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อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดินทาง ผูใ้หญ่ เด็ก เด็กไม่มีเตียง พกัเดี�ยว หมายเหตุ 

วนัที� 1-5 ส.ค. 61 22,999 22,999 22,999 8,000  

วนัที� 2-6 ส.ค. 61 22,999 22,999 22,999 8,000  

วนัที� 3-7 ส.ค. 61 21,999 21,999 21,999 8,000  

วนัที� 8-12 ส.ค. 61 26,999 26,999 26,999 8,000  

วนัที� 9-13 ส.ค. 61 26,999 26,999 26,999 8,000  

วนัที� 10-14 ส.ค. 61 26,999 26,999 26,999 8,000  

วนัที� 15-19 ส.ค. 61 22,999 22,999 22,999 8,000  

วนัที� 16-20 ส.ค. 61 22,999 22,999 22,999 8,000  

วนัที� 17-21 ส.ค. 61 21,999 21,999 21,999 8,000  

วนัที� 22-26 ส.ค. 61 22,999 22,999 22,999 8,000  

วนัที� 23-27 ส.ค. 61 22,999 22,999 22,999 8,000  

วนัที� 24 -28 ส.ค. 61 21,999 21,999 21,999 8,000  

วนัที� 29 ส.ค.-2 ก.ย. 61 22,999 22,999 22,999 8,000  
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วนัที� 30 ส.ค. - 3 ก.ย. 61 22,999 22,999 22,999 8,000  

วนัที� 31 ส.ค. - 4 ก.ย. 61 21,999 21,999 21,999 8,000  

วนัที� 1 - 5 ก.ย. 61 20,999 20,999 20,999 8,000  

วนัที� 2 - 6 ก.ย. 61 19,999 19,999 19,999 8,000 ตดักรุ๊ปไม่ได ้/จ่ายทวัร์เตม็ 

วนัที� 3 - 7 ก.ย. 61 18,888 18,888 18,888 8,000 ตดักรุ๊ปไม่ได ้/จ่ายทวัร์เตม็ 

วนัที� 4 - 8 ก.ย. 61 21,999 21,999 21,999 8,000  

วนัที� 7 - 11 ก.ย. 61 21,999 21,999 21,999 8,000  

วนัที� 8 - 12 ก.ย. 61 20,999 20,999 20,999 8,000  

วนัที� 9 - 13 ก.ย. 61 19,999 19,999 19,999 8,000 ตดักรุ๊ปไม่ได ้/จ่ายทวัร์เตม็ 

วนัที� 10 - 14 ก.ย. 61 18,888 18,888 18,888 8,000 ตดักรุ๊ปไม่ได ้/จ่ายทวัร์เตม็ 

วนัที� 11 – 15 ก.ย. 61 21,999 21,999 21,999 8,000  

วนัที� 14 – 18 ก.ย. 61 21,999 21,999 21,999 8,000  

วนัที� 15 – 19 ก.ย. 61 20,999 20,999 20,999 8,000  

วนัที� 16 – 20 ก.ย. 61 19,999 19,999 19,999 8,000 ตดักรุ๊ปไม่ได ้/จ่ายทวัร์เตม็ 

วนัที� 17 – 21 ก.ย. 61 18,888 18,888 18,888 8,000 ตตัดักรุ๊ปไม่ได ้/จ่ายทวัร์เตม็ 

วนัที� 18 – 22 ก.ย. 61 21,999 21,999 21,999 8,000  

วนัที� 21 – 25 ก.ย. 61 21,999 21,999 21,999 8,000  

วนัที� 22 – 26 ก.ย. 61 20,999 20,999 20,999 8,000  

วนัที� 23 – 27 ก.ย. 61 20,999 20,999 20,999 8,000  

วนัที� 24 – 28 ก.ย. 61 20,999 20,999 20,999 8,000  

วนัที� 25 – 29 ก.ย. 61 21,999 21,999 21,999 8,000  

วนัที� 28 ก.ย.  – 2 ต.ค. 61 21,999 21,999 21,999 8,000  

วนัที� 29 ก.ย.  – 3 ต.ค. 61 20,999 20,999 20,999 8,000  

วนัที� 30 ก.ย.  – 4 ต.ค. 61 23,999 23,999 23,999 8,000  

วนัที� 1 – 5 ต.ค. 61 23,999 23,999 23,999 8,000  

วนัที� 4 - 8 ต.ค. 61 24,999 24,999 24,999 8,000  

วนัที� 5 - 9 ต.ค. 61 24,999 24,999 24,999 8,000  

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

วนัที� 7 - 11 ต.ค. 61 23,,999 23,,999 23,,999 8,000  

วนัที� 8 - 11 ต.ค. 61 23,999 23,999 23,999 8,000  

วนัที� 12 - 16 ต.ค. 61 27,999 27,999 27,999 8,000  

วนัที� 13 - 17 ต.ค. 61 24,999 24,999 24,999 8,000  

วนัที� 14 - 18 ต.ค. 61 24,999 24,999 24,999 8,000  

วนัที� 15 - 19 ต.ค. 61 24,999 24,999 24,999 8,000  

วนัที� 19 - 20 ต.ค. 61 27,999 27,999 27,999 8,000  
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วนัที� 20 - 24 ต.ค. 61 27,999 27,999 27,999 8,000  

วนัที� 21 - 25 ต.ค. 61 27,999 27,999 27,999 8,000  

วนัที� 22 - 26 ต.ค. 61 27,999 27,999 27,999 8,000  

วนัที� 23 - 27 ต.ค. 61 24,999 24,999 24,999 8,000  

จอยแลนด์ หักค่าตั�ว 7,000 บาท 

***ไม่มีราคาเด็ก INFANT 7,000 บาท*** 

 
***ราคาคา่ทวัรด์งักลา่วหากมกีารเปลี�ยนแปลงคา่ต ั�วเครื�องบนิภาษสีนามบนิภาษนํี "ามนัของสายการบนิ*** 

***บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ&ในการปรบัราคาขึ"นตามสายการบนิ*** 
 

วนัแรก  สนามบนิดอนเมอืง                                                                                                           (-- /--/--) 
23.59 น. พรอ้มกนัที! สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ชั �น 3 อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอร ์สายการบนิ AIR 

ASIA X เจา้หนา้ที!ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกในการเช็คอนิ  
 
วนัที�สอง นารติะ - วดันารติะซนั – AEON TOWN - ชอ้ปปิ" ง นารติะ สเตช ั�น                                  (-- /--/อสิระ) 
05.05 น. เหนิฟ้าสูเ่มอืงนารติะ ประเทศญี!ปุ่ น โดยเที�ยวบนิที� XJ 602 (ไมร่วมคา่อาหารบนเครื!อง) 
13.00 น.   ถงึสนามบนินารติะ ประเทศญี!ปุ่ น (เวลาทอ้งถิ!นเร็วกวา่ไทย 2 ชั!วโมง) หลังจากผา่นขั �นตอนศลุกากรแลว้  
 นําท่านเดนิทางสู่ วดันารติะซนั ตั �งอยู่ในเมืองนาริตะ และเป็นวัดที!มี

ชื!อเสยีงที!สดุในภมูภิาคคันโต โดยในชว่งเทศกาลปีใหมข่องทกุปี ผูค้นจะ
แหแ่หนมาขอพรที!วัดแหง่นี�อยา่งลน้หลาม ภายในวัดมเีจดยี ์5 ชั �นอยู ่1 คู ่
มีส่วนหย่อมและสระนํ� าขนาดใหญ่ ส่วนอาคารหลักของวัด นั�นมี
สถาปัตยกรรมแบบอนิเดีย แต่ก็ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของญี!ปุ่ นได ้
อยา่งลงตัว นอกจากนี�ที!นี!ยังเป็นสํานักงานใหญข่องโรงเรยีน สอนศาสนา 
ลัทธชินิกอน และถอืเป็น 1 ใน 3 วัดหลักของลัทธคัินโตที!ไดส้รา้งขึ�นอทุศิ
แดเ่ทพเจา้ฟดูเูมยีวโอะซึ!งเป็นเทพเจา้แหง่ไฟ  

 จากนั�นนําทา่นเลอืกซื�อสนิคา้นานาชนดิที! AEON TOWN SHOPPING 
MALL และเลน่ผอ่นคลายชมบรรยากาศยามคํ!าคนื บรเิวณ นารติะ สเตช ั�น ตามอธัยาศัย สมควรแกเ่วลา 

เย็น อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั  
พกัที�   NARITA TOBU HOTEL / NARITA GATEWAY HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 
วนัที�สาม นารติะ - วนอทุยานแหง่ชาตฮิาโกเน ่– ลอ่งเรอืโจรสลดั - หบุเขาโอวาคดุาน ิ–  โอชโินะ ฮคัไค -  

อาบนํ "าแรธ่รรมชาต ิ- บฟุเฟตข์าปยูกัษ ์เสริฟ์ไมอ่ ั"น              (B / L / D) 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ (มื"อที� 1) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เดนิทางสู่ วนอุทยานแห่งชาต ิฮาโกเน่ สถานที!ท่องเที!ยวที!ไดรั้บความนิยมโดยเป็นส่วนหนึ!งของอุทยาน
แห่งชาติ ฟูจิ-ฮาโกเน่- อิส ึที!ผูม้าเยือนสามารถชื!นชมความงามแห่ง
ธรรมชาตแิละดอกไมน้านาพันธุห์ลากสสีนัที!เบง่บานตลอดทั�งปี ท ิ วทัศนท์ี!
สวยงามหลากหลาย รวมไปถงึภเูขาไฟฟจู ิทะเลสาบอะช ิและโอวาคดุาน ิ
ฮาโกเน่ยังมชีื!อเสยีงในเรื!องของการเป็นแหลง่นํ�าพรุอ้น ที!แปลกไปกวา่นั�น
คือ มีจํานวนนํ�าพุรอ้นมากถงึ 17 แห่ง นําท่าน ล่องเรอืโจรสลดัที�
ทะเลสาบอาช ิ(ขึ�นอยู่กับสภาพอากาศ) ทะเลสาบที!กอ่ตัวจากลาวาของ
ภูเขาไฟฟูจ ิหากวันใดอากาศสดใส ท่านจะไดส้ัมผัสกับทัศนียภาพอัน
งดงามของทะเลสาบที!มภีเูขาไฟฟจูเิป็นฉากหลัง นําทา่นเดนิทางสู ่หบุเขา
โอวาคุดาน ิหรือ หุบเขานรก ชมบอ่นํ�าแร่กํามะถันที!สามารถตม้ไข่ไหส้กุ 
ดว้ยอณุหภมู ิ97 องศาเซลเซยีส ชมิไขด่ํา ที!เชื!อกนัวา่ เมื!อกนิไขดํ่า 1 ฟอง จะทําใหม้อีายยุนืยาว ขึ�น 7 ปี  

เที�ยง  บรกิารอาหารกลางวนั (มื"อที� 2) ณ ภตัตาคาร  
บา่ย  นําทา่นสู ่โอชโินะ ฮคัไค (OSHINO HAKKAI) บอ่นํ�าธรรมชาติ
  กบัความเลื!อมใสศรัทธา ความเชื!อในภเูขาไฟศักดิKสทิธิKฟจูยิามา่ กบั
  เวลาแสนยาวนานจากการละลายของหมิะของบนภเูขาไฟฟจูทีี!ไหล
  ซมึ ลกึลงพื�นพภิพปฏบิตักิารซมึซบับรเิวณที!ลุม่ทําใหเ้กดินํ�าซมึขัง
  ขยายวงกวา้งกลายเป็นบอ่ขนาดยอ่มนํ�าในบอ่แตล่ะบอ่ใสสะอาด
  จนเกดิสะทอ้นที!สวยงาม ตอ่มาในปี ค.ศ. 1985 สถานที!แหง่นี�ไดรั้บ
  การคัดเลอืกเป็น 1ใน100 อนัดับแหลง่นํ�าจากธรรมชาต ิที!ดทีี!สดุ
  ของญี!ปุ่ น ทา่นสามารถเลอืกซื�อสนิคา้พื�นเมอืงตา่งๆ  และสนิคา้
  เกษตรกรรมที!ชาวบา้นนํามาขายระหวา่งทางได ้ ไมว่า่จะเป็นผัก
  ภเูขาที!สดกรอบ ผลไมอ้บแหง้ ถั!ว มนัญี!ปุ่ น และอื!นๆ อกีมากมาย 
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  สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ี!พัก 
พกัที�   NEW STAR HOTEL / HATOYA HOTEL / FUJI MATZUSONO HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 
 
 
 
 
 
 
คํ�า รบัประทานอาหารคํ�า (มื"อที� 3) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม อ ิ�มอรอ่ยกบัเมนูมื"อพเิศษที�มขีาปยูกัษใ์หท้า่น

ไดล้ิ�มลองรสชาตปิพูรอ้มนํ�าจิ�มสไตสญ์ี!ปุ่ นอยา่งจใุจ หลังอาหารใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการแชนํ่ "าแรธ่รรมชาต ิ
เชื!อวา่ถา้ไดแ้ชนํ่�าแรแ่ลว้ จะทําใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขีึ�น 

 
วนัที�ส ี� ภเูขาไฟฟจู ิ- ศนูยจ์าํลองแผน่ดนิไหว - ยา่นชนิจกุ ุ- โอไดบะ                              (B / อสิระ / อสิระ) 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ (มื"อที� 4) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 นําทา่นเดนิทางสู ่ภเูขาไฟฟจู ิสมัผัสภเูขาไฟฟจูอิยา่งใกลช้ดิที!บรเิวณขั �นที! 5 
ซึ!งเป็นจดุที!รถโดยสารสามารถขึ�นไปจอดได ้ฟจูเิป็นภเูขาไฟที!สงูที!สดุในญี!ปุ่ น 
และยังเป็นสัญลักษณ์ของประเทศญี!ปุ่ นอกีดว้ย ทา่นสามารถชมความงามของ
ภูเขาไฟฟูจไิดต้ลอดทั�งปี เพราะในแต่ละฤดูภูเขาไฟฟูจิจะมีความงดงามที!
แตกตา่งกนั และเป็นภเูขาไฟที!สวยงามไมว่า่จะมองจากมมุไหนก็ตาม (หมาย
เหต ุการขึ"นชมพเูขาไฟฟจู ิช ั"น 5 น ั"นข ึ"นอยูก่บัสภาพอากาศอํานวย) นํา
ทา่นเยี!ยมชม ศนูยจ์าํลองแผน่ดนิไหว ตั �งอยูบ่รเิวณใกล ้ๆ  กบัเขตภเูขาไฟฟจู ิ

ภายในมีหอ้งจัดแสดงขอ้มูลการประทุของภูเขาไฟจากทุกมุมโลก หอ้งแสดงภาพแผ่นดนิไหว หอ้งแสดง
เหตุการณ์หลังแผ่นดนิไหว หอ้งจําลองแผ่นดนิไหว หอ้งอุทกภัย หอ้งเขาวงกตกระจก นอกจากนี�ยังมีโซน
ถ่ายภาพกับภูเขาไฟฟูจิ โซนความรูต้่างๆ และ โซนช็อปปิ� งสนิคา้งานฝีมือญี!ปุ่ นต่างๆ เช่นมีดแบบดั�งเดิม 
ผลติภัณฑเ์ครื!องปั�นดนิเผา เครื!องสําอาง และ ของฝากอกีมากมาย และยังมหีอ้งนํ�าไวบ้รกิารฟรอีกีดว้ย 

เที�ยง อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั  
บา่ย นําทา่นเดนิทางสู ่ยา่นโอไดบะ เป็นเกาะจําลองขนาดใหญซ่ึ!งสรา้งขึ�นจากการถมทะเลบรเิวณอา่วโตเกยีว เตบิโต

ขึ�นอยา่งรวดเร็วในฐานะเขตทา่เรอื จนถงึชว่งทศวรรษที! 1990 โอะไดบะไดก้ลายเป็นยา่นการคา้ ยา่นพักอาศัย 
และนันทนาการที!ใหญ่โตแห่งหนึ!ง นําชม Unicorn Gundam หุ่น
กันดั �มตัวใหมเ่ป็นรุ่น RX-0 Unicorn Gundam ในโหมด Destroy เป็น
หุ่นสขีาว-แดง มีความสูงประมาณ 24 เมตร สูงกว่าหุ่นตัวเดมิถงึ 6 
เมตร นําท่านเดนิทางสู ่ย่านชนิจุกุ ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับการ
จับจ่ายซื�อสนิคา้นานาชนดิ ไมว่า่จะเป็น รา้นซานรโิอะ รา้นขายเครื!อง
อเิลคทรอนกิส ์กลอ้งถา่ยรูปดจิติอล นาฬกิา เครื!องสําอาง ตา่งๆ กันที!
รา้น MATSUMOTO แหลง่รวมเหลา่บรรดาเครื!องสําอางมากมาย อาท ิ
มารค์เตา้หู,้ โฟมลา้งหนา้ WHIP FOAM , ครมีกนัแดดชเิซโด ้แอนเนส
ซา่ที!คนไทยรูจั้กเป็นอยา่งด ี

คํ�า อสิระอาหารคํ�าตามอธัยาศยั  
พกัที�   NARITA TOBU HOTEL / NARITA GATEWAY HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 
วนัที�หา้  ออิอน - สนามบนินารติะ - สนามบนิดอนเมอืง                                                             (B / อสิระ / --) 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ (มื"อที� 5) ณ หอ้งอาหาร 

นําท่านเดนิทางสู ่ออิอน มอลล ์(Aeon Narita Mall) หา้งสรรพสนิคา้ที!นยิมในหมูนั่กทอ่งเที!ยวชาวต่างชาต ิ
เนื!องจากตั �งอยู่ใกลก้ับสนามบนินานาชาตนิารติะ ภายในตกแต่งในรูปแบบที!ทันสมัยสไตลญ์ี!ปุ่ น มีรา้นคา้ที!
หลากหลายมากกว่า 150 รา้นจําหน่ายสนิคา้แฟชั!น อาหารสดใหม ่และอปุกรณ์ภายในบา้น นอกจากนี�ยังมรีา้น
เสื�อผา้แฟชั!นมากมาย เชน่ MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, Capcom games arcade และซปุเปอรม์ารเ์กต
ขนาดใหญ ่เป็นตน้  

เที�ยง อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั  
14.25 น. เหนิฟ้าสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิ สายการบนิ AIR ASIA X เที�ยวบนิที� XJ603 (ไมร่วมคา่อาหารบนเครื!อง) 
19.10 น. ถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ 
 
 

**โปรแกรมสามารถสลบัปรบัเปลี�ยนไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้** 
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เง ื�อนไขหอ้งพกั :  
1. โรงแรมที!ระบใุนรายการทวัรยั์งไมค่อนเฟิรม์ 100% ซึ!งอาจจะมกีารเปลี!ยนแปลง โดยทางบรษัิททวัรจ์ะแจง้ใหท้ราบพรอ้มกบัใบนัด
หมายเตรยีมตวั ประมาณ 1-3 วนั กอ่นการเดนิทาง โดยจะจัดโรงแรมใหอ้ยูใ่นระดบัเดยีวกนั 
2. โรงแรมในประเทศญี!ปุ่ น หอ้งพักจะมขีนาดคอ่นขา้งเล็กและบางโรงแรมจะไมม่บีรกิารหอ้งพักแบบ 3 ทา่น (TRIPLE) ดงันั�นทาง
บรษัิททวัรจ์ะจัดหอ้งพักใหท้า่นแยกเป็น 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
บรษัิททวัรจ์ะจัดหอ้งพักแบบ 1 เตยีงใหญ ่(DOUBLE) ใหท้า่นแทน 
4. กรณีโรงแรมที!เขา้พัก ไมม่บีรกิารออนเซ็นภายในโรงแรม ทางบรษัิททวัรจ์ะนําคณะเขา้ใชบ้รกิารออนเซ็นที!อยู่บรเิวณใกลเ้คยีงแทน 
(เฉพาะรายการทวัรท์ ี�ระบุโปรแกรมอาบนํ"าแรธ่รรมชาตเิทา่น ั"น) 
 

* ต ั�วสายการบนิไมส่ามารถระบทุี�น ั�ง ใชว้ธิ ีRANDOM คอืการสุม่เลอืกที�น ั�งโดยระบบสายการบนิ * 
การจดัที�น ั�งบนเครื�องบนิ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ําหนด ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

แตจ่ะทาํการ Request ใหไ้ดเ้ทา่น ั"น งดการคนืบตัรโดยสาร และหากยกเลกิการเดนิทาง  
ทางสายการบนิไมม่รีะบบคนืเงนิบางสว่น 

หากผูโ้ดยสารถกูปฎเิสธการออกนอกประเทศไทยหรอืเขา้ประเทศญี�ปุ่ น 
จากเจา้หนา้ที�แรงงานไทยหรอืเจา้หนา้ที�ตรวจคนออกนอกประเทศไทยและเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้

เมอืงที�ประเทศญี�ปุ่ นทางผูจ้ดัและทางสายการบนิจะไมส่ามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที�เกดิข ึ"นทกุกรณี 
ผูโ้ดยสารอาจจะตอ้งรบัผดิชอบคา่ปรบัที�ประเทศญี�ปุ่ นเรยีกเก็บ 

ผูโ้ดยสารตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเที�ยวบนิถดัไปที�มที ี�น ั�งวา่งหรอืตามวนัเดนิทางของต ั�วเครื�องบนิ 
ท ั"งนี"แลว้แตท่างเจา้หนา้ที�ตรวจคนและสายการบนิ ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 
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ราคาทวัรร์วม 

1. คา่ตัyวเครื!องบนิไป-กลับ 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-กลับ ทา่นละ 20 กก.  8.หัวหนา้ทัวรนํ์าเที!ยวตลอดรายการ 
9. คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื!อนไขตามกรมธรรม)์ 

 
ราคาทวัรไ์มร่วม  

1.   ภาษีมลูคา่เพิ!ม 7% และภาษีหัก ณ ที!จา่ย 3% (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ / ใบกํากบัภาษี) 
2.   คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพทส์ว่นตัว คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง อาหารและเครื!องดื!มที!สั!งเพิ!ม 
3. คา่นํ�าหนักกระเป๋าสมัภาระ ที!หนักเกนิสายการบนิกําหนด (ปกต ิขาไป 20 กก. / ขากลับ 20 กก.) 
4. คา่วซีา่สําหรับพาสปอรต์ตา่งชาต ิ
5. ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิ�นทา่นละ 5,000 เยน หรอื 1,500 บาท ตอ่ทรปิ (ชําระที�สนามบนิดอนเมอืงในวนั

เช็คอนิ) 
6. ทปิหวัหนา้ทวัร ์ตามความพงึพอใจ 

 
การเดนิทางในแตล่ะคร ั"งจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจาํนวน 30 ทา่นขึ"นไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอ
สงวนสทิธิ&ในการเลื�อนการเดนิทาง หรอืเปลี�ยนแปลงราคา 
กรณุาชําระมดัจํา ทา่นละ 15,000 บาท  หรอืทา่นละ 20,000 กรณีเดนิทางตรงกบัวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์หากมกีาร
ยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ&ในการยดึมดัจําหรอืคา่ทวัรท์ ั"งหมด เนื�องจากทางบรษิทัฯ ไดชํ้าระคา่ต ั�ว
เครื�องบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นที�เรยีบรอ้ย คา่ทวัรส์ว่นที�เหลอื กรณุาชําระ 30 วนักอ่นการเดนิทาง  

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

ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการยกเลกิที!บรษัิทอยา่งใดอยา่งหนึ!งเพื!อแจง้
ยกเลกิการจองกบัทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อกัษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเที!ยวหรอืเอเจนซี!ตอ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเที!ยวหรอืเอเจนซี! (ผูม้ชี ื�อในเอกสารการจอง) 
จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการขอรับเงนิคนืที!บรษัิทอยา่งใดอยา่งหนึ!งเพื!อทําเรื!องขอรับเงนิ
คา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ 
และหนา้สมดุบญัชธีนาคารที!ตอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงื!อนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี� 
2.1 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารที!ชําระแลว้ ***ในกรณีที�วนั

เดนิทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 45 วนั  
ทั �งนี� ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้า่ยที!ไดจ้า่ยจรงิจากคา่บรกิารที!ชําระแลว้เนื!องในการเตรยีมการจัดการนําเที!ยวใหแ้ก่
นักทอ่งเที!ยว เชน่ การสํารองที!นั!งตัyวเครื!องบนิ การจองที!พักฯลฯ 

3. การเดนิทางที!ตอ้งการันตมีัดจําหรอืซื�อขาดแบบมเีงื!อนไข หรอืเที!ยวบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กบั
สายการบนิ หรอืผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทั �งหมด   

4. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี� วนัจันทร ์
ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. – 17.30 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 16.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์
ที!รัฐบาลประกาศในปีนั�นๆถอืวา่เป็นวันหยดุทําการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิKในการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเที!ยวเดนิทางไมถ่งึ 30 คน  
 
เง ื�อนไขและขอ้กาํหนดอื�นๆ 

1. ทัวรน์ี�สําหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พื!อการทอ่งเที!ยวเทา่นั�น 
2. ทัวรน์ี�เป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามที!ระบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทั �งหมด หรอื

ถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทั �งหมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิKในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที!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. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิKไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื!อ นามสกลุ คํานําหนา้ชื!อ เลขที!หนังสอื
เดนิทาง และอื!นๆ เพื!อใชใ้นการจองตัyวเครื!องบนิ ในกรณีที!นักทอ่งเที!ยวหรอืเอเจนซี!มไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทาง
บรษัิทพรอ้มการชําระเงนิมัดจํา 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิKในการเปลี!ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื!อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ 
ภมูอิากาศ และเวลา ณ วนัที!เดนิทางจรงิของประเทศที!เดนิทาง ทั �งนี� บรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภยัของนักทอ่งเที!ยว
สว่นใหญเ่ป็นสําคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิKไมรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ที!เพิ!มขึ�นของนักทอ่งเที!ยวที!มไิดเ้กดิจาก
ความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิ อบุตัเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหาย
หรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลี!ยนแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอื!น เป็นตน้ 
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7. อตัราคา่บรกิารนี�คํานวณจากอตัราแลกเปลี!ยนเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันที!ทางบรษัิทเสนอราคา ดังนั�น ทางบรษัิทขอสงวน
สทิธิKในการปรับราคาคา่บรกิารเพิ!มขึ�น ในกรณีที!มกีารเปลี!ยนแปลงอตัราแลกเปลี!ยนเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตัyวเครื!องบนิ คา่
ภาษีเชื�อเพลงิ คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลี!ยนแปลงเที!ยวบนิฯลฯ  

 

 

 

 

 

 
 
ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 

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

 
หมายเหต ุ

1.บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ&ในการออกทวัรต์ ั"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!งอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 
3.ทางบรษัิทฯจะรับเฉพาะลกูคา้ที!มคีวามประสงคท์ี!จะเดนิทางไปทอ่งเที!ยวเทา่นั�น 
4.ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท ิ ไมเ่ที!ยวบางรายการ, ไมท่าน
อาหารบางมื�อเพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่งทางบรษัิทฯไดชํ้าระคา่ใชจ้า่ยใหตั้วแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออก
เดนิทางแลว้ 

 
 
 
 

 

 
 

ขอ้ควรทราบ 
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ี�ประสงคจ์ะพํานกัระยะส ั"นในประเทศญี�ปุ่ นไม่

เกนิ 15 วนัไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยว เยี�ยมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยื�นเอกสารในข ั"นตอนการ
ตรวจเขา้เมอืงเพื�อยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี�ปุ่ น* ดงัตอ่ไปนี" 

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

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

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

โปรดอา่นทกุขอ้ในรายการทวัรโ์ดยละเอยีด  
หากมขีอ้สงสยักรณุาสอบถามกอ่นทาํการจองทกุคร ั"ง 


