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ก ำหนดกำรเดินทำง  

ฉีกกฎการท่องเที่ยวแบบเดิม ๆ ที่หวงัจะจองทวัรจ์ากบรษิทัทวัรใ์นเมืองหลวง มาจองทวัรจ์าก

บรษิทัทวัรต์า่งจงัหวดัที่มีค่าบรหิารจดัการส าหนกังานนอ้ยกว่า ราคาทวัรเ์ลยถูกกว่า แตคุ่ณภาพ

การบรกิารเหมือนกนั เสน้ทาง และโปรแกรมทวัรไ์ม่แตกตา่งกนั (แตต่อ้งเลือกบรษิทัทวัรท์ี่จด

ทะเบียนกบัส านกัทะเบียนธุรกิจน าเท่ียวท่ีถูกตอ้งเท่านั้น) ศกัยภาพในการท างานของเจา้หนา้ที่ไม่

แตกตา่งกนั 
วันแรก กรุงเทพฯ 
20.30 คณะพร้อมกนัท่ีสนามบนิดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 3 ประตูทาง 

เข้าที่ ..เคาน์เตอร์ ............. สายการบิน NOK SCOOT เจ้าหน้าท่ีบริษัทฯคอยต้อนรับ 
และอํานวยความสะดวกให้ทา่นก่อนขึน้เคร่ือง  
** สายการบิน NOK SCOOT ท าการบินด้วยเคร่ืองบิน BOEING 777-200 ที่น่ังแบบ  
3-4-3 (415 ที่น่ัง) น า้หนักกระเป๋าเดนิทางขาไป 20 กก. ขากลับ 30 กก. บริการเสิร์ฟอาหารร้อน
พร้อมเคร่ืองดื่มทัง้ขาไปและขากลับ ** 

เที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล  น าทา่นลดัฟ้าสูแ่ดนปลาดบิ สมัผสัความสวยงามและความหลากหลายของ
ขนบธรรมเนียม ประเพณี วฒันธรรมซึง่เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั ชมสญัลกัษณ์ของญีปุ่น่ ภเูขาไฟฟูจ ิ
ลอ่งทะเลสาบอาช ิ ชอ้ปกระหน ่า ณ โกเทม็บะ เอา้ทเ์ลต็และยา่นชนิจกุู ยา่นชอ้ปป้ิงชื่อดงัแหง่มหานคร
โตเกยีว พเิศษใหท้า่นไดแ้ชอ่อนเซน็สไตลญ์ีปุ่น่ พรอ้มทานบุฟเฟต่ข์าปยูกัษ์!!  
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วันท่ีสอง สนามบินนาริตะ – ล่องทะเลสาบอาชิ – หุบเขาโอวาคุดานิ 
00.35 ออกเดนิทางสู่ สนามบินนาริตะ โดยสายการบิน NOK SCOOT เที่ยวบินท่ี ………... 
08.35 ถึง สนามบินนาริตะ (เวลาท้องถ่ินเร็วกวา่ไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกาของทา่นเป็นเวลา 

ท้องถ่ินเพ่ือสะดวกในการนดัหมาย) หลงัผา่นพิธีการทางตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว  
นําทา่นสมัผสัความงามราวกบัภาพวาดกบัรายการ  ล่องทะเลสาบอาชิ จาก สถานี   โมโตฮาโกเน่ 
สู ่สถานีฮาโกเน่มาจิ สมญา ราชินีแห่งทะเลสาบ วนัท่ีอากาศแจม่ใสบนผืนนํา้ทา่นสามารถมองเห็น
เงาสะท้อนสวยงามของ เม้าท์ ฟูจิ ความงามของทะเลสาบแหง่นี ้เกิดจากการก่อตวัของลาวาภเูขาไฟ
ฟจูิทําให้ปิดทางออกของนํา้ในทะเลสาบ  
เปล่ียนบรรยากาศนําทา่น น่ังรถขึน้ชมหุบเขาโอวาคุดานิ หรือ บ่อแร่ก ามะถันเดือด ท่ีควนัพวยพุง่
ออกมาแยกเป็นบอ่น้อยใหญ่เตม็หบุเขาและบอ่นํา้แร่เดือดท่ีสามารถต้มไขใ่ห้สกุได้และไขท่ี่ได้จะมีสีด า 
เชิญลิม้ลองรสชาตคิวามอร่อย โดยเช่ือกนัวา่ หากได้รับประทานไข่ด ามหัศจรรย์ 1 ฟอง จะท าให้มี
อายุยืนยาวเพิ่มอีก 7 ปี 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 นําทา่นสู ่โกเทม็บะ พรีเม่ียม เอ้าท์เล็ต ท่ีรวบรวมสินค้าแบรนด์เนมดงัระดบัต้นๆทัว่โลกมาไว้

ด้วยกนั ณ บริเวณ TOMEI EXPRESSWAY ท่ีเช่ือมระหวา่ง เม้าท์ไฟฟจีู-ฮาโกเน ่มหานครโตเกียว 
ชว่งช้อปกระหน่ํา!  สินค้าปลอดภาษี หลากสไตล์ย่ีห้อดงัเกือบ 200แบรนด์ ไมว่า่จะเป็น GUCCI, 
AMINI, PRADA, NIKE, DESILE, BALLY, COACH, GAP  HUGO BOSS, VERSACE, YVES 
SAINT LAURENT, RIVE GAUCHE หรือจะเป็นหมวดสินค้า INTIMATE APPAREL อาทิ KID BLUE, 
TRIUMPH  หรือจะเป็นหมวด  HOME FASHION, FRAGRANCE OUTLET ฯลฯ นอกจากนี ้ยงัมี
หมวดสินค้าอ่ืน ๆ อาทิเชน่ รองเท้า กระเป๋า เสือ้ผ้าเดก็ ซึง่ทกุชิน้เป็นของแท้ราคาถกูพิเศษกวา่ใน
สรรพสินค้าท่ีรวบรวมไว้ในพืน้ท่ีกวา่ 400,000 ตารางฟตุ นบัได้วา่เป็นสวรรค์ของทัง้นกัช้อปชาวญ่ีปุ่ น 
และนกัทอ่งเท่ียวผู้มาเยือนอยา่งแท้จริงสมควรแก่เวลานําทา่นเข้าท่ีพกับริเวณ ทะเลสาบคาวากุชิโกะ 
ณ NEW STAR HOTEL YAMANAKAKO HOTEL หรือเทียบเทา่ 

ค่ํา รับประทานอาหารค ่าในห้องอาหารของรีสอร์ท สุดสุด ! กับเมนูพเิศษ ขาปูยักษ์ เสิร์ฟแบบไม่

อัน้ ! พกัผอ่นกบัการแช ่ออนเซ็น นํา้แร่ธรรมชาตผิา่นความร้อนใต้พิภพเพ่ือผอ่นคลายความเม่ือยล้า

เลือดลมเดนิดีเสริมสขุภาพให้กระปร่ีกระเปร่าผิวพรรณสดใสมีนํา้มีนวลชว่ยระบบการเผาผลาญของ

ร่างกายให้อยูใ่นสภาพคงท่ีความอศัจรรย์แหง่การอาบนํา้แร่แบบญ่ีปุ่ นน่ีเองทําให้มีผู้กลา่ววา่  => หาก

มาที่ญ่ีปุ่นแล้วไม่ได้ลงอาบน า้แร่ก็เหมือนกับว่าท่านมาไม่ถงึญ่ีปุ่น ! 

วันท่ีสาม ทะเลสาบคาวากุชิโกะ – ลานสกีฟูจิเทน็ (ภูเขาไฟฟูจิ) – โอชิโนะ ฮัคไค – ช้อปป้ิงชินจูกุ –ชิบะ 
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เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่ลานสกี ฟูจิเทน็ ให้ทา่นต่ืนตาต่ืนใจกบัลานสกีหิมะอนัขาวโพลน ซึง่เป็นลานสกี
อนัดบัหนึง่ของ จงัหวดัยามานาชิ สนกุกบัการเลน่หิมะด้วย สโนว์สเล็ต หรือ กระดานเล่ือนหมิะ 
ทา่มกลางทศันียภาพธรรมชาตแิสนคลาสสิค  
หมายเหตุ : เดือนเมษายน เปล่ียนจากลานสกีฟูจิเทน็เป็นภูเขาไฟฟูจิแทน 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
จากนัน้นําทา่นสู ่โอชิโนะ ฮัคไค (OSHINO HAKKAI) บอ่นํา้ธรรมชาตกิบัความเล่ือมใสศรัทธาความ

เช่ือใน ภเูขาไฟศกัดิส์ิทธ์ิฟจีูยามา่ กบัเวลาแสนยาวนานจากการละลายของหิมะของบนภเูขาไฟฟจีูท่ี

ไหลซมึลกึลงพืน้พิภพปฎิบตักิารซมึซบับริเวณท่ีลุม่ทําให้เกิดนํา้ซมึขงัขยายวงกว้างกลายเป็นบอ่ขนาด

ยอ่มนํา้ในบอ่แตล่ะบอ่ใสสะอาดจนเกิดสะท้อนท่ีสวยงาม ตอ่มาในปี ค.ศ. 1985 สถานท่ีแหง่นีไ้ด้รับ

การคดัเลือกเป็น 1ใน100 อนัดบัแหลง่นํา้จากธรรมชาตท่ีิดีท่ีสดุของญ่ีปุ่ น ทา่นสามารถเลือกซือ้สินค้า

พืน้เมืองตา่งๆ  และสินค้าเกษตรกรรมท่ีชาวบ้านนํามาขายระหวา่งทางได้  ไมว่า่จะเป็นผกัภเูขาท่ีสด

กรอบ ผลไม้อบแห้ง ถัว่ มนัญ่ีปุ่ น และอ่ืนๆ อีกมากมาย 

 จากนัน้นําทา่นสู ่โตเกียว ศนูย์กลางท่ีสองแหง่นคร ...นําทา่น ช้อปป้ิงชินจูกุ ต่ืนตาต่ืนใจกบั

บรรยากาศเมืองหลวง ณ กรุงโตเกียวท่ีคราคร่ําด้วยผู้คนมากมาย และเทคโนโลยีทนัสมยัตลอดสอง

ข้างทาง นําทา่นสมัผสับรรยากาศยา่นช้อปปิง้ช่ือดงัของญ่ีปุ่ น ท่ีทา่นจะได้เพลิดเพลินกบัการจบัจา่ย

สินค้าท่ีถกูตาถกูใจถกูเงินในกระเป๋า ชินจกู ุยา่นช้อปปิง้ท่ีมีความเจริญอนัดบัหนึง่ของโตเกียวปัจจบุนั

ถกูขนานนามวา่ ศนูย์กลางท่ีสองแหง่นคร ศนูย์รวมร้านค้าจดัแตง่อยา่งหรูหรานา่รักหลาก สไตล์ รวม

ไปถึงร้านสินค้าช่ือดงัเป็นท่ีนิยมทัง้ชาวญ่ีปุ่ น และนกัทอ่งเท่ียวท่ีมาเยือน ร้าน 100 เยน เทา่กนัหมด 

(ยงัไมร่วมภาษี 5%) มีทัง้เคร่ืองสําอางค์ ก๊ิฟช๊อป ขนม และสินค้าอ่ืนๆ  อีกมากมายท่ีทา่นสามารถ

เลือกซือ้เป็นของฝากกลบับ้านได้ในราคาสบาย กระเป๋า อิสระให้ทา่นเพลิดเพลินกบัการจบัจา่ยเลือก

ซือ้สินค้าถกูใจ อาทิ สินค้าแบรนด์เนมดงั อปุกรณ์อีเลคทรอนิค กล้องถ่ายรูปดจิิตอล หรือสินค้าเอาใจ

คณุผู้หญิง เสือ้ผ้าแฟชัน่วยัรุ่น กระเป๋า รองเท้า เคร่ืองสําอางค์ย่ีห้อดงัของญ่ีปุ่ นไมว่า่จะเป็น KOSE ,  

SHISEDO KANEBO, SK–II ในราคาถกูกวา่เมืองไทย  

***อาหารค ่าอิสระตามอัธยาศัยเพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า*** 

จากนัน้นําทา่นเข้าท่ีพกั ชิบะ ณ APA HOTEL MAKUHARI หรือเทียบเทา่ 
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วันท่ีส่ี ชิบะ – อิสระฟรีช้อปป้ิงตลอดทัง้วันหรือเลือกซือ้ทัวร์เสริม โตเกียวดสินีย์แลนด์ เดนิทางโดย
รถไฟ ผู้ใหญ่ท่านละ 2,800-  เดก็ต ่ากว่า 12 ปี ท่านละ 2,000 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ใช้เวลาคุ้มคา่เตม็วนั  เข้าสูช่ว่งเวลาช้อปกระหน่ํา ในยา่นสรรพสินค้าทนัสมยัชัน้นํามากมาย 
 ชินจูกุ ยา่นช้อปปิง้ท่ีมีความเจริญอนัดบัหนึง่ของโตเกียว ณ ปัจจบุนั  พร้อมแหลง่บนัเทิงร่ืนรมย์

หลากหลายประเภท 

 อะคิฮาบาร่า แหลง่รวมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าทกุชนิดท่ีมีในประเทศญ่ีปุ่ น ไมว่า่จะเป็นโทรศพัท์มือถือ กล้อง

ถ่ายรูปดจิิตอล กล้องถ่ายวีดีโอ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค  ACCESSORIES ตา่ง ๆ รวมไปถึงโทรทศัน์ ตู้ เย็น 

วิทย ุและ ฯลฯ นอกจากจะเป็นยา่นขายสินค้าเคร่ืองไฟฟ้าแล้ว ท่ีนีย้งัเป็นศนูย์กลางของวฒันธรรมคน

รุ่นใหม ่(POP CULTURES) ของญ่ีปุ่ น ท่ีน่ีคณุจะได้พบร้านค้าท่ีหลากหลายและผลิตภณัฑ์ญ่ีปุ่ น

มากมายอีกด้วย 

 ชิบูย่า ยา่นช้อปปิง้ทนัสมยัศนูย์กลางและแหลง่รวม วัยรุ่นไฮโซ ยอดนิยมของญ่ีปุ่ น รวมถึง

นกัทอ่งเท่ียวผู้มาเยือนซึง่มีทกุสิ่งพร้อมสรรพสนองตอบ  ด้วยเหตนีุเ้องทําให้ยา่นนีพ้ลกุพลา่นด้วยผู้มา

เยือน 

 กินซ่า ยา่นช้อปปิง้เก่าแก่ แตค่งทนัสมยัลํา้หน้าแหลง่รวมสินค้า ไฮโซยอดนิยมของ คนทํางานระดบัไฮ

คลาสญ่ีปุ่ น รวมถึงนกัทอ่งเท่ียวผู้มาเยือน สินค้าแบรนด์เนมระดบัต้นๆ ทําให้ยา่นนีพ้ลกุพลา่นด้วยผู้

มาเยือนท่ีดดีูมีระดบั 

 ฮาราจูกุ ยา่นขายของกินของใช้และสถานท่ีเท่ียวของบรรดาวยัรุ่นวยัทีน  
โดยเฉพาะชว่งสดุสปัดาห์นัน้ละแวกบริเวณ ทาเคะชิตะโดริ ถนนสายแคบระหวา่ง  

สถานีฮาราจูกุ กบัถนน เมจิ โดริ เรียกวา่แทบไมมี่ท่ีหายใจ  
ถ้ามีเวลา ขอแนะนําทา่นให้เข้าไปชม ศาลเจ้าเมจิย์ 

 หรือเลือกซือ้ทัวร์พเิศษเที่ยว โตเกียวดีสนีย์แลนด์ ==> เดนิทางโดยรถไฟไป-กลับ              
ผู้ใหญ่ท่านละ 2,800 บาท เดก็ต ่ากว่า 12 ปี ท่านละ 2,000 บาท 
นําทา่นเดนิทาง โดยรถไฟ มุง่หน้าสู ่โตเกียวดสินีย์แลนด์ ให้ทา่นสมัผสัความสนกุสนานในดนิแดน

แหง่ความหฤหรรษ์อนัยิ่งใหญ่ทุม่ทนุสร้างกวา่ 600 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ด้วยเนือ้ท่ีได้จากการถมทะเล

ในอา่วโตเกียวพบกบัสญัลกัษณ์ดสินีย์แลนด์ มิกกีเ้ม้าส์ ท่ีพดูได้คลอ่งทัง้ภาษาญ่ีปุ่ น และภาษาองักฤษ
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พร้อมเพ่ือนการ์ตนูมากมาย เชิญทา่นสนกุสนานเพลิดเพลินกบัความอลงัการของจินตนาการต่ืนตากบั  

WESTERNLAND ต่ืนเต้นกบัการลอ่งเรือผจญภยัผา่นเหลา่โจรสลดัใน  PIRATES OF THE–

CARIBBEAN สนกุกบัการนัง่เรือบกุป่า JUNGLE CRUISE ทา่นจะได้พบกบัเหลา่สตัว์ป่านานาชนิด 

ผอ่นคลายอิริยาบทกบัการ นัง่รถไฟชมความหลากหลายในดสินีย์แลนด์ กระชากใจใสค่วามสนกุเพิ่ม

กบั BIG THUNDER  MOUNTAIN เร้าใจกบัรถไฟขนถ่านตะลยุความมนัส์ในเหมืองแร่โบราณ BUZZ 

LIGHT YEAR’S  ASTRO BLASTER ท่ีจะนําเข้าไปยงัโลกอวกาศ พร้อม บตัต์ ไลท์เยียร์ ตวัละครเร่ือง 

TOY STORY เพ่ือตอ่สู้กบั เชิร์ค พร้อมกบัเหลา่สมนุท่ีนา่กลวัปนความนา่รัก เขยา่ขวญั กบั 

HAUNTED MANSION ปราสาทผีสิง ท่ีมาของภาพยนตร์แนวสยองขวญัเร่ืองดงัแหง่ปี  สนกุตอ่กบั 

SPLASH MOUNTAIN ท่ีท้าทายความกล้า เพลินใจกบัเหลา่ตุ๊กตานา่รักทัง้หลายใน สมอลล์ เวิล์ด 

และเคร่ืองเลน่นานาชนิดอนัต่ืนเต้นมากมายให้ทา่นได้สนกุสนานอยา่งเตม็ท่ี พร้อมเลือกซือ้หาสินค้าท่ี

ระลกึสไตล์ดสินีย์ ณ MAIN STREET ประทบัใจกบัความงามของ ขบวนอิเล็กทริคพาเหรดอัน

ตระการตา บนัทกึภาพความประทบัใจกบัการ์ตนูดงัของวอล์ทดสินีย์ท่ีทา่นช่ืนชอบ 

 หมายเหตุ: กรณีลูกค้าต้องการเดนิทางไปโตเกียวดสินีย์ซี ต้องช าระค่ารถ MONORAIL 

DISNEY LINE เพิ่มเองท่านละ 500 เยน ไปกลับ 

***อาหารกลางวันและค ่าอิสระตามอัธยาศัยเพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า*** 

จากนัน้นําทา่นเข้าท่ีพกั ชิบะ ณ APA HOTEL MAKUHARI หรือเทียบเทา่ 

วันท่ีห้า ชิบะ – วัดนาริตะซัง – สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ 
เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําทา่นสู ่วัดนาริตะซัง 1 ใน 3 วดัหลกัของลทัธิคนัโต ท่ีได้สร้างขึน้อทุิศแดศ่าสนาพทุธให้กบั เทพเจ้าฟู

ดเูมียวโอะ ซึง่เป็น เทพเจ้าแหง่ไฟจดุเดน่ของวดัถือเป็นเทพชัน้สงูสดุของลทัธิชินกอน แกะสลกั และ

ถวายโดย โคโบไดจิ ตามราชโองการของ จกัรพรรดซิากะ วดัแหง่นีมี้ผู้แวะเวียนเข้าสกัการะมากวา่ 10 

ล้านคนตอ่ปี  ภายในวดัมีสวนนาริตะซงั ในพืน้ท่ีกวา่ 165,000 ตารางเมตร เป็นสถานพกัผอ่นหยอ่นใจ

ท่ีสวยงามร่มร่ืน และอากาศบริสทุธ์ิตลอดทัง้ 4 ฤด ู

 ***อาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัยเพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า*** 

สมควรแก่เวลา กรุณาตรวจเช็คสัมภาระให้เรียบร้อย เพ่ือเตรียมตัวเดนิทางสู่สนามบินเพ่ือ
กลับกรุงเทพฯ 
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13.30 น. ออกเดนิทางสู ่ประเทศไทย โดยสายการบิน NOK SCOOT เที่ยวบินท่ี ………… 
18.30 น. ถึงสนามบนิดอนเมืองโดยสวสัดภิาพ 

เท่ียว ให้ถกูใจ ไปกบัเรา เท่ียวสนกุทวัร์ 085 384 0228 / 081 415 5955 
ก าหนดการเดนิทาง :   21 – 25, 23 – 27, 24 – 28 มีนาคม 2558 

ผู้ใหญ่พกัห้องละ 2 ทา่น 30,900 บาท 

พกัห้องเด่ียว เพิ่มทา่นละ  6,500 บาท 
***ไม่มีราคาเดก็*** 

หมายเหตุ  :  การเดนิทางแตล่ะครัง้ต้องมี ผู้ใหญ่ไม่น้อยกว่า 25 ท่าน ถ้าผู้ โดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว บริษัทขอสงวน
สิทธ์ิในการเล่ือนการเดนิทางหรือเปล่ียนแปลงราคา 
ก าหนดการเดนิทาง :   25 – 29 มีนาคม 2558 

ผู้ใหญ่พกัห้องละ 2 ทา่น 33,900 บาท 

พกัห้องเด่ียว เพิ่มทา่นละ  6,500 บาท 
***ไม่มีราคาเดก็*** 

หมายเหตุ  :  การเดนิทางแตล่ะครัง้ต้องมี ผู้ใหญ่ไม่น้อยกว่า 25 ท่าน ถ้าผู้ โดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว บริษัทขอสงวน
สิทธ์ิในการเล่ือนการเดนิทางหรือเปล่ียนแปลงราคา 
ก าหนดการเดนิทาง :   27 – 31 มีนาคม 2558 
                     28 มีนาคม – 01 เมษายน 2558 
                 29 มีนาคม – 02 เมษายน 2558 
                 31 มีนาคม – 04 เมษายน 2558 

ผู้ใหญ่พกัห้องละ 2 ทา่น 35,900 บาท 

พกัห้องเด่ียว เพิ่มทา่นละ  6,500 บาท 
***ไม่มีราคาเดก็*** 

หมายเหตุ  :  การเดนิทางแตล่ะครัง้ต้องมี ผู้ใหญ่ไม่น้อยกว่า 25 ท่าน ถ้าผู้ โดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว บริษัทขอสงวน
สิทธ์ิในการเล่ือนการเดนิทางหรือเปล่ียนแปลงราคา 
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ก าหนดการเดนิทาง :   01 – 05, 02 – 06, 04 – 08, 05 – 09, 08 – 12 เมษายน 2558 
        09 – 13, 10 – 14, 12 – 16, 13 – 17, 14 – 18 เมษายน 2558 
        16 – 20, 17 – 21, 18 – 22, 20 – 24, 21 – 25 เมษายน 2558 
                                    22 – 26 เมษายน 2558 

ผู้ใหญ่พกัห้องละ 2 ทา่น สอบถาม.- 

พกัห้องเด่ียว เพิ่มทา่นละ  6,500 บาท 
***ไม่มีราคาเดก็*** 

หมายเหตุ  :  การเดนิทางแตล่ะครัง้ต้องมี ผู้ใหญ่ไม่น้อยกว่า 25 ท่าน ถ้าผู้ โดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว บริษัทขอสงวน
สิทธ์ิในการเล่ือนการเดนิทางหรือเปล่ียนแปลงราคา 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสภาวะอากาศ 

การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กับอัตราแลกเปล่ียนของ

เงนิสกุลเยน 

อัตราค่าบริการรวม 
 คา่ตัว๋เคร่ืองบนิเดนิทางไป-กลบั ชัน้ประหยดั ตามเส้นทางและสายการบนิ ท่ีระบใุนรายการ  

 คา่ท่ีพกัห้องละ 2 ทา่น / คา่พาหนะ / คา่อาหาร / คา่เข้าชมตามสถานท่ีตา่ง ๆ ตามท่ีระบใุนรายการ  

 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง คุ้มครองทา่นละ  1 ล้านบาท  กรณีรักษาพยาบาล 5 แสนบาท 

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ คา่ขนกระเป๋าเดนิทางทา่นละ 1 ใบ นํา้หนกัไมเ่กินทา่นละ 20 กิโลกรัม 

อัตราค่าบริการไม่รวม 
 คา่ใช้จา่ยสว่นตวั  อาทิเชน่ คา่โทรศพัท์ , คา่ซกัรีด , คา่อาหารและเคร่ืองดื่มนอกเหนือจากในรายการ  

 คา่นํา้หนกักระเป๋าเดนิทางท่ีเกินจากสายการบนิกําหนด  

 คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7%  และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3%  (กรณีลกูค้าต้องการใบเสร็จรับเงินแบบเตม็รูปแบบ)  

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าช่ัวคราวเข้าประเทศญ่ีปุ่น (ส าหรับผู้ถือหนังสือเดนิทางไทย) 

 คา่สินนํา้ใจสําหรับมคัคเุทศก์, คนขบัรถ, หวัหน้าทวัร์ 1500 เยน/คน/ทริป   

เงื่อนไขการส ารองท่ีน่ัง 
 กรุณาสํารองท่ีนัง่โดยการชําระมดัจํา ภายใน 3 วัน หลังจากส ารองท่ีน่ัง 

o เดือนมีนาคม ทา่นละ 15,000 บาท 

o เดือนเมษายน ทา่นละ 20,000 บาท 

 กรุณาชําระคา่ใช้จา่ยสว่นท่ีเหลือทัง้หมดก่อนการเดนิทางอยา่งน้อย 30 วนัทําการ 
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เงื่อนไขการยกเลิก 
 กรณียกเลิกการเดนิทางน้อยกวา่ 31 วนั ก่อนการเดนิทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคา่มดัจํา  

 กรณียกเลิกการเดนิทางน้อยกวา่ 15 วนัทําการ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหกัคา่บริการ 100% ของราคาทวัร์ 

หมายเหตุ 
 กรณีเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนัน้ ๆ ปฏิเสธการเข้า-ออก ด้วยเหตผุลใดก็ตาม ถือเป็นเหตผุลซึง่อยู่

นอกเหนืออํานาจและความรับผิดชอบ  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นเงินทัง้หมด  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมรั่บผิดชอบคา่ใช้จา่ยใด ๆ ในกรณีท่ีเกิดเหตสุดุวิสยั เชน่ การยกเลิก หรือลา่ช้าของสายการ

บนิ, อบุตัเิหตุ, ภยัธรรมชาติ, การนดัหยดุงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสญูหายตามสถานท่ีตา่ง ๆ ท่ีเหนืออํานาจ

ควบคมุของบริษัทฯ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า ในกรณีท่ีมีการขึน้ลงของเงินตรา

ตา่งประเทศ  และจากการปรับขึน้คา่นํา้มนัของสายการบนิ  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการทอ่งเท่ียวได้ตามความเหมาะสม ทัง้นีจ้ะยดึถือผลประโยชน์ของคณะ

ผู้ เดนิทางเป็นสําคญั และบริษัทฯ ยงัคงรักษามาตรฐานการบริการเชน่เดมิ  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเม่ือทา่นเดนิทางไปพร้อมคณะ แล้วทา่นงดใช้บริการใด หรือไมเ่ดนิทางพร้อมคณะถือวา่ทา่นสละ

สิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกร้องคา่บริการ และเงินคืน ไมว่า่กรณีใด ๆ ทัง้สิน้  

****รายละเอียดเก่ียวกับมาตราการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่นให้กับคนไทย**** 
(เอกสารที่ท่านจะต้องใช้ในการพจิารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ) 

จากมาตราการยกเว้นวีซา่เข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทย ผู้ ท่ีประสงค์จะพํานกัระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไมเ่กิน 15 วนั 
ไมว่า่จะด้วยวตัถปุระสงค์เพ่ือการทอ่งเท่ียว เย่ียมญาต ิหรือธุรกิจ จะต้องย่ืนเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพื่อ
ยืนยนัการมีคณุสมบตักิารเข้าประเทศญ่ีปุ่ น ดงัตอ่ไปนี  ้

1. สิ่งยืนยนัวา่ทา่นสามารถรับผิดชอบคา่ใช้จา่ยท่ีอาจเกิดขึน้ในระหวา่งท่ีพํานกัในประเทศญ่ีปุ่ นได้ เชน่ เงินสด หรือ

บตัรเครตดิ 

คุณสมบัตกิารเข้าประเทศญ่ีปุ่น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญ่ีปุ่นด้สนมาตราการยกเว้นวีซ่า) 
1. หนงัสือเดนิทางต้องมีอายกุารใช้งานเหลืออยู ่6 เดือน และมีหน้าหนงัสือเดนิทางท่ีไมมี่ตราประทบัอยา่งน้อย  3 หน้า  

2. กิจกรรมใดๆท่ีจะกระทําในประเทศญ่ีปุ่ นจะต้องไมเ่ป็นสิ่งท่ีขดัตอ่กฎหมาย และเข้าขา่ยคณุสมบตักิารพํานกัระยะ

สัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบรุะยะเวลาการพํานกัไมเ่กิน 15 วนั  
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ที่ตัง้บริษัท:10/114 ซ.กันตัง 20 ถ.จริงจิตร ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 

4. เป็นผู้ ท่ีไมมี่ประวตักิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่ น มิได้อยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏิเสธไมใ่ห้เข้าประเทศ และ

ไมเ่ข้าขา่ยคณุสมบตัท่ีิจะถกูปฏิเสธไมใ่ห้เข้าประเทศ  

 


