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อตัราคา่บรกิาร 

เดนิทาง 
ราคาทวัร ์

หมายเหต ุ
ผูใ้หญ ่ เด็กมเีตยีง เด็กไมม่เีตยีง จอยแลนด ์ พกัเดีย่ว 

วนัที ่27 -31 ม.ีค.61 26,999 26,999 26,999 16,999 8,000  

วนัที ่9-13 เม.ย. 61 32,999 32,999 32,999 22,999 8,000  

วนัที ่10-14 เม.ย. 61 37,999 37,999 37,999 27,999 8,000 สงกรานต ์

วนัที ่11-15 เม.ย. 61 37,999 37,999 37,999 27,999 8,000 สงกรานต ์

วนัที ่12-16 เม.ย. 61 37,999 37,999 37,999 27,999 8,000 สงกรานต ์

วนัที ่13-17 เม.ย. 61 32.999 32.999 32.999 22,999 8,000 สงกรานต ์

วนัที ่14-18 เม.ย. 61 30,999 30,999 30,999 20,999 8,000 สงกรานต ์

วนัที ่17-21 เม.ย. 61 22,777 22,777 22,777 12,777 8,000  
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วนัที ่18-22 เม.ย. 61 24,999 24,999 24,999 14,999 8,000  

วนัที ่19-23 เม.ย. 61 24,999 24,999 24,999 14,999 8,000  

วนัที ่20-24 เม.ย. 61 24,999 24,999 24,999 14,999 8,000  

วนัที ่25-29 เม.ย. 61 24,999 24,999 24,999 14,999 8,000  

วนัที ่26-30 เม.ย. 61 24,999 24,999 24,999 14,999 8,000  

วนัที ่27 เม.ย.-1 พ.ค. 61 28,999 28,999 28,999 18,999 8,000  

วนัที ่28 เม.ย.-2 พ.ค. 61 28,999 28,999 28,999 18,999 8,000  

***ไมม่รีาคามเด็ก INFANT 7,000 บาท*** 

***ราคาคา่ทวัรด์งักลา่วหากมกีารเปลีย่นแปลงคา่ต ัว๋เครือ่งบนิภาษสีนามบนิภาษนี า้มนัของสายการบนิ*** 
***บรษิทัฯขอสงวนสทิธ ิใ์นการปรบัราคาขึน้ตามสายการบนิ*** 

 

วนัแรก  สนามบนิดอนเมอืง                                                                                                         

23.59 น. พรอ้มกนัที ่สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ชัน้ 3 อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคาน์เตอร ์สายการบนิ AIR 
ASIA X เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการเช็คอนิ  

วนัทีส่อง นารติะ - หมูบ่า้นโอชโินะฮคัไค – อาบน า้แรธ่รรมชาต ิ- บฟุเฟตข์าปยูกัษ ์เสริฟ์ไมอ่ ัน้          (-- /--/ D) 

05.05 น. เหนิฟ้าสูเ่มอืงนารติะ ประเทศญีปุ่่ น โดยเทีย่วบนิที ่XJ 602 
13.00 น.   ถงึสนามบนินารติะ ประเทศญีปุ่่ น (เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ไทย 2 ชัว่โมง) หลงัจากผ่านขัน้ตอนศลุกากรแลว้ น าท่าน

สู่ โอชโินะ ฮคัไค (OSHINO HAKKAI) บ่อน ้าธรรมชาตกิับ
ความเลือ่มใสศรัทธา  ความเชือ่ใน ภเูขาไฟศักดิส์ทิธิฟ์ูจยิาม่า กับ
เวลาแสนยาวนานจากการละลายของหมิะของบนภเูขาไฟฟจูทีีไ่หล
ซมึ ลกึลงพืน้พภิพปฏบิัตกิารซมึซบับรเิวณทีลุ่ม่ท าใหเ้กดิน ้าซมึขัง
ขยายวงกวา้งกลายเป็นบ่อขนาดย่อมน ้าในบ่อแต่ละบ่อใสสะอาด
จนเกดิสะทอ้นที่สวยงาม ต่อมาในปี ค.ศ. 1985 สถานที่แห่งนี้
ไดร้ับการคดัเลอืกเป็น 1ใน100 อันดับแหล่งน ้าจากธรรมชาต ิที่ดี
ที่สุดของญี่ปุ่ น ท่านสามารถเลอื  กซือ้สนิคา้พื้นเมอืงต่างๆ  และ
สนิคา้เกษตรกรรมทีช่าวบา้นน ามาขายระหวา่งทางได ้ ไมว่า่จะเป็น
ผักภูเขาที่สดกรอบ ผลไมอ้บแหง้ ถั่ว มันญี่ปุ่ น และอื่นๆ อีก
มากมาย สมควรแกเ่วลาน าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก 

พกัที ่   NEW STAR HOTEL / HATOYA HOTEL / FUJI MATZUSONO HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 
 
 
 
 
 
 
ค า่ รบัประทานอาหารค า่ (มือ้ที ่1) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม อิม่อรอ่ยกบัเมนูมือ้พเิศษทีม่ขีาปยูกัษใ์หท้่าน

ไดล้ ิม้ลองรสชาตปิูพรอ้มน ้าจิม้สไตสญ์ีปุ่่ นอยา่งจใุจ หลงัอาหารใหท้่านไดผ้่อนคลายกบัการแชน่ า้แรธ่รรมชาต ิ
เชือ่วา่ถา้ไดแ้ชน่ ้าแร่แลว้ จะท าใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขี ึน้ 

วนัทีส่าม                    -                       -         USHIKU DAIBUTSU - AMI PREMIUM 
OUTLET -                                                                                                            (B / L / อสิระ) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่2) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดนิทางสู่ ภูเขาไฟฟูจ ิสัมผัสภูเขาไฟฟูจอิย่างใกลช้ดิที่
บรเิวณขัน้ที่ 5 ซึง่เป็นจุดที่รถโดยสารสามารถขึน้ไปจอดได ้ฟูจิ
เป็นภเูขาไฟทีส่งูทีส่ดุในญีปุ่่ น และยังเป็นสัญลักษณ์ของประเทศ
ญีปุ่่ นอกีดว้ย ท่านสามารถชมความงามของภเูขาไฟฟจูไิดต้ลอดทัง้
ปี เพราะในแตล่ะฤดภูเูขาไฟฟจูจิะมคีวามงดงามทีแ่ตกตา่งกนั และ
เป็นภเูขาไฟทีส่วยงามไมว่า่จะมองจา  กมมุไหนก็ตาม (หมายเหต ุ
การข ึน้ชมพูเขาไฟฟูจ ิช ัน้ 5 น ัน้ข ึน้อยู่กบัสภาพอากาศ
อ านวย) น าท่านเยีย่มชม ศนูยจ์ าลองแผน่ดนิไหว ตัง้อยู่บรเิวณ
ใกล ้ๆ  กับเขตภูเขาไฟฟูจ ิภายในมีหอ้งจัดแสดงขอ้มูลการประทุ
ของภเูขาไฟจากทุกมมุโลก หอ้งแสดงภาพแผ่นดนิไหว หอ้งแสดง
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เหตุการณ์หลังแผ่นดนิไหว หอ้งจ าลองแผ่นดนิไหว หอ้งอุทกภัย หอ้งเขาวงกตกระจก นอกจากนี้ยังมีโซน
ถ่ายภาพกับภูเขาไฟฟูจ ิโซนความรูต้่างๆ และ โซนช็อปป้ิงสนิคา้งานฝีมือญี่ปุ่ นต่างๆ เช่นมีดแบบดัง้เดิม 
ผลติภณัฑเ์ครือ่งปั้นดนิเผา เครือ่งส าอาง และ ของฝากอกีมากมาย และยงัมหีอ้งน ้าไวบ้รกิารฟรอีกีดว้ย  

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั (มือ้ที ่3) ณ ภตัตาคาร  
บ่าย จากนัน้น าท่านขึน้รถโคช้ปรับอากาศเดนิทางสู ่USHIKU DAIBUTSU ซึง่เป็นรูปปั้นพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดใน

โลก ทีท่ าจากทองบรอนซ ์มคีวามสงู 120 เมตร (390 ฟตุ)รูปปั้นพระพุทธรูป
ทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก ทีท่ าจากทองบรอนซ ์ถูกบันทกึอยูใ่นกนิเนสบุ๊กวา่ ป็นพระ
พุทธรูปทีส่งูทีส่ดุในโลก ตอ้งใชเ้วลา ในการสรา้งถงึ 10 ปี สรา้งเสร็จสมบูรณ์
ในปี 1993รูปปั้นขนาดใหญ่นี้  มคีวามสูงมากกว่าอนุสาวรียเ์ทพีเสรีภาพใน
นิวยอร์ก (40 เมตร) มาตรฐานของสวนสวรรคก์ระจายออกไปดว้ยเทา้ของ 
พระพุทธเจา้ มดีอกไมบ้านตลอดทัง้สีฤ่ดกูาลนอก จากนี้ผูเ้ขา้ชมยัง สามารถ
เขา้ดกูารตกแตง่ภายในของพระพุทธเจา้ ภายในแบ่งออกเป็น 5 ชัน้และแต่ละ
ชัน้แสดงใหเ้ห็นถงึโลกที ่ยอดเยีย่มของพระพุทธศาสนา ผูเ้ขา้ชมสามารถขึน้

ลฟิทไ์ปไดถ้งึ 85 เมตรทีอ่กของพระพุทธเจา้ และเพลดิเพลนิ กบัการมองเห็นทวิทัศน์เบื้องล่างแบบพาราโนมา
จากหนา้ตา่งชมววิ ในวนัที่มแีดดแมแ้ต่ Tokyo SkyTree ก็สามารถมองเห็นได ้จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ AMI 
PREMIUM OUTLET หา้งสรรพสนิคา้เอา้ท์เล็ทไดเ้ปิดใหม่ ณ อาม ิตัง้แต่เดอืนกรกฏาคม ค.ศ. 2009 ซึง่ม ี
100 รา้นคา้ของแบรนดท์ีม่คีณุภาพ จากทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ ที่จะท าใหท้่านพอใจและมคีวามสุข
ไปกบัการชอ้ปป้ิงสนิคา้ การออกแบบคอนเซ็ปตข์องหา้งสรรพสนิคา้เอา้ท์เล็ทแห่งนี้ คอื เมอืงชายฝ่ังตะวันตก
ของอเมรกิา ท่านจะรูส้กึสนุกไปกบัการเดนิชอ้ปป้ิงและยงัมรีา้นอาหารหลากหลายรูปแบบ ซึง่บางรา้นไดเ้ปิดเป็น
ครัง้แรกในญีปุ่่ น 

เย็น อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั  
พกัที ่  NARITA TOBU HOTEL / NARITA GATEWAY HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่ ี ่                -             -             – ยา่น         – ยา่น    บ  -                              
(B / อสิระ / อสิระ) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่4) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
หลงัอาหารเชา้ จากนัน้เดนิทางสูเ่มอืงโตเกยีว ผ่านชมแลนดม์ารก์แหง่ใหมข่องกรุงโตเกยีว ณ รมิแมน่ ้าสมุดิะ หอ

โทรทศันโ์ตเกยีวสกายทร ีเป็นตกึทีส่งู
ทีส่ดุในญีปุ่่ น มคีวามสงูถงึ 634 เมตร 
เทีย่วชม วดัอาซากสุะ วดัทีเ่กา่แกท่ีส่ดุ 
ในกรุงโตเกยีว เขา้นมสัการขอพรจาก
พระพุทธรูปเจา้แมก่วนอมิทองค า  
นอกจากนัน้ท่านยงัจะไดพ้บเก็บภาพ
ประทับใจ กบัโคมไฟขนาดยกัษ์ทีม่คีวาม
สงูถงึ 4.5 เมตรซึง่แขวนอยูบ่รเิวณประตู
ทางเขา้วดั และยงัสามารถเลอืกซือ้

เครือ่งรางของขลงั ได ้ ภายในวดั ฯลฯ หรอืเพลดิเพลนิกบั ถนนนาคามเิซ ถนนชอ้ปป้ิงทีม่ ีชือ่เสยีงของวดั มรีา้น
ขายของทีร่ะลกึมากมาย ไมว่า่จะเป็นเครือ่งรางของขลงั ของเลน่โบราณ และตบ
ทา้ยดว้ยรา้นขายขนมทีค่นญีปุ่่ น มายงัวดัแหง่นี้ตอ้งมาตอ่ควิกนั เพือ่ลิม้ลองกบั
รสชาตสิดุแสนอร่อย ชม ศาลเจา้เมจ ิตัง้อยูใ่นเขตชบิุยะ โตเกยีว ใกล ้ๆ  กบัสถานี
ฮาราจกู ุเป็นศาลเจา้ในศาสนาชนิโต ทีส่รา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1920 เพือ่เป็นอนุสรณ์
สถานแดด่วงวญิญาณของสมเด็จพระจกัรพรรดเิมจ ิและสมเด็จพระจกัรพรรดนิโีช
เก็ง ตามความเชือ่ของศาสนาชนิโต แตใ่นชว่งสงครามโลกครัง้ที ่2 ศาลเจา้แหง่นี้
ไดถู้กท าลายไปหมดสิน้ จนกระทั่งสงครามจบลงจงึไดม้กีารบูรณะขึน้ใหมจ่นแลว้
เสร็จในปี 1958 ส าหรับบรรยากาศภายในศาลเจา้นัน้แมจ้ะอยูใ่นแหลง่พลกุพลา่น 
แตก็่ร่มรืน่ไ  ปดว้ยตน้ไมส้งูใหญ่ จนเหมอืนกบัคนละโลกกบัภายนอกศาลเจา้

จากนัน้ ยา่นฮาราจกู ุฮาราจกูนัุน้ไมใ่ชแ่คศ่นูยร์วมของวยัรุ่นทีช่อบแตง่หนา้ 
แตง่ตวัมเีอกลกัษณ์จนอาจเรยีกไดว้า่หลดุโลกอยา่งทีเ่รารูจ้กัเท่านัน้แตฮ่าราจกูใุน
อดตีนัน้เป็นเพยีงยา่นทีพั่กคา้งแรมเล็กๆ เท่านัน้ แตปั่จจบุันฮาราจกูคุอืยา่นหนึง่ที่
ตัง้อยูใ่จกลางโตเกยีว ซึง่ทีน่ีไ่มเ่พยีงแคเ่ป็นแหลง่รวมรา้นคา้เท่านัน้ แตร่อบๆ 
บรเิวณยงัมศีาลเจา้ สวนสาธารณะ และถนนเสน้ใหญ่สไตลต์ะวนัตกแบบ 
Champs-Elysees เขา้ไวด้ว้ยกนัไดอ้ยา่งลงตวั และถนนทีข่ ึน้ชือ่ทีส่ดุในยา่นฮารา

จกูนัุน้คอืถนนทาเคะชติะทีอ่ยูต่รงขา้มสถานีฮาราจกูน่ัุนเอง 
เทีย่ง อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั  
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บ่าย น าท่านเดนิทางสู ่        บ  เป็นเกาะจ าลองขนาดใหญ่ซึง่สรา้งขึน้จากการ
ถมทะเลบรเิวณอ่าวโตเกยีว เตบิโตขึน้อย่างรวดเร็วในฐานะเขตท่าเรือ จนถงึ
ช่วงทศวรรษที่ 1990 โอะไดบะไดก้ลายเป็นย่านการคา้ ย่านพักอาศัย และ
นันทนาการที่ใหญ่โตแห่งหนึ่ง น าชม Unicorn Gundam หุ่นกันดัม้ตัวใหม่
เป็นรุ่น RX-0 Unicorn Gundam ในโหมด Destroy เป็นหุน่สขีาว-แดง มคีวาม
สงูประมาณ 24 เมตร สงูกวา่หุน่ตวัเดมิถงึ 6 เมตร                   ยา่นชนิจุ
ก ุใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับการจับจ่ายซือ้สนิคา้นานาชนิด ไม่ว่าจะเป็น รา้น
ซานริโอะ รา้นขายเครื่องอิเลคทรอนิกส์ กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา 
เครื่องส าอาง ต่างๆ กันที่ร า้น MATSUMOTO แหล่งรวมเหล่าบรรดา
เครือ่งส าอางมากมาย อาท ิมารค์เตา้หู,้ โฟมลา้งหนา้ WHIP FOAM , ครีมกัน
แดดชเิซโด ้แอนเนสซ่าที่คนไทยรูจ้ักเป็นอย่างด ี ***หากท่านเดนิทางตรง
กบัชว่งทีด่อกซากรุะบาน (ประมาณปลายเดอืนมนีาคม-ตน้เดอืนเมษายน ของ
ทุกปี) น าคณะเดนิชมซากรุะบานบรเิวณสวนอเุอโนะ ทีแ่ขง่กนับานอวดโฉมรอ
ตอ้นรับผูม้าเยอืน รายรอบดว้ยไมด้อกนานาพันธุ์ หากเดนิทางไม่ตรงชว่ง ไม่
สามารถหกัคา่ใชจ้า่ยใดใดคนืไดท้ัง้ส ิน้***  

เย็น อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั  
พกัที ่  NARITA TOBU HOTEL / NARITA GATEWAY HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 
 

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

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่5) ณ หอ้งอาหาร 
 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่วดันารติะซนัตัง้อยูใ่นเมอืงนารติะ และเป็นวดั

ทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุในภมูภิาคคนัโต โดยในชว่งเทศกาลปีใหมข่องทุกปี 
ผูค้นจะแหแ่หนมาขอพรทีว่ดัแหง่นี้อยา่งลน้หลาม ภายในวัดมเีจดยี ์5 
ชัน้อยู ่1 คู ่มสีว่นหยอ่มและสระน ้าขนาดใหญ่ สว่นอาคารหลกัของวดันัน้
มสีถาปัตยกรรมแบบอนิเดยี แตก็่ยงัคงความเป็นเอกลกัษณ์ของญีปุ่่ นได ้
อยา่งลงตวั นอกจากนี้ทีน่ี่ยงัเป็นส านักงานใหญ่ของโรงเรยีน สอนศาสนา 
ลทัธชินิกอน และถอืเป็น 1 ใน 3 วดัหลกัของลทัธคินัโตทีไ่ดส้รา้งขึน้
อทุศิแด ่เทพเจา้ฟดูเูมยีวโอะซึง่เป็นเทพเจา้แหง่ไฟสมควรแกเ่วลาน า
ท่านเดนิทางสูส่นามบนินารติ 

14.25 น. เหนิฟ้าสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิ AIR ASIA X เทีย่วบนิที ่XJ 603 
19.10 น. ถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ 
 
 

**โปรแกรมสามารถสลบัปรบัเปลีย่นไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เง ือ่นไขหอ้งพกั :  
1. โรงแรมทีร่ะบใุนรายการทัวรยั์งไมค่อนเฟิรม์ 100% ซึง่อาจจะมกีารเปลีย่นแปลง โดยทางบรษัิททัวรจ์ะแจง้ใหท้ราบพรอ้มกับใบนัด
หมายเตรยีมตัว ประมาณ 1-3 วัน กอ่นการเดนิทาง โดยจะจัดโรงแรมใหอ้ยูใ่นระดับเดยีวกัน 
2. โรงแรมในประเทศญีปุ่่ น หอ้งพักจะมขีนาดคอ่นขา้งเล็กและบางโรงแรมจะไมม่บีรกิารหอ้งพักแบบ 3 ทา่น (TRIPLE) ดังนัน้ทาง
บรษัิททัวรจ์ะจัดหอ้งพักใหท้า่นแยกเป็น 2 หอ้งพักแทน คอื 1 หอ้งนอนคู ่(พัก 2 ทา่น) และ 1 หอ้งพักเดีย่ว (พัก 1 ทา่น) 
3. บางโรงแรมในประเทศญีปุ่่ น ไมม่บีรกิารหอ้งพักแบบเตยีงคู ่(TWIN) หรอืกรณีทีห่อ้งพักแบบเตยีงคูโ่รงแรมนัน้เต็ม (TWIN) ทาง
บรษัิททัวรจ์ะจัดหอ้งพักแบบ 1 เตยีงใหญ่ (DOUBLE) ใหท้า่นแทน 
4. กรณโีรงแรมทีเ่ขา้พัก ไมม่บีรกิารออนเซ็นภายในโรงแรม ทางบรษัิททัวรจ์ะน าคณะเขา้ใชบ้รกิารออนเซน็ทีอ่ยูบ่รเิวณใกลเ้คยีงแทน 
(เฉพาะรายการทวัรท์ีร่ะบุโปรแกรมอาบน า้แรธ่รรมชาตเิทา่น ัน้) 
 

 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 
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ราคาทวัรร์วม 

1. คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั ตามรายการ   2.คา่อาหารทุกมือ้ ตามทีร่ะบุในรายการ 
3. คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ   4.คา่ทีพั่กหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามรายการ 
5. คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ   6.คา่ภาษีสนามบนิ ทุกแหง่ทีม่ ี
7. คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระไป-กลบั ท่านละ 20 กก.  8.หวัหนา้ทัวรน์ าเทีย่วตลอดรายการ 
9. คา่ประกนัอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 
ราคาทวัรไ์มร่วม  

1.   ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ / ใบก ากบัภาษี) 
2.   คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัทส์ว่นตวั คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ 
3. คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิขาไป 20 กก. / ขากลบั 20 กก.) 
4. คา่วซีา่ส าหรับพาสปอรต์ตา่งชาต ิ
5. ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถ ิน่ทา่นละ 5,000 เยน หรอื 1,500 บาท ตอ่ทรปิ (ช าระทีส่นามบนิดอนเมอืงในวนั

เช็คอนิ) 
6. ทปิหวัหนา้ทวัร ์ตามความพงึพอใจ 

 

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 30 ทา่นข ึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอ
สงวนสทิธ ิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 
กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 15,000 บาท  หรอืทา่นละ 20,000 กรณีเดนิทางตรงกบัวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์หากมกีาร
ยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธ ิใ์นการยดึมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมด เนือ่งจากทางบรษิทัฯ ไดช้ าระคา่ต ัว๋

เครือ่งบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทีเ่รยีบรอ้ย คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื กรณุาช าระ 30 วนักอ่นการเดนิทาง  

 
เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชีือ่
ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่แจง้
ยกเลกิการจองกบัทางบรษัิทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบรษัิทไมร่ับยกเลกิการจองผ่านทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรบัเงนิคา่บรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชีือ่ในเอกสารการจอง) 
จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่ท าเรือ่งขอรบัเงนิ
คา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ 
และหนา้สมดุบญัชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี ้
2.1 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ ***ในกรณีทีว่นั

เดนิทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 45 วนั  
ทัง้นี ้ทางบรษัิทจะหกัคา่ใชจ้า่ยทีไ่ดจ้า่ยจรงิจากคา่บรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจดัการน าเทีย่วใหแ้ก่
นักท่องเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตัว๋เครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีดัจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กบั
สายการบนิ หรอืผ่านตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

* ต ัว๋สายการบนิไมส่ามารถระบุทีน่ ัง่ ใชว้ธิ ีRANDOM คอืการสุม่เลอืกทีน่ ัง่โดยระบบสายการบนิ * 
การจดัทีน่ ัง่บนเคร ือ่งบนิ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได  ้

แตจ่ะท าการ Request ใหไ้ดเ้ทา่น ัน้ งดการคนืบตัรโดยสาร และหากยกเลกิการเดนิทาง  

ทางสายการบนิไมม่รีะบบคนืเงนิบางสว่น 

หากผูโ้ดยสารถูกปฎเิสธการออกนอกประเทศไทยหรอืเขา้ประเทศญีปุ่่ น 
จากเจา้หนา้ทีแ่รงงานไทยหรอืเจา้หนา้ทีต่รวจคนออกนอกประเทศไทยและเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้

เมอืงทีป่ระเทศญีปุ่่นทางผูจ้ดัและทางสายการบนิจะไมส่ามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ทกุกรณี 
ผูโ้ดยสารอาจจะตอ้งรบัผดิชอบคา่ปรบัทีป่ระเทศญีปุ่่ นเรยีกเก็บ 

ผูโ้ดยสารตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเทีย่วบนิถดัไปทีม่ที ีน่ ัง่วา่งหรอืตามวนัเดนิทางของต ัว๋เครือ่งบนิ 

ท ัง้นีแ้ลว้แตท่างเจา้หนา้ทีต่รวจคนและสายการบนิ ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
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4. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบรษัิท ดงันี้ วนัจนัทร ์
ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. – 17.30 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 16.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยดุนักขตัฤกษ์
ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกท่องเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 30 คน  
 
เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ี้ส าหรบัผูม้วีตัถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 
2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอื

ถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่่าน 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ 30 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้บั

นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทางส าหรบัประเทศทีไ่มม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 15 วนั
กอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักท่องเทีย่วทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่ี
นักท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มร่ับผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอื
เดนิทาง และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตัว๋เครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทาง
บรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมดัจ า 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ 
ภมูอิากาศ และเวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภยัของนักท่องเทีย่ว
สว่นใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มร่ับผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจาก
ความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิตั ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหาย
หรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อตัราคา่บรกิารนี้ค านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วนัทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดงันัน้ ทางบรษัิทขอสงวน
สทิธิใ์นการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ข ึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตัว๋เครือ่งบนิ คา่
ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกนัภยัสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

 

 

 

 

 

 
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครื่องบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ และ
รวมกนัทุกชิน้ไมเ่กนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ที่
ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้ส ิง่ของดงักลา่วมขีนาดบรรจภุณัฑม์ากกวา่ที่
ก าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเท่านัน้  
2. สิง่ของทีม่ลีกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเท่านัน้  
3. ประเทศญีปุ่่ น มกีฎหมายหา้มน าผลติภัณฑ์ที่ท ามาจากพืช และเนื้อสัตวท์ุกชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผัก ผลไมส้ด  ไข ่
เนื้อสตัว ์ไสก้รอกฯ เพือ่เป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหลา่นี้ หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอัตรา
ทีส่งูมาก 

 
หมายเหต ุ

1.บรษิทัฯขอสงวนสทิธ ิใ์นการออกทวัรต์ ัง้แต ่30 ทา่นข ึน้ไป หากมลีกูทวัรต์ า่กวา่นีอ้าจจะตอ้งมกีารปรบัราคาข ึน้ 
2.ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิเทีย่วบนิ, การประทว้ง, การ
นัดหยดุงาน, การกอ่จลาจล หรอืกรณีทีท่่านถูกปฏเิสธ การเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอื
เจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้จากไทย และตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 
3.ทางบรษัิทฯจะรับเฉพาะลกูคา้ทีม่คีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วเท่านัน้ 

ขอ้ควรทราบ 
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่

เกนิ 15 วนัไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธรุกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการ
ตรวจเขา้เมอืงเพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

- ต ัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
- สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิข ึน้ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ นได ้ 

(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 
- ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ น  

(เชน่ คนรูจ้กั โรงแรม และอืน่ๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
- ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
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4.ทางบรษัิทจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท ิ ไมเ่ทีย่วบางรายการ, ไมท่าน
อาหารบางมือ้ เพราะคา่ใชจ้า่ยทุกอยา่ง ทางบรษัิทฯไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออก
เดนิทางแลว้ 

 
 
 

 

 
 
 
 

โปรดอา่นทุกขอ้ในรายการทวัรโ์ดยละเอยีด  

หากมขีอ้สงสยักรุณาสอบถามกอ่นท าการจองทกุคร ัง้ 


