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อัตราค่าบริการ 

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก เด็กไม่มีเตียง พักเด่ียว หมายเหตุ 
วันที่ 1-5 ส.ค. 61 22,999 22,999 22,999 8,000  
วันที่ 2-6 ส.ค. 61 22,999 22,999 22,999 8,000  
วันที่ 3-7 ส.ค. 61 21,999 21,999 21,999 8,000  
วันที่ 8-12 ส.ค. 61 26,999 26,999 26,999 8,000  
วันที่ 9-13 ส.ค. 61 26,999 26,999 26,999 8,000  
วันที่ 10-14 ส.ค. 61 26,999 26,999 26,999 8,000  
วันที่ 15-19 ส.ค. 61 22,999 22,999 22,999 8,000  
วันที่ 16-20 ส.ค. 61 22,999 22,999 22,999 8,000  
วันที่ 17-21 ส.ค. 61 21,999 21,999 21,999 8,000  
วันที่ 22-26 ส.ค. 61 22,999 22,999 22,999 8,000  
วันที่ 23-27 ส.ค. 61 22,999 22,999 22,999 8,000  
วันที่ 24 -28 ส.ค. 61 21,999 21,999 21,999 8,000  
วันที่ 29 ส.ค.-2 ก.ย. 61 22,999 22,999 22,999 8,000  
วันที่ 30 ส.ค. - 3 ก.ย. 61 22,999 22,999 22,999 8,000  
วันที่ 31 ส.ค. - 4 ก.ย. 61 21,999 21,999 21,999 8,000  
วันที่ 1 - 5 ก.ย. 61 20,999 20,999 20,999 8,000  
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วันที่ 2 - 6 ก.ย. 61 19,999 19,999 19,999 8,000 จ่ายทัวร์เต็ม 

วันที่ 3 - 7 ก.ย. 61 18,888 18,888 18,888 8,000 จ่ายทัวร์เต็ม 
วันที่ 4 - 8 ก.ย. 61 21,999 21,999 21,999 8,000  
วันที่ 7 - 11 ก.ย. 61 21,999 21,999 21,999 8,000  
วันที่ 8 - 12 ก.ย. 61 20,999 20,999 20,999 8,000  
วันที่ 9 - 13 ก.ย. 61 19,999 19,999 19,999 8,000 จ่ายทัวร์เต็ม 
วันที่ 10 - 14 ก.ย. 61 18,888 18,888 18,888 8,000 จ่ายทัวร์เต็ม 
วันที่ 11 – 15 ก.ย. 61 21,999 21,999 21,999 8,000  
วันที่ 14 – 18 ก.ย. 61 21,999 21,999 21,999 8,000  
วันที่ 15 – 19 ก.ย. 61 20,999 20,999 20,999 8,000  
วันที่ 16 – 20 ก.ย. 61 19,999 19,999 19,999 8,000 จ่ายทัวร์เต็ม 
วันที่ 17 – 21 ก.ย. 61 18,888 18,888 18,888 8,000 จ่ายทัวร์เต็ม 
วันที่ 18 – 22 ก.ย. 61 21,999 21,999 21,999 8,000  
วันที่ 21 – 25 ก.ย. 61 21,999 21,999 21,999 8,000  
วันที่ 22 – 26 ก.ย. 61 20,999 20,999 20,999 8,000  
วันที่ 23 – 27 ก.ย. 61 20,999 20,999 20,999 8,000  
วันที่ 24 – 28 ก.ย. 61 20,999 20,999 20,999 8,000  
วันที่ 25 – 29 ก.ย. 61 21,999 21,999 21,999 8,000  
วันที่ 28 ก.ย.  – 2 ต.ค. 61 21,999 21,999 21,999 8,000  
วันที่ 29 ก.ย.  – 3 ต.ค. 61 20,999 20,999 20,999 8,000  
วันที่ 30 ก.ย.  – 4 ต.ค. 61 23,999 23,999 23,999 8,000  
วันที่ 1 – 5 ต.ค. 61 23,999 23,999 23,999 8,000  
วันที่ 4 - 8 ต.ค. 61 24,999 24,999 24,999 8,000  
วันที่ 5 - 9 ต.ค. 61 24,999 24,999 24,999 8,000  
วันที่ 6 - 10 ต.ค. 61 23,999 23,999 23,999 8,000  
วันที่ 7 - 11 ต.ค. 61 23,,999 23,,999 23,,999 8,000  
วันที่ 8 - 11 ต.ค. 61 23,999 23,999 23,999 8,000  
วันที่ 12 - 16 ต.ค. 61 27,999 27,999 27,999 8,000  
วันที่ 13 - 17 ต.ค. 61 24,999 24,999 24,999 8,000  
วันที่ 14 - 18 ต.ค. 61 24,999 24,999 24,999 8,000  
วันที่ 15 - 19 ต.ค. 61 24,999 24,999 24,999 8,000  
วันที่ 19 - 20 ต.ค. 61 27,999 27,999 27,999 8,000  
วันที่ 20 - 24 ต.ค. 61 27,999 27,999 27,999 8,000  
วันที่ 21 - 25 ต.ค. 61 27,999 27,999 27,999 8,000  
วันที่ 22 - 26 ต.ค. 61 27,999 27,999 27,999 8,000  
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วันที่ 23 - 27 ต.ค. 61 24,999 24,999 24,999 8,000  
จอยแลนด์ หักค่าตั๋ว 7,000 บาท 

***ไม่มีราคาเด็ก INFANT 7,000 บาท*** 
***ราคาค่าทัวรด์ังกล่าวหากมกีารเปลี่ยนแปลงคา่ตัว๋เครือ่งบนิภาษีสนามบนิภาษีน ้ามนัของสายการบนิ*** 

***บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาขึ นตามสายการบนิ*** 
 

วันแรก  สนามบินดอนเมอืง                                                                                                           (-- /--/--) 

23.59 น. พร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารระหวา่งประเทศ เคาน์เตอร์ สายการบิน AIR 
ASIA X เจ้าหนา้ทีข่องบริษทัฯ คอยให้การต้อนรับ และอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน  

 

วันทีส่อง นารติะ - วดันารติะซัน – AEON TOWN - ช้อปปิ้ง นาริตะ สเตช่ัน                                  (-- /--/อิสระ) 

05.05 น. เหนิฟ้าสู่เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยเทีย่วบินที่ XJ 602 (ไมร่วมคา่อาหารบนเครื่อง) 
13.00 น.   ถึงสนามบินนาริตะ ประเทศญ่ีปุ่น (เวลาท้องถ่ินเร็วกว่าไทย 2 ชั่วโมง) หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรแล้ว  
 น าท่านเดินทางสู่ วัดนาริตะซัน ตั้งอยู่ในเมืองนาริตะ และเป็นวัดที่มี

ชื่อเสียงที่สุดในภูมิภาคคันโต โดยในช่วงเทศกาลปีใหม่ของทุกปี ผู้คนจะ
แห่แหนมาขอพรที่วัดแห่งนี้อย่างล้นหลาม ภายในวัดมีเจดีย์ 5 ชั้นอยู่ 1 คู ่
มี ส่วนหย่อมและสระน้ าขนาดใหญ่  ส่วนอาคารหลักของวัดนั้ นมี
สถาปัตยกรรมแบบอินเดีย แต่ก็ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของญี่ปุ่นได้
อย่างลงตัว นอกจากนี้ที่นี่ยังเป็นส านักงานใหญ่ของโรงเรียน สอนศาสนา 
ลัทธิชินกอน และถือเป็น 1 ใน 3 วัดหลักของลัทธิคันโตที่ได้สร้างขึ้นอุทิศ
แด่เทพเจ้าฟูดูเมียวโอะซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งไฟ  

 จากนั้นน าท่านเลือกซื้อสินค้านานาชนิดที่ AEON TOWN SHOPPING 
MALL และเล่นผ่อนคลายชมบรรยากาศยามค่ าคืน บริเวณ นาริตะ สเตช่ัน ตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลา 

เย็น อิสระอาหารเยน็ตามอธัยาศยั  
พักที่   NARITA TOBU HOTEL / NARITA GATEWAY HOTEL หรือเทยีบเทา่ 
 

วันทีส่าม นารติะ - วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลดั - หุบเขาโอวาคดุานิ –  โอชิโนะ ฮคัไค -  
อาบน า้แร่ธรรมชาติ - บุฟเฟตข์าปูยกัษ์ เสิร์ฟไมอ่ั น              (B / L / D) 

เช้า บริการอาหารเช้า (มื อที่ 1) ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เดินทางสู่ วนอุทยานแห่งชาติ ฮาโกเน่ สถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมโดยเป็นส่วนหนึ่งของอุทยาน
แห่งชาติ ฟูจิ-ฮาโกเน่- อิสึ ที่ผู้มาเยือนสามารถชื่นชมความงามแห่ง
ธรรมชาติและดอกไมน้านาพันธุ์หลากสีสันทีเ่บ่งบานตลอดทั้งปี ทิ  วทัศน์ที่
สวยงามหลากหลาย รวมไปถึงภูเขาไฟฟูจิ ทะเลสาบอะชิ และโอวาคุดานิ 
ฮาโกเน่ยังมีชื่อเสียงในเรื่องของการเป็นแหล่งน้ าพุร้อน ที่แปลกไปกว่านั้น
คือ มีจ านวนน้ าพุร้อนมากถึง 17 แห่ง น าท่าน ล่องเรือโจรสลัดที่
ทะเลสาบอาชิ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) ทะเลสาบที่ก่อตัวจากลาวาของ
ภูเขาไฟฟูจิ หากวันใดอากาศสดใส ท่านจะได้สัมผัสกับทัศนียภาพอัน
งดงามของทะเลสาบที่มีภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลัง น าท่านเดินทางสู่ หุบเขา
โอวาคุดานิ หรือ หุบเขานรก ชมบ่อน้ าแร่ก ามะถันที่สามารถต้มไข่ไห้สุก 
ด้วยอุณหภูมิ 97 องศาเซลเซียส ชิมไข่ด้า ที่เช่ือกันว่า เมื่อกินไข่ด า 1 ฟอง จะท าให้มีอายุยืนยาว ขึ้น 7 ปี  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน (มื อที่ 2) ณ ภัตตาคาร  
บ่าย  น าทา่นสู่ โอชิโนะ ฮคัไค (OSHINO HAKKAI) บ่อน้ าธรรมชาติ
  กับความเล่ือมใสศรัทธา ความเช่ือในภูเขาไฟศักดิ์สิทธิ์ฟูจยิามา่ กับ
  เวลาแสนยาวนานจากการละลายของหิมะของบนภูเขาไฟฟูจีที่ไหล
  ซึม ลึกลงพ้ืนพิภพปฏิบัติการซึมซับบริเวณที่ลุ่มท าให้เกิดน้ าซึมขัง
  ขยายวงกว้างกลายเป็นบ่อขนาดย่อมน้ าในบ่อแต่ละบ่อใสสะอาด
  จนเกิดสะท้อนที่สวยงาม ต่อมาในปี ค.ศ. 1985 สถานที่แห่งนี้ไดร้ับ
  การคัดเลือกเป็น 1ใน100 อันดับแหล่งน้ าจากธรรมชาติ ทีด่ีที่สุด
  ของญี่ปุ่น ท่านสามารถเลือกซื้อสินคา้พ้ืนเมืองต่างๆ  และสินค้า
  เกษตรกรรมที่ชาวบ้านน ามาขายระหวา่งทางได ้ ไมว่่าจะเป็นผัก
  ภูเขาที่สดกรอบ ผลไม้อบแหง้ ถ่ัว มนัญี่ปุ่น และอ่ืนๆ อีกมากมาย 
  สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก 
พักที ่   NEW STAR HOTEL / HATOYA HOTEL / FUJI MATZUSONO HOTEL หรือเทยีบเทา่ 
 
 
 
 
 



BOOKING CODE : HJT-XJ53-A03  HAPPY TOKYO เฟี้ยวเงาะ                                  UPDATE 22/03/61       
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

4 
 

 
 
ค่้า รับประทานอาหารค่้า (มื อที่ 3) ณ ห้องอาหารของโรงแรม อิ่มอร่อยกับเมนูมื อพิเศษที่มีขาปูยักษ์ให้ท่าน

ได้ล้ิมลองรสชาติปูพร้อมน้ าจิ้มสไตส์ญี่ปุ่นอย่างจุใจ หลังอาหารให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น ้าแร่ธรรมชาติ 
เช่ือว่าถ้าได้แช่น้ าแร่แล้ว จะท าให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น 

วันทีส่ี ่ ภูเขาไฟฟูจิ - ศนูย์จ้าลองแผ่นดินไหว - ย่านชินจุกุ - โอไดบะ                              (B / อิสระ / อิสระ) 

เช้า  บริการอาหารเช้า (มื อที่ 4) ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 น าท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ สัมผัสภูเขาไฟฟูจิอย่างใกล้ชิดที่บริเวณขั้นที่ 5 

ซึ่งเป็นจุดที่รถโดยสารสามารถขึ้นไปจอดได้ ฟูจิเป็นภูเขาไฟที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น 
และยังเป็นสัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย ท่านสามารถชมความงามของ
ภูเขาไฟฟูจิได้ตลอดทั้งปี เพราะในแต่ละฤดูภูเขาไฟฟูจิจะมีความงดงามที่
แตกต่างกัน และเป็นภูเขาไฟที่สวยงามไม่ว่าจะมองจากมุมไหนก็ตาม (หมาย
เหตุ การขึ นชมพูเขาไฟฟูจิ ชั น 5 นั นขึ นอยู่กับสภาพอากาศอ้านวย) น า
ท่านเยี่ยมชม ศูนย์จ้าลองแผ่นดินไหว ตั้งอยู่บริเวณใกล้ๆ กับเขตภูเขาไฟฟูจิ 

ภายในมีห้องจัดแสดงข้อมูลการประทุของภูเขาไฟจากทุกมุมโลก ห้องแสดงภาพแผ่นดินไหว ห้องแสดง
เหตุการณ์หลังแผ่นดินไหว ห้องจ าลองแผ่นดินไหว ห้องอุทกภัย ห้องเขาวงกตกระจก นอกจากนี้ยังมีโซน
ถ่ายภาพกับภูเขาไฟฟูจิ โซนความรู้ต่างๆ และ โซนช็อปป้ิงสินค้างานฝีมือญี่ ปุ่นต่างๆ เช่นมีดแบบดั้งเดิม 
ผลิตภัณฑ์เครื่องป้ันดินเผา เครื่องส าอาง และ ของฝากอีกมากมาย และยังมีห้องน้ าไว้บริการฟรีอีกด้วย 

เที่ยง อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั  
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ ย่านโอไดบะ เป็นเกาะจ าลองขนาดใหญ่ซึง่สร้างขึน้จากการถมทะเลบริเวณอ่าวโตเกียว เติบโต

ขึ้นอย่างรวดเร็วในฐานะเขตท่าเรือ จนถึงช่วงทศวรรษที่ 1990 โอะไดบะได้กลายเป็นย่านการค้า ย่านพักอาศัย 
และนันทนาการที่ใหญ่โตแห่งหนึ่ง น าชม Unicorn Gundam หุ่น
กันดั้มตัวใหม่เป็นรุ่น RX-0 Unicorn Gundam ในโหมด Destroy เป็น
หุ่นสีขาว-แดง มีความสูงประมาณ 24 เมตร สูงกว่าหุ่นตัวเดิมถึง 6 
เมตร น าท่านเดินทางสู่ ย่านชินจุกุ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการ
จับจ่ายซื้อสินค้านานาชนิด ไม่ว่าจะเป็น ร้านซานริโอะ ร้านขายเครื่อง
อิเลคทรอนิกส์ กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องส าอาง ต่างๆ กันที่
ร้าน MATSUMOTO แหล่งรวมเหล่าบรรดาเครื่องส าอางมากมาย อาทิ 
มาร์คเต้าหู้, โฟมล้างหน้า WHIP FOAM , ครีมกันแดดชิเซโด้ แอนเนส
ซ่าที่คนไทยรู้จักเป็นอย่างดี 

ค่้า อิสระอาหารค่า้ตามอธัยาศยั  
พักที่   NARITA TOBU HOTEL / NARITA GATEWAY HOTEL หรือเทยีบเทา่ 
 

วันที่ห้า  อิออน - สนามบนินารติะ - สนามบินดอนเมอืง                                                             (B / อิสระ / --) 

เช้า บริการอาหารเช้า (มื อที่ 5) ณ ห้องอาหาร 
น าท่านเดินทางสู่ อิออน มอลล์ (Aeon Narita Mall) ห้างสรรพสินค้าที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 
เนื่องจากตั้งอยู่ใกล้กับสนามบินนานาชาตินาริตะ ภายในตกแต่งในรูปแบบที่ทันสมัยสไตล์ญี่ ปุ่น มีร้านค้าที่
หลากหลายมากกว่า 150 ร้านจ าหน่ายสินค้าแฟชั่น อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบ้าน นอกจากนี้ยังมีร้าน
เส้ือผ้าแฟชั่นมากมาย เช่น MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, Capcom games arcade และซุปเปอร์มาร์เกต
ขนาดใหญ่ เป็นต้น  

เที่ยง อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั  
14.25 น. เหนิฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ สายการบิน AIR ASIA X เทีย่วบินที่ XJ603 (ไม่รวมคา่อาหารบนเครื่อง) 
19.10 น. ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ 
 
 

**โปรแกรมสามารถสลับปรับเปลีย่นได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า** 
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เงื่อนไขห้องพัก :  

1. โรงแรมท่ีระบุในรายการทัวร์ยังไม่คอนเฟิร์ม 100% ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยทางบริษัททัวร์จะแจ้งให้ทราบพร้อมกับใบนัด
หมายเตรียมตัว ประมาณ 1-3 วัน ก่อนการเดินทาง โดยจะจัดโรงแรมให้อยู่ในระดับเดียวกัน 

2. โรงแรมในประเทศญี่ปุ่น ห้องพักจะมีขนาดค่อนข้างเล็กและบางโรงแรมจะไม่มีบริการห้องพักแบบ 3 ท่าน (TRIPLE) ดังนั้นทาง
บริษัททัวร์จะจัดห้องพักให้ท่านแยกเป็น 2 ห้องพักแทน คือ 1 ห้องนอนคู่ (พัก 2 ท่าน) และ 1 ห้องพักเดี่ยว (พัก 1 ท่าน) 

3. บางโรงแรมในประเทศญี่ปุ่น ไม่มีบริการห้องพักแบบเตียงคู่ (TWIN) หรือกรณีท่ีห้องพักแบบเตียงคู่โรงแรมนั้นเต็ม (TWIN) ทาง

บริษัททัวร์จะจัดห้องพักแบบ 1 เตียงใหญ่ (DOUBLE) ให้ท่านแทน 
4. กรณีโรงแรมท่ีเข้าพัก ไม่มีบริการออนเซ็นภายในโรงแรม ทางบริษัททัวร์จะน าคณะเข้าใช้บริการออนเซ็นท่ีอยู่บริเวณใกล้เคียงแทน 

(เฉพาะรายการทัวร์ท่ีระบุโปรแกรมอาบน ้าแร่ธรรมชาติเท่านั น) 
 

 

* ตั๋วสายการบินไม่สามารถระบุที่นั่ง ใช้วิธี RANDOM คือการสุ่มเลือกที่นั่งโดยระบบสายการบิน * 
การจัดที่น่ังบนเคร่ืองบิน เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ก้าหนด ทางผู้จัดไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ 

แต่จะทา้การ Request ให้ได้เท่านั น งดการคืนบัตรโดยสาร และหากยกเลกิการเดินทาง  

ทางสายการบินไม่มีระบบคืนเงินบางสว่น 

หากผู้โดยสารถูกปฎิเสธการออกนอกประเทศไทยหรือเข้าประเทศญี่ปุ่น 
จากเจ้าหน้าที่แรงงานไทยหรือเจ้าหน้าที่ตรวจคนออกนอกประเทศไทยและเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า

เมืองที่ประเทศญี่ปุ่นทางผู้จัดและทางสายการบินจะไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ นทุกกรณี 
ผู้โดยสารอาจจะต้องรับผิดชอบค่าปรับที่ประเทศญี่ปุ่นเรียกเก็บ 

ผู้โดยสารต้องรอกลับประเทศไทยในเที่ยวบินถดัไปที่มีที่นั่งว่างหรือตามวันเดินทางของตั๋วเคร่ืองบิน 

ทั งนี แล้วแต่ทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนและสายการบิน ทางผู้จัดไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ 

* ท่านใดมีไฟล์ทบนิภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบในวันจองทัวร์ * 
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ราคาทวัร์รวม 

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามรายการ   2.ค่าอาหารทุกมื้อ ตามทีร่ะบุในรายการ 
3. ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการ   4.ค่าที่พักห้องละ 2-3 ทา่น ตามรายการ 
5. ค่ารถรับ-ส่ง และน าเทีย่วตามรายการ   6.ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งทีม่ ี
7. ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระไป-กลับ ท่านละ 20 กก.  8.หัวหน้าทวัรน์ าเที่ยวตลอดรายการ 
9. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 
ราคาทวัร์ไม่รวม  

1.   ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% (กรณตี้องการใบเสรจ็รับเงิน / ใบก ากับภาษี) 
2.   ค่าใช้จา่ยส่วนตวั อาท ิคา่ท าหนังสือเดินทาง คา่โทรศพัท์ส่วนตวั ค่าซักรีด มินิบารใ์นห้อง อาหารและเครื่องดื่มทีส่ั่งเพ่ิม 
3. ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระ ทีห่นักเกินสายการบินก าหนด (ปกติ ขาไป 20 กก. / ขากลับ 20 กก.) 
4. ค่าวซีา่ส าหรับพาสปอรต์ต่างชาต ิ
5. ทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่นทา่นละ 5,000 เยน หรือ 1,500 บาท ต่อทริป (ช้าระทีส่นามบินดอนเมืองในวนั

เช็คอนิ) 
6. ทิปหัวหน้าทวัร์ ตามความพึงพอใจ 

 

การเดินทางในแต่ละครั งจะต้องมีผู้โดยสารจ้านวน 30 ท่านขึ นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ้านวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา 
กรุณาช้าระมัดจ้า ภายใน 2 วันท้าการ กรณีเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ หากมีการยกเลิกภายหลัง ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมัดจ้าหรือค่าทัวร์ทั งหมด เนื่องจากทางบริษัทฯ ได้ช้าระค่าตั๋วเครื่องบินเต็มใบให้กับ
สายการบินเป็นที่เรียบร้อย ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ กรุณาช้าระ 30 วันก่อนการเดินทาง  

 
เงื่อนไขการยกเลิกการเดนิทาง 

1. กรณีทีน่ักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นกัท่องเที่ยวหรือเอเจนซี ่(ผูม้ช่ืีอ
ในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซน็เอกสารการยกเลิกที่บรษัิทอย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือแจง้
ยกเลิกการจองกับทางบริษทัเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบรษัิทไมร่ับยกเลิกการจองผา่นทางโทรศัพท์ไมว่่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี ่(ผู้มีช่ือในเอกสารการจอง) 
จะต้องแฟกซ ์อีเมลล์ หรือเดนิทางมาเซน็เอกสารการขอรบัเงินคืนที่บริษัทอยา่งใดอยา่งหนึ่งเพ่ือท าเรื่องขอรับเงิน
ค่าบริการคนื โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงินคา่บริการตา่งๆ 
และหน้าสมุดบัญชีธนาคารทีต่้องการให้น าเงินเขา้ให้ครบถ้วน โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินคา่บริการดังนี้ 
2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินคา่บริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ช าระแลว้ ***ในกรณีที่วนั

เดินทางตรงกบัวนัหยุดนกัขตัฤกษ์ ต้องยกเลิกการเดนิทางไมน่้อยกวา่ 45 วัน  
ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักคา่ใชจ้า่ยทีไ่ด้จา่ยจริงจากค่าบริการที่ช าระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการน าเที่ยวใหแ้ก่
นักท่องเที่ยว เช่น การส ารองที่นั่งต๋ัวเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ 

3. การเดินทางที่ต้องการันตมีัดจ าหรือซื้อขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเที่ยวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กับ
สายการบิน หรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคนืเงินมัดจ าหรือค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวันเวลาท าการของทางบริษทั นอกจากวันเวลา
ดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางกรณีมนีักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 30 คน  
 
เงื่อนไขและขอ้กา้หนดอื่นๆ 

1. ทัวรน์ี้ส าหรับผู้มวีัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเทีย่วเท่านั้น 
2. ทัวรน์ี้เป็นทวัรแ์บบเหมา หากท่านไม่ได้รว่มเดินทางหรือใชบ้ริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมด หรอื

ถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองด้วยเหตผุลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไมว่่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ทา่น 
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางในกรณทีีม่ีนักท่องเทีย่วร่วมเดินทางน้อยกว่า 30 ท่าน โดยจะแจ้งใหกั้บ

นกัท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหนา้อยา่งน้อย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่ไมม่ีวซีา่  และอยา่งน้อย 15 วนั
ก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่มวีซี่า  แต่หากทางนักทอ่งเที่ยวทุกท่านยนิดีที่จะช าระค่าบริการเพ่ิมจากการทีม่ี
นักท่องเที่ยวรว่มเดินทางน้อยกว่าทีท่างบริษัทก าหนดเพ่ือให้คณะเดินทางได้  ทางเรายนิดีที่จะให้บริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มร่ับผิดชอบคา่เสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหน้าชื่อ เลขที่หนังสือ
เดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใช้ในการจองตัว๋เครื่องบิน ในกรณีทีน่ักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มไิดส่้งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทาง
บริษัทพร้อมการช าระเงินมัดจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ ์
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัที่เดินทางจริงของประเทศที่เดนิทาง ทั้งนี ้บริษัทจะค านึงถึงความปลอดภยัของนักท่องเที่ยว
ส่วนใหญ่เป็นส าคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มร่ับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จา่ยใดๆ ที่เพ่ิมขึ้นของนักท่องเที่ยวทีม่ิได้เกิดจาก
ความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัต ิ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหาย
หรือเสียหายของสัมภาระ ความลา่ชา้ เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตสุุดวิสัยอ่ืน เป็นตน้ 
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7. อัตราคา่บริการนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิมขึน้ ในกรณีทีม่ีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตา่งประเทศ คา่ตั๋วเครื่องบิน คา่
ภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ  

 

 

 

 

 

 
 
ข้อแนะน้าก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะน าติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และ
รวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้เจ้าหน้าที่
ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าส่ิงของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่
ก าหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น  
2. ส่ิงของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น  
3. ประเทศญี่ปุ่น มีกฎหมายห้ามน าผลิตภัณฑ์ที่ท ามาจากพืช และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้สด  ไข่ 
เนื้อสัตว์ ไส้กรอกฯ เพ่ือเป็นการป้องกันโรคติดต่อที่จะมาจากส่ิงเหล่านี้ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสียค่าปรับในอัตรา
ที่สูงมาก 

 
หมายเหต ุ

1.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการออกทัวรต์ั งแต ่30 ท่านขึ นไป หากมลีกูทวัร์ต่า้กวา่นี อาจจะตอ้งมกีารปรับราคาขึ น 
2.ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความลา่ชา้จากสายการบิน, การยกเลิกเที่ยวบิน, การประท้วง, การ
นัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีทีท่่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเขา้เมือง หรือ
เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯ 
3.ทางบริษัทฯจะรับเฉพาะลูกค้าทีม่ีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวเท่านั้น 
4.ทางบริษัทจะไมร่ับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากทา่นใช้บริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาท ิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมื้อเพราะค่าใช้จา่ยทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใชจ้่ายให้ตวัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแล้ว 

 
 
 
 

 

 
 

ข้อควรทราบ 

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่นให้กับคนไทย ผู้ท่ีประสงค์จะพ้านักระยะสั นในประเทศญ่ีปุ่นไม่
เกิน 15 วันไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเท่ียว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขั นตอนการ

ตรวจเข้าเมืองเพ่ือยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญ่ีปุ่น* ดังต่อไปนี  
- ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่น ทางทัวร์จัดเตรียมให้ 

- ส่ิงท่ียืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีอาจเกิดขึ นในระหว่างท่ีพ้านักในประเทศญ่ีปุ่นได้  
(เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น) 

- ชื่อ ท่ีอยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างท่ีพ้านักในประเทศญ่ีปุ่น  

(เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ) ทางทัวร์จัดเตรียมให้ 
- ก้าหนดการเดินทางระหว่างท่ีพ้านักในประเทศญ่ีปุ่น ทางทัวร์จัดเตรียมให้ 

โปรดอ่านทุกข้อในรายการทัวร์โดยละเอยีด  
หากมีขอ้สงสยักรณุาสอบถามกอ่นทา้การจองทกุครั ง 


