


1 สนามบินดอนเมือง	-	สนามบินนาริตะ
MAAROAD
INTERNATIONAL
NARITA	หรือเทียบ
เทา

2 โตเกียวดีสนียแลนด
MAAROAD
INTERNATIONAL
NARITA	หรือเทียบ
เทา

3 ภูเขาไฟฟูจิ	-	พิพิธภัณฑแผนดินไหว	/	EARTHQUAKE	MUSEUM	-
หมูบานโอชิโนะฮัคไค	-	ขาปูยักษ	-	ออนเซน

FUJI	HAKONE
LAND	SCHOLE
PLAZA	HOTEL
หรือเทียบเทา

4 โตเกียวสกายทรี	-	วัดเซนโซจิ	/	อาซากุสะ	-	ถนนนาคามิเสะ	หรือ	ถนน
นากามิเซะ	-	ดิวตี้ฟรีประเทศญี่ป ุน	-	ยานชินจูกุ	-	อิออนนาริตะ	-	สนาม
บินนาริตะ

-

5 สนามบินดอนเมือง -

31	ส.ค.	61	-	4	ก.ย.	61 ฿23,999	
฿15,999

฿23,999	
฿15,999

฿23,999	
฿15,999 ฿8,000



สายการบิน	AIR	ASIA	X	ใชเครื่อง	AIRBUS	A330-300	จํานวน	377	ที่น่ังจัดที่น่ังแบบ	3-3-3	มีบริการอาหาร
รอนเสิรฟทั้งขาไปและขากลับ(น้ําหนักกระเปา	20	กก./ทาน	หากตองการซื้อน้ําหนักเพิ่ม	ตองเสียคาใชจาย)

(บริการอาหาร	และเครื่องดื่มบนเครื่อง)

เชา

07.30	น.	พรอมกันที่	สนามบินนานาชาติดอนเมือง	ชั้น	3	อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ	เคานเตอร
สายการบิน	AIR	ASIA	X	เจาหนาที่ของบริษทัฯ	คอยใหการตอนรับ	และอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน
สายการบิน	AIR	ASIA	X	ใชเครื่อง	AIRBUS	A330-300	จํานวน	377	ทีน่ัง่จัดทีน่ัง่แบบ	3-3-3	มีบริการ

อาหารรอนเสิรฟทัง้ขาไปและขากลับ(น้ําหนักกระเป า	20	กก./ทาน	หากตองการซื้อน้ําหนักเพิม่	ตอง
เสียคาใชจาย)

11.05	น.	เหินฟาสู	เมืองนาริตะ	ประเทศญี่ป ุน	โดย	เทีย่วบินที	่XJ606	(บริการอาหาร	และเครื่องดื่มบน
เครื่อง)

คํ่า

19.25	น.	ถึง	เมืองนาริตะ	ประเทศญี่ป ุน	หลังจากผานขั้นตอนศุลกากรแลวนําทานเดินทางสูที่พัก
พักที่	MAAROAD	INTERNATIONAL	NARITA	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา

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

	MAAROAD	INTERNATIONAL	NARITA	หรือเทียบเทา

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

เชา



อิสระอาหารเทีย่งและคํ่า	ตามอัธยาศัย
หากทานเลือกซื้อทัวร	ดิสนียแลนด	:	เพิม่ทานละ	2,700.-	บาท	(ไมรวมคาเดินทาง)

บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
อิสระเต็มวัน	ใหทานอิสระชอปป้ิง	หรือเดินทางสูสถานที่ทองเที่ยวอื่น	ๆ	โดยมีไกดคอยใหคําแนะนําในการ

เดินทาง	อาทิ	ศาลเจาเมจิ	,	ยานฮาราจูกุ	,	ยานชิบุยา	เป็นตน

บาย

อิสระอาหารเทีย่ง	ตามอัธยาศัย
หรือหากทานใดมีความประสงคจะเลือกซื้อ	ดิสนียแลนด	:	เพิม่ทานละ	2,700.-	บาท	(ไมรวมคาเดิน

ทาง)
ดีสนียแลนดโลกแหงจินตนาการของราชาการตูนญี่ป ุนซึ่งเป็นดิสนียแลนดแหงแรกที่สรางนอกประเทศ

สหรัฐอเมริกา	โดยสรางขึน้ในปี	พ.ศ.	2526	จากการถมทะเลและใชทุนสรางกวา	600	ลานบาท	ใหทาน
สนุกสนานกับเครื่องเลนนานาชนิด	(ไมจํากัดจํานวนการเลน	)	ผจญภัยในดินแดนตางๆ	ใหทานเลนเครื่องเลนตัว
ใหมจากภาพยนตรการตูนเรื่องดัง	Toy	Story	ชมฉากรบกลางทะเลคาริเบียนในดินแดนโจรสลัดจากภาพยนตร
The	Pirate	of	Caribbean	เขยาขวัญกับบานผีสิงใน	Haunted	Mantion	สัมผัสความนารักของตุกตาเด็ก
นานาชาติในโลกใบเล็ก	Small	World	ชมภาพยนตรสามมิติThe	Invention	of	the	Year	ใหทานไดสนุกสนาน
พรอมกับการจับจายเลือกซื้อสินคาที่ระลึกนารักในดิสนียแลนดอีกทั้งยังจะไดสัมผัสกับตัวการตูนเอกจากวอลดิ
สนีย	อยาง	มิกกี้เมาส	มินน่ีเมาส	พรอมผองเพื่อนการตูนอีกมากมายสนุกกับการจับจายซื้อของที่ระลึกนารักใน
ดิสนียแลนด

คํ่า

อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการเลือกซื้อสินคา
พักที่	MAAROAD	INTERNATIONAL	NARITA	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

สวนสนุกโตเกียวดิสนียแลนด	มีพื้นที่	115	เอเคอร	ภายในสวนสนุกมี	7	รูปแบบ
คือ	ดินแดนแหงการผจญภัย	ดินแดนแหงตะวันตก	ดินแดนแหงจินตนาการ
ดินแดนแหงอนาคต	เมืองคิตเทอร	และเมืองการตูนมิคกี้

	MAAROAD	INTERNATIONAL	NARITA	หรือเทียบเทา

เชา

บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู	ภูเขาไฟฟูจิ	ที่ตั้งตระหงานอยูเหนือเกาะญี่ป ุนดวยความสูง3,776เมตร	จากระดับน้ําทะเล
นําทานขึน้ชมความงามกันแบบใกลชิด	ยังบริเวณ	“ชัน้	5”	ของภูเขาไฟฟูจิ	(ขึ้นอยูกับสภาพภูมิอากาศ)

เพื่อชมทัศนียภาพโดยรอบของภูเขาไฟที่	สามารถมอง	เห็นทะเลสาบทั้งหากระจายอยูโดยรอบ	ใหทานไดสัมผัส
อากาศอันบริสุทธิบ์นยอดเขาฟูจิ	ถายภาพที่ระลึก	กับภูเขาไฟที่ไดชื่อวามีสัดสวนสวยงามที่สุดในโลก	ซึ่งเป็น
ภูเขาไฟที่ยังดับไมสนิท	และมีความสูงที่สุดในประเทศญี่ป ุน
นําทานเยี่ยมชม	พิพิธภัณฑ	EARTH	QUAKE	MUSEUM	ที่จําลองเรื่องราวของภูเขาไฟฟูจิ	และใหทานได

สัมผัสกับความรูสึกของการจําลองเรื่องราวเกี่ยวกับแผนดินไหวที่เกิดขึน้ในประเทศญี่ป ุน



อิสระใหทานไดเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย

บาย

บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร
นําทานเดินทางสู	หมูบานน้ําใสโอชิโนะฮัคไค	นําทานเจาะลึกตามหาแหลงน้ําบริสุทธิจ์ากภูเขาไฟฟูจิ	ที่

เป็นแหลงน้ําตามธรรมชาติตั้งอยูในหมูบานโอชิโนะ	จ.ยามานชิ	หรือพูดในทางกลับกันคือกลุมน้ําผุดโอชิโนะฮัค
ไค	เพียงกาวแรกที่ยางเทาเขาไปในหมูบาน	ก็สัมผัสไดถึงอากาศบริสุทธิ	์และไอเย็นจากแหลงน้ําธรรมชาติที่มี
ใหเห็นอยูทุกมุม

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า	ณ	หองอาหารของโรงแรม	***	ใหทานไดอิ่มอรอยกับมื้อพิเศษที่มี	ขาปูยักษใหทาน
ไดลิ้มลองรสชาติปูพรอมน้ําจิ้มสไตสญี่ป ุนอยางจุใจ
หลังอาหารใหทานไดผอนคลายกับ	การแชน้ําแรธรรมชาติ	เชื่อวาถาไดแชน้ําแรแลว	จะทําใหผิวพรรณ

สวยงามและชวยใหระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึน้
พักที่	FUJI	HAKONE	LAND	SCHOLE	PLAZA	HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

ภูเขาฟูจิ	เป็นภูเขาที่สูงที่สุดในญี่ป ุน	รอบๆ	ภูเขาเต็มไปดวยธรรชาติอันงดงาม
ภูเขาฟูจิมีอิทธิพลตอศิลปวัฒนธรรมของญี่ป ุนมาตั้งแตสมัยโบราณ	เรียกวา
ภูเขาฟูจิ	เป็นหัวใจของญี่ป ุน

เป็นพิพิธภัณฑในเมืองอิเคะบุคุโร	ซึ่งภายในตัวตึกมี	generator	เพื่อจําลองเหตุ
หารณแผนดินไหวที่สมจริง	เพื่อใหคนเขามาศึกษาวิธีรับมือกับแผนดินไหว
พิพิธภัณฑที่จําลองเรื่องราวของภูเขาไฟฟูจิ	และใหทานไดสัมผัสบรรยากาศ
ของการจําลองเรื่องราวเกี่ยวกับแผนดินไหวที่เกิดขึน้ในประเทศญี่ป ุน

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	รานอาหาร

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

ขาปูยักษ	(King	crab)	ไฮไลท	'ขาปูยักษ'	ที่มีชื่อเสียงโดงดังในเรื่องความอรอย
หวาน	เน้ือแนน	ใหทานไดลื้มลอง



	รับประทานอาหารเย็น	ณ	หองอาหารของโรงแรม	ขาปูยักษ

	FUJI	HAKONE	LAND	SCHOLE	PLAZA	HOTEL	หรือเทียบเทา

การแชน้ําแร	ธรรมชาติของทางโรงแรม	ซึ่งสามารถรักษาโรคเหน็บชา	โรค
กระดูก	ฯลฯ	ใหทานอิสระกับกิจกรรมการอาบน้ําแรภายในสระรวม	ซึ่งจะแยก
สระชายและหญิง	การแชน้ําแรสระรวม	สวนมากเขาไมใสเสื้อผากันนะคะ

เชา

บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทาน	เก็บภาพประทับใจกับคูกับแลนดมารกแหงใหมของกรุงโตเกียว	ณ	ริมแมน้ําสุมิดะ	หอคอยโตเกียว

สกายทรี”	(Tokyo	Sky	tree)	หอสงสัญญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก
นําทานชม	วัดอาซากุสะ	วัดที่เกาแกที่สุดในกรุงโตเกียว	เขานมัสการขอพรจากพระพุทธรูปเจาแมกวนอิม

ทองคํา
นอกจากน้ันทานยังจะไดพบเก็บภาพประทับใจกับ	โคมไฟขนาดยักษ	ที่มีความสูงถึง	4.5	เมตรซึ่งแขวนอยู

บริเวณประตูทางเขาวัด	และยังสามารถเลือกซื้อเครื่องรางของขลังไดภายในวัด	ฯลฯ
อิสระเพลิดเพลินกับ	ถนนนาคามิเซ	ถนนชอปป้ิงที่มี	ชื่อเสียงของวัด	มีรานขายของที่ระลึกมากมายไมวาจะ

เป็นเครื่องรางของขลัง	ของเลนโบราณ	และตบทายดวยรานขายขนมที่คนญี่ป ุน	มายังวัดแหงน้ีตองมาตอคิวกัน
เพื่อลิ้มลองกับรสชาดสุดแสนอรอย

บาย

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
นําทานชอปป้ิงสินคาเครื่องสําอางค	อาหารเสริม	เครื่องประดับคุณภาพดีที่รานคาปลอดภาษี	ณ	ดิวตีฟรี
นําทานสู	ยานชินจุกุ	ใหทานไดเพลิดเพลินกับการจับจายซื้อสินคานานาชนิด	ไดจากที่น่ี	ไมวาจะเป็น	ราน

ซานริโอะ	รานขายเครื่องอิเลคทรอนิกส	กลองถายรูปดิจิตอล	นาฬิกา	เครื่องสําอาง	ตางๆ	กันที่ราน
MATSUMOTO	แหลงรวมเหลาบรรดาเครื่องสําอางมากมาย	อาทิ	มารคเตาหู,	โฟมลางหนา	WHIP	FOAM	ที่
ราคาถูกกวาบานเรา	3	เทา,	ครีมกันแดดชิเซโด	แอนเนสซาที่คนไทยรูจักเป็นอยางดี	และสินคาอื่นๆอีกมากมาย
นําทานอิสระชอปป้ิง	ณ	หางสรรพสินคาขนาดใหญของนาริตะ	หางฯ	อิออน	จัสโก	ซื้อของฝากกอนกลับ	อาทิ

ขนมโมจิ	เบนโตะ	ผลไม	และ	หากทานใดหลงไหลในรสชาดของคิทแคทชาเขียวสามารถหาซื้อไดที่น่ีไดเลย

คํ่า

อิสระอาหารคํ่า	ตามอัธยาศัยเพื่อไมเป็นการเสียเวลาชอปป้ิง
ไดเวลาอันสมควรนําทานสู	สนามบินนาริตะ	เพื่อเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ
20.15	น.	เหินฟาสู	กรุงเทพฯ	โดย	สายการบินแอร	เอเชีย	เอ็กซ	เที่ยวบินที่	XJ607	(บริการอาหารและ

เครื่องดื่มบนเครื่อง)

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม



เป็นหอที่เพิ่งสรางขึน้มาใหมและยังเป็นเหมือนแลนดมารคของโตเกียว	ตั้งอยู
ใจกลางของ	Sumida	City	Ward	ไมไกลจาก	วัดอาซากุสะ	มีความสูงถึง	634
เมตร	บริเวณรอบๆเป็นแหลงชอปป้ิงขนาดใหญ	รวมทั้งมีอควอเรียมอยูในน้ัน

มีชื่ออยางเป็นทางการวาวัดเซนโซ	หรือเซนโซจิ	แตนิยมเรียกวาวัดอาซากุสะ
เน่ืองจากตั้งอยูในยานอาซากุสะน่ันเอง	เป็นวัดในศาสนาพุทธ	สัญลักษณ
ของวัดน้ีที่คนนิยมมาถายรูปกันก็คือ	โคมไฟสีแดงขนาดใหญ

เป็นถนนคนเดิน	อยูติดกับวัดอาซากุสะวัดเกาแกที่มีชื่อเสียงของญี่ป ุน	และมี
รานคามากมายตลอดความยาวทั้ง	250	เมตร	ไมนับรานคาที่อยูในซอยแยก
ยอยไปอีก	ทําใหตลอดทั้งปีจะมีนักทองเที่ยวแวะเวียนมาหาซื้อของฝากอยาง
ไมขาดสาย

ดิวตี้ฟรี	(DUTY	FREE	SHOP)	ทุกทานสามารถเลือกซื้อสินคาแบรนดเนมชั้น
นําของโลกโดยปลอดภาษี	ที่น่ีเป็นศูนยช็อปป้ิงปลอดภาษีแหงแรกของญี่ป ุนที่
รัฐบาลอนุมัติใหผูที่เดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดโอกินาวาซื้อโดยไมตองเสีย
ภาษีเหมือนกับเวลาเดินทางไปยังตางประเทศ	มีสินคาประมาณ	4,000-5000
รายการใหเลือกสรร	อาทิ	เครื่องสําอางค	น้ําหอม	นาฬิกา	กระเปา	ไวน	และ
สปิริต	และยังมี	DFS	แกลอเรีย	โอกินาวา	(DFS	Galleria	Okinawa)	ที่เปิดในปี
2005	ใหเขาชมดวย	ตั้งอยูที่ยานชินโตชิน	เมืองนาฮา

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

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



อิสระอาหารกลางวัน	และคํ่าตามอัธยาศัย
***บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง***

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

คํ่า

01.20	น.	ถึง	สนามบินดอนเมือง	โดยสวัสดิภาพ

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



ราคาเด็กอายุไมเกิน	2	ปี	10,000	บาท
***คาบริการขางตน	ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ	หัวหนาทัวร	และมัคคุเทศกทองถิน่ทานละ	1500	บาท	/

ทริป/ตอทาน***

กรุณาชําระมัดจํา	ทานละ	10,000.-	บาท	หากมีการยกเลิกภายหลัง	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการคืนมัดจําทั้งหมด
เน่ืองจากทางบริษทัฯ	ไดชําระคาตัว๋เครื่องบินเต็มใบใหกับสายการบินเป็นที่เรียบรอย	ยกเวนคาภาษีน้ํามันที่ยังมิได
ชําระ	คาทัวรสวนที่เหลือ	กรุณาชําระ	21	วันกอนการเดินทาง
หมายเหตุ				1.				ตัว๋เมื่อออกแลว	ไมสามารถรีฟันดได	อันเน่ืองจากเงื่อนไขของสายการบิน
1.				ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน
2.				ทัวรน้ีเป็นทัวรแบบเหมา	หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือ

ทั้งหมด	หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ	ทางบริษทัจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด
ใหแกทาน
3.				ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวา	15	ทาน	โดย

จะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย	7	วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา		และ
อยางนอย	10	วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซา		แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการ
เพิ่มจากการที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษทักําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได		ทางเรายินดีที่จะให
บริการตอไป
4.				ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ	นามสกุล	คํานําหนาชื่อ

เลขที่หนังสือเดินทาง	และอื่นๆ	เพื่อใชในการจองตัว๋เครื่องบิน	ในกรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหนา
หนังสือเดินทางใหกับทางบริษทัพรอมการชําระเงินมัดจํา
5.				ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม	เพื่อใหสอดคลองกับ

สถานการณ	ภูมิอากาศ	และเวลา	ณ	วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง	ทั้งน้ี	บริษทัจะคํานึงถึงความปลอดภัย
ของนักทองเที่ยวสวนใหญเป็นสําคัญ
6.				ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบใดๆ	ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ	ที่เพิ่มขึน้ของนักทองเที่ยวที่มิได

เกิดจากความผิดของทางบริษทั	เชน	ภัยธรรมชาติ	การจลาจล	การนัดหยุดงาน	การปฏิวัติ		อุบัติเหตุ	ความเจ็บป วย
ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ	ความลาชา	เปลี่ยนแปลง	หรือการบริการของสายการบิน	เหตุสุดวิสัยอื่น
เป็นตน
7.				อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ	ณ	วันที่ทางบริษทัเสนอราคา	ดังน้ัน	ทาง

บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึน้	ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตาง
ประเทศ	คาตัว๋เครื่องบิน	คาภาษีเชื้อเพลิง	คาประกันภัยสายการบิน	การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ	
8.				มัคคุเทศก	พนักงาน	หรือตัวแทนของทางบริษทั	ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ	แทนบริษทั		เวนแตมี

เอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษทักํากับเทาน้ัน	

1.				นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอง	ชําระเงินมัดจําเป็นเงินจํานวน	10,000	บาทตอทานเพื่อสํารองทีน่ัง่	
2.				นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือทั้งหมดกอนวันเดินทางอยางนอย	21	วัน	กรณีนัก

ทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ไมชําระเงิน	หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด	รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงิน
ไมวากรณีใดๆ	ใหถือวานักทองเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวรน้ันๆ
3.				การติดตอใดๆ	กับทางบริษทัเชน	แฟกซ	อีเมลล	หรือจดหมายฯ	ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษทั	ดังน้ี

วันจันทร	ถึงศุกร	เวลา	9.00	น.	–	18.00	น.	และวันเสาร	เวลา	9.00	น.	–	14.00	น.	นอกจากวันเวลาดังกลาวและวัน
หยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษทั
	

คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับ	พรอมคณะ
คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี
คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน	20	กก.
คารถรับ-สง	และนําเที่ยวตามรายการ
คาที่พักตามที่ระบุในรายการ	พักหองละ	2	ทาน
คาเขาชมสถานที่ตางๆ	ตามรายการ				



คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง	
คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง	วงเงินทานละ	1,000,000	บาท		(เงื่อนไขตามกรมธรรม)

	

คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ป ุน	(เพราะรัฐบาลประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ป ุนใหกับคนไทย	ผูที่ประสงค
จะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ป ุนไมเกิน	15	วัน)	**ถากรณีทีท่างรัฐบาลประกาศใหกลับมาใชวีซา	ผูเดินทางจะ
ตองเสียคาใชจายในการทําวีซาเพิม่	ทานละ	1,700	บาท**

คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ	เชน	คาทําหนังสือเดินทาง	คาโทรศัพท	คาโทรศัพททางไกล	คา
อินเตอรเน็ต	คาซักรีด	มินิบารในหอง	รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ	(กรุณาสอบถามจาก
หัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)
คาทิปคนขับรถ	หัวหนาทัวร	และมัคคุเทศกทองถิน่	ทานละ	1500	บาท	/ทริป/ตอทาน
คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7%	และภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%
คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ป ุน	(เพราะรัฐบาลประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ป ุนใหกับคนไทย	ผูที่ประสงค

จะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ป ุนไมเกิน	15	วัน)
	

จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญีป่ ุนใหกับคนไทย	ผูทีป่ระสงคจะพํานักระยะสัน้ในประเทศญีป่ ุน
ไมเกิน	15	วัน	ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเทีย่ว	เยีย่มญาติ	หรือธุรกิจ	จะตองยื่นเอกสารในขัน้
ตอนการตรวจเขาเมือง	เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเขาประเทศญีป่ ุน*	ดังตอไปน้ี
1.				ตัว๋เครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ป ุน	ทางทัวรจัดเตรียมให
2.				สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึน้ในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุนได	(เชน	เงินสด

บัตรเครดิต	เป็นตน)
3.				ชื่อ	ที่อยู	และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุน	(เชน	คนรูจัก	โรงแรม	และอื่นๆ)	ทางทัวรจัด

เตรียมให
4.				กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุน	ทางทัวรจัดเตรียมให

	

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	จะตองเสียคาปรับ
ในอัตราที่สูงมาก
การเดินทางในแตละครัง้จะตองมีผูโดยสารจํานวน	30	ทานขึ้นไป	ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว

บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเลื่อนการเดินทาง	หรือเปลีย่นแปลงราคา

	

ในกรณียกเลิกการเดินทาง	ตองยกเลิก	30	วันกอนการเดินทางเทานัน้	ไมเชนนัน้ทางบริษทัจะไมคืน



มัดจําไมวาดวยกรณีใดๆทัง้สิ้น	เพราะวาทางบริษทัไดทําการจายคาตัว๋ไปใหกับการสายการบิน
เรียบรอยแลว	โปรดอานขอความใหถีถ่วนกอนการจองทัวรทุกครัง้	เพื่อประโยชนแกตัวทานเอง	
1.				กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง	หรือเลื่อนการเดินทาง	นักทองเที่ยวหรือเอเจน

ซี่(ผูมีชื่อในเอกสารการจอง)	จะตองแฟกซ	อีเมลล	หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษทัอยางใดอยางหน่ึง
เพื่อแจงยกเลิกการจองกับทางบริษทัเป็นลายลักษณอักษร	ทางบริษทัไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวา
กรณีใดๆ
2.				กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน	นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่	(ผูมีชื่อในเอกสารการ

จอง)	จะตองแฟกซ	อีเมลล	หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษทัอยางใดอยางหน่ึงเพื่อทําเรื่องขอรับ
เงินคาบริการคืน	โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ	หลักฐานการชําระเงินคา
บริการตางๆ	และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน	โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี
1.				ยกเลิกกอนวันเดินทาง	30	วัน	คืนเงินคาบริการรอยละ	100	ของคาบริการที่ชําระแลว	
2.				ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา	15	วัน	คืนเงินคาบริการรอยละ	50	ของเงินคาบริการ
3.				ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา	15	วัน	ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมด
ทั้งน้ี	ทางบริษทัจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแก

นักทองเที่ยว	เชน	การสํารองที่น่ังตัว๋เครื่องบิน	การจองที่พักฯลฯ
3.				การเดินทางทีต่องการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข	หรือเทีย่วบินเหมาลํา	Charter	Flight

หรือ	Extra	Flight	กับสายการบิน	หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ		จะไมมีการคืนเงินมัดจํา
หรือคาบริการทัง้หมด		

4.				การติดตอใดๆ	กับทางบริษทัเชน	แฟกซ	อีเมลล	หรือจดหมายฯ	ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษทั	ดังน้ี
วันจันทร	ถึงศุกร	เวลา	9.00	น.	–	18.00	น.	และวันเสาร	เวลา	9.00	น.	–	14.00	น.	นอกจากวันเวลาดังกลาวและวัน
หยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษทั
5.				ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถึง	15	คน	

	


