
 
     เสน้ทางการเดนิทาง 

โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั เย็น โรงแรม 

1. สนามบนิลาํปาง-สุวรรณภมิู-สนามบินนาริตะ     

2. 
สนามบนินาริตะ-ฮาโกเน-่ลอ่งทะเลสาบอาชิ(ลอ่งสนั)-หบุเขาโอวาคุ 
ดานิ -โกเทมบะ พรีเมียม เอา้ทเ์ล็ตส ์

   FUJI MATSUZONO 
HOTEL3* 

3. 
โอชิโนะ ฮคัไค – ภูเขาไฟฟูจ ิ– พิธีชงชาญีปุ่น – พพิิธภณัฑแ์ผ่นดนิไหว 
วดัอาซากสุะ – ชอ้ปปิงชินจกูุ 

   DAIICHI RYOGOKU 
Hotel 3* 

4. ศาลเจา้ฮิคาวะ (ชมดอกซากรุะ)– ย่านเมืองเกา่คาวาโกเอะ –  
นงัรถไฟชินคนัเซ็น-สวนสตรอเบอรร์ี – นาริตะ 

   WELCO NARITA 
Hotel 3* 

5. สนามบนินาริตะ – สุวรรณภูมิ-ลาํปาง     



รายละเอียดการท่องเทียว 
วันแรก  สนามบินลาํปาง – สนามบินสวุรรณภูมิ-สนามบินนาริตะประเทศญีปุ่น (-/-/D) 

16.25  น.  ลาํปางพรอ้มกันท่าอากาศยานลาํปาง เคา้นเ์ตอรส์ายการบินบางกอกแอรเ์วย ์
17.55 น.       บินสูส่นามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินบางกอกแอรเ์วย เทียวบินPG208 
20.00 น.  กรุงเทพฯพรอ้มกันที ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชนั  

เคานเ์ตอรส์ายการบิน Air Asia มเีจา้หนา้ทีของบริษัทฯคอยอาํนวยความสะดวกในการเช็กอิน  
  (บรกิารอาหารเย็นทีฟู้ดคอรท์ของสนามบิน บริการคูปองท่านละ บาท) 
23.55 น. นําท่านบินสู่ท่าอากาศยานนาริตะประเทศญีปุ่นโดยสายการบิน แอรเ์อเซียX เทียวบินที XJ600 
 

วันทีสอง  ท่าอากาศยานนาริตะ–ฮาโกเน-่ล่องทะเลสาบอาชิ-( นาที)-หบุเขาโอวาคุดานิ-โกเทมบะพรเีมียม 
                 เอา้ทเ์ล็ตส-์พกัออนเซ็น-บฟุเฟตข์าปูยกัษ ์(B/L/D)  
08.00 น. เดินทางถึง สนามบินนาริตะ (เวลาทอ้งถินเร็วกวา่เมืองไทย  ชัวโมง กรุณาปรบันาฬิกาของท่านเพือ

ความสะดวกในการนัดหมายเวลา) สาํคัญ!!! ประเทศญีปุ่นไม่อนุญาตใหน้ําอาหารสด จาํพวก 
เนือสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมีโทษจบัและปรบั นําท่านขึนรถโคช้ปรบัอากาศ  
 เดินทางสู่ฮาโกเน่ แหล่งท่องเทียวยอดนิยมทีมีภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลังและมีบ่อนําพุร้อนซุกซ่อนอยู่
มากมายและเป็นจุดทีแม่นําฮายากาวะกบัซคุุโมะไหลมาบรรจบกนัถึง 16 แห่ง  

เทียง   รบัประทานอาหารกลางวันทีภตัตาคาร  
บ่าย  นําท่านเปลียนบรรยากาศของการเดินทางด้วยการ ล่องเรือโจรสลัด ยังบริเวณ ทะเลสาบอาชิ 

(ประมาณ 10-15 นาที) ทะเลสาบนําจืดขนาดใหญ่ทีเกิดจากการระเบิดของภูเขาเมือกว่า 3,000 ปี
มาแลว้   จากนันนําท่านเดินทางสู่ โอวาคุดานิ หุบเขานรกทีเกิดขึนจากการปะทุขึนมาของภูเขาไฟฮา
โกเน่เมือหลายพันปีก่อน ทําใหเ้กิดควันและบ่อนําร้อนผุดขึนมาจากใต้ดิน นําและควันเหล่านีจะมี
ส่วนผสมของกาํมะถนัอยูด่ว้ยโดยความรอ้นของนําทีผุดขึนมานันสามารถตม้ไขใ่หสุ้กไดเ้ลยทีเดียว 

 
 
 
 
 

นําท่านแวะเขา้เยียมชม โกเทมบะ พรีเมียม เอา้ทเ์ล็ตส ์ทีรวบรวมสินคา้แบรนด์เนมดงัระดบัตน้ๆ ทวัโลก
มาไวด้ว้ยกนั ณ บริเวณ TOMEI EXPRESSWAY ทีเชือมระหว่าง เมา้ทไ์ฟฟูจ-ิฮาโกเน่ มหานครโตเกียว ช่วงช้
อปกระหนํา! สินคา้ปลอดภาษีหลากสไตลย์ีหอ้ดังเกือบ  แบรนด์ ไม่ว่าจะเป็นGUCCI, AMINI, PRADA, 
NIKE, DESILE, BALLY, COACH, GAP, HUGO BOSS, VERSACE, YVES SAINT LAURENT, RIVE GAUCHE หรือ
จะเป็นหมวดสินคา้ INTIMATE APPAREL อาทิ KID BLUE, TRIUMPH หรือจะเป็นหมวด HOME FASHION, 
FRAGRANCE OUTLET ฯลฯ นอกจากนียงัมีหมวดสินคา้อืนๆ อาทิเช่น รองเทา้ กระเป๋า เสือผา้เด็ก ซึงทุกชิน
เป็นของแทร้าคาถูกพิเศษกว่าในหา้งสรรพสินคา้ทีรวบรวมไวใ้นพืนทีกว่า ,  ตารางฟุต นับไดว่้าเป็น
สวรรคข์องทงันักชอ้ปชาวญีปุ่ น และนักท่องเทียวผูม้าเยอืนอย่างแทจ้ริง 
 พกัที FUJI MATSUZONO HOTEL หรือเทียบเท่า  

คาํ  รบัประทานอาหารคาํทีหอ้งอาหารโรงแรม เมนูพเิศษ !! บุฟเฟ่ตข์าปูยกัษ ์
หลงัรบัประทานอาหารแลว้เชิญท่านพกัผ่อนไปกบัการแช่ออนเซ็นนําแร่ธรรมชาติผ่านความรอ้นใตพิ้ภพเพือ 



ผ่อนคลายความเมือยลา้เลือดลมเดินดีเสริมสุขภาพใหก้ระปรีกระเปร่าผิวพรรณสดใสมีนํามีนวลช่วยระบบ
การเผาผลาญของร่างกายใหอ้ยูใ่นสภาพคงทีความอศัจรรยแ์ห่งการอาบนําแร่แบบญีปุ่นนีเองทาํใหม้ีผูก้ล่าว
ว่า=> หากมาทีญีปุ่นแลว้ไม่ไดล้งอาบนาํแร่กเ็หมอืนกบัว่าท่านมาไม่ถึงญีปุ่น !  

 
 
 
 
 
 

วันทีสาม  โอชิโนะฮคัไค-ภูเขาไฟฟูจ-ิพิธีชงชาญีปุ่น-พิพธิภัณฑแ์ผ่นดนิใหว-รถไฟชินคนัเซ็น-ชอ้ปปิงชินจกุู 
                (B/L/D)  
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

นําท่านสู่ โอชิโนะฮคัไค (OSHINO HAKKAI) บ่อนําธรรมชาติกบัความเลือมใสศรัทธาความเชือในภูเขาไฟ
ศักดิสิทธิฟูจิยาม่ากับเวลาแสนยาวนานจากการละลายของหิมะบนภูเขาไฟฟูจิทีไหลซึมลึกลงพืนพิภพ
ปฏิบตัิการซึมซับบริเวณทีลุ่มทําใหเ้กิดนําซึมขงัขยายวงกวา้งกลายเป็นบ่อขนาดย่อม นําในบ่อแต่ละบ่อใส
สะอาดจนเกิดสะทอ้นทีสวยงาม ต่อมาในปี ค.ศ.  สถานทีแห่งนีไดร้ับการคัดเลือกเป็น  ใน  
อนัดับแหล่งนําจากธรรมชาติทีดีทีสุดของญีปุ่ น ท่านสามารถเลือกซือสินคา้พืนเมืองต่างๆ และสินค้า
เกษตรกรรมทีชาวบา้นนํามาขายระหว่างทางได ้ไม่ว่าจะเป็นผกัภูเขาทีสดกรอบ ผลไมอ้บแหง้ ถัว มนัญีปุ่น 
และอนืๆ อกีมากมาย 
นําท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจ ิสมัผสัภูเขาไฟฟูจิอย่างใกลชิ้ดทีบริเวณชันที 5 ซงึเป็นจดุทีรถโดยสารสามารถ
ขึนไปจอดได ้ฟจูเิป็นภูเขาไฟทีสูงทีสุดในญีปุ่ น และยงัเป็นสญัลกัษณข์องประเทศญีปุ่นอีกดว้ย ท่านสามารถ
ชมความงามของภูเขาไฟฟูจิไดต้ลอดทงัปี เพราะในแต่ละฤดูภูเขาไฟฟูจิจะมีความงดงามทีแตกต่างกนั และ
เป็นภูเขาไฟทีสวยงามไม่ว่าจะมองจากมุมไหนก็ตาม  (การขึนชมภูเขาไฟฟูจิชัน 5 นันขึนอยูก่ับสภาพ
อากาศอาํนวย) 
นําท่านสัมผัสประสบการณ์ พิธีชงชาแบบญีปุ่น ซึงเป็นเอกลักษณ์ของประเทศญีปุ่น ว่าดว้ยการใช้เวลา
อย่างสุนทรียด์ว้ยการดืมชาและการชงชาผงสีเขียว หรือ มทัฉะ นับตังแต่ประมาณศตวรรษที 14 ตน้ฉบบั
ของพิธีชงชา และใหท่้านได้สัมผัสกับบรรยากาศของการจําลองเรืองราวเกียวกับการพบปะในวงสังคม 
เกียวกบัการดืมชาและชงชาทีไดแ้พร่หลายในบรรดาชนชนัสงูทีเกิดขึนในประเทศญีปุ่น อิสระใหท่้านได้เลือก
ซอืของทีระลึกตามอธัยาศยั  
นําท่านเยียมชม พพิธิภณัฑแ์ผ่นดินไหว EARTH QUAKE MUSEUM ใหท่้านไดส้ัมผสักบับรรยากาศของการ
จาํลองเรืองราวเกียวกับแผ่นดินไหวทีเกิดขึนในประเทศญีปุ่น หรือเลือกทดสอบบา้นจาํลองสถานะการณ์
แผ่นดินไหว รบัการสันสะเทือนจากขนัตําสุดสู่ขนัสูงสุด และศึกษาเรียนรูป้ระสบการณ ์ในหอ้งจาํลองต่าง  ๆ
จากนันอิสระใหท่้านไดเ้ลือกสินคา้โอทอปจากรา้นปลอดภาษีทีมีขายเฉพาะในญีปุ่นเท่านัน 
 
 
 
 
 

 
เทียง  รบัประทานอาหารกลางวันทีภตัตาคาร  
บ่าย นําท่านเปลียนอิริยาบถสู่การ นงัรถไฟชินคนัเซ็น รถไฟวิงทีเร็วทีสุดในญีปุ่น และเคยไดชื้อว่าเป็นรถไฟที 



วิงเร็วทีสุดในโลก นําท่านนังจากสถานีรถไฟชินโยโกฮาม่า เป็นสถานีรถไฟในนครโยโกฮามะ จงัหวดั 
คานางาวะ สู่ สถานนีรถไฟโตเกียว และเดินทางต่อด้วยรถไฟ สู่แหล่ง ชอ้ปปิงชินจูกุ ตืนตาตืนใจกับ
บรรยากาศเมืองหลวง ณ กรุงโตเกียวทีคราครําดว้ยผูค้นมากมาย และเทคโนโลยีทนัสมยัตลอดสองขา้งทาง 
นําท่านสมัผสับรรยากาศย่านชอ้ปปิงชือดงัของญีปุ่นทีท่านจะไดเ้พลิดเพลินกบัการจบัจ่ายสินคา้ทีถูกตาถูกใจ
ถกูเงินในกระเป๋า ชินจกูุ ยา่นชอ้ปปิงทีมีความเจริญอนัดบัหนึงของโตเกยีวปัจจุบนัถูกขนานนามวา่ ศนูยก์ลาง
ทีสองแหง่นคร ศูนยร์วมรา้นคา้จดัแต่งอย่างหรูหราน่ารักหลากสไตล ์รวมไปถึงรา้นสินคา้ชือดงัเป็นทีนิยมทงั
ชาวญีปุ่น และนักท่องเทียวทีมาเยือนรา้น  เยนเท่ากันหมด (ยงัไม่รวมภาษี %) มีทังเครืองสาํอาง 
กิฟช็อป ขนม และสินคา้อืนๆ อีกมากมายทีท่านสามารถเลือกซือเป็นของฝากกลับบา้นไดใ้นราคาสบาย
กระเป๋า อิสระใหท้่านเพลิดเพลินกบัการจับจ่ายเลือกซือสินคา้ถูกใจ อาทิ สินคา้แบรนด์เนมดัง อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ กล้องถ่ายรูปดิจิตอล หรือสินค้าเอาใจคุณผูห้ญิง เสือผา้แฟชันวัยรุ่น กระเป๋า รองเท้า 
เครืองสาํอางยีหอ้ดงัของญีปุ่นไม่ว่าจะเป็น KOSE,  SHISEDO KANEBO, SK–II ในราคาถูกกว่าเมอืงไทย   

 
 
 
 
 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่าท่ีภัตตาคาร 
 พักท่ี DAIICHI RYOGOKU HOTEL หรือเทียบเทา  

วันทีส ี   ศาลเจา้ฮิคาวะ-(ชมดอกซากรุะ)-ยา่นเมืองเก่าคาวาโกเอะ-นงัรถไฟชนิคันเซ็น-สวนสตรอเบอรร์ี 
            (B/L/D) 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

นําท่านขอพรความรัก ณ ศาลเจา้ฮิคาวะ (Hikawa Shrine) เป็นศาลเจา้ทีเขาว่าเด็ดนักเรืองขอพรความรัก 
ภายในมี “อโุมงคเ์อมะ” เอมะ คอื แผ่นไมที้เราเขยีนขอพร และนํามาผูกจนกลายเป็นซุม้คล้ายอุโมงค ์ เป็น
จุดทีนักท่องเทียวนิยมถ่ายรูปทาํคอนเทนตจ์าํนวนมาก นอกจากนีสายมูไม่ควรพลาด ท่านยังสามารถซือ
เครืองรางต่างๆ ทีไม่ใช่เฉพาะดา้นความรัก ยงัมี ดา้นสุขภาพ ดา้นการเงิน การงาน การเรียน เดินทาง
ปลอดภัย และโชคลาภ กม็ีมากมายใหท่้านไดเ้ลือกไวเ้ป็นของฝากของทีระลึกอีกดว้ย  
ในฤดูใบไมผ้ลิ ช่วงปลายเดือนมีนาคม – ตน้เดือนเมษายน ริมแม่นาํชินกาชิจะเต็มไปดว้ยมวลหมู่
ดอกซากุระทีงดงาม ซึงเป็นจุดชมวิวซากุระทียังคงความรู ้สึกแบบสมัยโบราณ (ขึนอยู่กับสภาพ
อากาศ) 
 
 
 
 
 
 

เทียง  รับประทานอาหารกลางวันทีภตัตาคาร  
บ่าย ใหท่้านไดอิ้สระเดินชม ยา่นเมืองเก่าคาวาโกเอะ(Kawagoe’s Warehouse District) เป็นยา่นทีมีบา้นเรือน 
 สมยัเอโดะตลอดแนวยาวสองขา้งทาง จากนันใหท่้านอิสระชอ้ปปิงเลือกซือสินคา้พืนเมือง ณ ตรอกลูกกวาด  

(Candy Alley) เป็นเสน้ชอ้ปปิงทีรา้นคา้ส่วนใหญ่จะขายขนมพืนเมอืง เช่น เคก้ และ ขนมหวาน จงึเป็นทีมา 
ของชือตรอกลูกกวาด หรือตรอกขนมนันเอง นอกจากนียงัมขีายคารินโดะ (karinto) คุก้กพืีนเมอืงญีปุ่น, 



ไอศกรีม, ขนมทีทาํจากถวัแดง และมนัหวาน และของฝากต่างๆ 
จากนันนําท่านเดินทางสู่ สวนสตรอเบอรร์ี ทีมีการปลูกอยา่งพิถีพิถันอย่างใส่ใจ โดยคาํนึงถึงทงัคุณภาพดิน 
นํา ลม ระดบัหน้าดิน และอากาศ จึงทาํใหผ้ลผลิตทีไดม้าเป็นมีความหอม หวาน และอร่อย ใหท่้านได้เลือก
เก็บ เลือกชิมรสสตรอเบอรรี์สดๆ ดว้ยตัวท่านเอง ภายในเวลา  นาที แบบไม่อัน (เก็บแลว้ต้องกินให้
หมดนะจะ๊) หากคุณเคยไดลิ้มลองแลว้ล่ะก ็ตอ้งอยากกลบัไปกินอีกแน่นอน 

 
 
 
 
 
 

คาํ  รบัประทานอาหารคาํทีภัตตาคาร 
นําท่านเดินทางสู่ เมืองนารติะ (Narita)  
 พกัที WELCO NARITA HOTEL หรือเทียบเท่า  
 

วันทีหา้      สนามบินนาริตะ-สุวรรณภูมิ-ลาํปาง (B/L/D) 
.  น. นาํท่านเดนิทางสูส่นามบินนาริตะ บรกิารอาหารเชา้แบบSET BOX  

สมควรแกเ่วลา กรุณาตรวจเช็คสมัภาระใหเ้รียบรอ้ย เพือเตรียมตวัเดินทางสู่สนามบินเพือกลบักรุงเทพฯ 
09.15 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน สายการบินแอรเ์อเชีย เอ็กซ ์เทียวบินที XJ601  

(บรกิารอาหารและเครืองดืมบนเครอืง) 
14.00 น. เดนิทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ จากนันนําท่านเดินทางกลบัถูมลิาํเนา โดยรถบสัปรบัอากาศ VIP   
เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ทีรา้นอาหารครวัท่านาํออ้ย 

.  น.  เดนิทางถึงภูมิลาํเนาจงัหวัด โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 
 

วันเดินทาง   ราคาทัวร  พักเดี่ยวจายเพิ่ม 
29 มีนาคม – 02 เมษายน 2566 48,900  บาท / ทาน 7,500  บาท / ทาน 

05 – 09 เมษายน 2566 48,900  บาท / ทาน 7,500  บาท / ทาน 

*ราคาดงักล่าวไม่รวมค่าตวัเครอืงบินและรถโดยสารรบัสง่สนามบินสุวรรณภูมิ* 
**ราคาดงักล่าวไม่รวมค่าทิปไกดแ์ละคนขบั จาํนวน , บาท โดยไกดจ์ะเก็บทีสนามบินก่อนการบิน** 

 

อตัรานีรวม 
1. คา่ตวัเครอืงบินชนัทศันาจร ไป-กลบั พรอ้มกรุ๊ป ตามทีระบุไวใ้นรายการเท่านัน ตวัเครอืงบินทีใชเ้ป็นแบบกรุป๊ไม่

สามารถเลือกทีนังลว่งหนา้ได ้(ท่านจะไดร้บัทีนังแบบสุม่เท่านัน) 
2. คา่ภาษีสนามบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรบัราคาภาษีนํามนัขึน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเก็บคา่ภาษีนํามนั

เพิมตามความเป็นจริงก่อนการเดินทาง **ราคาทัวรนี์เช็คภาษีนาํมนั ณ วันที  พ.ย.   
3. คา่โรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน)  

กรณีหอ้ง TWIN BED (เตียงเดียว  เตียง) ซึงโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษทัขอปรบัเป็นหอ้ง DOUBLE BED แทนโดย
มิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า หรือ หากตอ้งการหอ้งพักแบบ DOUBLE BED ซึงโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับ
เป็นหอ้ง TWIN BED แทนโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ เช่นกนั กรณีพกัแบบ TRIPLE ROOM   ท่าน 1 หอ้ง ท่านที 
 อาจเป็นเสริมเตียง หรือ SOFA BED หรือ เสริมฟกูทีนอน ทงันีขนึอยูก่บัรูปแบบการจดัหอ้งพกัของโรงแรมนันๆ 



4. คา่อาหาร ตามทีระบุไวใ้นรายการ และ นําดืมบนรถวนัละ  ขวด  
5. คา่ยานพาหนะ และคา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่างๆ ตามทีระบุไวใ้นรายการ 
6. นาํหนกัสมัภาระ ท่านละไม่เกิน 2  กิโลกรมั  สมัภาระติดตวัขึนเครืองได ้  ชิน ต่อท่าน นําหนักตอ้งไม่เกิน  กโิลกรมั 
7. คา่ประกนัอุบติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 3,000,000 บาท (เป็นไปตามเงือนไขกรมธรรม ์ ค่าประกนั 
    อุบติัเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณีทีไดร้ับบาดเจ็บจากอุบติัเหตุระหว่างเดินทางเท่านัน ไมคุ่ม้ครอง

การสูญเสียหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทาง และทรัพยส์ินส่วนตัว กรณีเกิดความเสียหาย บริษัทฯไม่สามารถ
รับผิดชอบ และไม่คุม้ครองโรคประจาํตวัของท่าน)คุม้ครองผูเ้อาประกนัทีมีอายุตังแต่  –  ปี ในการเคลม
ประกนัทุกกรณี ตอ้งมีใบเสร็จ และ มีเอกสารรับรองทางการแพทย ์หรือจากหน่วยงานทีเกียวขอ้งการประกันไม่
คุม้ครองกรณีทีเสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจาํตัว, การติดเชือ, ไวรสั, ไสเ้ลือน, ไสติ้ง, อาการที
เกียวขอ้งกบัการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ,์ การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตวัตาย, เสียสติ
, ตกอยู่ภายใตอ้ ํานาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแทง้บุตร, การบาดเจ็บเนืองมาจาก
อาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และการปลน้อากาศยาน (Terrorism, Hijack, 
Skyjack) และอืนๆ ตามเงือนไขในกรมธรรม ์

 

อตัรานีไม่รวม 
. คา่ธรรมเนียมทาํหนังสือเดินทาง(ทําพาสปอร์ต)      
. คา่ภาษีมลูค่าเพิม % และภาษีหกั ณ ทีจ่าย  % หากม ี
.คา่ระวางกระเป๋าในกรณี นําหนักเกิน 20 ก.ก ต่อท่าน 

4.คา่ตวัเครืองบินและรถโดยสารรบัส่งสนามบินสุวรรณภมู ิ
5.ค่าธรรมเนียมวีซ่า ในกรณีทีประเทศญีปุ่นประกาศใหก้ลบัมายืนขอวีซา่อกีครงั 
6.คา่วีซา่ญีปุ่นสาํหรับชาวต่างชาติ 
7. ค่าใชจ้า่ยส่วนตวั เช่น อาหารและเครืองดืมทีสงัพิเศษ, คา่ซกัรีด, คา่โทรศพัท ์
8. คา่ภาษีทุกรายการคดิจากยอดบริการ, คา่ภาษีเดินทาง (ถา้มกีารเรียกเก็บ)  
9. ค่าใชจ้่ายอนัเกดิจากความล่าชา้ของสายการบิน,อุบติัภยัทางธรรมชาติ,การประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน 
    การถูกปฎิเสธไม่ใหอ้อกและเขา้เมอืง ทงัจากเจา้หนา้ทีฝ่ายไทยและเจา้หนา้ทีฝ่ายญีปุ่น ซงึอยู่นอกเหนือการควมคุม  
    และความรบัผิดชอบของบริษัทฯ 
10. กรุณาเตรียมคา่ทิปไกด,์ คนขับรถ รวม 1,500 บาทตอ่คน (เดก็ชาํระทิปเท่ากับผูใ้หญ่) 
11.ค่าตรวจCOVID-19 ในกรณีทีประเทศญีปุ่นเปลียนแปลงกฎ 
12.ค่าทิปยกกระเป๋าทุกโรงแรม  
13.คา่อาหารสาํหรบัท่านทีทานเจ มงัสวิรติั หรืออาหารสาํหรบัมสุลิม 
14.คา่เดินทางหากแยกจากคณะ หรือมาชา้กวา่เวลานัดหมาย ท่านตอ้งออกคา่เดินทางดว้ยตนเอง 
15.คา่ธรรมเนียมนาํมนัและภาษีสนามบิน ในกรณีทีสายการบินมีการปรับขึนราคา 
 

เงือนไขการสาํรองทีนงั 
. กรุณามดัจาํ 25,000 บาทในวนัจองทีนัง และส่งหน้าพาสปอร์ตทีมีอายุคงเหลือไม่ตาํกว่า  เดือนและมีหน้าสําหรับ

ประทบัตราไม่น้อยกว่า  หน้า  หากไมช่าํระภายใน วนั ทางบริษทัฯถือว่าท่านยกเลิกการจองโดยอตัโนมติั  
และขออนุญาตใหส้ิทธิการจองแก่ลูกคา้ท่านอืนทีอยู่ลาํดบัถัดไป  

. คา่ใชจ้่ายส่วนทีเหลือกรุณาชาํระก่อนการเดินทาง อย่างน้อย  วนั หรือขึนอยู่กบัทางบริษัทจะเรียกเก็บ 
3. เมอืท่านไดท้าํการชาํระคา่มดัจาํแลว้ ทางบริษทัจะถือว่าท่านไดย้อมรับเงือนไขต่างๆของทัวร์แลว้ 
 
 



การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์  

เนืองจากเป็นราคาตวัเครืองบินโปรโมชนั เมอืจองทวัรช์าํระเงินคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลิก เลือน ขอคืนเงิน ได้
ทุกกรณี  และกรณีทีกองตรวจคนเขา้เมืองทังกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศที
ระบุไว ้ในรายการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิทีจะไม่คืนคา่ทัวร์ไม่วา่กรณีใดๆ ทงัสิน  รวมถึง เมือท่านออกเดินทางไป
กบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึง หรือไม่เดินทาง พรอ้มคณะถือว่าท่านสละสิทธิ ไม่อาจ
เรียกรอ้งค่าบริการและเงินมดัจาํคืน ไมว่่ากรณีใดๆ ทงัสิน 
 
รายละเอยีดเกียวกบัมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญีปุ่นใหก้บัคนไทย 
(เอกสารทีจะตอ้งใชใ้นการพิจารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 
จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญีปุ่นใหก้ับคนไทย ผูที้ประสงคจ์ะพาํนักระยะสนัในประเทศญีปุ่นไม่เกนิ  
วัน ไม่ว่าจะดว้ยวัตถุประสงคเ์พือการท่องเทียว เยยีมญาติ หรือธุรกิจ จะตอ้งยืนเอกสารในขันตอนการตรวจเขา้
เมือง เพอืยนืยนัการมีคณุสมบัติการเขา้ประเทศญปุ่ีน* ดงัต่อไปนี 
1.ตวัเครืองบินขาออกจากประเทศญีปุ่น (ทางบริษทัฯจดัการให)้ 
2.สิงทียืนยนัว่าท่านสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายทีอาจเกิดขึนในระหว่างทีพาํนักในประเทศญีปุ่นได ้(เช่น เงินสด บตัร
เครดิต เป็นตน้) 
3.ชือ ทีอยู ่และหมายเลขติดต่อในระหว่างทีพาํนักในประเทศญีปุ่น (ทางบริษทัจดัการให)้ 
4.กาํหนดการเดินทางระหว่างทีพาํนักในประเทศญีปุ่น (ทางบริษทัฯจดัการให)้ 
คณุสมบติัการเขา้ประเทศญีปุ่น (สาํหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่นดว้ยมาตรการยกเวน้วีซ่า) 
 1.หนังสือเดินทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลืออยู ่ ไมต่าํกว่า  เดือน 
 2.กจิกรรมใดๆ ทีจะกระทาํในประเทศญีปุ่นจะตอ้งไม่เป็นสิงทีขดัต่อกฎหมาย และเขา้ขา่ยคุณสมบติัการพาํนักระยะสนั 
 3.ในขนัตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพํานักไม่เกนิ  วนั 
 4.เป็นผูที้ไมม่ีประวติัการถูกส่งตวักลับจากประเทศญีปุ่น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม ่
    เขา้ข่ายคุณสมบติัทีจะถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 
 

เงือนไขอืนๆ 
.รายการท่องเทียวนีอาจเปลียนแปลงหรือสลบักนัไดต้ามความเหมาะสม  ทงันีถือเป็นเอกสิทธิของผูจ้ดั โดยยดึถือตาม

สภาพการณ ์และ  ประโยชน์ของท่านเป็นสาํคญั    
2.ทวัรนี์สาํหรบัผูที้มีวตัถุประสงคเ์พือการท่องเทียวเท่านัน 
3.บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในกรณีทีท่านถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ หรือ ออกเมืองทังจากเจา้หน้าทีฝ่ายไทยและ 
เจา้หนา้ทีฝ่ายประเทศญีปุ่น 
4.ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากการผิดพลาดในการสะกดชือ นามสกุล คาํนําหน้า ของหนังสือ
เดินทาง ในกรณีทีท่านถกูปฎิเสธทีจะส่งหนา้พาสปอรต์ใหแ้ก่บริษัท 
5.บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิน หากเกิดสิงของสูญหาย อนัเนืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนักท่องเทียวเอง  
6.การบริการของรถบสันําเทียวญีปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่น สามารถใหบ้ริการวนัละ - ชัวโมง อาทิเช่น 
เริมงานเวลา . น.ถึงเวลา .  น.ในวนันัน มิอาจเพิมเวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตาม
ความเหมาะสม ทงันีขึนอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนันๆเป็นหลกั จึงขอสงวนสิทธิในการปรับเปลียนเวลา
ท่องเทียวตามสถานทีในโปรแกรมการเดินทาง 
7.กรณีทีท่านตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ตวัภายในประเทศ เช่น ตวัเครืองบิน , ตวัรถทวัร์ , ตวัรถไฟ) กรุณา ติดต่อ
สอบถามเพือยืนยนักบัเจา้หน้าทีก่อนทุกครงั และควรจองบตัรโดยสารภายในทีสามารถเลือนวนัและเวลาเดินทางได ้
เพราะมีบางกรณีทีสายการบินอาจมกีารปรับเปลียนไฟลท์บิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจง้ใหท้ราบ ล่วงหนา้ ทงันีขึนอยูก่บั



ฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นสาํคญัเท่านัน สิงสาํคญั ท่านจาํเป็นตอ้งมาถึงสนามบิน
เพือเช็คอินก่อนเครืองบิน อยา่งน้อย 3 ชวัโมง โดยในส่วนนีหากเกิดความเสียหายใดๆ บริษทัขอสงวนสิทธใ์นการ 
ไมร่ับผิดชอบคา่ใชจ่้ายทีเกิดขึนใดๆทงัสิน 
8.บริษัทรัตนทวัร ์ขอสงวนสทิธิ ในการทีจะไม่ชดเชยค่าเสียหายและค่าทวัร ์ อันเกิดจากเหตุสุดวิสยัทีนอกเหนือ
การควบคุมของทาง  บริษัทฯ อาทิ การ  เกิดโรคติดต่อ การเกิดการจลาจล การนัดหยุดงาน การล่าชา้ความไม่
สงบภายในประเทศ ภยัพบิตัทิาง ธรรมชาต ิหรือการยกเลิกของเทียวบิน  

 
 

WWW.RATTANATOUR.COM 



 

 

 

 


