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อัตราค่าบริการ 

เดินทาง 
ราคาทัวร์ หมายเหตุ 

ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี่ยว  

วันท่ี 2 - 6 มิ.ย. 61 16,999 16,999 8,000 จ่ายค่าทัวร์เต็ม 

วันท่ี 3 - 7 มิ.ย. 61 15,999 15,999 8,000 จ่ายค่าทัวร์เต็ม 

วันท่ี 4 - 8 มิ.ย. 61 15,999 15,999 8,000 จ่ายค่าทัวร์เต็ม 

วันท่ี 9 - 13 มิ.ย. 61 16,999 16,999 8,000 จ่ายค่าทัวร์เต็ม 

วันท่ี 10 - 14 มิ.ย. 61 15,999 15,999 8,000 จ่ายค่าทัวร์เต็ม 

วันท่ี 11 - 15 มิ.ย. 61 15,999 15,999 8,000 จ่ายค่าทัวร์เต็ม 

วันท่ี 14 - 18 มิ.ย. 61 17,999 17,999 8,000  

วันท่ี 15 - 19 มิ.ย. 61 16,999 16,999 8,000 จ่ายค่าทัวร์เต็ม 

วันท่ี 17 - 21 มิ.ย. 61 15,999 15,999 8,000 จ่ายค่าทัวร์เต็ม 

วันท่ี 18 - 22 มิ.ย. 61 15,999 15,999 8,000 จ่ายค่าทัวร์เต็ม 

วันท่ี 19 - 23 มิ.ย. 61 16,999 16,999 8,000 จ่ายค่าทัวร์เต็ม 

วันท่ี 21 - 25 มิ.ย. 61 17,999 17,999 8,000  

วันท่ี 24 - 28 มิ.ย. 61 15,999 15,999 8,000 จ่ายค่าทัวร์เต็ม 

วันท่ี 25 - 29 มิ.ย. 61 15,999 15,999 8,000 จ่ายค่าทัวร์เต็ม 

วันท่ี 26 -30 มิ.ย. 61 16,999 16,999 8,000 จ่ายค่าทัวร์เต็ม 
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วันท่ี 30 มิ.ย. – 4 ก.ค. 61 16,999 16,999 8,000 จ่ายค่าทัวร์เต็ม 

วันท่ี 1 – 5 ก.ค. 61 15,999 15,999 8,000 จ่ายค่าทัวร์เต็ม 

วันท่ี 7 – 11 ก.ค. 61 16,999 16,999 8,000 จ่ายค่าทัวร์เต็ม 

วันท่ี 8 – 12 ก.ค. 61 15,999 15,999 8,000 จ่ายค่าทัวร์เต็ม 

วันท่ี 14 – 18 ก.ค. 61 16,999 16,999 8,000 จ่ายค่าทัวร์เต็ม 

วันท่ี 15– 19 ก.ค. 61 15,999 15,999 8,000 จ่ายค่าทัวร์เต็ม 

วันท่ี 21 – 25 ก.ค. 61 16,999 16,999 8,000 จ่ายค่าทัวร์เต็ม 

วันท่ี 22– 26 ก.ค. 61 15,999 15,999 8,000 จ่ายค่าทัวร์เต็ม 

วันท่ี 28 ก.ค.-1 ส.ค. 61 20,999 20,999 8,000  

วันท่ี 4-8 ส.ค. 61 17,999 17,999 8,000  

วันท่ี 5-9 ส.ค. 61 16,999 16,999 8,000 จ่ายค่าทัวร์เต็ม 

วันท่ี 12-16 ส.ค. 61 17,999 17,999 8,000  

วันท่ี 18-22 ส.ค. 61 17,999 17,999 8,000  

วันท่ี 19-23 ส.ค. 61 16,999 16,999 8,000 จ่ายค่าทัวร์เต็ม 

วันท่ี 25-29 ส.ค. 61 17,999 17,999 8,000  

วันท่ี 26-30 ส.ค. 61 16,999 16,999 8,000 จ่ายค่าทัวร์เต็ม 

วันท่ี 1-5 ก.ย. 61 19,999 19,999 8,000  

วันท่ี 2-6 ก.ย. 61 18,999 18,999 8,000  

วันท่ี 8-12 ก.ย. 61 19,999 19,999 8,000  

วันท่ี 9-13 ก.ย. 61 18,999 18,999 8,000  

วันท่ี 15-19 ก.ย. 61 19,999 19,999 8,000  

วันท่ี 16-20 ก.ย. 61 18,999 18,999 8,000  

วันท่ี 22-26 ก.ย. 61 21,999 21,999 8,000  

วันท่ี 23-27 ก.ย. 61 20,999 20,999 8,000  

วันท่ี 29 ก.ย.-3 ต.ค. 61 21,999 21,999 8,000  

วันท่ี 30 ก.ย.-4 ต.ค. 61 20,999 20,999 8,000  

วันท่ี 6-10 ต.ค. 61 23,999 23,999 8,000  

วันท่ี 7-11 ต.ค. 61 22,999 22,999 8,000  

วันท่ี 13-17 ต.ค. 61 23,999 23,999 8,000  

วันท่ี 14-18 ต.ค. 61 22,999 22,999 8,000  

วันท่ี 20-24 ต.ค. 61 25,999 25,999 8,000  

วันท่ี 21-25 ต.ค. 61 23,999 23,999 8,000  

จอยแลนด์ หักค่าตั๋ว 7,000 บาท 

***ไม่มีราคาเด็ก INFANT 7,000 บาท*** 

***ราคาค่าทัวรด์ังกล่าวหากมกีารเปลี่ยนแปลงคา่ตัว๋เครือ่งบนิภาษีสนามบนิภาษีน ้ามนัของสายการบนิ*** 
***บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาขึ นตามสายการบนิ*** 

 

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

23.00 น.  พร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารระหว่างต่างประเทศ เคาน์เตอร์ สายการบิน  
NOKSCOOT มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน 

 

วันทีส่อง นารติะ - หมู่บ้านโอชิโนะฮคัไค – อาบน า้แรธ่รรมชาต ิ(-- /L/อสิระ) 

02.20 น.      ออกเดินทางสู่โตเกียว ประเทศญ่ีปุ่น โดยสายการบนิ NOKSCOOT เที่ยวบนิที ่XW 102 
10.25 น.   ถึงสนามบินนาริตะ ประเทศญ่ีปุ่น (เวลาท้องถ่ินเร็วกว่าไทย 2 ชั่วโมง) หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรแล้ว  

บริการอาหารกล่อง (มื อที่ 1) บนรถ เพ่ือสะดวกในการเดินทาง 
 น าท่านสู่ โอชิโนะ ฮัคไค (OSHINO HAKKAI) บ่อน้ าธรรมชาติ

กับความเลื่อมใสศรัทธา  ความเชื่อใน ภูเขาไฟศักดิ์สิทธิ์ฟูจิยาม่า 
กับเวลาแสนยาวนานจากการละลายของหิมะของบนภูเขาไฟฟูจีที่
ไหลซึม ลึกลงพ้ืนพิภพปฏิบัติการซึมซับบริเวณที่ลุ่มท าให้เกิด
น้ าซึมขังขยายวงกว้างกลายเป็นบ่อขนาดย่อมน้ าในบ่อแต่ละบ่อใส
สะอาดจนเกิดสะท้อนที่สวยงาม ต่อมาในปี ค.ศ. 1985 สถานที่
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แห่งนี้ได้รับการคัดเลือกเป็น 1ใน100 อันดับแหล่งน้ าจากธรรมชาติ ที่ดีที่สุดของญี่ปุ่น ท่านสามารถเลือ  กซื้อสิน
ค้าพ้ืนเมืองต่างๆ  และสินค้าเกษตรกรรมที่ชาวบ้านน ามาขายระหว่างทางได้  ไม่ว่าจะเป็นผักภูเขาที่สดกรอบ 
ผลไม้อบแห้ง ถ่ัว มันญี่ปุ่น และอ่ืนๆ อีกมากมาย 

เย็น อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย  
 

 สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก 
พักที ่   NEW STAR HOTEL / HATOYA HOTEL / FUJI MATZUSONO HOTEL หรือเทยีบเทา่ 

ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น ้าแร่ธรรมชาติ เช่ือว่าถ้าได้แช่น้ าแร่แล้ว จะท าให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้
ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น 
 

วันทีส่าม ภูเขาไฟฟูจิ ชั น 5 - ศูนย์จ้าลองแผน่ดินไหว - พระใหญ่ USHIKU DAIBUTSU - AMI PREMIUM 
OUTLET - นารติะ                                                                                                     (B / L / อสิระ) 

เช้า บริการอาหารเช้า (มื อที่ 2) ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ สัมผัสภูเขาไฟฟูจิอย่างใกล้ชิดที่
บริเวณขั้นที่ 5 ซึ่งเป็นจุดที่รถโดยสารสามารถขึ้นไปจอดได้ ฟูจิ
เป็นภูเขาไฟที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น และยังเป็นสัญลักษณ์ของประเทศ
ญี่ปุ่นอีกด้วย ท่านสามารถชมความงามของภเูขาไฟฟูจิได้ตลอดทั้ง
ปี เพราะในแต่ละฤดูภูเขาไฟฟูจิจะมีความงดงามที่แตกต่างกัน และ
เป็นภูเขาไฟที่สวยงามไมว่า่จะมองจา  กมุมไหนก็ตาม (หมายเหตุ 
การขึ นชมพูเขาไฟฟูจิ ชั น 5 นั นขึ นอยู่กับสภาพอากาศ
อ้านวย) น าท่านเยี่ยมชม ศูนย์จ้าลองแผ่นดินไหว ตั้งอยู่บริเวณ
ใกล้ๆ กับเขตภูเขาไฟฟูจิ ภายในมีห้องจัดแสดงข้อมูลการประทุ
ของภูเขาไฟจากทุกมุมโลก ห้องแสดงภาพแผ่นดินไหว ห้องแสดง
เหตุการณ์หลังแผ่นดินไหว ห้องจ าลองแผ่นดินไหว ห้องอุทกภัย ห้องเขาวงกตกระจก นอกจากนี้ยังมีโซน
ถ่ายภาพกับภูเขาไฟฟูจิ โซนความรู้ต่างๆ และ โซนช็อปป้ิงสินค้างานฝีมือญี่ ปุ่นต่างๆ เช่นมีดแบบดั้งเดิม 
ผลิตภัณฑ์เครื่องป้ันดินเผา เครื่องส าอาง และ ของฝากอีกมากมาย และยังมีห้องน้ าไว้บริการฟรีอีกด้วย  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน (มื อที่ 3) ณ ภัตตาคาร  
บ่าย จากนั้นน าท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศเดินทางสู่ USHIKU DAIBUTSU ซึ่งเป็นรูปป้ันพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดใน

โลก ที่ท าจากทองบรอนซ์ มีความสูง 120 เมตร (390 ฟุต)รูปป้ันพระพุทธรูป
ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ที่ท าจากทองบรอนซ์ ถูกบันทึกอยู่ในกินเนสบุ๊กว่า ป็นพระ
พุทธรูปที่สูงที่สุดในโลก ต้องใช้เวลา ในการสร้างถึง 10 ปี สร้างเสร็จสมบูรณ์
ในปี 1993รูปป้ันขนาดใหญ่นี้ มีความสูงมากกว่าอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพใน
นิวยอร์ก (40 เมตร) มาตรฐานของสวนสวรรค์กระจายออกไปด้วยเท้าของ 
พระพุทธเจ้า มีดอกไม้บานตลอดทั้งส่ีฤดูกาลนอก จากนี้ผู้เข้าชมยัง สามารถ
เข้าดูการตกแต่งภายในของพระพุทธเจ้า ภายในแบ่งออกเป็น 5 ชั้นและแต่ละ
ชั้นแสดงให้เห็นถึงโลกที่ ยอดเยี่ยมของพระพุทธศาสนา ผู้เข้าชมสามารถขึ้น

ลิฟท์ไปได้ถึง 85 เมตรที่อกของพระพุทธเจ้า และเพลิดเพลิน กับการมองเห็นทิวทัศน์เบ้ืองล่างแบบพาราโนมา
จากหน้าต่างชมวิว ในวันที่มีแดดแม้แต่ Tokyo SkyTree ก็สามารถมองเห็นได้ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ AMI 
PREMIUM OUTLET ห้างสรรพสินค้าเอ้าท์เล็ทได้เปิดใหม่ ณ อามิ ตั้งแต่เดือนกรกฏาคม ค.ศ. 2009 ซึ่งมี 
100 ร้านค้าของแบรนด์ที่มีคุณภาพ จากทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ที่จะท าให้ท่านพอใจและมีความสุข
ไปกับการช้อปป้ิงสินค้า การออกแบบคอนเซ็ปต์ของห้างสรรพสินค้าเอ้าท์เล็ทแห่งนี้ คือ เมืองชายฝั่งตะวันตก
ของอเมริกา ท่านจะรู้สึกสนุกไปกับการเดินช้อปป้ิงและยังมีร้านอาหารหลากหลายรูปแบบ ซึ่งบางร้านได้เปิดเป็น
ครั้งแรกในญี่ปุ่น 

เย็น อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย  
พักที่   NARITA TOBU HOTEL / NARITA GATEWAY HOTEL หรือเทยีบเทา่ 

วันทีส่ี ่ อิสระทอ่งเทีย่ว หรอื  (B / อิสระ / อิสระ) 

                       ซื อทัวร ์โตเกียวสกายทร ี- วัดอาซากสุะ - ศาลเจ้าเมจิ – ย่านฮาราจูกุ – ย่านโอไดบะ - ยา่นชินจุก ุ                  

เช้า  บริการอาหารเช้า (มื อที่ 4) ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
  อิสระกบัการทอ่งเทีย่ว  ไกด์ แนะนา้เส้นทางการเดิทาง 
 

หรือ ซื อทวัร์เพ่ิม ไกด์พาเที่ยวทั งวัน 
กรณีเดนิทางน้อยกวา่ 8 ท่าน ไกด์พาขึ นรถไฟ และ จัดโปรแกรมใหมค่่าใช้จ่ายออกกันเอง 
กรณีเดนิทาง 8-15 ท่าน คดิทา่นละราคา 3,500 บาท 
กรณีเดนิทาง 16-20 ท่าน คดิทา่นละราคา 3,000 บาท 
กรณีเดนิทาง 21-34 ท่าน คดิทา่นละราคา 2,000 บาท 
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หลังอาหารเชา้ จากนั้นเดินทางสู่เมืองโตเกียว ผ่านชมแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริมแมน่้ าสุมิดะ หอ
โทรทัศน์โตเกยีวสกายทร ีเป็นตึกที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น มคีวามสูงถึง 634 เมตร เที่ยวชม วัดอาซากสุะ วดัที่

เก่าแก่ที่สุด ในกรุงโตเกียว เข้านมัสการ
ขอพรจากพระพุทธรูปเจ้าแมก่วนอิมทอง
ค า  นอกจากนั้นทา่นยังจะไดพ้บเก็บภาพ
ประทับใจ กับโคมไฟขนาดยกัษ์ที่มีความ
สูงถึง 4.5 เมตรซึ่งแขวนอยู่บริเวณประตู
ทางเขา้วัด และยังสามารถเลอืกซื้อ
เครื่องรางของขลัง ได ้ ภายในวัด ฯลฯ 
หรือเพลิดเพลินกับ ถนนนาคามิเซ ถนนช้
อปป้ิงที่มี ชื่อเสียงของวัด มรีา้นขายของที่

ระลึกมากมาย ไมว่่าจะเป็นเครื่องรางของขลัง ของเล่นโบราณ และตบทา้ยดว้ย
ร้านขายขนมที่คนญี่ปุ่น มายังวัดแห่งนี้ต้องมาต่อควิกัน เพ่ือลิ้มลองกับรสชาติสุด
แสนอร่อย ชม ศาลเจ้าเมจิ ตั้งอยู่ในเขตชิบุยะ โตเกียว ใกล้ๆ กับสถานีฮาราจูกุ 
เป็นศาลเจา้ในศาสนาชนิโต ที่สร้างขึน้ในปี ค.ศ. 1920 เพ่ือเป็นอนุสรณ์สถานแด่
ดวงวิญญาณของสมเด็จพระจกัรพรรดิเมจ ิและสมเด็จพระจกัรพรรดนิีโชเก็ง ตาม
ความเช่ือของศาสนาชินโต แต่ในชว่งสงครามโลกครั้งที ่2 ศาลเจา้แห่งนี้ได้ถูก
ท าลายไปหมดส้ิน จนกระทั่งสงครามจบลงจึงได้มีการบูรณะขึ้นใหมจ่นแลว้เสร็จ
ในปี 1958 ส าหรับบรรยากาศภายในศาลเจา้นัน้แม้จะอยู่ในแหล่งพลุกพล่าน แต่ก็
ร่มรืน่ไ  ปดว้ยตน้ไม้สูงใหญ ่จนเหมือนกับคนละโลกกับภายนอกศาลเจา้จากนัน้ 

ย่านฮาราจูก ุฮาราจูกุนัน้ไมใ่ช่แค่ศูนยร์วมของวัยรุ่นทีช่อบแต่งหนา้ แต่งตัวมี
เอกลักษณ์จนอาจเรียกได้วา่หลุดโลก
อย่างที่เรารู้จักเทา่นัน้แต่ฮาราจูกุใน
อดีตนั้นเป็นเพียงยา่นที่พักค้างแรม
เล็กๆ เทา่นัน้ แต่ปัจจุบันฮาราจูกุคือ
ย่านหนึ่งทีต่ั้งอยู่ใจกลางโตเกียว ซึ่ง

ที่นี่ไม่เพียงแค่เป็นแหล่งรวมรา้นคา้เทา่นัน้ แต่รอบๆ บริเวณยังมีศาล
เจ้า สวนสาธารณะ และถนนเส้นใหญ่สไตล์ตะวันตกแบบ Champs-
Elysees เข้าไวด้้วยกันได้อย่างลงตัว และถนนทีข่ึ้นชื่อที่สุดในยา่นฮา
ราจูกุนั้นคือถนนทาเคะชิตะทีอ่ยู่ตรงขา้มสถานีฮาราจูกุนัน่เอง 

เที่ยง อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั  
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ ย่านโอไดบะ เป็นเกาะจ าลองขนาดใหญ่ซึ่งสร้าง

ขึ้นจากการถมทะเลบริเวณอ่าวโตเกียว เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วใน
ฐานะเขตท่าเรือ จนถึงช่วงทศวรรษที่ 1990 โอะไดบะได้กลายเป็น
ย่านการค้า ย่านพักอาศัย และนันทนาการที่ใหญ่โตแห่งหนึ่ง น าชม 
Unicorn Gundam หุ่ น กั น ดั้ ม ตั ว ให ม่ เป็ น รุ่ น  RX-0  Unicorn 
Gundam ในโหมด Destroy เป็นหุ่นสีขาว-แดง มีความสูงประมาณ 
24 เมตร สูงกว่าหุ่นตัวเดิมถึง 6 เมตร น ำท่ำนเดินทำงสู่ ย่านชินจุกุ 
ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการจับจ่ายซื้อสินค้านานาชนิด ไม่ว่าจะเป็น 
ร้านซานริโอะ ร้านขายเครื่องอิเลคทรอนิกส์ กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องส าอาง ต่างๆ กันที่ร้าน 
MATSUMOTO แหล่งรวมเหล่าบรรดาเครื่องส าอางมากมาย อาทิ มาร์คเต้าหู,้ โฟมล้างหน้า WHIP FOAM , ครีม
กันแดดชิเซโด้ แอนเนสซ่าที่คนไทยรู้จักเป็นอย่างดี   ***หากท่านเดินทางตรงกับช่วงที่ดอกซากุระบาน 
(ประมาณปลายเดือนมีนาคม-ต้นเดือนเมษายน ของทุกปี) น าคณะเดินชมซากุระบานบริเวณสวนอุเอโนะ ที่แข่ง
กันบานอวดโฉมรอต้อนรับผู้มาเยือน รายรอบด้วยไม้ดอกนานาพันธุ์ หากเดินทางไม่ตรงช่วง ไม่สามารถหัก
ค่าใช้จ่ายใดใดคืนได้ทั้งส้ิน***  

เย็น อิสระอาหารเยน็ตามอธัยาศยั  
พักที่   NARITA TOBU HOTEL / NARITA GATEWAY HOTEL หรือเทยีบเทา่ 
 
 

วันที่ห้า  วัดนาริตะซนั - สนามบนินาริตะ - สนามบินดอนเมือง                                                     (B / -- / --) 

เช้า บริการอาหารเช้า (มื อที่ 5) ณ ห้องอาหาร 
 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู่ วัดนารติะซันตั้งอยู่ในเมืองนารติะ และเป็นวัด

ที่มีชื่อเสียงที่สุดในภูมภิาคคนัโต โดยในช่วงเทศกาลปีใหม่ของทุกปี 
ผู้คนจะแห่แหนมาขอพรทีว่ัดแห่งนี้อยา่งล้นหลาม ภายในวดัมีเจดยี์ 5 
ชั้นอยู่ 1 คู่ มีส่วนหย่อมและสระน้ าขนาดใหญ่ ส่วนอาคารหลักของวัดนัน้
มีสถาปัตยกรรมแบบอินเดีย แต่ก็ยังคงความเป็นเอกลักษณข์องญี่ปุ่นได้
อย่างลงตัว นอกจากนี้ทีน่ี่ยังเป็นส านักงานใหญ่ของโรงเรียน สอนศาสนา 
ลัทธิชนิกอน และถือเป็น 1 ใน 3 วัดหลักของลทัธิคันโตทีไ่ด้สร้างขึ้น
อุทิศแด่ เทพเจา้ฟูดูเมยีวโอะซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งไฟสมควรแก่เวลาน า
ท่านเดินทางสู่สนามบินนาริต 

เที่ยง อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั  
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  นำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบิน 
13.55 น. ออกเดินทางจากสนามบินชิโตเซะ โดยสายการบิน NOKSCOOT เที่ยวบินที่ XW 101 
18.20 น.  เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ 
 
 

**โปรแกรมสามารถสลับปรับเปลีย่นได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า** 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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 

* 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 หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมัดจ้าหรือค่า
ทัวร์ทั งหมด เนื่องจากทางบริษัทฯ ได้ช้าระค่าตั๋วเครื่องบินเต็มใบให้กับสายการบินเป็นที่เรียบร้อย ค่าทัวร์ส่วนที่
เหลือ 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 โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินคา่บริการดังนี ้
ทั้งนี้ทางบริษัทจะหักค่าใช้จา่ยที่ได้จา่ยจริงจากคา่บริการทีช่ าระแล้วเนื่องในการเตรยีมการจดัการน 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 ดังนี ้วนัจันทร ์
ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 17.30 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 16.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์
ที่รัฐบาลประกาศในปนีั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางกรณีมนีักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 30 คน  
 
เงื่อนไขและขอ้กา้หนดอื่นๆ 

1. ทัวรน์ี้ส าหรับผู้มวีัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเทีย่วเท่านั้น 
2. ทัวรน์ี้เป็นทวัรแ์บบเหมา หากท่านไม่ได้รว่มเดินทางหรือใชบ้ริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมด หรอื

ถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองด้วยเหตผุลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ทา่น 
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางในกรณทีีม่ีนักท่องเทีย่วร่วมเดินทางน้อยกว่า 30 ท่าน โดยจะแจ้งใหกั้บ

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

หากผู้โดยสารถูกปฎิเสธการออกนอกประเทศไทยหรือเข้าประเทศญี่ปุ่น 
จากเจ้าหน้าที่แรงงานไทยหรือเจ้าหน้าที่ตรวจคนออกนอกประเทศไทยและเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า

เมืองที่ประเทศญี่ปุ่นทางผู้จัดและทางสายการบินจะไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ นทุกกรณี 
ผู้โดยสารอาจจะต้องรับผิดชอบค่าปรับที่ประเทศญี่ปุ่นเรียกเก็บ 

ผู้โดยสารต้องรอกลับประเทศไทยในเที่ยวบินถดัไปที่มีที่นั่งว่างหรือตามวันเดินทางของตั๋วเคร่ืองบิน 

ทั งนี แล้วแต่ทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนและสายการบิน ทางผู้จัดไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ 
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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 

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.ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความลา่ชา้จากสายการบิน, การยกเลิกเที่ยวบิน, การประท้วง, การ
นัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีทีท่่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเขา้เมือง หรือ
เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯ 
3.ทางบริษัทฯจะรับเฉพาะลูกค้าทีม่ีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวเท่านั้น 
4.ทางบริษัทจะไมร่ับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากทา่นใช้บริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ 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 


