
#14019 ทัวรญ่ีปุน โตเกียว 5 วัน 3 คืน ภูเขาไฟฟูจิช้ัน 5
ลองเรือหงษทะเลสาบยามานะคาโกะ บิน XJ
ทัวรญี่ปุน โตเกียว หมูบานโอชิโนะฮัคไค ภูเขาไฟฟูจิ ศูนยจําลองแผนดินไหว
ทะเลสาบยามานะคาโกะ ยานโอไดบะ ฟรีเดย1วันเต็ม



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานดอนเมือง    -

2 ทาอากาศยานนาริตะ - หมูบานโอชิโนะฮัคไค - บุฟเฟตปูยักษ - ออนเซ็น   
Asia Kawaguchiko
Hotel หรือเทียบเทา

3 ภูเขาไฟฟูจิ - พิพิธภัณฑแผนดินไหวญ่ีป ุน - ลองเรือหงส - ทะเลสาบยามานากา
โกะ - โอไดบะ - กันดัม้ ฟรอนท โตเกียว   

Asia Narita Hotel
หรือเทียบเทา

4 อิสระทองเที่ยวในโตเกียว หรือเลือกซ้ือทัวรเสริม   
Asia Narita Hotel
หรือเทียบเทา

5 ทาอากาศยานนาริตะ - ทาอากาศยานดอนเมือง    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

22 พ.ย. 62 - 26 พ.ย. 62 ฿21,999 ฿21,999 ฿21,999 ฿8,900

23 พ.ย. 62 - 27 พ.ย. 62 ฿21,999 ฿21,999 ฿21,999 ฿8,900

24 พ.ย. 62 - 28 พ.ย. 62 ฿21,999 ฿21,999 ฿21,999 ฿8,900

25 พ.ย. 62 - 29 พ.ย. 62 ฿21,999 ฿21,999 ฿21,999 ฿8,900

26 พ.ย. 62 - 30 พ.ย. 62 ฿21,999 ฿21,999 ฿21,999 ฿8,900



วันท่ี 1 ทาอากาศยานดอนเมือง

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานนาริตะ - หมูบานโอชิโนะฮัคไค - บุฟเฟตปูยักษ -
ออนเซ็น

กําหนดการทั้งหมด

** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท
ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

 กิจกรรม ค่ํา

23.59 น. พรอมกันท่ี สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผูโดยสาร มีเจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยตอนรับและอํานวย
ความสะดวกในการเช็คอิน

ทาอากาศยานดอนเมือง คํ่า

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีสามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซ่ึงสามารถใช
เป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอ่ืนๆ ไดอยางดี

 กิจกรรม เชา

05.05 น. ออกเดินทางสูโตเกียว ประเทศญ่ีป ุน โดยสายการบิน AIR ASIA X เท่ียวบินท่ี XJ 602

บาย

13.10 น. ถึงสนามบินนาริตะ ประเทศญ่ีป ุน (เวลาทองถิ่นเร็วกวาไทย 2 ชั่วโมง)

บริการอาหารกลางวัน SET BOX

จะนําทานเดินทางไป โอชิโนะ ฮัคไค (OSHINO HAKKAI) บอน้ําธรรมชาติกับความเล่ือมใสศรัทธา ความเชื่อในภูเขาไฟ
ศักดิส์ิทธิฟู์จิยามา จากการละลายของหิมะของบนภูเขาไฟฟูจีท่ีไหลซึม ลึกลงพ้ืนพิภพ ปฏิบัติการซึมซับบริเวณท่ีลุมทําใหเกิด
น้ําซึมขังขยายวงกวางกลายเป็นบอขนาดยอมน้ําในบอแตละบอใสสะอาดจนเกิดสะทอนท่ีสวยงาม

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหาร อ่ิมอรอยกับเมนูมื้อพิเศษท่ีมีขาปู ใหทานไดล้ิมลองรสชาติปูพรอมน้ําจ้ิมสไตสญ่ีป ุนอยาง
จุใจ

หลังอาหารใหทานไดผอนคลายกับการแชน้ําแรธรรมชาติ

ท่ีพัก Asia Kawaguchiko Hotel หรือเทียบเทา



วันท่ี 3 ภูเขาไฟฟูจิ - พิพิธภัณฑแผนดินไหวญี่ปุน - ลองเรือหงส -
ทะเลสาบยามานากาโกะ - โอไดบะ - กันด้ัม ฟรอนท โตเกียว

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน บนรถโดยสาร แบบกลอง

ทาอากาศยานนาริตะ

หมูบานโอชิโนะฮัคไค

 บาย

เป็นทาอากาศยานนานาชาติหลักของประเทศญ่ีป ุน และเป็นจุดเชื่อมตอของการเดินทาง
ระหวางทวีปเอเชียและอเมริกา ตั้งอยูท่ีเมืองนาริตะ สามารถรองรับผูโดยสารท่ีเดินทางไป
มาโตเกียว โยโกฮามา และจังหวัดใกลเคียงไดกวา 35 ลานคนตอปี และเป็นสนามบินท่ี
รองรับเท่ียวบินสําหรับผูโดยสารมากเป็นอันดับ 2 ของญ่ีป ุน (รองจากสนามบินฮาเนดะ
โตเกียว) โดยสามารถรองรับสายการบินระหวางประเทศไดกวา 65 สายการบิน

เป็นหมูบานเล็กๆ ในละแวกทะเลสาบท้ัง 5 ของภูเขาไฟฟูจิ อยูระหวาง ทะเลสาป
Kawaguchiko และ Yamanakako โอชิโนะ ฮัคไคมีบอน้ําท้ังหมด 8 บอ เกิดจากการ
หลอมละลายของหิมะและไหลลงมาจากภูเขาไฟฟูจิ ซึมผานชั้นของลาวาท่ีเป็นรูพรุน ใช
เวลานานถึง 80 ปี ทําใหน้ําในบอท่ีหมูบานน้ีใสมาก บอน้ําพุธรรมชาติท้ัง 8 บอ มีความ
เชื่อกันวาเป็นบอน้ําศักดิส์ิทธิ ์ดังนั้นคนมักจะมาขอพรกัน แตละบอก็จะมีความศักดิส์ิทธิ
ท่ีแตกตางกันไป เชน เรื่องสุขภาพ คูครอง ฯลฯ

บุฟเฟตปูยักษ

ออนเซ็น

 คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนูมื้อพิเศษขาปูพรอมน้ําจ้ิมสไตสญ่ีป ุน

 Asia Kawaguchiko Hotel หรือเทียบเทา

เมนูพิเศษวาไรตี้บุฟเฟต พรอมปูยักษ ท่ีมีรสชาติอรอยท่ีสุดใหทุกทานไดอ่ิมอรอยกันแบบ
ไมอ้ัน

การแชน้ําแร ธรรมชาติของทางโรงแรม ซ่ึงสามารถรักษาโรคเหน็บชา โรคกระดูก ฯลฯ ให
ทานอิสระกับกิจกรรมการอาบน้ําแรภายในสระรวม ซ่ึงจะแยกสระชายและหญิง การแช
น้ําแรสระรวม สวนมากเขาไมใสเสื้อผากันนะคะ

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู ภูเขาไฟฟูจิ สัมผัสภูเขาไฟฟูจิอยางใกลชิดท่ีบริเวณขั้นท่ี 5 ซ่ึงเป็นจุดท่ีรถโดยสารสามารถขึ้นไปจอดได ฟูจิ
เป็นภูเขาไฟท่ีสูงท่ีสุดในญ่ีป ุน และยังเป็นสัญลักษณของประเทศญ่ีป ุนอีกดวย (หมายเหตุ การขึ้นชมภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 นั้นขึ้น
อยูกับสภาพอากาศอํานวย)

จากนั้นนําทานเย่ียมชม ศูนยจําลองแผนดินไหว ตั้งอยูบริเวณใกลๆ กับเขตภูเขาไฟฟูจิ ภายในมีหองจัดแสดงขอมูลการประทุ
ของภูเขาไฟจากทุกมุมโลก

่ ่



พาทาน ลองเรือหงส สุดคลาสสิคกลางทะเลสาบยามานะกะโกะ เป็นทะเลสาบท่ีใหญท่ีสุดจาก 5 ทะเลสาบ มีรูปรางคลาย
ปลาวาฬขนาดใหญ ใหความรูสึกเหมือนลองเรือกลางธรรมชาติ (ราคาทัวรรวมคาน่ังเรือหงสแลว)

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

นําทานเดินทางสู ยานโอไดบะ

นําชม Unicorn Gundam หุนกันด้ัมตัวใหมเป็นรุน RX-0 Unicorn Gundam ในโหมด Destroy เป็นหุนสีขาว-แดง

ค่ํา

อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย

สมควรแกเวลานําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก

ท่ีพัก Asia Narita Hotel หรือเทียบเทา

ภูเขาไฟฟูจิ

พิพิธภัณฑแผนดินไหวญี่ปุน

ลองเรือหงส

ทะเลสาบยามานากาโกะ

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ภูเขาฟูจิ เป็นภูเขาท่ีสูงท่ีสุดในญ่ีป ุน รอบๆ ภูเขาเต็มไปดวยธรรชาติอันงดงาม ภูเขาฟูจิมี
อิทธิพลตอศิลปวัฒนธรรมของญ่ีป ุนมาตั้งแตสมัยโบราณ เรียกวาภูเขาฟูจิ เป็นหัวใจของ
ญ่ีป ุน

เป็นพิพิธภัณฑและสถานท่ีท่ีนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับแผนดินไหวในญ่ีป ุน ใหศึกษาวิธี
รับมือกับแผนดินไหว มีสาธิตวิธีเอาตัวรอดและวิธีรับมือ รวมถึงมีรานของฝากท่ีขายของท่ี
ระลึกจากพิพิธภัณฑ

เรือลําน้ีตั้งชื่อตาม “Swan Lake” (สวอน เลค) เป็นเรือรูปรางหงสสวยสงาท่ีลองไปตาม
ทะเลสาบยามานากะโกะ

เป็นทะเลสาบท่ีตั้งอยูทางเชิงเขาฝ่ังตะวันออกเฉียงเหนือของภูเขาไฟฟูจิ เกิดจากการประ
ทุของภูเขาไฟฟูจิ นอกจากทะเลสาบยามานากาโกะ(Yamanakako) แลวยังมีทะเลสาบ
ขนาดใหญอ่ืนๆอีก รวมแลวมีทะเลสาบท้ังสิ้น 5 แหง ตั้งอยูท่ีเชิงเขาทางทิศเหนือของ
ภูเขาไฟฟูจิ เรียงตัวกันเป็นรูปโคง เรียกทะเลสาบท้ัง 5 แหงน้ีวา ฟูจิโงะโกะ(Fujigoko)
หรือทะเลสาบฟูจิท้ัง 5

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

 บาย



วันท่ี 4 อิสระทองเท่ียวในโตเกียว หรือเลือกซ้ือทัวรเสริม

 หมายเหตุ อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย

โอไดบะ

กันดั้ม ฟรอนท โตเกียว

เป็นเกาะถมท่ีสรางขึ้นมาจากการถมทะเล ซ่ึงเป็นหน่ึงใจจุดสนใจทางดานการคาโดย
เฉพาะของสินคา Electronic และ Modern Culture

สามารถเขาไปชมไดฟรี ตั้งอยูใกลๆกับหาง Diver City Tokyo นอกจากหุนกันด้ัมแลว
จะมีอีกหลายโซนสําหรับแฟนคลับกันด้ัมโดยเฉพาะ ไมวาจะเป็น Museum Space,
Experiece Field , DOME-G เป็นตน โดยมีคาใชจายในการเขาชม นอกจากน้ียังมี
Gundam Official Shop และ Guadam Cafe อีกดวย เปิดตั้งแต 10.00-20.00 น

 คํ่า  Asia Narita Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

อิสระกับการทองเท่ียว ไกด แนะนําเสนทางการเดินทางหรือ ซ้ือทัวรเพ่ิม ไกดพาเท่ียวท้ังวัน

- กรณีเดินทางนอยกวา 8 ทาน ไกดแนะนําการเดินทาง

- กรณีเดินทาง 8-15 ทาน คิดทานละราคา 3,500 บาท

- กรณีเดินทาง 16-20 ทาน คิดทานละราคา 3,000 บาท

- กรณีเดินทาง 21-34 ทาน คิดทานละราคา 2,000 บาท (หมายเหตุ: ทางบริษัทจะจัดรถตามความเหมาะสมกับจํานวนคน)

จากนั้นเดินทางสูเมืองโตเกียว ผานชมแลนดมารกแหงใหมของกรุงโตเกียว ณ ริมแมน้ําสุมิดะ หอโทรทัศนโตเกียวสกายทรี
เป็นตึกท่ีสูงท่ีสุดในญ่ีป ุน

เท่ียวชม วัดอาซากุสะ วัดท่ีเกาแกท่ีสุด ในกรุงโตเกียว เขานมัสการขอพรจากพระพุทธรูปเจาแมกวนอิมทองคํา

ชม ศาลเจาเมจิ เป็นศาลเจาในศาสนาชินโต สรางเพ่ือเป็นอนุสรณสถานแดดวงวิญญาณของสมเด็จพระจักรพรรดิเมจิ

บาย

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

นําทานเดินทางสู ยานชินจุกุ ใหทานไดเพลิดเพลินกับการจับจายซ้ือสินคานานาชนิด

ค่ํา

อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

19.00 น. พบกัน ณ จุดนัดหมาย นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก

ท่ีพัก Asia Narita Hotel หรือเทียบเทา

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



วันท่ี 5 ทาอากาศยานนาริตะ - ทาอากาศยานดอนเมือง

 หมายเหตุ

 หมายเหตุ อิสระอาหารกลางวันและอาหารเย็นตามอัธยาศัย

** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท
ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

่ ่ ่

อิสระทองเที่ยวในโตเกียว หรือเลือกซื้อทัวรเสริม
อิสระเต็มวัน หรือ เลือกซ้ือทัวรโตเกียวดิสนียแลนด เชิญทานพบกับความอลังการซ่ึงเต็ม
ไปดวยเสนหแหงตํานานและจินตนาการของการผจญภัย สัมผัสกับเครื่องเลนในหลายรูป
แบบ อาทิ ทาทายความมันสเหมือนอยูในอวกาศไปกับ SPACE MOUTAIN, ระทึก
ขวัญกับ HAUNTED MANSION บานผีสิง,เป็นตน หรือ อิสระในเมืองโตเกียว เพ่ือ
ความสะดวกในการเดินทาง หรือชอปป้ิงในยานการคาอันทันสมัยของมหานครโตเกียว
ศูนยรวมวัยรุนแหลงชอบป้ิงชื่อดัง ยานฮาราจูกุ ทานจะไดพบเพลิดเพลินกับการชอบป้ิงกับ
รานคาหลากหลายสองฝ่ังถนนทาเคชิตะ และ โอโมเตะซันโด อิสระชอปป้ิงตอยาน“ชิบูยา”
รานคามากมาย มากกวา 100 รานคา

 คํ่า  Asia Narita Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหาร

นําทานเดินทางสูสนามบินนาริตะ เพ่ือทําการเช็คอิน สัมภาระ

บาย

14.25 น. ออกเดินทางจากสนามบินนาริตะ โดยสายการบิน AIR ASIA X เท่ียวบินท่ี XJ 603

ค่ํา

19.10 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ทาอากาศยานนาริตะ บาย

เป็นทาอากาศยานนานาชาติหลักของประเทศญ่ีป ุน และเป็นจุดเชื่อมตอของการเดินทาง
ระหวางทวีปเอเชียและอเมริกา ตั้งอยูท่ีเมืองนาริตะ สามารถรองรับผูโดยสารท่ีเดินทางไป
มาโตเกียว โยโกฮามา และจังหวัดใกลเคียงไดกวา 35 ลานคนตอปี และเป็นสนามบินท่ี
รองรับเท่ียวบินสําหรับผูโดยสารมากเป็นอันดับ 2 ของญ่ีป ุน (รองจากสนามบินฮาเนดะ
โตเกียว) โดยสามารถรองรับสายการบินระหวางประเทศไดกวา 65 สายการบิน

ทาอากาศยานดอนเมือง คํ่า

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีสามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซ่ึงสามารถใช
เป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอ่ืนๆ ไดอยางดี



โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ



เง่ือนไข
1. ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียวเทานั้น

2. ทัวรน้ีเป็นทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือไมใชบริการตามท่ีระบุไวในรายการทัวร ไมวาบางสวนหรือท้ังหมดหรือ
ถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือท้ังหมดใหแกทาน

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอยกวา 30 ทาน โดยจะแจงใหกับนัก
ทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศท่ีไมมีวีซา  และอยางนอย 15 วันกอนการเดิน
ทางสําหรับประเทศท่ีมีวีซา  แตหากทางนักทองเท่ียวทุกทานยินดีท่ีจะชําระคาบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอยกวา
ท่ีทางบริษัทกําหนดเพ่ือใหคณะเดินทางได  ทางเรายินดีท่ีจะใหบริการตอไป

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหนาชื่อ เลขท่ี
หนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีท่ีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทาง
บริษัทพรอมการชําระเงินมัดจํา

5.ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณ 

6. ภูมิอากาศและเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ท้ังน้ี บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเท่ียวสวนใหญ
เป็นสําคัญ

7. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ท่ีเพ่ิมขึ้นของนักทองเท่ียวท่ีมิไดเกิดจากความผิด
ของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บปวย ความสูญหายหรือเสียหายของ
สัมภาระ ความลาชาของสายการบิน เปล่ียนแปลงตารางบิน การบริการของสายการบิน และเหตุสุดวิสัยอ่ืน เป็นตน

8. อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์
ในการปรับราคาคาบริการเพ่ิมขึ้น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีเชื้อเพลิง
คาประกันภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน ฯลฯ

**โปรดอานทุกขอในรายการทัวรโดยละเอียด หากมีขอสงสัยกรุณาสอบถามกอนทําการจองทุกครั้ง**
 

การชําระเงิน
เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชั่น กรุณาชําระคาทัวรเต็มจํานวน

อัตรานี้รวม:
1. คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามรายการ          

2. คาอาหารทุกมื้อ ตามท่ีระบุในรายการ

3. คาเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการ            

4. คาท่ีพักหองละ 2-3 ทาน ตามรายการ

5. คารถรับ-สง และนําเท่ียวตามรายการ            

6. คาภาษีสนามบิน ทุกแหงท่ีมี

7. คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระไป-กลับ ทานละ 20 กก.        

8. คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)

9. บริการน้ําด่ืมวันละ 1 ขวด

10. ออกใบเสร็จคาบริการ รวมภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% (กรณีตองการใบเสร็จรับเงิน / ใบกํากับภาษี)
 

อัตรานี้ไมรวม:
1. คาใชจายสวนตัว อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพทสวนตัว คาซักรีด มินิบารในหอง อาหารและเครื่องด่ืมท่ีสั่งเพ่ิม

2. คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระ ท่ีหนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ ขาไป 20 กก. / ขากลับ 20 ก.ก.)

3. คาทําวีซาสําหรับหนังสือเดินทางตางชาติ (ไมใชหนังสือเดินทางไทย)

4. คาทิปคนขับรถ และไกดทองถิ่นทานละ 1,900 บาท ตอทริป (ชําระท่ีสนามบินดอนเมือง ในวันเช็คอิน)

5. คาทิปหัวหนาทัวรไทย ตามความพึงพอใจ
 



วีซา
Passport หรือหนังสือเดินทาง ตองมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือนนับจากวันเดินทาง

ขอควรทราบ
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญ่ีป ุนใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญ่ีป ุนไมเกิน 15 วันไมวาจะดวย
วัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ จะตองย่ืนเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมืองเพ่ือยืนยันการมีคุณสมบัติการเขา
ประเทศญ่ีป ุน* ดังตอไปน้ี

- ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญ่ีป ุน ทางทัวรจัดเตรียมให

- สิ่งท่ียืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายท่ีอาจเกิดขึ้นในระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุนได (เชน เงินสด บัตรเครดิต
เป็นตน)

- ชื่อ ท่ีอยู และหมายเลขติดตอในระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุน (เชน คนรูจัก โรงแรม และอ่ืนๆ) ทางทัวรจัดเตรียมให

- กําหนดการเดินทางระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุน ทางทัวรจัดเตรียมให
 

หมายเหตุ
เงื่อนไขหองพัก : 

1. โรงแรมท่ีระบุในรายการทัวรยังไมคอนเฟิรม 100% ซ่ึงอาจจะมีการเปล่ียนแปลง โดยทางบริษัททัวรจะแจงใหทราบพรอมกับใบ
นัดหมายเตรียมตัว ประมาณ 1-3 วัน กอนการเดินทาง โดยจะจัดโรงแรมใหอยูในระดับเดียวกัน

2. โรงแรมในประเทศญ่ีป ุน หองพักจะมีขนาดคอนขางเล็กและบางโรงแรมจะไมมีบริการหองพักแบบ 3 ทาน (TRIPLE) ดังนั้น
ทางบริษัททัวรจะจัดหองพักใหทานแยกเป็น 2 หองพักแทน คือ 1 หองนอนคู (พัก 2 ทาน) และ 1 หองพักเด่ียว (พัก 1 ทาน)

3. บางโรงแรมในประเทศญ่ีป ุน ไมมีบริการหองพักแบบเตียงคู (TWIN) หรือกรณีท่ีหองพักแบบเตียงคูโรงแรมนั้นเต็ม (TWIN)
ทางบริษัททัวรจะจัดหองพักแบบ 1 เตียงใหญ (DOUBLE) ใหทานแทน

4. กรณีโรงแรมท่ีเขาพักในประเทศญ่ีป ุน ไมมีบริการออนเซ็นภายในโรงแรม ทางบริษัททัวรจะนําคณะเขาใชบริการออนเซ็นท่ีอยู
บริเวณใกลเคียงแทน (เฉพาะรายการทัวรท่ีระบุโปรแกรมอาบน้ําแรธรรมชาติเทานั้น)

- ทางบริษัทเริ่มตนและจบการบริการท่ีสนามบินดอนเมืองเทานั้น 

- กรณีทานเดินทางมาจากตางจังหวัดหรือตางประเทศ และจะทําการสํารองตั๋วเครื่องบินหรือยานพาหนะอ่ืนๆ เพ่ือใชเดินทางมาและ
กลับจากสนามบินดอนเมืองนั้น ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบคาใชจายในสวนน้ีท่ีเกิดขึ้น เน่ืองจากเป็นคาใชจายท่ีนอกเหนือจาก
โปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นทานควรจะใหกรุป Final 100% กอนท่ีจะสํารองตั๋วเครื่องบิน หรือยานพาหนะอ่ืนๆ

* ตั๋วสายการบินไมสามารถระบุท่ีน่ัง ใชวิธี RANDOM คือการสุมเลือกท่ีน่ังโดยระบบสายการบิน *

- การจัดท่ีน่ังบนเครื่องบิน เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูกําหนด ทางผูจัดไมสามารถเขาไปแทรกแซงไดแตจะทําการ Request ให
ไดเทานั้น งดการคืนบัตรโดยสาร และหากยกเลิกการเดินทาง ทางสายการบินไมมีระบบคืนเงินบางสวน

- หากผูโดยสารถูกปฎิเสธการออกนอกประเทศไทยหรือเขาประเทศญ่ีป ุน จากเจาหนาท่ีแรงงานไทยหรือเจาหนาท่ีตรวจคนออก
นอกประเทศไทยและเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองท่ีประเทศญ่ีป ุนทางผูจัดและทางสายการบินจะไมสามารถรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดขึ้น
ทุกกรณีผูโดยสารอาจจะตองรับผิดชอบคาปรับท่ีประเทศญ่ีป ุนเรียกเก็บผูโดยสารตองรอกลับประเทศไทยในเท่ียวบินถัดไปท่ีมีท่ีน่ังวาง
หรือตามวันเดินทางของตั๋วเครื่องบินท้ังน้ีแลวแตทางเจาหนาท่ีตรวจคนและสายการบิน ทางผูจัดไมสามารถเขาไปแทรกแซงได

- การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารอยางนอยจํานวน 30 ทานขึ้นไป หากผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาวบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิใ์นการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคาทัวร

ขอแนะนํากอนการเดินทาง

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ท่ีจะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 มิลลิลิตรตอชิ้น และรวมกันทุก
ชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาท่ีตรวจไดอยางสะดวก ณ
จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทานั้น ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาท่ีกําหนดจะตองใสกระเปาใบใหญและ
ฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น 

2. สิ่งของท่ีมีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬา ฯ จะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจา
หนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น 

3. ประเทศญ่ีป ุน มีกฎหมายหามนําผลิตภัณฑท่ีทํามาจากพืช และเน้ือสัตวทุกชนิดเขาประเทศ เชน ผัก ผลไมสด  ไข เน้ือสัตว  
 ไสกรอก ฯ เพ่ือเป็นการปองกันโรคติดตอท่ีจะมาจากสิ่งเหลาน้ี หากเจาหนาท่ีตรวจพบ จะตองเสียคาปรับในอัตราท่ีสูงมาก
 



การยกเลิก
1. กรณีท่ีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมีชื่อใน

เอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพ่ือแจงยกเลิกการจองกับทาง
บริษัทเป็นลายลักษณอักษร ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ

2. กรณีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมีชื่อในเอกสารการจอง) จะตอง
แฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพ่ือทําเรื่องขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือ
มอบอํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหนาสมุดบัญชีธนาคารท่ีตองการใหนํา
เงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี

2.1 แจงยกเลิกกอนการเดินทาง ไมนอยกวา 45 วัน (นับรวมวันเสาร-อาทิตย) คืนเงินคาบริการ 100% ของคาบริการท่ีชําระมา
แลว 

2.2 แจงยกเลิกกอนการเดินทางภายใน 31-44 วัน (นับรวมวันเสาร-อาทิตย) ยึดเงินคามัดจําท้ังหมดของคาบริการท่ีชําระมาแลว

2.3 แจงยกเลิกกอนการเดินทางภายใน 30 วัน (นับรวมวันเสาร-อาทิตย) ยึดเงินคาบริการ 100% ของคาบริการท่ีชําระมาแลว 

เน่ืองจากบริษัทตองดําเนินการจัดเตรียมนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียวลวงหนา เชน การสํารองท่ีน่ังตั๋วเครื่องบินโดยสาร การจอง
โรงแรมท่ีพัก ยานพานหะสําหรับเดินทาง รานอาหาร เป็นตน

3. การเดินทางท่ีตองการันตีมัดจําหรือเป็นเท่ียวบินเชาเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน จะไมมีการคืน
เงินมัดจําหรือคาบริการท้ังหมด  

4. การติดตอประสานงานกับทางบริษัท เชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมาย ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังน้ี 

- วันจันทรถึงวันศุกร เวลา 09.00 น. – 17.30 น. 

- วันเสาร เวลา 09.00 น. – 16.00 น. หรือสามารถติดตอประสานงานผานแอพพลิเคชั่นอ่ืนๆตามชองทางของบริษัทได

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการปรับราคาทัวร หรือยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเท่ียว จองเดินทางนอยกวา 30 ทาน

6. ในกรณีท่ีกรุปปิดไปแลวหรือกรุปเต็มไปแลว จะไมสามารถยกเลิกไดทุกกรณี
 

เงื่อนไขการเปล่ียนวันเดินทางหรือเปล่ียนชื่อผูเดินทาง

1. กรณีวันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษหรือชวงเทศกาล ผูจองทัวรตองแจงเปล่ียนวันเดินทางหรือเปล่ียนชื่อผูเดินทาง ไม
นอยกวา 45 วัน กอนการเดินทาง (นับรวมเสาร-อาทิตย) สามารถเปล่ียนไดเพียง 1 ครั้งเทานั้น หากแจงหลังจากน้ี ผูเดินทางควรหาผู
เดินทางทานใหมมาแทนผูท่ีไมสามารถเดินทางได

2. กรณีวันเดินทางไมตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษหรือชวงเทศกาล ผูจองทัวรตองแจงเปล่ียนวันเดินทางหรือเปล่ียนชื่อผูเดินทางไม
นอยกวา 30 วัน กอนการเดิน (นับรวมเสาร-อาทิตย) สามารถเปล่ียนไดเพียง 1 ครั้งเทานั้น หากแจงหลังจากน้ี ผูเดินทางควรหาผูเดิน
ทางทานใหมมาแทนผูท่ีไมสามารถเดินทางได

3. กรณีจองทัวรภายใน 15 วันกอนออกเดินทาง (นับรวมเสาร-อาทิตย) ผูจองทัวรไมสามารถเปล่ียนวันเดินทางหรือเปล่ียนชื่อผู
เดินทางไดทุกกรณี

4. กรณีแจงเปล่ียนชื่อผูเดินทางหลังจากออกตั๋วโดยสารเรียบรอยแลว ผูเดินทางจะตองชําระคาตั๋วโดยสารเพ่ิมดวยตนเองจากคาทัวร
ท่ีชําระมาแลว ณ วันท่ีตองการเปล่ียนชื่อผูเดินทาง ตามขอกําหนดของทางบริษัทและสายการบิน 

5.ในกรณีท่ีกรุปปิดไปแลวหรือกรุปเต็มไปแลว จะไมสามารถเล่ือนการเดินทางไดทุกกรณี


