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     โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 
1 กรงุเทพฯ สนามบนิดอนเมอืง     

2 สนามบนินารติะ-วดัอาซากสุะ-ถนนนากามเิซะ 
ผา่นชมโตเกยีวสกายทร-ีวนอทุยานฮาโกเน-่ลอ่งเรอื

โจรสลดั 

   FUJI HOTEL  
หรอืเทยีบเทา่  

(ออนเซ็น+บฟุเฟ่ตข์าป)ู 
3 ภเูขาไฟฟูจ ิ(ช ัน้5)-ศาลเจา้โดมทิาเคะ - ศูนยว์ฒันะ

ธรรมชงชา-โอไดบะ-ไดเวอรซ์ติ ี ้
   NARITA HOTEL  

หรอืเทยีบเทา่  

https://www.booking.com/hotel/jp/marroad-international-narita.th.html


FREE WIFI ON BUS มนี า้ด ืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 
หากท่านมคีวามจ าเป็นจะตอ้งซือ้ต ั๋วเคร ือ่งบนิภายในประเทศ เพือ่บนิไปและกลบัจากกรุงเทพฯ กรุณา

สอบถามเทีย่วบนิเพือ่ยนืยนักบัทางเจา้หนา้ทีก่อ่นท าการจองและขอความกรุณาใหท้า่นซือ้ต ัว๋เคร ือ่งบนิ
ประเภททีส่ามารถเลือ่นวนัและเวลาเดนิทางได ้อนัเนือ่งมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการบนิ 
ไมว่า่จะเป็นการยกเลกิเทีย่วบนิ การลา่ชา้ของสายการบนิ การยุบเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการเดนิทางมกีาร

เปลีย่นแปลง ซึง่ สายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้พบวา่อยู่เหนอืการความคุมของทางสายการบนิ 
หรอืจะเป็นเหตุผลเชงิพาณิชย ์หรอืเป็นเหตุผลดา้นความปลอดภยั ดงัน ัน้เหตุผลเหล่านี ้อยู่เหนอืการ
ควบคุมของบรษิทัฯ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไม่รบัผดิชอบและไม่คนืค่าใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ อนึง่ บรษิทัฯ 
จะคอนเฟิรม์กรุป๊ประมาณ 7-10 วนักอ่นเดนิทาง ขออภยัในความไมส่ะดวก 

วนัที ่1 กรงุเทพ-สนามบนิดอนเมอืง 

22.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคาร1 ผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ สนามบนิดอนเมอืงเคานเ์ตอร์

สายการบนินกสกูต๊ (XW) พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 
 

วนัที ่2  สนามบนินารติะ-วดัอาซากุสะ-ถนนนากามเิซะ-ผา่นชมโตเกยีวสกายทร-ีวน

อุทยานฮาโกเน-่ลอ่งเรอืโจรสลดั 
               *** อาบน า้แรเ่ชอ่อนเซ็น+บุฟเฟ่ตข์าปูยกัษ ์*** 

 
02.20 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงโตเกยีว ประเทศญีปุ่่ น โดยสายบนินกสกูต๊ เทีย่วบนิที ่XW102 

(ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 6.15 ช ัว่โมง)   
** ไมม่บีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ แตม่จี าหนา่ย ใชเ้วลาบนิโดยประมาณ 6 ช ัว่โมง ** 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

10.25 น.   ถงึ เมอืงนารติะ ประเทศญีปุ่่ น (เวลาทีญ่ี่ปุ่ น เร็วกว่าเมอืงไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬกิาของ

ท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***ส าคญัมาก!! ประเทศญีปุ่่นไม่อนุญาตใหน้ า
อาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั***  

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนัแบบป้ิงยา่งยากนิกิุ (1) 
  

น าท่านเดนิทางสู่ “มหานครโตเกยีว” เพื่อนมัสการเจา้แม่

กวนอมิทองค า ณ “วดัอาซากุสะ” วัดที่ไดช้ือ่ว่าเป็นวัดที่มี
ความศักดิส์ทิธิ ์และไดรั้บความเคารพนับถือมากที่สุดแห่ง
หนึง่ในกรงุโตเกยีว ภายในประดษิฐานองคเ์จา้แมก่วนอมิทอง

ค าทีศ่ักดิส์ทิธิ ์ขนาด 5.5 เซนตเิมตร ซึง่มักจะมผีูค้นมากราบ
ไหวข้อพรเพือ่ความเป็นสริมิงคลตลอดทัง้ปี ประกอบกับภายในวัดยังเป็นทีต่ัง้ของโคมไฟยักษ์ทีม่ี

ขนาดใหญ่ทีส่ดุในโลกดว้ยความสงู 4.5 เมตร ซึง่แขวนหอ้ยอยู ่ณ ประตูทางเขา้ทีอ่ยู่ดา้นหนา้สดุ
ของวัด ทีม่ชี ือ่วา่ “ประตฟู้าค ารณ” และถนนจากประตเูขา้สูต่ัววหิารทีป่ระดษิฐานเจา้แมก่วนอมิทอง
ค า มชีือ่วา่ “ถนนนากามเิซะ” ซึง่เป็นทีต่ัง้ของรา้นคา้ขายของทีร่ะลกึพืน้เมอืงตา่งๆ มากมาย อาท ิ

ขนมนานาชนดิ ของเลน่ รองเทา้ พวงกญุแจทีร่ะลกึ ฯลฯ ใหท้กุทา่นไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากของที่
ระลกึ และท่านสามารถเดนิไปถ่ายรูปคู่กับหอคอยที่สูงที่สุดในโลก แลนดม์ารก์แห่งใหม่ของ
กรุงโตเกยีว ณ รมิแมน่ ้าสมุดิะ ผ่านชม “หอคอยโตเกยีวสกาย ทร”ี (Tokyo Sky tree) หอสง่

สญัญาณโทรคมนาคมทีส่งูทีส่ดุในโลก จากน ัน้เดนิทางสู่   วนอุทยานแหง่ชาต ิฮาโกเน ่ ซึง่เป็น

4 นกิโก-้ทะเลสาบชูเซนจ-ิน า้ตกเคะงอน-สะพานแดง

ชนิเคยีว-ศาลเจา้โทโชก-ุออิอนมอลล ์

   NARITA HOTEL  
หรอืเทยีบเทา่ 

5 วดันารติะซนั-สนามบนินารติะ-สนามบนิดอนเมอืง 
กรงุเทพฯ 

    

https://www.booking.com/hotel/jp/marroad-international-narita.th.html


สถานทีท่่องเทีย่วทีไ่ดรั้บความนิยม โดยเป็นสว่นหนึ่งของอุทยานแห่งชาต ิฟูจ-ิฮาโกเน่-อสิ ึทีผู่ม้า
เยอืนสามารถชืน่ชมความงามแห่งธรรมชาต ิและดอกไมน้านาพันธุห์ลากสสีันที่เบ่งบานตลอดทัง้ปี 

ทวิทัศน์ที่สวยงามหลากหลาย รวมไปถงึภูเขาไฟฟูจิ ทะเลสาบอะช ิและ โอวาคุดานิ ฮาโกเน่ยังมี
ชือ่เสยีงในเรือ่งของการเป็นแหล่งน ้าพุรอ้น ทีแ่ปลกไปกว่านั้นคอื มจี านวนน ้าพุรอ้นมากถงึ 17  แห่ง 
น าทา่น ล่องเรอืโจรสลดั ทีท่ะเลสาบอาช ิ(ใชเ้วลาประมาณ 10-15 นาท)ี ทะเลสาบทีก่อ่ตัวจาก

ลาวาของภเูขาไฟฟจู ิหากวันใดอากาศสดใส ทา่นจะไดส้มัผัสกับทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบที่
มภีเูขาไฟฟจูเิป็นฉากหลัง (หมายเหต ุ: เนือ่งจากประเทศญีปุ่่ นเป็นประเทศทีต่ระหนกัเรือ่งความ
ปลอดภยัมาเป็นอนัดบัแรก หากวนัทีเ่ดนิทางมลีมแรง,หมอกลงเยอะ หรอื เหตุการณ์ทาง

ธรรมชาตอิืน่ๆ เรอือาจจะงดการใหบ้รกิาร) 
 

 
 

 

 
 

 
 

จากนั้นน าเดนิทางสู ่ทีพ่กั โรงแรม FUJI HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั ใหท้่านไดผ้่อนคลาย

กบั การ แช่น า้แร่ออนเซ็นธรรมชาต ิเชือ่ว่าถา้ไดแ้ช่น ้าแร่แลว้ จะท าใหผ้วิพรรณสวยงามและ
ชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขี ึน้ 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร ของโรงแรม เมนู บุฟเฟตข์าปูยกัษ ์(2) 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

วนัที ่3 ภเูขาไฟฟจู ิ(ช ัน้5)-ศาลเจา้โคมทิาเกะ - ศนูยว์ฒันะธรรมชงชา-โอไดบะ- 
  ไดเวอรซ์ติ ี ้
เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

น าทา่นเดนิทางสู ่“ภูเขาไฟฟูจ”ิ เป็นภเูขาทีส่งูทีส่ดุในญีปุ่่ น 

รอบๆ ภูเขาเต็มไปดว้ยธรรชาตอิันงดงามที่ลงตัว ความสูง

เหนือจากระดับน ้ าทะเล 3,776 เมตรซึ่งเป็นสัญลักษณ์

ส าคัญของประเทศญีปุ่่ น น าท่านขึน้สูช่ัน้ที ่5 ของภูเขาไฟฟู

จ ิ(ขอสงวนสทิธ ิไ์ม่ข ึน้ ในกรณีทีอ่ากาศไม่เอือ้อ านวย 

หรอื ทางขึน้ปิด) ที่เพื่อชมทัศนียภาพของภูเขาไฟ ทุก

ท่านจะไดเ้ห็นถงึความสวยงามของตัวภูเขาและววิโดยรอบ

ของภูเขาไฟฟูจซิ ึง่เป็นภูเขาไฟทีย่ังดับไม่สนิท และสัมผัส

กับความหนาวเย็น ใหทุ้กท่านไดถ้่ายภาพความประทับใจ

เก็บไว ้และเลอืกซือ้สนิคา้ของที่ระลกึซึง่เป็นสัญลักษณ์รูป

ภเูขาไฟฟจูใินหลากหลายบรรยากาศไดอ้กีดว้ย แวะสกัการะ 

“ศาลเจา้โคมทิาเกะ” ซึง่เป็นศาลเจา้ในลัทธชินิโต อกีทัง้

ยังมเีทพเจา้เอบสิแุละเทพเจา้ไดโกก ุเทพเจา้แหง่โชคลาภ

ความมั่งคั่งและอุดมสมบรูณ์ องคซ์า้ยคอืเทพเอบสิ ุหรอื ฮริโุกะ เทพเจา้แห่งสายน ้า เป็นเทพแห่ง

ชาวประมงและการคา้ขาย ในมอืขวาถอืเบ็ดตกปลา และมือซา้ยถอืปลา องค์ขวาคอืเทพไดโกก ุ



เทพแห่งความมั่งคั่งและการเพาะปลูก เป็นเทพคุม้ครองเครือ่งใชภ้ายในบา้นโดยเฉพาะหอ้งครัว 

หนา้ตายิม้แยม้แจ่มใส มอืขวาถอืคอ้น มอืซา้ยแบกถงุขา้วสารน าท่านสัมผัสประสบการณ์ “พธิชีง

ชาแบบญีปุ่่ น” ใหท้่านไดท้ดลองชงชาดว้ยตัวท่านเองและอสิระใหท้่านเลอืกซือ้สนิคา้ราคาถูก

ตามอัธยาศัย บรเิวณดา้นหลังของรา้น ท่านสามารถชมววิทวิทัศน์ของทะเลสาบคาวากูจโิกะและมี

ภเูขาไฟฟจูทิีส่วยงามอยูเ่บือ้งหลัง 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 

จากนั้นน าท่านเดนิทางไป ยา่นโอไดบะ (Odaiba) คอืเกาะทีส่รา้งขึน้ไวเ้ป็นแหล่งชอ้ปป้ิง และ

แหลง่บันเทงิตา่งๆ ในอา่วโตเกยีว ไดรั้บการปรับปรุงใหม้ชีือ่เสยีงและเป็นทีน่ยิมในชว่งหลังของปี 

1990 นอกจากมสีถาปัตยกรรมทีส่วยงามตัง้อยู่มากมายแลว้ แต่ก็ยังคงความเป็นธรรมชาตไิวด้ว้ย

ความอุดมสมบูรณ์ของพืน้ที่สเีขยีว ไดเวอรซ์ติ ี ้โตเกยีว พลาซ่า (DiverCity Tokyo Plaza) 

เป็นหา้งดังอกีหา้งหนึ่ง ทีอ่ยู่บนเกาะ โอไดบะ จุดเด่นของหา้งนี้ก็คอื หุ่นยนตก์นัด ัม้ ขนาดเท่า

ของจรงิ ซึง่มขีนาดใหญ่มาก ในบรเิวณหา้ง ก็จะมรีา้นคา้ส าหรับคอกันดัม้ อย่างเชน่ กนัด ัม้คาเฟ่ 

(Gundam Cafe) และถา้อยากเขา้ไปดูนิทรรศกาลกันดัม้ ก็ตอ้งไปที่ กนัด ัม้ฟรอนท ์(Gundam 

Front) ซึง่อยูใ่นบรเิวณหา้งไดเวอรซ์ติี ้

ค า่         อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั NARITA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 
 

วนัที ่4 นกิโก-้ทะเลสาบชูเซนจ-ิน า้ตกเคะงอน-สะพานแดงชนิเคยีว-ศาลเจา้โทโชกุ-
ออิอนมอลล ์

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   (5)                                                                                          

จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ “เมอืงนกิโก้” เป็นเมืองหนึ่งที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางท่องเที่ยว 

เนื่องจากมีจุดเด่นทางดา้นประวัตศิาสตร์และไดรั้บขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกจากทาง UNESCO มวัีด

และศาลเจา้ รวมทัง้มธีรรมชาตทิีส่วยงามโดยเฉพาะชว่งใบไมเ้ปลีย่นส ีพืน้ทีโ่ดยรอบของเมอืงนิก

โก จะมนี ้าพุรอ้น น ้าตก ทะเลสาบตา่งๆทีท่วิทัศน์ทีส่วยงาม จากนั้นเดนิทางโดยผ่าน “ถนนอโิระ

ฮะซะกะ” ซึง่เป็นถนนทีม่ทีัศนียภาพทีส่วยงามและยังมชีือ่เสยีงในฐานะทีเ่ป็นจุดชมววิในฤดใูบไม ้

เปลี่ยนสทีี่งดงามแห่งเมืองนิกโกอ้ีกดว้ย และถนนสายนี้เชือ่มต่อกับ “ทะเลสาบซูเชนจ”ิ เป็น

ทะเลสาบทีเ่กดิจากการระเบดิของภเูขาไฟแลว้ลาวาไหลมาปิดทางน ้าท าใหเ้กดิเป็นทะเลสาบขึน้มา 

จากนั้นเดนิทางสู่ “น า้ตกเคงอน” คือ น ้ าตกที่มชี ือ่เสยีงที่สุดในนิกโก ้และเป็นหนึ่งในน ้ าตกที่

สวยงามที่สุดในประเทศญี่ปุ่ น โดยมีความสูง 100 เมตร นอกจากชัน้ชมวิวดา้นบนที่สามารถ

มองเห็นตัง้แต่จุดสงูสดุของน ้าตกแลว้ ยังมจีุดทีน่่าตืน่ตาตื่นใจทีส่ดุอกี น่ันก็คอื จุดชมววิจากชัน้

ล่างทีอ่ยู่ลกึถงึ 100 เมตร นักท่องเทีย่วสามารถลงไปจุดชมววิไดโ้ดยลงลฟิตเ์พือ่เขา้ชมววิ (ค่า

ทวัรไ์มร่วมคา่ลฟิทป์ระมาณ 550 เยน)  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (6) 

เดนิทางผ่านชม “สะพานแดงชนิเคยีว” เปรียบเสมือนสะพานศักดิส์ทิธิท์ ี่น าพาทุกท่านเขา้สู ่

“ศาลเจา้โทโชกุ” เป็นศาลเจา้เก่าแกม่ปีระวัตศิาสตรย์าวนานและไดรั้บการขึน้ทะเบยีน เป็นมรดก

โลก เอกลักษณ์ของศาลเจา้แหง่นี้อยู่ทีส่ถาปัตยกรรมระดับสมบัตขิองชาตซิ ึง่ใชเ้ทคนคิดา้นฮวงจุย้

ประกอบการกอ่สรา้ง จนไดช้ือ่วา่เป็นจุดเสรมิดวงชะตาเรือ่งโชคลาภเลยทเีดยีว จุดเดน่ของศาลเจา้

แหง่นี้ก็คอื ประตโูยเมมง (Yomei-mon Gate) และรูปแกะสลักหลากสสีนับนบานประตูนัน้สวยงาม

น่าชมเป็นอย่างมาก มรีะเบยีงโทไซไคโร (Tozai-Kairo Corridor) ทางฝ่ังซา้ยและขวาของประต ู



ซึง่ประดับดว้ยรูปแกะสลักนกและดอกไมม้ากมาย และยังจะไดเ้ห็นรูปแกะสลักลงิสามตัวมซิะร ุ

(Mizaru)  (The Three Wise Monkeys) ที่สื่อถึงการไม่ดู ไม่พูด และไม่ฟัง และรูปแมวนอน

หลับเนะมุรเินะโกะ (Nemuri-neko)  (Sleeping Cat) ท่านสามารถเขา้ชมภายในศาลเจา้ได ้(ค่า

ทวัรไ์มร่วมคา่เขา้ชมประมาณ 1,300 เยน) 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่AEON TOWN SHOPPING MALL  ใหท้า่นไดอ้สิระซือ้สนิคา้ทั่วไปของญีปุ่่ น   

เชน่ ขนม, อาหารวา่ง, ของเลน่, กระเป๋า , รองเทา้,เสือ้ผา้ รวมถงึรา้นรอ้ยเยน  

ค า่         อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั NARITA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 
วนัที ่5 วดันารติะซนั-สนามบนินารติะ-สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ 
เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7)  

  น าทา่นเดนิทางสู ่วดันารติะซนัเป็นวัดประจ าเมอืงนารติะ ตัง้อยู่บนเนินเขาใจกลางเมอืงนารติะ มี

ประวัตวิ่าก่อตัง้ในปี 940 ซึง่รวมๆแลว้ถอืว่าอยูม่ายาวนานเกนิพันปี แน่นอนว่าตัวอาคารไม่ใชข่อง

ดัง้เดมิจากพันปีกอ่น ตัวอาคารแมจ้ะถกูบรูณะและสรา้งใหมม่าหลายครัง้แลว้แตก่็สวยงามมากๆและ

ไดรั้บการบันทกึเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่ น วัดแห่งนี้ศักดิส์ทิธิม์ากโดยเฉพาะเรือ่ง

การขอพรใหป้ลอดภัย แคลว้คลาดจากอุบัตเิหตตุ่างๆ หรอืจะขอพรดา้นความรัก การงาน และเรือ่ง

ทั่วไป  

 สมควรแกเ่วลาน าทานเดนิทางสูส่นามบนินารติะ  
13.55 น. ออกเดนิทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายบนินกสกู๊ต เที่ยวบนิที่ XW101 (ใชร้ะยะเวลาในการ

เดนิทางประมาณ 6.50 ช ัว่โมง)  
** ไมม่บีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ แตม่จี าหนา่ย ใชเ้วลาบนิโดยประมาณ 7 ช ัว่โมง ** 
19.05 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 

 
โปรแกรมสามารถสลบัปรบัเปลีย่นไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้ 

** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ **  
เด็กอายตุ า่กวา่ 2 ปี 7,000 บาท 

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ (ถา้ม)ี

ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ  (ช าระทีส่นามบนิดอนเมอืงในวนัเช็คอนิ) 
(คา่ทปิหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ส าคญั  กรณุาอา่นเงือ่นไขแนบทา้ยโดยละเอยีด เพือ่ประโยชนส์งูสดุแกต่ัวทา่นเอง หากช าระเงนิแลว้ทาง
บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขแลว้และไมส่ามารถ เปลีย่นแปลงเงือ่นไขใดๆ ได ้

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลีย่นหรอืงดไปบาง 
รายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใดๆ อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไขกอ่นการเดนิทางแลว้  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ร ิม่และจบการใหบ้รกิาร ที ่สนามบนิตน้ทางขาไป เทา่น ัน้  
 

 

 

 

 

 

กรณีผูเ้ดนิทางมาจากตา่งจังหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะท าการส ารองตั วเครือ่งบนิ หรอืยานพาหนะ
อืน่ ๆ เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลับ ณ สนามบนิ สวุรรณภมูทิางบรษัิท จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเนือ่งจากเป็น
คา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรม 

 

อนัเนือ่งมากจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สายการบนิ
หรอืเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทัง้นีจ้ะค านงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 

 
 



อตัราคา่บรกิารทวัร ์

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว 

1-5 ธนัวาคม 2562 29,999 8,900 

2-6 ธนัวาคม 2562 31,999 8,900 

3-7 ธนัวาคม 2562 31,999 8,900 

4-8 ธนัวาคม 2562 32,999 8,900 

5-9 ธนัวาคม 2562 32,999 8,900 

6-10 ธนัวาคม 2562 32,999 8,900 

7-11 ธนัวาคม 2562 30,999 8,900 

8-12 ธนัวาคม 2562 29,999 8,900 

9-13 ธนัวาคม 2562 29,999 8,900 

10-14 ธนัวาคม 2562 29,999 8,900 

 
อตัราคา่บรกิารรวม 

▪ คา่ตั วเครือ่งบนิโดยสารชัน้ประหยัด รวมภาษีสนามบนิและธรรมเนียมเชือ้เพลงิ 
▪ คา่ทีพั่กหอ้งคู ่(2-3 ทา่น) ดังทีร่ะบใุนรายการหรอืระดับเดยีวกัน 
▪ โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

▪ คา่อาหาร ดังทีร่ะบใุนรายการ 
▪ คา่เขา้ชม ดังทีร่ะบใุนรายการ 
▪ คา่รถน าเทีย่ว ดังทีร่ะบใุนรายการ 

▪ คา่ประกันอบุัตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง วงประกันทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 
 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครือ่งดื่ม ค่าซักรดี    
คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

 คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญี่ปุ่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนื่องจากทางญี่ปุ่ นได ้

ประกาศยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ น
ไมเ่กนิ 15 วัน) 

 หากในภายหลังทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศใหย้ืน่วซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิม่ 2,000 บาท ส าหรับ
การยืน่รอ้งขอวซีา่ 

 คา่ธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินั้นๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิ

ขนาดมาตรฐาน 
 คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั วเครือ่งบนิไปแลว้ 
 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิขาไป 20 กก. // ขากลับ 20 กก.) 

 คา่ทปิคนขับรถ และไกดท์อ้งถิน่(ถา้ม)ี ท่านละ 1,500 บาท/ทรปิ ช าระทีส่นามบนิในวันเชค็อนิ (ค่าทปิ
หัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 

 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 % (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ/ใบก ากับภาษี) 

 
 
 

 
 
 



 
เงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

➢ กรุณาจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทาง และกรุณาเตรยีมเงนิมัดจ า 15,000 บาท พรอ้มกับ
เตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วัน หลังจากท าการจองแลว้ 

➢ การช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯ จะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกว่า 30 วัน ท่านควรจัดเตรยีมค่า

ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นก าหนด เนื่องจากทางบรษัิทตอ้งส ารองคา่ใชจ้่ายในสว่นของคา่ทีพั่กและตั วเครือ่งบนิ 
มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

➢ หากท่านทีต่อ้งการออกตั วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่่างจังหวัด) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที ่ก่อนออกบัตร

โดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที่ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้ 
รวมถงึการลา่ชา้ของสายการบนิระหวา่งประเทศ 

➢ หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจ าตัว หรอืไม่สะดวกใน
การเดนิทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายใน
ครอบครัวของทา่นเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 

➢ ไม่สามารถยกเลกิได ้เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงนิทัง้หมด (แต่สามารถเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางได ้

ตามก าหนดของแตล่ะสายการบนิกอ่น 7 วันของการเดนิทาง) 

 
 
หมายเหต ุ
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิย์กเลกิการเดนิทางก่อนล่วงหนา้ 5 วนั ในกรณีทีไ่ม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่างนอ้ย 

30 ทา่น ในกรณีนีบ้รษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ ัง้หมด หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิท์ ีจ่ะ
เปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี ้เมือ่เกดิเหตจุ าเป็นสุดวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้และจะไมร่บัผดิชอบใด  ๆ
ในกรณีทีสู่ญหาย สูญเสยี หรอืไดร้บับาดเจ็บทีน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของหวัหนา้ทวัรแ์ละอุบตัเิหตุสุดวสิยับาง

ประการ เชน่ การจราจร, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่งๆ  เป็นตน้ 
 

ขอ้มูลเพิม่เตมิ เรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ 

ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลบั ทา่น

จะตอ้งช าระคา่ใชจ้่ายสว่นตา่งทีส่ายการบนิ และบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บ และการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการ

บนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

1.  ทางสายการบนิมนี ้าหนักกระเป๋าใหท้า่นละ 20 กก. ตอ่ 1 เทีย่วการเดนิทาง ทา่นใดประสงคจ์ะซือ้น ้าหนัก

เพิม่กรณุาแจง้เจา้หนา้ที ่ณ วันจองทัวร.์..อัตราคา่สมัภาระตามรายละเอยีด  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 



 

2.หากลกูคา้ทา่นใดประสงคจ์ะซือ้ทีน่ั่งแบบ Super หรอื Stretch มคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิ  

(โปรดแจง้ลว่งหนา้กอ่น 7 วนัท าการ)  
และไมอ่นุญาตใหเ้ด็กทารกและผูพ้กิาร น่ังทีน่ั่งแถวที ่31H/31J/31K, 61A/61B/61C, 61H/61J/61K 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
สายการบนิจะจ ากดัน า้หนกัสูงสุดไมเ่กนิ 32 กโิลกรมัตอ่ชิน้  

** หมายเหต ุ: ราคาเป็นราคาอพัเดต ณ วนัที ่5 ม.ีค.62 อาจมกีารเปลีย่นแปลง โปรดสอบถามกอ่นจอง ** 
 

จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่นไม่
เกนิ 15 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารใน
ข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1. ตั วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2. สิง่ทีย่นืยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่ นได ้(เช่น 
เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่นดว้ยมาตรการยกเวน้วซี่า) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ัดตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบัตกิารพ านัก
ระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ี่ไม่มปีระวัตกิารถูกสง่ตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้
ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดก่อนท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและ

ความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 
❖ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น  

❖ ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  
❖ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  



❖ บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, 
การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบ

ของบรษัิทฯ  
❖ บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจาก

การโจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

❖ เมื่อท่านตกลงชาระเงนิมัดจ าหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับ
เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

❖ กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม ไมท่านเนื้อสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

❖ รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

❖ การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่
/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิาร
ของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกันได ้  

❖ กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7 วันกอ่น
การเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

❖ มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสาร

ลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากับเทา่นัน้ 
❖ ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีที่

ผูเ้ดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรม

แรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี 
เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

❖ กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ ขอ

สงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่า่ใชจ้่ายเพิม่  
❖ สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท า

ใหเ้วลาในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิิจของมัคคเุทศก ์และคนขัยรถใน

การบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมือจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ที่ตอ้งเร่งรบี เพื่อใหไ้ดท้่องเที่ยวตาม
โปรแกรม 

❖ เนื่องจากการเดินทางท่องเที่ยวในครัง้นี้  เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกับบรษัิทตัวแทนใน

ตา่งประเทศ ทางบรษัิทจงึขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรับเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางสว่น หรอื สว่นใดสว่นหนึง่ที่

ทา่นไมต่อ้งการไดรั้บบรกิาร หากระหวา่งเดนิทาง สถานทีท่อ่งเทีย่วใดทีไ่มส่ามารถเขา้ชมได ้ไม่วา่ดว้ยสาเหตุ

ใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึ่งใหท้่าน เนื่องจากทาง

บรษัิทไดท้ าการจองและถกูเก็บคา่ใชจ้่ายแบบเหมาจ่ายไปลว่งหนา้ทัง้หมดแลว้ 

❖ บรกิารน ้าดืม่ท่านวันละ 1 ขวด ต่อคนต่อวัน เริม่ในวันที ่2 ของการเดนิทาง ถงึวันที ่3 ของการเดนิทาง การ
บรกิารของรถบัสน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัว่โมง ในวันนัน้ๆ มิ
อาจเพิ่มเวลาได ้โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ ข ึน้อยู่กับสภาพ

การจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ใน
โปรแกรมการเดนิทาง 

❖ กรณีพาสปอรต์ต่างชาตทิีต่อ้งการเดนิทางไปกับทัวร ์**ผูเ้ดนิทางตอ้งด าเนินการเช็คเรือ่งการท าวซีา่ในการ

เขา้ประเทศญี่ปุ่ นดว้ยตนเอง และหากมีค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิผูเ้ดนิทางตอ้งรับผิดชอบในส่วนนั้นๆ ซึง่หากวัน
เดนิทางผูเ้ดนิทางไมไ่ดข้อวซีา่ จะถอืวา่เป็นความผดิของผูเ้ดนิทางเองและจะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้่ายตา่งๆ 

❖ กรณีทีท่า่นถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้

ตามมา และ จะไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทัวรท์ีท่า่นช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ 

❖ หากวันเดนิทาง เจา้หนา้ทีส่ายการบนิ หรอื ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนังสอืเดนิทาง  

(พาสปอรต์) ของทา่นช ารุดแมเ้พยีงเล็กนอ้ย เชน่ เปียกน ้า ขาดไปหนา้ใดหนา้หนึ่ง มหีนา้ใดหนา้หนึ่งหายไป 

มกีระดาษหนา้ใดหนา้หนึ่งหลดุออกมา มรีอยแยกระหว่างสันของเลม่หนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไม่ว่ากรณีใดๆ

ทัง้ส ิน้ ทางสายการบนิ หรอื เจา้หนา้ทีด่า่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิไ์มอ่นุญาตใหท้า่นเดนิทางตอ่ไป

ได ้ดังนั้นกรณุาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง 

กรณีช ารดุ กรุณาตดิตอ่กรมการกงสลุกระทรวงการต่างประเทศเพือ่ท าหนังสอืเดนิทางฉบับใหม ่โดยใชฉ้บับ

เก่าไปอา้งองิ และ ยืนยันดว้ย พรอ้มกับแจง้มาที่บรษัิทเร็วที่สุด เพื่อยนืยันการเปลี่ยนแปลงขอ้มูลหนังสอื

เดินทาง หากท่านไดส้่งเอกสารมาที่บรษัิทเรียบรอ้ยแลว้ กรณีที่ยังไม่ออกบัตรโดยสาร ท่านสามารถ

เปลีย่นแปลงไดไ้มม่คีา่ใชจ้่าย แตห่ากออกบัตรโดยสาร (ตั วเครือ่งบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์



ในการเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึง่โดยสว่นใหญ่ตั วเครือ่งบนิแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดนิทาง

ประมาณ 14-20 วัน ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับกระบวนการและขัน้ตอนของแตล่ะคณะ 

❖ กรณีทีท่า่นไม่ผ่านดา่นตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (หา้มไมใ่หเ้ดนิทางตอ่ ไมว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิใ์นการคนืคา่ใชจ้่ายใหไ้มว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ทัง้ส ิน้ 

 
 
บรกิารเพิม่เตมิ Wifi เลน่เน็ตชวิ ชวิ ตลอดทปิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ 

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้* 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เม่ือท่านได้ท าการจอง ทัวร์ญ่ีปุ่ น กับ ไทยฟลาย ทราเวล จ ากัด จากน้ัน เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ  

เพ่ือแจ้งรายละเอียดการช าระเงินโทร 02-7138992 ท่านสามารถตรวจสอบสถานการณ์จองได้ตลอดเวลาท าการค่ะ 

 

http://www.thaifly.com/ทัวร์ญี่ปุ่น
http://www.thaifly.com/

