
  

 

รหัสทัวร 1900701 

ทัวรโตเกียว แฮปปم� เที่ยวเตม็ 5 วัน 3 คืน (XW) 
เทศกาล Fuji Shibazakura Festival (PINK MOSS) หรือ โอชิโนะ ฮัคไค  
– ทานขาปูยักษ บุฟเฟต – อาบน้ําแร แชออนเซน 

ภูเขาไฟฟูจิ - ศูนยจําลองแผนดินไหว – ลองเรือหงส– ฟูจิคิว ไฮแลนด 
วัดอาซากุสะ – ฮาราจุกุ - โอไดบะ 

 
 
 



  

 

อัตราคาบริการ 
วันเดินทาง ราคาผูใหญ พักเด่ียว หมายเหต ุ

4 – 8 มิ.ย. 2562 17,987.- 8,000.-  
5 – 9 มิ.ย. 2562 21,999.- 8,000.-  
6 – 10 มิ.ย. 2562 21,999.- 8,000.-  
7 – 11 มิ.ย. 2562 20,999.- 8,000.-  
11 – 15 มิ.ย. 2562  18,999.- 8,000.-  
12 – 16 มิ.ย. 2562  21,999.- 8,000.-  
14 – 18 มิ.ย. 2562 20,999.- 8,000.-  
18 – 22 มิ.ย. 2562 18,999.- 8,000.-  
19 – 23 มิ.ย. 2562 21,999.- 8,000.-  
20 – 24 มิ.ย. 2562 21,999.- 8,000.-  
21 – 25 มิ.ย. 2562 20,999.- 8,000.-  
25 – 29 มิ.ย. 2562 18,999.- 8,000.-  
26 – 30 มิ.ย. 2562 21,999.- 8,000.-  
28 – 02 ก.ค. 2562 20,999.- 8,000.-  
02 – 06 ก.ค. 2562 18,999.- 8,000.-  
03 – 07 ก.ค. 2562 21,999.- 8,000.-  
05 – 09 ก.ค. 2562 20,999.- 8,000.-  
09 – 13 ก.ค. 2562 22,999.- 8,000.-  
10 – 14 ก.ค. 2562  22,999.- 8,000.-  
12 – 16 ก.ค. 2562 23,999.- 8,000.-  
16 – 20 ก.ค. 2562 25,999.- 8,000.-  
17 – 21 ก.ค. 2562 23,999.- 8,000.-  
19 – 23 ก.ค. 2562 21,999.- 8,000.-  
23 – 27 ก.ค. 2562 20,999.- 8,000.-  
24 – 28 ก.ค. 2562 22,999.- 8,000.-  
26 – 30 ก.ค. 2562 25,999.- 8,000.-  
30 – 03 ส.ค. 2562 22,999.- 8,000.-  
31 – 04 ส.ค. 2562 23,999.- 8,000.-  



  

 

จอยแลนด หักคาต๋ัว 7,000 บาท 
***ไมมีราคาเด็ก INFANT 7,000 บาท*** 

 
 
วันแรก สนามบินดอนเมือง                                                                                                           

(-- /--/--) 
23.00 น.  พรอมกันที่ สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผูโดยสารระหวาง มีเจาหนาที่ของ

บริษัทฯ คอยตอนรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน  สายการบิน  NOKSCOOT 
เคานเตอร 3 ประตู 4 

 
 
 
วันที่สอง เทศกาล Fuji Shibazakura Festival (PINK MOSS) หรือ โอชิโนะ ฮัคไค – ทาน

ขาปูยักษ บุฟเฟต – อาน้ําแร แชออนเซน                  
 (-/SET BOX/D) 

02.20 น.      ออกเดินทางสูโตเกียว ประเทศญี่ปุ�น โดยสายการบิน NOKSCOOT เท่ียวบินที ่
XW 102 

10.25 น.   ถึงสนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ�น (เวลาทองถิ่นเร็วกวาไทย 2 ชั่วโมง)  

02 – 06 ส.ค. 2562 23,999.- 8,000.-  
06 – 10 ส.ค. 2562 25,999.- 8,000.-  
07 – 11 ส.ค. 2562 29,999.- 8,000.-  
08 – 12 ส.ค. 2562 29,999.- 8,000.-  
09 – 13 ส.ค. 2562 29,999.- 8,000.-  
13 – 17 ส.ค. 2562 24,999.- 8,000.-  
14 – 18 ส.ค. 2562 25,999.- 8,000.-  
16 – 20 ส.ค. 2562 24,999.- 8,000.-  
20 – 24 ส.ค. 2562 25,999.- 8,000.-  
21 – 25 ส.ค. 2562 25,999.- 8,000.-  
23 – 27 ส.ค. 2562 25,999.- 8,000.-  
27 – 31 ส.ค. 2562 22,999.- 8,000.-  
28 – 01 ก.ย. 2562 23,999.- 8,000.-  
30 – 03 ก.ย. 2562 23,999.- 8,000.-  



  

 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน (ม้ือท่ี 1) SET BOX 
นําทานเดินทางสู คาวากุจิโกะ ในจังหวัดยามานาชิ ชม ทุงดอกพิงคมอส ในชวงฤดูใบไม
ผลิ ดอกไมจะบานและหนาตาดูคลายกับ
ดอกซากุระ สวนในฤดูอ่ืนจะมีใบสีเขียวแทน
ดู คล ายต นหญ า  คํ าว าชิ บ ะ  หมายถึ ง
ตนหญา ดังน้ันจึงเรียกกันวา ชิบะซากุระ 
(Shibazakura) แปลวา ซากุระตนหญา 
นําทานเดินชมตนชิบะซากุระที่มีอยูอยูนับ
แสนตน ปลูกอยูบริเวณรอบภูเขาฟูจิ ซึ่งมี
จํานวนมากที่สุดในภาคคันโต ดูเหมือนพรม
หลากสี ทั้งสีขาว สีชมพู และสีแดงซึ่งสีของ
ดอกจะเขมขึ้นตามอายุที่ปลูก ใหทานได
สัมผัสและเก็บภาพความประทับใจตาม
อัธยาศัย (ดอกพิงคมอสจะบานหรือไมน้ัน 
ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาพอากาศ)  **ขอสงวน
สิทธิ์ ในกรณี ดอกพิงคมอส ไมบาน  จะนําทานเดินทางไป โอชิโนะ ฮัคไค (OSHINO 
HAKKAI) บอน้ําธรรมชาติกับความเลื่อมใสศรัทธา ความเชื่อในภูเขาไฟ ศักดิ์สิทธิ์ฟูจิ
ยามา กับเวลาแสนยาวนานจากการละลายของหิมะของบนภูเขาไฟฟูจีที่ไหลซึม ลึกลง
พื้นพิภพ ปฏิบัติการซึมซับบริเวณที่ลุมทําใหเกิดน้ําซึมขังขยายวงกวางกลายเปนบอ
ขนาดยอมน้ําในบอแตละบอใสสะอาดจนเกิดสะทอนที่สวยงาม ตอมาในป ค.ศ. 1985 
สถานที่แหงน้ีไดรับการคัดเลือกเปน 1ใน100 อันดับแหลงนํ้า จากธรรมชาติ ที่ดีที่สุด
ของญี่ปุ�น ทานสามารถเลือกซื้อสินคาพื้นเมืองตางๆ  และสินคาเกษตรกรรมที่ชาวบาน 
นํามาขายระหวางทางได  ไมวาจะเปนผักภูเขาที่สดกรอบ ผลไมอบแหง ถั่ว มันญี่ปุ�น 
และอ่ืนๆ อีกมากมาย 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า (มื้อที่ 2) ณ หองอาหาร อ่ิมอรอยกับเมนูมื้อพิเศษที่มีขาปู ให
ทานไดลิ้มลองรสชาติปูพรอมน้ําจิ้มสไตสญี่ปุ�นอยางจุใจ หลังอาหารใหทานไดผอนคลาย
กับการแชน้ําแรธรรมชาติ เชื่อวาถาไดแชน้ําแรแลว จะทําใหผิวพรรณสวยงามและชวย
ใหระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น 
สมควรแกเวลานําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก 

พักที ่   Hotel Alexander Royal Resort Yamanakako  หรือเทียบเทา 
 



  

 

วันที่สาม ภูเขาไฟฟูจิ - ศูนยจําลองแผนดินไหว – ลองเรือหงส– ฟูจิคิว ไฮแลนด                        
(B / L / อิสระ) 

เชา บริการอาหารเชา (ม้ือที่ 3) ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานเดินทางสู  ภูเขาไฟฟูจิ สัมผัสภูเขาไฟฟูจิอยาง
ใกลชิดที่บริเวณขั้นที่ 5 ซึ่งเปนจุดที่รถโดยสารสามารถขึ้น
ไปจอดได ฟูจิเปนภูเขาไฟที่สูงที่สุดในญี่ปุ�น และยังเปน
สัญลักษณของประเทศญี่ปุ�นอีกดวย ทานสามารถชมความ
งามของภูเขาไฟฟูจิไดตลอดทั้งป เพราะในแตละฤดูภูเขา
ไฟฟูจิจะมีความงดงามที่แตกตางกัน และเปนภูเขาไฟที่
สวยงามไมวาจะมองจากมุมไหนก็ตาม (หมายเหตุ การขึ้นชมภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 น้ัน
ขึ้นอยูกับสภาพอากาศอํานวย)  จากน้ันนําทานเยี่ยมชม ศูนยจําลองแผนดินไหว ตั้งอยู
บริเวณใกลๆ กับเขตภูเขาไฟฟูจิ ภายในมีหองจัดแสดงขอมูลการประทุของภูเขาไฟจาก
ทุกมุมโลก หองแสดงภาพแผนดินไหว หองแสดงเหตุการณหลังแผนดินไหว หองจําลอง
แผนดินไหว หองอุทกภัย หองเขาวงกตกระจก นอกจากนี้ยังมีโซนถายภาพกับภูเขาไฟฟู
จิ โซนความรูตางๆ และ โซนช็อปปم�งสินคางานฝมือญี่ปุ�นตางๆ เชนมีดแบบดั้งเดิม 
ผลิตภัณฑเครื่องปم�นดินเผา เครื่องสําอาง และ ของฝากอีกมากมาย พาทาน ลองเรือ
หงส สุดคลาสสิคกลางทะเลสาบยามานะกะโกะ เปนทะเลสาบที่ใหญที่สุดจาก 5 
ทะเลสาบ มีรูปรางคลายปลาวาฬขนาดใหญ  ใหความรูสึกเหมือนลองเรือกลาง
ธรรมชาติ (ราคาทัวรรวมคาน่ังเรือหงสแลว) 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน (ม้ือท่ี 4) ณ รานอาหาร  
บาย นําทานเดินทางสู ฟูจิคิว ไฮแลนด ตั้งอยูติดกับทางแยกคาวาคุจิโกะ ขนานกับทางดวนชู

โอ สวนสนุกแหงน้ีมีเครื่องเลนที่ไดรับการบันทึกลงใน “กินเนสสบุค” อยูหลายเครื่องเลน 
เชน “เอจาไนกะ” รถไฟเหาะตีลังกาที่มีจํานวนการหมุนมากที่สุดในโลก, “ฟูจิยามะ” , 
“โดะดนปะ” และ “เขาวงกตสุดสยอง 4.0”และที่น่ียังมีสวนสนุกของตัวการตูนที่มี
ชื่อเสียงอยาง “โทมัสแลนด” ฟูจิคิว ไฮแลนดมุงมั่นที่จะสรางความสนุกสนานใหกับผูมา
เยือนทุกวัย ตั้งแตวัยรุนไปจนถึงครอบครัว ลานไอซสเก็ตเปดใหบริการในชวงฤดูหนาว
และยังชวยดึงดูดนักสเก็ตจํานวนมาก พิเศษ!!! รวมคาเขาและคาขึ้นชิงชาสวรรค คนละ 
1 รอบ เรียบรอยแลว (ไมรวมคาเครื่องเลนอ่ืนๆ) 

 
 
คํ่า  อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย   สมควรแกเวลานําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก 



  

 

พักที่   RELIEF HOTEL HANEDA หรือเทียบเทา 

วันที่สี ่ วัดอาซากุสะ – ฮาราจุกุ - โอไดบะ                        
 (B / อิสระ/ อิสระ) 

เชา  บริการอาหารเชา (ม้ือที่ 5) ณ หองอาหารของโรงแรม  
เท่ียวชม วัดอาซากุสะ วัดที่เกาแกที่สุด ในกรุงโตเกียว เขา
นมัสการขอพรจากพระพุทธรูปเจาแมกวนอิมทองคํา  
นอกจากน้ันทานยังจะไดพบเก็บภาพประทับใจ กับโคมไฟ
ขนาดยักษที่มีความสูงถึง 4.5 เมตรซึ่งแขวนอยูบริเวณ
ประตูทางเขาวัด และยังสามารถเลือกซื้อเครื่องรางของขลัง ได  ภายในวัด ฯลฯ หรือ
เพลิดเพลินกับ ถนนนาคามิเซ ถนนชอปปم�งที่มี ชื่อเสียง
ของวัด มีรานขายของที่ ระลึกมากมาย ไมวาจะเปน
เครื่องรางของขลัง ของเลนโบราณ และตบทายดวยราน
ขายขนมที่คนญี่ปุ�น มายังวัดแหงน้ีตองมาตอคิวกัน เพื่อลิ้ม
ลองกับรสชาติสุดแสนอรอย จากน้ัน ยานฮาราจูกุ ฮาราจูกุ
น้ันไมใชแคศูนยรวมของวัยรุนที่ชอบแตงหนา แตงตัวมีเอกลักษณจนอาจเรียกไดวาหลุด
โลกอยางที่เรารูจักเทาน้ันแตฮาราจูกุในอดีตน้ันเปนเพียงยานที่พักคางแรมเล็กๆ เทาน้ัน 
แตปจจุบันฮาราจูกุคือยานหน่ึงที่ตั้งอยูใจกลางโตเกียว ซึ่งที่น่ีไมเพียงแคเปนแหลงรวม
รานคาเทาน้ัน แตรอบๆ บริเวณยังมีศาลเจา สวนสาธารณะ และถนนเสนใหญสไตล
ตะวันตกแบบ Champs-Elysees เขาไวดวยกันไดอยางลงตัว และถนนที่ขึ้นชื่อที่สุด
ในยานฮาราจูกุน้ันคือถนนทาเคะชิตะที่อยูตรงขามสถานีฮาราจูกุนั่นเอง 

เท่ียง  อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
บาย นําทานเดินทางสู ยานโอไดบะ เปนเกาะจําลองขนาดใหญซึ่งสรางขึ้นจากการถมทะเล

บริเวณอาวโตเกียว เติบโตขึ้นอยางรวดเร็วในฐานะเขตทาเรือ จนถึงชวงทศวรรษที่ 
1990 โอะไดบะไดกลายเปนยานการคา ยานพักอาศัย และนันทนาการที่ใหญโตแหง
หน่ึง นําชม Unicorn Gundam หุนกันดั้มตัวใหมเปนรุน RX-0 Unicorn Gundam 



  

 

ในโหมด Destroy เปนหุนสีขาว-แดง มีความสูงประมาณ 24 เมตร สูงกวาหุนตัวเดิม
ถึง 6 เมตร 

คํ่า อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย  
พักที่   ASIA NARITA HOTEL หรือเทียบเทา 
วันที่หา  สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง                                                          
           (B / อิสระ / --) 
เชา บริการอาหารเชา (ม้ือที่ 6) ณ หองอาหาร 
  นําทานเดินทางสูสนามบิน 
13.55 น. ออกเดินทางจากสนามบินนาริตะ โดยสายการบิน NOKSCOOT เที่ยวบินที่ XW 101 
18.25 น.  เดินทางถึงสนามบินดอนเมอืง โดยสวัสดิภาพ 
 

**โปรแกรมสามารถสลับปรบัเปลี่ยนไดโดยไมตองแจงลวงหนา** 
บริการเชาไวไฟ ตลอดทริปราคาเพียง 799 บาท เทาน้ัน 

***มีจํานวนจํากัด*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผังที่น่ังบนเคร่ืองบิน NOK SCOOT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

เงื่อนไขหองพัก 
1. โรงแรมท่ีระบุในรายการทัวรยังไมคอนเฟรม 100% ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยทางบริษัท
ทัวรจะแจงใหทราบพรอมกับใบนัดหมายเตรยีมตัว ประมาณ 1-3 วัน กอนการเดินทาง โดยจะจัด
โรงแรมใหอยูในระดับเดียวกัน 
2. โรงแรมในประเทศญี่ปุ�น หองพักจะมีขนาดคอนขางเล็กและบางโรงแรมจะไมมีบริการหองพักแบบ 
3 ทาน (TRIPLE) ดังน้ันทางบริษัททัวรจะจดัหองพักใหทานแยกเปน 2 หองพักแทน คือ 1 หองนอน
คู (พัก 2 ทาน) และ 1 หองพักเด่ียว (พัก 1 ทาน) 
3. บางโรงแรมในประเทศญี่ปุ�น ไมมีบริการหองพักแบบเตียงคู (TWIN) หรือกรณีที่หองพักแบบเตียง
คูโรงแรมน้ันเต็ม (TWIN) ทางบริษัททัวรจะจดัหองพักแบบ 1 เตียงใหญ (DOUBLE) ใหทานแทน 
4. กรณีโรงแรมท่ีเขาพักในประเทศญีปุ่�น ไมมีบริการออนเซ็นภายในโรงแรม ทางบริษัททัวรจะนํา
คณะเขาใชบรกิารออนเซ็นท่ีอยูบริเวณใกลเคียงแทน (เฉพาะรายการทัวรที่ระบโุปรแกรมอาบน้ําแร
ธรรมชาติเทาน้ัน) 
 

ทางบริษัทเร่ิมตนและจบการบริการทีส่นามบินดอนเมืองเทาน้ัน  
กรณีทานเดินทางมาจากตางจังหวดัหรือตางประเทศ และจะทําการสํารองตั๋วเครื่องบินหรือ

ยานพาหนะอ่ืนๆ 
เพ่ือใชเดินทางมาและกลับจากสนามบินดอนเมืองน้ัน ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบคาใชจายในสวนน้ีที่

เกิดขึ้น เน่ืองจากเปนคาใชจายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท  
ฉะนั้นทานควรจะใหกรุป Final 100% กอนที่จะสํารองต๋ัวเครื่องบิน หรือยานพาหนะอ่ืนๆ 

 
* ตั๋วสายการบินไมสามารถระบุที่น่ัง ใชวิธี RANDOM คือการสุมเลือกที่น่ังโดยระบบสายการบิน * 
การจัดที่น่ังบนเครื่องบิน เปนไปโดยสายการบินเปนผูกําหนด ทางผูจัดไมสามารถเขาไปแทรกแซงได
แตจะทําการ Request ใหไดเทาน้ัน งดการคืนบัตรโดยสาร  
และหากยกเลิกการเดินทาง ทางสายการบินไมมีระบบคืนเงินบางสวน 
 
หากผูโดยสารถูกปฎิเสธการออกนอกประเทศไทยหรือเขาประเทศญี่ปุ�น 
จากเจาหนาที่แรงงานไทยหรือเจาหนาที่ตรวจคนออกนอกประเทศไทยและเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง
ที่ประเทศญี่ปุ�นทางผูจัดและทางสายการบินจะไมสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้นทุกกรณี
ผูโดยสารอาจจะตองรับผิดชอบคาปรับที่ประเทศญี่ปุ�นเรียกเก็บผูโดยสารตองรอกลับประเทศไทยใน
เท่ียวบินถัดไปที่มีที่น่ังวางหรือตามวันเดินทางของตั๋วเครื่องบินทั้งน้ีแลวแตทางเจาหนาท่ีตรวจคนและ
สายการบิน ทางผูจัดไมสามารถเขาไปแทรกแซงได 
 



  

 

 
ราคาทัวรรวม 

1. คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ ตามรายการ   2.   ค าอาหารทุกมื้ อ ตามที่ ระบุ ใน
รายการ 

3. คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ   4.   คาที่พักหองละ 2-3 ทาน ตาม
รายการ 

5. คารถรับ-สง และนําเท่ียวตามรายการ   6.   คาภาษีสนามบิน ทุกแหงที่มี 
7. คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระไป-กลับ ทานละ 20 กก.   
8. คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 

 
ราคาทัวรไมรวม  

1.   ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% (กรณีตองการใบเสร็จรับเงิน / ใบกํากับภาษี) 
2.   คาใชจายสวนตัว อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพทสวนตัว คาซักรีด มินิบารในหอง 

อาหารและเครื่องด่ืมที่ส่ังเพิ่ม 
3. คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ ขาไป 20 กก. / ขากลับ 20 

ก.ก.) 
4. คาทําวีซาสําหรับหนังสือเดินทางตางชาติ (ไมใชหนังสือเดินทางไทย) 
5. คาทิปคนขับรถ และไกดทองถิ่นทานละ 7,000 เยน หรือ 2,000 บาท ตอทริป (ชําระที่

สนามบินดอนเมือง ในวันเช็คอิน) 
6. คาทิปหัวหนาทัวรไทย ตามความพึงพอใจ 

 
 
การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารอยางนอยจํานวน 30 ทานขึ้นไป หากผูโดยสารไมครบ
จํานวนดังกลาว 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคาทัวร 
กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 15,000 บาท  หรือทานละ 20,000 (กรณีเดินทางตรงกับวันหยุด
นักขัตฤกษ)  
กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือ ภายใน 30 วันกอนการเดินทาง (นับรวมวันเสาร-อาทิตย) 

 
 
 



  

 

 
เงื่อนไขการเปลี่ยนวันเดินทางหรือเปลี่ยนช่ือผูเดินทาง 
1. กรณีวันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษหรือชวงเทศกาล ผูจองทัวรตองแจงเปลี่ยนวันเดินทาง
หรือเปลี่ยนช่ือผูเดินทาง ไมนอยกวา 45 วัน กอนการเดินทาง (นับรวมเสาร-อาทิตย) สามารถเปลี่ยน
ไดเพียง 1 ครั้งเทาน้ัน หากแจงหลังจากน้ี ผูเดินทางควรหาผูเดินทางทานใหมมาแทนผูที่ไมสามารถ
เดินทางได 
2. กรณีวันเดินทางไมตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษหรือชวงเทศกาล ผูจองทัวรตองแจงเปลี่ยนวันเดินทาง
หรือเปลี่ยนชื่อผูเดินทางไมนอยกวา 30 วัน กอนการเดิน (นับรวมเสาร-อาทิตย) สามารถเปลี่ยนได
เพียง 1 ครั้งเทาน้ัน หากแจงหลังจากน้ี ผูเดินทางควรหาผูเดินทางทานใหมมาแทนผูที่ไมสามารถ
เดินทางได 
3. กรณีจองทัวรภายใน 15 วันกอนออกเดินทาง (นับรวมเสาร-อาทิตย) ผูจองทัวรไมสามารถเปลี่ยน
วันเดินทางหรือเปลี่ยนช่ือผูเดินทางไดทุกกรณี 
4. กรณีแจงเปลี่ยนชื่อผูเดินทางหลังจากออกตั๋วโดยสารเรียบรอยแลว ผูเดินทางจะตองชําระคาตั๋ว
โดยสารเพ่ิมดวยตนเองจากคาทัวรที่ชําระมาแลว ณ วันที่ตองการเปลี่ยนชื่อผูเดินทาง ตามขอกําหนด
ของทางบริษัทและสายการบิน  
5. ในกรณีที่กรุปปดไปแลวหรือกรุปเต็มไปแลว จะไมสามารถยกเลิก หรือ เลื่อนการเดินทางไดทุก
กรณี 
 
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที่นักทองเท่ียวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักทองเท่ียว
หรือเอเจนซี่ (ผูมีชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่
บริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพื่อแจงยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปนลายลักษณอักษร ทางบริษัทไมรับ
ยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ 
2. กรณีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูมีชื่อใน
เอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอยางใด
อยางหน่ึงเพื่อทําเรื่องขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพรอมหลักฐานประกอบการ
มอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขา
ใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี 

2.1 แจงยกเลิกกอนการเดินทาง ไมนอยกวา 45 วัน (นับรวมวันเสาร-อาทิตย) คืนเงิน
คาบริการ 100% ของคาบริการที่ชําระมาแลว  
2.2 แจงยกเลิกกอนการเดินทางภายใน  31-44 วัน (นับรวมวันเสาร-อาทิตย) ยึดเงินคามัดจํา
ทั้งหมดของคาบริการที่ชําระมาแลว 



  

 

2.3 แจงยกเลิกกอนการเดินทางภายใน 30 วัน (นับรวมวันเสาร-อาทิตย) ยึดเงินคาบริการ 
100% ของคาบริการที่ชําระมาแลว  
เน่ืองจากบริษัทตองดําเนินการจัดเตรียมนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยวลวงหนา เชน การสํารองที่
น่ังตั๋วเครื่องบินโดยสาร การจองโรงแรมที่พัก ยานพานหะสําหรับเดินทาง รานอาหาร เปนตน 

3. การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือเปนเที่ยวบินเชาเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra 
Flight กับสายการบิน จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมด   
4. การติดตอประสานงานกับทางบริษัท เชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมาย ตองทําในวันเวลาทําการของ
ทางบริษัท ดังน้ี  

วันจันทรถึงวันศุกร เวลา 09.00 น. – 17.30 น.  
วันเสาร เวลา 09.00 น. – 16.00 น.  
หรือสามารถติดตอประสานงานผานแอพพลิเคชั่นอ่ืนๆตามชองทางของบริษัทได 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาทัวร หรือยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยว จอง
เดินทางนอยกวา 30 ทาน  
 

ขอควรทราบ 
จากมาตรการยกเวนวซีาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสั้นใน

ประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15 วันไมวาจะดวยวัตถปุระสงคเพื่อการทองเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะตอง
ยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมืองเพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุ�น* ดังตอไปน้ี 

- ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญีปุ่�น ทางทัวรจัดเตรียมให 
- สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรบัผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นในระหวางที่พํานักในประเทศ

ญี่ปุ�นได  
(เชน เงินสด บัตรเครดิต เปนตน) 

- ชื่อ ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น  
(เชน คนรูจัก โรงแรม และอ่ืนๆ) ทางทัวรจัดเตรียมให 

- กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น ทางทัวรจัดเตรยีมให 

 

 

 

 
 



  

 

 
ขอแนะนํากอนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 
มิลลิลิตรตอชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปด
สนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทาน
ละ 1 ใบเทาน้ัน ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาที่กําหนดจะตองใสกระเป�าใบใหญและ
ฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน  
2. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬา ฯ จะตองใส
กระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน  
3. ประเทศญี่ปุ�น มีกฎหมายหามนําผลิตภัณฑที่ทํามาจากพืช และเน้ือสัตวทุกชนิดเขาประเทศ เชน 
ผัก ผลไมสด  ไข เน้ือสัตว    ไสกรอก ฯ เพื่อเปนการป�องกันโรคติดตอที่จะมาจากสิ่งเหลาน้ี หาก
เจาหนาท่ีตรวจพบ จะตองเสียคาปรับในอัตราท่ีสูงมาก 
 
หมายเหตุ 
1. ทัวรนี้สําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน 
2. ทัวรน้ีเปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือไมใชบริการตามที่ระบุไวในรายการทัวร 

ไมวาบางสวนหรือทั้งหมด 
หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือ

ทั้งหมดใหแกทาน 
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวา 30 

ทาน โดยจะแจงใหกับ 
นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา  

และอยางนอย 15 วันกอน 
การเดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซา  แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีทีจ่ะชําระคาบริการเพิ่มจาก

การที่มีนักทองเที่ยวรวม 
เดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได  ทางเรายินดีที่จะใหบริการตอไป 
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํา

นําหนาช่ือ เลขที่หนังสือ 
เดินทาง และอ่ืนๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหนา

หนังสือเดินทางใหกับทาง 
บริษัทพรอมการชําระเงินมัดจํา 



  

 

5.ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให
สอดคลองกับสถานการณ  
6.ภูมิอากาศและเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งน้ี บริษัทจะคํานึงถึงความ
ปลอดภัยของนักทองเที่ยวสวนใหญเปนสําคัญ 
7.ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของ

นักทองเที่ยวท่ีมิไดเกิดจาก 
ความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความ

เจ็บป�วย ความสูญหายหรือ 
เสียหายของสัมภาระ ความลาชาของสายการบิน เปลี่ยนแปลงตารางบิน การบริการของสายการบิน 

และเหตุสุดวิสัยอ่ืน เปน 
ตน 
7. อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา 

ดังน้ัน ทางบริษัทขอสงวน 
สิทธิ์ในการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คา 
ภาษีเชื้อเพลิง คาประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ 
 

โปรดอานทุกขอในรายการทัวรโดยละเอียด  
หากมีขอสงสัยกรุณาสอบถามกอนทําการจองทุกคร้ัง 

 
 
 
 
 
 

 


