
 

HJ0416 : HAPPY TOKYO นิกโก้ ใบไม้แดง 5D3N (XW) 

 

ชมใบไมแ้ดง ณ ทะเลสาบชูเซนจ ิ

ถา่ยรูปจใุจ อโุมงคใ์บเมเป้ิล ณ คาวากูจโิกะ 

เพลดิเพลนิใจ ขึน้ภเูขาไฟฟูจชิ ัน้ 5 

สนกุสนานกบั สวนสนุกเอโดะ วนัเดอรแ์ลนด ์ณ เมอืงนกิโก ้

ชอ้ปป้ิง โตเกยีวจุใจ 

ราคาเร ิม่ตน้ 25,876 บาท 



 

HJ0416 : HAPPY TOKYO นิกโก้ ใบไม้แดง 5D3N (XW) 

บฟุเฟ่ตข์าป ูอาบน า้แรธ่รรมชาต ิFREE WIFI ON BUS 

มนี า้ด ืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว 

24 - 28 กนัยายน 2562 25,876.- 7,900.- 

25 - 29 กนัยายน 2562 25,876.- 7,900.- 

26 - 30 กนัยายน 2562 25,876.- 7,900.- 

27 กนัยายน -01 ตลุาคม 2562 25,876.- 7,900.- 

28 กนัยายน -02 ตลุาคม 2562 25,876.- 7,900.- 

29 กนัยายน -03 ตลุาคม 2562 25,876.- 7,900.- 

30 กนัยายน -04 ตลุาคม 2562 25,876.- 7,900.- 

01-05 ตลุาคม 2562 26,876.- 7,900.- 

02-06 ตลุาคม 2562 26,876.- 7,900.- 

03-07 ตลุาคม 2562 26,876.- 7,900.- 

04-08 ตลุาคม 2562 26,876.- 7,900.- 

05-09 ตลุาคม 2562 26,876.- 7,900.- 

06-10 ตลุาคม 2562 26,876.- 7,900.- 

07-11 ตลุาคม 2562 26,876.- 7,900.- 

08-12 ตลุาคม 2562 26,876.- 7,900.- 

09-13 ตลุาคม 2562 26,876.- 7,900.- 

10-14 ตลุาคม 2562 26,876.- 7,900.- 

11-15 ตลุาคม 2562 26,876.- 7,900.- 

12-16 ตลุาคม 2562 26,876.- 7,900.- 

13-17 ตลุาคม 2562 27,876.- 7,900.- 

14-18 ตลุาคม 2562 26,876.- 7,900.- 

15-19 ตลุาคม 2562 26,876.- 7,900.- 

16-20 ตลุาคม 2562 26,876.- 7,900.- 

17-21 ตลุาคม 2562 26,876.- 7,900.- 

18-22 ตลุาคม 2562 26,876.- 7,900.- 

19-23 ตลุาคม 2562 27,876.- 7,900.- 

20-24 ตลุาคม 2562 26,876.- 7,900.- 

21-25 ตลุาคม 2562 26,876.- 7,900.- 

22-26 ตลุาคม 2562 26,876.- 7,900.- 

23-27 ตลุาคม 2562 27,876.- 7,900.- 

24-28 ตลุาคม 2562 26,876.- 7,900.- 

25-29 ตลุาคม 2562 26,876.- 7,900.- 

26-30 ตลุาคม 2562 26,876.- 7,900.- 

27-31 ตลุาคม 2562 26,876.- 7,900.- 

28 ตลุาคม-01 พฤศจกิายน 2562 26,876.- 7,900.- 

29 ตลุาคม-02 พฤศจกิายน 2562 26,876.- 7,900.- 

30 ตลุาคม-03 พฤศจกิายน 2562 26,876.- 7,900.- 

31 ตลุาคม-04 พฤศจกิายน 2562 26,876.- 7,900.- 

01-05 พฤศจกิายน 2562 26,876.- 7,900.- 

02-06 พฤศจกิายน 2562 26,876.- 7,900.- 

03-07 พฤศจกิายน 2562 26,876.- 7,900.- 

04-08 พฤศจกิายน 2562 26,876.- 7,900.- 

05-09 พฤศจกิายน 2562 26,876.- 7,900.- 
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จอยแลนด์ หักค่าต๋ัว 7,000 บาท 
***ไม่มีราคาเดก็ INFANT 7,000 บาท*** 

 

วนัแรก  สนามบนิดอนเมอืง                                                                                                           (-- /--/--) 

23.30 น.  พรอ้มกันที ่สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ชัน้ 3 อาคารผูโ้ดยสารระหว่างต่างประเทศ เคานเ์ตอร ์สายการบนิ  
NOKSCOOT มเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเชค็อนิ 

 

วนัทีส่อง นารติะ - อโุมงคใ์บเมเป้ิล - ภเูขาไฟฟจู ิ– อาบน า้แร ่แชอ่อนเซ็น – บฟุเฟ่ต ์ขาป ู                  (-/L/D) 

02.20 น.      ออกเดนิทางสูโ่ตเกยีว ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิ NOKSCOOT เท ีย่วบนิที ่XW 102  
10.25 น.   ถงึสนามบนินารติะ ประเทศญีปุ่่ น (เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าไทย 2 ชัว่โมง) หลังจากผา่นขัน้ตอนศุลกากรแลว้  
เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวัน (มือ้ท ี ่1) แบบเบนโตะ 

น าท่านสู ่อุโมงคใ์บเมเป้ิล (Momiji Kairo) จุดชมใบไมเ้ปลีย่นทีส่วยงามบรเิวณทะเลสาบคาวากูชโิกะ 

ตน้เมเป้ิลทีข่ ึน้อยู่ทัง้ 2 ฝ่ังของคลองน ้าจะเปลีย่นสทีัง้สม้และแดง ใบทีแ่หง้แลว้ก็จะร่วงหลน่ลงที่คลอง ท า

ใหท้ัง้ดา้นบนและดา้นลา่งเต็มไปดว้ยใบเมเป้ิล จงึดูเหมอืนกับเป็นอุโมงคใ์บเมเป้ิล ในตอนกลางคนืจะมีไฟ 

illumination เปิ ดป ระดั บยาวต ามทางเดิน ไปตลอดแนวอีกด ว้ย  (หมาย เหตุ  เทศกาล  Fuji 

Kawaguchiko Autumn Leaves Festival จะจดัขึน้ในชว่งราวๆ กลางเดอืนพฤศจกิายนของทุก

ปี และส าหรบัปี 2019 ยงัไมป่ระกาศออกมาอยา่งแนช่ดั) 

น าทา่นเดนิทางสู ่ภเูขาไฟฟจู ิสัมผัสภเูขาไฟฟจูอิยา่งใกลช้ดิทีบ่รเิวณขัน้ที ่5 ซึง่เป็นจดุทีร่ถโดยสารสามารถขึน้
ไปจอดได ้ฟจูเิป็นภเูขาไฟทีส่งูทีส่ดุในญีปุ่่ น และยังเป็นสัญลักษณ์ของ
ประเทศญีปุ่่ นอกีดว้ย ทา่นสามารถชมความงามของภเูขาไฟฟจูไิดต้ลอดทัง้ปี 
เพราะในแตล่ะฤดภูเูขาไฟฟจูจิะมคีวามงดงามทีแ่ตกตา่งกัน และเป็นภเูขาไฟที่
สวยงามไมว่่าจะมองจากมุมไหนกต็าม (หมายเหต ุการขึน้ชมพเูขาไฟฟจู ิ
ช ัน้ 5 น ัน้ข ึน้อยูก่บัสภาพอากาศอ านวย)  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ (ม ือ้ท ี ่2) ณ หอ้งอาหาร อ ิม่อรอ่ยกบัเมนมู ือ้พเิศษ
ทีม่ขีาปู ใหท้่านไดล้ิ้มลองรสชาติปูพรอ้มน ้าจิม้สไตส์ญี่ปุ่ นอย่างจุใจ หลัง
อาหารใหท้า่นไดผ้่อนคลายกับการแชน่ า้แรธ่รรมชาต ิเชือ่ว่าถา้ไดแ้ชน่ ้าแร่
แลว้ จะท าใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหติดขีึน้ 
 สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก 

พกัที ่   ASIA KAWAGUCHIKO HOTEL  หรอืเทยีบเทา่ 
 
 
   

06-10 พฤศจกิายน 2562 26,876.- 7,900.- 

07-11 พฤศจกิายน 2562 26,876.- 7,900.- 

08-12 พฤศจกิายน 2562 26,876.- 7,900.- 

09-13 พฤศจกิายน 2562 26,876.- 7,900.- 

10-14 พฤศจกิายน 2562 26,876.- 7,900.- 

11-15 พฤศจกิายน 2562 26,876.- 7,900.- 

12-16 พฤศจกิายน 2562 26,876.- 7,900.- 

13-17 พฤศจกิายน 2562 26,876.- 7,900.- 

14-18 พฤศจกิายน 2562 26,876.- 7,900.- 

15-19 พฤศจกิายน 2562 26,876.- 7,900.- 

16-20 พฤศจกิายน 2562 26,876.- 7,900.- 

17-21 พฤศจกิายน 2562 26,876.- 7,900.- 

18-22 พฤศจกิายน 2562 26,876.- 7,900.- 

19-23 พฤศจกิายน 2562 26,876.- 7,900.- 

20-24 พฤศจกิายน 2562 26,876.- 7,900.- 

21-25 พฤศจกิายน 2562 26,876.- 7,900.- 

22-26 พฤศจกิายน 2562 26,876.- 7,900.- 
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วนัทีส่าม  โอชโินะ ฮคัไค  -  ศนูยจ์ าลองแผน่ดนิไหว - JTC DUTY FREE - วัดอาซากสุะ - หอคอยโตเกยีวสกาย 
ทร ี– ยา่นโอไดบะ - หบุเขาโอวาคดุาน ิ– (B / L / -) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ (ม ือ้ท ี ่3) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าทา่นสู ่โอชโินะ ฮคัไค (OSHINO HAKKAI) บอ่น ้าธรรมชาตกิับความเลือ่มใสศรัทธา ความเชือ่ในภเูขาไฟ 
ศักดิส์ทิธิฟ์จูยิามา่ กับเวลาแสนยาวนานจากการละลายของหมิะของบนภเูขาไฟฟจูทีีไ่หลซมึ ลกึลงพืน้พภิพ 
ปฏบัิตกิารซมึซบับรเิวณทีลุ่่มท าใหเ้กดิน ้าซมึขังขยายวงกวา้งกลายเป็นบอ่ขนาดย่อมน ้าในบอ่แตล่ะบอ่ใสสะอาด
จนเกดิสะทอ้นทีส่วยงาม ตอ่มาในปี ค.ศ. 1985 สถานทีแ่ห่งนีไ้ดรั้บการคัดเลอืกเป็น 1ใน100 อันดับแหล่งน ้า 
จากธรรมชาต ิทีด่ทีีส่ดุของญีปุ่่ น ทา่นสามารถเลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืงต่างๆ  และสนิคา้ เกษตรกรรมทีช่าวบา้น 
น ามาขายระหว่างทางได ้ ไมว่่าจะเป็นผักภเูขาทีส่ดกรอบ ผลไมอ้บแหง้ ถั่ว มันญีปุ่่ น และอืน่ๆ อกีมากมาย 
น าทา่นเยีย่มชม ศนูยจ์ าลองแผน่ดนิไหว ตัง้อยู่บรเิวณใกล ้ๆ  กับเขตภเูขาไฟฟูจ ิภายในมหีอ้งจัดแสดงขอ้มูล
การประทุของภูเขาไฟจากทุกมุมโลก หอ้งแสดงภาพแผ่นดนิไหว หอ้งแสดงเหตุการณ์หลังแผ่นดนิไหว หอ้ง
จ าลองแผ่นดนิไหว หอ้งอุทกภัย หอ้งเขาวงกตกระจก นอกจากนี้ยังมี
โซนถ่ายภาพกับภูเขาไฟฟูจ ิโซนความรูต้่างๆ และ โซนช็อปป้ิงสนิคา้
งานฝีมือญี่ปุ่ นต่างๆ เช่นมีดแบบดั้งเดิม ผลิตภัณฑ์เครื่องป้ันดินเผา 
เครือ่งส าอาง และ ของฝากอกีมากมาย และยังมหีอ้งน ้าไวบ้รกิารฟรอีีก
ดว้ย น าท่านเลือกซือ้สนิคา้ปลอดภาษี ณ JTC DUTY FREE     น า
ทา่นสัมผัสวถิชีวีติชาวญีปุ่่ น ดว้ยการสาธติการชงชา แบบญีปุ่่ น และให ้
ทา่นไดล้องชงชา และเลอืกซือ้สนิคา้นานาชนดิ 

เท ีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั (ม ือ้ท ี ่4) ณ รา้นอาหาร  

บา่ย น าท่านเดนิทางสูเ่มือง เมอืงโตเกยีว น าท่านนมัสการเจา้แม่กวนอิ

มทองค า ณ วดัอาซากสุะ (Asakusa Temple) วัดทีไ่ดช้ือ่ว่าเป็น

วัดทีม่ีความศักดิส์ทิธิ ์และไดร้ับความเคารพนับถอืมากทีส่ดุแห่งหนึง่

ในกรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองค์เจา้แม่กวนอิมทองค าที่

ศักด ิส์ทิธิ ์ขนาด 5.5 เซนตเิมตร ซึง่มักจะมีผูค้นมากราบไหวข้อพร

เพื่อความเป็นสริมิงคลตลอดทัง้ปี ประกอบกับภายในวัดยังเป็นทีต่ัง้

ของโคมไฟยักษ์ที่มีขนาดใหญ่ทีสุ่ดในโลกดว้ยความสงู 4.5 เมตร 

ซึง่แขวนหอ้ยอยู่ ณ ประตูทางเขา้ทีอ่ยู่ดา้นหนา้สดุของวัด ทีม่ีชือ่ว่า 

“ประตฟู้าค ารณ” และถนนจากประตเูขา้สูต่วัวหิารทีป่ระดษิฐานเจา้แม่

กวนอมิทองค า มีชือ่ว่า ถนนนากามเิซะ ซ ึง่เป็นทีต่ัง้ของรา้นคา้ขาย

ของทีร่ะลกึพื้นเมืองต่างๆ มากมาย อาท ิขนมนานาชนิด ของเล่น รองเทา้ พวงกุญแจที่ระลกึ ฯลฯ ใหทุ้ก

ทา่นไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากของทีร่ะลกึอสิระ และท่านสามารถเดนิไปถา่ยรูปคูก่ับหอคอยทีส่งูทีส่ดุในโลก 

แลนดม์ารก์แห่งใหม่ของกรุงโตเกยีว ณ รมิแม่น ้ าสุมดิะ หอคอยโตเกยีวสกาย ทร ี(Tokyo Sky 

tree) (ไม่รวมคา่ขึน้หอคอย) หอสง่สัญญาณโทรคมนาคมทีสู่งทีสุ่ดในโลก เปิดใหบ้รกิารเมื่อวันที่ 22 

พฤษภาคม 2555 โดยหอนี้มีความสงู 634 เมตร สามารถท าลายสถติคิวามสงูของหอกวางตุง้ ในมณฑล

กว่างโจว ซึง่มีความสงู 600 เมตร และหอซเีอ็น ทาวเวอร ์ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มีความสงู 553 

เมตร ทวิทศันข์อง “หอคอยโตเกยีวสกายทร”ี ทีบ่รรจุเทคโนโลยแีนวหนา้สดุสามารถมองเห็นไดจ้ากละแวก

วัดอาซะกซุา่ทีเ่ต็มไปดว้ยกลิน่อายแบบเมืองเกา่ของเอะโดะน าทา่นเดนิทางสู ่ยา่นโอไดบะ เป็นเกาะจ าลอง

ขนาดใหญ่ซึง่สรา้งขึน้จากการถมทะเลบรเิวณอ่าวโตเกยีว เตบิโตขึน้อย่างรวดเร็วในฐานะเขตทา่เรอื จนถงึชว่ง

ทศวรรษที่ 1990 โอะไดบะไดก้ลายเป็นย่านการคา้ ย่านพักอาศัย และนันทนาการที่ใหญ่โตแห่งหนึง่ น าชม 

Unicorn Gundam หุ่นกันดัม้ตัวใหม่เป็นรุ่น RX-0 Unicorn Gundam ในโหมด Destroy เป็นหุ่นสขีาว-แดง มี

ความสงูประมาณ 24 เมตร สงูกว่าหุ่นตัวเดมิถงึ 6 เมตร  

ค า่ อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั  
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สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก 
ทีพ่กั Okura Frontier Hotel Tsukuba Epochal หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั   
 

วนัทีส่ ี ่ นกิโก ้(Nikko)  - ทะเลสาบชูเซนจ ิ - วดันารติะซงั  - ออิอน มอลล ์ (B / อสิระ/ อสิระ) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ (ม ือ้ท ี ่5) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากนัน้เดนิทางสู ่นกิโก ้(Nikko) มีชือ่เสยีงโด่งดังในเรือ่งความสวยงามของวัดและศาลเจา้ต่างๆทีไ่ดร้ับ

การขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกจาก UNESCO น าท่านยอ้นยุค ไปสมัยเอโดะ ณ สวนสนุก เอโดะ วนัเดอร ์

แลนด ์(Edo Wonderland) สวนสนุกในธีมประวัตศิาสตรส์มัยเอโดะ ภายในดนิแดนแห่งนี้เต็มไปดว้ย

นนิจา และเหลา่ซามูไรเดนิกนัขวักไขว่อยู่ท่ามกลางอาคารบา้นเรอืนแบบสมัยกอ่น ขบวนแห่หญงิคณกิาโออิ

รันอันหรูหราสง่างาม ผ่านถนนสายต่างๆ ทีเ่ป่ียมดว้ยบรรยากาศเก่าแก่ราวกับไดย้อ้นเวลากลับไปสูส่มัยเอ

โดะเลยทเีดยีว นักท่องเทีย่วยังสามารถแตง่กายยอ้นยุคแบบสมัยเอโดะและสนุกสนานกบัการถ่ายรูปเล่นได ้

ดว้ย  

เทีย่ง อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

น าทา่นสู ่ทะเลสาบชูเซนจ ิ(Lake Chuzenji) ทะเลสาบแห่งนี้นี่จะตัง้อยู่

บรเิวณฐานภเูขาไฟนันไต นักทอ่งเทีย่วสามารถเดนิป่าไปรอบๆ ทะเลสาบชู

เซนจ ิเพือ่เพลดิเพลนิไปกับธรรมชาตทิีง่ดงามทะเลสาบแห่งนี้เกดิจากการ

ระเบดิเมือ่ประมาณ 20,000 ปีทีผ่่าน ในชว่งฤดใูบไมร้่วงกลางถงึปลายเดอืน

ตุลาคมจะสวยงามมาก เป็นพเิศษดว้ยทัศนียภาพของสสีนัของตน้ไมแ้ละ

ภูเขา แมแ้ต่ในช่วงฤดูรอ้นก็มีอากาศที่เย็นสบายไม่ไดร้อ้นเหมือนที่อื่นๆ 

เนื่องจากเป็นพื้นที่สูง 1,269 เมตรเหนือระดับน ้าทะเล อิสระใหท้่านสูด

อากาศบรสิทุธิแ์ละพักผ่อนตามอัธยาศัย เดนิทางสูเ่มอืงนารติะ น าท่านสู ่

วดันารติะซงั (Naritasan) เป็นวัดพุทธเก่าแก่ ขนาดใหญ่ ที่มีชือ่เสยีง

มากของเมอืงนารติะ สรา้งขึน้ในปี 940 ตัง้อยู่ไม่ไกลจากสนามบนินานาชาติ

นารติะ ภายในวัดมีอาคารที่หลากหลายตัง้อยู่ในบรเิวณที่กวา้งขวาง เช่น 

หอ้งโถงหลัก เจดยี์ 3 ชัน้สไตล ์Tahoto มีชือ่ว่า Great Pagoda of Peace 

นอกจากนี้ยังมีสวนญี่ปุ่ น และสวนยุโรปอกีดว้ย น าท่านชอ้ปป้ิงต่อที ่ออิอน 

มอลล ์(Aeon Narita Mall) หา้งสรรพสนิคา้ที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยว

ชาวตา่งชาต ิเนื่องจากตัง้อยู่ใกลก้บัสนามบนินานาชาตนิารติะ ภายในตกแตง่ในรูปแบบทีท่นัสมัยสไตลญ์ีปุ่่ น 

มีรา้นคา้ที่หลากหลายมากกว่า 150 รา้นจ าหน่ายสนิคา้แฟชั่น อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบา้น 

นอกจากนี้ยังมีรา้นเสื้อผา้แฟชั่นมากมาย เช่น MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, Capcom games 

arcade และซปุเปอรม์ารเ์กตขนาดใหญ่ เป็นตน้  

ค า่ อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั  
พกัที ่  ASIA NARITA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีห่า้  ออิอน - สนามบนินารติะ - สนามบนิดอนเมอืง                                                             (B / อสิระ / --) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ (ม ือ้ท ี ่6) ณ หอ้งอาหาร 
  น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 
13.55 น. ออกเดนิทางจากสนามบนินารติะ โดยสายการบนิ NOKSCOOT เท ีย่วบนิที ่XW 101 
18.20 น.  เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 
 
 

**โปรแกรมสามารถสลบัปรบัเปลีย่นไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้** 
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เงือ่นไขหอ้งพกั :  
1. โรงแรมทีร่ะบใุนรายการทัวรย์ังไมค่อนเฟิรม์ 100% ซึง่อาจจะมกีารเปลีย่นแปลง โดยทางบรษัิททัวรจ์ะแจง้ใหท้ราบพรอ้มกับใบนัด
หมายเตรยีมตัว ประมาณ 1-3 วัน กอ่นการเดนิทาง โดยจะจัดโรงแรมใหอ้ยูใ่นระดับเดยีวกัน 

2. โรงแรมในประเทศญีปุ่่ น หอ้งพักจะมขีนาดคอ่นขา้งเล็กและบางโรงแรมจะไมม่บีรกิารหอ้งพักแบบ 3 ทา่น (TRIPLE) ดังนัน้ทาง
บรษัิททัวรจ์ะจัดหอ้งพักใหท้า่นแยกเป็น 2 หอ้งพักแทน คอื 1 หอ้งนอนคู ่(พัก 2 ทา่น) และ 1 หอ้งพักเดีย่ว (พัก 1 ทา่น) 
3. บางโรงแรมในประเทศญีปุ่่ น ไมม่บีรกิารหอ้งพักแบบเตยีงคู ่(TWIN) หรอืกรณีทีห่อ้งพักแบบเตยีงคูโ่รงแรมนัน้เต็ม (TWIN) ทาง

บรษัิททัวรจ์ะจัดหอ้งพักแบบ 1 เตยีงใหญ ่(DOUBLE) ใหท้า่นแทน 
4. กรณีโรงแรมทีเ่ขา้พัก ไมม่บีรกิารออนเซน็ภายในโรงแรม ทางบรษัิททัวรจ์ะน าคณะเขา้ใชบ้รกิารออนเซน็ทีอ่ยูบ่รเิวณใกลเ้คยีงแทน 
(เฉพาะรายการทวัรท์ ีร่ะบุโปรแกรมอาบน า้แรธ่รรมชาตเิทา่น ัน้) 
 

 

* ต๋ัวสายการบนิไม่สามารถระบุที่น่ัง ใช้วธีิ RANDOM คือการสุ่มเลือกที่น่ังโดยระบบสายการบนิ * 
การจัดที่น่ังบนเคร่ืองบนิ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผู้ก าหนด ทางผู้จัดไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ 

แต่จะท าการ Request ให้ได้เท่าน้ัน งดการคืนบัตรโดยสาร และหากยกเลิกการเดนิทาง  
ทางสายการบนิไม่มีระบบคืนเงนิบางส่วน 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 
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ราคาทวัรร์วม 

1. ค่าต๋ัวเครือ่งบนิไป-กลับ ตามรายการ   2.คา่อาหารทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ 
3. ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการ   4.คา่ทีพั่กหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามรายการ 
5. ค่ารถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ   6.คา่ภาษีสนามบนิ ทกุแห่งทีม่ ี
7. ค่าน ้าหนักกระเป๋าสัมภาระไป-กลับ ทา่นละ 20 กก.  8.หัวหนา้ทวัรน์ าเทีย่วตลอดรายการ 
9. ค่าประกันอุบัตเิหตรุะหว่างเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
10. น ้าดืม่วันแรก 1 ขวด 

 
ราคาทวัรไ์มร่วม  

1.   ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ / ใบก ากับภาษี) 
2.   ค่าใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพทส์ว่นตัว ค่าซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่ 
3. ค่าน ้าหนักกระเป๋าสัมภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิขาไป 20 กก. / ขากลับ 20 กก.) 
4. ค่าวซีา่ส าหรับพาสปอรต์ตา่งชาต ิ
5. ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ทา่นละ 1,900 บาท ตอ่ทรปิ (ช าระทีส่นามบนิดอนเมอืงในวนัเช็คอนิ) 
6. ทปิหวัหนา้ทวัร ์ตามความพงึพอใจ 

 

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 30 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอ
สงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 

 
เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่
ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่แจง้
ยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) 
จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่ท าเรือ่งขอรับเงนิ
ค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารตา่งๆ 
และหนา้สมดุบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิค่าบรกิารดังนี้ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมัีดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับ
สายการบนิ หรอืผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ าหรอืค่าบรกิารทัง้หมด   

4. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี ้วันจันทร ์
ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. – 17.30 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 16.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์
ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 30 คน  
 
เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ีส้ าหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวรน์ีเ้ป็นทวัรแ์บบเหมา หากทา่นไม่ไดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่่าบางสว่นหรอืทัง้หมด หรอื

ถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบรษัิทจะไม่คนืเงนิค่าบรกิารไมว่่าบางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 30 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้ับ

นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มวีซีา่  และอยา่งนอ้ย 15 วัน
กอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่  แต่หากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่ี
นักทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

หากผู้โดยสารถูกปฎิเสธการออกนอกประเทศไทยหรือเข้าประเทศญ่ีปุ่น 

จากเจ้าหน้าที่แรงงานไทยหรือเจ้าหน้าที่ตรวจคนออกนอกประเทศไทยและเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองที่ประเทศญ่ีปุ่นทางผู้จัด
และทางสายการบนิจะไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ทุกกรณี 

ผู้โดยสารอาจจะต้องรับผิดชอบค่าปรับที่ประเทศญ่ีปุ่นเรียกเก็บ 

ผู้โดยสารต้องรอกลับประเทศไทยในเที่ยวบนิถัดไปที่มีที่น่ังว่างหรือตามวันเดนิทางของต๋ัวเคร่ืองบนิ 

ทั้งน้ีแล้วแต่ทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนและสายการบนิ ทางผู้จัดไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ 
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4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอื
เดนิทาง และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต๋ัวเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทาง
บรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ า 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ 
ภมูอิากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่ว
สว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืค่าใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจาก
ความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวัิต ิ อุบัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหาย
หรอืเสยีหายของสัมภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสดุวสัิยอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารนีค้ านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวน
สทิธิใ์นการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ต๋ัวเครือ่งบนิ ค่า
ภาษีเชือ้เพลงิ ค่าประกันภยัสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

 

 

 

 

 

 
 
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครื่องบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภุัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ และ
รวมกันทกุชิน้ไมเ่กนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ที่
ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจภุณัฑม์ากกว่าที่
ก าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
2. สิง่ของทีม่ลัีกษณะคลา้ยกับอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝาก
เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
3. ประเทศญีปุ่่ น มีกฎหมายหา้มน าผลติภัณฑ์ทีท่ ามาจากพืช และเนื้อสัตว์ทุกชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด  ไข ่
เนือ้สัตว ์ไสก้รอกฯ เพือ่เป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหล่านี ้หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีค่าปรับในอัตรา
ทีส่งูมาก 

 
หมายเหต ุ

1.บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการออกทวัรต์ ัง้แต ่30 ทา่นขึน้ไป หากมลีกูทวัรต์ า่กวา่นีอ้าจจะตอ้งมกีารปรบัราคาขึน้ 
2.ทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิเทีย่วบนิ, การประทว้ง, การ
นัดหยดุงาน, การกอ่จลาจล หรอืกรณีทีท่า่นถกูปฏเิสธ การเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอื
เจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้จากไทย และต่างประเทศซึง่อยู่นอกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 
3.ทางบรษัิทฯจะรับเฉพาะลูกคา้ทีม่คีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
4.ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท ิ ไม่เทีย่วบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมือ้เพราะค่าใชจ้า่ยทกุอย่างทางบรษัิทฯไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยใหตั้วแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออก
เดนิทางแลว้ 

 
 

 

 
 

ขอ้ควรทราบ 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่นไม่
เกนิ 15 วนัไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการ
ตรวจเขา้เมอืงเพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

- ต ัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
- สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่นได ้ 

(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 

- ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ น  
(เชน่ คนรูจ้กั โรงแรม และอืน่ๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

- ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

โปรดอา่นทกุขอ้ในรายการทวัรโ์ดยละเอยีด  

หากมขีอ้สงสยักรณุาสอบถามกอ่นท าการจองทกุคร ัง้ 


