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วนัเดนิทาง กําหนดการทอ่งเทยีว อาหาร และ โรงแรม 
วนัแรก จดุนดัหมาย 20.00 น. ( -- / -- / --) 
วนัทสีอง นารติะ - พระใหญ ่USHIKU DAIBUTSU – Tokyo sky tree(

ผา่นชม) – วดัอาซากุสะ - อาบนําแร ่แชอ่อนเซ็น   
โดยสายการบนิ AIR ASIA เทยีวบนิท ีXJ600 
23:55-08.00 น.                                

( B/ L / D ) 
Hotel Alexander Royal Resort 
Yamanakako  หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทสีาม ลานสก ี- ศนูยจ์ําลองแผน่ดนิไหว - JTC DUTY FREE – ชนิจกุ ุ (B / L / อสิระ) 
ASIA NARITA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทสี ี อสิระทอ่งเทยีว  B / อสิระ / อสิระ) 
ASIA NARITA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทหีา้ ออิอน - สนามบนินารติะ - สนามบนิดอนเมอืง                                                             
โดยสายการบนิ  AIR ASIA  เทยีวบนิท ีXJ603 
14.25-19.10 น. 

( B / -- / --) 

 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดยีว หมายเหต ุ

วนัท ี5-9 ม.ค. 63 22,876 7,900.-  
วนัท ี7-11 ม.ค. 63 22,876 7,900.-  
วนัท ี9-13 ม.ค. 63 22,876 7,900.-  
วนัท ี10-14 ม.ค. 63 22,876 7,900.-  
วนัท ี12-16 ม.ค. 63 19,876 7,900.-  
วนัท ี14-18 ม.ค. 63 22,876 7,900.-  
วนัท ี16-20 ม.ค. 63 22,876 7,900.-  
วนัท ี17-21 ม.ค. 63 22,876 7,900.-  
วนัท ี19-23 ม.ค. 63 22,876 7,900.-  
วนัท ี21-25 ม.ค. 63 22,876 7,900.-  
วนัท ี23-27 ม.ค. 63 22,876 7,900.-  
วนัท ี24-28 ม.ค. 63 22,876 7,900.-  
วนัท ี26-30 ม.ค. 63 22,876 7,900.-  
วนัท ี28 ม.ค. – 1 ก.พ. 63 22,876 7,900.-  
วนัท ี30 ม.ค. – 3 ก.พ. 63 22,876 7,900.-  
วนัท ี31 ม.ค. – 4 ก.พ. 63 22,876 7,900.-  
วนัท ี1-5 ก.พ. 63 22,876 7,900.-  
วนัท ี4-8 ก.พ. 63 22,876 7,900.-  
วนัท ี6-10 ก.พ. 63 22,876 7,900.-  
วนัท ี7-11 ก.พ. 63 22,876 7,900.-  
วนัท ี9-13 ก.พ. 63 22,876 7,900.-  
วนัท ี11-15 ก.พ. 62 22,876 7,900.-  
วนัท ี13-17 ก.พ. 63 22,876 7,900.-  
วนัท ี14-18 ก.พ. 63 22,876 7,900.-  
วนัท ี16-20 ก.พ. 63 22,876 7,900.-  
วนัท ี18-22 ก.พ. 63 22,876 7,900.-  
วนัท ี20-24 ก.พ. 63 22,876 7,900.-  
วนัท ี21-25 ก.พ. 63 22,876 7,900.-  
วนัท ี23-27 ก.พ. 63 22,876 7,900.-  
วนัท ี25-29 ก.พ. 63 22,876 7,900.-  
วนัท ี27 ก.พ. – 2 ม.ีค. 63 22,876 7,900.-  
วนัท ี28 ก.พ. – 3 ม.ีค. 63 22,876 7,900.-  
วนัท ี1-5 ม.ีค. 63 24,876 7,900.-  
วนัท ี3-7 ม.ีค. 63 24,876 7,900.-  
วนัท ี5-9 ม.ีค. 63 24,876 7,900.-  
วนัท ี6-10 ม.ีค. 63 24,876 7,900.-  
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จอยแลนด์ หกัค่าตัว 7,000 บาท 

***ไม่มีราคาเด็ก INFANT 7,000 บาท*** 

 
คา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถนิทา่นละ 1,900 บาท ตอ่ทรปิ (ชําระทสีนามบนิดอนเมอืง ในวนัเช็คอนิ) 

 
 
 
วนัแรก  สนามบนิดอนเมอืง                                                                                                           (-- /--/--) 
20.00 น.  พรอ้มกนัท ีสนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ชนั 3 อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งตา่งประเทศ เคาน์เตอร ์สายการบนิ  AIR 

ASIA  มเีจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ คอยตอ้นรบัและอํานวยความสะดวกในการเชค็อนิ 
 
วนัทสีอง นารติะ - พระใหญ ่USHIKU DAIBUTSU – โตเกยีว สกายทร ี(ผา่นชม) – วดัอาซากสุะ – 

ขาปยูกัษบ์ฟุเฟ่ต ์- อาบนําแร ่แชอ่อนเซ็น                         (-/L/D) 
23.55 น.      ออกเดนิทางสูโ่ตเกยีว ประเทศญปีุ่ น โดยสายการบนิ AIR ASIA เทยีวบนิท ีXJ600 
08.00 น.   ถงึสนามบนินารติะ ประเทศญปีุ่ น (เวลาทอ้งถนิเร็วกวา่ไทย 2 ชวัโมง) หลงัจากผ่านขนัตอนศลุกากรแลว้  

จากนันนําท่านขนึรถโคช้ปรับอากาศเดนิทางสู ่USHIKU DAIBUTSU  ซงึเป็นรูปปันพระพุทธรูปทใีหญ่ทสีดุใน
โลก ททํีาจากทองบรอนซ ์มคีวามสูง 120 เมตร (390 ฟุต)รูปปันพระพุทธรูปที
ใหญ่ทสีดุในโลก ททํีาจากทองบรอนซ ์ถูกบันทกึอยูใ่นกนิเนสบุ๊กวา่ ป็นพระพุทธ
รูปทีสูงทีสุดในโลก ตอ้งใชเ้วลา ในการสรา้งถงึ 10 ปี สรา้งเสร็จสมบูรณ์ในปี 
1993รูปปันขนาดใหญ่นี มคีวามสงูมากกวา่อนุสาวรยีเ์ทพเีสรภีาพในนวิยอร์ก (40 
เมตร) มาตรฐานของสวนสวรรค์กระจายออกไปดว้ยเทา้ของ พระพุทธเจา้ มี
ดอกไมบ้านตลอดทังสฤีดูกาลนอก จากนีผูเ้ขา้ชมยัง สามารถเขา้ดูการตกแต่ง
ภายในของพระพุทธเจา้ ภายในแบ่งออกเป็น 5 ชันและแต่ละชันแสดงใหเ้ห็นถงึ
โลกท ียอดเยยีมของพระพุทธศาสนา ผูเ้ขา้ชมสามารถขนึลฟิทไ์ปไดถ้งึ 85 เมตร
ทอีกของพระพุทธเจา้ และเพลดิเพลนิ กับการมองเห็นทวิทัศน์เบืองล่างแบบพาราโนมาจากหนา้ต่างชมววิ ใน
วนัทมีแีดดแมแ้ต ่Tokyo SkyTree ก็สามารถมองเห็นได ้

เทยีง  บรกิารอาหารกลางวนั (มอืท ี1) ณ รา้นอาหาร  
 จากนันเดนิทางสูเ่มอืงโตเกยีว ร่วมเก็บภาพประทับใจกบัคูก่บัแลนดม์าร์กแห่งใหม่

ของกรุงโตเกยีว ณ รมิแม่นําสุมดิะ หอโทรทศันโ์ตเกยีวสกายทร ี(ผา่นชม) 
เป็นตกึทสีงูทสีดุในญปีุ่ น มคีวามสูงถงึ 634 เมตร ชม วดัอาซากุสะ วัดทีเก่าแก่
ทีสุดในกรุงโตเกียว เขา้นมัสการขอพรจากพระพุทธรูปเจา้แม่กวนอมิทองคํา  
นอกจากนันท่านยงัจะไดพ้บเก็บภาพประทับใจกับโคมไฟขนาดยักษ์ทีมคีวามสูง
ถึง 4.5 เมตรซึงแขวนอยู่บริเวณประตูทางเขา้วัด และยังสามารถเลือกซือ
เครอืงรางของขลงัไดภ้ายในวดั ฯลฯ หรอืเพลดิเพลนิกบั ถนนนาคามเิซ ถนนชอ้ป
ปิงทมี ีชอืเสยีงของวัด มรีา้นขายของทีระลกึมากมายไม่ว่าจะเป็นเครืองรางของ
ขลัง ของเล่นโบราณ และตบทา้ยดว้ยรา้นขายขนมทีคนญีปุ่ น มายังวัดแห่งนีตอ้งมาต่อควิกันเพือลมิลองกับ
รสชาตสิดุแสนอร่อย 

คํา รบัประทานอาหารคํา (มอืท ี2) ณ หอ้งอาหาร อมิอรอ่ยกบัเมนูมอืพเิศษทมี ีขาปูยกัษบ์ุฟเฟ่ต ์นําท่านได ้
ผ่อนคลายกับการแช่นําแร่ธรรมชาต ิเชอืว่าถา้ไดแ้ช่นําแร่แลว้ จะทําใหผ้วิพรรณสวยงามและช่วยใหร้ะบบ
หมนุเวยีนโลหติดขีนึ 
 สมควรแกเ่วลานําท่านเดนิทางเขา้สูท่พัีก 

วนัท ี8-12 ม.ีค. 63 24,876 7,900.-  
วนัท ี10-14 ม.ีค. 63 24,876 7,900.-  
วนัท ี12-16 ม.ีค. 63 24,876 7,900.-  
วนัท ี13-17 ม.ีค. 63 25,876 7,900.-  
วนัท ี15-19 ม.ีค. 63 25,876 7,900.-  
วนัท ี17-21 ม.ีค. 63 25,876 7,900.-  
วนัท ี19-23 ม.ีค. 63 25,876 7,900.-  
วนัท ี20-24 ม.ีค. 63 25,876 7,900.-  
วนัท ี22-26 ม.ีค. 63 25,876 7,900.-  
วนัท ี24-28 ม.ีค. 63 25,876 7,900.-  
วนัท ี26-30 ม.ีค. 63 25,876 7,900.-  
วนัท ี27-31 ม.ีค. 63 25,876 7,900.-  
วนัท ี28 ม.ีค. – 1 เม.ย. 63 25,876 7,900.-  
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พกัท ี   Hotel Alexander Royal Resort Yamanakako  หรอืเทยีบเทา่ 
 
 
 
 
 
 
 
วนัทสีาม ลานสก ี- ศนูยจํ์าลองแผน่ดนิไหว - JTC DUTY FREE -  ชนิจกุ–ุ นารติะ         (B / L / -) 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ (มอืท ี3) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นําทา่นสนุกกับกจิกรรมกลางแจง้ทา่มกลางหมิะ ณ ลานสก ีฟูจเิท็น ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกับการเลน่ไมก้ระดานเลอืน
ไดต้ามอัธยาศัย ณ ดนิแดนแหง่นีทซีงึเป็นสวนสนุกขนาดใหญ่ มกีจิกรรมนอกเหนือจากการเลน่สกมีากมาย เป็นลานสกี
ทมีชีอืเสยีงและมฉีากหลังเป็นภเูขาไฟฟจู ิทสีวยงามทา่นจะไดส้นุกกับลานหมิะขาวโพลน (คา่บรกิารโดยประมาณ 
1. เช่าอุปกรณ์สกี ราคา 5,500 เยน // 2. เช่าอุปกรณ์สโนวบ์อรด์ราคา 5,500 เยน // 3. เช่าชุด 
ประกอบดว้ยเสอื กางเกง ถุงมอื หมวกและแวน่ตา ในราคา 5,500 เยน) (หมายเหต ุลานสกจีะเปิดใหบ้รกิารโดย
ขนึอยูก่ับสภาพภมูอิากาศและปรมิาณหมิะเป็นสําคัญ) 
นําท่านเยยีมชม ศนูยจํ์าลองแผน่ดนิไหว ตงัอยู่บรเิวณใกล ้ๆ  กับเขตภูเขาไฟฟูจ ิภายในมหีอ้งจัดแสดงขอ้มูล
การประทุของภูเขาไฟจากทุกมุมโลก หอ้งแสดงภาพแผ่นดนิไหว หอ้งแสดงเหตุการณ์หลังแผ่นดนิไหว หอ้ง
จําลองแผ่นดนิไหว หอ้งอุทกภัย หอ้งเขาวงกตกระจก นอกจากนียังมโีซนถ่ายภาพกับภูเขาไฟฟูจ ิโซนความรู ้
ตา่งๆ และ โซนช็อปปิงสนิคา้งานฝีมอืญปีุ่ นต่างๆ เช่นมดีแบบดังเดมิ ผลติภัณฑ์เครืองปันดนิเผา เครืองสําอาง 
และ ของฝากอกีมากมาย และยงัมหีอ้งนําไวบ้รกิารฟรอีกีดว้ย นําท่านเลอืกซอืสนิคา้ปลอดภาษี ณ JTC DUTY 
FREE 

เทยีง  บรกิารอาหารกลางวนั (มอืท ี4) ณ รา้นอาหาร  
บ่าย นําท่านเดนิทางสู ่ยา่นชนิจกุ ุใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกบัการจบัจา่ยซอืสนิคา้นานาชนดิ ไมว่า่จะเป็น รา้นซานรโิอะ 

รา้นขายเครอืงอเิลคทรอนกิส ์กลอ้งถ่ายรูปดจิติอล นาฬกิา เครืองสําอาง ต่างๆ กันทีรา้น MATSUMOTO แหล่ง
รวมเหลา่บรรดาเครอืงสําอางมากมาย อาท ิมาร์คเตา้หู,้ โฟมลา้งหนา้ WHIP FOAM , ครีมกันแดดชเิซโด ้แอน
เนสซ่าทีคนไทยรูจ้ักเป็นอย่างดี  ***หากท่านเดนิทางตรงกับช่วงทีดอกซากุระบาน (ประมาณปลายเดือน
มนีาคม-ตน้เดอืนเมษายน ของทุกปี) นําคณะเดนิชมซากุระบานบรเิวณสวนอุเอโนะ ทีแข่งกันบานอวดโฉมรอ
ตอ้นรับผูม้าเยอืน รายรอบดว้ยไมด้อกนานาพันธุ์ หากเดนิทางไม่ตรงช่วง ไม่สามารถหักค่าใชจ้่ายใดใดคนืได ้
ทังสนิ***  

คํา อสิระอาหารคําตามอธัยาศยั  
สมควรแกเ่วลานําท่านเดนิทางเขา้สูท่พัีก 

พกัท ี  ASIA NARITA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 
วนัทสี ี อสิระทอ่งเทยีว หรอื  (B / อสิระ / อสิระ) 
                       ซอืทวัร ์ ศาลเจา้เมจ ิ– ยา่นฮาราจกู ุ - โอไดบะ                 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ (มอืท ี5) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
  อสิระกบัการทอ่งเทยีว  ไกด ์แนะนําเสน้ทางการเดทิาง 

หรอื ซอืทวัรเ์พมิ ไกดพ์าเทยีวทงัวนั 
กรณีเดนิทางนอ้ยกวา่ 8 ทา่น ไกดแ์นะนําการเดนิทาง 
กรณีเดนิทาง 8-15 ทา่น คดิทา่นละราคา 3,500 บาท 
กรณีเดนิทาง 16-20 ทา่น คดิทา่นละราคา 3,000 บาท 
กรณีเดนิทาง 21-34 ทา่น คดิทา่นละราคา 2,000 บาท 
(หมายเหต ุ: ทางบรษิทัจะจดัรถตามความเหมาะสมกบัจํานวนคน) 
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หลงัอาหารเชา้ ชม ศาลเจา้เมจ ิตงัอยูใ่นเขตชบิุยะ โตเกยีว ใกล ้ๆ  กบัสถานีฮาราจกู ุเป็นศาลเจา้ในศาสนาชนิโต 
ทสีรา้งขนึในปี ค.ศ. 1920 เพอืเป็นอนุสรณ์สถานแดด่วงวญิญาณของสมเด็จพระจกัรพรรดเิมจ ิและสมเด็จพระ
จกัรพรรดนิีโชเก็ง ตามความเชอืของศาสนาชนิโต แตใ่นชว่งสงครามโลกครงัท ี2 ศาลเจา้แหง่นีไดถู้กทําลายไป
หมดสนิ จนกระทังสงครามจบลงจงึไดม้กีารบูรณะขนึใหมจ่นแลว้เสร็จในปี 1958 สําหรับบรรยากาศภายในศาล
เจา้นันแมจ้ะอยูใ่นแหลง่พลกุพลา่น แตก็่ร่มรนืไ  ปดว้ยตน้ไมส้งูใหญ่ จนเหมอืนกบัคนละโลกกบัภายนอกศาลเจา้

จากนัน ยา่นฮาราจกู ุฮาราจกูนัุนไมใ่ช่
แคศ่นูยร์วมของวยัรุ่นทชีอบแตง่หนา้ 
แตง่ตวัมเีอกลกัษณ์จนอาจเรยีกไดว้า่
หลดุโลกอยา่งทเีรารูจ้กัเท่านันแตฮ่าราจู
กใุนอดตีนันเป็นเพยีงยา่นทพัีกคา้งแรม
เล็กๆ เท่านัน แตปั่จจบุันฮาราจกูคุอืยา่น
หนงึที
ตงัอยูใ่จ
กลาง

โตเกยีว ซงึทนีไีมเ่พยีงแคเ่ป็นแหลง่รวมรา้นคา้เท่านัน แตร่อบๆ บรเิวณยงัมศีาล
เจา้ สวนสาธารณะ และถนนเสน้ใหญส่ไตลต์ะวนัตกแบบ Champs-Elysees เขา้
ไวด้ว้ยกนัไดอ้ยา่งลงตวั และถนนทขีนึชอืทสีดุในยา่นฮาราจกูนัุนคอืถนนทาเคะชิ
ตะทอียูต่รงขา้มสถานีฮาราจกูนัุนเอง  
ยา่นโอไดบะ เป็นแหลง่ชอปปิงและความบันเทงิของโตเกยีว ถา้ดจูากแผนทแีลว้ 
Odaiba มสีภาพเป็นเกาะอยูท่อีา่วโตเกยีว ในสมยัเอโดะ ค.ศ.1603-1868 เกาะ 
Odaiba ไดถู้กสรา้งขนึเพอืเป็นป้อมปราการ (คําวา่ daiba แปลวา่ป้อมปราการ) ป้องกนัการรุกรานของขา้ศกึ 
ตอ่มาอกี 100 กวา่ปี เกาะ Odaiba ไดถู้กถมเพมิเพอืใชป้ระโยชน์เป็นทอียูอ่าศยั ตกึ สํานักงาน และ ท่าเรอื การ
ถมทะเลในตอนนัน ถอืวา่เป็นเรอืงใหมใ่นวงการกอ่สรา้งมาก ในปี ค.ศ. 1990 มโีรงแรม และศนูยก์ารคา้มาเปิดท ี
Odaiba และเรมิมสีงิกอ่สรา้งใหม่ๆ  เกดิขนึเชน่ตกึ Fuji TV Building, Telecom Center และ Tokyo Big Sight 
ตอนนี Odaiba เป็นเมอืงใหมข่องโตเกยีว มผีังเมอืงสวยงาม ตกึรูปทรงแปลกๆ รถไมเ่ยอะเหมอืนโตเกยีว และไม่
วุน่วาย 

เย็น อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั  
พกัท ี  ASIA NARITA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 
วนัทหีา้  สนามบนินารติะ - สนามบนิดอนเมอืง                                                             (B / อสิระ / --) 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ (มอืท ี6) ณ หอ้งอาหาร 
  นําท่านเดนิทางสูส่นามบนิ 
14.25 น. ออกเดนิทางจากสนามบนินารติะ โดยสายการบนิ AIR ASIA เทยีวบนิท ีXJ603 
19.10 น.  เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ 
 

**โปรแกรมสามารถสลบัปรบัเปลยีนไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้** 
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เงอืนไขหอ้งพกั :  
1. โรงแรมทรีะบใุนรายการทัวรยั์งไมค่อนเฟิรม์ 100% ซงึอาจจะมกีารเปลยีนแปลง โดยทางบรษัิททัวรจ์ะแจง้ใหท้ราบพรอ้มกับใบนัด
หมายเตรยีมตัว ประมาณ 1-3 วัน กอ่นการเดนิทาง โดยจะจัดโรงแรมใหอ้ยูใ่นระดับเดยีวกัน 
2. โรงแรมในประเทศญปีุ่ น หอ้งพักจะมขีนาดคอ่นขา้งเล็กและบางโรงแรมจะไมม่บีรกิารหอ้งพักแบบ 3 ทา่น (TRIPLE) ดังนันทาง
บรษัิททัวรจ์ะจัดหอ้งพักใหท้า่นแยกเป็น 2 หอ้งพักแทน คอื 1 หอ้งนอนคู ่(พัก 2 ทา่น) และ 1 หอ้งพักเดยีว (พัก 1 ทา่น) 
3. บางโรงแรมในประเทศญปีุ่ น ไมม่บีรกิารหอ้งพักแบบเตยีงคู ่(TWIN) หรอืกรณีทหีอ้งพักแบบเตยีงคูโ่รงแรมนันเต็ม (TWIN) ทาง
บรษัิททัวรจ์ะจัดหอ้งพักแบบ 1 เตยีงใหญ่ (DOUBLE) ใหท้า่นแทน 
4. กรณโีรงแรมทเีขา้พัก ไมม่บีรกิารออนเซ็นภายในโรงแรม ทางบรษัิททัวรจ์ะนําคณะเขา้ใชบ้รกิารออนเซน็ทอียูบ่รเิวณใกลเ้คยีงแทน 
(เฉพาะรายการทวัรท์รีะบุโปรแกรมอาบนําแรธ่รรมชาตเิทา่นนั) 
 

* ตวัสายการบนิไมส่ามารถระบทุนีงั ใชว้ธิ ีRANDOM คอืการสุม่เลอืกทนีงัโดยระบบสายการบนิ * 
การจดัทนีงับนเครอืงบนิ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูกํ้าหนด ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
แตจ่ะทําการ Request ใหไ้ดเ้ทา่นนั งดการคนืบตัรโดยสาร และหากยกเลกิการเดนิทาง  
ทางสายการบนิไมม่รีะบบคนืเงนิบางสว่น 

หากผูโ้ดยสารถกูปฎเิสธการออกนอกประเทศไทยหรอืเขา้ประเทศญปีุ่ น 
จากเจา้หนา้ทแีรงงานไทยหรอืเจา้หนา้ทตีรวจคนออกนอกประเทศไทยและเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมอืงทปีระเทศญปีุ่ นทาง
ผูจ้ดัและทางสายการบนิจะไมส่ามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึทกุกรณี 
ผูโ้ดยสารอาจจะตอ้งรบัผดิชอบคา่ปรบัทปีระเทศญปีุ่ นเรยีกเก็บ 
ผูโ้ดยสารตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเทยีวบนิถดัไปทมีทีนีงัวา่งหรอืตามวนัเดนิทางของตวัเครอืงบนิ 
ทงันแีลว้แตท่างเจา้หนา้ทตีรวจคนและสายการบนิ ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 
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ราคาทวัรร์วม 
1. คา่ตวัเครอืงบนิไป-กลบั ตามรายการ   2.คา่อาหารทุกมอื ตามทรีะบุในรายการ 
3. คา่เขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามรายการ   4.คา่ทพัีกหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามรายการ 
5. คา่รถรับ-สง่ และนําเทยีวตามรายการ   6.คา่ภาษีสนามบนิ ทุกแหง่ทมี ี
7. คา่นําหนักกระเป๋าสมัภาระไป-กลบั ท่านละ 20 กก.  8.หวัหนา้ทัวรนํ์าเทยีวตลอดรายการ 
9. คา่ประกนัอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงอืนไขตามกรมธรรม)์ 
10. นําดมืวนัแรก 1 ขวด 

 
ราคาทวัรไ์มร่วม  

1.   ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และภาษีหกั ณ ทจีา่ย 3% (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ / ใบกํากบัภาษี) 
2.   คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัทส์ว่นตวั คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง อาหารและเครอืงดมืทสีงัเพมิ 
3. คา่นําหนักกระเป๋าสมัภาระ ทหีนักเกนิสายการบนิกําหนด (ปกต ิขาไป 20 กก. / ขากลบั 20 กก.) 
4. คา่วซีา่สําหรับพาสปอรต์ตา่งชาต ิ
5. ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถนิทา่นละ 1,900 บาท ตอ่ทรปิ (ชําระทสีนามบนิดอนเมอืงในวนัเช็คอนิ) 
6. ทปิหวัหนา้ทวัร ์ตามความพงึพอใจ 

 
การเดนิทางในแตล่ะครงัจะตอ้งมผีูโ้ดยสารอยา่งนอ้ยจาํนวน 30 ทา่นขนึไป หากผูโ้ดยสารไมค่รบจาํนวนดงักลา่ว 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเลอืนการเดนิทาง หรอืเปลยีนแปลงราคาทวัรก์รณุาชําระมดัจาํ ทา่นละ 15,000 บาท  

หรอืทา่นละ 20,000 (กรณีเดนิทางตรงกบัวนัหยุดนกัขตัฤกษ)์ กรณุาชําระคา่ทวัรส์ว่นทเีหลอื ภายใน 30 วนั
กอ่นการเดนิทาง (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ 

 
เงอืนไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีทนัีกท่องเทยีวหรอืเอเจนซตีอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลอืนการเดนิทาง นักท่องเทยีวหรอืเอเจนซ ี(ผูม้ชีอื

ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทบีรษัิทอยา่งใดอยา่งหนงึเพอืแจง้
ยกเลกิการจองกบัทางบรษัิทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบรษัิทไมร่ับยกเลกิการจองผ่านทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเทยีวหรอืเอเจนซตีอ้งการขอรบัเงนิคา่บรกิารคนื นักท่องเทยีวหรอืเอเจนซ ี(ผูม้ชีอืในเอกสารการจอง) 
จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทบีรษัิทอยา่งใดอยา่งหนงึเพอืทําเรอืงขอรบัเงนิ
คา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอํานาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอํานาจ หลกัฐานการชําระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ 
และหนา้สมดุบญัชธีนาคารทตีอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงอืนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงัน ี
2.1 แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง ไม่นอ้ยกวา่ 45 วนั (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ คนืเงนิคา่บรกิาร 100% ของ
คา่บรกิารทชํีาระมาแลว้  
2.2 แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทางภายใน  31-44 วนั (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ ยดึเงนิคา่มดัจําทงัหมดของ
คา่บรกิารทชํีาระมาแลว้ 
2.3 แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทางภายใน 30 วนั (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ ยดึเงนิค่าบรกิาร 100% ของ
คา่บรกิารทชํีาระมาแลว้  
 

3. การเดนิทางทตีอ้งการันตมีดัจําหรอืซอืขาดแบบมเีงอืนไข หรอืเทยีวบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กบั
สายการบนิ หรอืผ่านตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจําหรอืคา่บรกิารทงัหมด   

4. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวนัเวลาทําการของทางบรษัิท ดงันี วนัจนัทร ์
ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. – 17.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยดุนักขตัฤกษ์ทรีัฐบาลประกาศในปีนันๆถอืวา่เป็น
วนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกท่องเทยีวเดนิทางไมถ่งึ 30 คน  
6. ในกรณีทกีรุ๊ปปิดไปแลว้หรอืกรุ๊ปเต็มไปแลว้ จะไมส่ามารถยกเลกิไดทุ้กกรณี 

 
 
เงอืนไขและขอ้กําหนดอนืๆ 

1. ทัวรน์ีสําหรบัผูม้วีตัถุประสงคเ์พอืการท่องเทยีวเท่านัน 
2. ทัวรน์ีเป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทรีะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทังหมด หรอื

ถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทังหมดใหแ้กท่่าน 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทมีนัีกท่องเทยีวร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ 30 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้บั

นักท่องเทยีวหรอืเอเจนซทีราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทางสําหรบัประเทศทไีมม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 15 วนั
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กอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทมีวีซีา่  แตห่ากทางนักท่องเทยีวทุกท่านยนิดทีจีะชําระคา่บรกิารเพมิจากการทมีี
นักท่องเทยีวร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ททีางบรษัิทกําหนดเพอืใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีจีะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมร่ับผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชอื นามสกลุ คํานําหนา้ชอื เลขทหีนังสอื
เดนิทาง และอนืๆ เพอืใชใ้นการจองตวัเครอืงบนิ ในกรณีทนัีกท่องเทยีวหรอืเอเจนซมีไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทาง
บรษัิทพรอ้มการชําระเงนิมดัจํา 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพอืใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ 
ภมูอิากาศ และเวลา ณ วนัทเีดนิทางจรงิของประเทศทเีดนิทาง ทงันี บรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภยัของนักท่องเทยีว
สว่นใหญ่เป็นสําคญั 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมร่ับผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทเีพมิขนึของนักท่องเทยีวทมีไิดเ้กดิจาก
ความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิตั ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหาย
หรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลยีนแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอนื เป็นตน้ 

7. อตัราคา่บรกิารนีคํานวณจากอตัราแลกเปลยีนเงนิตราตา่งประเทศ ณ วนัททีางบรษัิทเสนอราคา ดงันัน ทางบรษัิทขอสงวน
สทิธใินการปรับราคาคา่บรกิารเพมิขนึ ในกรณีทมีกีารเปลยีนแปลงอตัราแลกเปลยีนเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตวัเครอืงบนิ คา่
ภาษีเชอืเพลงิ คา่ประกนัภยัสายการบนิ การเปลยีนแปลงเทยีวบนิฯลฯ  

 

 

 

 

 

 
 
ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทจีะนําตดิตัวขนึเครืองบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชนิ และ
รวมกนัทุกชนิไมเ่กนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซงึมซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ที
ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน ถา้สงิของดงักลา่วมขีนาดบรรจภุณัฑม์ากกวา่ที
กําหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทโีหลดใตท้อ้งเครอืงบนิเท่านัน  
2. สงิของทมีลีกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ทโีหลดใตท้อ้งเครอืงบนิเท่านัน  
3. ประเทศญปีุ่ น มกีฎหมายหา้มนําผลติภัณฑ์ทีทํามาจากพืช และเนือสัตวท์ุกชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผัก ผลไมส้ด  ไข ่
เนือสตัว ์ไสก้รอกฯ เพอืเป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ทจีะมาจากสงิเหลา่นี หากเจา้หนา้ทตีรวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอัตรา
ทสีงูมาก 

 
หมายเหต ุ

1.บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการออกทวัรต์งัแต ่30 ทา่นขนึไป หากมลีกูทวัรตํ์ากวา่นอีาจจะตอ้งมกีารปรบัราคาขนึ 
2.ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทงัสนิหากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิเทยีวบนิ, การประทว้ง, การ
นัดหยดุงาน, การกอ่จลาจล หรอืกรณีทที่านถูกปฏเิสธ การเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมอืง หรอื
เจา้หนา้ทกีรมแรงงานทงัจากไทย และตา่งประเทศซงึอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 
3.ทางบรษัิทฯจะรับเฉพาะลกูคา้ทมีคีวามประสงคท์จีะเดนิทางไปท่องเทยีวเท่านัน 
4.ทางบรษัิทจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทงัสนิ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท ิ ไมเ่ทยีวบางรายการ, ไมท่าน
อาหารบางมอืเพราะคา่ใชจ้า่ยทุกอยา่งทางบรษัิทฯไดช้ําระคา่ใชจ้า่ยใหต้ัวแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออก
เดนิทางแลว้ 

 
 
 
 
 

 

 
 

ขอ้ควรทราบ 
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ปีระสงคจ์ะพํานกัระยะสนัในประเทศญปีุ่ นไม่

เกนิ 15 วนัไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พอืการทอ่งเทยีว เยยีมญาต ิหรอืธรุกจิ จะตอ้งยนืเอกสารในขนัตอนการ
ตรวจเขา้เมอืงเพอืยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญปีุ่ น* ดงัตอ่ไปน ี

- ตวัเครอืงบนิขาออกจากประเทศญปีุ่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
- สงิทยีนืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทอีาจเกดิขนึในระหวา่งทพํีานกัในประเทศญปีุ่ นได ้ 

(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 
- ชอื ทอียู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทพํีานกัในประเทศญปีุ่ น  

(เชน่ คนรูจ้กั โรงแรม และอนืๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
- กําหนดการเดนิทางระหวา่งทพํีานกัในประเทศญปีุ่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

โปรดอา่นทุกขอ้ในรายการทวัรโ์ดยละเอยีด  
หากมขีอ้สงสยักรุณาสอบถามกอ่นทําการจองทกุครงั 


