


1 สนามบินดอนเมือง

2 สนามบินนาริตะ	-	วัดนาริตะ	-	อิออนนาริตะ
NARITA	TOBU
HOTEL	/	NARITA
GATEWAY	HOTEL
หรือเทียบเทา

3 วนอุทยานแหงชาติฮาโกเน	-	ลองเรือโจรสลัด	-	หุบเขาไขดําโอวา
คุดานิ	-	หมูบานโอชิโนะฮัคไค	-	สวนดอกไมฮะนะโนะมยะโกะ	-
สวนโออิชิพารค	-	บุฟเฟตปูยักษ	-	ออนเซ็น

NEW	STAR	HOTEL	/
HATOYA	HOTEL	/
FUJI	MATZUSONO
HOTEL	หรือเทียบ
เทา

4 ภูเขาไฟฟูจิ	-	พิพิธภัณฑแผนดินไหว	-	โอไดบะ	-	กันดั้ม	ฟรอนท
โตเกียว	-	ชินจูกุ

NARITA	TOBU
HOTEL	/	NARITA
GATEWAY	HOTEL
หรือเทียบเทา

5 อิออนนาริตะ	-	สนามบินดอนเมือง

5	พ.ค.	61	-	9	พ.ค.	61 ฿25,999 ฿25,999 ฿25,999 ฿8,000

1	มิ.ย.	61	-	5	มิ.ย.	61 ฿21,999 ฿21,999 ฿21,999 ฿8,000

6	มิ.ย.	61	-	10	มิ.ย.	61 ฿21,999 ฿21,999 ฿21,999 ฿8,000

7	มิ.ย.	61	-	11	มิ.ย.	61 ฿21,999 ฿21,999 ฿21,999 ฿8,000

13	มิ.ย.	61	-	17	มิ.ย.	61 ฿22,999 ฿22,999 ฿22,999 ฿8,000

15	มิ.ย.	61	-	19	มิ.ย.	61 ฿21,999 ฿21,999 ฿21,999 ฿8,000

20	มิ.ย.	61	-	24	มิ.ย.	61 ฿22,999 ฿22,999 ฿22,999 ฿8,000

21	มิ.ย.	61	-	25	มิ.ย.	61 ฿22,999 ฿22,999 ฿22,999 ฿8,000

22	มิ.ย.	61	-	26	มิ.ย.	61 ฿21,999 ฿21,999 ฿21,999 ฿8,000

27	มิ.ย.	61	-	1	ก.ค.	61 ฿22,999 ฿22,999 ฿22,999 ฿8,000

28	มิ.ย.	61	-	2	ก.ค.	61 ฿22,999 ฿22,999 ฿22,999 ฿8,000

29	มิ.ย.	61	-	3	ก.ค.	61 ฿21,999 ฿21,999 ฿21,999 ฿8,000

30	มิ.ย.	61	-	4	ก.ค.	61 ฿23,999 ฿23,999 ฿23,999 ฿8,000

4	ก.ค.	61	-	8	ก.ค.	61 ฿22,999 ฿22,999 ฿22,999 ฿8,000

5	ก.ค.	61	-	9	ก.ค.	61 ฿21,999 ฿21,999 ฿21,999 ฿8,000

11	ก.ค.	61	-	15	ก.ค.	61 ฿22,999 ฿22,999 ฿22,999 ฿8,000

12	ก.ค.	61	-	16	ก.ค.	61 ฿22,999 ฿22,999 ฿22,999 ฿8,000

13	ก.ค.	61	-	17	ก.ค.	61 ฿21,999 ฿21,999 ฿21,999 ฿8,000



18	ก.ค.	61	-	22	ก.ค.	61 ฿22,999 ฿22,999 ฿22,999 ฿8,000

19	ก.ค.	61	-	23	ก.ค.	61 ฿22,999 ฿22,999 ฿22,999 ฿8,000

20	ก.ค.	61	-	24	ก.ค.	61 ฿21,999 ฿21,999 ฿21,999 ฿8,000

25	ก.ค.	61	-	29	ก.ค.	61 ฿25,999 ฿25,999 ฿25,999 ฿8,000

27	ก.ค.	61	-	31	ก.ค.	61 ฿25,999 ฿25,999 ฿25,999 ฿8,000

28	ก.ค.	61	-	1	ส.ค.	61 ฿23,999 ฿23,999 ฿23,999 ฿8,000



ดึก
23.59	น.	พรอมกันที่	สนามบินนานาชาติดอนเมือง	ชัน้	3	อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ

เคานเตอร	สายการบิน	AIR	ASIA	X	เจาหนาที่ของบริษทัฯ	คอยใหการตอนรับ	และอํานวยความสะดวกใน
การเช็คอิน

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่สามารถ
เชื่อมโยงการคมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ	ของโลกไดอยางเหมาะสม	ไม
วาจะเป็นการบินภายในภูมิภาคเอเชียดวยกัน	หรือระหวางทวีปยุโรป	ทวีป
อเมริกา	ทวีปออสเตรเลีย	ซึ่งสามารถใชเป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดิน
ทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยังจุดอื่นๆ	ไดอยางดี

เชา
05.05	น.	เหินฟาสูเมืองนาริตะ	ประเทศญี่ป ุน	โดยเที่ยวบินที่	XJ	602	(ไมรวมคาอาหารบนเครื่อง)

บาย
13.00	น.	ถึง	สนามบินนาริตะ	ประเทศญี่ป ุน	(เวลาทองถิ่นเร็วกวาไทย	2	ชั่วโมง)	ผานขั้นตอนการตรวจ

ศุลกากร
นําทานเดินทางสู	วัดนาริตะซัน	ตั้งอยูในเมืองนาริตะและเป็นวัดที่มีชื่อเสียงที่สุดในภูมิภาคคันโต
นําทานเลือกซื้อสินคานานาชนิดที่	AEON	TOWN	SHOPPING	MALL

เดินเลนผอนคลายชมบรรยากาศยามคํ่าคืนบริเวณ	นาริตะ	สเตชัน่	ตามอัธยาศัย

เป็นสนามบินหรือทาอากาศยานนานาชาติหลักของประเทศญี่ป ุน	และเป็นจุด
เชื่อมตอของการเดินทางระหวางทวีปเอเชียและอเมริกา	ตั้งอยูที่เมืองนาริตะ
สามารถรองรับผูโดยสารที่เดินทางไปมาโตเกียว	โยโกฮามา	และจังหวัดใกล
เคียงไดกวา	35	ลานคนตอปี	และเป็นสนามบินที่รองรับเที่ยวบินสําหรับผู
โดยสารมากเป็นอันดับ	2	ของญี่ป ุน	(รองจากสนามบินฮาเนดะ	โตเกียว)	โดย
สามารถรองรับสายการบินระหวางประเทศไดกวา	65	สายการบิน

เป็นวัดพุทธที่มีชื่อเสียง	ตั้งอยูไมไกลจากสนามบินนานาชาตินาริตะ	ภายในวัด
มีอาคารที่หลากหลายตั้งอยูในบริเวณที่กวางขวาง	เชน	หองโถงหลัก	เจดีย	3
ชั้นสไตล	Tahoto	มีชื่อวา	Great	Pagoda	of	Peace	และยังมีสวนญี่ป ุน	และสวน
ยุโรปอีกดวย



อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

	NARITA	TOBU	HOTEL	/	NARITA	GATEWAY	HOTEL	หรือเทียบเทา

หางสรรพสินคาที่นิยมในหมูนักทองเที่ยวชาวตางชาติ	เน่ืองจากตั้งอยูใกลกับ
สนามบินนานาชาตินาริตะ	ภายในตกแตงในรูปแบบที่ทันสมัยสไตลญี่ป ุน	มี
รานคาที่หลากหลายมากกวา	150	รานจําหนายสินคาแฟชั่น	อาหารสดใหม
และอุปกรณภายในบาน	ซึ่งบางรานไมตองเสียภาษีสินคาสําหรับนักทองเที่ยว
ชาวตางชาติ

เชา
เดินทางสู	วนอุทยานแหงชาติฮาโกเน	ซึ่งมีทิวทัศนที่สวยงาม	ผูมาเยือนสามารถชื่นชมความงามแหง

ธรรมชาติและดอกไมนานาพันธุหลากสีสันที่เบงบานตลอดทั้งปี
นําทาน	ลองเรือโจรสลัดทีท่ะเลสาบอาชิ	สัมผัสกับทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบที่มีภูเขาไฟฟูจิเป็น

ฉากหลัง
นําทานเดินทางสู	หุบเขาโอวาคุดานิ	หรือ	หุบเขานรก	ชมบอน้ําแรกํามะถันที่ตมไขไหสุกได	ชิมไขดํา	ที่เชื่อ

กันวา	เมื่อกินไขดํา	1	ฟอง	จะทําใหมีอายุยืนยาว	ขึน้	7	ปี

บาย
นําทานสู	โอชิโนะ	ฮัคไค	(OSHINO	HAKKAI)	บอน้ําธรรมชาติที่มาจากการละลายของหิมะของบนภูเขาไฟฟู

จีที่ไหลซึมลงมา	โดยทานสามารถเดินชมเลือกซื้อสินคาพื้นเมืองตางๆ	และสินคาเกษตรกรรมที่ชาวบานนํามา
ขายระหวางทางได
***กรณีคณะเดินทางตรงชวงฤดูกาลดอกไมบาน	โปรแกรมจะเปลีย่นจากนําเทีย่วโอชิโนะ	ฮัคไค
เป็นชม
ทุงดอกไมตามฤดูกาลแทน	อาทิ***
A.	ทุงพิ้งคมอส	นําทานเดินทางสู	สวนดอกไมฮานะโนะมิยาโกะ	(Hananomiyako	Flower	Park)	นําทานชมทุง
ดอกพิ้งมอส	หรือ	ชิบะ	ซากุระ	ในชวงฤดูใบไมผลิดอกไมจะบานและหนาตาดูคลายกับ	ดอกซากุระที่อยูบนพื้นดิน
นับแสนตนบริเวณรอบภูเขาฟูจิ	(การบานของดอกไมขึน้อยูกับสภาพอากาศเป็นสําคัญ	ปกติจะอยูอยูชวง
ประมาณปลายเดือนเมษายน-ตนมิถุนายน)
-------หรือ-------
B.	ทุงลาเวนเดอร	นําทานเดินทางสู	Oishi	Park	สวนสาธารณะริมทะเลสาบคาวากูจิโกะ	ใหทานไดชื่นชมความ
งามของลาเวนเดอร	โดยมี	ภูเขาไฟฟูจิในหนารอนเป็นฉากหลัง	(การบานขอดอกไมขึน้อยูกับสภาพอากาศเป็น
สําคัญ	ปกติจะอยูชวงประมาณชวงกลางมิถุนายน	-	กลางกรกฏาคม)	
ไดเวลานําทานกลับที่พัก	โดย	ณ	ที่พัก	ทานจะไดลิ้มลองกับเมนูสุดพิเศษบุฟเฟ ตขาปูยักษ	และผอนคลาย

ความเมื่อยลากับการแชน้ําแรธรรมชาติ

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

อยูใกลกับภูเขาไฟฟูจิ	ทําใหมีทัศนียภาพ	วิว	ทิวทัศนงดงาม	ราวกับภาพวาด
ซึ่งจะมองเห็นไดจากสองขางทาง	ขนาบดวยทะเลสาบอาชิ	มองเห็นความใส
ของน้ําในทะเลสาบ	ที่สําคัญมีภูเขาไฟฟูจิ	ตระหงานงํ้าอยูเบื้องหลัง	สามารถ
ลองเรือโจรสลัดเพื่อชมวิวธรรมชาติบนทองทะเลสาบได



เสนทางการเดินเรือจะวิ่งวนเป็นวงกลมในทะเลสาบอาชิคือ	Togendai	-
Motohakone-ko	–	Hakonemachi	โดยเรือจะวิ่งวนเป็นรอบ	ใชเวลาประมาณ
รอบละ	10	นาที	ทะเลสาบที่กอตัวจากลาวาของภูเขาไฟฟูจิ	หากวันใดอากาศ
สดใส	ทานจะไดสัมผัสกับทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบที่มีภูเขาไฟฟูจิ
เป็นฉากหลัง

เป็นภูเขาไฟในญี่ป ุนที่ยังคุกรุนอยู	มีบอน้ําแรกํามะถันที่สามารถตมไขใหสุกได
มีจุดเดนที่ไขที่ตมจะกลายเป็นสีดํา	เชื่อวากินไข	1	ฟองจะอายุยืน	7	ปี	การเดิน
ทางใชกระเชาของฮาโกเน

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เป็นหมูบานเล็กๆ	ในละแวกทะเลสาบทั้ง	5	ของภูเขาไฟฟูจิ	อยูระหวาง	ทะเล
สาป	Kawaguchiko	และ	Yamanakako	โอชิโนะ	ฮัคไคมีบอน้ําทั้งหมด	8	บอ
เกิดจากการหลอมละลายของหิมะและไหลลงมาจากภูเขาไฟฟูจิ	ซึมผานชั้น
ของลาวาที่เป็นรูพรุน	ใชเวลานานถึง	80	ปี	ทําใหน้ําในบอที่หมูบานน้ีใสมาก
บอน้ําพุธรรมชาติทั้ง	8	บอ	มีความเชื่อกันวาเป็นบอน้ําศักดิส์ิทธิ	์ดังน้ันคนมัก
จะมาขอพรกัน	แตละบอก็จะมีความศักดิส์ิทธิที่แตกตางกันไป	เชน	เรื่อง
สุขภาพ	คูครอง	ฯลฯ

เป็นสวนดอกไมที่ไดชื่อวางดงามที่สุดแหงหน่ึง	สามารถถายรูปคูกับดอกไมใน
ทุงกวางพรอมกับภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลังชวงเวลาตั้งแตปลายฤดูใบไมผลิ
จนถึงฤดูใบไมรวงเต็มไปดวยสีสันของดอกไมนานาพันธุ	มีเรือนกระจกที่เรียก
วา	“โดมดอกไม”	พรมดอกไมแตมสีสันใหเชิงภูเขาไฟฟูจิ	สวนดอกไมบนเนินสูง
มีดอกไมนานาพันธุผลัดเปลี่ยนกันมาประดับวิวภูเขา	ไฟฟูจิตามฤดูกาล	เชน
ชวงฤดูใบไมผลิจะมีดอกทิวลิป,ชวงฤดูรอนมีดอกทานตะวัน,ชวงฤดูใบไมรวง
มีดอกบานชื่น

สวน	Oishi	Park	ซึ่งอยูริมฝ่ังทะเลสาบคาวากูจิโกะฝ่ังเหนือ	เป็นจุดชมวิวที่
สามารถมองขามทะเลสาบไปและเห็นภูเขาไฟฟูจิไดอยางโดดเดนเต็มตา	ที่น่ี
เป็นที่นิยมของนักทองเที่ยวชาวญี่ป ุนซึ่งมาพักผอนตากอากาศ	ชมวิวแบบชิวๆ
ดื่มดํ่ ากับความงามของทิวทัศน

เมนูพิเศษวาไรตี้บุฟเฟต	พรอมปูยักษ	ที่มีรสชาติอรอยที่สุดใหทุกทานไดอิ่ม
อรอยกันแบบไมอั้น



กรณีที่คณะเดินทางตรงกับชวงฤดูกาลดอกไมบาน	โปรแกรมจะเปลี่ยนจากนําเที่ยวโอชิโนะ	ฮัคไค	เป็นชมทุง
ดอกไมตามฤดูกาลแทน	อาทิ
ทุงพิ้งคมอสที่สวนดอกไมฮานะโนะมิยาโกะ	(ชวงประมาณปลายเดือน	เมษายน-ตนมิถุนายน)
ทุงลาเวนเดอรที่	Oishi	Park	ซึ่งเป็นสวนสาธารณะริมทะเลสาบคาวากูจิโกะ	(ชวงประมาณชวงกลาง	มิถุนายน

-	กลางกรกฏาคม)
การลองเรือโจรสลัด	ขึน้อยูกับสภาพอากาศ

	เมนูบุฟเฟตขาปูยักษ
	NEW	STAR	HOTEL	/	HATOYA	HOTEL	/	FUJI	MATZUSONO	HOTEL	หรือเทียบเทา

การอาบน้ําแรสามารถรักษาและบรรเทาอาการตางๆได	เชนบรรเทาอาการ
ปวดกระดูก	ปวดกลามเน้ือชวยใหโลหิตในรางกายหมุนเวียนไดดีขึน้ชวยขับสิ่ง
อุดตันใตผิวหนังและรูขุมขนทําใหผิวหนังสะอาดบํารุงผิวพรรณใหสดใสคลาย
ความตรึงเครียด

เชา
นําทานเดินทางสู	ภูเขาไฟฟูจิ	สัมผัสภูเขาไฟฟูจิอันงดงามอยางใกลชิดที่บริเวณขั้นที่	5
นําทานเยี่ยมชม	ศูนยจําลองแผนดินไหว	ที่จัดแสดงขอมูลเรื่องแผนดินไหวและการจําลองเหตุการณดัง

กลาว

บาย
นําทานเดินทางสู	ยานโอไดบะ	ซึ่งเป็นยานพักอาศัยและนันทนาการที่ใหญโตแหงหน่ึง
นําชม	Unicorn	Gundam	ซึ่งเป็นหุนกันดั้มตัวใหมเป็นรุน	RX-0	Unicorn	ในโหมด	Destroy	มีความสูง

ประมาณ	24	เมตร
นําทานเดินทางสู	ยานชินจุกุ	ใหทานไดเพลิดเพลินกับการจับจายซื้อสินคานานาชนิด

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

ภูเขาฟูจิ	เป็นภูเขาที่สูงที่สุดในญี่ป ุน	รอบๆ	ภูเขาเต็มไปดวยธรรชาติอันงดงาม
ภูเขาฟูจิมีอิทธิพลตอศิลปวัฒนธรรมของญี่ป ุนมาตั้งแตสมัยโบราณ	เรียกวา
ภูเขาฟูจิ	เป็นหัวใจของญี่ป ุน

เป็นตัวแทนของการสงขอความไปถึงทุกคน	ใหรับรูถึงผลกระทบจากภัยพิบัติ
แผนดินไหวและการระเบิดของภูเขาไฟ	ภายในมีหองจัดแสดงขอมูลการประทุ
ของภูเขาไฟจากทุกมุมโลก	หองแสดงภาพแผนดินไหว	หองแสดงเหตุการหลัง
แผนดินไหว	หองจําลองแผนดินไหว	หองอุทกภัย	หองเขาวงกตกระจก	โซน
ถายภาพกับภูเขาไฟฟูจิ	โซนความรูตางๆ	และ	โซนชอปป้ิงสินคางานฝีมือญี่ป ุน
ตางๆ



การขึน้ชมภูเขาไฟฟูจิชั้น	5	ขึน้อยูกับสภาพอากาศ
อิสระอาหารกลางวันและอาหารเย็นตามอัธยาศัย

เป็นเกาะถมที่สรางขึน้มาจากการถมทะเล	ซึ่งเป็นหน่ึงใจจุดสนใจทางดานการ
คาโดยเฉพาะของสินคา	Electronic	และ	Modern	Culture

สามารถเขาไปชมไดฟรี	ตั้งอยูใกลๆกับหาง	Diver	City	Tokyo	นอกจากหุนกัน
ดั้มแลว	จะมีอีกหลายโซนสําหรับแฟนคลับกันดั้มโดยเฉพาะ	ไมวาจะเป็น
Museum	Space,	Experiece	Field	,	DOME-G	เป็นตน	โดยมีคาใชจายในการ
เขาชม	นอกจากน้ียังมี	Gundam	Official	Shop	และ	Guadam	Cafe	อีกดวย
เปิดตั้งแต	10.00-20.00	น

แหลงบันเทิงและแหลงชอปป้ิงขนาดใหญ	เป็นศูนยรวมแฟชั่นเกๆ	เทหๆ	ของ
เหลาบรรดาแฟชั่นนิสตา	มีสถานีรถไฟชินจูกุที่เป็นเหมือนศูนยกลางของยานน้ี
ซึ่งเป็นหน่ึงในสถานีที่คึกคักที่สุดในญี่ป ุน	เป็นยานที่เต็มไปดวยหางสรรพ
สินคา,	รานเครื่องใชไฟฟาขนาดใหญอยาง	Big	Camera	และยานบันเทิงยาม
ราตรีที่ใหญที่สุดในญี่ป ุน

	NARITA	TOBU	HOTEL	/	NARITA	GATEWAY	HOTEL	หรือเทียบเทา

เชา
นําทานเดินทางสู	อิออน	มอลล	(Aeon	Narita	Mall)	หางสรรพสินคายอดนิยมใกล	สนามบินนานาชาตินา

ริตะ

บาย
14.25	น.	เหินฟาสูกรุงเทพฯ	โดยสายการบิน	สายการบิน	AIR	ASIA	X	เที่ยวบินที่	XJ603	(ไมรวมคาอาหารบน

เครื่อง)
19.10	น.	ถึงสนามบินดอนเมือง	โดยสวัสดิภาพ

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหาร

หางสรรพสินคาที่นิยมในหมูนักทองเที่ยวชาวตางชาติ	เน่ืองจากตั้งอยูใกลกับ
สนามบินนานาชาตินาริตะ	ภายในตกแตงในรูปแบบที่ทันสมัยสไตลญี่ป ุน	มี
รานคาที่หลากหลายมากกวา	150	รานจําหนายสินคาแฟชั่น	อาหารสดใหม
และอุปกรณภายในบาน	ซึ่งบางรานไมตองเสียภาษีสินคาสําหรับนักทองเที่ยว
ชาวตางชาติ



อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่สามารถ
เชื่อมโยงการคมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ	ของโลกไดอยางเหมาะสม	ไม
วาจะเป็นการบินภายในภูมิภาคเอเชียดวยกัน	หรือระหวางทวีปยุโรป	ทวีป
อเมริกา	ทวีปออสเตรเลีย	ซึ่งสามารถใชเป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดิน
ทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยังจุดอื่นๆ	ไดอยางดี



ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน
ทัวรน้ีเป็นทัวรแบบเหมา	หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือ

ทั้งหมด	หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ	ทางบริษทัจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด
ใหแกทาน
ทางบริษทัจะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากทานใชบริการของทางบริษทัฯไมครบ	อาทิ	ไมเที่ยวบางรายการ,	ไมทาน

อาหารบางมื้อเพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษทัฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาดกอนออก
เดินทางแลว
ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ	นามสกุล	คํานําหนาชื่อ	เลขที่

หนังสือเดินทาง	และอื่นๆ	เพื่อใชในการจองตัว๋เครื่องบิน	ในกรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหนา
หนังสือเดินทางใหกับทางบริษทัพรอมการชําระเงินมัดจํา
ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม	เพื่อใหสอดคลองกับ

สถานการณ	ภูมิอากาศ	และเวลา	ณ	วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง	ทั้งน้ี	บริษทัจะคํานึงถึงความปลอดภัย
ของนักทองเที่ยวสวนใหญเป็นสําคัญ
ราคาคาทัวรดังกลาวหากมีการเปลี่ยนแปลงคาตัว๋เครื่องบินภาษีสนามบินภาษีน้ํามันของสายการบิน	บริษทัฯขอ

สงวนสิทธิใ์นการปรับราคาขึน้ตามสายการบิน
การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน	30	ทานขึน้ไป	ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว	บริษทัฯ	ขอ

สงวนสิทธิใ์นการเลื่อนการเดินทาง	เปลี่ยนแปลงราคา	หรือยกเลิกการเดินทาง	โดยทางบริษทัฯ	จะแจงใหทราบลวง
หนา	แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มจากการที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวา
ที่ทางบริษทักําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได	ทางเรายินดีที่จะใหบริการตอไป
ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบใดๆ	ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ	ที่เพิ่มขึน้ของนักทองเที่ยวที่มิไดเกิด

จากความผิดของทางบริษทั	เชน	ภัยธรรมชาติ	การจลาจล	การนัดหยุดงาน	การปฏิวัติ	อุบัติเหตุ	ความเจ็บป วย	ความ
สูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ	ความลาชา	เปลี่ยนแปลง	หรือการบริการของสายการบิน	เหตุสุดวิสัยอื่น	เป็นตน
อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ	ณ	วันที่ทางบริษทัเสนอราคา	ดังน้ัน	ทางบริษทั

ขอสงวนสิทธิใ์นการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึน้	ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
คาตัว๋เครื่องบิน	คาภาษีเชื้อเพลิง	คาประกันภัยสายการบิน	การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
หากผูโดยสารถูกปฎิเสธการออกนอกประเทศไทยหรือเขาประเทศญี่ป ุนจากเจาหนาที่แรงงานไทยหรือเจาหนาที่

ตรวจคนออกนอกประเทศไทยและเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองที่ประเทศญี่ป ุน	ทางผูจัดและทางสายการบินจะไม
สามารถรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึน้ทุกกรณี	ผูโดยสารอาจจะตองรับผิดชอบคาปรับที่ประเทศญี่ป ุนเรียกเก็บผู
โดยสารตองรอกลับประเทศไทยในเที่ยวบินถัดไปที่มีที่น่ังวางหรือตามวันเดินทางของตัว๋เครื่องบิน	ทั้งน้ีแลวแตทาง
เจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองและสายการบิน	ทางผูจัดไมสามารถเขาไปแทรกแซงได	เน่ืองจากเป็นสิ่งที่อยูนอกเหนือ
ความรับผิดชอบของบริษทัฯ

ชําระมัดจํา	ทานละ	15,000	บาท	หรือทานละ	20,000	บาท	กรณีเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ
คาทัวรสวนที่เหลือ	กรุณาชําระ	30	วันกอนการเดินทาง

คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับ	ตามรายการ
คาอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
คาเขาชมสถานที่ตางๆ	ตามรายการ
คาที่พักหองละ	2-3	ทานตามรายการ
คารถรับ-สง	และนําเที่ยวตามรายการ
คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี
คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระไป-กลับ	ทานละ	20	กก.
หัวหนาทัวรนําเที่ยวตลอดรายการ
คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง	วงเงินทานละ	1,000,000	บาท	(เงื่อนไขตามกรมธรรม)



ภาษีมูลคาเพิ่ม	7%	และภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%	(กรณีตองการใบเสร็จรับเงิน	/	ใบกํากับภาษี)
คาใชจายสวนตัว	อาทิ	คาทําหนังสือเดินทาง	คาโทรศัพทสวนตัว	คาซักรีด	มินิบารในหอง	อาหารและเครื่องดื่มที่สั่ง

เพิ่ม
คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระ	ที่หนักเกินสายการบินกําหนด	(ปกติ	ขาไป	20	กก.	/	ขากลับ	20	กก.)
คาวีซาสําหรับพาสปอรตตางชาติ
ทิปคนขับรถ	และไกดทองถิ่น	ทานละ	5,000	เยน	หรือ	1,500	บาท	ตอทริป	(ชําระทีส่นามบินดอนเมืองในวัน

เช็คอิน)
ทิปหัวหนาทัวร	ตามความพึงพอใจ

จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญีป่ ุนใหกับคนไทย	ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ป ุนไมเกิน
15	วันไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว	เยี่ยมญาติ	หรือธุรกิจ	จะตองยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขา
เมืองเพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเขาประเทศญี่ป ุน*	ดังตอไปน้ี
ตัว๋เครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ป ุน	ทางทัวรจัดเตรียมให
สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึน้ในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุนได	(เชน	เงินสด	บัตร

เครดิต	เป็นตน)
ชื่อ	ที่อยู	และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุน	(เชน	คนรูจัก	โรงแรม	และอื่นๆ)	ทางทัวรจัดเตรียม

ให
กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุน	ทางทัวรจัดเตรียมให

โปรแกรมสามารถสลับปรับเปลี่ยนไดโดยไมตองแจงลวงหนา
โรงแรมที่ระบุในรายการทัวรยังไมคอนเฟิรม	100%	ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง	โดยทางบริษทัทัวรจะแจงใหทราบ

พรอมกับใบนัดหมายเตรียมตัว	ประมาณ	1-3	วัน	กอนการเดินทาง	โดยจะจัดโรงแรมใหอยูในระดับเดียวกัน
โรงแรมในประเทศญี่ป ุน	หองพักจะมีขนาดคอนขางเล็กและบางโรงแรมจะไมมีบริการหองพักแบบ	3	ทาน

(TRIPLE)	ดังน้ันทางบริษทัทัวรจะจัดหองพักใหทานแยกเป็น	2	หองพักแทน	คือ	1	หองนอนคู	(พัก	2	ทาน)	และ	1	หอง
พักเดี่ยว	(พัก	1	ทาน)
บางโรงแรมในประเทศญี่ป ุน	ไมมีบริการหองพักแบบเตียงคู	(TWIN)	หรือกรณีที่หองพักแบบเตียงคูโรงแรมน้ันเต็ม

(TWIN)	ทางบริษทัทัวรจะจัดหองพักแบบ	1	เตียงใหญ	(DOUBLE)	ใหทานแทน
กรณีโรงแรมที่เขาพักไมมีบริการออนเซ็นภายในโรงแรม	ทางบริษทัทัวรจะนําคณะเขาใชบริการออนเซ็นที่อยู

บริเวณใกลเคียงแทน	(เฉพาะรายการทัวรที่ระบุโปรแกรมอาบน้ําแรธรรมชาติเทาน้ัน)
ประเทศญี่ป ุน	มีกฎหมายหามนําผลิตภัณฑที่ทํามาจากพืช	และเน้ือสัตวทุกชนิดเขาประเทศ	เชน	ผัก	ผลไมสด	ไข

เน้ือสัตว	ไสกรอกฯ	เพื่อเป็นการปองกันโรคติดตอที่จะมาจากสิ่งเหลาน้ี	หากเจาหนาที่ตรวจพบ	จะตองเสียคาปรับใน
อัตราที่สูงมาก
ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ	โปรดแจงใหบริษทัฯทราบในวันจองทัวร
การจัดที่น่ังบนเครื่องบิน	เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูกําหนด	ทางผูจัดไมสามารถเขาไปแทรกแซงได	แตจะทําการ

Request	ใหไดเทาน้ัน	และงดการคืนบัตรโดยสาร	หากยกเลิกการเดินทาง	ทางสายการบินจะไมมีระบบคืนเงินบาง
สวนให
โปรดอานทุกขอในรายการทัวรโดยละเอียด	หากมีขอสงสัยกรุณาสอบถามกอนทําการจองทุกครั้ง

ขอแนะนํากอนการเดินทาง
1.	กรุณาแยกของเหลว	เจล	สเปรย	ที่จะนําติดตัวขึน้เครื่องบิน	ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน	100	มิลลิลิตรตอชิ้น

และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน	1,000	มิลลิลิตร	โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท	และสามารถนําออกมาใหเจา
หนาที่ตรวจไดอยางสะดวก	ณ	จุดเอ็กซเรย	อนุญาตใหถือไดทานละ	1	ใบเทาน้ัน	ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑ
มากกวาที่กําหนดจะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน
2.	สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ	เชน	กรรไกรตัดเล็บ	มีดพก	แหนบ	อุปกรณกีฬาฯ	จะตองใสกระเปาใบใหญและ

ฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน
3.	ประเทศญี่ป ุน	มีกฎหมายหามนําผลิตภัณฑที่ทํามาจากพืช	และเน้ือสัตวทุกชนิดเขาประเทศ	เชน	ผัก	ผลไมสด	ไข

เน้ือสัตว	ไสกรอกฯ	เพื่อเป็นการปองกันโรคติดตอที่จะมาจากสิ่งเหลาน้ี	หากเจาหนาที่ตรวจพบ	จะตองเสียคาปรับใน
อัตราที่สูงมาก



ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา	30	วัน	คืนเงินคาบริการรอยละ	100	ของคาบริการที่ชําระแลว	(ในกรณีที่วันเดิน
ทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ	ตองยกเลิกการเดินทางไมนอยกวา	45	วัน)	ทั้งน้ี	ทางบริษทัจะหักคาใชจายที่ไดจาย
จริงจากคาบริการที่ชําระแลวเน่ืองจากการเตรียมการจัดการตางๆ	ใหแกนักทองเที่ยว	เชน	การสํารองที่น่ังตัว๋เครื่อง
บิน	การจองที่พักฯลฯ
การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข	หรือเที่ยวบินเหมาลํา	Charter	Flight	หรือ	Extra	Flight

กับสายการบิน	หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ		จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทัง้หมด		


