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 ชื่นชมความงามของ “ภูเขาไฟฟูจิ” สญัลักษณ์อนังดงามโดดเด่นที่สดุในโลกอีกแห่งหน่ึง 

 สมัผสัความงามของใบไม้เปล่ียนส ี“อุโมงคใ์บเมเป้ิลแดง” ริมทะเลสาบคาวาคูชิโกะ 
 นมัสการเจ้าแม่กวนอมิทองคาํภายใน “วดัอาซะกุซ่าคนันอน” ซ่ึงนับว่าเป็นวัดที่มีความเก่าแก่ที่สดุในโตเกยีว 

 ช้อปป้ิงจุใจ“Gotemba Premium Outlet” ที่รวมสดุยอดแบรนด์ดังระดับโลกไว้บนหุบเขา 

 อพัเดทแฟชั่นย่านสดุฮิตที่ “ชินจูกุ” แหล่งช้อปที่รวมสนิค้าไว้หลากหลาย 

 อสิระช้อปป้ิง 1 วัน มหานครโตเกยีว หรือ เลือกซ้ือทวัร์เสริม “โตเกียว ดิสนีย ์แลนด ์/ โตเกียว ดิสนีย ์ซี” 

 

 บริการเสิรฟ์อาหารรอ้นบนเคร่ืองไป-กลบั  

 ผ่อนคลายกบัการแช่นํ้าแร่ธรรมชาติ (ONZEN)  

 อาหารมื้ อพิเศษ! บุฟเฟต ์“ปูซูไว” 1 ในปูนํ้าเย็นรสชาติเยีย่มแห่งเกาะฮอกไกโด 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

กําหนดการเดินทาง 
 

 10 - 14 พฤศจกิายน 59 (5วนั3คนื)  

 17 - 21 พฤศจกิายน 59 (5วนั3คนื)  
 

30,900.- 



 

2 

TAS_KANTO DAY FLIGHT NOV'16 5D3N (30,900.-) 

www.hijapantour.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
วันที่หน่ึง            กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) - นาริตะ 
07.30  พร้อมกนัที่สนามบินดอนเมือง Terminal 1 อาคารระหวา่งประเทศขาออก (ช้ัน 3) ณ เคาน์เตอร์ 4  

“สายการบินไทยแอร์เอเชีย เอก็ซ์” ... พบกบัเจา้หนา้ที่ที่คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก  
ณ บริเวณหนา้เคาน์เตอร์ เคร่ือง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ที่น่ัง ที่น่ังบนเคร่ือง 3-3-3  

             (น ้าหนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน และใช้ระบบ RANDOM ที่น่ัง หากต้องการซ้ือเพิ่มต้องช าระค่าใช้จ่ายส่วนต่างเพิ่ม) 
  *** หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผู้โดยสารขึน้

เคร่ือง ดังน้ันผู้โดยสาร จ าเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึน้เคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออกอย่างน้อย 45 นาที *** 
10.40  ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Air Asia X เที่ยวบิน XJ 606 

มีบริการอาหารร้อนและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง (ยกเว้นน ้าอัดลม, น ้าผลไม้, เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ฯลฯ) 
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ช่ัวโมง ... เวลาท้องถิน่เร็วกว่าประเทศไทย 2 ช่ัวโมง) 

19.00 ถึงสนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่ นดินแดนอาทิตย์อุทัย ... ผา่นพธีิศุลกากรและตรวจคนเขา้เมือง พร้อมตรวจเช็ค
สมัภาระ 
และน าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั (โดย Private Hotel Shuttle Bus) 
(เน่ืองด้วยเวลาลงเคร่ืองและพิธีการผ่านคนเข้าเมือง ต้องใช้เวลาประมาณ 1-2 ช่ัวโมง ร้านอาหารของญี่ปุ่ น หรือ
ห้องอาหารของโรงแรมปิดท าการเวลา  21.00 น. ทางบริษัทฯจ าเป็นให้ท่านอสิระมื้อเย็นตามอธัยาศัยบริเวณ
ภายในสนามบิน หรือซุปเปอร์มาร์เก็ตใกล้เคยีงโรงแรม ตามเวลาที่เหมาะสม) 
ที่พัก : Narita Hotel Area หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 
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วันที่สอง            อิสระท่องเที่ยว & ช้อปป้ิงจุใจเต็มวัน หรือ เลือกซ้ือทวัร์พิเศษ “โตเกียวดิสนีย์แลนด์ / โตเกียวดิสนีย์ซี” 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (1) 

อิสระตามอัธยาศัยทั้งวันให้ท่านเลือกช้อปป้ิงตามย่านดังของกรุงโตเกียว โดยการน่ังรถไฟตะลุยมหานคร
โตเกียว (ไม่รวมค่ารถไฟ) ท่านสามารถนัง่รถไฟ JR เพือ่เที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียงไม่วา่จะเป็น 
“ฮาราจูก”ุ แหล่งรวมวยัรุ่นที่ทนัสมยัสุดๆ ชาวปลาดิบ ต่ืนตาต่ืนใจกบั “แฟช่ัน” หลากหลายสไตล์ที่ท่านจะไม่
เคยพบเห็นที่ไหนมาก่อน ส าหรับท่านที่ช่ืนชอบการชอ้ปป้ิงสามารถเดินเลือกชมและซ้ือสินคา้มากมายที่มีทั้ง 
“แบรนด์เนมช่ือดัง” หรือ “แฮนด์เมด” ที่ท่านจะไดเ้ป็นเจา้ของเพียงผูเ้ดียวในโลกที่ “ถนนเทคาชิตะ”  ซ่ึง
คราคร ่าไปดว้ยผูค้นมากมายและสินคา้หลายหลายแบบใหท้่านไดเ้ลือกสรรกนัตามอธัยาศยั 
 “อากิฮาบาร่า” แหล่งรวมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ที่ใหญ่ที่สุดในโตเกียว พร้อมทั้งร้านขาย
เกมส์ แผ่นเกมส์ และส าหรับท่านที่ช่ืนชอบตุ๊กตาก็สามารถเลือกซ้ือส่วนประกอบต่างๆ เพื่อไปตกแต่ง เป็น
ตุก๊ตาในแบบของตวัเองได ้
“ชิบูย่า” ศูนยก์ลางแฟชัน่วยัรุ่นอีกแห่งของมหานครโตเกียว ให้ท่านไดห้ามุมถูกใจถ่ายภาพคู่กบั “ฮาจิโกะ” รูป
ป้ันสุนัขแสนรู้ที่กลายเป็นจุดนัดพบยอดฮิตส าหรับหนุ่มสาว ต่ืนตาต่ืนใจกบัแฟชัน่ทนัสมัยของหนุ่มสาวชาว
แดนปลาคิบจากร้านคา้มากมายมากกวา่ 100 ร้านคา้ และ “ตึก 109” อิจิมารุคิว ตึกช่ือดงัที่เป็นสญัลกัษณ์ของยา่น
นั้นที่มีทั้งเส้ือผา้ กระเป๋า รองเทา้ เคร่ืองประดบัและแฟชัน่ชั้นน าของญี่ปุ่ นในฤดูต่างๆอ่ืนๆมากมาย รับรองไม่มี
เอา้ท ์และที่พลาดไม่ไดน้ าท่านต่ืนเตน้กบัแยกทางมา้ลายที่มีคนขา้มมากที่สุดในโลก และยงัเป็นโลเคชัน่ถ่าย
หนงัฮอลีวดูเร่ือง Fast and Furious 3 (Tokyo Drift) 
 “โอไดบะ” แผน่ดินแห่งใหม่ที่เกิดจากการถ่มทะเลดว้ยขยะ แหล่งรวมเทคโนโลยลี  ้ ายคุและทนัสมยั แหล่งชอ้ป
ป้ิงและบนัเทิงขนาดใหญ่  อาทิ ชิงชา้สวรรค ์ใหญ่ที่สุดของโลก “สะพานเรนโบว์” พาดผ่านและมีแสงสีของ
กรุงโตเกียวยามค ่าคืนเป็นฉากหลงั รวมทั้ง “เทพีเสรีภาพ” เวอร์ชัน่ญี่ปุ่ นยนืถือคบเพลิงอยูริ่มอ่าว หรือเลือกชอ้ป
ป้ิง “ห้าง Diver City Tokyo Plaza” ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวภายใตค้อนเซ็ปท ์“Theatrical City 
Space” แหล่งชอ้ปป้ิงขนาดใหญ่ที่มีร้านคา้ต่าง ๆ มารวมตวักนัถึง 154 ร้าน อาทิ Uni Qlo, Zara, H&M, Coach, 
Lacoste, Forever 21, Diesel ฯลฯ ... ส่ิงที่ไม่ควรพลาดคือการถ่ายรูปคู่กบัเจา้หุ่นยนต ์GUNDAM RG1/1 RX-
78-2 GUNDAM Ver.GFT ซ่ึงขนาดเท่ากบัของจริงดว้ยอตัราส่วน 1:1 มีความสูงถึง 18 เมตร 
 
 
 
 
 
 

สาํหรับท่านที่อยากย้อนวัยสู่ “โลกวยัเยาว”์  โดยทัวร์พิเศษจะนาํท่านสู่ “Disneyland” ดินแดนหฤหรรษ์สาํหรับคนทุก

เพศที่ทุ่มทุนสร้างกว่า 600 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยการถมทะเล ... เชิญท่านสัมผัสกับความอลังการจากจินตนาการอัน

หลากหลาย ตื่นตากับดินแดนตะวันตก “Western Land” ตื่นเต้นกับการล่องเรือผจญภัยผ่านเหล่า “โจรสลดั” ที่

แสนน่ากลัวใน “Pirates of the Caribbean” สนุกสนานกบัการน่ังเรือบุกป่าที่ “Jungle Cruise” ท่านจะได้พบ

กบัเหล่าสัตว์ป่านานาชนิด ... แล้วพักผ่อนอริิยาบถด้วยการน่ัง “รถไฟ” ชมความหลากหลายภายในดีสนีย์แลนด์  

*** “โตเกียวดิสนียแ์ลนด ์หรือ โตเกียวดิสนียซี์” สามารถเลือกซ้ือเพิม่ท่านละ 2,600 บาท 
(ผูใ้หญ่) และ 2,300 บาท (เด็ก 4-11 ปี)*** (ไม่รวมค่ารถไฟในการเดินทาง ชําระตามจริงที่

เคานเ์ตอรต์ัว๋รถไฟดว้ยตวัเอง) ส าหรับทัวร์เสริม ... จะไม่มีบริการรับกลับทีพ่กั โดยท่านสามารถรับแผนทีแ่ละ

รายละเอียดการเดินทางกลับสู่ทีพ่กัจากทางไกด ์
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*** เพือ่ใหท้่านไดใ้ชเ้วลาไดอ้ยา่งคุม้ค่าอาหารม้ือกลางวนัและม้ือเยน็อิสระตามอธัยาศยั ... ให้ท่านไดเ้ลือกชิม
ร้านอร่อยจากร้านคา้ต่างๆ ในมหานครโตเกียว *** 
ที่พัก : Narita Hotel Area หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 
 

วันที่สาม อุโมงค์ใบเมเป้ิล - ภูเขาไฟฟูจิ – โกเทมบะ เอ้าท์เลท – อาบน ้าแร่ออนเซ็น / บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

น าท่านเดินทางสู่ “อุโมงค์เมเป้ิล” (Maple Corridor) อีกหน่ึงจุดชมววิใบไมแ้ดงสวยๆ ริมทะเลสาบคาวากูจิโกะ
เป็นที่นิยมสูงสุดแห่งหน่ึงของญี่ปุ่ น ซ่ึงอยูใ่นช่วงที่อากาศก าลงัเยน็สบายไม่ร้อนหรือหนาวจนเกินไป ... ท่านจะ
ไดส้มัผสับรรยากาศความสวยงามของใบไมท้ี่เร่ิมเปล่ียนสีไม่วา่จะเป็นสีเหลือง น ้ าตาล หรือสีแดง ของใบเมเป้ิล
ทีดูแลว้สวยงามและใหบ้รรยากาศที่หลากหลายอารมณ์ ... และในช่วงเดือน พ.ย. ของทุกปีจะมีการจดัเทศกาล 
“Fujikawaguchiko Autumn Leave Festival” ... อิสระใหท้่านเพลินตากบัทศันียภาพอนัแสนงดงามในช่วงฤดู
ใบไมเ้ปล่ียนสีที่ว่ากนัว่าความสวยงามนั้นไม่แพท้ี่ยโุรปเลยที่เดียว (การเปล่ียนสีของใบไมจ้ะขึ้นอยูต่ามสภาพ
อากาศที่เอ้ืออ านวย) 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3) 
หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่ “ภูเขาไฟฟูจิ” สญัลกัษณ์ของแดนอาทิตยอุ์ทยัแห่งน้ี และยงัเป็นภูเขาไฟที่มีลกัษณะ
งดงามที่สุดในโลกแห่งหน่ึง โดยมีความสูงประมาณ 3,776 เมตร ซ่ึงมีหิมะปกคลุมบนยอดเขาตลอดทั้งปี ... น า
ท่านขึ้นสัมผสับรรยากาศและกล่ินอายอยา่งใกลชิ้ดที่ “สถานีที่ 5” บนระดบัความสูงที่ 2,500 เมตร (ในกรณีที่
อากาศเอื้ออ านวย) อิสระให้ท่านไดบ้นัทึกภาพความงามของภูเขาไฟแห่งน้ี พร้อมทั้งเลือกชมและซ้ือ “สินค้า
พื้นเมืองและขนมอร่อย” มากมายตามอธัยาศยั  ... จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท” ที่
รวบรวมแบรนด์ระดบัโลกมาไวด้้วยกนับนหุบเขาริม Tomei Expressway ที่เช่ือมระหว่าง ภูเขาฟูจิ-อุทยาน
แห่งชาติฮาโกเน่กบัมหานครโตเกียว ให้ท่านไดอิ้สระกบัการเลือกซ้ือเลือกชมสินคา้ที่ไดร้วบรวมกว่า 165 แบ
รนด์ดงัไม่ว่าจะเป็น Coach , Bally , Diesel , Gucci , Hugo Boss, Versace, Gap และอีกมากมาย หมวดสินคา้ 
Intimate Apparel ไดแ้ก่ Kid Blue และ Triumph หมวดสินคา้Home Fashion ไดแ้ก่ Bodum, Fragrance 
Outlet และ Richard Ginori เป็นตน้ ... นอกจากน้ียงัมีหมวดสินคา้อ่ืนๆ อยา่งรองเทา้ กระเป๋า เส้ือผา้เด็ก ซ่ึง
ของทุกช้ินเป็นของแทแ้ละราคาถูกกว่าในห้างสรรพสินคา้ที่รวมไวใ้นพื้นที่กว่า 400,000 ตารางฟุต ถือเป็น
สวรรคแ์ห่งการชอ้ปป้ิงของคนญี่ปุ่ นโดยเฉพาะให้ท่านไดอิ้สระชอ้ปป้ิงกนัตามอัธยาศยั ... สมควรแก่เวลาน า

ขอ้แนะนาํ !!!  หากท่านมีที่เที่ยวที่อยากจะไปเป็นพิเศษ กรุณาแจ้งความประสงค์กบัทางบริษัทฯก่อนการเดินทาง เพ่ือทาง 

เจ้าหน้าที่ฯ จะจัดเตรียมแผนการเดินทางให้ท่านได้อย่างครบถ้วน  
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ท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกัพร้อมทั้งอาบน ้ าแร่ธรรมชาติเพื่อสุขภาพ ท่านจะไดพ้กัผ่อนกบัการลองอาบ “โอนเซ็น” 
(Onsen) น ้ าแร่ในไสตลญ์ี่ปุ่ นและพกัผอ่นอยา่งเตม็อ่ิม 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 
พร้อมเสิร์ฟท่านด้วยเมนูพิเศษ “บุฟเฟ่ต์ปูยักษ์” ให้ท่านไดล้ิ้มรสปูน ้ าเยน็แห่ง “เกาะฮอกไกโด” ซ่ึงไดรั้บการ
กล่าวขานจากนกัโภชนาการญี่ปุ่ นวา่เป็นปูน ้ าเยน็ที่เน้ือมีรสชาติอร่อยที่สุดและมีเน้ือที่นุ่มน่ารับประทานให้ท่าน
ไดอ่ิ้มอร่อยแบบไม่อั้น 
ที่พัก : Onsen Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 
^_^ หลงัอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “การอาบน ้าแร่ธรรมชาติ”เพือ่สุขภาพ/ “โอนเซ็น” (Onsen) น ้ าแร่ใน
ไสตล์ญี่ปุ่ นให้ท่านไดพ้กัผ่อนอยา่งเต็มอ่ิม ซ่ึงชาวญี่ปุ่ นเช่ือว่าน ้ าแร่ธรรมชาติน้ีมีส่วนช่วยเร่ือง โรคภยัไขเ้จ็บ
และผวิพรรณเปล่งปลัง่ 
 

วันที่ส่ี      วัดอาซะกซุ่า – โตเกียว สกาย ทรี (จุดถ่ายรูป) – ช้อปป้ิงชินจูก ุ- นาริตะ  
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

(กรุณาตรวจสอบสัมภาระให้เรียบเรียบ เพ่ือเตรียมเดินทางไปสนามบิน) 
น าท่านเดินทางสู่ “มหานครโตเกียว” เมืองหลวงปัจจุบนัของญี่ปุ่ น ที่คลาคล ่าไปดว้ยผูค้น และเทคโนโลยลี  ้ ายคุ
มากมาย ...เพือ่น าท่านเดินทางสู่ “วัดอาซะกซุ่าคนันอน” วดัเก่าแก่ที่สุดในโตเกียว ... เชิญท่านกราบนมสัการขอ
พรจาก “องค์เจ้าแม่กวนอิม” ที่เป็นทองสมัฤทธ์ิ มีขนาดเล็กเพียง 5.5 เซนติเมตร พร้อมถ่ายภาพความประทบัใจ
กบั “โคมไฟขนาดยักษ์”  ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก สูง 4.5 เมตร หากมีเวลา เชิญท่านเลือกชมและเช่าเคร่ืองราง
ของขลงัอนัศกัด์ิสิทธ์ิของวดัแห่งน้ี ... หรือจะเลือก เดินที่ “ถนนนาคามิเซะ” ท่านจะไดช้มและซ้ือสินคา้ของฝาก
ของที่ระลึกที่เป็นสินคา้พื้นเมือง “Made In Japan” แท้ๆ  รวมทั้งขา้วของเคร่ืองใชคุ้ณภาพดี มากมาย อาทิ ร่ม, 
หมวก, รองเทา้, กระเป๋า, เส้ือผา้ เป็นตน้ หรือจะเลือกชิมขนมอร่อยสไตล์ญี่ปุ่ นตามอธัยาศยั ... น าทุกท่านเดิน
ถ่ายรูปคู่กบัแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริมแม่น ้ าสุมิดะ “หอคอยโตเกียวสกายทรี” (Tokyo Sky 
tree) หอส่งสัญญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก ... เปิดให้บริการเม่ือวนัที่ 22 พฤษภาคม 2555 โดยหอน้ีมี
ความสูง 634 เมตร สามารถท าลายสถิติความสูงของหอกวางตุง้ ในมณฑลกวา่งโจว ซ่ึงมีความสูง 600 เมตร และ
หอซีเอ็น ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มีความสูง 553 เมตร ... ทิวทศัน์ของ “หอคอยโตเกียวสกายท
รี” ที่บรรจุเทคโนโลยแีนวหนา้สุดสามารถมองเห็นได้จากละแวกวดัอาซะกุซ่าที่เต็มไปดว้ยกล่ินอายแบบเมือง
เก่าของเอะโดะ 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (6) 
หลงัอาหารและเพือ่และเป็นการเอาใจเหล่านกั  “Shopaholic” ดวัยการพาตะลุยยา่นชอ้ปป้ิงชั้นน าของชาวญี่ปุ่ น
ที่ถือว่าเป็น “แหล่งอัพเดทเทรนด์” ของชาวปลาดิบ ณ ยา่นการคา้ “ชินจูกุ” หรือ “ศูนย์กลางที่สองแห่งนคร”  
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ยา่นความเจริญอนัดบัหน่ึงของนครโตเกียวในปัจจุบนั เชิญท่านเลือก “ชมและซ้ือ” สินคา้มากมาย อาทิเช่น 
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถ่ายรูป, MP-3, Walkman, CD-Player, คอมพิวเตอร์, Note Book, นาฬิกา, เส้ือผา้ และ
เคร่ืองส าอาง เป็นตน้ 
*** เพื่อให้ท่านไดใ้ชเ้วลาไดอ้ยา่งคุม้ค่าอาหารม้ือเยน็อิสระตามอธัยาศยั ... ให้ท่านไดเ้ลือกชิมร้านอร่อยจาก
ร้านคา้ต่างๆ ในยา่นชินจูกุ *** 
สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่ “สนามบินนาริตะ”  

2015  เดินทางจากสนามบินนาริตะโดยเที่ยวบิน XJ 607 
มีบริการอาหารร้อนและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง (ยกเวน้น ้ าอดัลม, น ้ าผลไม,้ เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ฯลฯ) 
 

วันที่ห้า         สนามบินนาริตะ – กรุงเทพ ฯ (สนามบินดอนเมือง) 
00.55  ถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 
หมายเหตุ :  รายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นต้น 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

***กรุณาอ่านเง่ือนไขดา้นล่างก่อนชําระมดัจําทุกครั้ง  

และรบกวนส่งสาํเนาพาสปอรต์ก่อนการเดินทาง 15 วนันะคะ*** 

 

อตัราค่าบริการ  

ผู้ใหญ่ / เดก็ (2-12 ปี)                                      ทา่นละ 30,900 บาท 

เดก็ทารก (Infant อายุไม่เกนิ 2 ปี)                          ทา่นละ 8,000 บาท 

พักเด่ียวชาํระเพ่ิม                                               ทา่นละ 6,000 บาท 

ไม่ใช้ตัว๋เคร่ืองบิน (Joinland) ลดทั้งเดก็และผู้ใหญ่ -8,000 บาท 

 
 

 

*** ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะลูกคา้ที่มีวัตถุประสงคเ์พื่อท่องเที่ยวหรือสํารวจเสน้ทางเท่านั้น หากท่านถูก

เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมืองของทางประเทศไทยและญี่ปุ่นปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ถือเป็นเหตุผลที่อยู่นอกเหนือ

ความรบัผิดชอบของทางบริษทั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการทีจ่ะคืนค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งสิ้ นแก่ท่าน *** 

***หนงัสือเดินทางตอ้งเหลืออายุการใชง้านไดไ้ม่นอ้ยกว่า 6 เดือน*** 
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อตัราค่าบริการน้ีรวม 

1. ค่าบัตรโดยสารเคร่ืองบิน ไป – กลับช้ันทัศนาจร ตามเส้นทางและสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ  

2. ค่าที่พัก  หอ้งละ 2 ท่าน  ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ  หรือระดับเดียวกนั 

3. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ 

4. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศกท์ี่คอยอาํนวยความสะดวกให้กบัท่านในตลอดการเดินทาง 

5. ค่าประกนัอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ  1,000,000.- บาท  

(หากอายุเกิน 70 ปีข้ึนไป ค่าประกนัอุบติัเหตุระหว่างการเดินทาง 50%) 

 
อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว  อาทิ ค่าอาหาร-เคร่ืองดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น 

2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 

3. ค่าทาํหนังสือเดินทาง 

4. ค่าภาษีเช้ือเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติมอกี !!!!! 

5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าราคา 1,655 บาท (ประกาศยกเวน้ ณ วนัที ่1 ก.ค. 56) 

6. ค่านํา้หนักของกระเป๋าเดินทางใรกรณีที่เกนิกว่าสายการบินกาํหนด 20 กโิลกรัม / ท่าน 

 

เงือ่นไขการชําระเงิน :   สําหรบัการจอง กรุณาชําระมดัจํา ท่านละ 15,000.- บาท  

 

 ชําระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างนอ้ย 25 วนั 
 

การยกเลกิและคืนค่าทวัร ์ 

1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจาํทั้งหมด 

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน เกบ็ค่าใช้จ่ายเบ้ืองต้น 5,000 บาท 

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน ขอเกบ็เงินมัดจากทั้งหมด 

4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน ขอเกบ็ค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด 

5. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเกบ็ค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด 

6. ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัดจาํที่น่ังกบัสายการบินและ

ค่ามัดจาํที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจาํ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วย

กรณีใดๆ 

7. กรณีแจ้งยกเลิกการเดินทางหลังแต่ถ้าสามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ผู้ยกเลิกต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้ นทั้งหมด

ตามความเป็นจริง เช่นค่าธรรมเนียมการเปล่ียนช่ือตัว๋, ส่วนต่างของภาษีนํา้มันเช้ือเพลิง / ตัว๋ 1 ใบ และค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ถ้ามี 

8. กรณีที่ท่านมีความประสงค์จะยื่นวีซ่าและฟังผลวีซ่าหลังจากวันที่ทางบริษัทฯ ได้ดาเนินการออกตัว๋ เคร่ืองบินแล้ว ถ้าวีซ่าไม่ผ่าน ทาง

บริษัทฯ ขอเรียกเกบ็ค่าตัว๋เคร่ืองบิน 100% (ประมาณ 25,000 บาท แต่จะขึ้นอยู่กบัราคาตัว๋เคร่ืองบินในแต่ละกรุ๊ป)  

9. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
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หมายเหตุ   

1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

เน่ืองจากภัยธรรมชาติ, สภาวะอากาศ, ปัญหาการจราจรอุบัติเหตุ, การเมือง, สายการบิน, อตัราแลกเปล่ียน หรือปัญหาอืน่ๆ โดยทาง 

บริษัทฯ จะแก้ไขและคาํนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสาํคัญที่สุด  
 

2. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญ่ีปุ่น / การนาํสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง 

และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ และการยกเลิกเที่ยวบิน 

 

3. ในกรณีที่เกดิภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริษัทสามารถคืนเงินมัดจาํ หรือค่าทัวร์ ได้กต่็อเม่ือทางสายการบิน และโรงแรมที่พักได้ทาํ

การพิจารณาคืนเงินส่วนน้ันให้แล้ว 
 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกดิสิ่งของสญูหาย อนัเน่ืองเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุ

จากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง 
 

5. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดที่น่ังบนสายการบิน หากลูกค้าในกรุ๊ปส่งเล่มพาสปอร์ตไม่ถึง 15 ท่าน ทางสายการบินไทยจะไม่รับจัดที่

น่ังล่วงหน้า (PRE CHECK IN) อาจต้องน่ังแยกกันทั้งกรุ๊ป แต่ทางบริษัทจะพยายามจัดให้สมาชิกแต่ละบ้านได้น่ังด้วยกนั โปรด

ทราบ!!! ทางสายการบินไม่รับจองที่น่ัง LONG LEG ทุกกรณี 
 

6. หากท่านที่ต้องออกตัว๋เคร่ืองบินภายใน (เคร่ืองบิน,รถทัวร์,รถไฟ) กรุณาสอบถามจากเจ้าหน้าที่ทุกคร้ังก่อนทาํการออกตัว๋ เน่ืองจากสาย

การบินอาจมีการปรับเปล่ียนเที่ยวบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 

7. สาํหรับการเดินทางช่วงปีใหม่ เทศกาลวันหยุดยาวไทย วันหยุดญ่ีปุ่น อาจเจอปัญหารถติด คนแน่นตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ร้านอาหาร

คนเยอะ หรือในช่วงฤดูหนาวฟ้ามืดเรว็ รวมถึงช่วงปีใหม่ร้านค้าจะปิดบางส่วน ร้านอาหารปิดเรว็กว่าปกติ ขอให้ท่านทาํความเข้าใจก่อน

จองทัวร์ 
 

8. เน่ืองจากโรงแรมในญี่ปุ่นห้องพักมีขนาดค่อนข้างเลก็ เรียนแนะนาํว่าให้จองห้องพักสาํหรับ 2-3 คน / ห้อง หากท่านจองห้องแบบเดก็ไม่

เสริมเตียงแล้วต้องการเปล่ียนภายหลังอาจไม่มีห้องว่าง สาํหรับเดก็เสริมเตียงจะสะดวกกว่า 

 

9. โรงแรมในญี่ปุ่นไม่มีบริกรยกกระเป๋า ขอความร่วมมือจากทุกท่านดูแลกระเป๋าของตัวท่านเอง บางโรงแรมที่อยู่ในเมือง ถนนค่อนข้างแคบ 

รถบัสไม่สามารถจอดหน้าโรงแรมได้จาํเป็นต้องลากกระเป๋าไปเองจนถึงโรงแรม 
 

10.  หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน 

 

11.  เม่ือท่านตกลงชาํระเงินมัดจาํหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกบัทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 

 

...โปรดอ่านขอ้ความใหถ้ีถ่ว้นก่อนการจองทวัรท์ุกครั้งเพือ่ประโยชนแ์ก่ตวัท่านเอง... 


