
  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 

 

บรกิารนํ 	าดื�มวนัละ 1 ขวด // WIFI ON BUS 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 
 
 
 
 
 
 

วนัเดนิทาง กําหนดการทอ่งเที�ยว อาหาร และ โรงแรม 
วนัแรก จดุนดัหมาย 20.00 น. ( -- / -- / --) 
วนัที�สอง นารติะ - พระใหญ ่USHIKU DAIBUTSU – Tokyo sky tree(

ผา่นชม) – วดัอาซากสุะ - อาบนํ	าแร ่แชอ่อนเซ็น   
โดยสายการบนิ AIR ASIA เที�ยวบนิที� XJ600 
23:55-08.00 น.                                

( B/ L / D ) 
Hotel Alexander Royal Resort 
Yamanakako  หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที�สาม ลานสก ี- ศนูยจ์าํลองแผน่ดนิไหว - JTC DUTY FREE – ชนิจกุ ุ (B / L / อสิระ) 
ASIA NARITA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที�ส ี� อสิระทอ่งเที�ยว  B / อสิระ / อสิระ) 
ASIA NARITA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที�หา้ ออิอน - สนามบนินารติะ - สนามบนิดอนเมอืง                                                             
โดยสายการบนิ  AIR ASIA  เที�ยวบนิที� XJ603 
14.25-19.10 น. 

( B / -- / --) 

 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดี�ยว หมายเหต ุ

วนัที� 5-9 ม.ค. 63 22,876 7,900.-  
วนัที� 7-11 ม.ค. 63 22,876 7,900.-  
วนัที� 9-13 ม.ค. 63 22,876 7,900.-  
วนัที� 10-14 ม.ค. 63 22,876 7,900.-  
วนัที� 12-16 ม.ค. 63 19,876 7,900.-  
วนัที� 14-18 ม.ค. 63 22,876 7,900.-  
วนัที� 16-20 ม.ค. 63 22,876 7,900.-  
วนัที� 17-21 ม.ค. 63 22,876 7,900.-  
วนัที� 19-23 ม.ค. 63 22,876 7,900.-  
วนัที� 21-25 ม.ค. 63 22,876 7,900.-  
วนัที� 23-27 ม.ค. 63 22,876 7,900.-  
วนัที� 24-28 ม.ค. 63 22,876 7,900.-  
วนัที� 26-30 ม.ค. 63 22,876 7,900.-  
วนัที� 28 ม.ค. – 1 ก.พ. 63 22,876 7,900.-  
วนัที� 30 ม.ค. – 3 ก.พ. 63 22,876 7,900.-  
วนัที� 31 ม.ค. – 4 ก.พ. 63 22,876 7,900.-  
วนัที� 1-5 ก.พ. 63 22,876 7,900.-  
วนัที� 4-8 ก.พ. 63 22,876 7,900.-  
วนัที� 6-10 ก.พ. 63 22,876 7,900.-  
วนัที� 7-11 ก.พ. 63 22,876 7,900.-  
วนัที� 9-13 ก.พ. 63 22,876 7,900.-  
วนัที� 11-15 ก.พ. 62 22,876 7,900.-  
วนัที� 13-17 ก.พ. 63 22,876 7,900.-  
วนัที� 14-18 ก.พ. 63 22,876 7,900.-  
วนัที� 16-20 ก.พ. 63 22,876 7,900.-  
วนัที� 18-22 ก.พ. 63 22,876 7,900.-  
วนัที� 20-24 ก.พ. 63 22,876 7,900.-  



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

จอยแลนด์ หกัค่าตั�ว �,��� บาท 

***ไม่มีราคาเด็ก INFANT 7,000 บาท*** 

 
คา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิ�นทา่นละ 1,900 บาท ตอ่ทรปิ (ชําระที�สนามบนิดอนเมอืง ในวนัเช็คอนิ) 

 
 
 
 
วนัแรก  สนามบนิดอนเมอืง                                                                                                           (-- /--/--) 
20.00 น.  พรอ้มกนัที� สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ชั �น 3 อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งตา่งประเทศ เคานเ์ตอร ์สายการบนิ  AIR 

ASIA  มเีจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯ คอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวกในการเชค็อนิ 
 
วนัที�สอง นารติะ - พระใหญ ่USHIKU DAIBUTSU – โตเกยีว สกายทร ี(ผา่นชม) – วดัอาซากสุะ – 

ขาปยูกัษบ์ฟุเฟ่ต ์- อาบนํ 	าแร ่แชอ่อนเซ็น                         (-/L/D) 
23.55 น.      ออกเดนิทางสูโ่ตเกยีว ประเทศญี�ปุ่ น โดยสายการบนิ AIR ASIA เที�ยวบนิที� XJ600 
08.00 น.   ถงึสนามบนินารติะ ประเทศญี�ปุ่ น (เวลาทอ้งถิ�นเร็วกวา่ไทย 2 ชั�วโมง) หลงัจากผา่นขั �นตอนศลุกากรแลว้  

จากนั�นนําทา่นขึ�นรถโคช้ปรับอากาศเดนิทางสู ่USHIKU DAIBUTSU  ซึ�งเป็นรปูปั�นพระพทุธรปูที�ใหญ่ที�สดุใน
โลก ที�ทําจากทองบรอนซ ์มคีวามสงู 120 เมตร (390 ฟุต)รูปปั�นพระพุทธรูปที�
ใหญ่ที�สดุในโลก ที�ทําจากทองบรอนซ ์ถกูบนัทกึอยูใ่นกนิเนสบุ๊กวา่ ป็นพระพทุธ
รูปที�สูงที�สุดในโลก ตอ้งใชเ้วลา ในการสรา้งถงึ 10 ปี สรา้งเสร็จสมบูรณ์ในปี 
1993รปูปั�นขนาดใหญน่ี� มคีวามสงูมากกวา่อนุสาวรยีเ์ทพเีสรภีาพในนวิยอรก์ (40 
เมตร) มาตรฐานของสวนสวรรค์กระจายออกไปดว้ยเทา้ของ พระพุทธเจา้ มี
ดอกไมบ้านตลอดทั �งสี�ฤดูกาลนอก จากนี�ผูเ้ขา้ชมยัง สามารถเขา้ดูการตกแต่ง
ภายในของพระพุทธเจา้ ภายในแบง่ออกเป็น 5 ชั �นและแต่ละชั �นแสดงใหเ้ห็นถงึ
โลกที� ยอดเยี�ยมของพระพทุธศาสนา ผูเ้ขา้ชมสามารถขึ�นลฟิทไ์ปไดถ้งึ 85 เมตร
ที�อกของพระพุทธเจา้ และเพลดิเพลนิ กับการมองเห็นทวิทัศน์เบื�องล่างแบบพาราโนมาจากหนา้ต่างชมววิ ใน
วนัที�มแีดดแมแ้ต ่Tokyo SkyTree ก็สามารถมองเห็นได ้

เที�ยง  บรกิารอาหารกลางวนั (มื	อที� 1) ณ รา้นอาหาร  

วนัที� 21-25 ก.พ. 63 22,876 7,900.-  
วนัที� 23-27 ก.พ. 63 22,876 7,900.-  
วนัที� 25-29 ก.พ. 63 22,876 7,900.-  
วนัที� 27 ก.พ. – 2 ม.ีค. 63 22,876 7,900.-  
วนัที� 28 ก.พ. – 3 ม.ีค. 63 22,876 7,900.-  
วนัที� 1-5 ม.ีค. 63 24,876 7,900.-  
วนัที� 3-7 ม.ีค. 63 24,876 7,900.-  
วนัที� 5-9 ม.ีค. 63 24,876 7,900.-  
วนัที� 6-10 ม.ีค. 63 24,876 7,900.-  
วนัที� 8-12 ม.ีค. 63 24,876 7,900.-  
วนัที� 10-14 ม.ีค. 63 24,876 7,900.-  
วนัที� 12-16 ม.ีค. 63 24,876 7,900.-  
วนัที� 13-17 ม.ีค. 63 25,876 7,900.-  
วนัที� 15-19 ม.ีค. 63 25,876 7,900.-  
วนัที� 17-21 ม.ีค. 63 25,876 7,900.-  
วนัที� 19-23 ม.ีค. 63 25,876 7,900.-  
วนัที� 20-24 ม.ีค. 63 25,876 7,900.-  
วนัที� 22-26 ม.ีค. 63 25,876 7,900.-  
วนัที� 24-28 ม.ีค. 63 25,876 7,900.-  
วนัที� 26-30 ม.ีค. 63 25,876 7,900.-  
วนัที� 27-31 ม.ีค. 63 25,876 7,900.-  
วนัที� 28 ม.ีค. – 1 เม.ย. 63 25,876 7,900.-  



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 จากนั�นเดนิทางสูเ่มอืงโตเกยีว รว่มเก็บภาพประทับใจกบัคูก่บัแลนดม์ารก์แหง่ใหม่
ของกรุงโตเกยีว ณ รมิแม่นํ�าสุมดิะ หอโทรทศันโ์ตเกยีวสกายทร ี(ผ่านชม) 
เป็นตกึที�สงูที�สดุในญี�ปุ่ น มคีวามสงูถงึ 634 เมตร ชม วดัอาซากุสะ วัดที�เก่าแก่
ที�สุดในกรุงโตเกียว เขา้นมัสการขอพรจากพระพุทธรูปเจา้แม่กวนอมิทองคํา  
นอกจากนั�นท่านยังจะไดพ้บเก็บภาพประทับใจกับโคมไฟขนาดยักษ์ที�มคีวามสงู
ถึง 4.5 เมตรซึ�งแขวนอยู่บริเวณประตูทางเขา้วัด และยังสามารถเลือกซื�อ
เครื�องรางของขลังไดภ้ายในวัด ฯลฯ หรอืเพลดิเพลนิกบั ถนนนาคามเิซ ถนนชอ้ป
ปิ�งที�ม ีชื�อเสยีงของวัด มรีา้นขายของที�ระลกึมากมายไมว่า่จะเป็นเครื�องรางของขลัง ของเลน่โบราณ และตบทา้ย
ดว้ยรา้นขายขนมที�คนญี�ปุ่ น มายงัวดัแหง่นี�ตอ้งมาตอ่ควิกนัเพื�อลิ�มลองกบัรสชาตสิดุแสนอรอ่ย 

คํ�า รบัประทานอาหารคํ�า (มื	อที� 2) ณ หอ้งอาหาร อิ�มอรอ่ยกบัเมนูมื	อพเิศษที�ม ีขาปูยกัษบ์ุฟเฟ่ต ์นําทา่นได ้
ผ่อนคลายกับการแช่นํ 	าแรธ่รรมชาต ิเชื�อว่าถา้ไดแ้ช่นํ�าแร่แลว้ จะทําใหผ้วิพรรณสวยงามและช่วยใหร้ะบบ
หมนุเวยีนโลหติดขีึ�น 
 สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ี�พัก 

พกัที�   Hotel Alexander Royal Resort Yamanakako  หรอืเทยีบเทา่ 
 
 
 
 
 
 
 
วนัที�สาม ลานสก ี- ศนูยจ์าํลองแผน่ดนิไหว - JTC DUTY FREE -  ชนิจกุ–ุ นารติะ         (B / L / -) 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ (มื	อที� 3) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นําทา่นสนุกกบักจิกรรมกลางแจง้ทา่มกลางหมิะ ณ ลานสก ีฟจูเิท็น ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัการเลน่ไมก้ระดานเลื�อน
ไดต้ามอธัยาศยั ณ ดนิแดนแหง่นี�ที�ซ ึ�งเป็นสวนสนุกขนาดใหญ ่มกีจิกรรมนอกเหนอืจากการเลน่สกมีากมาย เป็นลานสกี
ที�มชี ื�อเสยีงและมฉีากหลังเป็นภเูขาไฟฟจู ิที�สวยงามท่านจะไดส้นุกกบัลานหมิะขาวโพลน (คา่บรกิารโดยประมาณ 
1. เช่าอุปกรณ์สกี ราคา 5,500 เยน // 2. เช่าอุปกรณ์สโนวบ์อรด์ราคา 5,500 เยน // 3. เช่าชุด 
ประกอบดว้ยเสื	อ กางเกง ถงุมอื หมวกและแวน่ตา ในราคา 5,500 เยน) (หมายเหต ุลานสกจีะเปิดใหบ้รกิารโดย
ขึ�นอยูก่บัสภาพภมูอิากาศและปรมิาณหมิะเป็นสําคญั) 
นําท่านเยี�ยมชม ศูนยจ์ําลองแผน่ดนิไหว ตั �งอยู่บรเิวณใกล ้ๆ  กับเขตภูเขาไฟฟูจ ิภายในมหีอ้งจัดแสดงขอ้มูล
การประทุของภูเขาไฟจากทุกมุมโลก หอ้งแสดงภาพแผ่นดนิไหว หอ้งแสดงเหตุการณ์หลังแผ่นดนิไหว หอ้ง
จําลองแผ่นดนิไหว หอ้งอุทกภัย หอ้งเขาวงกตกระจก นอกจากนี�ยังมโีซนถ่ายภาพกับภูเขาไฟฟูจ ิโซนความรู ้
ต่างๆ และ โซนช็อปปิ�งสนิคา้งานฝีมอืญี�ปุ่ นต่างๆ เชน่มดีแบบดั �งเดมิ ผลติภัณฑเ์ครื�องปั�นดนิเผา เครื�องสําอาง 
และ ของฝากอกีมากมาย และยังมหีอ้งนํ�าไวบ้รกิารฟรอีกีดว้ย นําท่านเลอืกซื�อสนิคา้ปลอดภาษี ณ JTC DUTY 
FREE 

เที�ยง  บรกิารอาหารกลางวนั (มื	อที� 4) ณ รา้นอาหาร  
บา่ย นําทา่นเดนิทางสู ่ยา่นชนิจกุ ุใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัการจับจา่ยซื�อสนิคา้นานาชนดิ ไมว่า่จะเป็น รา้นซานรโิอะ 

รา้นขายเครื�องอเิลคทรอนกิส ์กลอ้งถ่ายรูปดจิติอล นาฬกิา เครื�องสําอาง ต่างๆ กันที�รา้น MATSUMOTO แหล่ง
รวมเหล่าบรรดาเครื�องสําอางมากมาย อาท ิมารค์เตา้หู,้ โฟมลา้งหนา้ WHIP FOAM , ครมีกันแดดชเิซโด ้แอน
เนสซ่าที�คนไทยรูจั้กเป็นอย่างดี  ***หากท่านเดนิทางตรงกับช่วงที�ดอกซากุระบาน (ประมาณปลายเดือน
มนีาคม-ตน้เดอืนเมษายน ของทุกปี) นําคณะเดนิชมซากุระบานบรเิวณสวนอุเอโนะ ที�แข่งกันบานอวดโฉมรอ
ตอ้นรับผูม้าเยอืน รายรอบดว้ยไมด้อกนานาพันธุ ์หากเดนิทางไม่ตรงช่วง ไม่สามารถหักค่าใชจ้่ายใดใดคนืได ้
ทั �งสิ�น***  



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

คํ�า อสิระอาหารคํ�าตามอธัยาศยั  
สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ี�พัก 

พกัที�   ASIA NARITA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 
วนัที�ส ี� อสิระทอ่งเที�ยว หรอื  (B / อสิระ / อสิระ) 
                       ซื	อทวัร ์ ศาลเจา้เมจ ิ– ยา่นฮาราจกู ุ - โอไดบะ                 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ (มื	อที� 5) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
  อสิระกบัการทอ่งเที�ยว  ไกด ์แนะนําเสน้ทางการเดทิาง 

หรอื ซื	อทวัรเ์พิ�ม ไกดพ์าเที�ยวท ั	งวนั 
กรณีเดนิทางนอ้ยกวา่ 8 ทา่น ไกดแ์นะนําการเดนิทาง 
กรณีเดนิทาง 8-15 ทา่น คดิทา่นละราคา 3,500 บาท 
กรณีเดนิทาง 16-20 ทา่น คดิทา่นละราคา 3,000 บาท 
กรณีเดนิทาง 21-34 ทา่น คดิทา่นละราคา 2,000 บาท 
(หมายเหต ุ: ทางบรษิทัจะจดัรถตามความเหมาะสมกบัจาํนวนคน) 
หลงัอาหารเชา้ ชม ศาลเจา้เมจ ิตั �งอยูใ่นเขตชบิยุะ โตเกยีว ใกล ้ๆ  กบัสถานฮีาราจกู ุเป็นศาลเจา้ในศาสนาชนิโต 
ที�สรา้งขึ�นในปี ค.ศ. 1920 เพื�อเป็นอนุสรณ์สถานแดด่วงวญิญาณของสมเด็จพระจักรพรรดเิมจ ิและสมเด็จพระ
จักรพรรดนิโีชเก็ง ตามความเชื�อของศาสนาชนิโต แตใ่นชว่งสงครามโลกครั �งที� 2 ศาลเจา้แหง่นี�ไดถ้กูทําลายไป
หมดสิ�น จนกระทั�งสงครามจบลงจงึไดม้กีารบรูณะขึ�นใหมจ่นแลว้เสร็จในปี 1958 สําหรับบรรยากาศภายในศาล
เจา้นั�นแมจ้ะอยูใ่นแหลง่พลกุพลา่น แตก็่รม่รื�นไ  ปดว้ยตน้ไมส้งูใหญ ่จนเหมอืนกบัคนละโลกกบัภายนอกศาลเจา้

จากนั�น ยา่นฮาราจกู ุฮาราจกูนัุ�นไมใ่ช่
แคศ่นูยร์วมของวยัรุน่ที�ชอบแตง่หนา้ 
แตง่ตวัมเีอกลกัษณ์จนอาจเรยีกไดว้า่
หลดุโลกอยา่งที�เรารูจั้กเทา่นั�นแตฮ่าราจู
กใุนอดตีนั�นเป็นเพยีงยา่นที�พักคา้งแรม
เล็กๆ เทา่นั�น แตปั่จจบุนัฮาราจกูคุอืยา่น
หนึ�งที�
ตั �งอยูใ่จ
กลาง

โตเกยีว ซึ�งที�นี�ไมเ่พยีงแคเ่ป็นแหลง่รวมรา้นคา้เทา่นั�น แตร่อบๆ บรเิวณยงัมศีาล
เจา้ สวนสาธารณะ และถนนเสน้ใหญส่ไตลต์ะวนัตกแบบ Champs-Elysees เขา้
ไวด้ว้ยกนัไดอ้ยา่งลงตวั และถนนที�ข ึ�นชื�อที�สดุในยา่นฮาราจกูนัุ�นคอืถนนทาเคะชิ
ตะที�อยูต่รงขา้มสถานฮีาราจกูนัุ�นเอง  
ยา่นโอไดบะ เป็นแหลง่ชอปปิ�งและความบนัเทงิของโตเกยีว ถา้ดจูากแผนที�แลว้ 
Odaiba มสีภาพเป็นเกาะอยูท่ี�อา่วโตเกยีว ในสมยัเอโดะ ค.ศ.1603-1868 เกาะ 
Odaiba ไดถ้กูสรา้งขึ�นเพื�อเป็นป้อมปราการ (คําวา่ daiba แปลวา่ป้อมปราการ) ป้องกนัการรกุรานของขา้ศกึ 
ตอ่มาอกี 100 กวา่ปี เกาะ Odaiba ไดถ้กูถมเพิ�มเพื�อใชป้ระโยชนเ์ป็นที�อยูอ่าศยั ตกึ สํานักงาน และ ทา่เรอื การ
ถมทะเลในตอนนั�น ถอืวา่เป็นเรื�องใหมใ่นวงการกอ่สรา้งมาก ในปี ค.ศ. 1990 มโีรงแรม และศนูยก์ารคา้มาเปิดที� 
Odaiba และเริ�มมสี ิ�งกอ่สรา้งใหม่ๆ  เกดิขึ�นเชน่ตกึ Fuji TV Building, Telecom Center และ Tokyo Big Sight 
ตอนนี� Odaiba เป็นเมอืงใหมข่องโตเกยีว มผีังเมอืงสวยงาม ตกึรปูทรงแปลกๆ รถไมเ่ยอะเหมอืนโตเกยีว และไม่
วุน่วาย 

เย็น อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั  
พกัที�   ASIA NARITA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 
วนัที�หา้  สนามบนินารติะ - สนามบนิดอนเมอืง                                                             (B / อสิระ / --) 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ (มื	อที� 6) ณ หอ้งอาหาร 
  นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 
14.25 น. ออกเดนิทางจากสนามบนินารติะ โดยสายการบนิ AIR ASIA เที�ยวบนิที� XJ603 
19.10 น.  เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ 
 

**โปรแกรมสามารถสลบัปรบัเปลี�ยนไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้** 
 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เง ื�อนไขหอ้งพกั :  
1. โรงแรมที�ระบใุนรายการทัวรย์ังไมค่อนเฟิรม์ 100% ซึ�งอาจจะมกีารเปลี�ยนแปลง โดยทางบรษัิททัวรจ์ะแจง้ใหท้ราบพรอ้มกบัใบนัด
หมายเตรยีมตวั ประมาณ 1-3 วนั กอ่นการเดนิทาง โดยจะจัดโรงแรมใหอ้ยูใ่นระดบัเดยีวกนั 
2. โรงแรมในประเทศญี�ปุ่ น หอ้งพักจะมขีนาดคอ่นขา้งเล็กและบางโรงแรมจะไมม่บีรกิารหอ้งพักแบบ 3 ทา่น (TRIPLE) ดงันั�นทาง
บรษัิททัวรจ์ะจัดหอ้งพักใหท้า่นแยกเป็น 2 หอ้งพักแทน คอื 1 หอ้งนอนคู ่(พัก 2 ทา่น) และ 1 หอ้งพักเดี�ยว (พัก 1 ทา่น) 
3. บางโรงแรมในประเทศญี�ปุ่ น ไมม่บีรกิารหอ้งพักแบบเตยีงคู ่(TWIN) หรอืกรณีที�หอ้งพักแบบเตยีงคูโ่รงแรมนั�นเต็ม (TWIN) ทาง
บรษัิททัวรจ์ะจัดหอ้งพักแบบ 1 เตยีงใหญ ่(DOUBLE) ใหท้า่นแทน 
4. กรณีโรงแรมที�เขา้พัก ไมม่บีรกิารออนเซน็ภายในโรงแรม ทางบรษัิททัวรจ์ะนําคณะเขา้ใชบ้รกิารออนเซน็ที�อยูบ่รเิวณใกลเ้คยีงแทน 
(เฉพาะรายการทวัรท์ ี�ระบโุปรแกรมอาบนํ	าแรธ่รรมชาตเิทา่น ั	น) 
 

* ต ัjวสายการบนิไมส่ามารถระบทุี�น ั�ง ใชว้ธิ ีRANDOM คอืการสุม่เลอืกที�น ั�งโดยระบบสายการบนิ * 
การจดัที�น ั�งบนเครื�องบนิ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ําหนด ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
แตจ่ะทําการ Request ใหไ้ดเ้ทา่น ั	น งดการคนืบตัรโดยสาร และหากยกเลกิการเดนิทาง  
ทางสายการบนิไมม่รีะบบคนืเงนิบางสว่น 

หากผูโ้ดยสารถกูปฎเิสธการออกนอกประเทศไทยหรอืเขา้ประเทศญี�ปุ่ น 
จากเจา้หนา้ที�แรงงานไทยหรอืเจา้หนา้ที�ตรวจคนออกนอกประเทศไทยและเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมอืงที�ประเทศญี�ปุ่ นทาง
ผูจ้ดัและทางสายการบนิจะไมส่ามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที�เกดิขึ	นทกุกรณี 
ผูโ้ดยสารอาจจะตอ้งรบัผดิชอบคา่ปรบัที�ประเทศญี�ปุ่ นเรยีกเก็บ 
ผูโ้ดยสารตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเที�ยวบนิถดัไปที�มที ี�น ั�งวา่งหรอืตามวนัเดนิทางของต ัjวเครื�องบนิ 
ท ั	งนี	แลว้แตท่างเจา้หนา้ที�ตรวจคนและสายการบนิ ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 
 
 
ราคาทวัรร์วม 

1. คา่ตัwวเครื�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 ทกุแหง่ที�ม ี

7. คา่นํ�าหนักกระเป๋าสมัภาระไป-กลบั ทา่นละ 20 กก.  8.หวัหนา้ทวัรนํ์าเที�ยวตลอดรายการ 

9. คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื�อนไขตามกรมธรรม)์ 

10. นํ�าดื�มวนัแรก 1 ขวด 

 
ราคาทวัรไ์มร่วม  

1.   ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% และภาษีหกั ณ ที�จา่ย 3% (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ / ใบกํากบัภาษี) 
2.   คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัทส์ว่นตวั คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง อาหารและเครื�องดื�มที�สั�งเพิ�ม 
3. คา่นํ�าหนักกระเป๋าสมัภาระ ที�หนักเกนิสายการบนิกําหนด (ปกต ิขาไป 20 กก. / ขากลบั 20 กก.) 

4. คา่วซีา่สําหรับพาสปอรต์ตา่งชาต ิ

5. ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิ�นทา่นละ 1,900 บาท ตอ่ทรปิ (ชําระที�สนามบนิดอนเมอืงในวนัเช็คอนิ) 

6. ทปิหวัหนา้ทวัร ์ตามความพงึพอใจ 

 
การเดนิทางในแตล่ะคร ั	งจะตอ้งมผีูโ้ดยสารอยา่งนอ้ยจํานวน 30 ทา่นขึ	นไป หากผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิrในการเลื�อนการเดนิทาง หรอืเปลี�ยนแปลงราคาทวัรก์รณุาชําระมดัจํา ทา่นละ 15,000 บาท  

หรอืทา่นละ 20,000 (กรณีเดนิทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ)์ กรณุาชําระคา่ทวัรส์ว่นที�เหลอื ภายใน 30 วนั
กอ่นการเดนิทาง (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ 

 
เง ื�อนไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีที�นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�ตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลื�อนการเดนิทาง นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี� (ผูม้ชี ื�อ

ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการยกเลกิที�บรษัิทอยา่งใดอยา่งหนึ�งเพื�อแจง้
ยกเลกิการจองกบัทางบรษัิทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�ตอ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี� (ผูม้ชี ื�อในเอกสารการจอง) 
จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการขอรับเงนิคนืที�บรษัิทอยา่งใดอยา่งหนึ�งเพื�อทําเรื�องขอรับเงนิ
คา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอํานาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอํานาจ หลกัฐานการชําระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ 
และหนา้สมดุบญัชธีนาคารที�ตอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงื�อนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี� 
2.1 แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง ไมน่อ้ยกวา่ 45 วนั (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ คนืเงนิคา่บรกิาร 100% ของ
คา่บรกิารที�ชําระมาแลว้  
2.2 แจง้ยกเลกิก่อนการเดนิทางภายใน  31-44 วนั (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ ยดึเงนิค่ามดัจําท ั	งหมดของ
คา่บรกิารที�ชําระมาแลว้ 
2.3 แจง้ยกเลกิก่อนการเดนิทางภายใน 30 วนั (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ ยดึเงนิค่าบรกิาร 100% ของ
คา่บรกิารที�ชําระมาแลว้  
 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

3. การเดนิทางที�ตอ้งการันตมีดัจําหรอืซื�อขาดแบบมเีงื�อนไข หรอืเที�ยวบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กบัสาย
การบนิ 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. นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยดุนักขตัฤกษ์
ที�รัฐบาลประกาศในปีนั�นๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ}ในการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเที�ยวเดนิทางไมถ่งึ 30 คน  

6. ในกรณีที�กรุ๊ปปิดไปแลว้หรอืกรุ๊ปเต็มไปแลว้ จะไมส่ามารถยกเลกิไดท้กุกรณี 
 

 
เง ื�อนไขและขอ้กาํหนดอื�นๆ 

1. ทวัรน์ี�สําหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยวเทา่นั�น 

2. ทวัรน์ี�เป็นทวัรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามที�ระบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทั �งหมด หรอื
ถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทั �งหมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ}ในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที�มนัีกทอ่งเที�ยวรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 30 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้บั
นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�ทราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศที�ไมม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 15 วนั
กอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศที�มวีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเที�ยวทกุทา่นยนิดทีี�จะชําระคา่บรกิารเพิ�มจากการที�มี
นักทอ่งเที�ยวรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ที�ทางบรษัิทกําหนดเพื�อใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีี�จะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ}ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื�อ นามสกลุ คํานําหนา้ชื�อ เลขที�หนังสอื
เดนิทาง และอื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองตัwวเครื�องบนิ ในกรณีที�นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�มไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทาง
บรษัิทพรอ้มการชําระเงนิมดัจํา 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ}ในการเปลี�ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ 
ภมูอิากาศ และเวลา ณ วนัที�เดนิทางจรงิของประเทศที�เดนิทาง ทั �งนี� บรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภยัของนักทอ่งเที�ยว
สว่นใหญเ่ป็นสําคญั 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ}ไมรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ที�เพิ�มขึ�นของนักทอ่งเที�ยวที�มไิดเ้กดิจาก
ความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิตั ิ อบุตัเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหาย
หรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลี�ยนแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอื�น เป็นตน้ 

7. อตัราคา่บรกิารนี�คํานวณจากอตัราแลกเปลี�ยนเงนิตราตา่งประเทศ ณ วนัที�ทางบรษัิทเสนอราคา ดงันั�น ทางบรษัิทขอสงวน
สทิธิ}ในการปรับราคาคา่บรกิารเพิ�มขึ�น ในกรณีที�มกีารเปลี�ยนแปลงอตัราแลกเปลี�ยนเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตัwวเครื�องบนิ คา่
ภาษีเชื�อเพลงิ คา่ประกนัภยัสายการบนิ การเปลี�ยนแปลงเที�ยวบนิฯลฯ  

 

 

 

 

 

 
 
ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 

ขอ้ควรทราบ 
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ี�ประสงคจ์ะพาํนกัระยะส ั	นในประเทศญี�ปุ่ นไม่

เกนิ 15 วนัไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยว เยี�ยมญาต ิหรอืธรุกจิ จะตอ้งยื�นเอกสารในข ั	นตอนการ
ตรวจเขา้เมอืงเพื�อยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี�ปุ่ น* ดงัตอ่ไปนี	 

- ต ัjวเครื�องบนิขาออกจากประเทศญี�ปุ่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
- สิ�งที�ยนืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที�อาจเกดิขึ	นในระหวา่งที�พํานกัในประเทศญี�ปุ่ นได ้ 

(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 
- ชื�อ ที�อยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งที�พาํนกัในประเทศญี�ปุ่ น  

(เชน่ คนรูจ้กั โรงแรม และอื�นๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
- กําหนดการเดนิทางระหวา่งที�พาํนกัในประเทศญี�ปุ่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที�จะนําตดิตัวขึ�นเครื�องบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิ�น และ
รวมกนัทกุชิ�นไมเ่กนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึ�งมซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ที�
ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นั�น ถา้สิ�งของดงักลา่วมขีนาดบรรจภุณัฑม์ากกวา่ที�
กําหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบนิเทา่นั�น  
2. สิ�งของที�มลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบนิเทา่นั�น  
3. ประเทศญี�ปุ่ น มกีฎหมายหา้มนําผลติภัณฑท์ี�ทํามาจากพชื และเนื�อสัตวท์ุกชนดิเขา้ประเทศ เช่น ผัก ผลไมส้ด  ไข ่
เนื�อสตัว ์ไสก้รอกฯ เพื�อเป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ที�จะมาจากสิ�งเหลา่นี� หากเจา้หนา้ที�ตรวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอตัรา
ที�สงูมาก 

 
หมายเหต ุ

1.บรษิทัฯขอสงวนสทิธิrในการออกทวัรต์ ั	งแต ่30 ทา่นขึ	นไป หากมลีกูทวัรต์ํ�ากวา่นี	อาจจะตอ้งมกีารปรบัราคาขึ	น 
2.ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�นหากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิเที�ยวบนิ, การประทว้ง, การ
นัดหยดุงาน, การกอ่จลาจล หรอืกรณีที�ทา่นถกูปฏเิสธ การเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมอืง หรอื
เจา้หนา้ที�กรมแรงงานทั �งจากไทย และตา่งประเทศซึ�งอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 
3.ทางบรษัิทฯจะรับเฉพาะลกูคา้ที�มคีวามประสงคท์ี�จะเดนิทางไปทอ่งเที�ยวเทา่นั�น 
4.ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท ิ ไมเ่ที�ยวบางรายการ, ไมท่าน
อาหารบางมื�อเพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่งทางบรษัิทฯไดช้ําระคา่ใชจ้า่ยใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออก
เดนิทางแลว้ 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โปรดอา่นทกุขอ้ในรายการทวัรโ์ดยละเอยีด  
หากมขีอ้สงสยักรณุาสอบถามกอ่นทาํการจองทกุคร ั	ง 


