
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 



วนัแรก สนามบินดอนเมือง – นารติะ – เมืองเก่าซาวาระ - ศาลเจา้คาโทร ิ

 

02.00 น. พรอ้มกนัที่สนามบินนานาชาตดิอนเมือง ชั้น 3 อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคานเ์ตอร์

สายการบิน AIR ASIA X เจา้หน้าท่ีของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกใน

การเช็คอิน 

สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครือ่ง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ทีน่ ัง่ 
จดัทีน่ ัง่แบบ 3-3-3 มบีรกิารอาหารรอ้นเสริฟ์ท ัง้ขาไปและขากลบั 

(น า้หนกักระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซือ้น า้หนกัเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย) 
05.05 น. เหินฟ้าสู่เมืองนาริตะ ประเทศญ่ีปุ่น โดยสายการบินแอร์ เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ602 

บรกิารอาหาร และเครือ่งดื่มบนเครือ่ง 

 
 

 

 

 

 
 
13.10 น.   ถึง เมืองนาริตะ ประเทศญ่ีปุ่น หลงัจากผ่านขั้นตอนศุลกากรแลว้ จากน้ันน าท่านสกัการะขอพร

ท่ี ศาลเจา้คาโทริ ตั้งอยู่ทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของเมืองนาริตะ เป็นศาลเจา้ของศาสนา

ชินโต และเป็นศาลเจา้หลักของศาลเจา้คาโทริกว่า 100 แห่งทัว่ทั้งญ่ีปุ่น มีไวส้ักการะ ทหารผู้

พิทกัษ์ท่ีส าคญัในยุคสมยัซามูไรโบราณ ส่ิงก่อสรา้งท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของศาลเจา้คาโทริ คือ อาคารสี

ด า และประตสีูแดงเขม้ ซ่ึงสรา้งมาตั้งแต่ปี 1700 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองเก่าซาวาระ เมืองท่ีขึ้ นชื่อว่าเป็น ลิตเต้ิลเอโดะ แห่งชิบะ เป็นเมืองเล็กๆ

ตั้งอยูท่างทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของเมืองนาริตะ ซ่ึงเคยเป็นศนูยก์ลางการขนส่งขา้วในช่วงสมยั

เอโดะ  (1603-1867) ซ่ึงเป็นเขตพ้ืนท่ีท่ียงัคงหลงเหลือรา้นคา้และอาคารบา้นเรือนท่ีตั้งเรียง

รายมาตั้งแต่สมยัโบราณ โดยยงัคงสภาพเหมือนเม่ือรอ้ยกว่าปีท่ีแลว้ดว้ยความร่วมมือของคนใน

ทอ้งถ่ิน อิสระใหท่้านสมัผสัเมืองเก่าดั้งเดิมของญ่ีปุ่น รา้นคา้ต่างๆ และคลงัสินคา้จากสมยัเอโดะ  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ค า่ อิสระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

พกัที่ TOYOKO INN NARITA HOTEL หรอืเทียบเท่า 

 

วนัที่สอง      ขอพรเจา้แม่กวนอิม วัดอาซากุสะ - เยือนหุบเขานรก โอวาคุดานิ – ชอ้ปป้ิงโกเทมบะ 

เอา้ตเ์ล็ท -  อาบน ้าแรธ่รรมชาต ิ+ ทานขาปูยกัษ ์

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านชม วัดอาซากุสะ วดัท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในกรุงโตเกียว เขา้นมสัการขอพรจากพระพุทธรูปเจา้

แม่กวนอิมทองค า  นอกจากน้ันท่านยงัจะไดเ้ก็บภาพประทบัใจกบัโคมไฟขนาดยกัษ์ท่ีมีความสูง

ถึง 4.5 เมตรซ่ึงแขวนอยูบ่ริเวณประตูทางเขา้วดั และยงัสามารถเลือกซ้ือเคร่ืองรางของขลงัได้

ภายในวดั ฯลฯ หรือเพลิดเพลินกบั ถนนนาคามิเซ ถนนชอ้ปป้ิงท่ีมีชื่อเสียงของวดั มีรา้นขายของ

ท่ีระลึกมากมายไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองรางของขลงั ของเล่นโบราณ และตบทา้ยดว้ยรา้นขายขนมท่ี

คนญ่ีปุ่นมายงัวดัแหง่น้ีตอ้งมาต่อคิวกนัเพื่อล้ิมลองกบัรสชาดสุดแสนอร่อย  

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

จากน้ันน าท่านเดินทางโดยรถโคช้สู่ หุบเขาโอวาคุดานิ ท่ียงัครุกรุ่นดว้ยควนัจากบ่อก ามะถัน

เดือดอยู่ตลอดเวลา ชมบ่อน ้าแร่ก ามะถันซ่ึงสามารถตม้ไข่ใหสุ้กได้ โดยชาวญ่ีปุ่นมีความเชื่อว่า

หากไดท้านไขด่ าหน่ึงฟองจะท าใหอ้ายุยนืยาวขึ้ นอีก 7 ปี  

 

 

 

 

 

 



 

 

หลงัจากน้ันใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นมช่ือดงัท่ี โกเทมบะ พรเีม่ียม เอา้ทเ์ล็ต แหล่งรวม

สินคา้น าเขา้และสินคา้แบรนดญ่ี์ปุ่นท่ีดงัไปทัว่โลก พบกบัคอลเลคชัน่เส้ือผา้ใหม่ล่าสุด อาทิ MK 

MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY ฯลฯ เลือกซ้ือกระเป๋าแบรนดเ์นมยี่หอ้ดงั

ไดท่ี้รา้น BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, TUMI, GAP, ARMANI ฯลฯ เลือกดูเคร่ืองประดบั และ

นาฬิกาหรูอยา่ง TAG HEUER, AGETE, S.T. DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯ รองเทา้แฟชัน่ 

HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ 

 

 

 

 

 

 

พกัที่ ALEXANDER ROYAL RESORT YAMANAKAKO HOTEL หรอืระดบัเดียวกนั 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม *** ใหท่้านไดอ่ิ้มอรอ่ยกบัม้ือพิเศษท่ีมีขา

ปูยกัษใ์หท่้านไดล้ิ้ มลองรสชาตปูิพรอ้มน ้าจิ้ มสไตสญ์ี่ปุ่นอยา่งจุใจ หลงัอาหารใหท้่านไดผ้่อน

คลายกบัการแช่น ้าแรธ่รรมชาต ิเช่ือว่าถา้ไดแ้ช่น ้าแรแ่ลว้จะท าใหผ้ิวพรรณสวยงาม และ

ช่วยใหร้ะบบหมุนเวียนโลหิตดีข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที่สาม ภูเขาไฟฟูจ ิ (ชั้นท่ี5) – เปิดประสบการณใ์หม่ กบั พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น – ทุ่งดอกลาเวน

เดอร ์ - ชอ้ปป้ิงชินจูกุ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  



น าท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจ ิบรเิวณชั้น 5 โดยรถโคช้ (ขึ้ นอยูก่บัสภาพภูมิอากาศ) ใหท่้านได้

สมัผัสอากาศอนับริสุทธ์ิบนยอดเขาฟูจิ ถ่ายภาพท่ีระลึกกับภูเขาไฟท่ีไดช้ื่อว่ามีสดัส่วนสวยงาม

ท่ีสุดในโลก ซ่ึงเป็นภูเขาไฟท่ียงัดบัไม่สนิท และสูงท่ีสุดในประเทศญ่ีปุ่นจากดา้นล่างสู่บนยอด

ปล่องเขาดว้ยความสูง 3,776 เมตร)  

 

 

 

 

 

 

น าท่านเปิดประสบการณ์ใหม่กบั พิธีชงชาญี่ปุ่น ซ่ึงเป็นเอกลกัษณ์ของประเทศญ่ีปุ่นว่าดว้ยการ

ใชเ้วลาอยา่งสุนทรีย ์ดว้ยการด่ืมและการชงชาผงสีเขียวหรือมทัฉะ นับตั้งแต่ประมาณศตวรรษท่ี 

14 ตน้ฉบับของพิธีชงชา และใหท่้านไดส้ัมผัสกับบรรยากาศของการจ าลองเร่ืองราวเก่ียวการ

พบปะกนัในวงสงัคมเก่ียวกบัการด่ืมและชงชาท่ีไดแ้พร่หลายในบรรดาชนชั้นสูงในประเทศญ่ีปุ่น 

จากนั้นอิสระใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือของท่ีระลึกตามอธัยาศยั 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ ทุ่งดอกลาเวนเดอร ์ท่ีบานสะพรัง่เหมือนพรมสีม่วงในฤดูรอ้นท่ีดึงดูด

ใหนั้กท่องเท่ียวมากมาย มาเท่ียวชมและถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกอย่างเต็มอ่ิม สามารถชมความงาม

และสัมผัสกล่ินหอมเย็นของดอกลาเวนเดอรใ์นทุ่งสีม่วง ซ่ึงโดยปกติทุ่งดอกลาเวนเดอร์จะเร่ิม

บานในชว่งวนัท่ี 16 มิถุนายน-17 กรกฎาคมของทุกปี (ขึ้ นอยูก่บัสภาพอากาศ) 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ:  หากทุ่งลาเวนเดอรไ์ม่บานหรือหมดฤดูแลว้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเปลี่ยน

โปรแกรมโดยการน าท่านเดินทางสู ่หมู่บา้นโอชิโนะฮคัไค แทน ใหท่้านเจาะลึกตามหาแหล่ง

น ้าบริสุทธ์ิจากภูเขาไฟฟูจิ ท่ีเป็นแหล่งน ้าตามธรรมชาติตั้งอยูใ่นหมู่บา้นโอชิโนะ จ.ยามานชิ หรือ

พดูในทางกลบักนัคือกลุ่มน ้าผุดโอชิโนะฮคัไค เพียงกา้วแรกท่ียา่งเทา้เขา้ไปในหมู่บา้นก็สมัผัสได้

ถึงอากาศบริสุทธ์ิ และไอเย็นจากแหล่งน ้าธรรมชาติท่ีมีใหเ้ห็นอยู่ทุกมุม โดยในบ่อน ้าใสแจ๋วมี

ปลาหลากหลายพนัธุแ์หวกวา่ยอยา่งสบายอารมณ ์ แต่ขอบอกเลยว่าน ้าแต่ละบ่อน้ันเย็นจับใจจน

แอบสงัสยัว่าน้องปลาไม่หนาวสะทา้นกนับา้งหรือ เพราะอุณหภูมิในน ้าเฉล่ียอยูท่ี่ 10-12 องศา



เซลเซียสนอกจากชมแลว้ก็ยงัมีน ้าผุดจากธรรมชาติใหต้กัด่ืมตามอธัยาศยั และท่ีส าคญั หมู่บา้น

โอชิโนะยงัเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงสินคา้โอทอปชั้นเยีย่มอีกดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันน าท่านชอ้ปป้ิงย่านดงั ย่านชินจุกุ”ใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกบัการจบัจ่ายซ้ือสินคา้นานา

ชนิด ไดจ้ากท่ีน่ี ไม่ว่าจะเป็น รา้นซานริโอะ รา้นขายเครื่องอิเลคทรอนิกส ์กลอ้งถ่ายรูป

ดิจิตอล นาฬิกา เครื่องส  าอางค ์ต่างๆ กันที่รา้น MATSUMOTO แหล่งรวมเหล่าบรรดา

เครื่องส  าอางคม์ากมาย อาทิ มารค์เตา้หู ้ โฟมลา้งหนา้ WHIP FOAM ที่ราคาถูกกว่าบา้นเรา 

3 เท่า ครีมกันแดดชิเซโด ้แอนเนสซ่าที่คนไทยรูจ้กัเป็นอย่างดี  และสินคา้อื่น ๆ  หรือให้

ท่านไดส้นุกกบัการเลือกซ้ือสินคา้แบรนดด์งัอาทิ LOUIS VUITTUN, UNIQLO, กระเป๋าสุดฮิต 

BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสื้ อ COMME DES GARCONS, H&M หรอืเลือกซ้ือรองเทา้ 

 

 

 

 

 

 

หลากหลายแบรนดด์งั อาทิ NIKE, CONVERSE, NEW BALANCE, REEBOK ฯลฯ ไดท้ี่รา้น ABC 

MART **อิสระอาหารค า่เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาชอ้ปป้ิง** 

พกัที่ TOYOKO INN NARITA HOTEL หรอืเทียบเท่า 

 

วนัที่สี ่ ชอ้ปป้ิงจุใจละลายเงินเยน ณ หา้งอิออน – สนามบินดอนเมือง - กรุงเทพฯ 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

จากน้ันน าท่านอิสระชอ้ปป้ิง ณ หา้งสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ของนาริตะ หา้งฯ อิออน จสัโก ้ ซ้ือ

ของฝากก่อนกลบั อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม ้และ หากท่านใดหลงไหลในรสชาติของคิทแคท

ชาเขียวสามารถหาซ้ือได้ท่ีน่ีได้เลย **เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาช้อปป้ิงอิสระเท่ียงตาม

อธัยาศยั** 



 

 

 

 

 

 

 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านสู ่สนามบินนารติะ เพื่อเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ 

14.25 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์ เอเชีย เอ็กซ์ เท่ียวบินท่ี XJ603 บริการอาหารและ

เครือ่งดื่มบนเครือ่ง 

19.10 น. ถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวสัดิภาพ 

**************************************** 

** หากท่านตอ้งการจองตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน รถทวัร ์รถไฟ) กรุณาสอบถามเจา้หนา้ท่ีทุกครั้งก่อนท าการ 

ออกตัว๋ เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

*** ขอบพระคุณทุกท่านท่ีใชบ้ริการ *** 

 

อตัราค่าบริการ (บาท) ** บรกิารน ้าดื่มวนัละ 1 ขวดในวนัท่ีมีรายการท่องเท่ียว** 
 

ก าหนดการเดินทาง 
 

 

ผูใ้หญ่หอ้งละ  

2-3 ท่าน 

 

พกัเดี่ยวเพิ่ม 

 

ราคาทวัรไ์ม่รวมตัว๋ 

เครือ่งบิน 

07-10 มิถุนายน 2561 22,999 8,000 16,999 

09-12 มิถุนายน 2561 22,999 8,000 16,999 

14-17 มิถุนายน 2561 22,999 8,000 16,999 

16-19 มิถุนายน 2561 22,999 8,000 16,999 

21-24 มิถุนายน 2561 22,999 8,000 16,999 

23-26 มิถุนายน 2561 22,999 8,000 16,999 

28 มิ.ย.-01 ก.ค. 2561 22,999 8,000 16,999 

30 มิ.ย.-03 ก.ค. 2561 22,999 8,000 16,999 

05-08 กรกฎาคม 2561 22,999 8,000 16,999 

07-10 กรกฎาคม 2561 23,999 8,000 17,999 

12-15 กรกฎาคม 2561 23,999 8,000 17,999 

14-17 กรกฎาคม 2561 23,999 8,000 17,999 

19-22 กรกฎาคม 2561 23,999 8,000 17,999 



21-24 กรกฎาคม 2561 23,999 8,000 17,999 

25-28 กรกฎาคม 2561 23,999 8,000 17,999 

26-29 กรกฎาคม 2561 24,999 8,000 18,999 

02-05 สงิหาคม 2561 22,999 8,000 16,999 

04-07 สงิหาคม 2561 23,999 8,000 17,999 

16-19 สงิหาคม 2561 23,999 8,000 17,999 

18-21 สงิหาคม 2561 23,999 8,000 17,999 

23-26 สงิหาคม 2561 23,999 8,000 17,999 

25-28 สงิหาคม 2561 23,999 8,000 17,999 

30 ส.ค.-02 ก.ย. 2561 23,999 8,000 17,999 

06-09 กนัยายน 2561 22,999 8,000 16,999 

08-11 กนัยายน 2561 19,999 8,000 13,999 

13-16 กนัยายน 2561 22,999 8,000 16,999 

15-18 กนัยายน 2561 22,999 8,000 16,999 

20-23 กนัยายน 2561 22,999 8,000 16,999 

22-25 กนัยายน 2561 22,999 8,000 16,999 

27-30 กนัยายน 2561 22,999 8,000 16,999 

29 ก.ย.-02 ต.ค. 2561 23,999 8,000 17,999 

 

**หมายเหตโุปรแกรมน้ีไม่มีราคาเด็ก** 

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 10,000 บาท** 

***ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน 

ทา่นละ 3500 เยน /ทริป/ตอ่ทา่น*** 
 

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตอ้งยกเลิก 30 วนัก่อนการเดินทางเท่านั้น ไม่เช่นนั้นทาง

บริษัทจะไม่คืนมัดจ  าไม่ว่าดว้ยกรณีใดๆทั้งส้ิน เน่ืองจากทางบริษัทไดท้  าการช าระค่า

ตัว๋ใหก้ับสายการบินเรียบรอ้ยแลว้ โปรดอ่านโปรแกรมทวัรอ์ย่างถ่ีถว้นก่อนการจอง

ทวัรทุ์กครั้ง เพ่ือประโยชนแ์ก่ตวัทา่นเอง  

 



การเดินทางในแต่ละครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ  านวน 30 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดังกล่าว 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเลื่อนการเดินทาง หรอืเปลี่ยนแปลงราคา 

กรุณาช าระมดัจ  า ท่านละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลงั ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืน

มดัจ  าทั้งหมด เน่ืองจากทางบริษัทฯ ไดช้ าระค่าตัว๋เครื่องบินเต็มราคาใหแ้ก่สายการบินเป็นที่เรียบรอ้ย 

ยกเวน้ค่าภาษีน ้ามนัท่ียงัมิไดช้  าระ กรุณาช าระค่าทวัรส์ว่นที่เหลือ 21 วนัก่อนการเดินทาง 

 

หมายเหต ุ 1. ตัว๋เม่ือออกแลว้ ไม่สามารถรฟัีนดไ์ด ้อนัเน่ืองจากเง่ือนไขของสายการบิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบรกิารน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ท่ีมี 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  ค่ารถรบั-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน  ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ    ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 

อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่น (เพราะรฐับาลประกาศยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้บัคนไทย ผูท่ี้

ประสงคจ์ะพ านักระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15 วนั) **ถา้กรณีท่ีทางรฐับาลประกาศใหก้ลบัมาใชว้ีซ่า      

ผูเ้ดินทางจะตอ้งเสียค่าใชจ้า่ยในการท าวีซ่าเพ่ิม ท่านละ 1,700 บาท** 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล 

ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซักรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ  (กรุณา

สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้รกิาร) 

 ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ทา่นละ 3500 เยน /ทริป/ตอ่ทา่น 
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญี่ปุ่นใหก้บัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพ านกัระยะสั้นใน

ประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเที่ยว เยีย่มญาต ิหรอื

ธุรกิจ จะตอ้งยืน่เอกสารในขั้นตอนการตรวจเขา้เมือง เพ่ือยนืยนัการมีคุณสมบตักิารเขา้

ประเทศญี่ปุ่น* ดงัตอ่ไปน้ี 

 

1. ตัว๋เครือ่งบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

2. สิง่ที่ยนืยนัว่าท่านสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยท่ีอาจเกิดข้ึนในระหว่างท่ีพ านกัใน

ประเทศญี่ปุ่นได ้(เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 

3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหว่างที่พ  านกัในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรูจ้กั 

โรงแรม และอื่นๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

4. ก าหนดการเดินทางระหว่างที่พ  านกัในประเทศญี่ปุ่น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้



 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่น (เพราะรฐับาลประกาศยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้บัคนไทย ผูท่ี้

ประสงคจ์ะพ านักระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15 วนั) 

เง่ือนไขการช าระค่าบรกิาร 

1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 10,000 บาทต่อท่านเพ่ือส ารองท่ีนัง่  

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอยา่งน้อย 21 วนั 

กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่าน

ถูกปฏิเสธการจา่ยเงินไม่วา่กรณีใดๆ ใหถื้อวา่นักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัรน้ั์นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเชน่ แฟกซ ์อีเมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท 

ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก

วนัเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวันหยุดท าการของทาง

บริษัท 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือ

เอเจนซ่ี(ผูมี้ชื่อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัท

อยา่งใดอยา่งหน่ึงเพื่อแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบริษัทไม่รบัยกเลิกการ

จองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ชื่อใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนท่ีบริษัทอย่างใด

อย่างหน่ึงเพ่ือท าเร่ืองขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการ

มอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหนา้สมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ให้

ครบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้  

2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่  30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 

ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหกัค่าใชจ้่ายท่ีไดจ้่ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการน า

เท่ียวใหแ้ก่นักท่องเท่ียว เชน่ การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการนัตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ 

Extra Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือ

ค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเชน่ แฟกซ ์อีเมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท 

ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก

วนัเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวันหยุดท าการของทาง

บริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  

 



เง่ือนไขและขอ้ก าหนดอื่นๆ 

1. ทวัรน้ี์ส าหรบัผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทวัรน้ี์เป็นทวัรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วน

หรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่า

บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน 

โดยจะแจง้ใหก้ับนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางส าหรับ

ประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทาง

นักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ีทาง

บริษัทก าหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหน้า

ชื่อ เลขท่ีหนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิได้

ส่งหนา้หนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการช าระเงินมดัจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหส้อดคลอ้ง

กบัสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี บริษัทจะค านึงถึง

ความปลอดภยัของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของนักท่องเท่ียว

ท่ีมิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  

อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการ

บริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดงัน้ัน 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาค่าบริการเพ่ิมขึ้ น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียน

เงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเชื้ อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลง

เท่ียวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่

มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ านาจของบริษัทก ากบัเท่าน้ัน  

ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตวัขึ้ นเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อ

ชิ้ น และรวมกนัทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน า

ออกมาใหเ้จา้หน้าท่ีตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถา้ส่ิงของ

ดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกว่าท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน

เท่าน้ัน  
 



2. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่

และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

3. ประเทศญ่ีปุ่น มีกฎหมายหา้มน าผลิตภณัฑท่ี์ท ามาจากพืช และเน้ือสตัวทุ์กชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผัก ผลไม้

สด  ไข่ เน้ือสตัว ์ไสก้รอกฯ เพ่ือเป็นการป้องกนัโรคติดต่อท่ีจะมาจากส่ิงเหล่าน้ี หากเจา้หน้าท่ีตรวจพบ จะตอ้ง

เสียค่าปรบัในอตัราท่ีสูงมาก 

  
 


