOTEL หรอื  NARITA TOBU HOTEL หรอืเทียบเท่าระดบัเดียวกนั 

 

วนัที่สาม  โตเกียว – อิสระเลือกชอ้ปป้ิงเตม็วนั หรอืเลือกซ้ือทวัร ์ดิสนียแ์ลนด ์

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

อิสระเต็มวนั  ใหท่้าน อิสระ ชอ้ปป้ิง หรือเดินทางสู่สถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืน ๆ โดยมีไกดค์อยให้

คาํแนะนําในการเดินทาง อาทิ 

- ศาลเจา้เมจิ  เป็นศาลเจา้หลวงในศาสนาชินโต ท่ีสรา้งขึ้ นเพ่ืออุทิศและเป็นท่ีสถิตย์ วิญญาณ

ขององคส์มเด็จพระจกัรพรรดิเมจิ ซ่ึงเป็นจกัรพรรดิท่ีมีความสาํคญักบัประเทศญ่ีปุ่นยุค

ปัจจุบนัเป็นอยา่งยิง่ และไดร้บัความเคารพจากชาวญ่ีปุ่นยุคปัจจุบนัมากท่ีสุด   

- ยา่นฮาราจูกุ แหล่งรวมเส้ือผา้ เคร่ืองประดบั รองเทา้ ของวยัรุ่นญ่ีปุ่น  หากคุณคือคนท่ีกาํลงั

มองหาซ้ือเส้ือผา้แบบแปลกๆ หรือตอ้งการหาซ้ือเส้ือผา้แนว Cost Play ท่านยงัสามารถหาได้

จากท่ีน่ีอีกดว้ย หรือ ถา้ตอ้งการเห็นวยัรุ่นญ่ีปุ่นแต่งตวัแบบแปลกๆ  ก็สามารถมาดไูดท่ี้น่ี

ได ้จะมีวยัรุ่นญ่ีปุ่นน่ารกัๆ เดินกนัเต็มถนนเหมือน กบัถนนสายแบรนดเ์นมโอโมโตะซานโดะ  

นอกจากน้ันแลว้ ท่านยงัไดช้อ้ปป้ิงสินคา้แบรนดด์งัระดบัโลก อาทิ CHANNEL, Dior, LOUIS 

VULTTON, ZARA, GAP หรอืสาวก ONITSUKA TIGER ที่ตอ้งการหารองเทา้แบบตน้ฉบบั 

MADE IN JAPAN ที่ SHOP น้ีมีแบบใหเ้ลือกสรรมากมาย อีกทั้งยงัมี รา้นขายตุก๊ตา KITTY 

DORAENMON หรอืตุก๊ตา LINE สุดแสนน่ารกัไวค้อยเอาใจคุณหนู อีกทั้งยงัมี SHOP ใหญ่

ของ กระเป๋าสุดฮิต BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสื้ อ COMME DES GARCONS อีกดว้ย  
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- ยา่นชิบุยา่  ศนูยก์ลางแฟชัน่วยัรุ่นในโตเกียวหามุมถูกใจถ่ายภาพคู่ไวเ้ป็นท่ีระลึกกบั                 

“ฮาจิโกะ ” รปูป้ันสุนัขแสนรูท่ี้กลายเป็นจุดนัดพบยอดฮิตสาํหรบัหนุ่มสาวโตเกียว อพัเดท

แฟชัน่สไตลโ์ตเกียวท่ีตึก(109) อิจิมารุคิว ทั้งเส้ือผา้ กระเป๋า รองเทา้ เคร่ืองประดบัและ

แฟชัน่ชั้นนําของญ่ีปุ่นในฤดตู่างๆอ่ืนๆมากมาย  

เที่ยง  เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาชอ้ปป้ิง อิสระอาหารเที่ยงตามอธัยาศยั  

หรือหากท่านใดมีความประสงคจ์ะเลือกซ้ือดิสนียแ์ลนดเ์พิ่ม ท่านละ 2,700.- บาท (ไม่รวมค่า

เดินทาง)  ดีสนียแ์ลนดโ์ลกแหง่จินตนาการของราชา

การต์นูญ่ีปุ่นซ่ึงเป็นดิสนียแ์ลนดแ์หง่แรกท่ีสรา้งนอก

ประเทศสหรฐัอเมริกา โดยสรา้งขึ้ นในปี พ.ศ. 2526 

จากการถมทะเลและใชทุ้นสรา้งกวา่ 600 ลา้นบาท 

ใหท่้านสนุกสนานกบัเคร่ืองเล่นนานาชนิด (ไม่จาํกดั

จาํนวนการเล่น ) ผจญภยัในดินแดนต่างๆ ใหท่้าน

เล่นเคร่ืองเล่นตวัใหม่จากภาพยนตรก์ารตนูเร่ืองดงั Toy Story ชมฉากรบกลางทะเลคาริเบียนใน

ดินแดนโจรสลดัจากภาพยนตร ์ The Pirate of Caribbean เขยา่ขวญักบับา้นผีสิงใน Haunted 

Mantion สมัผสัความน่ารกัของตุก๊ตาเด็กนานาชาติในโลกใบเล็ก Small World ชมภาพยนตรส์าม

มิติThe Invention of the Year ใหท่้านไดส้นุกสนานพรอ้มกบัการจบัจา่ยเลือกซ้ือสินคา้ท่ีระลึก

น่ารกัในดิสนียแ์ลนดอี์ก 

ทั้งยงัจะไดส้มัผสักบัตวัการต์นูเอกจากวอลดิสนีย ์อยา่ง มิกก้ีเมา้ส ์มินน่ีเมา้ส ์พรอ้มผองเพื่อน

การต์นูอีกมากมายสนุกกบัการจบัจา่ยซ้ือของท่ีระลึกน่ารกัในดิสนียแ์ลนด ์

คํา่  อิสระอาหารคํา่ ตามอธัยาศยั  

พกัที่ NARITA REST HOUSE HOTEL หรอื  NARITA TOBU HOTEL หรอืเทียบเท่าระดบัเดียวกนั 

วนัที่สี ่ นารติะ - วดัอาซากุสะ – ถ่ายรูปกบัโตเกียวสกายทร ี– โอไดบะ – อิออน – กรุงเทพฯ 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

นําท่าน เก็บภาพประทบัใจกบัคู่กบัแลนดม์ารก์แห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ รมิแม่นํ้าสุมิดะ 

หอคอยโตเกียวสกายทรี ” (Tokyo Sky tree) หอส่งสญัญาณโทรคมนาคมท่ีสงูท่ีสุดในโลก ... 

เปิดใหบ้ริการเม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2555 โดยหอน้ีมีความสงู 634 เมตร สรา้งดว้ยเทคนิค

ทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมอนัทนัสมยั ในชว่งท่ีเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่หอคอยแหง่น้ีได้

พิสจูน์ใหเ้ห็นถึงโครงสรา้งทางสถาปัตยกรรมท่ีแข็งแรงทนทาน เพราะไม่เกิดความเสียหายแมแ้ต่
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นอ้ย ชม วดัอาซากุสะ วดัท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในกรุงโตเกียว  เขา้นมสัการขอพรจากพระพุทธรปูเจา้แม่

กวนอิมทองคาํ  นอกจากน้ันท่านยงัจะไดพ้บ เก็บภาพประทบัใจกบัโคมไฟขนาดยกัษ์ท่ีมีความสงู

ถึง 4.5 เมตรซ่ึงแขวนอยูบ่ริเวณประตทูางเขา้วดั และยงัสามารถเลือกซ้ือเคร่ืองรางของขลงัได้

ภายในวดั ฯลฯ  หรือเพลิดเพลินกบั ถนนนาคามิเซ  ถนนชอ้ปป้ิงท่ีมี ช่ือเสียงของวดั มีรา้นขาย

ของท่ีระลึกมากมายไม่วา่จะเป็นเคร่ืองรางของขลงั ของเล่นโบราณ และตบทา้ยดว้ยรา้นขายขนม

ท่ีคนญ่ีปุ่น มายงัวดัแหง่น้ีตอ้งมาต่อคิวกนัเพื่อล้ิมลองกบัรสชาดสุดแสนอร่อย  

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร *** ใหท่้านไดอ่ิ้มอรอ่ยกบัม้ือพิเศษท่ีมีขาปูยกัษใ์ห้

ท่านไดล้ิ้ มลองรสชาตปูิพรอ้มนํ้าจิ้ มสไตสญ์ี่ปุ่นอยา่งจุใจ 

 

 

 

 

 

 

บ่าย นําท่านเดินทางสู่ เมืองโอไดบะ  เป็นเมืองท่ีเกิดจากการนําขยะมาถมทะเลจนกลายเป็นเกาะ

ขนาดใหญ่บริเวณอ่าวโตเกียวเพ่ือประโยชน์ในการป้องกนัประเทศ แต่ปัจจุบนัโอไดบะไดก้ลายมา

เป็นเขตเศรษฐกิจ อีกแหง่ของประเทศ เน่ืองจาก เต็มไปดว้ยรา้นคา้กวา่ 150 รา้น โซนอาหาร 

หา้งสรรพสินคา้ และอ่ืนๆ อีกมากมาย นอกจากน้ันยงัเต็มไปดว้ยสถานท่ีท่องเท่ียวหลากหลาย

ดว้ยฝีมือของมนุษย ์ไม่วา่จะเป็นสะพานสายรุง้ เป็นตน้  

ส่วนการเดินทางมาท่ีน่ีก็สะดวกสบาย จึงไม่แปลกหาก
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ท่ีน่ีคือสถานท่ีท่องเท่ียวสุดฮิตของนักท่องเท่ียวทั้งในและต่างประเทศ 

นําท่านอิสระชอ้ปป้ิง ณ หา้งสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ของนาริตะ หา้งฯ อิออน จสัโก้   ซ้ือของฝาก

ก่อนกลบั อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม ้และ หากท่านใดหลงไหลในรสชาดของคิทแคทชาเขียว

สามารถหาซ้ือไดท่ี้น่ีไดเ้ลย ไดเ้วลาอนัสมควรนาํท่านสู ่สนามบินนารติะ เพื่อเดินทางกลบัสู่

กรุงเทพฯ 
 

20.15 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอร ์เอเชีย เอ็กซ์  เท่ียวบินท่ี XJ607 บรกิารอาหารและ

เครือ่งดื่มบนเครือ่ง 

00.55 น. ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ 

 
 
 

อตัราค่าบริการ 
 

กาํหนดการเดินทาง 
 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ  

2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่ 

เด็กมีเตยีง 

(เด็กอายตุ ํา่กว่า 8 ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่  
เด็กไม่มีเตยีง 

(เด็กอายตุ ํา่กว่า 8 ปี) 

พกัเดี่ยว

เพิ่ม 

ราคาทวัร ์

ไม่รวมตัว๋ 

เครือ่งบิน 

05 – 08 มิถุนายน 2559 25,900 25,900 25,900 8,000 17,900 

12 – 15 มิถุนายน 2559 25,900 25,900 25,900 8,000 17,900 

14 – 17 มิถุนายน 2559 25,900 25,900 25,900 8,000 17,900 

 

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 10,000 บาท 

***ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน 

ทา่นละ 2000 เยน /ทริป/ตอ่ทา่น*** 
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ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตอ้งยกเลิก 45 วนัก่อนการเดินทางเทา่นั้น ไม่เช่นนั้นทาง

บริษทัจะไม่คืนมดัจาํไม่ว่าดว้ยกรณีใดๆทั้งส้ิน เพราะว่าทางบริษทัไดท้าํการจา่ยค่าตัว๋

ไปใหก้บัการสายการบินเรียบรอ้ยแลว้ โปรดอ่านขอ้ความใหถ่ี้ถว้นก่อนการจองทวัร์

ทุกครั้ง เพ่ือประโยชนแ์ก่ตวัทา่นเอง  

 

การเดินทางในแตล่ะครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจาํนวน 30 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจาํนวนดงักล่าว 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเลื่อนการเดินทาง หรอืเปลี่ยนแปลงราคา 

กรุณาชาํระมดัจาํ ท่านละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธ์ิในการคืน

มดัจาํทั้งหมด  เน่ืองจากทางบรษิทัฯ ไดช้าํระค่าตัว๋เครือ่งบินเตม็ใบใหก้บัสายการบินเป็นที่เรยีบรอ้ย 

ยกเวน้ค่าภาษีนํ้ามนัท่ียงัมิไดช้าํระ ค่าทวัรส์ว่นท่ีเหลือ กรุณาชาํระ 21 วนัก่อนการเดินทาง 

 

หมายเหต ุ1. ตั ๋ วเม่ือออกแลว้ ไม่สามารถรฟัีนดไ์ด ้อนัเน่ืองจากเง่ือนไขของสายการบิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญี่ปุ่นใหก้บัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพาํนกัระยะสั้นใน

ประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเที่ยว เยีย่มญาต ิหรอื

ธุรกิจ จะตอ้งยืน่เอกสารในขั้นตอนการตรวจเขา้เมือง เพ่ือยนืยนัการมีคุณสมบตักิารเขา้

ประเทศญี่ปุ่น* ดงัตอ่ไปน้ี 

 

1. ตัว๋เครือ่งบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

2. สิง่ท่ียนืยนัว่าท่านสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยท่ีอาจเกิดข้ึนในระหว่างท่ีพาํนกัใน

ประเทศญี่ปุ่นได ้(เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 

3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหว่างที่พาํนกัในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรูจ้กั 

โรงแรม และอื่นๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

4. กาํหนดการเดินทางระหว่างที่พาํนกัในประเทศญี่ปุ่น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
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อตัราค่าบรกิารน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ท่ีมี 

 ค่าน้ําหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  ค่ารถรบั-ส่ง และนําเท่ียวตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน  ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ    ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 

อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่น (เพราะรฐับาลประกาศยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้บัคนไทย ผูท่ี้

ประสงคจ์ะพาํนักระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15 วนั)  **ถา้กรณีท่ีทางรฐับาลประกาศใหก้ลบัมาใชว้ีซ่า      

ผูเ้ดินทางจะตอ้งเสียค่าใชจ้า่ยในการทาํวีซ่าเพ่ิม ท่านละ 1,700 บาท** 

 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน่ ค่าทาํหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล 

ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ  (กรุณา

สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้รกิาร) 

 ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ทา่นละ 2000 เยน /ทริป/ตอ่ทา่น 
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่น (เพราะรฐับาลประกาศยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้บัคนไทย ผูท่ี้

ประสงคจ์ะพาํนักระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15 วนั) 

เง่ือนไขการชาํระค่าบรกิาร 

1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งชาํระเงินมดัจาํเป็นเงินจาํนวน 10,000 บาทต่อท่านเพ่ือสาํรองท่ีนัง่  

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้ง ชาํระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือ ทั้งหมดก่อนวนัเดินทาง อยา่งนอ้ย  21 วนั 

กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ชาํระเงิน หรือชาํระเงินไม่ครบภายในกาํหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่าน

ถูกปฏิเสธการจา่ยเงินไม่วา่กรณีใดๆ ใหถื้อวา่นักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัรน้ั์นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเชน่ แฟกซ ์อีเมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษัท 

ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก

วนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดทาํการของทาง

บริษัท 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี ตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือ

เอเจนซ่ี(ผูมี้ชื่อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัท
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อยา่งใดอยา่งหน่ึงเพื่อแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณอ์กัษร  ทางบริษัทไม่รบัยกเลิกการ

จองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี ตอ้งการขอรบัเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ชื่อใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารก ารขอรบัเงินคืน ท่ีบริษัทอยา่งใด

อยา่งหน่ึง เพื่อทาํเร่ืองขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอาํนาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการ

มอบอาํนาจ หลกัฐานการชาํระเงินค่าบริการต่างๆ และหนา้สมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหนํ้าเงินเขา้ให้

ครบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทาง 45 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ีชาํระแลว้  

2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 45 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีชาํระแลว้ทั้งหมด 

ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหกัค่าใชจ้า่ยท่ีไดจ้า่ยจริงจากค่าบริการท่ีชาํระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการนํา

เท่ียวใหแ้ก่นักท่องเท่ียว เชน่ การสาํรองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทาง ท่ีตอ้งการนัตีมดัจาํหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาลาํ Charter Flight หรือ 

Extra Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํหรือ

ค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเชน่ แฟกซ ์อีเมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษัท 

ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก

วนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดทาํการของทาง

บริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  

 
เง่ือนไขและขอ้กาํหนดอื่นๆ 

1. ทวัรน้ี์สาํหรบัผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทวัรน้ี์เป็นทวัรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการ ไม่วา่บางส่วน

หรือทั้งหมด  หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่วา่

บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ย กวา่ 15 ท่าน 

โดยจะแจง้ใหก้บั นักท่องเท่ียวหรือ เอเจนซ่ีทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนการเดินทางสาํหรบั

ประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และ อยา่งนอ้ย 10 วนัก่อนการเดินทางสาํหรบัประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทาง
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นักท่องเท่ียว ทุกท่านยนิดีท่ีจะชาํระค่าบริการเพิ่ม จากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ท่ีทาง

บริษัทกาํหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล คาํนําหนา้

ชื่อ เลขท่ีหนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิได้

ส่งหนา้หนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการชาํระเงินมดัจาํ 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการเปล่ียนแปลงราย การการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้ง

กบัสถานการณ ์ภมิูอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี บริษัทจะคาํนึงถึง

ความปลอดภยัของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นสาํคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้า่ยใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของนักท่องเท่ียว

ท่ีมิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เชน่ ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวติั  

อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการ

บริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีคาํนวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดงัน้ัน 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาค่าบริการเพิ่มข้ึน ในกรณี ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียน

เงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่า ภาษีเชื้ อเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลง

เท่ียวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอาํนาจในการใหค้าํสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่

มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อาํนาจของบริษัทกาํกบัเท่าน้ัน  

 

ขอ้แนะนาํก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะนําติดตวัขึ้ นเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อ

ชิ้ น และรวมกนัทุกชิ้ นไม่เกิน 1 ,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนํา

ออกมาใหเ้จา้หนา้ท่ีตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถา้ส่ิงของ

ดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกวา่ท่ีกาํหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน

เท่าน้ัน  
 

2. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกี์ฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่

และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  
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3. ประเทศญ่ีปุ่น มีกฎหมายหา้มนําผลิตภณัฑท่ี์ทาํมาจากพืช และเน้ือสตัวทุ์กชนิดเขา้ประเทศ เชน่ ผกั ผลไม้

สด  ไข ่เน้ือสตัว ์ไสก้รอกฯ เพื่อเป็นการป้องกนัโรคติดต่อท่ีจะมาจากส่ิงเหล่าน้ี หากเจา้หนา้ท่ีตรวจพบ จะตอ้ง

เสียค่าปรบัในอตัราท่ีสงูมาก 

  
 


