
 

 

 

 

 

 

รหัสโปรแกรม : 10883 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 

ก ำหนดกำรเดินทำง 13-17 เมษำยน 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ขึน้เจแปน แอลป์ กอ่นใคร  

ชอ้ปป้ิง Karuizawa Prince เอาทเ์ล็ทมอลลท์ ีใ่หญท่ีส่ดุในญีปุ่่ น 

ชมเทศกาลซากรุะ Sen-Bon ที ่ปราสาทอเูอดะ 

ขอพร ณ วดัอาซากซุะ ชอ้ปป้ิง ชนิจกุ ุ

 

!! FREE WIFI ON BUS !! 

มนี า้แรอ่ยา่งดบีรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

อตัราคา่บรกิาร 

**เด็ก อายุไมถ่งึ 2 ปี (Infant) ราคา 10,000.-** 

ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกดท์า่นละ 5,000 เยน/ทรปิ/ทา่น 

ปล.ถา้ลูกคา้ประสงคจ์ะจา่ยเป็นเงนิบาทเทา่กบั 1,500 บาท/ทรปิ/ทา่น 

 

รายการทวัร ์

วนัแรก      กรุงเทพฯ   สนามบนิดอนเมอืง  

21.00 น. พรอ้มกันที่ สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ช ัน้ 3 อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ประตู 7 

เคานเ์ตอร ์8 สายการบนิไทยไลออ้น แอร ์(Thai Lion Air) เจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯ คอยใหก้าร

ตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการเช็คอนิ 

สายการบนิ Thai Lion Air ใชเ้ครื่อง Airbus A330-300 จัดที่น่ังแบบ 3-3-3 น ้าหนักกระเป๋า 20 กก.

ตอ่ท่าน มบีรกิารหนา้จอสว่นตวัทกุทีน่ ัง่ (หากตอ้งการซือ้น ้าหนักเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายเพิม่)  

สายการบนิมบีรกิารจ าหน่ายอาหารและเคร ือ่งดืม่บนเคร ือ่ง (ราคาทวัรไ์ม่รวมค่าอาหารบน

เครือ่งบนิ) 

 

 

 

 

 

 

ซือ้น า้หนกัเพิม่  

เพิม่ 5 กโิลกรัม ราคาเทีย่วบนิละ 400 บาท  

เพิม่ 10 กโิลกรัม ราคาเทีย่วบนิละ 600 บาท 

เพิม่ 15 กโิลกรัม ราคาเทีย่วบนิละ 800 บาท 

เพิม่ 20 กโิลกรัม ราคาเทีย่วบนิละ 1,000 บาท 

เพิม่ 25 กโิลกรัม ราคาเทีย่วบนิละ 1,300 บาท 

วนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่พกัหอ้ง
ละ 2-3 ทา่น 

เด็กอาย ุ2 -12 
ปี พกักบัผูใ้หญ ่

1 ทา่น 

เด็กอาย ุ2 -12 
ปี พกักบั 2 
ผูใ้หญ ่

(มเีตยีงเสรมิ) 

เด็กอายตุ า่กวา่ 
12 ปี พกักบั
ผูใ้หญ ่2 ทา่น  
(ไมม่เีตยีงเสรมิ) 

พกัเดีย่วจา่ย
เพิม่ 

13-17 เมษายน 62 43,900 43,900 43,900 39,900 9,000 



 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

วนัทีส่อง   สนามบนินารติะ  -  เมอืงคะรุอซิะวะ - ปริน้ซเ์อา้ทเ์ล็ต - มตัสโึมโต ้             (-/-/D) 

01.00 น. เหริฟ้าสู ่เมอืงนารติะ ประเทศญีปุ่่ น โดยเทีย่วบนิที ่SL300 

09.10 น. เดนิทางถึง สนามบนินารติะ ประเทศญี่ปุ่ น น าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมืองและ

ศลุกากร เรยีบรอ้ยแลว้ (เวลาทีญ่ ีปุ่่ น เร็วกวา่เมอืงไทย 2 ช ัว่โมง กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพื่อ

ความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***ส าคญัมาก!! ประเทศญีปุ่่ นไม่อนุญาตใหน้ าอาหารสด 

จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั 

น าท่านเดนิทางสู่เมอืงคะรุอซิะวะ (Karuizawa) เมืองตากอากาศชือ่ดังอันดับตน้ๆ ของประเทศ

ญีปุ่่ น ดว้ยภูมปิระเทศตัง้อยู่บนทีร่าบสงูลอ้มรอบดว้ยขนุเขากวา้งใหญ่ไพศาล ท าใหเ้มืองน้ีมีอากาศที่

บริสุทธิ์และสดชื่นที่สุดที่ชาวญี่ปุ่ นมักจะใชเ้วลาในช่วงวันหยุดยาวและวันหยุดเทศกาลต่างๆ มา

พักผ่อนฟ้ืนฟสูภาพร่างกาย อกีทัง้เมืองน้ียังสามารถท่องเที่ยวไดใ้นทุกฤดูกาล เพราะมีความงดงาม

แตกตา่งกนัไปในทุกฤดกูาลทีเ่ปลีย่นไป 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั ณ เอา้ทเ์ล็ต   

น าท่านชอ้ปป้ิงที ่Karuizawa Prince Shopping Plaza เอาทเ์ล็ทมอลลท์ีใ่หญท่ีสุ่ดในญีปุ่่ น มี

รา้นคา้หลากหลายแบรนดใ์หไ้ดเ้ลอืกซื้อ รวมแบรนเนมชือ่ดังมากมาย อาทิ Coach, Burberry, 

Paul Smith, Tod’s, Alexander McQueen, Lanvin, Gucci, Kate Spade, Tory Burch, 

Swarovski, Michael Kors, Bvlgari ตลอกจนถงึสนิคา้กฬีาต่างๆ เช่น Nike และ Adidas รวม

แลว้กวา่ 240 รา้นคา้ และมถีงึ 104 รา้นทีเ่ป็นรา้นคา้ปลอดภาษี ทัง้ของใชแ้ละของทีร่ะลกึ  

 

 

  
 

 

 

 

 

 

เน่ืองจากเป็นทัง้สกรีีสอร์ทและศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ่ จึงมศีูนยอ์าหารและรา้นอาหารต่างๆ ที่

รวบรวมมาอยา่งครบครนั โดยเฉพาะรา้นอาหารญีปุ่่ นทีค่ดัมาเฉพาะรา้นคุณภาพท ัง้น ัน้ อาท ิ

http://bit.ly/2NMk5YE


รา้นซุชซิาชมิ ิTsukiji Harenohi, รา้นเนือ้ย่าง Aging Beef, ขา้วหนา้หมูทอด Sauce 

Katsudon Meijitei, รา้นโซบะ Shinshu Sobadokoro Yamahei และรา้นอาหาร

นานาชาตอิกีมากมาย รวมไปถงึรา้นช็อกโกแลตชือ่ดงัท ัง้ Godiva และ Lindt Chocolate 

Café 

สมควรแกเ่วลาน าท่านเดนิทางสูเ่มอืงมตัสโึมโต ้เพือ่น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ักโรงแรม 

พกัที ่  น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั โรงแรม ITOEN HOTEL ASAMA NO YU หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

วนัทีส่าม   มตัสโึมโต ้- เทอืกเขา เจแปน แอลป์ - นากาโนะ                            (B/L/D) 

เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู ่เทอืกเขาเจแปน แอลป์ (Japan Alps) บน เสน้ทาง Ogizawa  น าท่านน่ังรถ

โคช้ทีจ่ะน าท่านสูเ่สน้ทางธรรมชาตสิดุแสนคลาสสคิสมัผัสความสวยงามตลอดเสน้ทางทีจ่ะไดช้ม
ทัศนียภาพเกนิบรรยายไม่วา่จะเป็นป่าสนอายุกวา่ 1,000 ปี พรอ้มชมเสน่หแ์ห่ง ทุง่ราบมดิางะฮาระ
และน ้าตกโชเมยีว บรเิวณน้ีท่านจะไดพ้บกบัความสวยงามแปลก ตาตามแตฤ่ดกูาล ในฤดใูบไมผ้ล ิ

อสิระใหท้่านไดส้มัผัสความสวยงามของธรรมชาตดิว้ยการลดัเลาะซอก ก าแพงหมิะ (SNOW WALL) 
สงูกวา่ 15-20 เมตร ซึง่ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศในแต่ละปี แลว้มาลงทีส่ถานี TATEYAMA STATION 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

จากนัน้เดนิทางตอ่ ณ สถานมีูโรโดะ (Moroda Station) จุดน้ีน าท่าน น่ังรถไฟฟ้าโดยสารชนดิไม่

มรีาง (TROLLEY BUS) ลอดอโุมงคใ์ตเ้ขาทาเทยาม่า (ความสงู 3,015 เมตร ซึง่สงูเป็นอนัดบัทีส่อง

รองจาก ภูเขาไฟฟจู)ิ ทีม่คีวามยาว 3.6 กโิลเมตร  ใชเ้วลาประมาณ 10 นาท ีขา้มสูบ่รเิวณ ทีร่าบได

คนัโป (DAIKANBO) สูอ่กีฝ่ังหนึง่ของเทอืกเขาทาเทยาม่า ณ จุดทีร่าบสงูบนไหลเ่ขาแห่งน้ี ท่าน

สามารถชมทัศนียภาพหุบเหวลกึไดอ้ย่างตืน่ตาสมัผัสสดุยอดความตืน่เตน้อนัแสนประทับใจ จากนัน้

พาท่านน่ัง กระเชา้ไฟฟ้า (ROPEWAY) ขา้มหุบเหวลกึ โดยทีไ่ม่มเีสาค ้ายันคัน้กลางสายสลงิของกระ

เชา้จากตน้ทางถงึปลายทาง เป็นระยะทางกวา่ 1,700 เมตร สมกบัสมญานามทีว่า่ กระเชา้พาโนราม่า 

(PANORAMA ROPEWAY) อสิระใหท้า่นไดช้มทศันยีภาพสวยงามในมุมมองกวา้งขวา้งแบบไม่

มสี ิง่ใดมาบดบงัสายตาทา่น พรอ้มบันทกึภาพความสขุอนัแสนประทับใจ เดนิทางตอ่โดย น่ังกระเชา้

ไฟฟ้า (CABLE CAR) ลอดอโุมงคใ์ตเ้ทอืกเขาทาเทยาม่า  ไตข่ัน้บันไดลงอกีครัง้เพือ่ลดระดบัความ

สงูลงสู ่สถานีคโุรเบะไดระ (KUROBE DAIRA STATION)  

จากน ัน้อสิระใหท้า่นเดนิเลน่บรเิวณ สนัเข ือ่นคุโรเบะ (KUROBE DAM) ดว้ยระยะทาง 800 
เมตร ซึง่เขือ่นทีใ่หญ่ทีส่ดุของญีปุ่่ น ถา้อากาศดที่านอาจเห็นสายรุง้พาดผ่าน เขือ่นแห่งน้ีมคีวามสงู 



186 เมตร และความกวา้ง 492 เมตร ตัง้อยู่เหนือระดบัน ้าทะเล 1,454 เมตร ชมทัศนียภาพโดยรอบ

ความมโหฬารของตวัเขือ่นและเทอืกเขาแอลป์ ในฤดรูอ้น ท่านอาจไดเ้ห็นพลงัความแรงของน ้าที่
ปลอ่ยออกจากแอง่น ้าเสยีงดงัสน่ัน สายน ้าสเีขยีวมรกตในเขือ่นผสานกนัอย่างลงตวั น าท่านน่ัง 
รถไฟฟ้าโดยสารชนดิไมม่รีาง (TROLLEY BUS) อกีครัง้ ลอดอโุมงคใ์ต ้เขาอาคาซาวา่ไดเกะ (ความ

สงู 2,678 เมตร) ระยะทาง 6.1 กโิลเมตร สูด่า่นสดุทา้ยของเสน้ทางเจแปน แอลป์แสนคลาสสคิ ณ 
สถานีโอกซิาวา่ (OGIZAWA STATION) ซึง่ทุกยานพาหนะตัง้แตส่ถานีเริม่ตน้จนถงึสถานีสดุทา้ย
ปลายทางลว้นทีท่่านใชเ้ป็นยานพาหนะทัง้หมดนัน้ใชพ้ลงังานไฟฟ้าซึง่ปราศจากมลภาวะ 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

***หมายเหตุ*** เทอืกเขาเจแปน แอลป์ ประกาศเปิดใหบ้รกิารอยา่งเป็นทางการแลว้                   

แตห่ากเกดิเหตสุุดวสิยั เชน่ พายุหมิะ หรอื ฝนตกหนกั และมกีารประกาศปิดไมใ่หบ้รกิาร 

ทางบรษิทัฯ ขออนุญาตเปลีย่นแปลงรายการ เพือ่ใหร้ายการทวัรส์ามารถด าเนนิตอ่ไปได ้

โดยไมม่เีง ือ่นไขใดๆ 

น าท่านเดนิทางสู ่จงัหวดันากาโนะ (Nagano) เพือ่น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ักโรงแรม 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร   

พกัที ่  น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั โรงแรม Nagano Tokyo Rei Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั  

วนัทีส่ ี ่ นากาโนะ - เทศกาลเชอรร์ี ่บลอสซ ัม่ – เมอืงคาวาโกเอะ - โตเกยีว - วดัอาซากซุะ - 

ยา่นชนิจูกุ - นารติะ                                   (B/L/-) 

เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

หลงัจากนัน้น าท่านชม ปราสาทอูเอดะ เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของรูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยเอโดะ 

นอกเหนือจากปราสาทสามารถไดย้นิเสยีง "ระฆังแห่งความรัก" ที่ดัง 3 ครัง้ต่อวัน และยังมี สวน

ดอกไม ้ในชว่งฤดใูบไมผ้ลทิี่สวนของปราสาท จะเต็มไปดว้ยตน้เชอรร์ี่ที่บานและมีบรรยากาศที่ดใีน

การชมซากรุะ ซึง่จะมเีทศกาลทีจ่ะมขี ึน้ในช่วงกลางเดอืนเมษายนของทุกปี เป็นส่วนหนึ่งของ

ปราสาทอเูอดะน่ันก็คอื เทศกาลซากรุะ Sen-Bon (เชอรร์ ี ่1000 ตน้) อกีดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงคาวาโกเอะ 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น าท่านเดนิทางสู ่มหานครโตเกยีว (Tokyo) 

 น าท่านเดนิทางสู ่วดัอาซากสุะ (Senjoji Temple) เพือ่นมัสการเจา้แม่กวนอมิทองค า วดัทีไ่ดช้ือ่วา่

เป็นวดัทีม่คีวามศกัดิส์ทิธิ ์และไดร้ับความเคารพนับถอืมากทีส่ดุแห่งหนึง่ในกรุงโตเกยีว ภายใน



ประดษิฐานองคเ์จา้แม่กวนอมิทองค าทีศ่กัดิส์ทิธิ ์ขนาด 5.5 เซนตเิมตร ซึง่มักจะมผูีค้นมากราบไหว ้

ขอพรเพือ่ความเป็นสริมิงคลตลอดทัง้ปี ประกอบกบัภายในวดัยังเป็นทีต่ัง้ของโคมไฟยักษ์ทีม่ขีนาด

ใหญ่ทีส่ดุในโลกดว้ยความสงู 4.5 เมตร ซึง่แขวนหอ้ยอยู่ ณ ประตทูางเขา้ทีอ่ยู่ดา้นหนา้สดุของวดั ที่

มชีือ่วา่ “ประตฟู้าค ารณ” และถนนจากประตเูขา้สูต่วัวหิารทีป่ระดษิฐานเจา้แม่กวนอมิทองค า มชีือ่วา่ 

ถนนนากามเิซะ ซึง่เป็นทีต่ัง้ของรา้นคา้ขายของทีร่ะลกึพืน้เมอืงตา่งๆ มากมาย อาท ิขนมนานาชนดิ 

ของเลน่ รองเทา้ พวงกญุแจทีร่ะลกึ ฯลฯ ใหทุ้กท่านไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากของทีร่ะลกึ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านชอ้ปป้ิงย่านดงั ยา่นชนิจกุ ุ(Shinjuku)ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกบัการจับจ่ายซือ้สนิคา้นานา

ชนดิ ไดจ้ากทีน่ี่ ไม่วา่จะเป็น รา้นซานรโิอะ รา้นขายเครือ่งอเิลคทรอนกิส ์กลอ้งถ่ายรูปดจิติอล 

นาฬกิา เครือ่งส าอาง ต่างๆ กนัทีร่า้น MATSUMOTO แหลง่รวมเหลา่บรรดาเครือ่งส าอางมากมาย 

อาท ิมารค์เตา้หู,้ โฟมลา้งหนา้ WHIP FOAM ทีร่าคาถูกกวา่บา้นเรา 3 เท่า, ครมีกนัแดดชเิซโด ้แอน

เนสซา่ทีค่นไทยรูจ้ักเป็นอย่างด ี และสนิคา้อืน่ ๆ  หรอืใหท้่านไดส้นุกกบัการเลอืกซือ้สนิคา้ แบรนด์

ดงัอาท ิLOUIS VULTTON, UNIQLO, กระเป๋าสุดฮติ BAO BAO ISSEY MIYAKE, เส ือ้ 

COMME DES GARCONS, H&M หรอืเลอืกซือ้รองเทา้หลากหลายแบรนดด์งั อาท ิNIKE, 

CONVERSE, NEW BALANCE, REEBOK ฯลฯ ไดท้ ีร่า้น ABC MART 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่  อสิระอาหารค า่ ตามอธัยาศยั ณ ยา่นชนิจกูุ 

 สมควรแกเ่วลา น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงนารติะ เพือ่เขา้สูท่ ีพ่กัโรงแรม 

พกัที ่ โรงแรม NARITA MARROAD หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 



วนัทีห่า้  สนามบนินารติะ - สนามบนิ ดอนเมอืง                          (B/-/-) 

07.00 น. บรกิารอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

08.30 น. น าท่านออกเดนิทางสูส่นามบนิ นารติะ  

11.00 น.   ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการไทยไลออ้นแอร ์(Thai Lion Air) เทีย่วบนิที ่SL301  

16.15 น.     เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

 

+++*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+++ 

 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

 

มหีวัหนา้ทวัรบ์รกิารจากเมอืงไทย เมือ่มผีูร้ว่มเดนิทางต ัง้แต ่35 ทา่นขึน้ไป กรณีผูเ้ดนิทางนอ้ยกวา่ 35 ทา่น 

มไีกดใ์หบ้รกิารทา่นเดยีว เดนิทางพรอ้มทา่นจากเมอืงไทย 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 

การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วญีปุ่่ น ตาม

กฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบั

จะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ๆ เป็นหลกั จงึขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัตามรายการทีร่ะบุ รวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามนั  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบุ หรอืเทยีบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/หอ้ง)  

 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบุ    

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบุ   

 คา่เบีย้ประกนัอบุัตเิหตใุนการเดนิทางท่องเทีย่ว วงประกนัท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ และหวัหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง (มหีวัหนา้ทัวรเ์มือ่มผีูร้่วมทาง 30ท่าน) 
 



อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์น

หอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบุในรายการ 

× คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญี่ปุ่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซี่าอกีครัง้ (เนื่องจากทางญี่ปุ่ นไดป้ระกาศ

ยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั) 

× หากในภายหลงัทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศใหย้ืน่วซี่าตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิม่ 2,000 บาท ส าหรับการยืน่

รอ้งขอวซีา่ หรอืมากกวา่ 2,000 บาท ตามทีส่ถานทูตก าหนด และมคีา่บรกิารวซีา่ตา่งหาก 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มนี ้ าหนักเกนิกว่าที่สายการบินนั้นๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน 

× คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3 % 
 

เดนิทางขึน้ต ่า 35 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดีที่จะช าระ

คา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านตอ่ไป ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลื่อนการเดนิทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจง้ใหท้่านทราบ

ลว่งหนา้  

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 มดัจ าทา่นละ 20,000 บาท ภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากท าการจอง กรณีลูกคา้ท าการจองก่อนวันเดนิทาง

ภายใน 20 วนั ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 35 วนั 

 หากไมช่ าระมดัจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตดัทีน่ั่งใหล้กูคา้ท่านอืน่ทีร่ออยู ่

 หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ท่านช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ท่านไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ด ้

ระบุไวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

 หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้มยนืยนั

วา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไม่สง่ส าเนาหนงัสอื

เดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธ ิไ์ม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายอนัเกดิจากความ

ผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 
 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมีอายุคงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึน้ไป และเหลือหนา้กระดาษ

อย่างต า่ 2 หนา้หากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 

 

เงือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เนื่องจากเป็นราคาตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้ก

กรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้ประเทศที่ระบุไว ้

ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ 

ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ท่านสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรียกรอ้งค่าบรกิารและ

เงนิมดัจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่เกนิ 15 
วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้
เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1. ตัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจดัการให)้ 

2. สิง่ทีย่นืยนัวา่ท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายที่อาจเกดิขึน้ในระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่ นได ้(เช่น เงนิสด 
บัตรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจดัการให)้ 

4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ จดัการให)้ 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน  



2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบัตกิารพ านักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วนั 

4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวตักิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และ
ไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบัตทิีจ่ะถูกปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
 

หมายเหต ุ: กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจ

ตรงกนัระหวา่งทา่นลูกคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารข ึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบนิทุกแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุ
งาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง  

6. เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้ับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั ้งหนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  

8. การจดัการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบุหรี ่/ ปลอด
บุหรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และ

ไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการ

เดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจดัการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ดั ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ดั นอกจากมเีอกสารลงนาม

โดยผูม้อี านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านัน้ 

11. ผูจ้ัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู ้
เดนิทางไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของ
ทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง 
เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใิน
การจดัหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวนัเดนิทางตรงกบัวนัหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วนัเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลา
ในการท่องเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา 

ซึง่อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้่องเทีย่วตามโปรแกรม 

14. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ชัว่โมง ในวนันัน้ๆ มอิาจ

เพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวัน

เดนิทางนัน้ๆเป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 


