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วันแรก  สนามบนิดอนเมอืง                                                                                                              (-- / -- / --) 

22.00 น. คณะพร้อมกนัท่ีสนามบนิดอนเมือง ชัน้ 3 เคาน์เตอร์สายการบิน SCOOT โดยมเีจ้าหน้าที่จากทางบริษัท คอยให้การ
ต้อนรับและอ านวยความสะดวกให้ทา่นในการเช็คอิน 

 
 
 
 
 
 

ท่องดินแดนซามูไร ชมซากุระบาน ณ โตเกยีว 
ล่องเรือโจรสลดั วนอุทยานแห่งชาตฮิาโกเน่ หุบเขาโอวาคุดานิ   
ถ่ายรูปกบัคู่กบัแลนด์มาร์กแห่งใหม่ “หอคอยโตเกยีวสกายทรี” 
ขอพรจากเจ้าแม่กวนอมิทองค า ณ วดัอาซากสุะ ช็อปป้ิงชินจุกุ 

สุดพเิศษ บุฟเฟ่ต์ขาปูยกัษ์ และบริการน า้ดื่มฟรี 
ทีพ่กัระดบั 3 ดาว : ฟูจิออนเซ็น 1 คนื // นาริตะ 2 คนื  
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วันที่สอง นาริตะ - วนอุทยานแห่งชาตฮิาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลดั - หุบเขาโอวาคุดานิ – อาบน า้แร่ธรรมชาติ - บุฟเฟต์ขาป ู
  ยกัษ์ เสิร์ฟไม่อัน้                                                                                                                 (-- / B / D) 
00.55 น.  เหิรฟ้าสูเ่มืองนาริตะ ประเทศญ่ีปุ่ น โดยเที่ยวบนิที่ TZ 292  
09.00 น.   ถึงสนามบินนาริตะ ประเทศญ่ีปุ่ น (เวลาท้องถ่ินเร็วกวา่ไทย 2 ชัว่โมง) หลงัจากผา่นขัน้ตอนศลุกากรแล้ว จากนัน้น าทา่นขึน้รถ

โค้ชปรับอากาศเดินทางสู ่วนอุทยานแห่งชาติ ฮาโกเน่ สถานท่ีทอ่งเที่ยวที่ได้รับความนยิมโดยเป็นสว่นหนึง่ของอทุยาน
แหง่ชาติ ฟจิู-ฮาโกเน-่ อิส ึท่ีผู้มาเยือนสามารถช่ืนชมความงามแหง่ธรรมชาติและดอกไม้นานาพนัธุ์หลากสสีนัท่ีเบง่บานตลอด
ทัง้ปี ทิวทศัน์ที่สวยงามหลากหลาย รวมไปถงึภเูขาไฟฟจิู ทะเลสาบอะชิ และโอวาคดุานิ ฮาโกเนย่งัมีช่ือเสยีงในเร่ืองของการ
เป็นแหลง่น า้พรุ้อน ที่แปลกไปกวา่นัน้คือ มีจ านวนน า้พรุ้อนมากถงึ 17 แหง่ 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บา่ย น าทา่น ล่องเรือโจรสลัดที่ทะเลสาบอาชิ ทะเลสาบท่ีก่อตวัจากลาวาของภเูขาไฟฟจิู หากวนัใดอากาศสดใส ทา่นจะได้

สมัผสักบัทศันียภาพอนังดงามของทะเลสาบท่ีมีภเูขาไฟฟจิูเป็นฉากหลงั น าทา่นเดินทางสู ่หบุเขาโอวาคดุานิ หรือ หบุเขานรก 
ชมบอ่น า้แร่ก ามะถนัท่ีสามารถต้มไขไ่ห้สกุ ด้วยอณุหภมูิ 97 องศาเซลเซียส ชิมไข่ด า ทีเ่ช่ือกนัวา่ เมื่อกินไขด่ า 1 ฟอง จะท าให้
มีอายยุืนยาว ขึน้ 7 ปี สมควรแก่เวลาน าทา่นเดินทางเข้าสูท่ี่พกั 

พักที่   NEW STAR HOTEL / HATOYA HOTEL / FUJI MATZUSONO HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว+++ 
 
 
 
 
 
 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม อิ่มอร่อยกบัเมนูมือ้พิเศษที่มีขาปูยกัษ์ให้ทา่นได้ลิม้ลองรสชาติปู

พร้อมน า้จิม้สไตส์ญ่ีปุ่ นอยา่งจใุจ หลงัอาหารให้ทา่นได้ผอ่นคลายกบัการแช่น า้แร่ธรรมชาติ เช่ือวา่ถ้าได้แช่น า้แร่แล้ว จะท า
ให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมนุเวยีนโลหิตดีขึน้ 

 
 
 
 
 
 
วันที่สาม หมู่บ้านโอชิโนะฮคัไค - ภเูขาไฟฟูจิ ชัน้ 5 - ศูนย์จ าลองแผ่นดินไหว - โตเกียวสกายทรี - วดัอาซากุสะ - ย่านชินจุกุ                           
  น าท่านชมซากุระ   (B / L / อิสระ) 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 น าทา่นสู ่โอชิโนะ ฮัคไค (OSHINO HAKKAI) บอ่น า้ธรรมชาติกบัความเลือ่มใสศรัทธา  ความเช่ือใน ภเูขาไฟศกัดิ์สทิธ์ิฟจิู

ยามา่ กบัเวลาแสนยาวนานจากการละลายของหิมะของบนภเูขาไฟฟจีูที่ไหลซมึ ลกึลงพืน้พิภพปฏิบตัิการซมึซบับริเวณที่ลุม่
ท าให้เกิดน า้ซมึขงัขยายวงกว้างกลายเป็นบอ่ขนาดยอ่มน า้ในบอ่แตล่ะบอ่ใสสะอาดจนเกิดสะท้อนท่ีสวยงาม ตอ่มาในปี ค.ศ. 
1985 สถานท่ีแหง่นีไ้ด้รับการคดัเลอืกเป็น 1ใน100 อนัดบัแหลง่น า้จากธรรมชาติ ที่ดีที่สดุของญ่ีปุ่ น ทา่นสามารถเลอืกซือ้
สนิค้าพืน้เมืองตา่งๆ  และสนิค้าเกษตรกรรมที่ชาวบ้านน ามาขายระหวา่งทางได้  ไมว่า่จะเป็นผกัภเูขาที่สดกรอบ ผลไม้อบแห้ง 
ถัว่ มนัญ่ีปุ่ น และอื่นๆ อีกมากมาย น าทา่นเดินทางสู ่ภเูขาไฟฟูจิ สมัผสัภเูขาไฟฟจิูอยา่งใกล้ชิดทีบ่ริเวณขัน้ท่ี 5 ซึง่เป็นจดุที่
รถโดยสารสามารถขึน้ไปจอดได้ ฟจิูเป็นภเูขาไฟท่ีสงูที่สดุในญ่ีปุ่ น และยงัเป็นสญัลกัษณ์ของประเทศญ่ีปุ่ นอีกด้วย ทา่น
สามารถชมความงามของภเูขาไฟฟจิูได้ตลอดทัง้ปี เพราะในแตล่ะฤดภูเูขาไฟฟจิูจะมคีวามงดงามที่แตกตา่งกนั และเป็นภเูขา
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ไฟท่ีสวยงามไมว่า่จะมองจากมมุไหนก็ตาม (หมายเหตุ การขึ้นชมพูเขาไฟฟูจิ ช้ัน 5 น้ันขึน้อยู่กับสภาพอากาศอ านวย) 
น าทา่นเดินทางสู ่น าทา่นเยี่ยมชม ศูนย์จ าลองแผ่นดนิไหว Earthquake simulation center ตัง้อยูบ่ริเวณใกล้ๆ กบัเขตภเูขา
ไฟฟจิู ภายในมีห้องจดัแสดงข้อมลูการประทขุองภเูขาไฟจากทกุมมุโลก ห้องแสดงภาพแผน่ดินไหว ห้องแสดงเหตกุารณ์หลงั
แผน่ดินไหว ห้องจ าลองแผน่ดินไหว ห้องอทุกภยั ห้องเขาวงกตกระจก นอกจากนีย้งัมีโซนถ่ายภาพกบัภเูขาไฟฟจิู โซนความรู้
ตา่งๆ และ โซนช็อปปิง้สนิค้างานฝีมือญ่ีปุ่ นตา่งๆ เช่นมีดแบบดัง้เดิม ผลติภณัฑ์เคร่ืองปัน้ดินเผา เคร่ืองส าอาง และ ของฝาก
อีกมากมาย และยงัมีห้องน า้ไว้บริการฟรีอีกด้วย 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บา่ย จากนัน้เดินทางสูเ่มืองโตเกียว ร่วมเก็บภาพประทบัใจกบัคูก่บัแลนด์มาร์กแหง่ใหมข่องกรุงโตเกียว ณ ริมแมน่ า้สมุิดะ หอ

โทรทัศน์โตเกียวสกายทรี เป็นตกึที่สงูที่สดุในญ่ีปุ่ น มีความสงูถงึ 634 เมตร ชม วดัอาซากุสะ วดัที่เกา่แก่ที่สดุ ใน
กรุงโตเกียว เข้านมสัการขอพรจากพระพทุธรูปเจ้าแมก่วนอิมทองค า  นอกจากนัน้ทา่นยงัจะได้พบเก็บภาพประทบัใจ กบัโคม
ไฟขนาดยกัษ์ที่มีความสงูถงึ 4.5 เมตรซึง่แขวนอยูบ่ริเวณประตทูางเข้าวดั และยงัสามารถเลอืกซือ้เคร่ืองรางของขลงั ได้ภายใน
วดั ฯลฯ หรือเพลดิเพลนิกบั ถนนนาคามิเซ ถนนช้อปปิง้ทีม่ี ช่ือเสยีงของวดั มีร้านขายของที่ระลกึมากมาย ไมว่า่จะเป็น
เคร่ืองรางของขลงั ของเลน่โบราณ และตบท้ายด้วยร้านขายขนมที่คนญ่ีปุ่ น มายงัวดัแหง่นีต้้องมาตอ่คิวกนั เพื่อลิม้ลองกบั
รสชาติสดุแสนอร่อย 
จากนัน้น าทา่นช้อปปิง้ยา่นดงั ย่านชนิจุกุ ให้ทา่นได้เพลดิเพลนิกบัการจบัจ่ายซือ้สนิค้านานาชนิด ได้จากที่นี่ ไมว่า่จะเป็น 
ร้านซานริโอะ ร้านขายเคร่ืองอิเลคทรอนิกส์ กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เคร่ืองส าอาง ตา่งๆ กนัท่ีร้าน MATSUMOTO แหลง่
รวมเหลา่บรรดาเคร่ืองส าอางมากมาย อาทิ มาร์คเต้าหู้ , โฟมล้างหน้า WHIP FOAM ที่ราคาถกูกวา่บ้านเรา 3 เทา่, ครีมกนั
แดดชิเซโด้ แอนเนสซา่ที่คนไทยรู้จกัเป็นอยา่งดี และสนิค้าอื่นๆ หรือให้ทา่นได้สนกุกบัการเลอืกซือ้สนิค้า แบรนด์ดงัอาทิ 
LOUIS VULTTON, UNIQLO, กระเป๋าสดุฮิต BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสือ้ COMME DES GARCONS, H&M หรือเลอืก
ซือ้รองเท้าหลากหลายแบรนด์ดงั อาทิ NIKE, CONVERSE, NEW BALANCE, REEBOK ฯลฯ ได้ที่ร้าน ABC MART **อิสระ
อาหารเย็นเพื่อไมเ่ป็นการรบกวนเวลาช้อปปิง้** 

***ในช่วงดอกซากุระบาน (ประมาณปลายเดือน มี.ค.-ตน้เดือน เม.ย.) ท่านสามารถเดินทางสู่ สวนอุเอ

โนะ สวนสวยกลางกรุงท่ีรวบรวมพนัธุไ์มน้านาชนิดจากทัว่ทุกมุมโลก สมัผัส ดอกซากุระ อวดโฉมบานสะพรัง่

ท่ามกลางสวนสวย รายลอ้มดว้ยดอกไมน้านาพนัธุ ์ 

 
เยน็ อิสระอาหารเยน็ตามอธัยาศัย  
พักที่   NARITA REST HOUSE HOTEL / NARITA TOBU HOTEL / NARITA GATEWAY HOTEL หรือเทียบเท่า 
วันที่สี่  ตะลุยโตเกียว - อิสระท่องเที่ยวช้อปป้ิงเต็มวนั หรือ เลอืกซือ้ทวัร์ดิสนีย์แลนด์                                   (B / -- / --) 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
Option A : FREE DAY อิสระเต็มวัน (ไม่รวมค่าเดินทาง)  
 ให้ทา่นอิสระช้อปปิง้ หรือเดินทางสูส่ถานท่ีทอ่งเที่ยวอื่น ๆ โดยสามารถขอค าแนะน าจากไกด์ในการเดินทาง อาทิ 

ศาลเจ้าเมจิ ตัง้อยูใ่นเขตชิบยุะ โตเกียว ใกล้ๆ กบัสถานีฮาราจกู ุเป็นศาลเจ้าในศาสนาชินโต ที่
สร้างขึน้ในปี ค.ศ. 1920 เพื่อเป็นอนสุรณ์สถานแดด่วงวิญญาณของสมเดจ็พระจกัรพรรดิเมจิ และ
สมเด็จพระจกัรพรรดินีโชเก็ง ตามความเช่ือของศาสนาชินโต แตใ่นช่วงสงครามโลกครัง้ที่ 2 ศาลเจ้า
แหง่นีไ้ด้ถกูท าลายไปหมดสิน้ จนกระทัง่สงครามจบลงจงึได้มีการบรูณะขึน้ใหมจ่นแล้วเสร็จในปี 
1958 ส าหรับบรรยากาศภายในศาลเจ้านัน้แม้จะอยูใ่นแหลง่พลกุพลา่น แตก็่ร่มร่ืนไปด้วยต้นไม้สงู
ใหญ่ จนเหมือนกบัคนละโลกกบัภายนอกศาลเจ้า 
ย่านฮาราจูกุ ฮาราจกูนุัน้ไมใ่ช่แคศ่นูย์รวมของวยัรุ่นท่ีชอบแตง่หน้า แตง่ตวัมเีอกลกัษณ์จนอาจ
เรียกได้วา่หลดุโลกอยา่งทีเ่รารู้จกัเทา่นัน้แตฮ่าราจกูใุนอดีตนัน้เป็นเพียงยา่นท่ีพกัค้างแรมเลก็ๆ 
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เทา่นัน้ แตปั่จจบุนัฮาราจกูคุือยา่นหนึง่ที่ตัง้อยูใ่จกลางโตเกียว ซึง่ที่น่ีไมเ่พียงแคเ่ป็นแหลง่รวมร้านค้าเทา่นัน้ แตร่อบๆ 
บริเวณยงัมีศาลเจ้า สวนสาธารณะ และถนนเส้นใหญ่สไตล์ตะวนัตกแบบ Champs-Elysees เข้าไว้ด้วยกนัได้อยา่ง
ลงตวั และถนนท่ีขึน้ช่ือที่สดุในยา่นฮาราจกูนุัน้คือถนนทาเคะชิตะที่อยูต่รงข้ามสถานีฮาราจกูนุัน่เอง 

ย่านชิบุย่า คือหนึง่ใน 23 เขตของมหานครโตเกียว และมีพืน้ท่ีเพียง 15 ตารางกิโลเมตรเทา่นัน้ ซึง่
ที่น่ีก็เป็นอีกหนึง่ยา่นท่ีเป็นศนูย์รวมยอดนิยมของวยัรุ่นมากวา่ 30 ปี เพราะเป็นท่ีตัง้ของ
ห้างสรรพสนิค้าแฟชัน่ตา่งๆ มากมาย โดยยา่นชิบยุะนัน้มศีนูย์กลางอยูต่รงสถานีรถไฟชิบยุะ หนึง่ใน
สถานีใหญ่ของโตเกียวทีม่ีความซบัซ้อน เพราะมีรถไฟฟ้าทัง้บนดินและใต้ดินหลายสาย จงึท าให้
สถานีชิบยุะมีผู้คนผา่นไปมาถึงวนัละประมาณ 2 ล้านต้นๆ ที่ส าคญัชิบยุะมจีดุนดัพบทีม่ีช่ือเสยีงนัน่
ก็คือบริเวณอนสุรณ์รูปปัน้ของสนุขัช่ือฮาจิโกะนัน่เอง 
ย่านโอไดบะ เป็นแหลง่ชอปปิง้และความบนัเทิงของโตเกียว ถ้าดจูากแผนที่แล้ว Odaiba มีสภาพ
เป็นเกาะอยูท่ี่อา่วโตเกียว ในสมยัเอโดะ ค.ศ.1603-1868 เกาะ Odaiba ได้ถกูสร้างขึน้เพื่อเป็นป้อม
ปราการ (ค าวา่ daiba แปลวา่ป้อมปราการ) ป้องกนัการรุกรานของข้าศกึ ตอ่มาอีก 100 กวา่ปี เกาะ 
Odaiba ได้ถกูถมเพิ่มเพื่อใช้ประโยชน์เป็นท่ีอยูอ่าศยั ตกึ ส านกังาน และ ทา่เรือ การถมทะเลในตอน
นัน้ถือวา่เป็นเร่ืองใหมใ่นวงการกอ่สร้างมาก ในปี ค.ศ. 1990 มีโรงแรม และศนูย์การค้ามาเปิดที่ 
Odaiba และเร่ิมมีสิง่ก่อสร้างใหม่ๆ  เกิดขึน้เช่นตกึ Fuji TV Building, Telecom Center และ Tokyo 
Big Sight ตอนนี ้Odaiba เป็นเมอืงใหมข่องโตเกียว มีผงัเมืองสวยงาม ตกึรูปทรงแปลกๆ รถไม่
เยอะเหมือนโตเกียว และไมวุ่น่วาย 

**อิสระอาหารกลางวันและอาหารเยน็เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลา** 
Option B : เลือกซือ้บตัรเที่ยวดิสนีย์แลนด์ ช าระเพิ่มท่านละ 3,000 บาท (ราคานีไ้ม่รวมค่าเดินทาง)  
 ดิสนีย์แลนด์โลกแหง่จินตนาการของราชา การ์ตนูญ่ีปุ่ นซึง่เป็นดิสนีย์

แลนด์แหง่แรกที่สร้างนอกประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสร้างขึน้ในปี 
พ.ศ. 2526 จากการถมทะเลและใช้ทนุสร้างกวา่ 600 ล้านบาท ให้
ทา่นสนกุสนานกบัเคร่ืองเลน่  นานาชนิด (ไมจ่ ากดัจ านวนการเลน่ ) 
ผจญภยัในดินแดนตา่งๆ ให้ทา่นเลน่เคร่ืองเลน่ตวัใหมจ่ากภาพยนตร์
การตนูเร่ืองดงั Toy Story ชมฉากรบกลางทะเลคาริเบียนในดินแดน
โจรสลดัจากภาพยนตร์ The Pirate of Caribbean เขยา่ขวญักบับ้าน
ผีสงิใน Haunted Mantion สมัผสัความนา่รักของตุ๊กตาเด็กนานาชาตใินโลกใบเลก็ Small World ชมภาพยนตร์สามมติิThe 
Invention of the Year ให้ทา่นได้สนกุสนานพร้อมกบัการจบัจ่ายเลอืกซือ้สนิค้าที่ระลกึนา่รักในดิสนีย์แลนด์อีกทัง้ยงัจะได้
สมัผสักบัตวัการ์ตนูเอกจากวอลดิสนีย์ อยา่ง มิกกีเ้ม้าส์ มินน่ีเม้าส์ พร้อมผองเพื่อนการ์ตนูอกีมากมายสนกุกบัการจบัจา่ยซือ้
ของที่ระลกึนา่รักในดิสนีย์แลนด์  

 **อิสระอาหารกลางวันและอาหารเยน็เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลา**  
พักที่   NARITA REST HOUSE HOTEL / NARITA TOBU HOTEL / NARITA GATEWAY HOTEL หรือเทียบเท่า  
วันที่ห้า  สนามบนิดอนเมอืง                                                                                                              (B / -- / --) 
เช้า บริการอาหารเช้า แบบ SNACK BOX 
 น าทา่นเช้คเอาท์ และเดินทางสูส่นามบินนาริตะ 
08.45 น.  เหิรฟ้าสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบิน SCOOT เที่ยวบนิที่ TZ291  
14.35 น.  ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวสัดภิาพ 
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อัตราค่าบริการ 

เดินทาง 
 ราคาทัวร์ 

ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว 

23-27 มี.ค.60 28,999 28,999 28,999 8,000 

27-31 มี.ค.60 28,999 28,999 28,999 8,000 
30-3 เม.ย. 60 28,999 28,999 28,999 8,000 
2-6 เม.ย. 60 28,999 28,999 28,999 8,000 

5-9 เม.ย. 60 วนัจักรี 32,999 32,999 32,999 8,000 
8-12 เม.ย. 60 31,999 31,999 31,999 8,000 

11-15 เม.ย. 60 สงกรานต์ 37,999 37,999 37,999 12,000 

14-18 เม.ย. 60 สงกรานต์ 37,999 37,999 37,999 12,000 

17-21 เม.ย. 60 26,999 26,999 26,999 8,000 
 
 

***ราคาค่าทัวร์ดังกล่าวหากมกีารเปลี่ยนแปลงค่าตั๋วเคร่ืองบินภาษีสนามบนิภาษีน า้มนัของสายการบนิ*** 
***บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาขึน้ตามสายการบนิ*** 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ราคาทัวร์รวม 

1. คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ตามรายการ   2.คา่อาหารทกุมือ้ ตามที่ระบใุนรายการ 
3. คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการ   4.คา่ที่พกัห้องละ 2-3 ทา่น ตามรายการ 
5. คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ   6.คา่ภาษีสนามบิน ทกุแหง่ที่มี 
7. คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระทา่นละ 20 กก.  8.หวัหน้าทวัร์น าเทีย่วตลอดรายการ 
9. คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดินทาง วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 

 
ราคาทัวร์ไม่รวม  

1.   ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน / ใบก ากบัภาษี) 

* ตั๋วสายการบินไม่สามารถระบุที่น่ัง ใช้วิธี RANDOM คือการสุ่มเลือกที่ น่ังโดยระบบสายการบิน * 
การจัดที่ น่ังบนเคร่ืองบนิ เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ก าหนด ทางผู้จดัไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้  

แต่จะท าการ Request ให้ได้เท่านัน้ งดการคนืบตัรโดยสาร และหากยกเลิกการเดนิทาง ทางสายการบินไม่มีระบบคนืเงนิบางส่วน   

หากผู้โดยสารถูกปฎิเสธการออกนอกประเทศไทยหรือเข้าประเทศญ่ีปุ่น  
จากเจ้าหน้าที่แรงงานไทยหรือเจ้าหน้าที่ตรวจคนออกนอกประเทศไทยและเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองที่ประเทศญ่ีปุ่น

ทางผู้จัดและทางสายการบนิจะไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้ทุกกรณี   
ผู้โดยสารอาจจะต้องรับผิดชอบค่าปรับที่ประเทศญ่ีปุ่นเรียกเกบ็   

ผู้โดยสารต้องรอกลับประเทศไทยในเที่ยวบนิถัดไปที่มีที่ น่ังว่างหรือตามวันเดนิทางของตั๋วเคร่ืองบนิ   
ทัง้นีแ้ล้วแต่ทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนและสายการบนิ ทางผู้จัดไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ 

* ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบในวันจองทวัร์ * 
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2.   คา่ใช้จ่ายสว่นตวั อาทิ คา่ท าหนงัสอืเดินทาง คา่โทรศพัท์สว่นตวั คา่ซกัรีด มินิบาร์ในห้อง อาหารและเคร่ืองดื่มที่สัง่เพิ่ม 

3. คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระ ที่หนกัเกินสายการบินก าหนด (ปกติ 20 กก.) 
4. คา่วซีา่ส าหรับพาสปอร์ตตา่งชาติ 
5. ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่นท่านละ 4,000 เยน หรือ 1,400 บาท ต่อทริป 

 
การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 30 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวน

สิทธ์ิในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา 
กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 10,000 บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนมัดจ าทัง้หมด เน่ืองจากทาง
บริษัทฯ ได้ช าระค่าตั๋วเคร่ืองบินเต็มใบให้กับสายการบินเป็นที่เรียบร้อย ยกเว้นค่าภาษีน า้มันที่ยังมิได้ช าระ ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 
กรุณาช าระ 30 วันก่อนการเดินทาง 

 
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที่นกัท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลกิการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นกัทอ่งเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผู้มีช่ือในเอกสารการจอง) 

จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร ทางบริษัทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัท์ไมว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนกัท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินคา่บริการคืน นกัท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีช่ือในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ 
หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อท าเร่ืองขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนงัสือมอบอ านาจ
พร้อมหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบญัชีธนาคารที่ต้องการให้น าเงินเข้าให้
ครบถ้วน โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินคา่บริการดงันี ้
2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกวา่ 30 วนั คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของคา่บริการท่ีช าระแล้ว ***ในกรณีที่วันเดินทางตรง

กับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วัน 
2.2 ยกเลกิก่อนวนัเดินทางไมน้่อยกวา่ 15 วนั คืนเงินคา่บริการร้อยละ 50 ของคา่บริการท่ีช าระแล้ว 
2.3 ยกเลกิก่อนวนัเดินทางน้อยกวา่ 15 วนั ไมค่ืนเงินคา่บริการท่ีช าระแล้วทัง้หมด 
ทัง้นี ้ทางบริษัทจะหกัคา่ใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากคา่บริการที่ช าระแล้วเนื่องในการเตรียมการจดัการน าเที่ยวให้แก่นกัท่องเที่ยว เช่ น การ
ส ารองที่นัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองที่พกัฯลฯ 

3. การเดินทางที่ต้องการันตีมดัจ าหรือซือ้ขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเที่ยวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือ
ผา่นตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศ  จะไมม่ีการคืนเงินมดัจ าหรือคา่บริการทัง้หมด   

4. การติดตอ่ใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดงันี ้วนัจนัทร์ ถึงศกุร์ เวลา 9.00 
น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถือว่า
เป็นวนัหยดุท าการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิการเดินทางกรณีมีนกัทอ่งเท่ียวเดินทางไมถ่ึง 15 คน  
 
เงื่อนไขและข้อก าหนดอื่นๆ 

1. ทวัร์นีส้ าหรับผู้มีวตัถปุระสงค์เพื่อการทอ่งเที่ยวเทา่นัน้ 

2. ทวัร์นีเ้ป็นทวัร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบไุว้ในรายการไม่ว่าบางสว่นหรือทัง้หมด หรือถกูปฏิเสธการ
เข้า-ออกเมืองด้วยเหตผุลใดๆ ทางบริษัทจะไมค่ืนเงินคา่บริการไมว่า่บางสว่นหรือทัง้หมดให้แก่ทา่น 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้กบันกัท่องเท่ียว
หรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วนัก่อนการเดินทางส าหรับ
ประเทศที่มีวีซ่า  แตห่ากทางนกัทอ่งเที่ยวทกุท่านยินดีที่จะช าระคา่บริการเพิ่มจากการท่ีมีนกัทอ่งเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกวา่ที่ทางบ ริษัท
ก าหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้  ทางเรายินดีที่จะให้บริการตอ่ไป 
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4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหน้าช่ือ เลขท่ีหนงัสือเดินทาง และ
อื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีที่นกัทอ่งเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้สง่หน้าหนงัสือเดินทางให้กบัทางบริษัทพร้อมการช าระเงินมดั
จ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ ภมูิอากาศ และ
เวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทัง้นี ้บริษัทจะค านงึถึงความปลอดภยัของนกัทอ่งเที่ยวสว่นใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิไมรั่บผิดชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรือคา่ใช้จ่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมขึน้ของนกัท่องเท่ียวท่ีมิได้เกิดจากความผิดของทาง
บริษัท เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยดุงาน การปฏิวตัิ  อบุตัิเหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรือเสยีหายของสมัภาระ ความ
ลา่ช้า เปลีย่นแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตสุดุวิสยัอื่น เป็นต้น 

7. อตัราค่าบริการนีค้ านวณจากอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดงันัน้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ
ปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึน้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ  ค่าตั๋วเคร่ืองบิน ค่าภาษีเชือ้เพลิง ค่า
ประกนัภยัสายการบิน การเปลีย่นแปลงเที่ยวบินฯลฯ  

8. มคัคเุทศก์ พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไมม่ีอ านาจในการให้ค าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจ
ของบริษัทก ากบัเทา่นัน้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ข้อแนะน าก่อนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ท่ีจะน าติดตวัขึน้เคร่ืองบิน ต้องมีขนาดบรรจุภณัฑ์ไมเ่กิน 100 มิลลลิิตรต่อชิน้ และรวมกนัทกุชิน้ไมเ่กิน 1,000 
มิลลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสติกใสซึง่มีซิปลอ็คปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อยา่งสะดวก ณ จดุเอ็กซ์เรย์ อนญุาตให้ถือได้
ท่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถ้าสิ่งของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑ์มากกว่าที่ก าหนดจะต้องใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเคร่ือ งบิน
เทา่นัน้  

ข้อควรทราบ 
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ านักระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 

15 วนัไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขัน้ตอนการตรวจเข้าเมือง 
เพื่อยนืยนัการมีคุณสมบัตกิารเข้าประเทศญี่ปุ่น* ดังต่อไปนี ้

- ตั๋วเคร่ืองบนิขาออกจากประเทศญี่ปุ่น ทางทัวร์จัดเตรียมให้ 
- สิ่งที่ยนืยนัว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึน้ในระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่นได้  

(เช่น เงนิสด บตัรเครดติ เป็นต้น) 
- ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พ านักในประเทศญ่ีปุ่น  

(เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ) ทางทวัร์จัดเตรียมให้ 
- ก าหนดการเดนิทางระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่น ทางทวัร์จัดเตรียมให้ 
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2. สิ่งของที่มีลกัษณะคล้ายกับอาวธุ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้อง
เคร่ืองบินเทา่นัน้  
3. ประเทศญ่ีปุ่ น มีกฎหมายห้ามน าผลิตภณัฑ์ที่ท ามาจากพืช และเนือ้สตัว์ทกุชนิดเข้าประเทศ เช่น ผกั ผลไม้สด  ไข่ เนือ้สตัว์ ไส้กรอกฯ เพื่อเป็น
การป้องกนัโรคติดตอ่ที่จะมาจากสิง่เหลา่นี ้หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสยีคา่ปรับในอตัราที่สงูมาก 
 
หมายเหตุ 

1.บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในการออกทัวร์ตัง้แต่ 25 ท่านขึน้ไป หากมีลกูทัวร์ต ่ากว่านีอ้าจจะต้องมีการปรับราคาขึน้ 
2.ทางบริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบิน, การยกเลกิเทีย่วบิน, การประท้วง, การนัดหยดุงาน, 

การก่อจลาจล หรือกรณีที่ทา่นถกูปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้จากไทย และ
ตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

3.ทางบริษัทฯจะรับเฉพาะลกูค้าที่มีความประสงค์ที่จะเดินทางไปทอ่งเที่ยวเท่านัน้ 
4.ทางบริษัทจะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากทา่นใช้บริการของทางบริษัทฯไมค่รบ อาทิ ไมเ่ที่ยวบางรายการ, ไมท่านอาหารบาง 

มือ้ เพราะคา่ใช้จา่ยทกุอยา่ง ทางบริษัทฯได้ช าระคา่ใช้จา่ยให้ตวัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออกเดินทางแล้ว 
 


