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รหัสโปรแกรม : 26526 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
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13-18 เมษายน 2566  62,900.- 

 

บนิเชา้-กลบัค า่ บนิถงึพกักอ่น 1 คนื / ปราสาทโอดาวะระ  / สะพานแขวนมชิม่ิาสกายวอคก ์

 โกเทมบะหเ์อา้ตเ์ลต / เจดยีช์เูรโตะ / หมู่บา้นน า้ใสโอชโินะฮกัไก / ชมววิบน FUJIYAMA TOWER  

ชอ้ปป้ิงชนิจกู ุ/ สวนฮติาชซิไีซค ์พารค์ / ตลาดปลานากามนิาโตะ / วดัอาซากซุะ / ไดเวอรซ์ติีโ้อไดบะ 

นอนในเมอืง 3 คนื / ออนเซน 1 คนื / บนิ FULL SERVICE / ฟรเีดย ์1 วนั / นนกระเป่า 46 โล 
 

วนัทีห่น่ึง : กรุงเทพฯ – สนามบนิสุวรรณภูม ิ– สนามบนิฮาเนดะ – โตเกยีว   

07.00 น. นัดหมายพบกนัทีส่นามบนิสุวรรณภูม ิประต ู8 เคาเตอร ์R สายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์

จดุนัดพบ ป้ายบรษิทัทวัร ์เจา้หนา้ทีบ่รกิารชว่ยโหลดสมัภาระและกระเป๋าเดนิทาง 

09.45 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิฮาเนดะ โตเกยีว เทีย่วบนิ JL 032 สายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์

 

วนัที ่ โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ บ่าย ค า่ โรงแรม 

1 กรงุเทพฯ-สนามบนิสวุรรณภมู-ิสนามบนิฮาเนดะ-โตเกยีว -  O 
SUNSHINE CITY PRINCE 

OR SIMILAR 

2 
เมอืงคานากาวะ-ปราสาทโอดาวะระ-สะพานแขวนมชิมิ่าสกายวอคก ์

ชอ้ปป้ิงโกเทมบะเอา้เทต-ออนเซน 
O O O 

FUJI KAWAGUCHIKO  

OR SIMILAR 

3 
เจดยีช์เูรโตะ-หมู่บา้นน า้ใสโอชโินะฮกัไก-ชมววิบน FUJIYAMA 

TOWER-เมอืงโตเกยีว-ชอ้ปป้ิงชนิจกู ุ
O O O 

SUNSHINE CITY PRINCE 

OR SIMILAR 

4 อสิระชอ้ปป้ิงหรอืซือ้ทวัรเ์สรมิดสีนียแ์ลนด ์ O X X 
SUNSHINE CITY PRINCE 

OR SIMILAR 

5 
สวนฮติาชซิไีซค ์พารค์-ตลาดปลานากามนิาโตะ-วดัอาซากซุะ 

ชอ้ปป้ิงไดเวอรซ์ติีโ้อไดบะ-สนามบนิฮาเนดะ 
O X X  

6 สนามบนิฮาเนดะ-กรงุเทพฯ     
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18.00 น. ถงึ สนามบนิฮาเนดะ ญีปุ่่ น น าท่านผ่านตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รยีบรอ้ย 

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ รา้นอาหาร 

เขา้พกั ณ โรงแรม SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL หรอืเทยีบเท่า 
 

 

วนัทีส่อง : เมอืงคานากาวะ – ปราสาทโอดาวะระ – สะพานแขวนมชิมิา่สกายวอคก ์ 

   โกเทมบะหเ์อา้เทต – ออนเซน  

เชา้ รบัประทาน อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เดนิทางสูเ่มอืงคานากาวะ  ชม ปราสาทโอดาวาระ 

ปราสาทโอดาวาระ น่าจะเป็นปราสาททีอ่ยูใ่นสภาพสมบูรณ์

สวยงาม ทีอ่ยูใ่กลก้บัเมอืงหลวงโตเกยีวมากทีส่ดุ โดยตวั

ปราสาทอยูใ่นสภาพทีค่อ่นขา้งสมบูรณ ์เชน่ หอคอบปราสาท 

ก าแพง ประตแูละอาคารตา่งๆ โดยภายในจะจดัเป็นพพิธิ

ภณัทป์ระวตัศิาสตรเ์กีย่วกบัปราสาทแห่งนีท้ีจ่ดัไดค้อ่นขา้ง

น่าสนใจ เชน่ ชดุเกราะซามูไร อาวธุ และขา้วของเคร ือ่งใช ้

โบราณตา่งๆ อกีไฮไลทส์ าคญัของปราสาท คอืสวนทีอ่ยูร่อบๆปราสาททีม่คีนู า้และสะพานสแีดง พอถงึฤดู

ใบไมผ้ลทิีด่อกซากรุะบาน จะกลายเป็นจดุชมซากรุะทีส่วยงามมากแห่งหน่ึง 

กลางวนั รบัประทาน อาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารญีปุ่่ น 

สะพานแขวน Mishima Skywalk สะพานแขวนคนขา้มทอดขา้มหุบเขาทีม่คีวามยาวถงึ 400 เมตร 

สรา้งอยูเ่หนือระดบัพืน้ดนิกวา่ 70.6 เมตร สะพานแขวนแห่งใหม่นีส้ามารถชมววิทีง่ดงามและโดดเดน่ทีส่ดุ

ของสะพานแห่งนีก็้คอืทวิทศันข์องภเูขาไฟฟูจน่ัินเอง ววิจากบนสะพานสามารถชมความงามตามธรรมชาติ

โดยรอบไดแ้บบ 360 องศากนัเลยทเีดยีว ใหท้่านเพลดิเพลนิกบัววิทวิทศันต์ามอธัยาศยั 

 

โกเทมบะพรเีมีย่มเอา้ทเ์ลต เป็นเอา้ทเ์ลตทีใ่หญท่ีส่ดุในญีปุ่่ น อยูห่่างจากโตเกยีวประมาณ 90 นาท ีมี

บรรยากาศแบบเอา้ดอร ์ภายในมรีา้นคา้กวา่ 200 รา้น และศนูยอ์าหาร รวมถงึชงิชา้สวรรคท์ีส่งู 50 เมตร 

รา้นคา้ตา่งๆลว้นเป็นของพรเีมีย่มแบรนดจ์ากตา่งประเทศ ไม่วา่จะเป็นเสือ้ผา้แฟช ัน่ อปุกรณก์ฬีา เคร ือ่งใช ้
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ในครวัเรอืน และสนิคา้อเิลกทรอนิกส ์ราคาจะต ่ากวา่รา้นคา้ปลกีทีข่ายทัว่ไปในญีปุ่่ น รา้นคา้ทีย่งัมบีรกิาร 

Tax Refund ส าหรบันักท่องเทีย่วชาวตา่งชาตดิว้ย 

ค ่า  รบัประทาน อาหารเย็น ณ โรงแรม  

เขา้พกั ณ โรงแรม FUJI KAWAGUCHIKO RESORT  หรอืเทยีบเท่า  

แชอ่อนเซนเพือ่ผอ่นคลายความเมือ่ยลา้ 

 
 

วนัทีส่าม : เจดยีชู์เรโตะ – หมูบ่า้นน ้าใสโอชโินะฮกัไก – ชมววิบน FUJIYAMA TOWER 

     เมอืงโตเกยีว – ชอ้ปป้ิงชนิจูก ุ  

เชา้ รบัประทาน อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เจดยีชู์เรโตะ เป็นเจดยีห์า้ช ัน้บนเนินเขาทีส่ามารถมองเห็นเมอืงฟูจโิยชดิะ และภเูขาไฟฟจูใินระยะไกลได ้

อยา่งชดัเจนและงดงาม เจดยีนี์ต้ ัง้อยูบ่นศาลเจา้อาราครุะเซนเกน ซึง่ถกูสรา้งขึน้เพือ่ระลกึถงึสนัตภิาพปี 

1963 ซึง่จากตวัอาคารหลกัของศาลเจา้ตอ้งขึน้บนัไดไปเกอืบ 400 ขัน้ นักท่องเทีย่วจะไดช้มทศันียภาพ

อนัสวยงามของภเูขาไฟฟูจริว่มกบัเจดยีห์า้ช ัน้ จะเป็นจดุชมธรรมชาตทิีนิ่ยมเป็นอยา่งยิง่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

น าท่านเดนิทางสู ่โอชโินะฮกัไก ซ ึง่เป็นจดุชมววิภเูขาไฟฟูจไิดส้วยงามทีส่ดุอกีจดุหน่ึง ซ ึง่ไดร้บัความนิยม

จากนักท่องเทีย่วชาวญีปุ่่ นเป็นอยา่งมาก และทีน่ี่ยงัมบี่อน า้ศกัดิส์ทิธิอ์นัแสนบรสิทุธิซ์ ึง่เกดิจากหมิะบนยอด

เขาละลายและไหลผ่านภเูขาไฟฟจูลิงสูพ่ืน้เบือ้งลา่งผุดขึน้เป็นตาน า้และบ่อน า้ขนาดเล็กใหญม่ากมาย ซ ึง่

ใชเ้วลายาวนานถงึ 3 - 4 ปี  ซ ึง่ชาวบา้นเช ือ่กนัวา่ถา้น าน า้ในบ่อนีม้าดืม่นอกจากจะไดค้วามสดชืน่จากการ
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ลิม้รสน า้อนับรสิทุธิ ์ยงัจะท าใหส้ขุภาพแข็งแรง และจะมโีชคดอีกีดว้ย ทีน่ี่ท่านสามารถซือ้ของทีร่ะลกึจาก

รา้นคา้ทีต่ ัง้อยูภ่ายในบรเิวณนีอ้ยา่งส าราญใจ 

กลางวนั รบัประทาน อาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารญีปุ่่ น 

Fujiyama Tower หอคอยนีส้งู 55 เมตร ซ ึง่มาถงึเมือ่คณุขึน้ลฟิตจ์ากพืน้ดนิคณุสามารถเพลดิเพลนิกบั

ทวิทศันอ์นังดงามของภเูขาไฟฟจูไิดอ้ยา่งเต็มตาแบบ 360 องศา ปรากฏตอ่หนา้คณุในวนัทีอ่ากาศแจม่ใส

เพลดิเพลนิไปกบัทะเลตน้ไมเ้ขยีวชอุม่ดา้นลา่ง ภูเขาฟูจ ิอนังดงามและทอ้งฟ้าสคีรามทีไ่ม่มทีีส่ ิน้สดุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชอ้ปป้ิงถนนชนิจูกุ ชอ้ปป้ิงสนิคา้นานาชนิด อาทเิชน่ สนิคา้อเิล็คทรอนิกกลอ้งถา่ยรปู นาฬกิาชือ่ดงั 

CASIO, SEIKO ณ รา้น BIG CAMERA หรอื SAKURAYA, เสือ้ผา้ ขา้วของเคร ือ่งใช ้ภายใตแ้บรนด ์

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

SKII และชอ้ปป้ิงสดุมนัส ์ณ รา้น 100 เยนอยา่งจใุจ 

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ รา้นอาหารญีปุ่่ น 

เขา้พกั ณ โรงแรม SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL หรอืเทยีบเท่า 
 

วนัทสีี ่:  อสิระชอ้ปป้ิงหรอืซือ้ทวัรเ์สรมิดสีนียแ์ลนด ์ 

เชา้  รบัประทาน อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

อสิระเตม็วนัหรอื ซ ือ้ทวัรเ์สรมิโตเกยีวดสินียแ์ลนด ์(ไกดบ์รกิารรบั-สง่) เพิม่ผูใ้หญท่่านละ 2,700 

บาท / เด็ก 2,200 บาท ไม่รวมคา่รถไฟในการเดนิทาง [ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลง] ** ตอ้งซ ือ้ตั๋วดสินีย ์

กบับรษิทัเท่าน้ัน !!! *** เชญิท่านพบกบัความอลงัการซึง่เต็มไปดว้ยเสน่หแ์ห่งต านานและจนิตนาการของ

การผจญภยั ใชทุ้นในการกอ่สรา้ง 600 ลา้นเยน โดยการถมทะเล ท่านจะไดพ้บสมัผสักบัเคร ือ่งเลน่ใน

หลายรปูแบบ เชน่ ทา้ทายความมนัสเ์หมอืนอยูใ่นอวกาศไปกบั SPACE MOUTAIN, ระทกึขวญักบั 

HAUNTED MANSION บา้นผสีงิ, ตืน่เตน้กบั SPLASH MOUNTAIN, น่ังเรอืผจญภยัในป่ากบั 

JUNGLE CRUISE, เทีย่วบา้นหมพีูห,์ ตะลยุอวกาศไปกบั BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO BLASTERS, 

เขา้ไปอยูใ่นโลกแห่งจนิตนาการกบัการต์นูทีท่่านชืน่ชอบของ WALT DISDEY ส าหรบัท่านทีเ่ลอืกทีจ่ะ
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อสิระในเมอืงโตเกยีว ท่านสามารถสอบถามขอ้มูลการเดนิทางจากมคัคเุทศก ์เพือ่ความสะดวกในการ

เดนิทาง หรอืชอ้ปป้ิงในยา่นการคา้อนัทนัสมยัของมหานครโตเกยีวศูนยร์วมวยัรุน่แหลง่ชอ้บป้ิงช ือ่ดงั ยา่น

ฮาราจูกุ ท่านจะไดพ้บกบัการแตง่ตวัทีเ่ป็นเอกลกัษณ ์แหวกแนว ตามสไตลว์ยัรุน่ญีปุ่่ นเพลดิเพลนิกบั

การชอ้บป้ิงกบัรา้นคา้หลากหลายสองฝ่ังถนนทาเคชติะ และ โอโมเตะซนัโด อสิระชอ้ปป้ิงตอ่ยา่น“ชบูิยา่” 

ยา่นวยัรุน่ช ือ่ดงัอกีแห่งของมหานครโตเกยีวท่านจะไดต้ืน่ตาตืน่ใจกบัแฟช ัน่ทนัสมยัของหนุ่มสาวชาวแดน

ปลาคบิจากรา้นคา้มากมาย มากกวา่ 100 รา้นคา้ และ “ตกึ 109” ตกึชือ่ดงัทีเ่ป็นสญัลกัษณข์องยา่นน้ัน  

* เพือ่ใหท้่านไดส้นุกสนานอยา่งเตม็ทีจ่งึไมม่บีรกิารอาหารกลางวนัและอาหารค า่ * 

เขา้พกั ณ โรงแรม SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL หรอืเทยีบเท่า 
 

วนัทีห่า้ : สวนฮติาชซิไีซค ์พารค์ – ตลาดปลานากามนิาโตะ – วดัอาซากซุะ  

                   ชอ้ปป้ิงไดเวอรซ์ติีโ้อไดบะ – สนามบนิฮาเนดะ 

เชา้  รบัประทาน อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

สวนฮติาชซิไีซค ์พารค์ เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญท่ีม่เีนือ้ทีก่วา้ง 1,187.5 ไร ่ทีน่ี่เป็นสวรรคข์องคน

รกัดอกไมเ้พราะเต็มไปดว้ยไมด้อกนานาชนิดทีจ่ะหมุนเวยีนเปลีย่นกนับานใหนั้กเทีย่วไดช้มตลอดทัง้ปี ชว่ง

ฤดใูบไมผ้ลนิ าท่านชม ดอกแดฟโฟดลิ (หรอืนารซ์สิซสั) และดอกทวิลปิ 170 ชนิด แตถ่า้ไปกอ่นเขา้สูฤ่ดู

รอ้น ทีน่ี่จะเต็มไปดว้ยดอกกหุลาบ และทุ่งดอกนีโมฟิลลา่ (หรอืเบบี ้บลอูายส)์ใหท่้านไดถ้า่ยรปูเก็บภาพ

ความประทบัใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตลาดปลานากามนิาโตะ ตลาดปลาแห่งนีเ้ป็นทีรู่จ้กักนัดวีา่เป็นตลาดปลาทีข่ายของสดและมรีาคาทีถ่กู

จงึเป็นทีด่งึดดูนักท่องเทีย่วไดเ้ป็นจ านวนมากใหม้าเทีย่วชม และถา้หากไม่ไดซ้ ือ้ปลาก็สามารถเพลดิเพลนิ

กบัการลิม้รสชาตอิาหารทะเลสดไดท้ีร่า้นอาหารและบารซ์ชูสิายพานไดอ้ยา่งเพลดิเพลนิใจ 

กลางวนั อสิระรบัประทานอาหารกลางวนั ณ ตลาดปลานากามนิาโตะ 
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วดัอาซากุซะ วดัทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในกรงุโตเกยีว น าท่านนมสัการขอพรจากพระพุทธรปูเจา้แม่กวนอมิทองค า 

นอกจากน้ันท่านยงัจะไดพ้บกบัโคมไฟขนาดยกัษท์ีม่คีวามสงูถงึ 4.5 เมตรซึง่แขวนอยูบ่รเิวณประตทูางเขา้

วดั และยงัสามารถเลอืกซือ้เคร ือ่งรางของขลงัไดภ้ายในวดั ฯลฯ 

ไดเวอรซ์ติีโ้อไดบะ ใหท่้านไดอ้สิระชอ้ปป้ิงในแหลง่ชอ้ปป้ิงขนาดใหญท่ีม่รีา้นคา้ตา่ง ๆ มารวมตวักนัถงึ 

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

เลอืกเดนิทัง้ AQUA CITY , VENUS FORT, DECKใหท่้านไดเ้พลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิง 
 

 
 

ค า่  อสิระรบัประทาน อาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสูส่นามบนิฮาเนดะเพือ่เดนิทางกลบัสูก่รงุเทพฯ  
 

วนัทีห่ก :     สนามบนิฮาเนดะ – กรุงเทพ ฯ 

00.05 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิสุวรรณภูม ิดว้ยเทีย่วบนิ JL 033 เจแปนแอรไ์ลน ์

05.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิสุวรรณภูม ิประเทศไทย โดยสวสัดภิาพและความประทบัใจ 

 

*********************************************************************
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* กรุป๊การนัตอีอกเดนิทาง 15 ท่าน กรณีไมถ่งึจ านวน ขอปรบัราคาทวัรห์รอืยกเลกิการ

เดนิทาง * 

** ราคานีย้งัไมร่วมคา่ทปิเพือ่เป็นสนิน ้าใจใหก้บัไกดแ์ละคนขบัรถท่านละ 2,000 เยน ** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 

**ราคาอาจมกีารปรบัขึน้ในกรณีทีร่าคาน า้มนัมกีารปรบัขึน้ แตจ่ะปรบัตามความเป็นจรงิที ่

สายการบนิประกาศปรบัเท่าน้ัน (คดิ ณ วนัที ่15 มค 66) ** 

- อตัรานีร้วม- 

คา่ตั๋วเคร ือ่งบนิไป-กลบัตามสายการบนิทีร่ะบุ   คา่น า้หนักกระเป๋าตามทีส่ายการบนิก าหนด 

ไป-กลบัพรอ้มคณะ รวมภาษีน า้มนัและสนามบนิ   กรณีเกนิลกูคา้ตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ย 

คา่บรกิารน า้แรว่นัละ 1 ขวด (ประเทศญีปุ่่ น)  คา่บรกิารมคัคเุทศกต์ลอดการเดนิทาง  

 คา่รถโคช้ปรบัอากาศตามทีร่ายการระบุ   คา่หอ้งพกัโรงแรม 2 – 3 ทา่น 

  คา่อาหารตามทีร่ายการระบ ุ     คา่เขา้ชมสถานทีต่า่ง ๆ ตามรายการทีก่ าหนด 

 คา่ประกนัภยัการเดนิทางตา่งประเทศ     คา่บรกิารซึง่รวมภาษีมูลคา่เพิม่ 7%  

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

 

- อตัรานีไ้ม่รวม- 

คา่ท าหนังสอืเดนิทาง และคา่ใชจ้า่ยทีเ่ป็นสว่นตวั   คา่ทปิเพือ่เป็นสนิน า้ใจใหก้บัไกดแ์ละ 

ทีไ่ม่ระบุไวใ้นรายการ เชน่ ค่าโทรศพัท ์คา่ซกัรดี เป็นตน้   คนขบัรถทา่นละ 2,000 เยน 

MORNING FLOWER TOKYO HITACHI 

6D4N – JAPAN AIRLINE 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 

2-3 ท่าน 

เด็กมเีตยีงพกักบั 

ผูใ้หญ่ 1-2 ท่าน 

[อายุ 8-12 ปี] 

เด็กไม่มเีตยีงพกั 

กบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

[อายุ 2-7 ปี] 

พกัเดีย่วเพิม่ JOINLAND 

13-18 เมษายน 2566 62,900.- 62,900.- 
JAL ไม่มรีาคาตัว๋เด็ก 

55,900.- 7,900.- 36,900.- 
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ราคาตัว๋เคร ือ่งบนิประกอบดว้ย 

 คา่ตั๋วเคร ือ่งบนิโดยสารระหวา่งประเทศชัน้ประหยดั (ไปและกลบั) โดยสายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์

**** กรณีสนใจอพัเกรด BUSINESS CLASS หรอืเลือ่นวนัเดนิทางกลบักรณุาตดิตอ่ทางเรา **** 

 คา่ธรรมเนียมเชือ้เพลงิและคา่ภาษีสนามบนิตามประกาศของแตล่ะสายการบนิ (ราคาอาจมกีารปรบัขึน้ในกรณีทีร่าคา

น า้มนัมกีารปรบัขึน้ แตจ่ะปรบัตามความเป็นจรงิทีส่ายการบนิประกาศปรบัเทา่น้ัน) 

 คา่สมัภาระและกระเป๋าเดนิทางตามเงือ่นไขสายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์น า้หนักกระเป๋าเดนิทางตอ้งมนี า้หนักไม่เกนิ  

23 กโิลกรมั x 2 ใบ กรณีทีน่ า้หนักกระเป๋าเกนิทีส่ายการบนิก าหนด ผูโ้ดยสารตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบคา่ปรบัตามกฎ

ขอ้ก าหนดของสายการบนิน้ันๆดว้ยตนเอง 

 การช าระเงนิ 

 บรษิทัรบัมดัจ า 30,000.- บาท ส าหรบัการจอง/ทีน่ั่ง 
 สว่นทีเ่หลอืทัง้หมดช าระกอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั หรอืตามเง่ือนไขพเิศษของทางบรษิทัฯ ก าหนด 

(ทางบรษิทัฯ อาจมกีารเรยีกเก็บสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่น 30 วนั หรอืจ าเป็นตอ้งออกตั๋วเคร ือ่งบนิเพือ่เลีย่งการเรยีก

เก็บเพิม่คา่ธรรมเนียมเชือ้เพลงิและคา่ภาษีสนามบนิตามประกาศคร ัง้ใหม่ของสายการบนิทีม่กีารเปลีย่นแปลง โดยไม่

จ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 การยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทาง 

*** ทางบรษิทัรบัการยกเลกิผ่านการแจง้เป็นลายลกัษณอ์กัษรเท่าน้ัน *** 

มากกวา่ 46 วนักอ่นการเดนิทาง คนืเงนิมดัจ าทัง้หมด หรอื หกัคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ 

ตัง้แต ่45-30 วนักอ่นการเดนิทาง ยดึเงนิมดัจ า 10,000 บาท 

ตัง้แต ่29-15 วนักอ่นการเดนิทาง คดิคา่บรกิาร 50% ของราคาทวัรท์ ัง้หมด 

ตัง้แต ่14-0 วนักอ่นการเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ย 100 % ของคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

ส าคญั 

เง่ือนไขและรายละเอยีดของการเดนิทาง (กรุณาศกึษารายละเอยีดทุกขอ้) 

 บรษิทัฯ สงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงรายทวัรต์ามความเหมาะสมใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ ์ขอ้จ ากดัดา้นภมูอิากาศ ณ วนั

เดนิทางจรงิ โดยจะค านึงถงึความปลอดภยั และประโยชนส์งูสดุของทา่นลกูคา้โดยส่วนใหญ่เป็นหลกั  

 เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหก้บัทางบรษิทัฯ ถอืวา่ทา่นยอมรบัเงือ่นไขการเดนิทางทีร่ะบุไวท้ ัง้หมด 

 ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งการจองและซือ้ตั๋วโดยสารการบนิภายในประเทศ(ไทย)หรอืใชเ้สน้ทางบนิมาจากประเทศอืน่ เพือ่รว่ม

ทวัรใ์นประเทศญีปุ่่ น ไม่วา่จะเป็นการเดนิทางกอ่นหรอืหลงัจากคณะทวัรน้ั์น ๆ กรณุาตดิตอ่สอบถามเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ 

ทกุคร ัง้ (กรณีทีท่า่นออกตั๋วโดยมไิดแ้จง้ใหบ้รษิทัทราบลว่งหนา้ ทางบรษิทัฯ ไม่รบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ไม่วา่กรณี

ใด ๆ) 

 กรณีกองตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ในเมอืงไทยและตา่งประเทศปฏเิสธมใิหท้า่นเดนิทางเขา้/ออกเมอืง บรษิทัฯ ไม่คนืคา่ทวัรใ์น

ทกุกรณี 

 บรษิทัฯ ไม่รบัผดิชอบตอ่การถกูปฎเิสธหรอืหา้มออกนอกประเทศ หรอืปฏเิสธการเขา้ประเทศของผูเ้ดนิทางได ้

เน่ืองมาจากผูเ้ดนิทางอาจมสีิง่ผดิกฎหมาย เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี ภยัธรรมชาต ิ

การประทว้ง การกอ่จลาจล ความลา่ชา้การเลือ่นหรอืยกเลกิเทีย่วบนิ และอบุตัเิหตทุีเ่กดิจากความประมาทของ

นักทอ่งเทีย่วเอง 

 เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ งดใชบ้รกิารรายการใดรายการหน่ึงหรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์

ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารคนื ไม่วา่กรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 

 ทา่นทีแ่พอ้าหารหรอืไม่สามารถทานอาหารบางอยา่งได ้อาหารทีเ่กีย่วขอ้งกบัศาสนา กรณุาแจง้พรอ้มการจองทวัร ์
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ตัว๋โดยสารและสายการบนิ 

1. ตั๋วโดยสาร 

1.1 การเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเลือ่นวนัเดนิทางไปหรอืกลบั ทา่น

ตอ้งช าระคา่ธรรมเนียมเพิม่ตามเงือ่นไข (โปรดสอบถามและกรณุาแจง้ทนัทเีมือ่ท าการจองทวัร)์ 

การเปลีย่นวนัเดนิทางขากลบัตอ้งท าลว่งหนา้กอ่น 30 วนัเดนิทางเทา่น้ัน 

1.2 ทีน่ั่งบนเคร ือ่งบนิ เน่ืองจากการจองเป็นหมูค่ณะทางสายการบนิจะเป็นผูจ้ดัท าทีน่ั่งใหเ้ป็นกลุม่ ในกรณีทีไ่ฟลเ์ดนิทาง

ในชว่งเทศกาลคอ่นขา้งแน่น อาจจ าใหก้ารจดัทีน่ั่งคอ่นขา้งยากแตท่างบรษิทัจะพยายามใหล้กูคา้ไดน่ั้งใกลก้นัมากทีส่ดุ 

1.3 คา่ธรรมเนียมน า้มนัเช ือ้เพลงิและคา่ประกนัวนิาศภยัทางอากาศ ค านวณตามอตัราทีท่างสายการบนิแจง้คา่ธรรมเนียม 

ณ วนัออกราคาทวัร ์หากสายการบนิเปลีย่นแปลงอตัราค่าธรรมเนียมใด ๆ เพิม่ขึน้ในภายหลงั ถอืเป็นคา่ตั๋วเคร ือ่งบนิสว่น

เพิม่ทีผู่เ้ดนิทางตอ้งเป็นผูช้  าระ 

1.4 กรณีทีท่วัรอ์อกตัว๋เคร ือ่งบนิไปแลว้ลกูคา้ไม่สามารถเดนิทางได ้ทางสายการบนิไม่อนุญาตใหเ้ปลีย่นชือ่ตวัผูเ้ดนิทาง

ทกุกรณี บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่บรกิารใด ๆ   

1.5 ในกรณีแจง้ยกเลกิการเดนิทางภายหลงับรษิทัฯ ออกตั๋วเคร ือ่งบนิไปแลว้ไม่สารถขอคนืเงนิไดท้กุกรณี 

1.6 การสะสมไมลข์องสายการบนิ สามารถสะสมไมลไ์ด ้ 

1.7 กรณุาแจง้เบอรส์มาชกิสะสมไมลต์ัง้แตเ่ร ิม่จองทวัร ์โดยกรอกในใบขอ้มูลทีท่างบรษิทัฯ สง่ใหเ้พือ่สทิธปิระโยชนส์งูสดุ

ของทา่นเอง ในวนัเดนิทางไปและกลบั กรณุาเก็บหางบตัรขึน้เคร ือ่งทกุใบไวต้รวจสอบภายหลงัทา่นกลบัถงึเมอืงไทย วา่

ไดร้บัไมลส์ะสมเรยีบรอ้ยแลว้ หากบตัรโดยสารขึน้เคร ือ่งหาย (Boarding Pass) ทา่นไม่สามารถเรยีกรอ้งใด ๆ ทัง้กบั

บรษิทัทวัรแ์ละสายการบนิ 

2. สายการบนิ 

2.1 ส าหรบัผูเ้ดนิทางซึง่ตัง้ครรภ ์สตรตีัง้ครรภท์ุกอายคุรรภต์อ้งอยูใ่นดลุพนิิจของแพทยแ์ละครอบครวัวา่ควรเดนิทาง
หรอืไม่ (โปรดแจง้พนักงานทนัทเีมือ่ท าการจองทวัร)์ บรษิทัฯ ขอเรยีนวา่เราไม่อาจรบัผดิชอบตอ่เหตกุารณไ์ม่คาดคดิใด 

ๆ จงึขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผูร้ว่มเดนิทางทีม่อีายคุรรภเ์กนิ 4 เดอืน / ผูม้ปีระวตัคิรรภเ์คยมปัีญหาหรอืมปีระวตัคิลอดกอ่น

ก าหนด 

2.2 บรษิทัฯ ยกเวน้การคนืเงนิ กรณีทา่นแจง้ยกเลกิคณะทีอ่อกเดนิทางในชว่งเทศกาลวนัหยดุส าคญัทกุเทศกาล บรษิทัฯ 

ตอ้งท าการยนืยนั,ช าระมดัจ าคา่ตั๋วหรอืช าระเต็มจ านวนกบัสายการบนิ โดยเฉพาะเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight 

จะไม่มกีารคนืเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัร ์ไม่วา่ยกเลกิเวลาใดและยกเลกิดว้ยกรณีใด ๆ 

2.3 บางรายการทวัรท์ีต่อ้งใชส้ายการบนิภายในประเทศน า้หนักของกระเป๋าอาจถกูก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐานได ้ทัง้นี้

ขึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ 

2.4 อาหารบนิเคร ือ่งกรณุาแจง้ลว่งหนา้กอ่น 14 วนัเดนิทาง 

2.5 กรณุาสง่หนา้พาสปอรต์ใหต้รงกบัเลม่ทีใ่ชเ้ดนิทาง กรณีเปลีย่นแปลงหรอืท าเลม่ใหม่กรณุาแจง้กอ่น 14 วนัเดนิทาง 

กรณีทีส่ง่หนา้พาสผดิ หรอืชือ่ผดิทางบรษิทัทวัรจ์ะไม่รบัผดิชอบกรณีทีม่คีา่ใชจ้า่ยในการเปลีย่นแปลงเกดิขึน้ 

 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ การเมอืง  

สายการบนิ การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุของญีปุ่่ น  และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม  

ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกลุเยน 
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 หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 

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

 

https://lin.ee/5nDHUO6
https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip

