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อตัราค่าบรกิาร 

 

เดนิทาง 
ราคาทวัร ์

หมายเหตุ 
ผูใ้หญ ่ เด็กมเีตยีง เด็กไมม่เีตยีง จอยแลนด ์ พกัเดีย่ว 

วนัที ่1-5 พ.ย. 60 26,999 26,999 26,999 16,999 8,000  

วนัที ่2-6 พ.ย. 60 26,999 26,999 26,999 16,999 8,000  

วนัที ่3-7 พ.ย. 60 26,999 26,999 26,999 16,999 8,000  

วนัที ่4-8 พ.ย. 60 26,999 26,999 26,999 16,999 8,000  

วนัที ่5-9 พ.ย. 60 25,999 25,999 25,999 15,999 8,000  

วนัที ่6-10 พ.ย. 60 24,999 24,999 24,999 14,999 8,000  

วนัที ่7-11 พ.ย. 60 26,999 26,999 26,999 16,999 8,000  

วนัที ่8-12 พ.ย. 60 26,999 26,999 26,999 16,999 8,000  

วนัที ่9-13 พ.ย. 60 26,999 26,999 26,999 16,999 8,000  

วนัที ่10-14 พ.ย. 60 26,999 26,999 26,999 16,999 8,000  

วนัที ่11-15 พ.ย. 60 26,999 26,999 26,999 16,999 8,000  

วนัที ่12-16 พ.ย. 60 25,999 25,999 25,999 15,999 8,000  

วนัที ่13-17 พ.ย. 60 24,999 24,999 24,999 14,999 8,000  

วนัที ่14-18 พ.ย. 60 26,999 26,999 26,999 16,999 8,000  

วนัที ่15-19 พ.ย. 60 26,999 26,999 26,999 16,999 8,000  

วนัที ่16-20 พ.ย. 60 26,999 26,999 26,999 16,999 8,000  

วนัที ่17-21 พ.ย. 60 26,999 26,999 26,999 16,999 8,000  

วนัที ่18-22 พ.ย. 60 26,999 26,999 26,999 16,999 8,000  

วนัที ่19-23 พ.ย. 60 25,999 25,999 25,999 15,999 8,000  

วนัที ่20-24 พ.ย. 60 24,999 24,999 24,999 14,999 8,000  

วนัที ่21-25 พ.ย. 60 26,999 26,999 26,999 16,999 8,000  

วนัที ่22-26 พ.ย. 60 26,999 26,999 26,999 16,999 8,000  

วนัที ่23-27 พ.ย. 60 26,999 26,999 26,999 16,999 8,000  

วนัที ่24-28 พ.ย. 60 26,999 26,999 26,999 16,999 8,000  

วนัที ่25-29 พ.ย. 60 26,999 26,999 26,999 16,999 8,000  

วนัที ่26-30 พ.ย. 60 25,999 25,999 25,999 15,999 8,000  

วนัที ่27-1 ธ.ค. 60 26,999 26,999 26,999 16,999 8,000  

วนัที ่28-2 ธ.ค. 60 26,999 26,999 26,999 16,999 8,000  

วนัที ่29-3 ธ.ค. 60 26,999 26,999 26,999 16,999 8,000  

วนัที ่30-4 ธ.ค. 60 27,999 27,999 27,999 17,999 8,000  

วนัที ่1-5 ธ.ค. 60 33,999 33,999 33,999 23,999 10,000  

วนัที ่2-6 ธ.ค. 60 27,999 27,999 27,999 17,999 8,000  

วนัที ่3-7 ธ.ค. 60 27,999 27,999 27,999 17,999 8,000  

วนัที ่4-8 ธ.ค. 60 27,999 27,999 27,999 17,999 8,000  

วนัที ่5-9 ธ.ค. 60 27,999 27,999 27,999 17,999 8,000  

วนัที ่6-10 ธ.ค. 60 33,999 33,999 33,999 23,999 10,000  

วนัที ่7-11 ธ.ค. 60 33,999 33,999 33,999 23,999 10,000  

วนัที ่8-12 ธ.ค. 60 28,999 28,999 28,999 18,999 8,000  
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วนัที ่9-13 ธ.ค. 60 28,999 28,999 28,999 18,999 8,000  

วนัที ่10-14 ธ.ค. 60 27,999 27,999 27,999 17,999 8,000  

วนัที ่11-15 ธ.ค. 60 27,999 27,999 27,999 17,999 8,000  

วนัที ่12-16 ธ.ค. 60 28,999 28,999 28,999 18,999 8,000  

วนัที ่13-17 ธ.ค. 60 28,999 28,999 28,999 18,999 8,000  

วนัที ่14-18 ธ.ค. 60 28,999 28,999 28,999 18,999 8,000  

วนัที ่15-19 ธ.ค. 60 28,999 28,999 28,999 18,999 8,000  

วนัที ่16-20 ธ.ค. 60 28,999 28,999 28,999 18,999 8,000  

วนัที ่17-21 ธ.ค. 60 27,999 27,999 27,999 17,999 8,000  

วนัที ่18-22 ธ.ค. 60 27,999 27,999 27,999 17,999 8,000  

วนัที ่19-23 ธ.ค. 60 28,999 28,999 28,999 18,999 8,000  

วนัที ่20-24 ธ.ค. 60 28,999 28,999 28,999 18,999 8,000  

วนัที ่21-25 ธ.ค. 60 28,999 28,999 28,999 18,999 8,000  

วนัที ่22-26 ธ.ค. 60 28,999 28,999 28,999 18,999 8,000  

วนัที ่23-27 ธ.ค. 60 28,999 28,999 28,999 18,999 8,000  

วนัที ่24-28 ธ.ค. 60 28,999 28,999 28,999 18,999 8,000  

วนัที ่25-29 ธ.ค. 60 28,999 28,999 28,999 18,999 8,000  

วนัที ่26-30 ธ.ค. 60 31,999 31,999 31,999 21,999 10,000  

วนัที ่27-31 ธ.ค. 60 33,999 33,999 33,999 23,999 10,000  

วนัที ่28-1 ม.ค. 61 35,999 35,999 35,999 25,999 10,000  

วนัที ่29-2 ม.ค. 61 35,999 35,999 35,999 25,999 10,000  

วนัที ่30-3 ม.ค. 61 36,999 36,999 36,999 26,999 10,000  

วนัที ่31-4 ม.ค. 61 33,999 33,999 33,999 33,999 10,000  

วนัที ่1-5 ม.ค. 61 27,999 27,999 27,999 17,999 8,000  

วนัที ่2-6 ม.ค. 61 26,999 26,999 26,999 16,999 8,000  

วนัที ่3-7 ม.ค. 61 26,999 26,999 26,999 16,999 8,000  

วนัที ่4-8 ม.ค. 61 26,999 26,999 26,999 16,999 8,000  

วนัที ่5-9 ม.ค. 61 25,999 25,999 25,999 15,999 8,000  

วนัที ่6-10 ม.ค. 61 25,999 25,999 25,999 15,999 8,000  

วนัที ่7-11 ม.ค. 61 24,999 24,999 24,999 14,999 8,000  

วนัที ่8-12 ม.ค. 61 25,999 25,999 25,999 15,999 8,000  

วนัที ่9-13 ม.ค. 61 25,999 25,999 25,999 15,999 8,000  

วนัที ่10-14 ม.ค. 61 26,999 26,999 26,999 16,999 8,000  

วนัที ่11-15 ม.ค. 61 25,999 25,999 25,999 15,999 8,000  

วนัที ่12-16 ม.ค. 61 25,999 25,999 25,999 15,999 8,000  

วนัที ่13-17 ม.ค. 61 25,999 25,999 25,999 15,999 8,000  

วนัที ่14-18 ม.ค. 61 25,999 25,999 25,999 15,999 8,000  

วนัที ่15-19 ม.ค. 61 24,999 24,999 24,999 14,999 8,000  

วนัที ่16-20 ม.ค. 61 25,999 25,999 25,999 15,999 8,000  

วนัที ่17-21 ม.ค. 61 26,999 26,999 26,999 16,999 8,000  

วนัที ่18-22 ม.ค. 61 25,999 25,999 25,999 15,999 8,000  

วนัที ่19-23 ม.ค. 61 25,999 25,999 25,999 15,999 8,000  

วนัที ่20-24 ม.ค. 61 25,999 25,999 25,999 15,999 8,000  
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วนัที ่21-25 ม.ค. 61 25,999 25,999 25,999 15,999 8,000  

วนัที ่22-26 ม.ค. 61 24,999 24,999 24,999 14,999 8,000  

วนัที ่23-27 ม.ค. 61 25,999 25,999 25,999 15,999 8,000  

วนัที ่24-28 ม.ค. 61 26,999 26,999 26,999 16,999 8,000  

วนัที ่25-29 ม.ค. 61 25,999 25,999 25,999 15,999 8,000  

วนัที ่26-30 ม.ค. 61 25,999 25,999 25,999 15,999 8,000  

วนัที ่27-31 ม.ค. 61 25,999 25,999 25,999 15,999 8,000  

วนัที ่28-1 ก.พ. 61 25,999 25,999 25,999 15,999 8,000  

วนัที ่29-2 ก.พ. 61 24,999 24,999 24,999 14,999 8,000  

วนัที ่30-3 ก.พ. 61 25,999 25,999 25,999 15,999 8,000  

วนัที ่31-4 ก.พ. 61 26,999 26,999 26,999 16,999 8,000  

วนัที ่1-5 ก.พ. 61 25,999 25,999 25,999 15,999 8,000  

วนัที ่2-6 ก.พ. 61 25,999 25,999 25,999 15,999 8,000  

วนัที ่3-7 ก.พ. 61 25,999 25,999 25,999 15,999 8,000  

วนัที ่4-8 ก.พ. 61 25,999 25,999 25,999 15,999 8,000  

วนัที ่5-9 ก.พ. 61 24,999 24,999 24,999 14,999 8,000  

วนัที ่6-10 ก.พ. 61 25,999 25,999 25,999 15,999 8,000  

วนัที ่7-11 ก.พ. 61 26,999 26,999 26,999 16,999 8,000  

วนัที ่8-12 ก.พ. 61 25,999 25,999 25,999 15,999 8,000  

วนัที ่9-13 ก.พ. 61 25,999 25,999 25,999 15,999 8,000  

วนัที ่10-14 ก.พ. 61 25,999 25,999 25,999 15,999 8,000  

วนัที ่11-15 ก.พ. 61 25,999 25,999 25,999 15,999 8,000  

วนัที ่12-16 ก.พ. 61 26,999 26,999 26,999 16,999 8,000  

วนัที ่13-17 ก.พ. 61 27,999 27,999 27,999 17,999 8,000  

วนัที ่14-18 ก.พ. 61 27,999 27,999 27,999 17,999 8,000  

       

วนัที ่15-19 ก.พ. 61 27,999 27,999 27,999 17,999 8,000  

วนัที ่16-20 ก.พ. 61 26,999 26,999 26,999 16,999 8,000  

วนัที ่17-21 ก.พ. 61 25,999 25,999 25,999 15,999 8,000  

วนัที ่18-22 ก.พ. 61 25,999 25,999 25,999 15,999 8,000  

วนัที ่19-23 ก.พ. 61 24,999 24,999 24,999 14,999 8,000  

วนัที ่20-24 ก.พ. 61 25,999 25,999 25,999 15,999 8,000  

วนัที ่21-25 ก.พ. 61 26,999 26,999 26,999 16,999 8,000  

วนัที ่22-26 ก.พ. 61 25,999 25,999 25,999 15,999 8,000  

วนัที ่23-27 ก.พ. 61 25,999 25,999 25,999 15,999 8,000  

วนัที ่24-28 ก.พ. 61 25,999 25,999 25,999 15,999 8,000  

วนัที ่25-1 ม.ีค. 61 27,999 27,999 27,999 17,999 8,000  

วนัที ่26-2 ม.ีค. 61 27,999 27,999 27,999 17,999 8,000  

วนัที ่27-3 ม.ีค. 61 29,999 29,999 29,999 19,999 10,000  

วนัที ่28-4 ม.ีค. 61 29,999 29,999 29,999 19,999 10,000  

***ไมม่รีาคามเด็ก INFANT 7,000 บาท*** 

***ราคาคา่ทวัรด์งักลา่วหากมกีารเปลีย่นแปลงคา่ต ัว๋เครือ่งบนิภาษสีนามบนิภาษนี า้มนัของสายการบนิ*** 

***บรษิทัฯขอสงวนสทิธ ิใ์นการปรบัราคาข ึน้ตามสายการบนิ*** 
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วนัแรก  สนามบนิดอนเมอืง                                                                                                              (-- / -- / --) 

22.00 น. คณะพรอ้มกันทีส่นามบนิดอนเมอืง ช ัน้ 3 เคานเ์ตอรส์ายการบนิ SCOOT โดยมีเจา้หนา้ที่จากทางบรษัิท คอยให ้

การตอ้นรับและอ านวยความสะดวกใหท้่านในการเช็คอนิ 

วนัทีส่อง นารติะ - โตเกยีวสกายทร ี– วดัอาซากุสะ - ช็อปป้ิง GOTEMBA PREMIUM OUTLETS – อาบน า้แร ่

             ธรรมชาต ิ-  บุฟเฟตข์าปูยกัษ ์เสริฟ์ไมอ่ ัน้                                                                              (-- / L / D) 

00.30 น. เหริฟ้าสู่เมอืงนารติะ ประเทศญีปุ่่ น โดยเทีย่วบนิที ่TZ292  
08.00 น.   ถึงสนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่ น (เวลาทอ้งถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ชั่วโมง) หลังจากผ่านขัน้ตอนศุลกากรแลว้ จากนั ้น

เดินทางสู่เมืองโตเกียว ร่วมเก็บภาพประทับใจกับคู่กับแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริมแม่น ้าสุมิดะ หอ
โทรทศันโ์ตเกยีวสกายทร ีเป็นตึกที่สูงทีสุ่ดในญี่ปุ่ น มคีวามสูงถงึ 634 เมตร ชม วดัอาซากุสะ วัดที่เก่าแก่ทีสุ่ดใน
กรุงโตเกียว เขา้นมัสการขอพรจากพระพุทธรูปเจา้แม่กวนอมิทองค า  นอกจากนัน้ท่านยังจะไดพ้บเก็บภาพประทับใจ
กับโคมไฟขนาดยักษ์ที่มคีวามสูงถึง 4.5 เมตรซึง่แขวนอยู่บรเิวณประตูทางเขา้วัด และยังสามารถเลอืกซือ้เครื่องราง

ของขลังไดภ้ายในวัด ฯลฯ หรอืเพลดิเพลนิกับ ถนนนาคามเิซ ถนนชอ้ปป้ิงที่ม ีชือ่เสยีงของวัด มรีา้นขายของทีร่ะลึก
มากมายไม่ว่าจะเป็นเครือ่งรางของขลัง ของเล่นโบราณ และตบทา้ยดว้ยรา้นขายขนมที่คนญี่ปุ่ น มายังวัดแห่งนีต้อ้งมา
ต่อควิกันเพือ่ลิม้ลองกับรสชาตสุิดแสนอร่อย 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั (ม ือ้ที ่1) ณ ภตัตาคาร  
บ่าย เดินทางสู่ Gotemba Premium Outlets อิสระใหท้่านไดเ้ลือกซื้อของของฝากและของที่ระลึกตามอัธยาศัย 

หลังจากนัน้ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมชือ่ดัง ณ สวยงามดว้ยววิทิวทัศนร์อบๆ ซึง่ตัง้อยู่บนฐานขอ  งภูเขาไฟฟู

จ ิและไม่ไกลจากทะเลสาบฮาโกเนะ เรยีกไดว่้าอยู่ในระดับพรเีมยีมทัง้สนิคา้และทิวทัศนเ์ลยทเีดยีว อาท ิMK MICHEL 
KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY ฯลฯ เลือกซือ้กระเป๋าแบรนด์เนมยี่หอ้ดังไดท้ี่รา้น BALLY, PRADA, 
GUCCI, DIESEL, TUMOI, GAP, ARMANI ฯลฯ เลือกดูเครื่องประดับ และนาฬิกาหรูอย่าง TAG HEURE, AGETE, 
S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯรองเทา้แฟชั่น HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN 
ฯลฯ สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพ่ัก 

พกัที ่   NEW STAR HOTEL / HATOYA HOTEL / FUJI MATZUSONO HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
ค า่ รบัประทานอาหารค า่ (ม ือ้ที ่2) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม อ ิม่อรอ่ยกบัเมนูม ือ้พเิศษทีม่ขีาปูยกัษใ์หท้่านไดล้ิ้ม

ลองรสชาตปิูพรอ้มน ้าจิม้สไตสญ์ี่ปุ่ นอย่างจุใจ หลังอาหารใหท้่านไดผ้่อนคลายกับการแช่น า้แร่ธรรมชาต ิเชือ่ว่าถา้
ไดแ้ช่น ้าแร่แลว้ จะท าใหผ้วิพรรณสวยงามและช่วยใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหติดขีึน้ 

วนัทีส่าม ภเูขาไฟฟูจ ิช ัน้ 5 หรอื *ลานสกฟีูจเิท็น*  - ศูนยจ์ าลองแผน่ดนิไหว – JTC DUTY FREE – ยา่นชนิจกุุ                  

                        (B / L / อสิระ) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ (ม ือ้ที ่3) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจ ิสัมผัสภูเขาไฟฟูจอิย่างใกลช้ิดทีบ่รเิวณขัน้ที ่5 ซึง่เป็นจุดทีร่ถโดยสารสามารถ

ขึน้ไปจอดได ้ฟูจเิป็นภูเขาไฟทีสู่งทีสุ่ดในญี่ปุ่ น และยังเป็นสัญลักษณ์ของประเทศญีปุ่่ นอกีดว้ย ท่านสามารถชมความ

งามของภูเขาไฟฟูจิไดต้ลอดทัง้ปี เพราะในแต่ละฤดูภูเขาไฟฟูจิจะมีความงดงามที่แตกต่างกัน และเป็นภูเขาไฟที่
สวยงามไม่ว่าจะมองจากมุมไหนก็ตาม  
(หมายเหตุ การข ึน้ชมภเูขาไฟฟูจ ิช ัน้ 5 น ัน้ข ึน้อยูก่บัสภาพอากาศอ านวย) 

**ชว่งฤดูหนาว กรณีทีล่านสกมีปีรมิาณหมิะเพยีงพอต่อการเลน่สกแีละกจิกรรมบนพืน้
หมิะ โปรแกรมจะเปลีย่นจากข ึน้ชมภเูขาไฟฟจู ิช ัน้ 5 เป็นน าคณะไปสูล่านสกแีทน** 

น าท่านสนุกกับกจิกรรมกลางแจง้ท่ามกลางหมิะ ณ ลานสก ีฟูจเิท็น ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับการเล่นไมก้ระดานเลือ่น
ไดต้ามอัธยาศัย ณ ดนิแดนแห่งนีท้ี่ซ ึง่เป็นสวนสนุกขนาดใหญ่ มกีจิกรรมนอกเหนอืจากการเล่นสกมีากมาย เป็นลานสกี
ทีม่ชี ื่อเสียงและมฉีากหลังเป็นภูเขาไฟฟจู ิทีส่วยงามท่านจะไดส้นุกกับลานหิมะขาวโพลน (คา่บรกิารโดยประมาณ 
1. เช่าอุปกรณ์ สกี ราคา 5,500 เยน // 2. เช่าอุปกรณ์ สโนว์บอร์ดราคา 5,500 เยน // 3. เช่าชุด 
ประกอบดว้ยเส ือ้ กางเกง ถุงมอื หมวกและแวน่ตา ในราคา 5,500 เยน) (หมายเหตุ ลานสกจีะเปิดใหบ้รกิารโดย
ขึน้อยู่กับสภาพภูมอิากาศและปรมิาณหิมะเป็นส าคัญ) จากนัน้เดินทางสู่ น าท่านเยีย่มชม ศูนยจ์ าลองแผ่นดนิไหว 

Earthquake simulation center ตัง้อยู่บริเวณใกล ้ๆ  กับเขตภูเขาไฟฟูจิ ภายในมีหอ้งจัดแสดงขอ้มูลการประทุ
ของภูเขาไฟจากทุกมุมโลก หอ้งแสดงภาพแผ่นดนิไหว หอ้งแสดงเหตุการณ์หลังแผ่นดนิไหว หอ้งจ าลองแผ่นดนิไหว 
หอ้งอุทกภัย หอ้งเขาวงกตกระจก นอกจากนียั้งมโีซนถ่ายภาพกับภูเขาไฟฟจู ิโซนความรูต่้างๆ และ โซนช็อปป้ิงสนิคา้
งานฝีมอืญีปุ่่ นต่างๆ เช่นมีดแบบดัง้เดิม ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดนิเผา เครื่องส าอาง และ ของฝากอกีมากมาย และยังมี
หอ้งน ้าไวบ้รกิารฟรอีกีดว้ย น าท่านเดนิทางสู่ DUTY FREE (JTC) เลอืกซือ้สนิคา้ปลอดภาษีนานาชนดิ 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั (ม ือ้ที ่4) ณ ภตัตาคาร  

บ่าย จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิงย่านดัง ยา่นชนิจกุุ ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับการจับจ่ายซือ้สินคา้นานาชนดิ ไดจ้ากทีน่ี่ ไม่ว่าจะ
เป็น รา้นซานริโอะ รา้นขายเครื่องอิเลคทรอนิกส์ กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องส าอาง ต่างๆ กันที่รา้น 
MATSUMOTO แหล่งรวมเหล่าบรรดาเครื่องส าอางมากมาย อาท ิมาร์คเตา้หู ,้ โฟมลา้งหนา้ WHIP FOAM ทีร่าคาถูก
กว่าบา้นเรา 3 เท่า, ครมีกันแดดชเิซโด ้แอนเนสซา่ทีค่นไทยรูจ้ักเป็นอย่างด ีและสนิคา้อืน่ๆ หรอืใหท้่านไดส้นุกกับการ
เลือกซื้อสินคา้  แบรนด์ดังอาทิ LOUIS VULTTON, UNIQLO, กระเป๋ าสุดฮิต BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสื้อ 

COMME DES GARCONS, H&M หรือ เลือกซื้อ รองเท า้หลากหลายแบรนด์ดัง อาทิ NIKE, CONVERSE, NEW 
BALANCE, REEBOK ฯลฯ ไดท้ีร่า้น ABC MART  

เย็น อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั  
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วนัทีส่ ี ่  ตะลุยโตเกยีว - อสิระทอ่งเทีย่วชอ้ปป้ิงเต็มวนั หรอื เลอืกซือ้ทวัรด์สินยีแ์ลนด ์                 (B / อสิระ / อสิระ) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ (ม ือ้ที ่5) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 
 
 
 

 
 
 
Option A :  FREE DAY อสิระเต็มวนั (ไมร่วมคา่เดนิทาง) 

**อสิระอาหารกลางวนัและอาหารเย็นเพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลา** 

ใหท้่านอสิระชอ้ปป้ิง หรอืเดนิทางสู่สถานทีท่่องเทีย่วอืน่ ๆ โดยสามารถขอค าแนะน า
จาก ไกดใ์นการเดนิทาง อาทิ 

ศาลเจา้เมจ ิตัง้อยู่ในเขตชบิุยะ โตเกยีว ใกล ้ๆ  กับสถานฮีาราจูกุ เป็นศาลเจา้ในศาสนาชนิโต ที่
สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1920 เพือ่เป็นอนุสรณ์สถานแด่ดวงวญิญาณของสมเด็จพระจักรพรรดเิมจ ิ
และสมเด็จพระจักรพรรดนิโีชเก็ง ตามความเชือ่ของศาสนาชนิโต แต่ในช่วงสงครามโลกครัง้ที ่
2 ศาลเจา้แห่งนีไ้ดถู้กท าลายไปหมดสิน้ จนกระทั่งสงครามจบลงจงึไดม้กีารบูรณะขึน้ใหม่จน

แลว้เสร็จในปี 1958 ส าหรับบรรยากาศภายในศาลเจา้นัน้แมจ้ะอยู่ในแหล่งพลุกพล่าน แต่ก็ร่มรืน่
ไปดว้ยตน้ไมสู้งใหญ่ จนเหมอืนกับคนละโลกกับภายนอกศาลเจา้ 
ยา่นฮาราจกูุ ฮาราจูกุนัน้ไม่ใช่แค่ศูนยร์วมของวัยรุ่นทีช่อบแต่งหนา้แต่งตัวมีเอกลักษณ์จนอาจ
เรยีกไดว่้าหลุดโลกอย่างทีเ่รารูจ้ักเท่านัน้แต่ฮาราจูกุในอดตีนัน้เป็นเพยีงย่านทีพ่ักคา้งแรมเล็กๆ 
เท่านัน้ แต่ปัจจุบันฮาราจูกุคอืย่านหนึ่งทีตั่ง้อยู่ใจกลางโตเกียว ซึง่ทีน่ีไ่ม่เพยีงแค่เป็นแหล่งรวม
รา้นคา้เท่านัน้ แต่รอบๆ บรเิวณยังมีศาลเจา้ สวนสาธารณะ และถนนเสน้ใหญ่สไตลต์ะวันตกแบบ 

Champs-Elysees เขา้ไวด้ว้ยกันไดอ้ย่างลงตัว และถนนทีข่ึ้นชือ่ทีสุ่ดในย่านฮาราจูกุนัน้คอืถนน
ทาเคะชติะทีอ่ยู่ตรงขา้มสถานฮีาราจูกุน่ันเอง 
ยา่นชบุิยา่ คอืหนึง่ใน 23 เขตของมหานครโตเกยีว และมพีืน้ทีเ่พยีง 15 ตารางกโิลเมตร
เท่านัน้ ซึง่ทีน่ีก่็เป็นอกีหนึง่ย่านทีเ่ป็นศูนยร์วมยอดนยิมของวัยรุ่นมากว่า 30 ปี เพราะเป็นทีตั่ง้
ของหา้งสรรพสนิคา้แฟชั่นต่างๆ มากมาย โดยย่านชบิุยะนัน้มีศูนยก์ลางอยู่ตรงสถานรีถไฟชบิุยะ 

หนึง่ในสถานใีหญ่ของโตเกยีวทีม่ีความซบัซอ้น เพราะมรีถไฟฟ้าทัง้บนดนิและใตด้ินหลายสาย 
จงึท าใหส้ถานชีบิุยะมผีูค้นผ่านไปมาถงึวันละประมาณ 2 ลา้นตน้ๆ ทีส่ าคัญชบิุยะมจีุดนัดพบทีม่ี
ชือ่เสยีงน่ันก็คอืบรเิวณอนุสรณ์รูปปั้นของสุนัขชือ่ฮาจโิกะน่ันเอง 
ยา่นโอไดบะ เป็นแหล่งชอปป้ิงและความบันเทงิของโตเกยีว ถา้ดูจากแผนทีแ่ลว้ Odaiba มี
สภาพเป็นเกาะอยู่ทีอ่่าวโตเกยีว ในสมัยเอโดะ ค.ศ.1603-1868 เกาะ Odaiba ไดถู้กสรา้งขึน้
เพือ่เป็นป้อมปราการ (ค าว่า daiba แปลว่าป้อมปราการ) ป้องกันการรุกรานของขา้ศกึ ต่อมาอกี 

100 กว่าปี เกาะ Odaiba ไดถู้กถมเพิม่เพือ่ใชป้ระโยชนเ์ป็นทีอ่ยู่อาศัย ตกึ ส านักงาน และ 
ท่าเรอื การถมทะเลในตอนนัน้ ถอืว่าเป็นเรือ่งใหม่ในวงการก่อสรา้งมาก ในปี ค.ศ. 1990 มี
โรงแรม และศูนยก์ารคา้มาเปิดที ่Odaiba และเริม่มสีิง่ก่อสรา้งใหม่ๆ เกดิขึน้เช่นตกึ Fuji TV 
Building, Telecom Center และ Tokyo Big Sight ตอนนี ้Odaiba เป็นเมอืงใหม่ของโตเกยีว มี
ผังเมอืงสวยงาม ตกึรูปทรงแปลกๆ รถไม่เยอะเหมอืน
โตเกยีว และไม่วุ่นวาย  

ยา่นชนิจกุุ ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับการจับจ่ายซือ้
สนิคา้นานาชนดิ ไม่ว่าจะเป็น รา้นซานรโิอะ รา้นขายเครือ่งอเิลคทรอนกิส ์กลอ้ง
ถ่ายรูปดจิติอล นาฬกิา เครือ่งส าอาง ต่างๆ กันทีร่า้น MATSUMOTO แหล่งรวม
เหล่าบรรดาเครือ่งส าอางมากมาย อาท ิมารค์เตา้หู,้ โฟมลา้งหนา้ WHIP FOAM 
, ครมีกันแดดชเิซโด ้แอนเนสซา่ทีค่นไทยรูจ้ักเป็นอย่างด ี 

Option B : เลอืกซือ้บตัรเทีย่วดสินยีแ์ลนด ์ช าระเพิม่ทา่นละ 3,000 บาท (ราคานีไ้ม่

รวมคา่เดนิทาง)  
 **อสิระอาหารกลางวนัและอาหารเย็นเพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลา** 

ดสินยีแ์ลนด์โลกแห่งจนิตนาการของราชา การตู์นญีปุ่่ นซึง่เป็นดสินียแ์ลนดแ์ห่งแรกทีส่รา้งนอกประเทศสหรัฐอเมรกิา 
โดยสรา้งขึน้ในปี พ.ศ. 2526 จากการถมทะเลและใชทุ้นสรา้งกว่า 600 ลา้นบาท ใหท้่านสนุกสนานกับเครือ่งเล่น  
นานาชนดิ (ไม่จ ากัดจ านวนการเล่น ) ผจญภัยในดนิแดนต่างๆ ใหท้่านเล่นเครือ่งเล่นตัวใหม่จากภาพยนตรก์ารตู์นเรือ่ง

ดัง Toy Story ชมฉากรบกลางทะเลคารเิบยีนในดนิแดนโจรสลัดจากภาพยนตร ์The Pirate of Caribbean เขย่าขวัญ
กับบา้นผสีงิใน Haunted Mantion สัมผัสความน่ารักของตุ๊กตาเด็กนานาชาตใินโลกใบเล็ก Small World ชม
ภาพยนตรส์ามมติิThe Invention of the Year ใหท้่านไดส้นุกสนานพรอ้มกับการจับจ่ายเลอืกซือ้สนิคา้ทีร่ะลกึน่ารัก
ในดสินียแ์ลนดอ์กีทัง้ยังจะไดสั้มผัสกับตัวการตู์นเอกจากวอลดสินีย ์อย่าง มกิกีเ้มา้ส ์มนินีเ่มา้ส ์พรอ้มผองเพือ่นการตู์น
อกีมากมายสนุกกับการจับจ่ายซือ้ของทีร่ะลกึน่ารักในดสินียแ์ลนด์    

หมายเหตุ ในวันทีป่ลอ่ยอสิระตามอัธยาศัย ไกดจ์ะแนะน าเสน้ทางทีล่กูคา้ตอ้งการไปใหก้ับแตล่ะกลุม่  
ซึง่ไกดไ์ม่สามารถ น าเทีย่วไดท้กุกลุม่ เน่ืองจากแตล่ะบา้นมคีวามตอ้งการทอ่งเทีย่วแตล่ะทีไ่มเ่หมอืนกนั  
ยกเวน้!! ในกรณีทีแ่ตล่ะบา้นตกลงทีจ่ะไปเทีย่วสถานทีเ่ดยีวกนั ไกดจ์งึจะสามารถพาทา่นเดนิทางไปเทีย่ว  

ณ สถานทีนั่น้ๆ โดยอาจจะเดนิทางโดยรถไฟ รถใตด้นิ หรอืรถบัส  
โดยแตล่ะทา่นจะออกคา่ใชจ้่ายในสว่นของคา่เดนิทาง และคา่เขา้สถานทีด่ว้ยตัวทา่นเอง 
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วนัทีห่า้  สนามบนิดอนเมอืง                                                                                                             (B / -- / --) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ (ม ือ้ที ่6) แบบ SNACK BOX 
 น าท่านเชค้เอาท ์และเดนิทางสู่สนามบนินารติะ 
10.00 น. เหนิฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ SCOOT เทีย่วบนิที ่TZ291  
14.55 น. ถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 
 

 

**โปรแกรมสามารถสลบัปรบัเปลีย่นไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้** 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
ราคาทวัรร์วม 

1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ตามรายการ   2.คา่อาหารทุกมื้อ ตามทีร่ะบุในรายการ 

3. คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ   4.คา่ทีพั่กหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามรายการ 

5. คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ   6.คา่ภาษีสนามบนิ ทกุแหง่ทีม่ี 
7. คา่น ้าหนักกระเป๋าสัมภาระไป-กลับ ทา่นละ 20 กก.  8.หัวหนา้ทัวรน์ าเทีย่วตลอดรายการ 

9. คา่ประกนัอบัุตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)  

 
ราคาทวัรไ์มร่วม  

1.   ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ / ใบก ากบัภาษี) 

2.   คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพทส์ว่นตัว คา่ซักรดี มนิบิาร์ในหอ้ง อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่ 
3. คา่น ้าหนักกระเป๋าสัมภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิขาไป 20 กก. / ขากลับ 20 กก.) 

4. คา่วซีา่ส าหรับพาสปอรต์ตา่งชาต ิ

เง ือ่นไขหอ้งพกั :  
1. โรงแรมทีร่ะบุในรายการทัวรยั์งไม่คอนเฟิรม์ 100% ซึง่อาจจะมกีารเปลีย่นแปลง โดยทางบรษัิททัวรจ์ะแจง้ใหท้ราบพรอ้มกบัใบนัด
หมายเตรยีมตัว ประมาณ 1-3 วัน ก่อนการเดนิทาง โดยจะจัดโรงแรมใหอ้ยู่ในระดับเดียวกัน 

2. โรงแรมในประเทศญีปุ่่ น หอ้งพักจะมขีนาดค่อนขา้งเล็กและบางโรงแรมจะไม่มบีรกิารหอ้งพักแบบ 3 ท่าน (TRIPLE) ดังนัน้ทาง
บรษัิททัวรจ์ะจัดหอ้งพักใหท้่านแยกเป็น 2 หอ้งพักแทน คอื 1 หอ้งนอนคู่ (พัก 2 ท่าน) และ 1 หอ้งพักเดีย่ว (พัก 1 ท่าน) 
3. บางโรงแรมในประเทศญีปุ่่ น ไม่มบีรกิารหอ้งพักแบบเตยีงคู่ (TWIN) หรอืกรณีทีห่อ้งพกัแบบเตยีงคู่โรงแรมนัน้เต็ม (TWIN) ทาง
บรษัิททัวรจ์ะจัดหอ้งพักแบบ 1 เตยีงใหญ่ (DOUBLE) ใหท้่านแทน 
4. กรณีโรงแรมทีเ่ขา้พัก ไม่มบีรกิารออนเซน็ภายในโรงแรม ทางบรษัิททัวรจ์ะน าคณะเขา้ใชบ้รกิารออนเซน็ทีอ่ยู่บรเิวณใกลเ้คยีงแทน 

(เฉพาะรายการทวัรท์ ีร่ะบุโปรแกรมอาบน า้แรธ่รรมชาตเิทา่น ัน้) 
 

 

* ต ัว๋สายการบนิไมส่ามารถระบทุีน่ ัง่ ใชว้ธิ ีRANDOM คอืการสุม่เลอืกทีน่ ัง่โดยระบบสายการบนิ * 
การจดัทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

แตจ่ะท าการ Request ใหไ้ดเ้ทา่น ัน้ งดการคนืบตัรโดยสาร และหากยกเลกิการเดนิทาง  
ทางสายการบนิไมม่รีะบบคนืเงนิบางสว่น 

หากผูโ้ดยสารถกูปฎเิสธการออกนอกประเทศไทยหรอืเขา้ประเทศญีปุ่่ น 
จากเจา้หนา้ทีแ่รงงานไทยหรอืเจา้หนา้ทีต่รวจคนออกนอกประเทศไทยและเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้

เมอืงทีป่ระเทศญีปุ่่ นทางผูจ้ดัและทางสายการบนิจะไมส่ามารถรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้ทกุกรณี 
ผูโ้ดยสารอาจจะตอ้งรบัผดิชอบค่าปรบัทีป่ระเทศญีปุ่่ นเรยีกเก็บ 

ผูโ้ดยสารตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเทีย่วบนิถดัไปทีม่ที ีน่ ัง่วา่งหรอืตามวนัเดนิทางของต ัว๋เครื่องบนิ 
ท ัง้นีแ้ลว้แต่ทางเจา้หนา้ทีต่รวจคนและสายการบนิ ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได้ 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 
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5. ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถ ิน่ทา่นละ 4,000 เยน หรอื 1,400 บาท ตอ่ทรปิ (ช าระทีส่นามบนิดอนเมอืง ในวนั

เช็คอนิ) 

6. ทปิหวัหนา้ทวัร ์ตามความพงึพอใจ 

 

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 30 ท่านขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอ

สงวนสทิธิใ์นการเล ือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 
กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 15,000 บาท  หรอืท่านละ 20,000 ภายใน 2 วนัหลงัการท าจอง กรณีเดนิทางตรงกบั

วนัหยุดนกัขตัฤกษ ์หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ์ในการยดึมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมด เนือ่งจาก

ทางบรษิทัฯ ไดช้ าระคา่ต ั๋วเคร ือ่งบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทีเ่รยีบรอ้ย คา่ทวัรส์่วนทีเ่หลอื กรุณาช าระ 35 วนั

กอ่นการเดนิทาง (ไมน่บัเสาร-์อาทติย ์และวนัหยุดนกัขตัฤกษ)์ 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรือเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่
ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพื่อแจง้

ยกเลกิการจองกบัทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรือเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) 
จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพื่อท าเรือ่งขอรับเงนิ

คา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ 

และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 

2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไม่นอ้ยกวา่ 45 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารที่ช าระแลว้ ***ในกรณีทีว่นั
เดนิทางตรงกบัวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่้อยกวา่ 60 วนั (ไม่นับเสาร-์อาทติย)์ 

ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้า่ยทีไ่ดจ้า่ยจรงิจากคา่บรกิารที่ช าระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจัดการน าเทีย่วใหแ้ก่

นักทอ่งเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตั๋วเครื่องบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมัีดจ าหรือซื้อขาดแบบมีเงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กบัสาย

การบนิ หรือผา่นตัวแทนในประเทศหรือตา่งประเทศ  จะไม่มีการคนืเงนิมัดจ าหรือคา่บรกิารทัง้หมด   

4. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ์ อเีมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์
ถงึศกุร์ เวลา 9.00 น. – 17.30 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 16.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์

ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถือวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมีนักท่องเทีย่วเดนิทางไม่ถงึ 30 คน  

 

เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้ีวัตถปุระสงคเ์พื่อการทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไม่ไดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรือ
ถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไม่คนืเงนิคา่บรกิารไม่วา่บางสว่นหรือทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ีนักทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 30 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้ับ
นักทอ่งเทีย่วหรือเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มีวซีา่  และอยา่งนอ้ย 15 วัน

กอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีม่ีวซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่ี

นักทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป  

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสือ

เดนิทาง และอืน่ๆ เพื่อใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทาง
บรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ า 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ 
ภมูอิากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่ว

สว่นใหญ่เป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจาก
ความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิ อบัุตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหาย

หรอืเสยีหายของสัมภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรือการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิัยอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวน
สทิธิใ์นการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ข ึน้ ในกรณีทีม่ีการเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่
ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  
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ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
1. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะน าตดิตัวข ึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมีขนาดบรรจภัุณฑ์ไม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อช ิน้ และ

รวมกนัทุกช ิน้ไม่เกนิ 1,000 มิลลลิติร โดยแยกใส่ถงุพลาสตกิใสซึง่มีซปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ที่

ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้ส ิง่ของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ที่
ก าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครื่องบนิเทา่นัน้  

2. สิง่ของที่มีลักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
3. ประเทศญี่ปุ่ น มีกฎหมายหา้มน าผลติภัณฑ์ที่ท ามาจากพืช และเนื้อสัตว์ทุกชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด  ไข ่

เนื้อสัตว ์ไสก้รอกฯ เพื่อเป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหล่านี้ หากเจา้หนา้ที่ตรวจพบ จะตอ้งเสยีค่าปรับในอัตรา

ทีส่งูมาก 
 

หมายเหตุ 

1.บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการออกทวัรต์ ัง้แต ่30 ทา่นขึน้ไป หากมลีูกทวัรต์ า่กวา่นีอ้าจจะตอ้งมกีารปรบัราคาขึน้  

2.ทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิเทีย่วบนิ, การประทว้ง, การ
นัดหยดุงาน, การกอ่จลาจล หรือกรณีทีท่า่นถกูปฏเิสธ การเขา้หรอืออกเมืองจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมือง หรอื

เจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้จากไทย และตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

3.ทางบรษัิทฯจะรับเฉพาะลูกคา้ทีม่ีความประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
4.ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไม่ครบ อาท ิ ไม่เทีย่วบางรายการ, ไม่ทาน

อาหารบางมื้อ เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่ง ทางบรษัิทฯไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยใหต้ัวแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออก

เดนิทางแลว้ 
 

 

 
 

 

 

ขอ้ควรทราบ 
จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่นไม่

เกนิ 15 วนัไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เย ีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งย ืน่เอกสารในข ัน้ตอนการ
ตรวจเขา้เมอืงเพือ่ยนืยนัการมคุีณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

- ต ัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให  ้
- สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิข ึน้ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ นได ้ 

(เช่น เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 
- ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่น  

(เช่น คนรูจ้กั โรงแรม และอืน่ๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
- ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

โปรดอา่นทกุขอ้ในรายการทวัรโ์ดยละเอยีด  
หากมขีอ้สงสยักรุณาสอบถามกอ่นท าการจองทกุคร ัง้ 


