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NT191
ทวัรญ์ปีุ่ น โอซากา้ ยูนเิวอรแ์ซล โตเกยีว ฟจู ิโอชโินะฮักไก 7 วัน 4 คนื (JL)
ทัวรญ์ปีุ่ น , 7 วัน 4 คนื ,

TOMINOKO HOTEL  , THE B ASAKUSA HOTEL  , THE B NAGOYA HOTEL  , THE PARK FRONT HOTEL AT
UNIVERSAL STUDIOS JAPAN

HALLOWEEN DAY ท ีUNIVERSAL STUDIO - พกัหนา้สวนสนุก UNIVERSAL STUDIO ปราสาทโอซากา้ / อาราชยิามา่ /
ป่าไผ ่/ ศาลเจา้ฟจูมิอินิาร ิ/ ชมไฟทนีาบะนะโนะซาโตะ   นงัรถไฟชนิกนัเซน / นงักระเชา้โอวาคุดาน ิ/ ภูเขาไฟฟจู ิ/

พระใหญค่ามาคุระ / วดัอาซากุซะ
ชอ้ปปิงชนิจูกุ / ไดเวอรซ์ติโีอไดบะ / ขาปู / ชาบู / ปิงยา่ง ROKKASEN / ออนเซน 1 คนื  

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพฯ - สนามบนิสวุรรณภมูิ

20.00 น.
นัดหมายพบกันท ีสนามบนิสวุรรณภมู ิเคาเตอร ์R สายการบนิ เจแปนแอรไ์ลน ์จดุนัดพบ ป้ายบรษัิททัวร์
เจา้หนา้ทบีรกิารชว่ยโหลดสมัภาระและกระเป๋าเดนิทาง

22.55 น.
ออกเดนิทางสู ่สนามบนิคนัไซ ดว้ยเทยีวบนิ JL 728 สายการบนิ เจแปนแอรไ์ลน์



วนัท ี2
ปราสาทโอซากา้ - สวนสนุก UNIVERSAL STUDIO [HALLOWEEN NIGHT]

06.10 น.
ถงึ สนามบนิคนัไซ ประเทศญปีุ่ น นําทา่นผา่นตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทเีรียบรอ้ย 

ปราสาทโอซากา้ (Osaka Castle) สรา้งขนึประมาณปี ค.ศ 1583 โดยโทะโยะโตะม ิฮเิดะโยะช ิไดเมยีวคนสําคัญของญปีุ่ น
ซงึในเวลาตอ่มาปราสาทแหง่นีถูกทําลายจากฟ้าผา่ไฟไหม ้
รวมถงึสงครามโลกครังทสีองซงึปราสาทแหง่นีกลายเป็นคลังแสงในการผลติอาวธุยุทโธปกรณ์ทสํีาคัญของญปีุ่ น
ซงึเป็นเป้าหมายในการโจมตขีองสหรัฐ ทําใหท้นีีเสยีหายเป็นอย่างมาก ตอ่มาในปี 1995 ไดม้กีารบรูณะปราสาทโอซากา้ขนึมาอกีครัง
พรอ้มทังตดิตังลฟิตเ์พอือํานวยความสะดวกใหอ้กีดว้ย ปราสาทมพีนืทถีงึ 60,000 ตารางเมตร ซงึประกอบไปดว้ยคนู ้าํทลีอ้มรอบตัวปราสาท
กําแพงสงู โดยตัวปราสาทมทัีงหมด 5 ชนั และยังมชีนัใตด้นิอกี 3 ชนั

เทยีง
รับประทาน อาหารกลางวัน ณ รา้นอาหารญปีุ่ น [เมนูเซตขาปูยกัษ]์

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่ยูนเิวอรแ์ซลสตดูโิอ ร่วมสนุก ทา้ทาย ตนืเตน้ เรา้ใจกับ เทศกาล Universal Surprise Halloween 2018
เพลนิเพลนิกับความหลอนของเหลา่ผแีบบใหม่  ๆทจีะมาตอ้นรับนักทอ่งเทยีว
ในสวนสนุกทา่นสามารเลอืกเขา้ไปสมัผัสความสยองเพมิทบีา้นผสีงิทมีเีหลา่ผีๆ ใหเ้ลอืก อาทเิชน่ Cult of Chucky, Insidious – The Last Key,
The Survival – Deadman’s Forest 2 และอกีหนงึกจิกรรมทหีา้มพลาดคอืการชมภาพยนต ์"Sadoko 4D " ทจีะไดพ้บกับผ ีSadoko ในรูปแบบ
4D ใหส้มัผัสกันแบบใกลช้ดิ ยังมโีซนสยองขวัญทจีะไปพบกับฝงู Zombie ทจีะกระจายอยู่ทัวสวนสนุก และยังมโีชว ์Zombie Mob Dance
ใหช้มกันอกีดว้ย ** เพอืความสนุกสนาน อยา่ลมืแตง่ตวั THEME HALLOWEEN ไปรว่มกจิกรรมในสวนสนุก **

ค่าํ
อสิระรับประทานอาหารค่าํตามอัธยาศัย

ทพีกั
THE PARK FRONT HOTEL AT UNIVERSAL STUDIOS JAPAN

วนัท ี3
อะราชยิามา - สะพานโทเคะทส ึ- ป่าไผ ่- ศาลเจา้ฟจูมิอินิาร ิ- เมอืงนาโกยา่ - ชมเทศกาลไฟนาบะนะโนะซาโตะ

เชา้
รับประทาน อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม อาราชยิามา่
สถานทสีดุโรแมนตกิทแีมแ้ตช่าวญปีุ่ นเองยังมักจะไปเทยีวพักผอ่นในวันหยุดเพอืชนืชมกับความสวยงามตามธรรมชาติ
ทันททีเีดนิทางถงึนําทา่นเดนิทางขา้มสะพานโทเคะทส ึมคีวามยาว200 เมตร
ซงึชอืของสะพานนีมคีวามหมายวา่สะพานทมีองเห็นดวงจันทรอ์ยู่ขา้งหนา้
เบอืงลา่งของสะพานคอืแม่น ้าํโออทิไีหลมาจากตาน ้าํในภเูขาอาราชยิามะทยัีงคงความใสสะอาดมานับตังแต ่

เมอืขา้มสะพานชม ป่าไผ ่ไผท่ขีนึอยู่สองขา้งทา้งเสมอืนหนงึเป็นอุโมงคใ์หเ้ดนิผา่นถูกปลกูขนึตังแตส่มัยเฮอันหรือกวา่พันปีมาแลว้
เพอืใชใ้นการประดับสวนและชนืชมความสวยงามและใชใ้นการบําบัดจติใจมาแตค่รังโบราณ
จนกระทังกาลเวลาผา่นไปไผเ่หลา่นีก็ยังไดรั้บการดแูลเป็นอย่างด ีเมอืเขา้สูป่่าไผแ่ลว้ จะไดส้มัผัสถงึสายลมจากธรรมชาตทิกีระทบกับใบไผ่
ความเขยีวขจแีละความสดชนืตลอดเสน้ทาง แมว้า่จะเป็นเพยีงเสน้ทางเล็ก  ๆระยะทางไม่กรีอ้ยเมตร

เทยีง
รับประทาน อาหารกลางวัน ณ รา้นอาหารญปีุ่ น [เมนูชาบูหรอืหมอ้ไฟ]

บา่ย
ศาลเจา้ฟชูมิอินิาร ิหรือ ศาลเจา้พอ่จงิจอกขาว สรา้งในศตวรรษท ี9
โดยชาวนาเพอืบชูาสนัุขจงิจอกทเีชอืกันวา่เป็นทตูสง่สาสนข์องเทพเจา้แหง่การเก็บเกยีว ภายในศาลเจา้ม ีเสาโทรอิ ิ
จํานวนมากเรียงกันจนกลายเป็นอุโมงคเ์สาโทรอิทิมีคีวามยาวประมาณ 4 กโิลเมตร 

NABANA NO SATO เป็นสถานทจัีดแสดงไฟในฤดหูนาวทมีชีอืเสยีงตดิอันดับตน้ๆของประเทศญปีุ่ นซงึทกุปีจะมกีารจัดแสดงไฟ LEDs
หลายลา้นดวง และบางจดุก็มกีารจัดแสดงแสงสปีระกอบเสยีงเพลงซะดว้ย โดยธมีงานสว่นใหญ่จะเกยีวกับธรรมชาต ิสายน ้าํ อุโมงคแ์หง่แสง
สวนดอกไมท้เีนรมติขนึจากดวงไฟ เป็นตน้ โดยงานแสดงไฟแหง่นีถอืเป็นหนงึในงานเทศกาลทใีหญ่ทสีดุในญปีุ่ นอกีดว้ย



ค่าํ
อสิระรับประทาน อาหารค่าํ ณ ตามอัธยาศัย

ทพีกั
THE B NAGOYA HOTEL

วนัท ี4
สมัผสัประสบการณ์นงัชนิกนัเซน - แวะทะเลสาบฮามานะ - อทุยานฮาโกเน ่- แวะชมทะเลสาบอาช ิ- นงักระเชา้ขนึหบุเขาโอวาคดุานิ
[เทยีวเดยีว] - แช่น้าํแร่

เชา้
รับประทาน อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม สมัผัสประสบการณ์ นงัรถไฟชนิคนัเซน หรอื รถไฟหวักระสนุ
รถไฟทถีอืไดว้า่มคีวามปลอดภัย สะดวกสบายและตรงเวลาทสีดุในโลก ดว้ยความเร็วสงูสดุเฉลยี 240 ก.ม./ชม. 

แวะ ทะเลสาบฮามานา ทะเลสาบทเีพาะ พันธุป์ลาไหลทใีหญ่ทสีดุในประเทศญปีุ่ น
ใหท้า่นไดช้มทวิทัศนข์องทะเลสาบหรือเลอืกซอืผลติภัณฑจ์ากปลาไหลนานาชนดิ เชน่ พายปลาไหล, ปลาไหลอบซอีวิ

เทยีง
รับประทาน อาหารกลางวัน ณ รา้นอาหารญปีุ่ น [เมนูเซตอาหารญปีุ่ น]

บา่ย
Hakone (ฮาโกเน)่ เมอืงทตัีงอยู่ทางทศิตะวันตกเฉียงใตข้องกรุงโตเกยีว ระยะทางจากโตเกยีวมาประมาณ 70 กโิลเมตรเทา่นัน
ทําใหเ้มอืงแหง่นีเป็นหนงึในจดุหมายยอดนยิมของนักทอ่งเทยีว
เพราะเต็มไปดว้ยแหลง่ทอ่งเทยีวทน่ีาสนใจมากมายทยัีงมธีรรมชาตอัินอุดมสมบรูณ์ ขนึชอืในเรืองออนเซ็น
ฮาโกเน่เป็นเมอืงทยัีงมภีเูขาไฟทยัีงไม่ปะทหุลงเหลอือยู่ และทสํีาคัญคอืแหลง่ทอ่งเทยีวหลายแหง่สามารถชมววิภเูขาไฟฟจูไิดนั้นเอง

ผา่นชม ทะเลสาบอาช ิเกดิขนึหลังจากการประทขุองภเูขาไฟฮาโกเน่เมอื 3,000 ปีกอ่น
โดยมฉีากหลังเป็นภเูขาไฟฟจูทิงีดงามซงึเป็นสญัลักษณ์ของเมอืงฮาโกเน่ 

นงักระเชา้ขนึหบุเขาโอวาคดุาน ิ[เทยีวเดยีว-ลงโดยบัส] ทยัีงครุกรุ่นดว้ยควันจากบอ่กํามะถันเดอืดอยู่ตลอดเวลา
โดยชาวญปีุ่ นมคีวามเชอืวา่หากไดท้านไขดํ่าหนงึฟองจะสามารถทําใหอ้ายุยืนยาวขนึอกีประมาณ 7 ปี

ค่าํ
รับประทาน อาหารเย็น ณ โรงแรม [เมนูขาปูยกัษพ์รอ้มน้าํจมิซฟีู๊ ด]

ทพีกั
TOMINOKO HOTEL 

แชอ่อนเซนผอ่นคลายความเมอืยลา้

วนัท ี5
ภเูขาไฟฟจูชินั 5 [ตามสภาพอากาศ] - หมูบ่า้นโอชโินะฮกัไก - เมอืงคามาครุะ - พระใหญไ่ดบุตส ึ- ปิงยา่ง ROKKASEN

เชา้
รับประทาน อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ภเูขาไฟฟจู ิทมีคีวามสงูเหนือจากระดับน ้าํทะเล 3,776 เมตร
ภเูขาทมีชีอืเสยีงเป็นทรีูจั้กไปทัวโลกในเรืองความสวยงามทธีรรมชาตไิดม้อบมาใหอ้ย่างลงตัว และยังถอืวา่เป็นสญัลักษณ์หนงึของประเทศญปีุ่ น
ทังยังเป็นจดุมุ่งหมายของนักทอ่งเทยีวตา่งชาตทิมีาเยือนญปีุ่ นตลอดทกุฤดกูาล นําทา่นขนึสูช่นัท ี5 ของภเูขาไฟฟจู ิ(ขนึอยู่กับสภาพอากาศ)
ททีกุทา่นจะไดเ้ห็นถงึความสวยงามของตัวภเูขาและววิโดยรอบของภเูขาไฟฟจูิ

หมูบ่า้นโอชโินะฮกัไก เป็นจดุทอ่งเทยีวทสีรา้งเป็นหมู่บา้นเล็ก  ๆประกอบดว้ยบอ่น ้าํทัง 8
นีเป็นน ้าํจากหมิะทลีะลายในชว่งฤดรูอ้นทไีหลมาจากทางลาดใกล ้ๆ ภเูขาไฟฟจูผิา่นหนิลาวาทมีรีูพรุนอายุกวา่ 80 ปี ทําใหน้ ้าํใสสะอาดเป็นพเิศษ
นักทอ่งเทยีวสามารถดมืน ้าํเย็นจากแหลง่น ้าํไดโ้ดยตรง นอกจากนียังมรีา้นอาหาร รา้นจําหน่ายของทรีะลกึ และซุม้รอบๆบอ่ ทขีายทังผัก
ขนมหวาน ผักดอง งานฝีมอื และผลติภัณฑท์อ้งถนิอนืๆใหล้มิลองชมิ

เทยีง



รับประทาน อาหารกลางวัน ณ รา้นอาหารญปีุ่ น [เมนูเซตอาหารญปีุ่ น]

บา่ย
หลวงพอ่โตไดบุตส ึทมีคีวามสงูถงึ 11 เมตร และหนักกวา่ 93 ตัน
โดยชา่งหลอ่ตังใจใหอ้งคพ์ระนันผดิรูปมาตังแตต่น้เพอืทเีมอืมองจากดา้นหนา้องคพ์ระหา่งออกมาราว 4-5
เมตรจะเห็นสดัสว่นขององคพ์ระรับกันทังองคใ์นสมัยกอ่นองคพ์ระนันประดษิฐานอยู่ในวหิารไมทั้งหลัง
แตไ่ดถู้กแผน่ดนิไหวและคลนืยักษ์สนึามกิวาดหายไปเมอืปี 1495 แตน่่าอัศจรรยท์อีงคพ์ระนันไม่ไดรั้บความเสยีหายแตอ่ย่างใด

ค่าํ
รับประทาน อาหารค่าํ ณ รา้น ROKKASEN บุฟเฟ่หปิ์งยา่งทงัเนอืววั เนอืหมู อาหารทะเล เสรฟิพรอ้มอาหารนานาชนดิ
ใหท้า่นรบัประทานแบบจใุจ

ทพีกั
THE B ASAKUSA HOTEL

วนัท ี6
วดัอาซากุซะ - ถา่ยรูปกบัโตเกยีวสกายทร ี- ชอ้ปปิงถนนชนิจกูุ - ไดเวอรซ์ติโีอไดบะ - สนามบนิฮาเนดะ

เชา้
รับประทาน อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

วดัอาซะกุซะ วัดทเีกา่แกท่สีดุในโตเกยีว นําทา่นนมัสการขอพรจากพระพทุธรูปเจา้แม่กวนอมิทองคํา
นอกจากนันทา่นยังจะไดพ้บกับโคมไฟขนาดยักษ์ทมีคีวามสงูถงึ 4.5 เมตรซงึแขวนอยู่บรเิวณประตทูางเขา้วัด
และยังสามารถเลอืกซอืเครืองรางของขลังไดภ้ายในวัด ฯลฯ 

ถ่ายรูปกับ TOKYO SKY TREE ทบีรเิวณสะพานขา้มแม่น ้าํสมุดิะ (ใกลวั้ดอาซากสุะโดยการเดนิ)
โดยเป็นหอคอยสง่สญัญาณโทรทัศนแ์หง่ใหม่ของกรุงโตเกยีว เปิดใหเ้ขา้ชมเมอื 22 MAY 2012 มคีวามสงูท ี634 เมตร
(แซงหนา้โตเกยีวทาวเวอรไ์ป 301 เมตร) เป็นหอคอยสง่สญัญาณทสีงูทสีดุในโลก

เทยีง
อสิระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

บา่ย
ถนนชนิจกูุ ชอ้ปปิงสนิคา้นานาชนดิ อาทเิชน่ สนิคา้อเิล็คทรอนกิกลอ้งถ่ายรูป นาฬกิาชอืดัง CASIO, SEIKO ณ รา้น BIG CAMERA หรือ
SAKURAYA, เสอืผา้ ขา้วของเครืองใช ้ภายใตแ้บรนด ์MUJI, กระเป๋า หรือ รองเทา้แฟชนั, เครืองสําอางคช์อืดังของญปีุ่ น SHISHEDO, KANEBO,
SEKISE, SKII และชอ้ปปิงสดุมันส ์ณ รา้น 100 เยนอย่างจใุจ 

ไดเวอรซ์ติโีอไดบะ ใหท้า่นไดอ้สิระชอ้ปปิงในแหลง่ชอ้ปปิงขนาดใหญ่ทมีรีา้นคา้ตา่ง  ๆมารวมตัวกันถงึ 154 รา้น อาทเิชน่ Coach, H&M, Chloe,
Uniqlo, Zara , Daiso 100 Yen, Onitsuka และยังมหีา้งใหเ้ลอืกเดนิทัง AQUA CITY , VENUS FORT, DECKใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกับการชอ้ปปิง

ค่าํ
อสิระรับประทานอาหารค่าํตามอัธยาศัย

ไดเ้วลาอันสมควรนําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิฮาเนดะ เพอืเดนิทางกลับ กรุงเทพฯ

วนัท ี7
สนามบนิฮาเนดะ - กรุงเทพฯ

00.40 น.
ออกเดนิทางสู ่สนามบนิสวุรรณภมู ิดว้ยเทยีวบนิ JL 033 สายการบนิ เจแปนแอรไ์ลน์

05.00 น.
เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวัสดภิาพและความประทับใจ

อตัราคา่บรกิารทวัรญ์ปีุ่ น



ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันพฤหัสบดที ี30 สงิหาคม 2561 เวลา 17:29 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรญ์ปีุ่ น

อัตรานรีวม

• คา่บรกิารน ้าํแรว่ันละ 1 ขวด (ประเทศญปีุ่ น)

• คา่บรกิารมคัคเุทศก ์และคา่รถโคช้ปรบัอากาศตามรายการ

• คา่ประกนัภยัการเดนิทางตา่งประเทศ เงอืนไขตามกรมธรรม ์วงเงนิสงูสดุ 1,000,000 บาท

• คา่หอ้งพกัโรงแรม คา่อาหาร และคา่เขา้ชมสถานทตีา่ง ๆ ตามรายการทกีาํหนด

อัตรานไีมร่วม

• คา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศญปีุ่ น และไมร่วมคา่ธรรมเนยีมผา่นดา่นเขา้ประเทศอนื

• คา่ทําหนังสอืเดนิทาง และคา่ใชจ้่ายทเีป็นสว่นตวัทไีมร่ะบุไวใ้นรายการ เช่น คา่โทรศพัท  ์คา่ซกัรดี เป็นตน้

• คา่ทปิมคัคเุทศก ์หวัหนา้ทัวรแ์ละคนขบัรถ หากบรกิารด ีนา่รกั สามารถเพมิใหเ้ป็นกาํลงัใจในการทํางานได ้

• ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และหกั ณ ทจี่าย 3%

ราคาตวัเครอืงบนิประกอบดว้ย

• คา่ตวัเครอืงบนิโดยสารระหวา่งประเทศชันประหยัด(ไปและกลบั) โดยสายการบนิเจแปนแอรไ์ลน์

• คา่ธรรมเนยีมเชอืเพลงิและคา่ภาษีสนามบนิตามประกาศของแตล่ะสายการบนิ
(คา่ธรรมเนยีมเชอืเพลงิและคา่ภาษีสนามบนิอาจมกีารเปลยีนแปลงไดภ้ายหลงัการกาํหนดราคาคา่ทัวรแ์ลว้ กรณทีมีกีารเปลยีนแปลงดงักลา่วจากสายการบนิ
ทางบรษัิทฯ จําเป็นตอ้งเรยีกเกบ็สว่นเพมิเตมิ โดยไมจ่ําเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้)

• คา่ขนยา้ยสมัภาระและกระเป๋าเดนิทางตามเงอืนไขสายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์น ้าํหนักกระเป๋าเดนิทางตอ้งมนี ้าํหนักไมเ่กนิ 46 กโิลกรมั (ใบละ 23 กโิลกรมั X 2
ใบ) หากกรณทีนี ้าํหนักกระเป๋าเดนิทางใบใดใบหนงึ มนี ้าํหนักเกนิทกีาํหนด ท่านตอ้งเสยีคา่ธรรมเนยีมปรบัตามกฎขอ้กาํหนดของสายการบนินัน
(ขอ้กาํหนดนอีาจมกีารเปลยีนแปลงไดเ้ป็นไปตามประกาศของสายการบนิ)

การชําระเงนิ

• บรษัิทรบัมดัจํา 10,000.- บาท สาํหรบัการจอง/ทนัีง

• สว่นทเีหลอืทังหมดชําระกอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน หรอืตามเงอืนไขพเิศษของทางบรษิทัฯ กาํหนด (ทางบรษิทัฯ
อาจมกีารเรยีกเก็บสว่นทเีหลอืทงัหมดกอ่น 30 วนั อนัเนอืงมาจากคณะทเีดนิทางนนัถกูจองเต็มเร็วกวา่ปกต ิหรอืจาํเป็นตอ้งออกตวัเครอืงบนิ
เพอืเลยีงการเรยีกเก็บเพมิคา่ธรรมเนยีมเชอืเพลงิและคา่ภาษสีนามบนิตามประกาศครงัใหมข่องสายการบนิทมีกีารเปลยีนแปลง
โดยไมจ่าํเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้

การยกเลกิหรอืเลอืนการเดนิทาง

• กรณยีกเลกิการจองมากกวา่ 30 วันกอ่นการเดนิทาง บรษัิทสงวนสทิธ ิคนืมดัจาํทา่นละ 5,000 บาท

• กรณยีกเลกิการจองนอ้ยกวา่ 30 วันกอ่นการเดนิทาง บรษัิทสงวนสทิธ ิไมค่นืเงนิมดัจาํ ไมว่า่จากกรณใีด

• กรณยีกเลกิภายใน 21-29 วันกอ่นการเดนิทาง บรษัิทสงวนสทิธ ิคดิคา่บรกิาร 50% ของราคารวมทงัหมด

• กรณยีกเลกิภายใน 14-20 วันกอ่นการเดนิทาง บรษัิท ฯ คดิคา่บรกิารเต็มจาํนวนของราคารวมทงัหมด

• หากผูเ้ดนิทางมคีวามประสงคจ์ะขอเปลยีนวนัเดนิทาง (ยา้ยคณะทวัร)์ สามารถทําไดโ้ดยไมม่คีา่ใชจ้า่ยดงัน ี



เงอืนไขและรายละเอยีดของการเดนิทาง (กรุณาศกึษารายละเอยีดทกุขอ้)
• บรษัิทฯ สงวนสทิธเิปลยีนแปลงรายทัวรต์ามความเหมาะสมใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ ์ขอ้จํากดัดา้นภมูอิากาศ ณ วันเดนิทางจรงิ
โดยจะคาํนงึถงึความปลอดภยั และประโยชนส์งูสดุของท่านลกูคา้โดยสว่นใหญเ่ป็นหลกั

• เมอืท่านตกลงชําระเงนิไมว่า่บางสว่นหรอืทังหมดใหก้บัทางบรษัิทฯ ถอืวา่ท่านยอมรบัเงอืนไขการเดนิทางทรีะบุไวท้ังหมด

• ในกรณทีลีกูคา้ตอ้งการจองและซอืตวัโดยสารการบนิภายในประเทศ(ไทย)หรอืใชเ้สน้ทางบนิมาจากประเทศอนื เพอืรว่มทัวรใ์นประเทศญปีุ่ น
ไมว่า่จะเป็นการเดนิทางกอ่นหรอืหลงัจากคณะทัวรนั์น ๆ กรณุาตดิตอ่สอบถามเจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ ทุกครงั
(กรณทีที่านออกตวัโดยมไิดแ้จง้ใหบ้รษัิททราบลว่งหนา้ ทางบรษัิทฯ ไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึไมว่า่กรณใีด ๆ)

• กรณกีองตรวจคนเขา้เมอืงทังในเมอืงไทยและตา่งประเทศปฏเิสธมใิหท้่านเดนิทางเขา้/ออกเมอืง บรษัิทฯ ไมค่นืคา่ทัวรใ์นทุกกรณี

• บรษัิทฯ ไมร่บัผดิชอบตอ่การถกูปฎเิสธหรอืหา้มออกนอกประเทศ หรอืปฏเิสธการเขา้ประเทศของผูเ้ดนิทางได ้เนอืงมาจากผูเ้ดนิทางอาจมสีงิผดิกฎหมาย
เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสอืมเสยี ภยัธรรมชาต ิการประทว้ง การกอ่จลาจล ความลา่ชา้การเลอืนหรอืยกเลกิเทยีวบนิ
และอบุัตเิหตทุเีกดิจากความประมาทของนักท่องเทยีวเอง

• เมอืท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ งดใชบ้รกิารรายการใดรายการหนงึหรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ ถอืวา่ท่านสละสทิธ ิไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารคนื
ไมว่า่กรณใีด ๆ ทังสนิ

ขอ้กําหนดเกยีวกับดา้นอาหาร (จําเป็นตอ้งแจง้ขอ้จํากัดเรอืงอาหารกอ่นการเดนิทางลว่งหนา้ 30 วัน)
•  รายการอาหารทรีะบุไว ้อาจมกีารเปลยีนแปลงไดต้ามสถานการณ ์และความเหมาะสม โดยไมจ่ําเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้

•  ขอ้กาํหนดสาํหรบัท่านทไีมท่านเนอืปลา ตามหลกัโภชนาการของทางประเทศญปีุ่ น หมายถงึ ท่านไมส่ามารถทานเนอืสตัวน์ ้าํอนืใดไดท้ังหมด
ไมว่า่จะเป็นปลาหมกึ หอย กุง้ หรอือยา่งอนือยา่งใดกต็าม ซงึอาหารททีางภตัตาคารจะเปลยีนใหส้ว่นใหญจ่ะเป็นเมนทูเีป็นผกัหรอืเตา้หูแ้ทน

• สว่นกรณทีมีแีจง้เกยีวกบัขอ้จํากดัเรอืงของอาหาร เช่น ไมท่านเนอืสตัว ์(เนอืวัว, เนอืหม,ู เนอืไก ่หรอือนืๆ) ไมท่านซาชมิหิรอืซชูทิเีป็นของดบิ
ท่านใดทไีมม่กีารแจง้เกยีวกบัขอ้จํากดัเรอืงอาหาร(ลว่งหนา้) เมอืเดนิทางถงึประเทศญปีุ่ นแลว้จะไมส่ามารถขอเปลยีนแปลงรายการอาหารใด ๆ เพมิเตมิ
โปรดทราบวา่หากท่านระบุไมท่านเนอืสตัว ์ภตัตาคารทอ้งถนิบางแหง่อาจเปลยีนเมนใูหท้่านไดเ้พยีงผกั หรอืเตา้หู ้หรอืผลติภณัฑท์ทีําจากหวับุกเท่านัน

ตวัโดยสารและสายการบนิ

•  ตวัโดยสาร
• การเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเลอืนวันเดนิทางไปหรอืกลบั ท่านตอ้งชําระคา่ธรรมเนยีมเพมิตามเงอืนไข
(โปรดสอบถามและกรณุาแจง้ทันทเีมอืทําการจองทัวร)์

• คา่ธรรมเนยีมน ้าํมนัเชอืเพลงิและคา่ประกนัวนิาศภยัทางอากาศ คาํนวณตามอตัราททีางสายการบนิแจง้คา่ธรรมเนยีม ณ วันออกราคาทัวร์
หากสายการบนิเปลยีนแปลงอตัราคา่ธรรมเนยีมใด ๆ เพมิขนึในภายหลงั ถอืเป็นคา่ตวัเครอืงบนิสว่นเพมิทผีูเ้ดนิทางตอ้งเป็นผูช้ําระ

• กรณทีที่านมคีวามประสงคต์อ้งการเปลยีนระดบัชันทนัีงจากชันประหยัดเป็นชันธรุกจิ
โดยใชค้ะแนนจากบัตรสะสมไมลจ์ะดาํเนนิไดภ้ายหลงัออกตวักรุป๊แลว้เท่านัน โดยผูโ้ดยสารตอ้งดาํเนนิการทุกขนัตอนดว้ยตนเอง

• ทนัีงบนเครอืงบนิของกรุป๊ทัวรเ์ป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้าํหนด ซงึทางบรษัิทฯ แจง้คาํขอไดต้ามขนัตอน แตไ่มส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงจัดการแทนได ้
สายการบนิไมร่บัคาํขอบลอ็กทนัีง Long Leg ผูโ้ดยสารตอ้งไปแจง้คาํขอทเีคานเ์ตอรเ์ช็คอนิในวันเดนิทาง

• กรณทีทีัวรอ์อกตวัเครอืงบนิไปแลว้ลกูคา้ไมส่ามารถเดนิทางได ้ทางสายการบนิไมอ่นญุาตใหเ้ปลยีนชอืตวัผูเ้ดนิทางทุกกรณ ีบรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธไิมค่นืคา่บรกิารใด ๆ

• ในกรณแีจง้ยกเลกิการเดนิทางภายหลงับรษัิทฯ ออกตวัเครอืงบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอเงนิคนืตามขนัตอนของสายการบนิเท่านัน
กรณุาสอบถามกบัเจา้หนา้ทฯี วา่ตวัเครอืงบนิใบนัน ๆ สามารถขอเงนิคนืไดห้รอืไม่

• การสะสมไมลข์องสายการบนิ หากใชต้วัโดยสารแบบหมูค่ณะของการบนิไทยสามารถสะสมไมลไ์ด ้50% สว่นสายการบนิอนื ๆ ในเครอื Star Alliance
ขนึอยูก่บัเงอืนไขระหวา่งสายการบนินัน ๆ กบัการบนิไทย ซงึการเปลยีนแปลงเงอืนไขบางสว่นหรอืทังหมดเป็นสทิธขิองสายการบนิ

• กรณุาแจง้เบอรส์มาชกิสะสมไมลต์งัแตเ่รมิจองทัวร ์โดยกรอกในใบขอ้มลูททีางบรษัิทฯ สง่ใหเ้พอืสทิธปิระโยชนส์งูสดุของท่านเอง ในวันเดนิทางไปและกลบั
กรณุาเกบ็หางบัตรขนึเครอืงทุกใบไวต้รวจสอบภายหลงัท่านกลบัถงึเมอืงไทย วา่ไดร้บัไมลส์ะสมเรยีบรอ้ยแลว้ หากบัตรโดยสารขนึเครอืงหาย (Boarding Pass)
ท่านไมส่ามารถเรยีกรอ้งใด ๆ ทังกบับรษัิททัวรแ์ละสายการบนิ

• สายการบนิ
• สาํหรบัผูเ้ดนิทางซงึตงัครรภ ์สตรตีงัครรภท์ุกอายคุรรภต์อ้งอยูใ่นดลุพนิจิของแพทยแ์ละครอบครวัวา่ควรเดนิทางหรอืไม่



(โปรดแจง้พนักงานทันทเีมอืทําการจองทัวร)์ บรษัิทฯ ขอเรยีนวา่เราไมอ่าจรบัผดิชอบตอ่เหตกุารณไ์มค่าดคดิใด ๆ
จงึขอสงวนสทิธไิมร่บัผูร้ว่มเดนิทางทมีอีายคุรรภเ์กนิ 4 เดอืน / ผูม้ปีระวัตคิรรภเ์คยมปัีญหาหรอืมปีระวัตคิลอดกอ่นกาํหนด

• บรษัิทฯ ยกเวน้การคนืเงนิ กรณที่านแจง้ยกเลกิคณะทอีอกเดนิทางในช่วงเทศกาลวันหยดุสาํคญัทุกเทศกาล บรษัิทฯ
ตอ้งทําการยนืยัน,ชําระมดัจําคา่ตวัหรอืชําระเตม็จํานวนกบัสายการบนิ โดยเฉพาะเทยีวบนิพเิศษ เช่น Charter Flight จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจําหรอืคา่ทัวร์
ไมว่า่ยกเลกิเวลาใดและยกเลกิดว้ยกรณใีด ๆ

• กระเป๋าและสมัภาระเดนิทาง (เป็นไปตามกฎของสายการบนิ)
• น ้าํหนักกระเป๋าและสมัภาระเดนิทาง สายการบนิอนญุาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเครอืงบนิคอื 20-30 กโิลกรมั (สาํหรบัผูโ้ดยสารในชันประหยัด)
หากกรณทีสีมัภาระมนี ้าํหนักเกนิ ทางสายการบนิมสีทิธเิรยีกเกบ็คา่ระวางน ้าํหนักเพมิได ้

• กระเป๋าทสีายการบนิอนญุาตใหส้ามารถนําขนึเครอืงได ้จะตอ้งมนี ้าํหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรมั และจําตอ้งมสีดัสว่น ดงัน ีกวา้งxยาวxสงู (25 ซม.x 56 ซม.x 46 ซม.)

• บางรายการทัวรท์ตีอ้งใชส้ายการบนิภายในประเทศน ้าํหนักของกระเป๋าอาจถกูกาํหนดใหต้่าํกวา่มาตรฐานได ้ทังนขีนึอยูก่บัขอ้กาํหนดของแตล่ะสายการบนิ

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทงันขีนึอยูก่บัสภาวะอากาศ การเมอืง สายการบนิ
การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุของญปีุ่ น และราคาอาจเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทงันขีนึอยูก่บัอตัราแลกเปลยีนของเงนิสกลุเยน
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