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Let us be your Travel Companion... 



รหัสโปรแกรม : 11368 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 
 

โตเกียว ซุปเปอร์ พิงค์มอส (TR) 5 วัน 3 คืน 
จัดเต็มวันหยุดยาวสงกรานต์ 

อุโมงค์หิ่งห้อย Umihotaru - ชมความงามของ ชิบะซากุระ - นมัสการไหวพ้ระใหญ่ไดบุสซึ –  

หุบเขาโอวาคุดานิ - สัมผัสประสบการณ์การ ชงชา แบบญี่ปุ่น - ภูเขาไฟฟูจิ –  

ขอพรเจ้าแม่กวนอิมทองค า ณ วัดอาซากุสะ - อิสระเต็มวัน ท่องเที่ยวและ ชอปปิ้งในโตเกียว 

เลือกซื้อทัวร์ โตเกียวดิสนีย์แลนด์ 

 (อาบน้ าแร่ธรรมชาติ+บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์)     
 

เดินทาง 12-16 / 13-17 เม.ย. 2562 

 

       

    โดยสายการบิน  
 

บินด้วยสายการบิน Scoot Airlines (TR) : ขึ้นเครื่องท่ีสนามบินดอนเมือง (DMK) 

 

วัน โปรแกรมท่องเทีย่ว เช้า เท่ียง เย็น โรงแรม  

1 กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยาน ดอนเมือง) - - - -                                                       

2 อุโมงค์ห่ิงห้อย - วัดคามาคุระ - โอวาคุดานิ –  

พิธีชงชา 

พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ขาปู + แชน่้ าแร่ออนเซ็นธรรมชาติ 

-   Route Inn Susono 

Inter Hotel หรือ

เทียบเท่า       

3 ชิบะซากุระ - ภูเขาไฟฟูจิ - วัดอาซากุสะ - อิออน   - Toyoko Inn Narita 

หรือเทียบเท่า 

4 อิสระเต็มวัน ช้อปปิ้งในโตเกียว หรือเลือกซื้อทัวร์

เสริม โตเกียวดิสนีย์แลนด ์(รวมค่าตั๋วรถไฟ) 

 - - Toyoko Inn Narita 

หรือเทียบเท่า 

5 โตเกียว (ท่าอากาศยาน นาริตะ) - กรุงเทพฯ  
(ท่าอากาศยาน ดอนเมือง) 

- - - - 



 

Day 1 : กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยาน ดอนเมือง) 

22:30 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก ช้ัน - ประตู

ทางเข้า - เคาน์เตอร์ - สายการบิน Scoot Airlines โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การ

ต้อนรับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 
***เคาน์เตอร์เช็คอินเปิดให้ผู้โดยสารท าการเช็คอินก่อนเวลาออกเดินทาง 3 ช่ัวโมง และปิดให้บริการ 45 นาที

ก่อนเวลาออกเดินทางผู้โดยสารควรอยู่ที่ ประตูข้ึนเคร่ือง (Boarding Gate) ก่อนเวลาออกเดินทาง 40 นาที 

และประตูข้ึนเคร่ืองจะปิด 10 นาทีก่อนเวลาเคร่ืองออก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สายการบิน SCOOT ใช้เคร่ือง Boeing 787 Dreamliner จัดทีน่ั่งแบบ 3-3-3 น้ าหนักกระเป๋า 20 กก. ตอ่ท่าน 

(หากต้องการซื้อน้ าหนักเพิ่ม ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม)  

สายการบินมีบริการจ าหนา่ยอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง (ราคาทัวร์ไม่รวมค่าอาหาร) 

 

 

http://bit.ly/2NMk5YE


Day 2 : อุโมงค์หิ่งห้อย - วัดคามาคุระ - โอวาคุดานิ – พิธีชงชา 

พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ขาปู + แช่น้ าแร่ออนเซ็นธรรมชาติ 
00:30 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน นาริตะ โดยเที่ยวบินที่ TR868 

08:15 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน นาริตะ เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถ่ินเร็วกว่าประเทศ

ไทย 2 ช.ม.) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร รับกระเป๋าและท าภาระกิจ

ส่วนตัวเรียบร้อยแล้ว  

ส าคัญ!!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้น า อาหารสด จ าพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้า

ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมีโทษจับและปรับ เดินทางสู่ น าท่านเดินทางสู่ เมืองคามะคุระ เป็น

เมืองเงียบเล็กๆ ทางตอนใต้ของโตเกียว เมืองนี้ เป็นเมืองที่มี ช่ือเสียงมากส าหรับ

นักท่องเที่ยว หรือจะเรียกได้ว่าเป็นเมืองเกียวโตทางตะวันออกของญี่ปุ่นก็ว่าได้ เพราะเมืองนี้

มี วัด ศาลเจ้า และอนุเสาวรีย์ทางประวัติศาสตร์มากมาย อีกทั้งยังมีชายทะเลที่มีช่ือเสียง

แห่งหนึ่ง ซึ่งใกล้กับโตเกียวและโยโกฮาม่า ระหว่างทางให้ท่านได้แวะชม  อุโมงค์ห่ิงห้อย 

Umihotaru ซึ่งแปลว่าห่ิงห้อยทะเล เป็นอุโมงค์ที่มีความยาว 9.6 กิโลเมตร เป็นเส้นทาง

เช่ือมต่ออ่าวโตเกียว เช่ือมต่อระหว่างคาวาซากิ และเมืองคิซาราสึ ซึ่งจะช่วยลดการเดินทาง

ระหว่างสองเมืองจาก 90 นาทีเหลือเพียง 15 นาที 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   

 จากนั้นน าทุกท่านกราบนมัสการ พระใหญ่ไดบุสซึ เมืองคามาคุระ Kamakura Daibutsu, 

Great Buddha คนส่วนใหญ่มักจะรู้จักกันในนาม Daibutsu ซึ่งแปลตรงตัวได้ว่า “พระพุทธ

องค์ใหญ่” แต่น้อยคนที่ทราบว่าช่ือจริงของ Daibutsu ที่ Kamakura องค์นี้คือ พระอมิตตา

พุทธ นิโอยุราอิ Amida Nyoyurai ตั้งอยู่ภายใน วัดโคโตกุอิน Kotoku-in Temple องค์ที่

เห็นในปัจจุบันสร้างจากส าริด เสร็จเมื่อปี พ.ศ.1795 ความสูงรวมฐานอยู่ที่ 13.35 เมตร 

เฉพาะตัวองค์พระนั้นสูง 11 เมตร น้ าหนักราว 122 ตัน อิสระให้ท่านได้เดินถ่ายรูปและช่ืนชม

ความงดงามโดยรอบวัด   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 น าท่านข้ึนสู่ หุบเขาโอวาคุดานิ หรือ หุบเขานรก ที่มีควันพวยพุ่งฟุ้งกระจายออกมาจาก

รอยแยกของแผ่นดินชม บ่อน้ าแร่ ที่อุดมไปด้วยแร่ก ามะถันที่สามารถท าให้เปลือกไข่

กลายเป็นสีด า พร้อมชิม ไข่ด า โดยเช่ือกันว่า เมื่อกินไข่ด า 1 ฟอง จะท าให้มีอายุยืนยาวข้ึน 

7 ปี อิสระให้ท่านได้เลือก ชมและซื้อสินค้าพื้นเมืองที่ข้ึนช่ือมากมาย อาทิ สบู่ด า, แชมพูด า, 

โฟมล้างหน้าด า ซึ่งล้วนเป็นผลิตภัณฑ์จากก ามะถันที่คนญี่ปุ่นเช่ือว่าบ ารุงผิวพรรณและ

เส้นผมให้ดี รวมทั้ง “คิตตี้ไข่ด า” ซึ่งเป็น O-Top อย่างหนึ่งของญี่ปุ่น จากนั้นก่อน

รับประทานอาหารค่ าให้ท่านได้มีประสบการ์ณ ชงชา แบบญี่ปุ่น 

 

 

 

 

 

 

 
 

 บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! อ่ิมอร่อยกับ บุฟเฟ่ต์ขาปู 

 จากนั้นให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการ แช่น้ าแร่ออนเซ็นธรรมชาติ เช่ือว่าถ้าได้แช่น้ าแร่แล้ว จะ

ท าให้ผิวพรรณสวยงาม และช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น 

 

 

 

 

 
 

ภาพน้ีใช้เพื่อการโฆษณาเท่าน้ัน 

ที่พัก Route Inn Susono Inter Hotel หรือเทียบเท่า 



Day 3 : ชิบะซากุระ - ภูเขาไฟฟูจิ - วัดอาซากุสะ - อิออน 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านชม งานเทศกาลชิบะซากุระ Fuji Shibazakura Festival เทศกาลดอกไม้แห่งภูเขาฟูจิ 

ชมความงดงามของทุ่งดอกไม้นานาชนิดกว่า 800,000 ดอก ที่มีฉากหลังเป็นภูเขาฟูจิ 

ภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ที่มีความสูงเหนือระดับน้ าทะเล 3,776 เมตร ซึ่งเป็นทั้ง

สัญลักษณ์ และจิตวิญญาณของประเทศญี่ปุ่น พร้อมช้อปปิ้งของที่ระลึก และขนมต่างๆ 

ของเทศกาลนี้โดยเฉพาะ (งานเทศกาลในปีนี้จัดระหว่างวันที่ 14 เมษายน – 27 พฤษภาคม 

2562) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 หลังจากนั้นน าท่านสู่ ภูเขาไฟฟูจิ ซึ่งเป็นภูเขาไฟที่อยู่สูงกว่าระดับน้ าทะเลถึง 3,776 เมตร 

และเป็นสถานที่ศักดิ์สทิธิ์ของชาวญี่ปุน่ทีเ่ช่ือกันว่าเป็นที่สิงสถิตของเทพเจา้ดังนั้นภูเขาไฟฟู

จิจึงเป็นสถานที่ต้องห้ามส าหรับสตรีมานานนับร้อยๆ ปี น าท่านข้ึนชมความงามที่ช้ัน 5 

ของเส้นทางข้ึนเขา เชิญถ่ายรูปกับวิวสวยมุมต่างๆ ข้ึนอยู่กับสภาพอากาศว่าสามารถข้ึน

ได้ถึงช้ันไหน  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 หลังจากรับประทานอาหารน าท่านเดินทางสู่ เมืองโตเกียว น าท่านนมัสการ เจ้าแม่กวนอิม 

ทองค า ณ วัดอาซากุสะ วัดที่ได้ช่ือว่าเป็นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์ และได้รับความเคารพนับ

ถือมากที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมทองค าที่

ศักดิ์สิทธิ์ ขนาด 5.5 เซนติเมตร ซึ่งมักจะมีผู้คนมากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล

ตลอดทั้งปี ประกอบกับภายในวัดยังเป็นที่ต้ังของโคมไฟยักษ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกด้วย

ความสูง 4.5 เมตร ซึ่งแขวนห้อยอยู่ ณ ประตูทางเข้าที่อยู่ด้านหน้าสุดของวัด ที่มีช่ือว่า 

“ประตูฟ้าค ารณ” และถนนจากประตูเข้าสู่ตัววิหารที่ประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมทองค า มีช่ือ

ว่า ถนนนากามิเซะ ซึ่งเป็นที่ตั้งของร้านค้าขายของที่ระลึกพื้นเมืองต่างๆ มากมาย อาทิ 

ขนมนานาชนิด ของเล่น รองเท้า พวงกุญแจที่ระลึก ฯลฯ ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อเปน็ของฝาก

ของที่ระลึกอิสระ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 และท่านสามารถเดินไปถ่ายรูปคู่กับหอคอยที่สูงที่สุดในโลก แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของ

กรุงโตเกียว ณ ริมแม่น้ าสุมิดะ หอคอยโตเกียวสกาย ทรี Tokyo Sky Tree (ไม่รวมค่าข้ึน



หอคอย) หอส่งสัญญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก เปิดให้บริการเมื่อวันที่  22 

พฤษภาคม 2555 โดยหอนี้มีความสูง 634 เมตร สามารถท าลายสถิติความสูงของหอ

กวางตุ้ง ในมณฑลกว่างโจว ซึ่งมีความสูง 600 เมตร และหอซีเอ็น ทาวเวอร์ ในนครโทรอน

โตของแคนาดา มีความสูง 553 เมตร ทิวทัศน์ของ “หอคอยโตเกียวสกายทรี” ที่บรรจุ

เทคโนโลยีแนวหน้าสุดสามารถมองเห็นได้จากละแวกวัดอาซะกุซ่าที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายแบบ

เมืองเก่าของเอะโดะ ท่านเดินทางสู่ อิออน มอลล์ Aeon Narita Mall ห้างสรรพสินค้าที่นิยม

ในหมู่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เนื่องจากตั้งอยู่ใกล้กับสนามบินนานาชาตินาริตะ ภายใน

ตกแต่งในรูปแบบที่ทันสมัยสไตล์ญี่ปุ่น มีร้านค้าที่หลากหลายมากกว่า 150 ร้านจ าหน่าย

สินค้าแฟช่ัน อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบ้าน นอกจากนี้ยังมีร้านเสื้อผ้าแฟช่ัน

มากมาย เช่น MUJI, 100 Yen Shop, Sanrio Store, Capcom Games Arcade และซุปเปอร์

มาร์เกตขนาดใหญ่ เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ค่ า อิสระให้ท่านรับประทานอาหารค่ า ตามอัธยาศัย 

ที่พัก Toyoko Inn Narita หรือเทียบเท่า 

Day 4 : อิสระเต็มวัน ช้อปปิ้งในโตเกียว หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม โตเกียวดิสนีย์แลนด์  

(รวมค่าตั๋วรถไฟ) 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 ***อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน*** รวมค่าตั๋วรถไฟเข้าโตเกียวและมีไกด์แนะน าการเดินทางให้ท่าน

ท่านสามารถสอบถามข้อมูลการเดินทางจากไกด ์เพื่อความสะดวกในการเดินทาง หรือช้อป

ปิ้งในย่านการค้าอันทันสมัยของมหานครโตเกียวศูนย์รวมวัยรุ่นแหล่งช้อบปิ้งช่ือดัง เช่น 

Ginza, Shinjuku, Shibuya, Harajuku, Akihabara, Roppongi, Odaiba 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 แนะน าสถานที่ท่องเที่ยวในโตเกียว  

  โอโมเตะซันโด ร้าน Kiddyland ศูนย์รวมของเล่นหลากหลาย น่ารัก และแปลกๆ เหมาะ

ส าหรับเป็นของฝากเด็กเล็ก เด็กโต ตุ๊กตาบลายด์ สนูปปี้ คิตตี้ คาแรคเตอร่ต่างๆ 

หรือ เกมส์ ของเด็กเล่นที่หลากหลายให้ท่านได้เลือกชมเลือกซื้อหาอย่างจุใจ  

 ชิบูย่า ย่านวัยรุ่นช่ือดังอีกแห่งของมหานครโตเกียวท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับแฟช่ัน

ทันสมัยของหนุ่มสาวชาวแดนปลาดิบจากร้านค้ามากมาย มากกว่า 100 ร้านค้า และ 

“ตึก 109” ตึกชือ่ดังที่เป็นสัญลักษณ์ของย่านนั้น  

 สวนอุเอโนะ Ueno Park เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ของโตเกียว จุดชมซากุระยอด

นิยมของกรุงโตเกียว 

 ตลาดอะเมโยโกะ Ameyoko Market ตลาดที่คึกคักเกือบตลอดเวลาตั้งอยู่ระหว่าง 

สถานีอุเอโนะ Ueno Station และสถานีโอคาชิมาชิ Okachimachi Station สินค้า

หลากหลายชนิดทั้ง ของสด ของใช้ เคร่ืองส าอาง กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้าทั้งของ

ญี่ปุ่น และของน าเข้าที่ส่วนใหญ่จะมีราคาถูกกว่าในห้างบางร้านอาจจะต่อราคาเพิ่มได้

อีก อาหารทะเล ผลไม้ ผักสด ร้านขนมและของกินเล่น 

 หรือเลือกซื้อ ทัวร์เสริม โตเกียวดิสนีย์แลนด์ สวนสนุกที่มีนักท่องเที่ยวต่อปีเกือบ 20 

ล้านคนต่อ ซึ่งมากที่สุดในประเทศญี่ปุ่น และมากเป็นอันดับ 2 ของโลก สร้างข้ึนโดย

บริษัทผลิตภาพยนตร์การ์ตูนวอลท์ดิสนีย์ เปิดให้บริการในปี 1983 ซึ่งเป็นสวน



สนุกดิสนีย์แลนด์แห่งแรกที่สร้างข้ึนนอกประเทศสหรัฐอเมริกา ประกอบด้วยธีมหลัก 7 

ธีม โดยตกแต่งตามฤดูกาล และมีการเดินขบวนพาเหรดที่สนุกสนาน (ราคาไม่รวมค่า

เข้า ราคาประมาณ 3,000 บาท/ท่าน) 

 World Bazaar   Tomorrowland  Toontown  

 Fantasyland   Critter Country  Westernland 

 Adventureland 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง อิสระให้ท่านรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย 

ค่ า อิสระให้ท่านรับประทานอาหารค่ า ตามอัธยาศัย 

ที่พัก Toyoko Inn Narita หรือเทียบเท่า 

Day 5 : โตเกียว (ท่าอากาศยาน นาริตะ) - กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยาน ดอนเมือง) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

06:00 น. ออกเดินสู่ ท่าอากาศยาน นาริตะ 

09:35 น. ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน Scoot Airlines เที่ยวบินที่ TR869 

14:55 น. เดนิทางถึง ท่าอากาศยาน ดอนเมือง โดยสวัสดิภาพพร้อมด้วยความประทับใจ 

( หมายเหตุ : ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า โดย        

จะค านึงถึงผลประโยชน์ทีน่ักท่องเที่ยวได้รับเปน็ส าคญั ) 

Let us be your Travel Companion 
 

UnithaiTrip 
 
 



อัตราค่าบริการ 

 

วันเดินทาง หมายเหตุ 

ราคาทัวร์ (บาท / ท่าน) พักห้องละ 2 ท่าน 

ผู้ใหญ่ 

เด็กไม่เกิน 

12 ปี พัก

กับผู้ใหญ่ 

 (มีเตียง) 

เด็กไม่เกิน 

12 ปี พัก

กับผู้ใหญ่  

(ไม่มีเตียง) 

พักเดี่ยว 

เดือน  เมษายน      

12 เม.ย. - 16 เม.ย. 62 * วันสงกรานต์ 34,999 34,999 34,999 9,900 

13 เม.ย. - 17 เม.ย. 62 * วันสงกรานต์ 33,999 33,999 33,999 9,900 

 

เด็กต่ ากว่า 2 ขวบ (Inf) ราคา 9,900 บาท 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข้อแนะน าก่อนการเดินทาง 

 กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศ กรุณาจองตั๋วที่สามารถเลื่อนเวลา และวันเดินทางได้ 

เพราะจะมีบางกรณีที่สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนวันเวลาบิน มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ 

ทั้งสิ้น 

 กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม หรือแพ้อาหารเนื้อสัตว์บางประเภท ให้ท่านโปรดระบุมาให้ชัดเจน 

 กรุณาส่งรายช่ือผู้เดินทาง ส าเนาหน้าพาสปอร์ต ให้กับเจ้าหน้าที่หลังจากที่ได้ช าระค่ามัดจ าทัวร์ หรือค่า

ทัวร์ส่วนที่เหลือ กรณีที่ท่านเดินทางเป็นครอบครัวหลายท่าน กรุณาแจ้งรายช่ือคู่นอนกับเจ้าหน้าที่ให้

ทราบ  

 กรณีที่ออกตั๋วเคร่ืองบินแล้วสะกดช่ือ-นามสกุลผิด ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบหากท่านไม่ด าเนินการส่ง

ส าเนาหน้าพาสปอร์ตให้ทางบริษัทในการออกตั๋วเคร่ืองบิน 

 กรณีเปลี่ยนชือ่ผู้เดินทางจะต้องมีการแจ้งล่วงหน้าก่อนออกเดินทางตามข้อตกลง มิฉะนั้นถ้าแจ้งหลังจาก

เจ้าหน้าที่ออกเอกสารทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว จะต้องช าระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในส่วนนี้ 

 หลังจากที่ท่านได้ช าระค่ามัดจ า และค่าทัวร์ส่วนที่เหลือเรียบร้อยแล้ว ภายใน 3-7 วัน ก่อนการเดินทาง 

ทางบริษัทจะจัดส่งใบนัดหมายเตรียมตัวการเดินทางให้ท่านทางอีเมล์ หรือแฟกซ์ที่ท่านได้ระบุไว้ 

 ราคาทัวร์ใช้ตั๋วเคร่ืองบินแบบกรุ๊ป ไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางได้จะต้องเดินทางไป-กลับตามวันเดินทางที่

ระบุเท่านั้น 

 ทางบริษัทไม่มีนโยบายในการจัดคู่นอนให้แก่ลูกค้าที่ไม่รู้จักกัน กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จะต้องจ่ายค่า

พักเดี่ยวเพิ่มตามราคาที่ระบุไว้ในรายการทัวร์เท่านั้น 

 PASSPORT ต้องมีอายุการใช้ไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนหมดอายุ นับจากวันเดินทาง ไป-กลับ 

 ลูกค้าที่เดินทาง 3 ท่าน อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (พักเดี่ยว) ข้ึนอยู่กับมาตราฐานโรงแรม ส่วนห้อง TRP จะ

ไม่มีในบางประเทศ ยกเว้น เด็ก Infant-12 ป ี

 การให้ทิปเป็นธรรมเนียมปฏิบัติส าหรับนักท่องเที่ยวเดินทางไปต่างประเทศ จะต้องมีการเรียกเก็บเพื่อเป็น

สินน้ าใจกับผู้ให้บริการในส่วนต่างๆ จึงรบกวนทุกท่านเตรียมค่าใช้จ่ายส่วนนี้เพื่อมอบให้หัวหน้าทัวร์

ระหว่างการเดินทาง 

 ***หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตม. ญี่ปุ่นกักตัวไม่ให้เดินทางเข้าประเทศ ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนในระหว่างถูกกักตัว 

และส่งตัวกลับประเทศไทย ลูกค้าจะต้องเป็นผู้ช าระเองทั้งหมด 

 ***หากท่านติดด่านตม. ทั้งฝั่งประเทศไทยหรือประเทศญี่ปุ่นท าให้ไม่สามารถเดินทางท่องเทียวได้ ทาง

บริษัทจะไม่รับผิดชอบหรือคืนเงินค่าทัวร์ใดๆ ทั้งสิ้น 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม 

 ค่าต๋ัวเคร่ืองบินระหว่างประเทศ ไป – กลับพร้อมคณะ สายการบิน Scoot Airlines 

 ค่าที่พัก โรงแรมระดับมาตราฐานหรือเทียบเท่า 3-4  ดาว ส าหรับพักห้องละ 2 ท่าน (ในกรณีมีงานเท

รดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือกิจกรรมอ่ืนๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายพักในเมืองใกล้เคียงแทน 

อาจจะมีการปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ค่าอาหารครบทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์นการเปลี่ยนแปลง 

 ค่ารถรับ-ส่งสนามบิน และตลอดรายการทัวร์ 

 ค่าอัตราเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุไว้ในรายการ  



 ค่าประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 2,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 

หมายเหตุ **ในกรณีลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางเพื่อให้ครอบคลุมในเร่ืองสุขภาพ ท่าน

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าของบริษัท** อัตราเบี้ยประกันเร่ิมต้น 390 บาท ข้ึนอยู่

ระยะเวลาการเดินทาง 

 ค่ารถปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการที่ระบุ พร้อมพนักงานขับรถที่ช านาญทาง (ไม่รวมทิปพนักงานขับ

รถ) 

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

 ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ 

 ค่าทิปมัคคุเทศก์ไทย ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถ่ิน และพนักงานขับรถตามธรรมเนียมคือ 1,500 บาท/ท่าน  

ตลอดทริปการเดินทาง 

 ค่าน้ าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินก าหนด ฉะนั้นกระเป๋าจะต้องไม่เกณฑ์น้ าหนักดังนี้ 

กระเป๋าโหลดใต้เคร่ืองบินจ านวนไม่เกนิท่านละ 1 ใบ ใบละไม่เกิน 20 กิโลกรัม และกรณีถือข้ึนเคร่ืองได้ไม่เกิน 

7 กิโลกรัม 

 ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง อาหารที่สั่งเพิ่ม ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ 

 ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และส าหรับราคานี้ทางบริษัทจะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม 

 ค่าท าใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

 ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินก าหนด 

 ค่ายกกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ในโรงแรมท่านละ 1 ใบ 

 ค่าวีซ่าส าหรับพาสปอร์ต ต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1. พาสปอร์ต 2. ใบประจ าตัวคนต่างด้าว 3. 

ใบส าคัญถ่ินที่อยู่ 4. ส าเนาทะเบียนบ้าน (ถ้ามี) 5. สมุดบัญชีเงินฝาก (ถ้ามี) 6. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป 

ทางบริษัทจะเป็นผู้ด าเนินการยื่นวีซ่าให้ท่าน โดยช าระค่าบริการต่างหาก (ส าหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว 

เจ้าของหนังสือเดินทางต้องท าเร่ืองแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยืน่วีซ่า) 

อัตราค่าบริการ 

 

เอกสารในการเดินทาง  ☒  พาสปอร์ต  ☐  วีซ่า 

 

หมายเหตุ 

 

1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า ในกรณีที่ไม่สามารถท ากรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน 

ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดโดยหักค่าธรรมเนียมวีซ่า (ถ้ามี) หรือจัดหาคณะทัวร์อ่ืนให้ 

ถ้าต้องการ 

2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจ

แก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบ

ของหัวหน้าทัวร์ และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจลต่างๆ 



3. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องไดรั้บการยืนยันจากบริษัทอีกคร้ังหนึ่ง หลังจากได้ส ารองที่นั่งบนเคร่ือง 

และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความ

เหมาะสมเนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัย

ธรรมชาติฯลฯ โดยบริษัทจะค านึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นส าคัญ และบริษัทจะไม่รับผิดชอบใน

กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทางเนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามน าเข้าประเทศ หรือ

เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กอง

ตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว  ทางบริษัทไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะ

ไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากผู้โดยสารเอง รวมทั้งบริษัทจะไม่

รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือคน

ต่างด้าวที่พ าพักอยู่ในประเทศไทย 

4. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทไม่มีสิทธิ์ในการให้ค าสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัท นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทก ากับเท่านั้น 

5. เมื่อท่านได้ช าระเงินมัดจ า หรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัท หรือช าระโดยตรงกับ

ทางทางบริษัทจะถือว่าท่านรับทราบ และยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด 

 

เงื่อนไขการจอง / การยกเลิก 

 

การจอง หรือส ารองทีน่ัง่ 

 กรุณาจองล่วงหน้าก่อนการเดินทางพร้อมช าระมัดจ า งวดแรก 15,000 บาท  

 ส่วนที่เหลือช าระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง  

 

การยกเลิก 

 แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนการเดินทาง คืนเงินมัดจ าทั้งหมด  

 แจ้งล่วงหน้า 45 – 59 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจ าท่านละ 5,000 บาท  

 แจ้งล่วงหน้า 31 – 44 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจ าท่านละ 10,000 บาท  

 แจ้งล่วงหน้า 21 – 30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจ าท่านละ 50% ของราคาทัวร์ 

 แจ้งล่วงหน้า 1 – 20 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าด าเนินการต่างๆ รวม 100% ของราคาทัวร์  

 ยกเลิกการเดินทาง ในวันเดินทาง, ถูกปฎิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด  

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือ

ล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตาม

สถานที่ต่างๆ ที่เกิดข้ึนเหนือการควบคุมของบริษัท 


