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 ขอเชิญร่วมเดินทางไปกบัสายการบินไทย AIRBUS A 380 สู่ “มหานครโตเกยีว” 

 ชื่นชมความงามของ “ภูเขาไฟฟูจิ” สญัลักษณ์อนังดงามโดดเด่นที่สดุในโลกอีกแห่งหน่ึง 

 เดินชมย่านการค้าเก่าเมืองซาวาระ Little Edo โลเคช่ันละครย้อนยุคสดุฮิตทั้งไทยและญ่ีปุ่ น 

 ตามรอยรายการ “ทีวีแชมป์เป้ียน” ศูนย์รวมร้านราเมง็ที่ขึ้นช่ือจากทั่วทุกมุมของประเทศญ่ีปุ่ น 

 นมัสการเจ้าแม่กวนอมิทองคาํภายใน “วดัอาซะกุซ่าคนันอน” ซ่ึงนับว่าเป็นวัดที่มีความเก่าแก่ที่สดุในโตเกยีว 

 ช้อปป้ิงจุใจ“Gotemba Premium Outlet” ที่รวมสดุยอดแบรนด์ดังระดับโลกไว้บนหุบเขา 

 อพัเดทแฟชั่นย่านสดุฮิตที่ “ชินจูกุ / เอออน พลาซ่า” แหล่งช้อปที่รวมสนิค้าไว้หลากหลาย 

 ผ่อนคลายกบัการแช่น ้าแร่ธรรมชาติ (ONZEN)  

 อาหารมื้ อพิเศษ! บุฟเฟต ์“ปูซูไว” 1 ในปูน ้าเย็นรสชาติเยีย่มแห่งเกาะฮอกไกโด 

 

 
 

 

 

 

 

สะสมไมลก์บักลุ่ม Star Alliances 50 % 

 

ก าหนดการเดินทาง 

 08 - 11 กนัยายน 59 (4วนั2คนื)  

 16 - 19 กนัยายน 59 (4วนั2คนื)  

 23 - 26 กนัยายน 59 (4วนั2คนื)  

 29 กนัยายน – 02 ตลุาคม 59 (4วนั2คนื)  

29,900.- 



 

ทวัร์ญ่ีปุ่น TAS_SUPER PRO KANTO SEP'16 5D3N (29,900.-)                                                                           2 

http://www.hijapantour.com/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

วนัทีห่นึง่            กรุงเทพฯ – นาริตะ – เอออน พลาซ่า – นาริตะ 

05.00  พร้อมกนัที่สนามบินสุวรรณภมิู ช้ันระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) ณ เคาน์เตอร์ C (ใกล้กบัประตูทางเข้าหมายเลข 2) 

   พบกบัเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอาํนวยความสะดวก ณ บริเวณหน้าเคาน์เตอร์ C  

  *** หมายเหตุ : เคานเ์ตอรเ์ช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครือ่งออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผูโ้ดยสารข้ึนเครือ่ง 

ดงันั้นผูโ้ดยสาร จ าเป็นตอ้งพรอ้ม ณ ประตูข้ึนเครือ่งก่อนเวลาเครือ่งออกอยา่งนอ้ย 45 นาที *** 

07.35  ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Airways เทีย่วบิน TG 676  
(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง ... เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 

15.45  ถึงสนามบินนาริตะ ประเทศญีปุ่่นดินแดนอาทิตยอุ์ทยั ... ผ่านพิธศุีลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเชค็สัมภาระ 

นําท่านเดินทางสู่ “เอออน พลาซ่า” ศูนย์รวมสินค้าช้ันนําต่างๆ มากมาย อาทิ นาฬิกา, กล้อง, กระเป๋า, รองเท้า, เสื้ อผ้า 

เป็นต้น รวมทั้ง “รา้น 100 เยน” สินค้าคุณภาพดีราคาแสนถูก ... อสิระให้ท่านได้เพลินเพลินกับการ “เลือกชมและซ้ือ” 

สินค้าถูกใจฝากคนทางบ้านตามอธัยาศัยอย่างจุใจ 

**เพ่ือให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าอาหารม้ือเยน็อสิระตามอธัยาศัย ... ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่างๆ** 

ทีพ่กั : Narita Hotel Area หรือเทียบเท่าระดบั 3 ดาว 

 

วนัทีส่อง  ย่านการคา้เก่าเมืองซาวาระ – พิพิธภณัฑร์าเม็ง – โกเทมะเอา้เล็ต / อาบน ้ าแร่ออนเซ็น + บุฟเฟ่ตข์าปูยกัษ ์

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (1) 

นาํท่านเข้าประตูทะลุมิติย้อนยุคไปย่านเมืองเก่า ณ “เมืองซาวะระ” เขตพ้ืนที่ที่ยังคงหลงเหลือร้านค้าและสภาพของอาคาร

บ้านเรือนที่ตั้งเรียงรายมาตั้งแต่สมัยโบราณที่ “ดาชิไคคงั”... ถนนสายน้ีมีแม่นํา้ไหลผ่านอย่างสงบร่มร่ีน คลองสายน้อยๆตัด

ผ่าน บ้านเรือน ซ่ึงได้รับการคัดเลือกจากรัฐบาลให้เป็นอาคารและบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างที่สาํคัญ สะท้อนให้เห็นถึงวิถีการ

ดาํเนินชีวิต ร้านค้าในสมัยเอะโดะได้เป็นอย่างดี ... เมืองซาวาระมีความเจริญอย่างยิ่งในสมัยเอะโดะ (1603-1867) ซ่ึงเป็น

ศูนย์กลางการขนส่งสาํหรับการจัดส่งข้าวเป็นทุน ศูนย์กลางประวัติศาสตร์ของซาวาระ ตั้งอยู่ริมคลองและเป็นที่รู้จักกันว่าเป็น 

“ลิตเต้ิลเอะโดะ” จึงได้รับการขึ้ นทะเบียนเป็นย่านอนุรักษ์อาคารประวัติศาสตร์สาํคัญ ในปี ค.ศ.1996 ... นอกจากน้ันที่

เมืองซาวาระกย็ังเป็นสถานที่ถ่ายทาํภาพยนตร์และละครสุดฮิตทั้งไทยและญ่ีปุ่น อาทิ เร่ือง “ฟัด จงั โตะ” และละครจากไทย

เร่ืองล่าสุดกค็ือเร่ือง “Rising Sun” แสดงนาํโดย ณเดช, ญาญ่า, แต้ว, มาริโอ้ … อสิระให้ท่านบันทึกภาพตามอัธยาศัย 

หรือเลือกซ้ือของฝาก ร้านทาํ “Workshop” ให้นักท่องเที่ยวลองทาํด้วยตัวเองและนาํกลับไปเป็นของฝากที่มีเพียงช้ินเดียว

ในโลก ... สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางสู่ “เมืองโยโกฮาม่า” เมืองท่าที่ตั้งอยู่บนอ่าวโตเกียวและเป็นเมืองท่าแห่งแรกของ

ประเทศญ่ีปุ่น ... เพ่ือนาํท่านเดินทางสู่ “พิพิธภณัฑร์าเม็ง” ศูนย์รวมร้านราเมง็ที่ขึ้นชื่อจากทั่วทุกมุมของประเทศญ่ีปุ่น มาให้

ท่านได้ล้ิมรสกนั ... นาํท่านสู่โซน “พิพิธภณัฑ”์ ท่านจะได้พบกบัประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการของ “ราเม็ง” ตั้งแต่ยุค

                
               Mt.Fuji                              Sawara Old Town              Ramen Museum             Asakusa Temple                  
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อดีตจนถึงปัจจุบัน และการผลิตราเมง็กึ่งสาํเรจ็รูปหลากหลายชนิดและหลากแบรนด์ช่ือดัง … แลว้นาํท่านตามรอย “ทีวีแชมป์

เป้ียน” (T.V. Champiam) รายการยอดฮิตติดอันดับ เข้าสู่โซน “รา้นคา้” ท่านจะได้เลือก “ชมและชิม” รูปแบบอัน

หลากหลายและความเลิศรสของ “เสน้ราเม็งและน ้ าซุป” ในแบบต่างๆ ที่ท่านไม่เคยพบที่ไหนมาก่อน 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ พิพิธภัณฑ์ราเมง็ (2) ***Cash back ท่านละ 1,000 เยน*** 

หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ “โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอา้ทเ์ลท” ที่รวบรวมแบรนด์ระดับโลกมาไว้ด้วยกันบนหุบเขาริม  

Tomei Expressway ที่เช่ือมระหว่าง ภเูขาฟูจิ-อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่กบัมหานครโตเกยีว ให้ท่านได้อิสระกับการเลือก

ซ้ือเลือกชมสินค้าที่ได้รวบรวมกว่า 165 แบรนด์ดังไม่ว่าจะเป็น Coach , Bally , Diesel , Gucci , Hugo Boss, 

Versace, Gap และอีกมากมาย หมวดสินค้า Intimate Apparel ได้แก่ Kid Blue และ Triumph หมวดสินค้า

Home Fashion ได้แก่ Bodum, Fragrance Outlet และ Richard Ginori เป็นต้น ... นอกจากน้ียังมีหมวด

สินค้าอืน่ๆ อย่างรองเท้า กระเป๋า เสื้อผ้าเดก็ ซ่ึงของทุกช้ินเป็นของแท้และราคาถูกกว่าในห้างสรรพสินค้าที่รวมไว้ในพ้ืนที่กว่า 

400,000 ตารางฟุต ถือเป็นสวรรค์แห่งการช้อปป้ิงของคนญ่ีปุ่นโดยเฉพาะให้ท่านได้อิสระช้อปป้ิงกันตามอัธยาศัย ... 

สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักพร้อมทั้งอาบนํ้าแร่ธรรมชาติเพ่ือสุขภาพ ท่านจะได้พักผ่อนกับการลองอาบ “โอน

เซ็น” (Onsen) นํา้แร่ในไสตล์ญ่ีปุ่นและพักผ่อนอย่างเตม็อิ่ม 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3) 

พรอ้มเสิรฟ์ท่านดว้ยเมนูพิเศษ “บุฟเฟ่ตปู์ยกัษ”์ ให้ท่านได้ล้ิมรสปูนํ้าเยน็แห่ง “เกาะฮอกไกโด” ซ่ึงได้รับการกล่าวขาน

จากนักโภชนาการญ่ีปุ่นว่าเป็นปูนํา้เยน็ที่เน้ือมีรสชาติอร่อยที่สุดและมีเน้ือที่นุ่มน่ารับประทานให้ท่านได้อิ่มอร่อยแบบไม่อั้น 

ทีพ่กั : Onsen Hotel หรือเทียบเท่า 

^_^ หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “การอาบน ้ าแร่ธรรมชาติ”เพ่ือสุขภาพ/ “โอนเซ็น” (Onsen) นํ้าแร่ในไสตล์

ญ่ีปุ่นให้ท่านได้พักผ่อนอย่างเตม็อิ่ม ซ่ึงชาวญ่ีปุ่นเช่ือว่านํา้แร่ธรรมชาติน้ีมีส่วนช่วยเร่ือง โรคภัยไข้เจบ็และผิวพรรณเปล่งปล่ัง 

 
วนัทีส่าม  ภูเขาไฟฟูจิ – โตเกียว – วดัอาซะกุซ่าคนันอน - ชอ้ปป้ิงชินจูกุ – ฮาเนดะ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4) 

นาํท่านเดินทางสู่ “ภูเขาไฟฟูจิ” สัญลักษณ์ของแดนอาทิตย์อุทัยแห่งน้ี และยังเป็นภเูขาไฟที่มีลักษณะงดงามที่สุดในโลกแห่ง

หน่ึง โดยมีความสูงประมาณ 3,776 เมตร ซ่ึงมีหิมะปกคลุมบนยอดเขาตลอดทั้งปี ... นาํท่านขึ้ นสัมผัสบรรยากาศและกล่ิน

อายอย่างใกล้ชิดที่ “สถานีที่ 5” บนระดับความสูงที่ 2,500 เมตร (ในกรณีที่อากาศเอ้ืออ านวย) อิสระให้ท่านได้

บันทึกภาพความงามของภเูขาไฟแห่งน้ี พร้อมทั้งเลือกชมและซ้ือ “สินคา้พ้ืนเมืองและขนมอร่อย” มากมายตามอธัยาศัย  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5) 

หลังอาหารนาํท่านเดินทางสู่นาํท่านเดินทางสู่ “มหานครโตเกียว” เมืองหลวงปัจจุบันของญ่ีปุ่น ที่คลาคลํ่าไปด้วยผู้คน และ

เทคโนโลยีลํ้ายุคมากมาย  ... เพ่ือนําท่านเดินทางสู่ “วดัอาซะกุซ่าคนันอน” วัดเก่าแก่ที่สุดในโตเกียว ... เชิญท่านกราบ

นมัสการขอพรจาก “องคเ์จา้แม่กวนอิม” ที่เป็นทองสัมฤทธิ์ มีขนาดเล็กเพียง 5.5 เซนติเมตร พร้อมถ่ายภาพความ

ประทับใจกบั “โคมไฟขนาดยกัษ”์  ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก สูง 4.5 เมตร หากมีเวลา เชิญท่านเลือกชมและเช่าเคร่ืองราง

ของขลังอนัศักด์ิสิทธิ์ของวัดแห่งน้ี ... หรือจะเลือก เดินที่ “ถนนนาคามิเซะ” ท่านจะได้ชมและซ้ือสินค้าของฝากของที่ระลึก

ที่เป็นสินค้าพ้ืนเมือง “Made In Japan” แท้ๆ รวมทั้งข้าวของเคร่ืองใช้คุณภาพดี มากมาย อาทิ ร่ม, หมวก, รองเท้า, 

กระเป๋า, เสื้อผ้า เป็นต้น หรือจะเลือกชิมขนมอร่อยสไตล์ญ่ีปุ่นตามอธัยาศัย ... ก่อนเดินทางกลับเพ่ือเป็นการเอาใจเหล่านัก  

“Shopaholic” ดัวยการพาตะลุยย่านช้อปป้ิงชั้นนาํของชาวญ่ีปุ่นที่ถือว่าเป็น “แหล่งอพัเดทเทรนด์” ของชาวปลาดิบ ณ 

ย่านการค้า “ชินจูกุ” หรือ “ศูนยก์ลางที่สองแห่งนคร”  ย่านความเจริญอันดับหน่ึงของนครโตเกียวในปัจจุบัน เชิญท่าน
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เลือก “ชมและซ้ือ” สินค้ามากมาย อาทิเช่น เคร่ืองใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูป, MP-3, Walkman, CD-Player, 

คอมพิวเตอร์, Note Book, นาฬิกา, เสื้อผ้า และเคร่ืองสาํอาง เป็นต้น 

*** เพ่ือให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าอาหารม้ือเยน็อิสระตามอัธยาศัย ... ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่างๆ 

ย่านชินจูกุ*** 

สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่ “สนามบินฮาเนดะ”  

 

วนัทีสี่ ่  สนามบินฮาเนดะ – กรุงเทพฯ    

00.20  เดินทางจากสนามบินฮาเนดะ โดยเทีย่วบิน TG 661 

04.50  ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 

หมายเหตุ :  รายการอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นตน้ 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
อตัราค่าบริการ  

ผู้ใหญ่ / เดก็ (2-12 ปี)                                      ทา่นละ 29,900 บาท 

พักเด่ียวชาํระเพ่ิม                                               ทา่นละ 6,000 บาท 

ไม่ใช้ตัว๋เคร่ืองบิน (Joinland) ลดทั้งเดก็และผู้ใหญ่ -10,000 บาท 

 

 ราคาทวัรโ์ปรโมชัน่จะตอ้งมีผูโ้ดยสาร จ านวน 30 ท่านข้ึนไป ในกรณีไม่ครบจ านวนดงักล่าว 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงราคา หรือเลือ่นวนัเดินทาง 
 

 การผ่านด่านตรวจคนเขา้เมือง เป็นวิจารณญาณของเจ้าหนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองในแต่ละ

ประเทศหากไม่ไดร้บัการอนุญาติใหเ้ขา้หรือออกนอกประเทศนั้น ๆ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่

คืนค่าทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ 
 

 รบกวนส่งส าเนาพาสปอรต์ก่อนการเดินทาง 20 วนั 
 

 กรุณาอ่านเง่ือนไขดา้นล่างก่อนช าระมดัจ าทุกครั้ง 

 

 

 

*** ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะลูกคา้ที่มีวัตถุประสงคเ์พื่อท่องเที่ยวหรือส ารวจเสน้ทางเท่านั้น 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) 
 

เงือ่นไขการช าระเงิน  ส าหรบัการจอง กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 10,000.- บาท    

 ช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างนอ้ย 20 วนั 
 

การยกเลกิและคืนค่าทวัร ์ 

1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจาํทั้งหมด 

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป 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. กรณีที่ท่านมีความประสงค์จะยื่นวีซ่าและฟังผลวีซ่าหลังจากวันที่ทางบริษัทฯ ได้ดาเนินการออกตัว๋ เคร่ืองบินแล้ว ถ้าวีซ่าไม่ผ่าน ทาง

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

8. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 

หมายเหตุ   

1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

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

บริษัทฯ จะแก้ไขและคาํนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสาํคัญที่สุด  
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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.  เม่ือท่านตกลงชาํระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกบัทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 

 

...โปรดอ่านขอ้ความใหถ้ีถ่ว้นก่อนการจองทวัรท์ุกครั้งเพือ่ประโยชนแ์ก่ตวัท่านเอง... 


