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จดุเดน่ของทวัร ์

บนิตรงสู ่นารติะ โดยสายการบนิ THAI LION AIR 

บรกิารนํ �าหนกักระเป๋า 20 KGเครื�องลาํใหญ ่มจีอทวีสีว่นตวัทกุที�น ั�ง 
นมสัการพระพทุธรูปยนืองคใ์หญท่ี�สดุในโลก 

ตื�นตาตื�นใจกบั  “ปีศาจหมิะ”  เมอืงซาโอะ 

เมอืงออนเซ็น นา่รกั“กนิซงัออนเซ็น” 

มรดกโลกนกิโก ้ เมอืงธรรมชาต ิ

พกัฟุกุชมิา่1 คนื พกัเซนได1 คนื พกันารติะ1 คนื 
WIFI FREE ON BUSนํ �าดื�มบรกิารวนัละ 1 ขวด 
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หากทา่นมคีวามจําเป็นจะตอ้งซื�อต ั�วเครื�องบนิภายในประเทศ เพื�อบนิไปและกลบัจากกรุงเทพฯ กรุณาสอบถาม
เที�ยวบนิเพื�อยนืยนักบัทางเจา้หนา้ที�กอ่นทําการจองและขอความกรุณาใหท้า่นซื�อต ั�วเครื�องบนิประเภทที�สามารถ
เลื�อนวนัและเวลาเดนิทางได ้อนัเนื�องมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการบนิ ไมว่า่จะเป็นการยกเลกิ

 โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เท ี�ยง คํ�า โรงแรมที�พกั 

1 กรงุเทพฯ สนามบนิดอนเมอืง     

2 สนามบนินารติะ–เที�ยวในเมืองนกิโก-้ออิอนมอลล ์
   KORIYAMA  

VIEW  HOTELหรอื

เทยีบเท่า 

3 
ปีศาจหิมะZAO SNOW MONSTER-กินซังออนเซน (Ginzan 
Onsen) -ชอ้ปปิ�งย่านอจิบินัโจ 

   SENDAIHOTEL 
หรอืเทยีบเท่า 

4 
มัตสชึมิะ-ตลาดปลา Nakaminato Fish Market-พระพุทธรูปอุชคิุ

ไดบุตส ึ-AMIPremium Outlet 

   NARITA HOTEL 
หรอืเทยีบเท่า 

5 สนามบนินารติะ-สนามบนิดอนเมือง กรงุเทพฯ     
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เที�ยวบนิ การล่าชา้ของสายการบนิ การยุบเที�ยวบนิรวมกนั ตารางการเดนิทางมกีารเปลี�ยนแปลง ซึ�ง สายการบนิ
พจิารณาสถานการณแ์ลว้พบวา่อยูเ่หนอืการความคุมของทางสายการบนิ หรอืจะเป็นเหตุผลเชงิพาณิชย ์หรอืเป็น
เหตุผลดา้นความปลอดภยั ดงัน ั�นเหตุผลเหล่านี� อยู่เหนอืการควบคุมของบรษิทัฯ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ที�จะไม่
รบัผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ั�งสิ�น อนึ�ง บรษิทัฯ จะคอนเฟิรม์กรุ๊ปประมาณ 7-10 วนักอ่นเดนิทาง ขออภยั
ในความไมส่ะดวก 

 

วนัที� 1  กรุงเทพ-สนามบนิดอนเมอืง 

22.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคาร1 ช ั�น 3 อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอรส์ายการบนิ
ไทยไลออ้นแอร ์(SL)สนามบนิดอนเมอืงพบเจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความ
สะดวกตลอดขั �นตอนการเช็คอนิ และหัวหนา้ทัวรใ์หคํ้าแนะนําเพื�อเตรยีมความพรอ้มก่อนออกเดนิทาง 

 
วนัที�2  สนามบนินารติะ–เที�ยวในเมอืงนกิโก-้ออิอนมอลล ์

 
01.00 น. ออกเดนิทางสูท่า่อากาศยานนานาชาต ินารติะประเทศญี�ปุ่ นโดยสายบนิTHAI LION AIR เที�ยวบนิที� 

SL 300 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไมม่บีรกิารอาหารรอ้น แตม่ ีจําหนา่ยบนเครื�องท ั�งขาไปและขากลบั 

*** ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ การจดัที�น ั�งของกรุ๊ป ไมส่ามารถรเีควสหรอืเลอืกที�น ั�งไดแ้ละทางสายการบนิเป็น

ผูก้ําหนด ซึ�งทางบรษิทัฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้*** 

 
09.10 น. เดนิทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตินารติะ ประเทศญี�ปุ่ น(เวลาที�ญี�ปุ่ นเร็วกว่าประเทศไทย 2 

ช ั�วโมง)หลังจากผา่นขั �นตอนศุลกากร กรุณาปรบันาฬกิาของท่านเพื�อความสะดวกในการนัดหมายเวลา 
** สําคญัมาก!! ประเทศญี�ปุ่ นไมอ่นญุาตใหน้ําอาหารสด จําพวก เนื�อสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้

ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั ** 
 
12.30 บรกิารอาหารกลางวนัณ ภตัตาคาร(1) 
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 จากนั�นนําท่านเที�ยวชมเมืองนโิก้(Nikko) เมืองมรดกโลก เมืองท่องเที�ยวชื�อดังของจังหวัดโทจิก ิ
(Tochigi) ที�มทีี�เที�ยวหลากหลายทั �งธรรมชาตอิุดมสมบูรณ์ เช่น นํ�าตกเคะกอน ทะเลสาบชูเซ็นจ ิรวมถงึ
สถาปัตยกรรมทางประวัตศิาสตรอั์นสวยงาม เช่น ศาลเจา้นกิโกโ้ทโชกมุรดกโลกที�มีชื�อเสยีงมาตั �งแต่สมัย
เอโดะ 

17.30น. นําท่านเดนิทางสู ่AEON TOWN SHOPPING MALLใหท้่านไดอ้สิระซื�อสนิคา้ทั�วไปของญี�ปุ่ น เช่น ขนม, 

อาหารวา่ง, ของเล่น, กระเป๋า , รองเทา้, เสื�อผา้ รวมถงึรา้นรอ้ยเยน  

คํ�า         อสิระรบัประทานอาหารคํ�าตามอธัยาศยั 

ที�พกั  KORIYAMA  VIEW  HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 
 
วนัที�3 ปีศาจหมิะ ZAO SNOW MONSTER-กนิซงัออนเซน -ชอ้ปปิ� งยา่นอจิบินัโจ 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(2) 
 จากนั�นนําท่านชมมหัศจรรย์ “ปีศาจหมิะ” เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาตทิี�หาชมไดน้อ้ยมาก ซึ�งที� ZAO 

SNOW MONSTER ถือเป็นจุดไฮไลท์ที�นักท่องเที�ยวหา้มพลาด ช่วงที�ดีที�สุดของการมาชม SNOW 
MONSTER ของขวญัที�พระเจา้มอบไวใ้หก้บัจ.ยามากะตะZAO SNOW MONSTER 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที�ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร(3) 
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นําท่านเดนิทางสูก่นิซงัออนเซน (Ginzan Onsen) ซึ�งเป็นเมอืงนํ�าพรุอ้นที�เงยีบสงบในภูเขาของจังหวัด
ยามากาตะซึ�งเดมิเป็นพื�นที�รอบเหมืองแร่เงนิที�ไดป้รับปรุงและพัฒนาใหม่ มีชื�อเสยีงเป็นอันดับตน้ๆของ
ประเทศญี�ปุ่ น มีออนเซนที�สวยงามที�สุดดว้ยหอ้งพักแบบเรียวกังที�เรียงรายตามสองขา้งทางของแม่นํ�า
นอกจากนี�ยังมหีอ้งอาบนํ�าสาธารณะเปิดใหบ้รกิาร 2 แห่ง (ไมร่วมค่าแช่ออนเซน 300-1,500 เยน)และ
บอ่ออนเซนเทา้(ฟร)ีซึ�งตั �งอยู่รอบๆเมือง หนึ�งในหอ้งอาบนํ�าออนเซน คือ ชิโรกาเนยุ(Shiroganeyu) 
ออกแบบโดยสถาปนกิ Kuma Kengo และอีกแห่งหนึ�งคอื โอโมคาเกยุ(Omokageyu) เป็นหอ้งอาบนํ�าแบบ
สว่นตัว(ราคาประมาณ 2,000 เยน/50 นาท)ี หรอืสําหรบัผูไ้ม่ไดเ้ขา้พักสามารถใชบ้รกิารหอ้งอาบนํ�าในเรยีว
กังไดใ้นชว่งกลางวนั คา่ใชจ้่ายประมาณ 300-1,500 เยน สว่นใหญ่จะเป็นหอ้งอาบนํ�าในร่ม 

นําท่านชอ้ปปิ�งยา่นอจิบินัโจตลอดสองขา้งทางของถนนนั�นเต็มไปดว้ยรา้นคา้มากมาย เช่น ช็อปของแบ
รนดเ์นมต่างๆ รา้นขายสนิคา้แฟชั�นพวกเสื�อผา้ รองเทา้เครื�อง ประดับ รา้นขายยา รา้นขายสนิคา้ 100 เยน 
ตลอดจนรา้นอาหารตา่งๆ 

คํ�า         อสิระรบัประทานอาหารคํ�าตามอธัยาศยั 

ที�พกั  ROUTEINN  SENDAI HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 
 

วนัที�4 มตัสชึมิะ-ตลาดปลา Nakaminato Fish Market-พระพุทธรูปอุชคิุไดบุตส  ึ-อาม ิพรเีมยีมเอาท์

เล็ท  

เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(4) 

  จากนั �นท่านเดนิทางสู่ มตัสชึมิะ(Matsushima)เมอืงที�มีช ื�อเสียงมาตั �งแต่สมัยอดตี และในปัจจุบันยังคง

ความงามนั�นเอาไว ้ในปีค.ศ.2013 อ่าวนี�ยังไดร้ับรางวัล “อา่วที�งดงามที�สุดในโลก”และเปนอ่าวแรกของ

ประเทศญี�ปุ่ นที�ไดร้บัรางวัลนี�ที�อ่าวมัตสชึมิะมีหมู่เกาะนอ้ยใหญ่จํานวนกว่า 260 เกาะตั �งอยู่ในและนอกอ่าว 

ความกวา้งใหญ่ของทวิทัศน์หมู่เกาะ และสตี่างๆที�คอนทราสต์กันทําใหว้วิที�นี�เป็นสถานที�หา้มพลาดทั �งใน

อดตีและปัจจุบนั 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

เที�ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร(5) 

จากนั�นนําท่านเพลดิเพลนิ ตลาดปลา Nakaminato Fish Marketตลาดปลาแห่งนี�เป็นที�รูจ้ักกันดวีา่เป็น

ตลาดปลาที�ขายของสดและในราคาที�ถูก หากไม่ไดซ้ื�อปลาก็สามารถเพลิดเพลินกับการลิ�มรสชาตอิาหาร

ทะเลสดไดท้ี�รา้นอาหารและบารซ์ชูสิายพาน 

นําท่านนมัสการพระพุทธรูปอุชคิุไดบุตส  ึเป็นวัดสาขาของวัดฮิกาชิ ฮงกันจิ(Higashi Honganji) มี

พระพุทธรูปใหญ่ อุชคิุไดบุตสึ ที�ไดร้ับการบันทึกในกินเนสบุ๊คว่าเป็นพระพุทธรูปสัมฤทธิ�ที�สูงที�สุดใน

โลก ดว้ยความสูงถงึ 120 เมตร เทยีบกับพระใหญ่แห่งนาราที�สูงเพยีง 14.9 เมตร เรยีกไดว้่าสามารถนําพระ

ใหญ่แห่งนารามาวางไวบ้นฝ่ามือของพระใหญ่อุชคิุไดบุตสไึดเ้ลย 
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จากนั �นนําท่านอสิระชอ้ปปิ�งอาม ิพรเีมยีมเอาทเ์ล็ท ดา้นในมีรา้นคา้มากกวา่ 100 รา้นทั �งแบรนดด์ังจาก

ญี�ปุ่ นอย่าง Beams, Earth Music&Ecology และ Seiko หรอืแบรนดอ์ินเตอรอ์ย่าง Coach, Kate Spade 

New York และ Michael Kors ใครอยากไดร้องเทา้ก็มใีหเ้ลอืกทั �ง Nike, Asics, Adidas, Vans, Puma และ

อกีมาก 
 

คํ�า         อสิระรบัประทานอาหารคํ�าตามอธัยาศยั 

ที�พกั  TOYOKOINN  NARITA  HOTELหรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 
วนัที�5 สนามบนินารติะ-สนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ 

เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(6) 

  สมควรแก่เวลานําทานเดนิทางสู่สนามบนินารติะ 

11.00 น. ออกเดนิทางกลับ กรงุเทพฯ โดยสายบนิTHAI LIONเที�ยวบนิที� SL 301(ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทาง
ประมาณ 6.50 ช ั�วโมง)ไมม่บีรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�องบนิ  
(แตม่จีําหนา่ยบนเครื�อง) 

16.15 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 
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******************* 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนื�องจากเป็นราคาพเิศษ** 
ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิ�น (ถา้ม)ี 

ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ(ชําระที�สนามบนิดอนเมอืงในวนัเช็คอนิ) 
(คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 

ราคาเด็กINFANT10,000 บาท 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาไมร่วมต ั�ว พกัเด ี�ยว 

2-6 ม.ค.63 24,999 18,999 8,900 

4-8 ม.ค.63 23,999 17,999 8,900 

6-10 ม.ค.63 22,999 16,999 8,900 

8-12 ม.ค.63 24,999 18,999 8,900 

9-13 ม.ค.63 24,999 18,999 8,900 

11-15 ม.ค.63 23,999 17,999 8,900 

13-17 ม.ค.63 22,999 16,999 8,900 

15-19 ม.ค.63 24,999 18,999 8,900 

16-20 ม.ค.63 24,999 18,999 8,900 

18-22 ม.ค.63 23,999 17,999 8,900 

20-24 ม.ค.63 22,999 16,999 8,900 

22-26 ม.ค.63 24,999 18,999 8,900 

23-27 ม.ค.63 24,999 18,999 8,900 

25-29 ม.ค.63 23,999 17,999 8,900 

27-31 ม.ค.63 22,999 16,999 8,900 

 
สาํคญั  กรณุาอา่นเงื�อนไขแนบทา้ยโดยละเอยีด เพื�อประโยชนส์งูสดุแกต่ัวท่านเอง หากชําระเงนิแลว้ทาง
บรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรับเงื�อนไขแลว้และไมส่ามารถ เปลี�ยนแปลงเงื�อนไขใดๆ ได ้

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลี�ยนหรอืงดไปบาง 
รายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใดๆ อนัเนื�องมาจากไดร้บัทราบเงื�อนไขกอ่นการเดนิทางแลว้ 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�เร ิ�มและจบการใหบ้รกิาร ท ี� สนามบนิตน้ทางขาไป เทา่น ั�น  
 
 

 

 
 

 

กรณีผูเ้ดนิทางมาจากตา่งจังหวัดหรอืตา่งประเทศ และจะทําการสํารองตั�วเครื�องบนิ หรอืยานพาหนะ
อื�น ๆ เพื�อใชเ้ดนิทางมาและกลับ ณ สนามบนิ สวุรรณภมูทิางบรษัิท จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเนื�องจากเป็น
คา่ใชจ้่ายที�นอกเหนือจากโปรแกรม 

อนัเนื�องมากจากสภาพอากาศ เหตุการณ์ทางธรรมชาต ิเหตุการณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สายการบนิ
หรอืเหตุสดุวสิยัต่างๆ ทั �งนี�จะคํานงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสําคัญ 
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อตัราค่าบรกิารนี�รวม 
 คา่ตั�วเครื�องบนิโดยสารชั �นประหยัด รวมภาษีสนามบนิและธรรมเนยีมเชื�อเพลงิ 

29 ม.ค.-2 ก.พ.63 24,999 18,999 8,900 

30 ม.ค.-3 ก.พ.63 24,999 18,999 8,900 

1-5 ก.พ. 63 23,999 17,999 8,900 

3-7ก.พ. 63 22,999 16,999 8,900 

5-9ก.พ. 63 24,999 18,999 8,900 

6-10ก.พ. 63 30,999 24,999 8,900 

8-12ก.พ. 63 29,999 23,999 8,900 

10-14ก.พ. 63 22,999 16,999 8,900 

12-16ก.พ. 63 24,999 18,999 8,900 

13-17ก.พ. 63 24,999 18,999 8,900 

15-19ก.พ. 63 23,999 17,999 8,900 

17-21ก.พ. 63 22,999 16,999 8,900 

19-23ก.พ. 63 24,999 18,999 8,900 

20-24ก.พ. 63 24,999 18,999 8,900 

22-26ก.พ. 63 23,999 17,999 8,900 

24-28ก.พ. 63 22,999 16,999 8,900 

26 ก.พ.-1 ม.ีค.63 24,999 18,999 8,900 

27 ก.พ.-2 ม.ีค.63 24,999 18,999 8,900 

29 ก.พ.-4 ม.ีค.63 23,999 17,999 8,900 

2-6 ม.ีค.63 22,999 16,999 8,900 

4-8 ม.ีค.63 24,999 18,999 8,900 

5-9 ม.ีค.63 24,999 18,999 8,900 

7-11 ม.ีค.63 23,999 17,999 8,900 

9-13 ม.ีค.63 22,999 16,999 8,900 

11-15 ม.ีค.63 24,999 18,999 8,900 

12-16 ม.ีค.63 24,999 18,999 8,900 

14-18 ม.ีค.63 24,999 18,999 8,900 

16-20 ม.ีค.63 23,999 17,999 8,900 

18-22 ม.ีค.63 25,999 19,999 8,900 

19-23 ม.ีค.63 25,999 19,999 8,900 

21-25 ม.ีค.63 24,999 18,999 8,900 

23-27 ม.ีค.63 23,999 17,999 8,900 

25-29 ม.ีค.63 25,999 19,999 8,900 

26-30 ม.ีค.63 25,999 19,999 8,900 

28 ม.ีค.- 1 เม.ย.63 24,999 18,999 8,900 

30ม.ีค.- 3เม.ย.63 24,999 18,999 8,900 
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 คา่ที�พกัหอ้งคู ่(2-3 ท่าน) ดงัที�ระบใุนรายการหรอืระดับเดยีวกัน 
 โรงแรมที�พกัตามที�ระบ ุหรอืเทยีบเท่า (พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง)  

 คา่อาหาร ดงัที�ระบใุนรายการ 
 คา่เขา้ชม ดงัที�ระบใุนรายการ 
 คา่รถนําเที�ยว ดงัที�ระบุในรายการ 
 คา่ประกันอุบตัเิหตใุนระหว่างการเดนิทาง วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื�อนไขตามกรรมธรรม์) 

 
อตัราค่าบรกิารนี�ไมร่วม 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครื�องดื�ม ค่าซักรดี    ค่ามนิิบาร์
ในหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ที�มไิดร้ะบใุนรายการ 

 ค่าธรรมเนียมวซี่าเขา้ประเทศญี�ปุ่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายื�นรอ้งขอวีซ่าอีกครั �ง (เนื�องจากทางญี�ปุ่ นไดป้ระกาศ
ยกเวน้การยื�นวซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ นใหก้ับคนไทยสําหรบัผูท้ี�ประสงคพํ์านักระยะสั �นในประเทศญี�ปุ่ นไม่เกิน 15 วัน) 

 หากในภายหลังทางรัฐบาลญี�ปุ่ นประกาศใหย้ื�นวีซ่าตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิ�ม 2,000 บาท สําหรับการยื�น
รอ้งขอวซีา่ 

 ค่าธรรมเนียมในกรณีที�กระเป๋าสัมภาระที�มีนํ� าหนักเกินกว่าที�สายการบนินั �นๆกําหนดหรอืสัมภาระใหญ่เกินขนาด
มาตรฐาน 

 คา่ภาษีนํ�ามัน ที�สายการบนิเรยีกเก็บเพิ�ม ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั�วเครื�องบนิไปแลว้ 
 คา่นํ�าหนักกระเป๋าสมัภาระ ที�หนักเกนิสายการบนิกําหนด (ปกต ิขาไป 20 กก. // ขากลับ 20 กก.) 
 คา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิ�น(ถา้ม)ี ท่านละ 1,500 บาท/ทรปิ ชําระที�สนามบนิในวันเช็คอนิ (ค่าทปิหัวหนา้ทัวร์

แลว้แตค่วามพงึพอใจของท่าน) 
 ภาษีมูลค่าเพิ�ม 7% และภาษีหัก ณ ที�จ่าย 3% (กรณีตอ้งการใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบกํากับภาษี) 

 
เง ื�อนไขการสาํรองที�น ั�ง 

 กรุณาจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วันก่อนการเดนิทาง และกรุณาเตรยีมเงนิมัดจํา 15,000 บาท พรอ้มกับเตรยีม
เอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทําการจองแลว้ 

 การชําระค่าทัวรส์่วนที�เหลือทางบรษัิทฯ จะเรยีกเก็บก่อนเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน ท่านควรจัดเตรยีมค่าทัวรใ์ห ้
เรยีบรอ้ยก่อนกําหนด เนื�องจากทางบรษัิทตอ้งสํารองคา่ใชจ้่ายในส่วนของค่าที�พักและตั�วเครื�องบนิมฉิะนั �นจะถอืว่า
ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

 หากท่านที�ตอ้งการออกตั�วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ตา่งจังหวัด) ใหท้่านตดิตอ่เจา้หนา้ที� ก่อนออกบัตร
โดยสารทุกครั �ง หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที� ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายที�เกิดขึ�น 
รวมถงึการล่าชา้ของสายการบนิระหวา่งประเทศ 

 หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพเิศษ นั�งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มโีรคประจําตัว หรอืไม่สะดวก
ในการเดนิทางท่องเที�ยวในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชั�วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิ
ภายในครอบครวัของท่านเอง เนื�องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ั �งหมด 

 

 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 

 ไม่สามารถยกเลกิได ้เนื�องจากเป็นราคาโปรโมชั�น และขอเก็บเงนิทั �งหมด (แต่สามารถเปลี�ยนชื�อผูเ้ดนิทางได ้
ตามกําหนดของแตล่ะสายการบนิกอ่น 7 วันของการเดนิทาง) 

หมายเหต ุ
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ยกเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 5 วนั ในกรณีที�ไมส่ามารถทํากรุ๊ปไดอ้ย่างนอ้ย 30 ทา่นใน
กรณีนี�บรษิทัฯ ยินดคีืนเงนิให้ท ั�งหมด หรือจดัหาคณะทวัรอ์ื�นใหถ้้าต้องการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ที�จะเปลี�ยนแปลง
รายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี� เม ื�อเกดิเหตุจําเป็นสุดวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้และจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ในกรณีที�
สูญหาย สูญเสยี หรอืไดร้บับาดเจ็บที�นอกเหนอืความรบัผดิชอบของหวัหนา้ทวัรแ์ละอุบตัเิหตุสุดวสิยับางประการ 
เชน่ การจราจร, การนดัหยุดงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่งๆ เป็นตน้ 
 
ขอ้มูลเพิ�มเตมิ เรื�องต ั�วเครื�องบนิ 

ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเลื�อนวนัเดนิทางกลบั ท่านจะตอ้งชําระ

คา่ใชจ้่ายสว่นตา่งที�สายการบนิ และบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บ และการจัดที�นั�งของกรุป๊ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูกํ้าหนด ซึ�ง

ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
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Premium Eco –  แถว 1-3 (ตอ้งสง่เมลเช็คราคา) 

Lion Comfort Seat –  แถว 4 ( ราคา 1,100/เที�ยว ) 

Lion Comfort Seat –  แถว 5-10 ( ราคา 700/เที�ยว ) 

Lion Normai Seat –  (ราคา 500/เที�ยว) 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ี�ประสงคจ์ะพํานักระยะสั �นในประเทศญี�ปุ่ นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะ
ดว้ยวัตถุประสงคเ์พื�อการท่องเที�ยว เยี�ยมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยื�นเอกสารในขั �นตอนการตรวจเขา้เมือง เพื�อยืนยันการมี
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี�ปุ่ น* ดงัตอ่ไปนี� 

1. ตั�วเครื�องบนิขาออกจากประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2. สิ�งที�ยืนยันว่าท่านสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายที�อาจเกดิขึ�นในระหว่างที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ นได ้(เช่น เงนิสด บัตร
เครดติ เป็นตน้) 

3. ชื�อ ที�อยู่ และหมายเลขตดิตอ่ในระหว่างที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4. กําหนดการเดนิทางระหว่างที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 

คุณสมบตักิารเขา้ประเทศญี�ปุ่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญี�ปุ่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลอือยู่ ไม่ตํ�ากว่า 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ที�จะกระทําในประเทศญี�ปุ่ นจะตอ้งไม่เป็นสิ�งที�ขัดตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคุณสมบตักิารพํานักระยะสั �น 

3. ในขั �นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพํานักไม่เกนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ี�ไม่มปีระวัตกิารถูกสง่ตวักลับจากประเทศญี�ปุ่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และ
ไม่เขา้ข่ายคุณสมบตัทิี�จะถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ั�งหมดกอ่นทําการจอง เพื�อความถูกตอ้งและ
ความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ ิ�ที�จะเลื�อนการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึ�นในกรณีที�มีผูร่้วมคณะไม่ถงึ 30 ท่าน  
 ขอสงวนสทิธิ�การเก็บคา่นํ�ามันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิ�ม หากสายการบนิมีการปรบัขึ�นก่อนวนัเดนิทาง  
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ ิ�ในการเปลี�ยนเที�ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเนื�องจากสาเหตุต่างๆ  
 บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุด

งาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนําสิ�งของผดิกฎหมาย ซึ�งอยู่นอกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษัิทฯ  
 บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกิดสิ�งของสูญหาย อันเนื�องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ

โจรกรรม และ อุบัตเิหตุจากความประมาทของนักท่องเที�ยวเอง  
 เมื�อท่านตกลงชาระเงนิมัดจําหรือค่าทัวร์ทั �งหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเงื�อนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ทั �งหมด 
 กรณีที�ท่านเป็นอสิลาม ไม่ทานเนื�อสัตว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หนา้ที�เป็นกรณีพเิศษ 
 รายการนี�เป็นเพยีงขอ้เสนอที�ตอ้งไดร้บัการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครั �งหนึ�ง หลังจากไดส้ํารองโรงแรมที�พักในต่างประเทศ

เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึ�งอาจจะปรบัเปลี�ยนตามที�ระบใุนโปรแกรม  
 การจัดการเรื�องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุป๊ที�เขา้พักโดยมีหอ้งพักสําหรบัผูสู้บบุหรี� / ปลอด

บหุรี�ได ้โดยอาจจะขอเปลี�ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี�พกั ทั �งนี�ข ึ�นอยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และ
ไม่สามารถรับประกันได ้

 กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพเิศษ อาทิเช่น ใชว้ีลแชร์ กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการ
เดนิทาง มฉิะนั�นบรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้่วงหนา้ได ้ 
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 มัคคเุทศก์ พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไม่มีสทิธใินการใหคํ้าสัญญาใด ๆ ทั �งสิ�นแทนผูจ้ัด นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูม้อีํานาจของผูจ้ัดกํากับเท่านั �น 

 ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื�องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตวัแทนต่างๆ ในกรณีที�ผูเ้ดนิทาง
ไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรอืกรมแรงงานของทุก
ประเทศในรายการท่องเที�ยว อันเนื�องมาจากการกระทําที�ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสาร
เดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�น ๆ  

 กรณีตอ้งการพกัแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมีหอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ ขอสงวนสทิธใิน
การจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คือ 1 หอ้งพกัคู ่และ 1 หอ้งพกัเดี�ยว โดยไม่คา่ใชจ้่ายเพิ�ม  

 สภาพการจลาจรในชว่งวนัเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี�ปุ่ น หรอื วันเสารอ์าทติย์ รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลาใน
การท่องเที�ยวและ ชอ้ปปิ�งแตล่ะสถานที�นอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิิจของมัคคุเทศก์ และคนขัยรถในการบรหิารเวลา ซ ึ�ง
อาจจะขอความรว่มมือจากผูเ้ดนิทางในบางครั �งที�ตอ้งเรง่รบี เพื�อใหไ้ดท้่องเที�ยวตามโปรแกรม 

 เนื�องจากการเดนิทางท่องเที�ยวในครั �งนี� เป็นการชําระแบบเหมาจ่ายขาดกับบรษัิทตัวแทนในต่างประเทศ ทางบรษัิทจงึ

ขอสงวนสทิธิ� ไม่สามารถขอรบัเงนิคืนไดใ้นบรกิารบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ�งที�ท่านไม่ตอ้งการไดร้ับบรกิารหาก

ระหว่างเดนิทาง สถานที�ท่องเที�ยวใดที�ไม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตใุดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการไม่

สามารถคนืคา่ใชจ้่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ�งใหท้่าน เนื�องจากทางบรษัิทไดทํ้าการจองและถูกเก็บคา่ใชจ้่ายแบบเหมาจ่าย

ไปล่วงหนา้ทั �งหมดแลว้ 

 บรกิารนํ�าดื�มท่านวนัละ 1 ขวด ต่อคนตอ่วัน เริ�มในวันที� 2 ของการเดนิทาง ถงึวนัที� 3 ของการเดนิทาง การบรกิารของรถ
บสันําเที�ยวญี�ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี�ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชั�วโมง ในวันนั �นๆ มิอาจเพิ�มเวลาได ้โดย
มัคคเุทศก์และคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทั �งนี�ข ึ�นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนั �นๆเป็นหลัก 
จงึขอสงวนสทิธิ�ในการปรบัเปลี�ยนเวลาท่องเที�ยวตามสถานที�ในโปรแกรมการเดนิทาง 

 กรณีพาสปอรต์ตา่งชาตทิี�ตอ้งการเดนิทางไปกับทัวร ์**ผูเ้ดนิทางตอ้งดําเนนิการเช็คเรื�องการทําวซี่าในการเขา้ประเทศ
ญี�ปุ่ นดว้ยตนเอง และหากมคี่าใชจ้่ายเพิ�มเตมิผูเ้ดนิทางตอ้งรบัผดิชอบในสว่นนั �นๆ ซึ�งหากวันเดนิทางผูเ้ดนิทางไม่ไดข้อ
วซีา่ จะถอืวา่เป็นความผดิของผูเ้ดนิทางเองและจะไม่รบัผดิชอบคา่ใชจ่้ายต่างๆ 

 กรณีที�ท่านถกูปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมือง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไม่รบัผดิชอบค่าใชจ่้ายที�จะเกดิขึ�นตามมา และ จะไม่

สามารถคนืเงนิคา่ทัวรท์ี�ท่านชําระเรยีบรอ้ยแลว้ไม่วา่สว่นใดส่วนหนึ�ง 

 หากวันเดนิทาง เจา้หนา้ที�สายการบนิ หรอื ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมือง ตรวจพบ หนังสอืเดนิทาง  

(พาสปอรต์) ของท่านชํารุดแมเ้พยีงเล็กนอ้ย เช่น เปียกนํ�า ขาดไปหนา้ใดหนา้หนึ�ง มีหนา้ใดหนา้หนึ�งหายไป มีกระดาษ

หนา้ใดหนา้หนึ�งหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั �งส ิ�น ทางสายการบนิ 

หรอื เจา้หนา้ที�ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมืองมีสทิธิ�ไม่อนุญาตใหท้่านเดนิทางต่อไปได ้ดังนั �นกรณุาตรวจสอบ และ 

ดูแล หนังสือเดนิทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณาติดต่อกรมการกงสุล

กระทรวงการตา่งประเทศเพื�อทําหนังสอืเดนิทางฉบับใหม่ โดยใชฉ้บับเก่าไปอา้งอิง และ ยืนยันดว้ย พรอ้มกับแจง้มาที�

บรษัิทเร็วที�สุด เพื�อยนืยันการเปลี�ยนแปลงขอ้มูลหนังสอืเดนิทาง หากท่านไดส้ง่เอกสารมาที�บรษัิทเรยีบรอ้ยแลว้ กรณีที�

ยังไม่ออกบตัรโดยสาร ท่านสามารถเปลี�ยนแปลงไดไ้ม่มีค่าใชจ่้าย แต่หากออกบัตรโดยสาร (ตั�วเครื�องบนิ) เรยีบรอ้ย

แลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ ิ�ในการเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายที�เกดิขึ�นจรงิทั �งหมด ซึ�งโดยส่วนใหญ่ตั�วเครื�องบนิแบบกรุป๊จะ

ออกก่อนออกเดนิทางประมาณ 14-20วัน ทั �งนี�ข ึ�นอยู่กับกระบวนการและขั �นตอนของแต่ละคณะ 

 กรณีที�ท่านไม่ผ่านดา่นตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (หา้มไม่ใหเ้ดนิทางตอ่ ไม่ว่ากรณีใดๆทั �งสิ�น ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�

ในการคนืคา่ใชจ้่ายใหไ้ม่ว่าส่วนใดสว่นหนึ�งทั �งสิ�น 
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