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ชมดอกไม้ – อาบน า้แร่ –แช่ออนเซน – บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์  

ชมกันดัม้ – Ushiku Daibutsu – พักฟูจ ิ

***เที่ยวเตม็ ไม่มีอสิระ วันสงกรานต์เน้นๆ*** 
 
 
 
 
 



  

 

 
วันแรก  สนามบนิดอนเมอืง                                                                                                           (-- /--/--) 
23.00 น.  พร้อมกนัที่ สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชัน้ 3 อาคารผู้โดยสารระหวา่ง มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอ านวยความ

สะดวกในการเช็คอิน  สายการบิน  NOKSCOOT เคาน์เตอร์ 3 ประตู 4 
วันที่สอง นาริตะ - ภเูขาไฟฟูจิ – อาบน า้แร่ แช่ออนเซน็ - บุฟเฟ่ต์ ขาปู                                    (-/SET BOX/D) 
02.20 น.      ออกเดินทางสูโ่ตเกียว ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบิน NOKSCOOT เที่ยวบนิที่ 

XW 102 
10.25 น.   ถึงสนามบินนาริตะ ประเทศญ่ีปุ่ น (เวลาท้องถ่ินเร็วกวา่ไทย 2 ชัว่โมง)  
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน (มือ้ที่ 1) SET BOX 

น าทา่นเดินทางสู ่ภเูขาไฟฟูจิ สมัผสัภเูขาไฟฟจิูอยา่งใกล้ชิดที่บริเวณขัน้ท่ี 5 ซึง่เป็น
จดุที่รถโดยสารสามารถขึน้ไปจอดได้ ฟจิูเป็นภเูขาไฟท่ีสงูที่สดุในญ่ีปุ่ น และยงัเป็น
สญัลกัษณ์ของประเทศญ่ีปุ่ นอีกด้วย ทา่นสามารถชมความงามของภเูขาไฟฟูจิได้ตลอดทัง้ปี เพราะในแตล่ะฤดภูเูขาไฟฟจิูจะมี
ความงดงามที่แตกตา่งกนั และเป็นภเูขาไฟท่ีสวยงามไมว่า่จะมองจากมมุไหนก็ตาม (หมายเหตุ การขึ้นชมภเูขาไฟฟูจิ ช้ัน 
5 น้ันขึน้อยู่กับสภาพอากาศอ านวย)  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า (มือ้ที่  2) ณ ห้องอาหาร อิ่มอร่อยกับเมนูมือ้พิเศษที่มี
ขาปู ให้ท่านได้ลิม้ลองรสชาติปพูร้อมน า้จิม้สไตส์ญ่ีปุ่ นอย่างจใุจ หลงัอาหารให้ท่าน
ได้ผอ่นคลายกบัการแช่น า้แร่ธรรมชาติ เช่ือวา่ถ้าได้แช่น า้แร่แล้ว จะท าให้ผิวพรรณ
สวยงามและช่วยให้ระบบหมนุเวียนโลหิตดีขึน้ 
 สมควรแก่เวลาน าทา่นเดินทางเข้าสูท่ี่พกั 

พักที่   Hotel Alexander Royal Resort Yamanakako  หรือเทียบเท่า 
 
วันที่สาม ศูนย์จ าลองแผ่นดินไหว - สาธิตการชงชา - ทุ่งดอกพงิค์มอสโตเกียว - พระใหญ่ USHIKU DAIBUTSU - AMI 

PREMIUM OUTLET - นาริตะ                                              (B / L / อิสระ) 
เช้า บริการอาหารเช้า (มือ้ที่ 3) ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเยี่ยมชม ศูนย์จ าลองแผ่นดินไหว ตัง้อยู่บริเวณใกล้ๆ กบัเขตภเูขาไฟฟูจิ ภายในมีห้องจดัแสดงข้อมลูการประทขุอง
ภเูขาไฟจากทกุมมุโลก ห้องแสดงภาพแผ่นดินไหว ห้องแสดงเหตกุารณ์หลงัแผ่นดินไหว ห้องจ าลองแผ่นดินไหว ห้องอทุกภยั 
ห้องเขาวงกตกระจก นอกจากนีย้งัมีโซนถ่ายภาพกบัภเูขาไฟฟจิู โซนความรู้ต่างๆ และ โซนช็อปปิง้สินค้างานฝีมือญ่ีปุ่ นต่างๆ 
เช่นมีดแบบดัง้เดิม ผลติภณัฑ์เคร่ืองปัน้ดินเผา เคร่ืองส าอาง และ ของฝากอีกมากมาย  น าท่านสัมผัสวิถชีีวิตชาวญี่ปุ่น ด้วย
การสาธิตการชงชา แบบญ่ีปุ่ น และให้ท่านได้ลองชงชา   **น าท่านชม ทุ่งดอกพิงค์มอส ในช่วงฤดใูบไม้ผลิ ดอกไม้จะบาน
และหน้าตาดคูล้ายกบัดอกซากรุะ สว่นในฤดอูื่นจะมีใบสเีขียวแทนดคูล้ายต้นหญ้า ค าวา่ชิบะ หมายถึงต้นหญ้า ดงันัน้จึงเรียก
กนัวา่ ชิบะซากุระ (Shibazakura) แปลวา่ ซากรุะต้นหญ้า น าท่านเดินชมต้นชิบะซากรุะที่มีอยูอ่ยูน่บัแสนต้น ปลกูอยู่บริเวณ
รอบภเูขาฟูจิ ซึ่งมีจ านวนมากที่สดุในภาคคนัโต ดูเหมือนพรมหลากสี ทัง้สีขาว สีชมพ ูและสีแดงซึ่งสีของดอกจะเข้มขึน้ตาม
อายุที่ปลกู ให้ท่านได้สมัผสัและเก็บภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั (ดอกพิงค์มอสจะบานหรือไม่นัน้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กับ
สภาพอากาศ)  **ขอสงวนสทิธ์ิ ปรับไปสวนดอกไม้ฮานาโนะมิโยโกะ แทน ในกรณี ดอกพิงค์มอส ไมบ่าน 



  

 

 
 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน (มือ้ที่ 4) ณ ร้านอาหาร    
บา่ย จากนัน้น าท่านขึน้รถโค้ชปรับอากาศเดินทางสู ่USHIKU DAIBUTSU ซึ่งเป็นรูปปัน้

พระพทุธรูปที่ใหญ่ที่สดุในโลก ที่ท าจากทองบรอนซ์ มีความสงู 120 เมตร (390 ฟุต)
รูปปัน้พระพทุธรูปที่ใหญ่ที่สดุในโลก ท่ีท าจากทองบรอนซ์ ถกูบนัทึกอยู่ในกินเนสบุ๊ก
ว่า ป็นพระพุทธรูปที่สูงที่สุดในโลก ต้องใช้เวลา ในการสร้างถึง 10 ปี สร้างเสร็จ
สมบูรณ์ในปี 1993รูปปัน้ขนาดใหญ่นี ้มีความสงูมากกว่าอนสุาวรีย์เทพีเสรีภาพใน
นิวยอร์ก (40 เมตร) มาตรฐานของสวนสวรรค์กระจายออกไปด้วยเท้าของ พระพทุธเจ้า มีดอกไม้บานตลอดทัง้สี่ฤดกูาลนอก 
จากนีผู้้ เข้าชมยงั สามารถเข้าดกูารตกแตง่ภายในของพระพทุธเจ้า ภายในแบง่ออกเป็น 5 ชัน้และแตล่ะชัน้แสดงให้เห็นถึงโลก
ที่ ยอดเยี่ยมของพระพุทธศาสนา ผู้ เข้าชมสามารถขึน้ลิฟท์ไปได้ถึง 85 เมตรที่อกของพระพุทธเจ้า และเพลิดเพลิน กับการ
มองเห็นทิวทัศน์เบือ้งล่างแบบพาราโนมาจากหน้าต่างชมวิว ในวันที่มีแดดแม้แต่ Tokyo SkyTree ก็สามารถมองเห็นได้ 
จากนัน้น าทา่นเดินทางสู ่AMI PREMIUM OUTLET ห้างสรรพสินค้าเอ้าท์เลท็ได้เปิดใหม ่ณ อามิ ตัง้แต่เดือนกรกฏาคม ค.ศ. 
2009 ซึง่มี 100 ร้านค้าของแบรนด์ที่มีคณุภาพ จากทัง้ภายในประเทศและตา่งประเทศ ที่จะท าให้ทา่นพอใจและมีความสขุไป
กบัการช้อปปิง้สนิค้า การออกแบบคอนเซ็ปต์ของห้างสรรพสนิค้าเอ้าท์เลท็แหง่นี ้คือ เมืองชายฝ่ังตะวนัตกของอเมริกา ทา่นจะ
รู้สกึสนกุไปกบัการเดินช้อปปิง้และยงัมีร้านอาหารหลากหลายรูปแบบ ซึง่บางร้านได้เปิดเป็นครัง้แรกในญ่ีปุ่ น 

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอัธยาศัย  
สมควรแก่เวลาน าทา่นเดินทางเข้าสูท่ี่พกั 

พักที่   ASIA NARITA HOTEL หรือเทียบเท่า 
 
วันที่สี่ โตเกียว สกายทรี - โอไดบะ  - ย่านชนิจุกุ – JTC DUTY FREE –หมู่บ้านเยอรมัน–  อิออน ทาวน์                         

(B / อิสระ/ อิสระ) 
เช้า  บริการอาหารเช้า (มือ้ที่ 5) ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 

***(ส าหรับท่านที่ซือ้บัตร โตเกยีวดีสนีย์แลนด์ เรามีรถรับ-ส่ง ตามเวลาที่ไกด์ก าหนด ราคาท่านละ 3,000 บาท)*** 
 
น าทา่นเดินทางสูเ่มืองโตเกียว ผา่นชมแลนด์มาร์กแหง่ใหมข่องกรุงโตเกียว ณ ริมแมน่ า้สมุิดะ ผ่านชมหอโทรทัศน์โตเกียว
สกายทรี เป็นตกึที่สงูที่สดุในญ่ีปุ่ น มีความสงูถงึ 634 เมตร เที่ยวชม วัดอาซากุสะ วดัที่เกา่แก่ทีส่ดุ ในกรุงโตเกียว เข้า
นมสัการขอพรจากพระพทุธรูปเจ้าแมก่วนอิมทองค า  นอกจากนัน้ทา่นยงัจะได้พบเก็บภาพประทบัใจ กบัโคมไฟขนาดยกัษ์ทีม่ี
ความสงูถงึ 4.5 เมตรซึง่แขวนอยูบ่ริเวณประตทูางเข้าวดั และยงัสามารถเลอืกซือ้เคร่ืองรางของขลงั ได้  ภายในวดั ฯลฯ หรือ



  

 

เพลดิเพลนิกบั ถนนนาคามิเซ ถนนช้อปปิง้ที่มี ช่ือเสยีงของวดั มีร้านขายของที่ระลกึมากมาย ไมว่า่จะเป็นเคร่ืองรางของขลงั 
ของเลน่โบราณ และตบท้ายด้วยร้านขายขนมที่คนญ่ีปุ่ น มายงัวดัแหง่นีต้้องมาตอ่คิวกนั เพื่อลิม้ลองกบัรสชาติสดุแสนอร่อย  

เที่ยง  อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
บา่ย  น าท่านเดินทางสู่ ย่านโอไดบะ เป็นเกาะจ าลองขนาดใหญ่ซึ่งสร้างขึน้จากการถมทะเลบริเวณอ่าวโตเกียว  เติบโตขึน้อย่าง

รวดเร็วในฐานะเขตท่าเรือ จนถึงช่วงทศวรรษที่ 1990 โอะไดบะได้กลายเป็นย่านการค้า ย่านพักอาศัย และนันทนาการที่

ใหญ่โตแหง่หนึง่ น าชม Unicorn Gundam หุน่กนัดัม้ตวัใหมเ่ป็นรุ่น RX-0 Unicorn Gundam ในโหมด Destroy เป็นหุน่สขีาว-

แดง มีความสงูประมาณ 24 เมตร สงูกวา่หุน่ตวัเดิมถึง 6 เมตร 

น ำท่ำนเดินทำงสู่ ย่านชินจุกุ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการจับจ่ายซือ้สินค้านานาชนิด ไม่ว่าจะเป็น ร้านซานริโอะ ร้านขาย
เคร่ืองอิเลคทรอนิกส์ กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เคร่ืองส าอาง ต่างๆ กันท่ีร้าน MATSUMOTO แหล่งรวมเหล่าบรรดา
เคร่ืองส าอางมากมาย อาทิ มาร์คเต้าหู้ , โฟมล้างหน้า WHIP FOAM , ครีมกนัแดดชิเซโด้ แอนเนสซ่าที่คนไทยรู้จกัเป็นอยา่งดี 
น าทา่นเลอืกซือ้สนิค้าปลอดภาษี ณ JTC DUTY FREE หลงั 
จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านเยอรมันแห่งโตเกียว (Tokyo German Village) ตัง้อยู่ในจังหวดัชิบะ บนอาณาบริเวณ

ขนาดใหญ่ อยู่หา่งใจกลางกรุงโตเกียว (Tokyo) ออกไปราว 2 ชัว่โมง ที่หมูบ้่านเยอรมนัแหง่โตเกียวนัน้มีทัง้เคร่ืองเลน่แบบสวน

สนกุแต่ไม่หวือหวามาก โซนประสบการณ์ธรรมชาติ เกม กีฬา และโซนสมัผสัชีวิตสตัว์ รวมไปถึงมีกิจกรรม workshop ต่างๆ 

กิจกรรมเก็บเก่ียวผลไม้ตามฤดกูาล เป็นสไตล์หมูบ้่านท่ีจ าลองเอาบรรยากาศของท้องทุ่งในเยอรมนี ท่ีมีทุง่ดอกไม้ไว้ให้ถ่ายรูป

เลน่ มีอาหารและไวน์ให้ได้เลือกทานกนัตามอธัยาศยั ไฮไลท์!!! ที่นี่ถือเป็นจุดชมทุ่งดอกพิงค์มอส ที่สวยที่สดุอีกแห่งหนึ่งของ

ญ่ีปุ่ น  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ อิออน ทาวน์  ห้างสรรพสินค้าที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เนื่องจากตัง้อยู่ใกล้กับ
สนามบินนานาชาตินาริตะ ภายในตกแต่งในรูปแบบที่ทนัสมยัสไตล์ญ่ีปุ่ น มีร้านค้าที่หลากหลายมากกว่า 150 ร้านจ าหน่าย



  

 

สินค้าแฟชั่น อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบ้าน นอกจากนีย้งัมีร้านเสือ้ผ้าแฟชั่นมากมาย เช่น MUJI, 100 yen shop, 
Sanrio store, Capcom games arcade และซุปเปอร์มาร์เกตขนาดใหญ่ เป็นต้น  

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอัธยาศัย  
พักที่   ASIA NARITA HOTEL หรือเทียบเท่า 
 
วันที่ห้า  สนามบนินาริตะ - สนามบนิดอนเมอืง                                                                        (B / อิสระ / --) 
เช้า บริการอาหารเช้า (มือ้ที่ 6) ณ ห้องอาหาร 
  น ำทำ่นเดินทำงสูส่นำมบิน 

13.55 น. ออกเดินทางจากสนามบินนาริตะ โดยสายการบนิ NOKSCOOT เที่ยวบินที่ XW 101 
18.25 น.  เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ 

 
**โปรแกรมสามารถสลับปรับเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า** 

 
พีเรียดเดนิทาง 

 

เดินทาง 
ราคาทัวร์ 

ผู้ใหญ่ พักเดียว 
05-09 เมษายน 2562 26,987.- 8,000 

06-10 เมษายน 2562 27,987.- 8,000 

07-11 เมษายน 2562 28,987.- 8,000 

08-12 เมษายน 2562 28,987.- 8,000 

09-13 เมษายน 2562 (สงกรานต์) 34, 987.- 8,000 

10-14 เมษายน 2562 (สงกรานต์) 35, 987.- 8,000 

11-15 เมษายน 2562 (สงกรานต์) 35, 987.- 8,000 

12-16 เมษายน 2562 (สงกรานต์) 37, 987.- 8,000 

13-17 เมษายน 2562 (สงกรานต์) 36, 987.- 8,000 

14-18 เมษายน 2562 (สงกรานต์) 35, 987.- 8,000 

15-19 เมษายน 2562 28,987.- 8,000 



  

 

16-20 เมษายน 2562 28,987.- 8,000 

17-21 เมษายน 2562 28,987.- 8,000 

18-22 เมษายน 2562 28,987.- 8,000 

19-23 เมษายน 2562 28,987.- 8,000 

20-24 เมษายน 2562 28,987.- 8,000 

21-25 เมษายน 2562 28,987.- 8,000 

22-26 เมษายน 2562 28,987.- 8,000 

23-27 เมษายน 2562 28,987.- 8,000 

 
ผังที่ น่ังบนเคร่ืองบนิNOKSCOOT 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทางบริษัทเร่ิมต้นและจบการบริการที่สนามบินดอนเมืองเท่านัน้  
กรณีท่านเดนิทางมาจากต่างจงัหวดัหรือต่างประเทศ และจะท าการส ารองตั๋วเคร่ืองบนิหรือยานพาหนะอื่นๆ 

เพื่อใช้เดนิทางมาและกลับจากสนามบินดอนเมืองนัน้ ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนีท้ี่เกิดขึน้ เน่ืองจากเป็น
ค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดนิทางของบริษัท  

ฉะนัน้ท่านควรจะให้กรุ๊ป Final 100% ก่อนที่จะส ารองตั๋วเคร่ืองบิน หรือยานพาหนะอื่นๆ 

 

เงื่อนไขห้องพกั :  
1. โรงแรมที่ระบใุนรายการทวัร์ยงัไมค่อนเฟิร์ม 100% ซึง่อาจจะมกีารเปลีย่นแปลง โดยทางบริษัททวัร์จะแจ้งให้ทราบพร้อมกบัใบนดัหมาย
เตรียมตวั ประมาณ 1-3 วนั ก่อนการเดินทาง โดยจะจดัโรงแรมให้อยูใ่นระดบัเดียวกนั 
2. โรงแรมในประเทศญ่ีปุ่ น ห้องพกัจะมีขนาดคอ่นข้างเลก็และบางโรงแรมจะไมม่ีบริการห้องพกัแบบ 3 ทา่น (TRIPLE) ดงันัน้ทางบริษัททวัร์จะ
จดัห้องพกัให้ทา่นแยกเป็น 2 ห้องพกัแทน คือ 1 ห้องนอนคู ่(พกั 2 ทา่น) และ 1 ห้องพกัเดี่ยว (พกั 1 ทา่น) 
3. บางโรงแรมในประเทศญ่ีปุ่ น ไมม่ีบริการห้องพกัแบบเตียงคู ่(TWIN) หรือกรณีที่ห้องพกัแบบเตยีงคูโ่รงแรมนัน้เตม็ (TWIN) ทางบริษัททวัร์จะ
จดัห้องพกัแบบ 1 เตยีงใหญ่ (DOUBLE) ให้ทา่นแทน 
4. กรณีโรงแรมที่เข้าพกัในประเทศญ่ีปุ่ น ไมม่ีบริการออนเซ็นภายในโรงแรม ทางบริษัททวัร์จะน าคณะเข้าใช้บริการออนเซ็นที่อยูบ่ริเวณ
ใกล้เคยีงแทน (เฉพาะรายการทัวร์ที่ระบุโปรแกรมอาบน ้าแร่ธรรมชาติเท่าน้ัน) 
 

 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ราคาทัวร์รวม 

1. คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ตามรายการ   2.   คา่อาหารทกุมือ้ ตามที่ระบใุนรายการ 
3. คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการ   4.   คา่ที่พกัห้องละ 2-3 ทา่น ตามรายการ 
5. คา่รถรับ-สง่ และน าเที่ยวตามรายการ   6.   คา่ภาษีสนามบิน ทกุแหง่ที่มี 
7. คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระไป-กลบั ทา่นละ 20 กก.   
8. คา่ประกนัอบุตัิเหตรุะหวา่งเดินทาง วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 

 
ราคาทัวร์ไม่รวม  

1.   ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน / ใบก ากบัภาษี) 
2.   คา่ใช้จ่ายสว่นตวั อาทิ คา่ท าหนงัสอืเดินทาง คา่โทรศพัท์สว่นตวั คา่ซกัรีด มินิบาร์ในห้อง อาหารและเคร่ืองดื่มที่สัง่เพิ่ม 

3. คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระ ที่หนกัเกินสายการบินก าหนด (ปกติ ขาไป 20 กก. / ขากลบั 20 ก.ก.) 
4. คา่ท าวีซา่ส าหรับหนงัสอืเดินทางตา่งชาติ (ไมใ่ช่หนงัสอืเดินทางไทย) 
5. ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่นท่านละ 5,000 เยน หรือ 1,500 บาท ต่อทริป (ช าระที่สนามบินดอนเมือง ในวันเช็คอิน) 
6. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ตามความพึงพอใจ 

 
 

 
 
การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้โดยสารอย่างน้อยจ านวน 30 ท่านขึน้ไป หากผู้โดยสารไม่ครบจ านวนดังกล่าว 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์ 
กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 15,000 บาท  หรือท่านละ 20,000 (กรณีเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์)  
กรุณาช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ภายใน 30 วันก่อนการเดินทาง (นับรวมวันเสาร์-อาทิตย์) 

หากผู้โดยสารถกูปฎเิสธการออกนอกประเทศไทยหรือเข้าประเทศญ่ีปุ่น 
จากเจ้าหน้าที่แรงงานไทยหรือเจ้าหน้าที่ตรวจคนออกนอกประเทศไทยและเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองที่ประเทศญ่ีปุ่นทางผู้จัด
และทางสายการบนิจะไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกกรณีผู้โดยสารอาจจะต้องรับผิดชอบค่าปรับที่ประเทศญ่ีปุ่น
เรียกเก็บผู้โดยสารต้องรอกลับประเทศไทยในเที่ยวบินถัดไปที่มีทีน่ั่งว่างหรือตามวันเดนิทางของต๋ัวเคร่ืองบินท้ังน้ีแล้วแต่ทาง

เจ้าหน้าทีต่รวจคนและสายการบิน ทางผู้จัดไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ 

* ต๋ัวสายการบินไม่สามารถระบุที่น่ัง ใช้วิธี RANDOM คือการสุ่มเลือกที่น่ังโดยระบบสายการบิน * 
การจัดที่น่ังบนเคร่ืองบนิ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผู้ก าหนด ทางผู้จัดไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้แต่จะท าการ Request ให้ได้

เท่าน้ัน งดการคนืบัตรโดยสาร  
และหากยกเลิกการเดนิทาง ทางสายการบินไม่มีระบบคนืเงนิบางส่วน 



  

 

 
เงื่อนไขการเปลี่ยนวันเดินทางหรือเปลี่ยนชื่อผู้เดินทาง 
1. กรณีวนัเดินทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ์หรือช่วงเทศกาล ผู้จองทวัร์ต้องแจ้งเปลี่ยนวนัเดินทางหรือเปลี่ยนช่ือผู้ เดินทาง ไม่น้อยกว่า 45 วนั 
ก่อนการเดินทาง (นบัรวมเสาร์-อาทิตย์) สามารถเปลี่ยนได้เพียง 1 ครัง้เท่านัน้ หากแจ้งหลงัจากนี ้ผู้ เดินทางควรหาผู้ เดินทางท่านใหม่มาแทนผู้ที่
ไมส่ามารถเดินทางได้ 

2. กรณีวนัเดินทางไม่ตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ์หรือช่วงเทศกาล ผู้จองทวัร์ต้องแจ้งเปลี่ยนวนัเดินทางหรือเปลีย่นช่ือผู้ เดินทางไมน้่อยกว่า 30 วนั 
ก่อนการเดิน (นบัรวมเสาร์-อาทิตย์) สามารถเปลี่ยนได้เพียง 1 ครัง้เท่านัน้ หากแจ้งหลงัจากนี ้ผู้ เดินทางควรหาผู้ เดินทางท่านใหม่มาแทนผู้ที่ไม่
สามารถเดินทางได้ 

3. กรณีจองทวัร์ภายใน 15 วนัก่อนออกเดินทาง (นบัรวมเสาร์-อาทิตย์) ผู้จองทวัร์ไมส่ามารถเปลีย่นวนัเดินทางหรือเปลีย่นช่ือผู้ เดินทางได้ทกุกรณี 
4. กรณีแจ้งเปลี่ยนช่ือผู้ เดินทางหลงัจากออกตัว๋โดยสารเรียบร้อยแล้ว ผู้ เดินทางจะต้องช าระค่าตัว๋โดยสารเพิ่มด้วยตนเองจากค่าทวัร์ที่ ช าระ
มาแล้ว ณ วนัท่ีต้องการเปลีย่นช่ือผู้ เดินทาง ตามข้อก าหนดของทางบริษัทและสายการบิน  
 
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที่นกัท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นกัท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) 
จะต้องแฟกซ์ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษร  
ทางบริษัทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัท์ไมว่า่กรณีใดๆ 
2. กรณีนกัท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นกัท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล หรือ
เดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อท าเร่ืองขอรับเงินคา่บริการคืน โดยแนบหนงัสอืมอบอ านาจพร้อมหลกัฐาน
ประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมดุบญัชีธนาคารท่ีต้องการให้น าเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเง่ือนไขการ
คืนเงินคา่บริการดงันี ้

2.1 แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง ไม่น้อยกว่า 45 วัน (นับรวมวันเสาร์-อาทิตย์) คืนเงินค่าบริการ 100% ของค่าบริการที่ช าระ
มาแล้ว  
2.2 แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทางภายใน  31-44 วัน (นับรวมวันเสาร์-อาทิตย์) ยึดเงินค่ามัดจ าทัง้หมดของค่าบริการที่ช าระ
มาแล้ว 
2.3 แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทางภายใน 30 วัน (นับรวมวันเสาร์ -อาทิตย์) ยึดเงินค่าบริการ 100% ของค่าบริการที่ช าระ
มาแล้ว  
เนื่องจากบริษัทต้องด าเนินการจดัเตรียมน าเที่ยวให้แก่นกัทอ่งเที่ยวลว่งหน้า เช่น การส ารองที่นัง่ตัว๋เคร่ืองบินโดยสาร การจองโรงแรมที่
พกั ยานพานหะส าหรับเดินทาง ร้านอาหาร เป็นต้น 

3. การเดินทางที่ต้องการันตีมดัจ าหรือเป็นเที่ยวบินเช่าเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือ
คา่บริการทัง้หมด   
4. การติดตอ่ประสานงานกบัทางบริษัท เช่น แฟกซ์ อีเมล หรือจดหมาย ต้องท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดงันี ้ 

วนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ เวลา 09.00 น. – 17.30 น.  
วนัเสาร์ เวลา 09.00 น. – 16.00 น.  
หรือสามารถติดตอ่ประสานงานผา่นแอพพลเิคชัน่อื่นๆตามช่องทางของบริษัทได้ 

5. ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการปรับราคาทวัร์ หรือยกเลกิการเดินทางกรณีมีนกัทอ่งเที่ยว จองเดินทางน้อยกวา่ 30 ทา่น  
 



  

 

 

 

 

 

 
 
ข้อแนะน าก่อนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ท่ีจะน าติดตวัขึน้เคร่ืองบิน ต้องมีขนาดบรรจุภณัฑ์ไมเ่กิน 100 มิลลลิิตรต่อชิน้ และรวมกนัทกุชิน้ไม่เกิน 1,000 
มิลลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสติกใสซึ่งมีซิปลอ็คปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อยา่งสะดวก ณ จดุเอ็กซ์เรย์ อนญุาตให้ถือได้
ท่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถ้าสิ่งของดงักลา่วมีขนาดบรรจุภณัฑ์มากกว่าที่ก าหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเคร่ือ งบิน
เทา่นัน้  
2. สิ่งของที่มีลกัษณะคล้ายกบัอาวธุ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อปุกรณ์กีฬา ฯ จะต้องใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้อง
เคร่ืองบินเทา่นัน้  
3. ประเทศญ่ีปุ่ น มีกฎหมายห้ามน าผลิตภณัฑ์ที่ท ามาจากพืช และเนือ้สตัว์ทกุชนิดเข้าประเทศ เช่น ผกั ผลไม้สด  ไข่ เนือ้สตัว์    ไส้ก รอก ฯ เพื่อ
เป็นการปอ้งกนัโรคติดตอ่ที่จะมาจากสิง่เหลา่นี ้หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสยีคา่ปรับในอตัราที่สงูมาก 
 
หมายเหตุ 
1. ทวัร์นีส้ าหรับผู้มีวตัถปุระสงค์เพื่อการทอ่งเที่ยวเทา่นัน้ 

2. ทวัร์นีเ้ป็นทวัร์แบบเหมา หากทา่นไมไ่ด้ร่วมเดินทางหรือไมใ่ช้บริการตามที่ระบไุว้ในรายการทวัร์ ไมว่า่บางสว่นหรือทัง้หมด 
หรือถกูปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตผุลใดๆ ทางบริษัทจะไมค่ืนเงินคา่บริการไมว่า่บางสว่นหรือทัง้หมดให้แก่ทา่น 
3. ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิการเดินทางในกรณีท่ีมีนกัทอ่งเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกวา่ 30 ทา่น โดยจะแจ้งให้กบั 
นกัทอ่งเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลว่งหน้าอยา่งน้อย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่ไมม่ีวีซา่  และอยา่งน้อย 15 วนัก่อน 
การเดินทางส าหรับประเทศที่มีวีซา่  แตห่ากทางนกัทอ่งเที่ยวทกุทา่นยินดีที่จะช าระคา่บริการเพิ่มจากการท่ีมีนกัทอ่งเที่ยวร่วม 
เดินทางน้อยกวา่ที่ทางบริษัทก าหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้  ทางเรายินดีที่จะให้บริการตอ่ไป 
4. ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิไมรั่บผิดชอบคา่เสยีหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกลุ ค าน าหน้าช่ือ เลขท่ีหนงัสอื 
เดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีที่นกัทอ่งเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้สง่หน้าหนงัสอืเดินทางให้กบัทาง 
บริษัทพร้อมการช าระเงินมดัจ า 
5.ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือให้สอดคล้องกบัสถานการณ์  
6.ภมูิอากาศและเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทัง้นี ้บริษัทจะค านึงถึงความปลอดภยัของนกัทอ่งเที่ยวสว่นใหญ่เป็นส าคญั 
7.ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิไมรั่บผิดชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรือคา่ใช้จ่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมขึน้ของนกัทอ่งเท่ียวท่ีมิได้เกิดจาก 
ความผิดของทางบริษัท เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยดุงาน การปฏิวตัิ อบุตัิเหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรือ 
เสยีหายของสมัภาระ ความลา่ช้าของสายการบิน เปลีย่นแปลงตารางบิน การบริการของสายการบิน และเหตสุดุวิสยัอื่น เป็น 
ต้น 

ขอ้ควรทราบ 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่
เกนิ 15 วนัไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการ

ตรวจเขา้เมอืงเพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

- ต ัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
- สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ นได ้ 

(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 
- ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ น  

(เชน่ คนรูจ้กั โรงแรม และอืน่ๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

- ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้



  

 

7. อตัราคา่บริการนีค้ านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดงันัน้ ทางบริษัทขอสงวน 
สทิธ์ิในการปรับราคาคา่บริการเพิ่มขึน้ ในกรณีที่มีการเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ คา่ตัว๋เคร่ืองบิน คา่ 
ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกนัภยัสายการบิน การเปลีย่นแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

โปรดอา่นทกุขอ้ในรายการทวัรโ์ดยละเอยีด  
หากมขีอ้สงสยักรณุาสอบถามกอ่นท าการจองทกุคร ัง้ 


