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TOKYO FUJI SAKURA GOOD PRICE  

          6D3N – JAPAN AIRLINE 

 



 

29 มนีาคม - 03 เมษายน 2566 

30 มนีาคม - 04 เมษายน 2566 

 49,900.- 

 

 ชมซากุระคุม้ราคาเสน้ทางฟูจ-ิโตเกยีว  / หุบเขาโอวาคุดานิ / ศาลเจา้ฮาโกเน่ 

โกเทมบะหเ์อา้ตเ์ลต / ภเูขาไฟฟูจชิ ัน้ 5 / พพิธิภณัฑห์มู่บา้นอยิาชโินซาโตะ /  

ชมซากุระ ณ สวนชนิจกูุเกยีวเอน / ชอ้ปป้ิงถนนชนิจกุู / วดัอาซากุซะ / ตลาดปลาซกึจิ ิ/ ชอ้ปป้ิงชบิุย่า 

ชอ้ปป้ิงไดเวอรซ์ติีโ้อไดบะ อสิระชอ้ปป้ิง 1 วนัเต็มตามอธัยาศยั หรอืซือ้ทวัรเ์สรมิดสีนียแ์ลนด ์ 

ออนเซน 1 คนื / ในเมอืง 2 คนื / JAPAN AIRLINE FULL SERVICE กระเป๋า 46 กโิล 
 
 

วนัทีห่น่ึง : กรุงเทพฯ-สนามบนิสุวรรณภูม ิ

19.00 น. นัดหมายพบกนัทีส่นามบนิสุวรรณภูม ิประตู 8 เคาเตอร ์R สายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์

จดุนัดพบ ป้ายบรษิทัทวัร ์เจา้หนา้ทีบ่รกิารชว่ยโหลดสมัภาระและกระเป๋าเดนิทาง 

21.55 น. ออกเดนิทางสู่สนามบนิฮาเนดะ โตเกยีว เทีย่วบนิ JL 034 สายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์

 

 

วนัที ่ โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ บ่าย ค ่า โรงแรม 

1 กรุงเทพฯ-สนามบนิสุวรรณภูม ิ - - - - 

2 
สนามบนิฮาเนดะ -อุทยานแห่งชาตฮิาโกเน่-หุบเขาโอวาคดุานิ 

ศาลเจา้ฮาโกเน่-โกเทมบะพรเีมีย่มเอา้ทเ์ลต-ออนเซน 
 O O 

FUJI KAWAGUCHIKO 

RESORT  

3 
ภูเขาไฟฟูจชิ ัน้ 5-พพิธิภณัฑห์มู่บา้นอยิาชโินซาโตะ-เมอืงโตเกยีว 

ชมซากุระ ณ สวนชนิจกูุเกยีวเอน-ชอ้ปป้ิงถนนชนิจกู ุ
O O X 

HIYORI HOTEL TOKYO 

OR SIMILAR 

4 อสิระชอ้ปป้ิงหรอืซือ้ทวัรเ์สรมิดสีนียแ์ลนด ์ O X X 
HIYORI HOTEL TOKYO  

OR SIMILAR 

5 
วดัอาซากซุะ-ตลาดปลาซกึจิ-ิชอ้ปป้ิงชบูิย่า-ไดเวอรซ์ติีโ้อไดบะ 

สนามบนิฮาเนดะ     
O X X  

6 สนามบนิฮาเนดะ-กรุงเทพฯ     



วนัทีส่อง : สนามบนิฮาเนดะ / นารติะ – อุทยานแห่งชาตฮิาโกเน่ – หบุเขาโอวาคุดานิ  

  ศาลเจา้ฮาโกเน่ – โกเทมบะพรเีมีย่มเอา้ทเ์ลต – ออนเซน  

06.10 น.  ถงึ สนามบนิฮาเนดะ ประเทศญีปุ่่ น น าท่านผ่านตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รยีบรอ้ย 

อุทยานแห่งชาตฮิาโกเน่ ช ือ่เสยีงในดา้นน ้าพุรอ้นซึง่เกดิจากความรอ้น

ของภูเขาไฟรวมทัง้ยงัมทีวิทศันข์องภูเขาไฟฟูจทิีส่วยงาม น าท่าน

เดนิทางโดยรถโคช้สู่ หุบเขาโอวาคุดานิ ทีย่งัครุกรุน่ดว้ยควนัจาก

บ่อก ามะถนัเดอืดอยู่ตลอดเวลา ชมบอ่น ้าแรก่ ามะถนัซึง่สามารถตม้ไขใ่ห ้

สุกได ้โดยชาวญีปุ่่ นมคีวามเชือ่ว่าหากไดท้านไข่ด าหน่ึงฟองจะสามารถ

ท าใหอ้ายุยนืยาวขึน้อกีประมาณ 7 ปี 

กลางวนั รบัประทาน อาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารญีปุ่่ น 

 

ศาลเจา้ฮาโกเน่ ตัง้อยู่ดา้นล่างของภูเขาฮาโกเน่บรเิวณชายฝ่ังของทะเลสาบอาช ิสงัเกตุง่ายๆคอืจะมเีสารโ์ท

รอิสิแีดงตัง้เด่นอยู่ในทะเลสาบ และทางเดนิไปยงัศาลเจา้โดยสองขา้งทางจะมตีะเกยีงแขวนเรยีงรายอยู่ตลอด

ทาง ภายในศาลเจา้น้ันมบีรรยากาศทีเ่งยีบสงบอยู่ท่ามกลางตน้ไมใ้หญ่ มคีวามสวยงามตลอดทัง้ปี 

โกเทมบะพรเีมีย่มเอา้ทเ์ลต เป็นเอา้ทเ์ลตทีใ่หญ่ทีสุ่ดในญีปุ่่ น อยู่ห่างจากโตเกยีวประมาณ 90 นาท ีมี

บรรยากาศแบบเอา้ดอร ์ภายในมรีา้นคา้กว่า 200 รา้น และศูนยอ์าหาร รวมถงึชงิชา้สวรรคท์ีสู่ง 50 เมตร 

รา้นคา้ต่างๆลว้นเป็นของพรเีมีย่มแบรนดจ์ากต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเสือ้ผา้แฟช ัน่ อปุกรณก์ฬีา เคร ือ่งใชใ้น

ครวัเรอืน และสนิคา้อเิลกทรอนิกส ์ราคาจะต ่ากว่ารา้นคา้ปลกีทีข่ายทั่วไปในญีปุ่่ น รา้นคา้ทีย่งัมบีรกิาร Tax 

Refund ส าหรบันักท่องเทีย่วชาวต่างชาตดิว้ย 

ค ่า  รบัประทาน อาหารเย็น ณ โรงแรม  

เขา้พกั ณ โรงแรม FUJI KAWAGUCHIKO RESORT  แชอ่อนเซนเพือ่ผ่อนคลายความเมือ่ยลา้ 

 

 

 

 



วนัทีส่าม : ภูเขาไฟฟูจชิ ัน้ 5 – พพิธิภณัฑห์มู่บา้นอยิาชโินซาโตะ – เมอืงโตเกยีว  

  ชมซากุระ ณ สวนชนิจูกุเกยีวเอน – ชอ้ปป้ิงถนนชนิจูกุ 

เชา้ รบัประทาน อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ ภูเขาไฟฟูจ ิทีม่คีวามสูงเหนือจากระดบัน ้าทะเล 3,776 เมตร ภเูขาทีม่ชี ือ่เสยีงเป็นทีรู่จ้กัไป

ทั่วโลกในเร ือ่งความสวยงามทีธ่รรมชาตไิดม้อบมาใหอ้ย่างลงตวั และยงัถอืว่าเป็นสญัลกัษณห์น่ึงของประเทศ

ญีปุ่่ น ทัง้ยงัเป็นจดุมุ่งหมายของนักท่องเทีย่วต่างชาตทิีม่าเยอืนญีปุ่่ นตลอดทุกฤดกูาล น าท่านขึน้สู่ช ัน้ที ่5 

ของภูเขาไฟฟูจ ิ(ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ) ทีทุ่กท่านจะไดเ้ห็นถงึความสวยงามของตวัภูเขาและววิโดยรอบ

ของภูเขาไฟฟจู ิและสมัผสักบัความหนาวเย็น ใหทุ้กท่านไดถ้่ายภาพความประทบัใจเก็บไว ้และเลอืกซือ้สนิคา้

ของทีร่ะลกึซึง่เป็นสญัลกัษณรู์ปภูเขาไฟฟจูใินหลากหลายบรรยากาศไดอ้กีกดว้ย 

พพิธิภณัฑห์มู่บา้นอยิาชโินซาโตะ ตัง้อยู่ในพืน้ทีท่ีเ่คยเป็นหมูบ่า้นเกษตรกรรมบนชายฝ่ังทศิตะวนัตกของ

ทะเลสาบไซโกะ ซึง่ถูกพายุไตฝุ้่ นพดัถล่มในปี 1966 จนกระทัง้ต่อมาอกี 40 ปีไดร้บัการบูรณะขึน้ใหม่ใหเ้ป็น

แบบดัง้เดมิ และเปิดเป็นพพิธิภณัฑก์ลางแจง้ใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ชมศกึษาเรยีนรูเ้กีย่วกบัวฒันธรรม ลองและซือ้

สนิคา้หตัถกรรมแบบดัง้เดมิภายในหมูบ่า้น ประกอบดว้ยบา้นกว่า 20 หลงัคาเรอืน ทีไ่ดร้บัการดดัแปลงใหเ้ป็น

รา้นคา้ รา้นอาหาร พพิธิภณัฑ ์และแกลเลอรี ่ซ ึง่แต่ละหลงัก็จะมคีวามเชีย่วชาญในงานฝีมอืดัง้เดมิทีต่่างกนั  

 

กลางวนั รบัประทาน อาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารญีปุ่่ น 

ชมซากุระ ณ สวนชนิจูกุเกยีวเอน เดมิเคยเป็นทีพ่กัของขนุนางผูป้กครองเมอืงโตเกยีว และต่อมาไดต้กมา

เป็ของราชวงศใ์นปี 1903 เป็นทีส่ าหรบัพกัผ่อนหย่อนใจ ภายในประกบดว้ยสวน 3 แบบ สวนญีปุ่่ น สวนสไตล ์

องักฤษ สวนสไตลฝ์ร ัง่เศส ถอืเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ทีสุ่ดและเป็นทีนิ่ยมมากทีสุ่ดของกรุงโตเกยีว 

ชอ้ปป้ิงถนนชนิจูกุ ชอ้ปป้ิงสนิคา้นานาชนิด อาทเิชน่ สนิคา้อเิล็คทรอนิกกลอ้งถ่ายรูป นาฬกิาชือ่ดงั 

CASIO, SEIKO ณ รา้น BIG CAMERA หรอื SAKURAYA, เสือ้ผา้ ขา้วของเครือ่งใช ้ภายใตแ้บรนด ์MUJI, 

กระเป๋า หรอื รองเทา้แฟช ัน่, เคร ือ่งส าอางคช์ ือ่ดงัของญีปุ่่ น SHISHEDO, KANEBO, SEKISE, SKII และชอ้ป

ป้ิงสุดมนัส ์ณ รา้น 100 เยนอย่างจใุจ 

ค ่า  อสิระรบัประทานอาหารค ่าตามอธัยาศยั 

เขา้พกั ณ โรงแรม HIYORI HOTEL TOKYO GINZA EAST หรอืเทยีบเท่า 



 

วนัทสีี ่:  อสิระชอ้ปป้ิงหรอืซือ้ทวัรเ์สรมิดสีนียแ์ลนด ์ 

เชา้  รบัประทาน อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

อสิระเต็มวนัหรอื ซือ้ทวัรเ์สรมิโตเกยีวดสินียแ์ลนด ์(ไกดบ์รกิารรบั-ส่ง) เพิม่ผูใ้หญ่ท่านละ 2,700 

บาท / เด็ก 2,200 บาท ไม่รวมค่ารถไฟในการเดนิทาง [ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลง] ** ตอ้งซือ้ตั๋วดสินียก์บั

บรษิทัเท่าน้ัน !!! *** เชญิท่านพบกบัความอลงัการซึง่เต็มไปดว้ยเสน่หแ์ห่งต านานและจนิตนาการของการ

ผจญภยั ใชทุ้นในการกอ่สรา้ง 600 ลา้นเยน โดยการถมทะเล ท่านจะไดพ้บสมัผสักบัเคร ือ่งเล่นในหลาย

รูปแบบ เชน่ ทา้ทายความมนัสเ์หมอืนอยู่ในอวกาศไปกบั SPACE MOUTAIN, ระทกึขวญักบั HAUNTED 

MANSION บา้นผสีงิ, ตืน่เตน้กบั SPLASH MOUNTAIN, น่ังเรอืผจญภยัในป่ากบั JUNGLE CRUISE, 

เทีย่วบา้นหมพีูห,์ ตะลุยอวกาศไปกบั BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO BLASTERS, เขา้ไปอยู่ในโลกแห่ง

จนิตนาการกบัการตู์นทีท่่านชืน่ชอบของ WALT DISDEY ส าหรบัท่านทีเ่ลอืกทีจ่ะอสิระในเมอืงโตเกยีว 

ท่านสามารถสอบถามขอ้มูลการเดนิทางจากมคัคุเทศก ์เพือ่ความสะดวกในการเดนิทาง หรอืชอ้ปป้ิงในย่าน

การคา้อนัทนัสมยัของมหานครโตเกยีวศูนยร์วมวยัรุน่แหล่งชอ้บป้ิงชือ่ดงั ย่านฮาราจูกุ ท่านจะไดพ้บกบัการ

แต่งตวัทีเ่ป็นเอกลกัษณ ์แหวกแนว ตามสไตลว์ยัรุน่ญีปุ่่ นเพลดิเพลนิกบัการชอ้บป้ิงกบัรา้นคา้หลากหลายสอง

ฝ่ังถนนทาเคชติะ และ โอโมเตะซนัโด อสิระชอ้ปป้ิงต่อย่าน“ชบูิย่า” ย่านวยัรุน่ชือ่ดงัอกีแห่งของมหานคร

โตเกยีวท่านจะไดต้ืน่ตาตืน่ใจกบัแฟช ัน่ทนัสมยัของหนุ่มสาวชาวแดนปลาคบิจากรา้นคา้มากมาย มากกว่า 

100 รา้นคา้ และ “ตกึ 109” ตกึชือ่ดงัทีเ่ป็นสญัลกัษณข์องย่านน้ัน  

* เพือ่ใหท้่านไดส้นุกสนานอย่างเต็มทีจ่งึไม่มบีรกิารอาหารกลางวนัและอาหารค า่ * 

เขา้พกั ณ โรงแรม HIYORI HOTEL TOKYO GINZA EAST หรอืเทยีบเท่า 
 

วนัทีห่า้ : วดัอาซากุซะ – ตลาดปลาซกึจิ ิ– ชอ้ปป้ิงชบูิย่า – ไดเวอรซ์ติีโ้อไดบะ 

                   สนามบนิฮาเนดะ     

เชา้  รบัประทาน อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

วดัอาซากุซะ วดัทีเ่กา่แกท่ีสุ่ดในกรุงโตเกยีว น าท่านนมสัการขอพรจากพระพุทธรปูเจา้แม่กวนอมิทองค า 

นอกจากน้ันท่านยงัจะไดพ้บกบัโคมไฟขนาดยกัษท์ีม่คีวามสูงถงึ 4.5 เมตรซึง่แขวนอยูบ่รเิวณประตูทางเขา้วดั 

และยงัสามารถเลอืกซือ้เคร ือ่งรางของขลงัไดภ้ายในวดั ฯลฯ 

 

 



ตลาดปลาซกึจิ ิศูนยก์ลางในการแลกเปลีย่นปลาและสตัวน์ ้าขนาดใหญ่ทีสุ่ดในโตเกยีว นอกจากคุณจะตืน่

ตาตืน่ใจกบัสตัวท์ะเลชนิดต่างๆ ทีบ่างชนิดอาจไม่เคยเห็นจากทีไ่หน คุณยงัจะไดเ้พลดิเพลนิกบัรา้นอาหาร

ทะเลและรา้นซชูใินราคาย่อมเยาอกีดว้ย 

ค ่า  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั ณ ตลาดปลาซกึจิ ิ

ชอ้ปป้ิงชบูิย่า แหล่งชอ้ปป้ิงและเอนเตอรเ์ทนเมน้ทสุ์ดชคิขนาดใหญ่ใจกลางโตเกยีว สญัลกัษณข์องย่านนีก็้

คอื หา้แยกขา้มถนนขนาดใหญ่เป็นการตดักนัของถนนหลายสายดว้ยกนั ท าใหเ้มือ่สญัญาณไปจราจร

เปลีย่นเป็นสเีขยีว ผูค้นจากทุกฝ่ังถนนก็จะเดนิขา้มถนนพรอ้มๆกนั ใหท่้านไดเ้ก็บรูปเป็นทีร่ะลกึ ท่านจะไดต้ืน่

ตาตืน่ใจกบัแฟช ัน่ทนัสมยัของหนุ่มสาวชาวแดนปลาดบิจากรา้นคา้มากมาย มากกว่า 100 รา้นคา้ และ “ตกึ 

109” ตกึชือ่ดงัทีเ่ป็นสญัลกัษณข์องย่านน้ัน พรอ้มทัง้ “เลอืกชมและซือ้” สนิคา้มากมายอาท ิเสือ้ผา้ 

เคร ือ่งส าอาง, รองเทา้, กระเป๋า และสนิคา้อืน่ๆอย่างจใุจ  

ไดเวอรซ์ติีโ้อไดบะ ใหท้่านไดอ้สิระชอ้ปป้ิงในแหล่งชอ้ปป้ิงขนาดใหญ่ทีม่รีา้นคา้ต่าง ๆ มารวมตวักนัถงึ 154 

รา้น อาทเิชน่ Coach, H&M, Chloe, Uniqlo, Zara , Daiso 100 Yen, Onitsuka และยงัมหีา้งใหเ้ลอืก

เดนิทัง้ AQUA CITY , VENUS FORT, DECK ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิง 

 

ค ่า อสิระรบัประทาน อาหารค ่า ณ ตามอธัยาศยั 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสู่สนามบนิฮาเนดะ เพือ่เดนิทางกลบักรุงเทพฯ 
 

วนัทีห่ก:  สนามบนิฮาเนดะ – กรุงเทพฯ 

00.40 น. ออกเดนิทางสู่สนามบนิสุวรรณภูม ิดว้ยเทีย่วบนิ JL 033 สายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์

05.00 น. เดนิทางถงึท่าอากาศยานสนามบนิสุวรรณภูมปิระเทศไทย โดยสวสัดภิาพและความประทบัใจ 

 

************************************************************************  

 



TOKYO FUJI SAKURA GOOD PRICE  

6D3N BY JAPAN AIRLINE 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 

2-3 ท่าน 

เด็กมเีตยีงพกักบั 

ผูใ้หญ่ 1-2 ท่าน 

[อายุ 8-12 ปี] 

เด็กไมม่เีตยีงพกั 

กบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

[อายุ 2-7 ปี] 

พกัเดีย่วเพิม่ JOINLAND 

29 มนีาคม – 03 เมษายน 66 49,900.- 49,900.- 
JAL ไม่มรีาคาตั๋วเด็ก 

46,900.- 6,900.- 25,900.- 

30 มนีาคม – 04 เมษายน 66 49,900.- 49,900.- 
JAL ไม่มรีาคาตั๋วเด็ก 

46,900.- 6,900.- 25,900.- 

 

* กรุป๊การนัตอีอกเดนิทาง 15 ท่าน กรณีไม่ถงึจ านวน ขอปรบัราคาทวัรห์รอืยกเลกิการเดนิทาง * 

** ราคานีย้งัไม่รวมค่าทปิเพือ่เป็นสนิน ้าใจใหก้บัไกดแ์ละคนขบัรถท่านละ 2,000 เยน ** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 

**ราคาอาจมกีารปรบัขึน้ในกรณีทีร่าคาน ้ามนัมกีารปรบัขึน้ แต่จะปรบัตามความเป็นจรงิที ่

สายการบนิประกาศปรบัเท่าน้ัน (คดิ ณ วนัที ่20 พย 65) ** 

- อตัรานีร้วม- 

ค่าตั๋วเคร ือ่งบนิไป-กลบัตามสายการบนิทีร่ะบุ   ค่าน ้าหนักกระเป๋าตามทีส่ายการบนิก าหนด 

ไป-กลบัพรอ้มคณะ รวมภาษีน ้ามนัและสนามบนิ   กรณีเกนิลูกคา้ตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้า่ย 

ค่าบรกิารน ้าแรว่นัละ 1 ขวด (ประเทศญีปุ่่ น)  ค่าบรกิารมคัคุเทศกต์ลอดการเดนิทาง  

 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตามทีร่ายการระบุ   ค่าหอ้งพกัโรงแรม 2 – 3 ท่าน 

  ค่าอาหารตามทีร่ายการระบ ุ     ค่าเขา้ชมสถานทีต่่าง ๆ ตามรายการทีก่ าหนด 

 ค่าประกนัภยัการเดนิทางต่างประเทศ     ค่าบรกิารซึง่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ 7%  

เงือ่นไขตามกรมธรรม ์วงเงนิสูงสุด 1,000,000 บาท    และหกั ณ ทีจ่า่ย 3%  

 

 



- อตัรานีไ้ม่รวม- 

ค่าท าหนังสอืเดนิทาง และค่าใชจ้า่ยทีเ่ป็นส่วนตวั   ค่าทปิเพือ่เป็นสนิน ้าใจใหก้บัไกดแ์ละ 

ทีไ่ม่ระบุไวใ้นรายการ เชน่ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี เป็นตน้   คนขบัรถท่านละ 2,000 เยน 

 

ราคาตัว๋เคร ือ่งบนิประกอบดว้ย 

✓ ค่าตั๋วเคร ือ่งบนิโดยสารระหว่างประเทศชัน้ประหยดั (ไปและกลบั) โดยสายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์

**** กรณีสนใจอพัเกรด BUSINESS CLASS หรอืเลือ่นวนัเดนิทางกลบักรุณาตดิต่อทางเรา **** 

✓ ค่าธรรมเนียมเชือ้เพลงิและค่าภาษีสนามบนิตามประกาศของแต่ละสายการบนิ (ราคาอาจมกีารปรบัขึน้ในกรณีทีร่าคา

น ้ามนัมกีารปรบัขึน้ แต่จะปรบัตามความเป็นจรงิทีส่ายการบนิประกาศปรบัเทา่น้ัน) 

✓ ค่าสมัภาระและกระเป๋าเดนิทางตามเงือ่นไขสายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางตอ้งมนี ้าหนักไม่เกนิ  

23 กโิลกรมั x 2 ใบ กรณีทีน่ ้าหนักกระเป๋าเกนิทีส่ายการบนิก าหนด ผูโ้ดยสารตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบค่าปรบัตามกฎ

ขอ้ก าหนดของสายการบนิน้ันๆดว้ยตนเอง 

 การช าระเงนิ 

✓ บรษิทัรบัมดัจ า 30,000.- บาท ส าหรบัการจอง/ทีน่ั่ง 
✓ ส่วนทีเ่หลอืทัง้หมดช าระกอ่นเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วนั หรอืตามเงื่อนไขพเิศษของทางบรษิทัฯ ก าหนด 

(ทางบรษิทัฯ อาจมกีารเรยีกเก็บส่วนทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่น 30 วนั หรอืจ าเป็นตอ้งออกตั๋วเคร ือ่งบนิเพือ่เลีย่งการเรยีกเก็บ

เพิม่ค่าธรรมเนียมเชือ้เพลงิและค่าภาษีสนามบนิตามประกาศคร ัง้ใหม่ของสายการบนิทีม่กีารเปลีย่นแปลง โดยไม่

จ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 การยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทาง 

*** ทางบรษิทัรบัการยกเลกิผ่านการแจง้เป็นลายลกัษณอ์กัษรเท่าน้ัน *** 

มากกว่า 46 วนักอ่นการเดนิทาง คนืเงนิมดัจ าทัง้หมด หรอื หกัค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ 

ตัง้แต่ 45-30 วนักอ่นการเดนิทาง ยดึเงนิมดัจ า 10,000 บาท 

ตัง้แต่ 29-15 วนักอ่นการเดนิทาง คดิค่าบรกิาร 50% ของราคาทวัรท์ัง้หมด 

ตัง้แต่ 14-0 วนักอ่นการเดนิทาง เก็บค่าใชจ้า่ย 100 % ของค่าทวัรท์ัง้หมด 

 

ส าคญั 

เงื่อนไขและรายละเอยีดของการเดนิทาง (กรุณาศกึษารายละเอยีดทุกขอ้) 

 บรษิทัฯ สงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงรายทวัรต์ามความเหมาะสมใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ ์ขอ้จ ากดัดา้นภูมอิากาศ ณ วนั

เดนิทางจรงิ โดยจะค านึงถงึความปลอดภยั และประโยชนส์ูงสุดของท่านลูกคา้โดยส่วนใหญ่เป็นหลกั  

 เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิไม่วา่บางส่วนหรอืทัง้หมดใหก้บัทางบรษิทัฯ ถอืวา่ท่านยอมรบัเงือ่นไขการเดนิทางทีร่ะบุไวท้ัง้หมด 

 ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งการจองและซือ้ตั๋วโดยสารการบนิภายในประเทศ(ไทย)หรอืใชเ้สน้ทางบนิมาจากประเทศอืน่ เพือ่รว่มทวัร ์

ในประเทศญีปุ่่ น ไม่ว่าจะเป็นการเดนิทางกอ่นหรอืหลงัจากคณะทวัรน้ั์น ๆ กรุณาตดิต่อสอบถามเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ ทุกคร ัง้ 

(กรณีทีท่่านออกตั๋วโดยมไิดแ้จง้ใหบ้รษิทัทราบล่วงหนา้ ทางบรษิทัฯ ไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ไม่ว่ากรณีใด ๆ) 

 กรณีกองตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ในเมอืงไทยและต่างประเทศปฏเิสธมใิหท้่านเดนิทางเขา้/ออกเมอืง บรษิทัฯ ไม่คนืค่าทวัรใ์นทุก

กรณี 



 บรษิทัฯ ไม่รบัผดิชอบต่อการถูกปฎเิสธหรอืหา้มออกนอกประเทศ หรอืปฏเิสธการเขา้ประเทศของผูเ้ดนิทางได ้เน่ืองมาจากผู ้

เดนิทางอาจมสีิง่ผดิกฎหมาย เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง ความประพฤตสิ่อไปในทางเสือ่มเสยี ภยัธรรมชาต ิการประทว้ง การ

กอ่จลาจล ความล่าชา้การเลือ่นหรอืยกเลกิเทีย่วบนิ และอุบตัเิหตุทีเ่กดิจากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง 

 เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ งดใชบ้รกิารรายการใดรายการหน่ึงหรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ ไม่

อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารคนื ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 

 ท่านทีแ่พอ้าหารหรอืไม่สามารถทานอาหารบางอย่างได ้อาหารทีเ่กีย่วขอ้งกบัศาสนา กรุณาแจง้พรอ้มการจองทวัร ์

ตัว๋โดยสารและสายการบนิ 

1. ตั๋วโดยสาร 

1.1 การเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเลือ่นวนัเดนิทางไปหรอืกลบั ท่านตอ้ง

ช าระค่าธรรมเนียมเพิม่ตามเงือ่นไข (โปรดสอบถามและกรุณาแจง้ทนัทเีมือ่ท าการจองทวัร)์ 

การเปลีย่นวนัเดนิทางขากลบัตอ้งท าล่วงหนา้กอ่น 30 วนัเดนิทางเท่าน้ัน 

1.2 ทีน่ั่งบนเคร ือ่งบนิ เน่ืองจากการจองเป็นหมู่คณะทางสายการบนิจะเป็นผูจ้ดัท าทีน่ั่งใหเ้ป็นกลุ่ม ในกรณีทีไ่ฟลเ์ดนิทาง

ในชว่งเทศกาลค่อนขา้งแน่น อาจจ าใหก้ารจดัทีน่ั่งค่อนขา้งยากแต่ทางบรษิทัจะพยายามใหลู้กคา้ไดน่ั้งใกลก้นัมากทีสุ่ด 

1.3 ค่าธรรมเนียมน ้ามนัเช ือ้เพลงิและค่าประกนัวนิาศภยัทางอากาศ ค านวณตามอตัราทีท่างสายการบนิแจง้ค่าธรรมเนียม ณ 

วนัออกราคาทวัร ์หากสายการบนิเปลีย่นแปลงอตัราค่าธรรมเนียมใด ๆ เพิม่ขึน้ในภายหลงั ถอืเป็นค่าตั๋วเคร ือ่งบนิส่วนเพิม่ทีผู่ ้

เดนิทางตอ้งเป็นผูช้ าระ 

1.4 กรณีทีท่วัรอ์อกตัว๋เคร ือ่งบนิไปแลว้ลูกคา้ไม่สามารถเดนิทางได ้ทางสายการบนิไม่อนุญาตใหเ้ปลีย่นชือ่ตวัผูเ้ดนิทางทุก

กรณี บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าบรกิารใด ๆ   

1.5 ในกรณีแจง้ยกเลกิการเดนิทางภายหลงับรษิทัฯ ออกตั๋วเคร ือ่งบนิไปแลว้ไม่สารถขอคนืเงนิไดทุ้กกรณี 

1.6 การสะสมไมลข์องสายการบนิ สามารถสะสมไมลไ์ด ้ 

1.7 กรุณาแจง้เบอรส์มาชกิสะสมไมลต์ัง้แต่เร ิม่จองทวัร ์โดยกรอกในใบขอ้มูลทีท่างบรษิทัฯ ส่งใหเ้พือ่สทิธปิระโยชนส์ูงสุดของ

ท่านเอง ในวนัเดนิทางไปและกลบั กรุณาเก็บหางบตัรขึน้เคร ือ่งทุกใบไวต้รวจสอบภายหลงัท่านกลบัถงึเมอืงไทย ว่าไดร้บัไมล ์

สะสมเรยีบรอ้ยแลว้ หากบตัรโดยสารขึน้เคร ือ่งหาย (Boarding Pass) ท่านไม่สามารถเรยีกรอ้งใด ๆ ทัง้กบับรษิทัทวัรแ์ละสาย

การบนิ 

2. สายการบนิ 

2.1 ส าหรบัผูเ้ดนิทางซึง่ตัง้ครรภ ์สตรตีัง้ครรภท์ุกอายุครรภต์อ้งอยู่ในดุลพนิิจของแพทยแ์ละครอบครวัว่าควรเดนิทางหรอืไม่ 
(โปรดแจง้พนักงานทนัทเีมือ่ท าการจองทวัร)์ บรษิทัฯ ขอเรยีนว่าเราไม่อาจรบัผดิชอบต่อเหตุการณไ์ม่คาดคดิใด ๆ จงึขอ

สงวนสทิธิไ์ม่รบัผูร้ว่มเดนิทางทีม่อีายุครรภเ์กนิ 4 เดอืน / ผูม้ปีระวตัคิรรภเ์คยมปัีญหาหรอืมปีระวตัคิลอดกอ่นก าหนด 

2.2 บรษิทัฯ ยกเวน้การคนืเงนิ กรณีท่านแจง้ยกเลกิคณะทีอ่อกเดนิทางในชว่งเทศกาลวนัหยุดส าคญัทุกเทศกาล บรษิทัฯ 

ตอ้งท าการยนืยนั,ช าระมดัจ าค่าตั๋วหรอืช าระเต็มจ านวนกบัสายการบนิ โดยเฉพาะเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight จะไม่

มกีารคนืเงนิมดัจ าหรอืค่าทวัร ์ไม่วา่ยกเลกิเวลาใดและยกเลกิดว้ยกรณีใด ๆ 

2.3 บางรายการทวัรท์ีต่อ้งใชส้ายการบนิภายในประเทศน ้าหนักของกระเป๋าอาจถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได ้ทัง้นีข้ึน้อยู่
กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ 

2.4 อาหารบนิเคร ือ่งกรุณาแจง้ลว่งหนา้กอ่น 14 วนัเดนิทาง 

2.5 กรุณาส่งหนา้พาสปอรต์ใหต้รงกบัเล่มทีใ่ชเ้ดนิทาง กรณีเปลีย่นแปลงหรอืท าเล่มใหม่กรุณาแจง้กอ่น 14 วนัเดนิทาง 

กรณีทีส่่งหนา้พาสผดิ หรอืชือ่ผดิทางบรษิทัทวัรจ์ะไม่รบัผดิชอบกรณีทีม่ค่ีาใชจ้า่ยในการเปลีย่นแปลงเกดิขึน้ 

 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาวะอากาศ การเมอืง  

สายการบนิ การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวนัหยุดของญีปุ่่ น  และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม  

ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกุลเยน 

 

 

 

 



 

 



หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 
➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 
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