
  

  

  
 
 
 
 
 
 

      
 
 

 
 
 
 
 
 
   

เดนิทางโดยการบนิ AIR ASIA X (XJ600-607)  
ไฟลบ์นิสวย เทีย่วสดุคุม้ บรกิารอาหารบนเครือ่งไป-กลบั 

 ไฟลบ์นิสวยๆขากลบัดกึเทีย่วสดุคุม้...พาเทีย่วทกุวนั ไมม่วีนัอสิระ   
 ข ึน้ชมววิภเูขาไฟฟจู ิจดุไฮไลทท์ีส่วยทีส่ดุ ช ัน้5 (ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ) 
 ลอ่งเรอืโจรสลดั ทะเลสาบอาช ิ“ราชนิแีหง่ทะเลสาบ”  
 ขอพรสิง่ศกัดิส์ทิธ ิเ์พือ่ความเป็นสริมิงคล วดัอาซากสุะ และ วดันารติะ 

 จใุจชอ้ปป้ิงชนิจกู ุโกเทมบะพรเีมีย่ม เอาทเ์ลต  
 ชืน่ชมความงามดอกไมน้านาพรรณ ณ สวนดอกไมส้ไตลญ์ีปุ่่ น ไคระคเุอน 
 อาบน า้แรธ่รรมชาตแิบบญีปุ่่ นเพือ่ความผอ่นคลายและผวิพรรณสดใส...   

สดุพเิศษ เมนบูฟุเฟ่ตป้ิ์งยา่ง  
+ บฟุเฟตข์าปยูกัษ ์

 
 

วนัเดนิทาง วนัที่  13 – 17  เมษายน  2562 
   



  
 

วนัแรก  กรุงเทพฯ - นาริตะ 

20.30 น. พร้อมกนัทีส่นามบินดอนเมือง Terminal 1 ช้ัน 3 เคาน์เตอร์ 4 สายการบิน ไทยแอร์เอเซีย เอก็ซ์ แอร์บัส เอ 330-
300 เพื่อเตรียมตวัเดินทางและผา่นขั้นตอนการเช็คอิน 

23.45 น. เหิรฟ้าสู่นาริตะ ประเทศญีปุ่่น โดยเทีย่วบินที ่XJ 600  มีบริการอาหารบนเคร่ือง  
 (เคร่ืองดื่มทุกชนิด ต้องชําระเงินซ้ือเพิม่เติม)  
หมายเหต ุ เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิปิดบรกิารกอ่นเวลาเครือ่งออกอยา่งนอ้ย 60 นาท ี 

ผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ ประตขู ึน้เครือ่งกอ่นเวลาเครือ่งออก 45 นาท ี
 

วนัทีส่อง นาริตะ – อุทยานฮาโกเน่ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - โกเทม็บะ เอาท์เลท    

08.00 น.   เดินทางถึงนาริตะ หลงัจากผ่านข้ันตอนศุลกากรแล้ว  นาํท่านเดินทางโดยรถโคช้สู่  วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ 
นาํท่าน ล่องเรือโจรสลดั บริเวณทะเลสาบอาชิ สัมผสับรรยากาศ และชมความงามของทะเลสาบนํ้าจืดขนาดใหญ่ 
ท่ีไดส้มญานามวา่  “ราชินีแห่งทะเลสาบ ” ท่ีเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเม่ือกวา่ 3,000 ปีท่ีแลว้ หากวนัใด
อากาศสดใส ท่านจะไดส้ัมผสัทศันียภาพในอีกมิติหน่ึงท่ีมีความงดงามราวกบัภาพวาดสะทอ้นลงสู่ทะเลสาบ
เปรียบดัง่ภาพสะทอ้นจากกระจกใสบานใหญ่   

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
เดินทางสู่ โกเทม็บะ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท  ท่ีรวบรวมแบรนดร์ะดบัโลกมาไวด้ว้ยกนับนหุบเขาริม Tomei 
Expressway ท่ีเช่ือมระหวา่ง ภูเขาไฟฟูจิ-อุทยานแห่งชาติฮาโกน่กบัมหานครโตเกียว ใหท้่านไดอิ้สระกบัการ
เลือกซ้ือเลือกชมสินคา้ท่ีไดร้วบรวมกวา่ 165 แบรนดด์งัไม่วา่จะเป็น  Coach , Bally , Diesel , Gucci , Zara, 
Hugo Boss, Versace, Yves Saint Laurent Rive Gauche, Gap และอีกมากมาย หมวดสินคา้ Intimate Apparel 
ไดแ้ก่ Kid Blue และ Triumph หมวดสินคา้ Home Fashion ไดแ้ก่ Bodum, Fragrance Outlet  และ Richard 
Ginori เป็นตน้ นอกจากน้ียงัมีหมวดสินคา้อ่ืนๆ อยา่งรองเทา้ กระเป๋า เส้ือผา้เด็ก ซ่ึงของทุกช้ินเป็นของแท ้และ
ราคาถูกกวา่ในหา้งสรรพสินคา้ท่ีรวมไวใ้นพื้นท่ีกวา่ 400,000 ตารางฟุต ถือเป็นสวรรคแ์ห่งการชอ้ปป้ิงของคน
ญ่ีปุ่นโดยเฉพาะ  
ทีพ่กั  ณ โรงแรม HAKONE SHINZAN HOTEL หรือ ระดับเทยีบเท่า 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม *พเิศษบุฟเฟต์ขาปูยกัษ์ หลงัอาหารคํ่าให้ท่านได้ผ่อนคลาย
กบัการแช่นํา้แร่ธรรมชาติ เช่ือว่าถ้าได้แช่นํา้แร่แล้ว จะทาํให้ผวิพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวยีนโลหิต
ดีขึน้ 

 

วนัทีส่าม      ภูเขาไฟฟูจิ ช้ัน5 – ชมดอกไม้บานสวนสันติภาพ – พพิธิภัณฑ์แผ่นดินไหว – พระใหญ่อุชิคุบุสสึ – นาริตะ  

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม  
นาํท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ บริเวณช้ัน 5 (ขึน้อยู่กบัสภาพภูมิอากาศ)  ใหท้่านไดส้ัมผสัอากาศอนับริสุทธ์ิบน
ยอดเขาฟูจิ ถ่ายภาพท่ีระลึกกบัภูเขาไฟท่ีไดช่ื้อวา่มีสัดส่วนสวยงามท่ีสุดในโลก ซ่ึงเป็นภูเขาไฟท่ียงัดบัไม่สนิท 
และมีความสูงท่ีสุดในประเทศญ่ีปุ่นจากดา้นล่างสู่บนยอดปล่องเขาดว้ยความสูง 3,776 เมตร 
.. นาํท่านแวะชมความงามของพนัธ์ุไมน้านาพนัธ์ุมากมายท่ี “สวนสันติภาพ” หรือ “เฮวะโคเอน” อนุสรณ์สถาน
สงครามเกาหลี โดยภายในสวนแห่งน้ีมีรูปป้ันสิงโต 7 ตวั ซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ของเหล่าประเทศท่ีเขา้ร่วมใน



  

สงครามในคร้ังนั้นดว้ย สิงโต 1 ใน 7 ตวันั้นเป็นสิงโตท่ีเป็นตวัแทนของประเทศไทยดว้ย อ่ิมเอมกบับรรยากาศ 
ชมดอกซากุระ หรือดอกชิบะซากุระท่ีเบ่งบานรอตอ้นรับนกัท่องเท่ียว (การชมดอกไม้ขึน้อยู่กบัสภาวะอากาศ) 
จากนั้นนาํท่านเยีย่มชม พพิธิภัณฑ์ EARTH QUAKE MUSEUM ท่ีจาํลองเร่ืองราวของภูเขาไฟฟูจิ และใหท้่าน
ไดส้ัมผสักบับรรยากาศของการจาํลองเร่ืองราวเก่ียวกบัแผน่ดินไหวท่ีเกิดข้ึนในประเทศญ่ีปุ่น   

 เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
สมควรแก่เวลา นาํท่านนมสัการ พระใหญ่อุชิคุไดบุสสึ  (UshikuDaibutsu) 
เป็นพระพุทธรู  ปปางยนืท่ีสูงท่ีสุดของประเทศญ่ีปุ่นและเคยเป็นรูปป้ันท่ีสูง
ท่ีสุดในโลกท่ีถูกบนัทึกไวโ้ดยหนงัสือบนัทึกสถิติโลกกินเนสบุค๊ (Guinness 
Book of world records)เม่ือปีค.ศ. 1995 ดว้ยจากความสูงถึง 120 เมตรทาํให้
สามารถมองเห็นไดต้ั้งแต่ใจกลางเมืองโตเกียวเลยทีเดียวสามารถเขา้ไปยงั
บริเวณภายในรูปป้ันและข้ึนไปยงัจุดท่ีเป็นหอสังเกตการณ์ในระดบัความสูง
ท่ี85 เมตรซ่ึงจะอยูต่รงส่วนของหนา้อกพระพุทธรูปเป็นจุดท่ีสามารถ
มองเห็นววิในมุมดา้นกวา้งไดท้ั้งหมดบนชั้นน้ีจะมีกระจกท่ีเป็นช่องหนา้ต่าง
อยูด่ว้ยกนั4 ดา้นและมองเห็นภูเขาไฟฟูจิไดจ้ากตรงน้ีอีกดว้ย 
(ราคาไม่รวมค่าเข้าพระพุทธรูปด้านใน) 
** อสิระอาหารคํ่า ณ SERVICE AREA เพือ่ความสะดวกในเวลาของท่าน ** 
 ทีพ่กั AIRPORT PLAZA HOTEL หรือเทยีบเท่า 

วนัทีส่ี่      โตเกยีว – วดัอาซากุสะ – ผ่านชมโตเกยีวสกายทรี - ช้อปป้ิงชินจูกุ – โอไดบะ – นาริตะ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม  
นาํท่านนมัสการเจ้าแม่กวนอมิทองคํา ณ วดัอาซากุสะ  วดัท่ีไดช่ื้อวา่เป็นวดัท่ีมีความศกัด์ิสิทธ์ิ และไดรั้บความ
เคารพนบัถือมากท่ีสุดแห่งหน่ึงในกรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองคเ์จา้แม่กวนอิมทองคาํท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ ขนาด 5.5 
เซนติเมตร ซ่ึงมกัจะมีผูค้นมากราบไหวข้อพรเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี ประกอบกบัภายในวดัยงัเป็น
ท่ีตั้งของโคมไฟยกัษท่ี์มีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลกดว้ยความสูง 4.5 เมตร ซ่ึงแขวนหอ้ยอยู ่ณ ประตูทางเขา้ท่ีอยู่
ดา้นหนา้สุดของวดั ท่ีมีช่ือวา่ “ประตูฟ้าคาํรณ” และถนนจากประตูเขา้สู่ตวัวหิารท่ีประดิษฐานเจา้แม่กวนอิมทอง
คาํ มีช่ือวา่ ถนนนากามิเซะซ่ึงเป็นท่ีตั้งของร้านคา้ขายของท่ีระลึกพื้นเมืองต่างๆ มากมาย อาทิ ขนมนานาชนิด 
ของเล่น รองเทา้ พวงกุญแจท่ีระลึก ฯลฯ ใหทุ้กท่านไดเ้ลือกซ้ือเป็นของฝากของท่ีระลึกอิสระ  จากนั้นนาํท่าน
ผา่นชม หอคอยท่ีสูงท่ีสุดในโลก แลนดม์าร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริมแม่นํ้าสุมิดะ หอคอยโตเกยีวสกาย 
ทรี (Tokyo Sky tree) (ไม่รวมค่าขึน้หอคอย)  หอส่งสัญญาณโทรคมนาคมท่ีสูงท่ีสุดในโลกเปิดใหบ้ริการเม่ือ 
วนัท่ี 22 พฤษภาคม  2555 โดยหอน้ีมีความสูง 634 เมตร สามารถทาํลายสถิติความสูงของหอกวางตุง้ ในมณฑล
กวา่งโจว ซ่ึงมีความสูง 600 เมตร และหอซีเอน็ ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มีความสูง 553 เมตร 
ทิวทศัน์ของ หอคอยโตเกียวสกายทรี ท่ีบรรจุเทคโนโลยแีนวหนา้สุดสามารถมองเห็นไดจ้ากละแวกวดัอาซะ      
กุซ่าท่ีเตม็ไปดว้ยกล่ินอายแบบเมืองเก่าของเอะโดะ 

นาํท่าน ช้อปป้ิงย่านชินจุกุ”ใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกบัการจบัจ่ายซ้ือสินคา้นานาชนิด ไดจ้ากท่ีน่ี ไม่วา่จะเป็น ร้าน
ซานริโอะ ร้านขายเคร่ืองอิเลคทรอนิกส์ กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เคร่ืองสาํอาง ต่างๆ กนัท่ีร้าน 



  

MATSUMOTO แหล่งรวมเหล่าบรรดาเคร่ืองสาํอางมากมาย อาทิ มาร์คเตา้หู้ , โฟมลา้งหนา้ WHIP FOAM ท่ี
ราคาถูกกวา่บา้นเรา     3 เท่า, ครีมกนัแดดชิเซโด ้แอนเนสซ่าท่ีคนไทยรู้จกัเป็นอยา่งดี   และสินคา้อ่ืน ๆ   หรือให้
ท่านไดส้นุกกบัการเลือกซ้ือสินคา้ แบรนดด์งัอาทิ LOUIS VULTTON, UNIQLO, กระเป๋าสุดฮิต BAO BAO 
ISSEY MIYAKE, เส้ือ COMME DES GARCONS, H&M หรือเลือกซ้ือรองเทา้หลากหลายแบรนดด์งั อาทิ 
NIKE, CONVERSE, NES BALANCE, REEBOK ฯลฯ ไดท่ี้ร้าน ABC MART  สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทาง
สู่ เมืองโอไดบะ  เป็นเมืองท่ีเกิดจากการนาํขยะมาถมทะเลจนกลายเป็นเกาะขนาดใหญ่บริเวณอ่าวโตเกียวเพื่อ
ประโยชน์ในการป้องกนัประเทศ แต่ปัจจุบนัโอไดบะไดก้ลายมาเป็นเขตเศรษฐกิจแห่งของประเทศ เน่ืองจาก
เตม็ไปดว้ยร้านคา้กวา่ 150 ร้าน โซนอาหาร หา้งสรรพสินคา้ และอ่ืนๆ อีกมากมาย นอกจากนั้นยงัเตม็ไปดว้ย
สถานท่ีท่องเท่ียวหลากหลายดว้ยฝีมือของมนุษย ์ไม่วา่จะเป็นสะพานสายรุ้ง เป็นตน้ ส่วนการเดินทางมาท่ีน่ีก็
สะดวกสบาย จึงไม่แปลกหากท่ีน่ีคือสถานท่ีท่องเท่ียวสุดฮิตของนกัท่องเท่ียวทั้งในและต่างประเทศ พลาดไม่ได้
กบักนัดั้มตวัใหม่ Unicorn Gundam ท่ีหา้ง Diver City 

** อสิระอาหารกลางวนั และอาหารคํา่แ พือ่ความสะดวกในการช้อปป้ิงของท่าน ** 
 ทีพ่กั AIRPORT PLAZA HOTEL หรือเทยีบเท่า 

วนัทีห้่า  วดันาริตะ – สวนไคราคุเอน – ช้อปป้ิงออิอน – สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ   

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม  
นาํท่านสู่ วดันาริตะ  ซ่ึงเป็นวดัประจาํเมืองนาริตะ ซ่ึงตั้งอยูบ่นเนินเขากลางเมืองนาริตะ มีผูค้นหลงัไหลกนัมา
นมสัการส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิเพื่อความเป็นสิริมงคล เน่ืองจากเป็นวดัท่ีมีสถาปัตยกรรมอนัสวยงามอนัแสดงออกถึง
วฒันธรรมของญ่ีปุ่นอยา่งแทจ้ริงท่ีไดรั้บความศรัทธาอยา่งสูงโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในวนัข้ึนปีใหม่จะคลาคลํ่าไป
ดว้ยผูค้นท่ีมาขอพร นบัแสนคน ซ่ึงในแต่ละปีจะมีนกัท่องเท่ียวนิยมมาเยีย่มชมเป็นอนัดสัองในญ่ีปุ่น เพื่อขอพร
จากหลวงพอ่  “ฟุโดเมียว” (เทพเจ้าแห่งไฟ ) อนัศกัด์ิสิทธ์ิ และยงัมี “เคร่ืองราง” หรือ “ฮู”้ ต่างๆ รวมทั้งสินคา้ท่ี
ระลึกต่างๆ ในราคายอ่มเยาบริเวณรอบๆวดั   นาํท่านเดินทางสู่ สวนไคราคุเอน ติดอนัดบั 1 ใน 3 ของสวนท่ีสวย
ท่ีสุดในญ่ีปุ่นพร้อมกบัเคนโระคุเอนท่ีคานาซาวะและโคราคุเอนท่ีโอคายามะเปิดใหเ้ป็นสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่น
ใจสาํหรับประชาชนในปี 1842 โดยเจา้ครองแควน้ลาํดบัท่ี 9 ในนามตระกลูมิโตะนามวา่นาริอาคิโทคุกาวะ สวน
ไคราคุเอนไดป้ลูกตน้ดอกพลมั  3000 ตน้ 100 สายพนัธ์ุซ่ึงเป็นส่ิงท่ีส่ือถึงการมาเยอืนของฤดูใบไมผ้ลิและช่วง
ปลายเดือนกุมภาพนัธ์ – มีนาคมชมเทศกาลดอกพลมัพร้อมต่อดว้ยดอกซากุระและดอกอาซเลียสาํหรับฤดูใบไม้
ผลิจะเป็นพุม่บุชโคลเวอร์ส่วนตน้ฤดูหนาวก็จะพบกบัดอกซากุระท่ีผลิบานใน  2 ฤดู (นิคิซาคิซากุระ ) ภายใน
สวนมีดอกไมส้วยงามท่ีผลดักนัเปล่ียนตามฤดูกาลใหรั้บชม(ดอกไมแ้ต่ละชนิดจะหมุนเวยีนผลดักนับานไปตาม
ฤดูกาล ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาพอากาศ)  จากนั้นนาํท่านอิสระชอ้ปป้ิง ณ หา้งสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ของ นาริตะ 
ห้างฯ ออิอน จัสโก้   ซ้ือของฝากก่อนกลบั อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม ้และ หากท่านใดหลงไหลในรสชาด
ของคิทแคทชาเขียวสามารถหาซ้ือไดท่ี้น่ีไดเ้ลย 

*** อสิระอาหารกลางวนัเพือ่ความสะดวกในการช้อปป้ิงของท่าน *** 
นําท่านเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ Terminal 2 Row N เพือ่ทาํการเช็คอนิ 

 
 



  

20.15 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพ ฯ โดยสายการบิน ไทยแอร์เอเชีย เอก็ซ์ แอร์บัส เอ 330-300 เทีย่วบินที ่XJ 607 
 มีบริการอาหารบนเคร่ือง (เคร่ืองดื่มทุกชนิด ต้องชําระเงินซ้ือเพิม่เติม)  
01.25 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

อตัราค่าบริการ  **ไม่มีราคาเดก็ 
กาํหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ ** ไม่มีราคาเด็ก** พกัเดี่ยว 

วนัที่ 13 - 17 เมษายน  2562 33,999.- 7,900.- 
 

หมายเหตุ 
1. การเดินทางในแต่ละคร้ังจะต้องมีผู้โดยสารจํานวน 30 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจํานวนดังกล่าว    

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเลือ่นการเดินทาง หรือเปลีย่นแปลงราคา 
2. การผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง เป็นวจิารณญาณของเจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมืองในแต่ละประเทศ หากไม่ได้รับการ

อนุญาติให้เข้าหรือออกนอกประเทศน้ันๆ  ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์ ไม่ว่ากรณใีดๆ  
อตัราค่าบริการนีร้วม 

1. ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยดั 
2. ค่าท่ีพกัหอ้งละ 2 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า  
3. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
4. ค่าใชจ่้ายของมคัคุเทศกท่ี์คอยอาํนวยความสะดวกใหท้่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 
5. ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000.- บาท 

*** เด็กอายุตํ่ากว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุ 75 ปีขึน้ไป จะได้รับความคุ้มครองประกนัอุบัติเหตุเพยีงคร่ึงเดียว *** 
6. ค่าภาษีนํ้ามนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บ ณ วนัท่ี 21 เมษายน 2557 และท่านตอ้งชาํระเพิ่มเติม ในกรณีท่ีทาง 
       สายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่ม  

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าทาํหนงัสือเดินทางไทย, หนงัสือเดินทางเล่มสีเหลืองของคนจีนและ ค่าแจง้เขา้ แจง้ออก สาํหรับท่านท่ีถือต่างดา้ว 
2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าอาหาร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 
3. ค่านํ้าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินกาํหนด 20 กิโลกรัม 
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
5. ทปิไกด์และคนขับรถ ท่านละ 5,000 เยน หรือ 1500 บาท / ท่าน ตลอดการเดินทาง  

 

เงื่อนไขการชําระเงิน : ชําระมดัจํา ท่านละ 15,000 บาท และชําระส่วนทีเ่หลอืก่อนการเดินทาง 21 วนัทาํการ 

 
 
 
 
 



  

 
การยกเลกิ :   

1. กรณีแจง้ยกเลิกการเดินทางก่อน 3 5 วนัทาํการ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยดึเงินมดัจาํ 5,000 บาท 
2. กรณีแจง้ยกเลิกการเดินทางหลงั 35 วนัทาํการ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจาํทั้งหมด แต่ถา้สามารถ 

หาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดใ้นวนัเดิม ผูย้กเลิกตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนทั้งหมดตามความเป็นจริง เช่น  
ค่าธรรมเนียมการเปล่ียนช่ือตัว๋, ส่วนต่างของภาษีนํ้ามนัเช้ือเพลิง / ตัว๋ 1 ใบ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ถา้มี  

3. กรณกีารจองตั๋วเทศกาลขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินมัดจําทุกกรณ ีเน่ืองจากตั๋วเป็นตั๋วเหมาจ่าย 100% หากแต่ท่าน 
สามารถหาผู้เดินทางมาเปลีย่นได้ตามช่วงเวลาก่อนกาํหนดออกตั๋วเคร่ืองบิน  

 
หมายเหตุ 
 การเดินทางในคณะน้ีจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจาํนวน 30 ท่านผูใ้หญ่ข้ึนไป และในกรณีท่ีผูโ้ดยสารไม่ครบคณะ ทางบริษทัฯ 

ขอสงวนสิทธ์ิในการออกเดินทาง หรือ ปรับราคาข้ึนตามความเหมาะสม หากลูกคา้ตอ้งการเดินทาง  
 ในกรณีท่ีทางสายการบินมีการเรียกเก็บค่าภาษีเช้ือเพลิงหรือใดๆเพิ่มเติมราคาน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามประกาศสาย

การบิน  
 รายการท่องเท่ียวและรายการ อาหารท่ีระบุไว ้อาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามสถานการณ์ โดยไม่จาํเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบ

ล่วงหนา้ 
 หนงัสือเดินทาง ตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน  และ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธ์ิรับเฉพาะผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อ

การท่องเท่ียว ค่าทวัร์ท่ีจ่ายใหก้บัผูจ้ดั เป็นการชาํระแบบจ่ายชาํระขาด และผูจ้ดัไดช้าํระใหก้บัสายการบินและสถานท่ีต่าง 
ๆ แบบชาํระขาดเช่นกนัก่อนออกเดินทาง ฉะนั้นหากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามรายการไม่ดว้ยสาเหตุใด
หรือไดรั้บการปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญ่ีปุ่น)  ทางผูจ้ดั ขอ
สงวนสิทธิการคืนเงินสดส่วนใด ๆ รวมทั้งค่าตัว๋เคร่ืองบินใหแ้ก่ท่าน) 

 หากมีเพื่อนหรือญาติของท่านตอ้งการร่วมเดินทางท่องเท่ียวระหวา่งท่องเท่ียวในประเทศญ่ีปุ่นหรือปัญหาต่าง ๆ 
ตลอดจนขอ้แนะนาํกรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบ หากท่านมีความจาํเป็นตอ้งรับฝากของจากผูอ่ื้นเพื่อท่ีจะนาํไปยงั
ประเทศ  นั้น ๆ  หรือนาํกลบัประเทศไทย ควรตรวจส่ิงของนั้นวา่ตอ้งไม่เป็นส่ิงของผดิกฎหมาย ซ่ึงของผดิกฎหมายบาง
ประเภท อาจมีโทษถึงขั้นประหารชีวติ เจา้หนา้ท่ีจะไม่รับฝากกระเป๋าหรือส่ิงของใดใด 

 กรณีปิดกรุ๊ปการขายตามพีเรียดท่ีระบุ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิคืนเงินมดัจาํทุกกรณี  
 หากยกเลิกก่อนออกเดินทางนอ้ยกวา่วนัดงักล่าว ทางผูจ้ดัมีค่าใชจ่้ายท่ีไดช้าํระล่วงหนา้ไปแลว้จาํนวนมาก ขอสงวนสิทธ์ิ

ในการหกัเงินในส่วนท่ีเกิดข้ึนจริง  
 คณะเดินทางช่วงวนัหยดุ หรือ เทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจาํหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไขหรือเท่ียวบินเหมาลาํ Charter Flight 

หรือ Extra Flight กบัสายการบิน หรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํหรือค่าทวัร์
ทั้งหมด  ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตามสถานการณ์ท่ีมีการปรับข้ึนจากภาษีเช้ือเพลิงท่ีทางสายการบินอาจจะมีการเรียก
เก็บเพิ่มเติม ตลอดจนการเปล่ียนแปลงเท่ียวบินและตามตารางบินของสายการบิน  
 
 
 



  

 
 หากมีการถอนตวัหรือไม่ไดใ้ชบ้ริการตามท่ีจองระบุเอาไวห้รือก่อนรายการท่องเท่ียวจะส้ินสุดลง ผูจ้ดัถือวา่ผูท้่องเท่ียว

สละสิทธ์ิและจะไม่รับผดิชอบค่าบริการท่ีไดช้าํระไว ้ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน เน่ืองจากค่าใชจ่้ายท่ีท่านไดจ่้ายใหก้บัผูจ้ดั 
เป็นการชาํระแบบยนืยนัการใชบ้ริการแบบผูจ้ดัเป็นตวัแทนนายหนา้ ผูจ้ดัไดช้าํระค่าใชจ่้ายทั้งหมดใหแ้ก่ผูใ้หบ้ริการใน
แต่ละแห่งแบบชาํระเตม็มีเง่ือนไข  

 กรณีเกิดความผดิพลาดจากตวัแทนหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการ
บิน บริษทัขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ ผูจ้ดัจะดาํเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะประสานงานใหเ้กิดประโยชน์
สูงสุดแก่ลูกคา้ แต่จะไม่คืนเงินใหส้าํหรับค่าบริการนั้น ๆ  

 มคัคุเทศก ์พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธิในการใหค้าํสัญญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั  นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูมี้อาํนาจของผูจ้ดักาํกบัเท่านั้น  

 ผูจ้ดัจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ ในกรณีท่ีผูเ้ดินทาง
ไม่ผา่นการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุก
ประเทศในรายการท่องเท่ียว อนัเน่ืองมาจากการกระทาํท่ีส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้เมือง และกรณีอ่ืนๆ 

 เน่ืองดว้ยมาตรการรักษาความปลอดภยัของสนามบินทัว่โลก ก่อนท่านข้ึนเคร่ืองบิน กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะ
นาํติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน แยกใส่ถุงพลาสติกใสมีซิปล็อคปิดสนิท โดยท่ีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และ
รวมกนัทุกช้ินไม่เกิน 1 ลิตร และตอ้งนาํออกมาใหเ้จา้หนา้ท่ีตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอก็ซ์เรย ์อนุญาตใหถื้อไดท้่านละ 
1 ใบเท่านั้น ถา้ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกวา่ท่ีกาํหนด รวมถึงส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เช่น กรรไกร
ตดัเล็บ มีดพก แหนบ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่านั้น และประเทศญ่ีปุ่น มี
กฎหมายหา้มนาํเขา้ผลิตภณัฑท่ี์ทาํมาจากพืช และเน้ือสัตวทุ์กชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผกั ผลไมส้ด ไข่ เน้ือสัตว ์ไส้กรอก 
เพื่อเป็นการป้องกนัโรคติดต่อท่ีจะมาจากส่ิงเหล่าน้ี หากเจา้หนา้ท่ีตรวจพบ จะตอ้งเสียค่าปรับในอตัราท่ีสูงมาก  

 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงรายการ ทั้งนีขึ้น้อยู่กบัสภาวะอากาศ การเมือง โรคระบาด และสายการบิน  
ราคาอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนีขึ้น้อยู่กบัอตัราแลกเปลีย่นของเงินสกุลเยน  

 

บริษทัฯมีประกนัอุบัตเิหตุท่านละๆ 1,000,000 บาท 
ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัตเิหตุระหว่างการเดนิทาง วงเงนิ 500,000 บาท 


