
Summer in Tokyo ภูเขาไฟฟจู ิ6 วนั 3 คนื 

วัดอาซากซุะ- ภูเขาไฟฟจู ิ– ลองเรอืทะเลสาบ

อาช ิ- จใุจชอปปง 

 

 

 

 

 

กาํหนดวนัเดนิทาง 

21-26 มถินุายน 2562 และ 22-27 สงิหาคม 2562 

 

ฮาโกเน่ ล่องเรือชมความงามทะเลสาบอาชิ ชมความงามของฤดูกาลใบไมเ้ปลี�ยน

สี 

ชิสึโอกะ ชมความงดงามแห่งยอดเขาที�ธรรมชาติสร้างสรรคอ์ยา่งน่าอศัจรรย ์

ภูเขาไฟฟูจิชอ้ปปิ� งสินคา้แบรนดเ์นม ณ โกเทม็บะเอาท์เลท 

โตเกยีว นมสัการขอพรองคเ์จา้แม่กวนอิม ณ วัดอาซะกุซะ ชอ้ปปิ� งสุดเหวี�ยงใจ

กลางกรุง ย่านชินจูกุ อิสระเต็มวนั หรือ เลือกซื�อทวัร์ที�โตเกียวดิสนีย์

แลนด์สนุกสนานกบัเครื�องเล่นและตวัการ์ตูนจากวอลดีสนีย ์ชมการ

แสดงจากมิกกี� เมา้ทพ์ร้อมผองเพื�อน อนัสุดแสนประทบัใจ 

 

 

 



   

    

 

12.00 น. บริการรับท่านที�บา้น (เฉพาะพื�นที� จ.ภูเกต็) 

14.00 น. พร้อมกนัที�สนามบินภูเกต็ เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเซีย 

16.40 น. เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินแอร์เอเซีย เที�ยวบิน FD3008 

18.20 น.  ถงึกรุงเทพฯ แวะเปลี�ยนเครื�อง 

21.30 น. พร้อมกนัที�สนามบินดอนเมือง Terminal 1 ชั�น 3 เคาน์เตอร์ 4 สายการบิน ไทย

แอร์เอเซียเอก็ซ์ แอร์บสั เอ 330-300 เพื�อเตรียมตวัเดินทางและผา่นขั�นตอนการ

เช็คอิน 

23.55 น. เหิน ฟ้าสู่นาริตะ ประเทศญี�ปุ่น โดยเที�ยวบินที� XJ600 (มีบริการอาหารบน

เครื�อง (เครื�องดื�มทุกชนิด ต้องชําระเงนิซื�อเพิ�มเตมิ)  

 

หมายเหตุเคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื� องออกอย่างน้อย 60 นาที ผู้โดยสารพร้อม ณ 

ประตูขึ �นเครื�องก่อนเวลาเครื�องออก 45 นาที 

 

 

 

 

08.00 น.   เดนิทางถงึนาริตะ หลงัจากผ่านขั�นตอนศุลกากรแล้ว นาํท่านเดินทางสู่วดัอาซากุสะวดั

ที�เก่าแก่ที�สุดในกรุงโตเกียว เขา้นมสัการขอพรจากพระพุทธรูปเจ้าแม่กวนอิมทองคํา

นอกจากนั�นท่านยงัจะไดพ้บกบัโคมไฟขนาดยกัษที์�มีความสูงถึง 4.5 เมตร หนกั 670 

กิโลกรัม ซึ� งแขวนอยู่บริเวณประตูทางเขา้วดั และยงัสามารถเลือกซื�อเครื�องรางของ

ขลงัไดภ้ายในวดั  จากนั�นอิสระให้ท่านชอ้ปปิ� งบนถนนนากามิเสะ เพื�อเลือกซื�อสินคา้

ของที�ระลึกต่างๆ มากมาย เช่น พวงกญุแจ พดัญี�ปุ่น โคมไฟ ฯลฯ   

 

วนัแรก ภเูกต็ - กรงุเทพฯ - นารติะ 

วนัทีส่อง นารติะ - วดัอาซากสุะ - อทุยานฮาโกเน - ลองเรอื

ทะเลสาบอาช ิ- โกเทม็บะ 



 

 

 

 

 

 

เที�ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย นําท่านเดินทางโดยรถโคช้สู่วนอุทยาน

แห่งชาติฮาโกเน่นําท่าน ล่องเ รือโจร

ส ลั ด  บ ริ เ ว ณ ท ะ เ ล ส า บ อ า ชิ  สั ม ผ ัส

บ ร ร ย า ก า ศ  แ ล ะ ช ม ค ว า ม ง า ม ข อ ง

ทะเลสาบนํ� าจืดขนาดใหญ่ ที�ได้สมญา

นามว่า “ราชินีแห่งทะเลสาบ” ที�เกิดจาก

การระเบิดของภูเขาไฟเมื�อกวา่ 3,000 ปีที�แลว้ หากวนัใดอากาศสดใส ท่านจะไดส้มัผสั

ทศันียภาพในอีกมิติหนึ� งที�มีความงดงามราวกบัภาพวาดสะทอ้นลงสู่ทะเลสาบเปรียบ

ดั�งภาพสะทอ้นจากกระจกใสบานใหญ่  จากนั�นนาํท่านเดินทางสู่ โกเท็มบะพรีเมี�ยม

เอ้าท์เลทที�รวบรวมแบรนดร์ะดบัโลกมาไวด้ว้ยกนับนหุบเขาริม Tomei Expressway ที�

เชื�อมระหวา่ง ภูเขาไฟฟูจิ-อุทยานแห่งชาติฮาโกน่กบัมหานครโตเกียว ใหท่้านไดอิ้สระ

กบัการเลือกซื�อเลือกชมสินคา้ที�ไดร้วบรวมกว่า 165 แบรนดด์งัไม่ว่าจะเป็น  Coach , 

Bally , Diesel , Gucci , Zara, Hugo Boss, Versace, Yves Saint Laurent Rive Gauche, 

Gap และอีกมากมาย หมวดสินคา้ Intimate Apparel ไดแ้ก่ Kid Blue และ Triumph 

หมวดสินคา้ Home Fashion ไดแ้ก่ Bodum, Fragrance Outlet  และRichard Ginoriเป็น

ตน้ นอกจากนี� ยงัมีหมวดสินคา้อื�นๆ อย่างรองเทา้ กระเป๋า เสื�อผา้เด็ก ซึ� งของทุกชิ�น

เป็นของแท ้และราคาถูกกว่าในห้างสรรพสินคา้ที�รวมไวใ้นพื�นที�กว่า 400,000 ตาราง

ฟุต ถือเป็นสวรรคแ์ห่งการชอ้ปปิ� งของคนญี�ปุ่นโดยเฉพาะ ไดเ้วลาสมควรเดินทางสู่ 

บริเวณทะเลสาบคาวาคูชิโกะ ซึ� งเป็น 1 ใน 5 ทะเลสาบที�ลอ้มรอบภูเขาไฟฟูจิ  



  นาํท่านเขา้สู่ที�พกั ณ โรงแรม Kosuienหรือ ระดบัเทียบเท่า  

(ลกัษณะหอ้งพกัสไตส์ญี�ปุ่น-เรียวกงั พกัหอ้งละ 3-5 คน) 

คํ�า รับประทานอาหารคํ�า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

หลงัอาหารคํ�า อิสระใหท่้านไดผ้อ่นคลายกบัการแช่นํ� าแร่ธรรมชาติ เชื�อวา่ถา้ไดแ้ช่

นํ� าแร่แลว้ จะทาํใหผ้วิพรรณสวยงามและช่วยใหร้ะบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ�น 

 

 

 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่ บ่อนํ�าศักดิ�สิทธิ�โอชิโนะฮัคไคบ่อนํ� าที�เกิดจากการละลายของหิมะบน

ภูเขาไฟฟูจิ ที�ใชเ้วลาอนัยาวนาน ในการไหลลงมาสู่พื�นดินและซึมซาบไปยงับ่อนํ� าแต่

ละบ่อ ดงันั�นนํ� าที�อยูใ่นบ่อ จะ เป็นนํ� าที�ใสสะอาด และสดชื�นมาก ในปี 1985 สถานที�

แห่งนี� ยงัไดถู้กเลือกให้เป็น 1 ใน 100 อนัดบั แหล่งนํ� าจากธรรมชาติที�ดีที�สุดของญี�ปุ่น

อีกดว้ย โดยแบ่งเป็นทะเลสาบยอ่ยๆไดถึ้ง 8 แห่ง โดยชื�อโอชิโนะฮคัไค มีความหมาย

ว่า ทะเลสาบทั�ง 8 แห่งโอชิโนะ ให้ท่านไดช้มทศันียภาพที�เยน็สบาย และผ่อนคลาย

ของทะเลสาบ อีกทั�งความสวยงาม และความสมบูรณ์ของธรรมชาติอนัน่าหลงใหลยงั

ประทบัท่านอีกดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่าม     บอน้าํศกัดิส์ทิธิโ์อชโินะฮคัไค - ภเูขาไฟฟจู ิ - ไร

สตอเบอรรี ่- โตเกยีว - ชอปปงชนิจกู ุ- นารติะ 



ไดเ้วลาอนัสมควร นาํท่านสู่ 

ชั�น 5(ขึ�นอยู่กบัสภาพภูมิอากาศ

อากาศอนับริสุทธิ� บนยอดเขาฟูจิ ถ่ายภาพที�ระลึก

กบัภูเขาไฟที�ได้ชื�อว่ามีสัดส่วนสวยงามที�สุดใน

โลก ซึ� งเป็นภูเขาไฟที�ยงัดบัไม่สนิท และมีความ

สูงที�สุดในประเทศญี� ปุ่นจากด้านล่างสู่บนยอด

ปล่องเขาดว้ยความสูง 

ไปเพลิดเพลินต่อกับการเลือกชมและซื� อสตรอ

เบอร์รี�  ไร่สตรอเบอรี� ของชาวญี�ปุ่นที�มีการปลูก

อย่างพิถีพิถัน และได้รับการดูแลเอาใจใส่ทุก

กระบวนการทุกขั�นตอน 

รสชาติหวานกว่าบ้านเร

คอืท่านสามารถชิมสตรอเบอร์รี�ในไร่นี�ได้ และท่านยังสามารถซื�อกลบัมาเป็นของฝาก

แก่คนที�บ้านได้ ไม่ว่าจะเป็นผลสตรอเบอร์รีสดๆ ขนมต่างๆที�แปรรูปจากสตรอเบอรี�

เที�ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร

นาํท่านเดินทางกลบัสู่โตเกียว  นาํท่าน 

จบัจ่ายซื�อสินคา้นานาชนิด ได้จากที�นี�  ไม่ว่าจะเป็น ร้านซานริโอะ ร้านขายเครื� อง

อิ เลคทรอนิกส์ กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา  เครื� องสําอาง ต่างๆ กันที� ร้าน 

MATSUMOTO แหล่งรวมเหล่าบร

หนา้ WHIP FOAM 

ไทยรู้จกัเป็นอยา่งดี  

รนด์ดงัอาทิ LOUIS VULTTON, UNIQLO, 

MIYAKE, เสื�อ COMME DES GARCONS, H&M 

แบรนดด์งั อาทิ NIKE, CONVERSE, NES BALANCE, REEBOK 

ABC MART  สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางสู่

คํ�า  อสิระอาหารคํ�า เพื�อความสะดวกในการช้อปปิ� ง

ที�พกั Narita Kikusui Hotel  

ไดเ้วลาอนัสมควร นาํท่านสู่ ภูเขาไฟฟูจิ บริเวณ

ขึ�นอยู่กบัสภาพภูมิอากาศ) ให้ท่านไดส้มัผสั

อากาศอนับริสุทธิ� บนยอดเขาฟูจิ ถ่ายภาพที�ระลึก

กบัภูเขาไฟที�ได้ชื�อว่ามีสัดส่วนสวยงามที�สุดใน

ซึ� งเป็นภูเขาไฟที�ยงัดบัไม่สนิท และมีความ

สูงที�สุดในประเทศญี� ปุ่นจากด้านล่างสู่บนยอด

วยความสูง 3,776 เมตร  จากนั�นนาํท่าน

ไปเพลิดเพลินต่อกับการเลือกชมและซื� อสตรอ

ไร่สตรอเบอรี� ของชาวญี�ปุ่นที�มีการปลูก

อย่างพิถีพิถัน และได้รับการดูแลเอาใจใส่ทุก

กระบวนการทุกขั�นตอน ... ทําให้ผลของสตรอเบอร์รี�นั�นมีขนาดใหญ่ สีแดงสด และ

รสชาติหวานกว่าบ้านเราหลายเท่าท่านจะได้ชมถึงวิธีการเก็บสตอเบอร์รี�และที�สําคัญ

คอืท่านสามารถชิมสตรอเบอร์รี�ในไร่นี�ได้ และท่านยังสามารถซื�อกลบัมาเป็นของฝาก

แก่คนที�บ้านได้ ไม่ว่าจะเป็นผลสตรอเบอร์รีสดๆ ขนมต่างๆที�แปรรูปจากสตรอเบอรี�

รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นาํท่านเดินทางกลบัสู่โตเกียว  นาํท่าน ช้อปปิ� งย่านชินจุกุให้ท่านไดเ้พลิดเพลินกบัการ

จบัจ่ายซื�อสินคา้นานาชนิด ได้จากที�นี�  ไม่ว่าจะเป็น ร้านซานริโอะ ร้านขายเครื� อง

อิ เลคทรอนิกส์ กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา  เครื� องสําอาง ต่างๆ กันที� ร้าน 

แหล่งรวมเหล่าบรรดาเครื�องสาํอางมากมาย อาทิ มาร์คเตา้หู้

WHIP FOAM ที�ราคาถูกกวา่บา้นเรา  3 เท่า, ครีมกนัแดดชิเซโด ้แอนเนสซ่าที�คน

 และสินคา้อื�น ๆ  หรือให้ท่านไดส้นุกกบัการเลือกซื�อสินคา้ แบ

LOUIS VULTTON, UNIQLO, กระเป๋าสุดฮิต 

COMME DES GARCONS, H&M หรือเลือกซื�อรองเทา้หลากหลาย

NIKE, CONVERSE, NES BALANCE, REEBOK 

สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางสู่นาริตะ 

อสิระอาหารคํ�า เพื�อความสะดวกในการช้อปปิ� ง 

Kikusui Hotel  หรือเทียบเท่า 

ทําให้ผลของสตรอเบอร์รี�นั�นมีขนาดใหญ่ สีแดงสด และ

าหลายเท่าท่านจะได้ชมถึงวิธีการเก็บสตอเบอร์รี�และที�สําคัญ

คอืท่านสามารถชิมสตรอเบอร์รี�ในไร่นี�ได้ และท่านยังสามารถซื�อกลบัมาเป็นของฝาก

แก่คนที�บ้านได้ ไม่ว่าจะเป็นผลสตรอเบอร์รีสดๆ ขนมต่างๆที�แปรรูปจากสตรอเบอรี� 

ให้ท่านไดเ้พลิดเพลินกบัการ

จบัจ่ายซื�อสินคา้นานาชนิด ได้จากที�นี�  ไม่ว่าจะเป็น ร้านซานริโอะ ร้านขายเครื� อง

อิ เลคทรอนิกส์ กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา  เครื� องสําอาง ต่างๆ กันที� ร้าน 

รดาเครื�องสาํอางมากมาย อาทิ มาร์คเตา้หู,้ โฟมลา้ง

ครีมกนัแดดชิเซโด ้แอนเนสซ่าที�คน

หรือให้ท่านไดส้นุกกบัการเลือกซื�อสินคา้ แบ

กระเป๋าสุดฮิต BAO BAO ISSEY 

หรือเลือกซื�อรองเทา้หลากหลาย

NIKE, CONVERSE, NES BALANCE, REEBOK ฯลฯ ไดที้�ร้าน 



 

 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 

อิสระเต็มวนั ให้ท่านไดเ้ดินทางสู่สถานที�ท่องเที�ยว หรือแหล่งช้อปปิ� งต่างๆ โดยตวั

ท่านเอดิสนียแ์ลนด ์เดินทางโดยรถไฟ (ค่าดิสนียแ์ลนดป์ระมาณ ท่านละ 3,500 บาท) 

โตเกียวดีสนีย์แลนด์ โลกแห่งจินตนาการของราชาการ์ตูนญี�ปุ่นซึ� งเป็นดิสนียแ์ลนด์

แห่งแรกที�สร้างนอกประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสร้างขึ�นในปี พ.ศ. 2526 จากการถม

ทะเลและใชทุ้นสร้างกว่า  600 ลา้นบาท ให้ท่านสนุกสนานกบัเครื�องเล่นนานาชนิด ( 

ไม่จาํกดัจาํนวนการเล่น ) ผจญภยัในดินแดนต่างๆ ให้ท่านเล่นเครื�องเล่นตวัใหม่จาก

ภาพยนตร์การตูนเรื�องดงั Toy Story ชมฉากรบกลางทะเลคาริเบียนในดินแดนโจร

สลดัจากภาพยนตร์ The Pirate of Caribbean เขย่าขวญักบับา้นผีสิงใน Haunted 

Mantionสมัผสัความน่ารักของตุ๊กตาเด็กนานาชาติในโลกใบเล็ก Small World ชม

ภาพยนตร์สามมิติ The Invention of the Year ให้ท่านไดส้นุกสนานพร้อมกบัการ

จบัจ่ายเลือกซื�อสินคา้ที�ระลึกน่ารักในดิสนียแ์ลนด์อีกทั�งยงัจะไดส้ัมผสักบัตวัการ์ตูน

เอกจากวอลดิสนีย ์อยา่ง มิกกี� เมา้ส์มินนี�เมา้ส์ พร้อมผองเพื�อนการ์ตูนอีกมากมายสนุก

กบัการจบัจ่ายซื�อของที�ระลึกน่ารักในดิสนียแ์ลนด ์

เที�ยง อาหารกลางวนั อสิระตามอธัยาศัยเพื�อความสะดวกในเวลาช้อปปิ� งของท่าน 

คํ�า  อาหารคํ�า อสิระตามอธัยาศัย 

ที�พกั  Narita Kikusui Hotel  หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

วนัทีส่ี ่ นารติะ - อสิระเตม็วนั หรอื เลอืกซือ้ทวัรโตเกยีวดสินยี

แลนด 



 

 

 

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 

นาํท่านสู่ วดันาริตะซึ� งเป็นวดัประจาํเมืองนาริตะ ซึ� งตั�งอยูบ่นเนินเขากลางเมืองนาริตะ 

มีผูค้นหลงัไหลกนัมานมสัการสิ�งศกัดิ� สิทธิ� เพื�อความเป็นสิริมงคล เนื�องจากเป็นวดัที�มี

สถาปัตยกรรมอนัสวยงามอนัแสดงออกถึงวฒันธรรมของญี�ปุ่นอย่างแทจ้ริงที�ไดรั้บ

ความศรัทธาอยา่งสูงโดยเฉพาะอยา่งยิ�งในวนัขึ�นปีใหม่จะคลาคลํ�าไปดว้ยผูค้นที�มาขอ

พร นบัแสนคน ซึ�งในแต่ละปีจะมีนกัท่องเที�ยวนิยมมาเยี�ยมชมเป็นอนัดบัสองในญี�ปุ่น 

เพื�อขอพรจากหลวงพ่อ “ฟุโดเมียว” (เทพเจ้าแห่งไฟ) อันศักดิ� สิทธิ�  และย ังมี 

“เครื�องราง” หรือ “ฮู”้ ต่างๆ รวมทั�งสินคา้ที�ระลึกต่างๆ ในราคายอ่มเยาบริเวณรอบๆ

วดั   จากนั�นนาํท่านอิสระชอ้ปปิ� ง ณ ห้างสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ของ นาริตะ ห้างฯ อิ

ออนจัสโก้ซื� อของฝากก่อนกลับ อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม้ และ หากท่านใด

หลงใหลในรสชาติของคิทแคทชาเขียวสามารถหาซื�อไดที้�นี�ไดเ้ลย 

เที�ยง  อสิระอาหารกลางวนัเพื�อความสะดวกในการช้อปปิ� งของท่าน 

นาํท่านเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ Terminal 2 Row N เพื�อทาํการเช็คอิน 

20.40 น. เหินฟ้าสู่กรุงเทพ ฯ โดยสายการบิน ไทยแอร์เอเชีย เอก็ซ์แอร์บัส เอ 330-300 เที�ยวบิน

ที�XJ 607 

  

 

 

 

01.20 น.  เดนิทางถงึสนามบินดอนเมืองโดยสวสัดภิาพ พร้อมความประทับใจ 

07.35 น.  เหินฟ้าทางสู่ภูเกต็ โดยสายการบินแอร์เอเซีย เที�ยวบิน FD3207 

09.00 น.  ถึงภูเกต็ โดยสวสัดิภาพ  

วนัทีห่า วดันารติะ – ชอปปงออิอน– สนามบนินารติะ – กรงุเทพฯ  

วนัทีห่ก  กรงุเทพฯ – ภเูกต็ 



บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ�ในการเปลี�ยนแปลงรายการ ทั�งนี�ขึ�นอยู่กบัสภาวะอากาศ การเมือง โรคระบาด 

และสายการบิน 

ราคาอาจเปลี�ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั�งนี�ขึ�นอยู่กบัอตัราแลกเปลี�ยนของเงนิสกลุเยน 

 

อตัราค่าบริการ การันตจีาํนวนผู้เดนิทาง 40 ท่าน  

โดยประมาณ  ท่านละ 39,900 บาท (พกัห้องละ 2 ท่าน) 

(ราคาพเิศษงดแจกของแถม) 

 

หมายเหตุ 

1. การเดินทางในครั� งนี�จะต้องมีผู้โดยสารจํานวน 40 ท่านขึ�นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจํานวน

ดงักล่าว    

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ�ในการเปลี�ยนแปลงราคา 

2. ไม่มีราคาเดก็ เนื�องจากเป็นราคาพเิศษแล้ว 

3. การผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง เป็นวิจารณญาณของเจ้าหน้าที�ตรวจคนเข้าเมืองในแต่ละ

ประเทศ หากไม่ได้รับการอนุญาติให้เข้าหรือออกนอกประเทศนั�นๆ  ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ�

ไม่คนืค่าทัวร์ ไม่ว่ากรณใีดๆ  

 

อตัราค่าบริการนี�รวม 

1. ค่าตั�วโดยสารเครื�องบินไป-กลบั ชั�นประหยดั 

2. ค่าที�พกัหอ้งละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที�ระบุไวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า  

3. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที�ระบุไวใ้นรายการ 

4. ค่าใชจ่้ายของมคัคุเทศกที์�คอยอาํนวยความสะดวกใหท่้านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 

5. ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000.- บาท 

*** เด็กอายุตํ�ากว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุ 75 ปีขึ�นไป จะได้รับความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ

เพยีงครึ�งเดยีว *** 

6. ค่าภาษีนํ� ามนั ที�สายการบินเรียกเก็บ ณ วนัที� 29 เมษายน 2560และท่านตอ้งชาํระเพิ�มเติม ใน

กรณีที�ทางสายการบินมีการเรียกเกบ็เพิ�ม  



อตัราค่าบริการนี�ไม่รวม 

1. ค่าทาํหนงัสือเดินทางไทย, หนงัสือเดินทางเล่มสีเหลืองของคนจีนและ ค่าแจง้เขา้ แจง้ออก 

สาํหรับท่านที�ถือต่างดา้ว 

2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าอาหาร - เครื�องดื�ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท ์เป็น

ตน้ 

3. ค่านํ� าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีที�เกินกวา่สายการบินกาํหนด 20 กิโลกรัม 

4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ที�จ่าย 3% 

5. ค่าทิปไกด์และคนขบัรถวนัละประมาณ 500 เยนต่อท่าน/วนั  

การยกเลกิ : 

1. กรณีแจง้ยกเลิกการเดินทางก่อน 35 วนัทาํการ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ� ในการยึดเงินมดัจาํ 

5,000 บาท 
2. กรณีแจง้ยกเลิกการเดินทางหลงั 35 วนัทาํการ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ� ในการคืนเงินมดัจาํ

ทั�งหมดแต่ถา้สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดใ้นวนัเดิม ผูย้กเลิกตอ้งรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที�
เกิดขึ�นทั�งหมดตามความเป็นจริง เช่น  
ค่าธรรมเนียมการเปลี�ยนชื�อตั�ว, ส่วนต่างของภาษีนํ� ามนัเชื�อเพลิง / ตั�ว 1 ใบ และค่าใชจ่้ายอื�นๆ ถา้
มี  

หมายเหตุ 

 การเดินทางในคณะนี�จะตอ้งมีผูโ้ดยสารจาํนวน 30 ท่านผูใ้หญ่ขึ�นไป และในกรณีที�ผูโ้ดยสารไม่

ครบคณะ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ� ในการออกเดินทาง หรือ ปรับราคาขึ�นตามความเหมาะสม 

หากลูกคา้ตอ้งการเดินทาง 

 ในกรณีที�ทางสายการบินมีการเรียกเก็บค่าภาษีเชื� อเพลิงหรือใดๆเพิ�มเติมราคานี� อาจมีการ

เปลี�ยนแปลงไดต้ามประกาศสายการบิน  

 รายการท่องเที�ยวและรายการอาหารที�ระบุไว ้อาจมีการเปลี�ยนแปลงไดต้ามสถานการณ์ โดยไม่

จาํเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 

 หนังสือเดินทาง ตอ้งมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ� รับ

เฉพาะผูมี้วตัถุประสงคเ์พื�อการท่องเที�ยว ค่าทวัร์ที�จ่ายใหก้บัผูจ้ดั เป็นการชาํระแบบจ่ายชาํระขาด 

และผูจ้ดัไดช้าํระให้กบัสายการบินและสถานที�ต่าง ๆ แบบชาํระขาดเช่นกนัก่อนออกเดินทาง 

ฉะนั�นหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใดหรือได้รับการ



ปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญี�ปุ่น)  ทางผู ้

จดั ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดส่วนใด ๆ รวมทั�งค่าตั�วเครื�องบินใหแ้ก่ท่าน) 

 หากมีเพื�อนหรือญาติของท่านตอ้งการร่วมเดินทางท่องเที�ยวระหว่างท่องเที�ยวในประเทศญี�ปุ่น

หรือปัญหาต่าง ๆ ตลอดจนข้อแนะนํากรุณาติดต่อเจ้าหน้าที�ที� รับผิดชอบ หากท่านมีความ

จาํเป็นตอ้งรับฝากของจากผูอื้�นเพื�อที�จะนาํไปยงัประเทศ             นั�น ๆ  หรือนาํกลบัประเทศไทย 

ควรตรวจสิ�งของนั�นวา่ตอ้งไม่เป็นสิ�งของผดิกฎหมาย ซึ� งของผดิกฎหมายบางประเภท อาจมีโทษ

ถึงขั�นประหารชีวิต เจา้หนา้ที�จะไม่รับฝากกระเป๋าหรือสิ�งของใดใด 

 กรณีปิดกรุ๊ปการขายตามพีเรียดที�ระบุ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิคืนเงินมดัจาํทุกกรณี  

 หากยกเลิกก่อนออกเดินทางน้อยกว่าวนัดงักล่าว ทางผูจ้ดัมีค่าใชจ่้ายที�ไดช้าํระล่วงหน้าไปแลว้

จาํนวนมาก ขอสงวนสิทธิ� ในการหกัเงินในส่วนที�เกิดขึ�นจริง  

 

 คณะเดินทางช่วงวนัหยุด หรือ เทศกาลที�ต้องการันตีมดัจาํหรือซื� อขาดแบบมีเงื�อนไขหรือ

เที�ยวบินเหมาลาํ Charter Flight หรือ Extra Flight กบัสายการบิน หรือผา่นตวัแทนในประเทศ

หรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํหรือค่าทวัร์ทั�งหมด  ขอสงวนสิทธิ� ที�จะปรับราคาตาม

สถานการณ์ที�มีการปรับขึ�นจากภาษีเชื�อเพลิงที�ทางสายการบินอาจจะมีการเรียกเก็บเพิ�มเติม 

ตลอดจนการเปลี�ยนแปลงเที�ยวบินและตามตารางบินของสายการบิน  

 หากมีการถอนตวัหรือไม่ไดใ้ชบ้ริการตามที�จองระบุเอาไวห้รือก่อนรายการท่องเที�ยวจะสิ�นสุดลง 

ผูจ้ดัถือวา่ผูท่้องเที�ยวสละสิทธิ� และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที�ไดช้าํระไว ้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั�งสิ�น 

เนื�องจากค่าใชจ่้ายที�ท่านไดจ่้ายให้กบัผูจ้ดั เป็นการชาํระแบบยืนยนัการใชบ้ริการแบบผูจ้ดัเป็น

ตวัแทนนายหน้า ผูจ้ดัไดช้าํระค่าใชจ่้ายทั�งหมดให้แก่ผูใ้ห้บริการในแต่ละแห่งแบบชาํระเต็มมี

เงื�อนไข  

 กรณีเกิดความผดิพลาดจากตวัแทนหรือหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปลี�ยนแปลง 

การบริการจากสายการบิน บริษทัขนส่ง หรือ หน่วยงานที�ให้บริการ ผูจ้ดัจะดาํเนินโดยสุด

ความสามารถที�จะประสานงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกคา้ แต่จะไม่คืนเงินให้สําหรับ

ค่าบริการนั�น ๆ  

 มคัคุเทศก์ พนักงานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธิในการให้คาํสัญญาใด ๆ ทั�งสิ�นแทนผูจ้ดั  

นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้อาํนาจของผูจ้ดักาํกบัเท่านั�น  



 ผูจ้ดัจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้นื�องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทน

ต่างๆ ในกรณีที�ผูเ้ดินทางไม่ผา่นการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่วา่จะเป็นกอง

ตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที�ยว อนัเนื�องมาจากการกระทาํ

ที�ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง และกรณีอื�นๆ 

 เนื�องดว้ยมาตรการรักษาความปลอดภยัของสนามบินทั�วโลก ก่อนท่านขึ�นเครื�องบิน กรุณาแยก

ของเหลว เจล สเปรย ์ที�จะนาํติดตวัขึ�นเครื�องบิน แยกใส่ถุงพลาสติกใสมีซิปลอ็คปิดสนิท โดยที�

ขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ�น และรวมกนัทุกชิ�นไม่เกิน 1 ลิตร และตอ้งนาํออกมา

ใหเ้จา้หนา้ที�ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอก็ซ์เรย ์อนุญาตให้ถือไดท่้านละ 1 ใบเท่านั�น ถา้สิ�งของ

ดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑ์มากกว่าที�กาํหนด รวมถึงสิ�งของที�มีลกัษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น 

กรรไกรตดัเลบ็ มีดพก แหนบ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบิน

เท่านั�น และประเทศญี�ปุ่น มีกฎหมายห้ามนาํเขา้ผลิตภณัฑที์�ทาํมาจากพืช และเนื�อสัตวทุ์กชนิด

เขา้ประเทศ เช่น ผกั ผลไมส้ด ไข่ เนื�อสตัว ์ไสก้รอก เพื�อเป็นการป้องกนัโรคติดต่อที�จะมาจากสิ�ง

เหล่านี�  หากเจา้หนา้ที�ตรวจพบ จะตอ้งเสียค่าปรับในอตัราที�สูงมาก  

 

บริษทัฯมีประกนัอบุัตเิหตุท่านละๆ 1,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัตเิหตุระหว่างการเดนิทาง วงเงนิ 500,000 บาท 

 

 

 


