
 

 

 

รหสัโปรแกรม : 11722 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

พกัออนเซ็นฟจู ิ1 คนื พกั 4 ดาวในเมอืงตดิสถานรีถไฟ 2 คนื 

WIFI FREE ON BUS // นํา้ด ืม่บรกิารวนัละ 1 ขวด 
เทีย่วครบจดัเต็ม วนัฟรเีดย ์มรีถรบั-สง่ โตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์ฟร ี!!! 

ลิม้รสป้ิงยา่งสไตลญ์ีป่นุ และบฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ ์
 



 
หากทา่นมคีวามจําเป็นจะตอ้งซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เพือ่บนิไปและกลบัจากกรงุเทพฯ กรณุาสอบถามเทีย่วบนิเพือ่ยนืยนักบัทาง
เจา้หนา้ทีก่อ่นทําการจองและขอความกรณุาใหท้า่นซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิประเภททีส่ามารถเลือ่นวนัและเวลาเดนิทางได ้อนัเนือ่งมาจากหากเกดิ
ความผดิพลาดจากทางสายการบนิ ไมว่า่จะเป็นการยกเลกิเทีย่วบนิ การลา่ชา้ของสายการบนิ การยุบเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการเดนิทางมี
การเปลีย่นแปลง ซึง่ สายการบนิพจิารณาสถานการณแ์ลว้พบวา่อยูเ่หนอืการความคุมของทางสายการบนิ หรอืจะเป็นเหตุผลเชงิพาณิชย ์
หรอืเป็นเหตผุลดา้นความปลอดภยั ดงัน ัน้เหตผุลเหลา่นี ้อยูเ่หนอืการควบคมุของบรษิทัฯ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมร่บัผดิชอบและไมค่นื
คา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ อนึง่ บรษิทัฯ จะคอนเฟิรม์กรุป๊ประมาณ 7-10 วนักอ่นเดนิทาง ขออภยัในความไมส่ะดวก 
 

วนัที ่1 กรงุเทพ-สนามบนิดอนเมอืง 

22.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคาร 1 ช ัน้ 3 อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคานเ์ตอรส์าย
การบนินกสกูต๊ (XW) สนามบนิดอนเมอืง พบเจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและ
อํานวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอนิ และหัวหนา้ทัวรใ์หคํ้าแนะนําเพือ่เตรยีมความพรอ้ม
กอ่นออกเดนิทาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

     โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง คํา่ โรงแรมทีพ่กั 
1 กรงุเทพฯ สนามบนิดอนเมอืง 

(XW102 : 02.15-10.25+1) 
    

2 สนามบนินารติะ-วดัอาซากสุะ-ถนนนากามเิซะ 
ผา่นชมโตเกยีวสกายทร-ีชมกนัด ัม้ตวัใหม ่Rx-O Unicorn 
ทีเ่กาะโอไดบะ ไดเวอรซ์ติ ี ้

ออนเซ็นธรรมชาต+ิบฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ ์

   FUJI BOU HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 

  

3 ลานสกฟีจูเิท็น ชมววิฟจูทิ ีโ่ออชิปิารค์ ชงชาแบบญีปุ่่ น 
ผา่นชมทะเลสาบคาวากจูโิกะ หมูบ่า้นนํา้ใสโอชโินะฮคัไค 
มติซุยเอา้ทเ์ลต พารค์ 

   KEISEI HOTEL 
MIRAMARE 
หรอืเทยีบเทา่ 

โรงแรมระดบั 4 ดาว 

4 อสิระทอ่งเทีย่วในกรงุโตเกยีว-ชมซากรุะ ณ สวนอเุอะโนะ
(ปลาย ม.ีค.-เม.ย.) หรอืซือ้ทวัรเ์สรมิโตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์  

ฟร ี!! รถรบั-สง่จากโรงแรม-ดสินยีแ์ลนด ์

   KEISEI HOTEL 
MIRAMARE 
หรอืเทยีบเทา่ 

โรงแรมระดบั 4 ดาว 

5 วดันารติะซนั-ถนนชอ้ปป้ิงหนา้วดันารติะ-สนามบนินารติะ 
สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ (XW101 : 13.25-19.05) 
 

    
 

http://bit.ly/2NMk5YE


 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที ่2  สนามบนินารติะ-วดัอาซากุสะ-ถนนนากามเิซะ-ผ่านชมโตเกยีวสกายทร-ี 
ชมกนัด ัม้ตวัใหม ่Rx-O Unicorn ทีเ่กาะโอไดบะ ไดเวอรซ์ติ ี ้ 

(ออนเซ็นธรรมชาต+ิบฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ)์ 
02.15 น. ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาต ินารติะ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายบนิ NOK SCOOT 

เทีย่วบนิที ่XW102 
 

ไมม่บีรกิารอาหารบนเครือ่งบนิ แตม่จีําหนา่ย.. 
(ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 6.15 ช ัว่โมง) 

 
** สาํคญัมาก!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นญุาตใหน้ําอาหารสด จําพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้

เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั ** 
09.55 น.   เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาต ินารติะ ประเทศญีปุ่่ น (เวลาทีญ่ ีปุ่่ นเร็วกวา่ประเทศไทย 

2 ช ัว่โมง) หลงัจากผา่นข ัน้ตอนศุลกากร กรุณาปรบันาฬกิาของทา่นเพือ่ความสะดวกใน
การนดัหมายเวลา 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนับนรถ แบบเบนโตะสไตลญ์ีปุ่่ น (1) 

นําท่านเดนิทางสู่ “มหานครโตเกยีว” เพื่อนมัสการเจา้แม่กวนอมิทองคํา ณ “วดัอาซากุสะ”    

วัดที่ไดช้ื่อว่าเป็นวัดที่มีความศักดิ์ส ิทธิ์ และไดรั้บความเคารพนับถือมากที่สุดแห่งหนึ่งใน

กรุงโตเกยีว ภายในประดษิฐานองคเ์จา้แม่กวนอมิทองคําที่ศักดิส์ทิธิ ์ขนาด 5.5 เซนตเิมตร ซึง่

มักจะมผีูค้นมากราบไหวข้อพรเพือ่ความเป็นสริมิงคลตลอดทัง้ปี ประกอบกับภายในวัดยังเป็นทีต่ัง้

ของโคมไฟยักษ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกดว้ยความสูง 4.5 เมตร ซึง่แขวนหอ้ยอยู่ ณ ประตู

ทางเขา้ที่อยู่ดา้นหนา้สุดของวัด ที่มีชือ่ว่า “ประตูฟ้าคํารณ” และถนนจากประตูเขา้สู่ตัววหิารที่

ประดษิฐานเจา้แม่กวนอมิทองคํา มีชือ่ว่า “ถนนนากามเิซะ” ซึง่เป็นที่ตัง้ของรา้นคา้ขายของ      

ทีร่ะลกึพืน้เมอืงตา่งๆ มากมาย อาท ิขนมนานาชนดิ ของเล่น รองเทา้ พวงกญุแจทีร่ะลกึ ฯลฯ ให ้

ทกุทา่นไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากของทีร่ะลกึ และท่านสามารถเดนิไปถ่ายรูปคูก่ับหอคอยทีส่งูทีส่ดุ

ในโลก“หอคอยโตเกยีวสกาย ทร”ี(Tokyo Sky tree) แลนดม์ารก์แห่งใหม่ของ

กรงุโตเกยีว ณ รมิแมน้ํ่าสมุดิะ (ไมร่วมคา่ข ึน้หอคอย)  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่ไดเวอรซ์ติ ี ้โตเกยีว พลาซา่ (DiverCity Tokyo Plaza) เป็นหา้งดัง

อกีหา้งหนึง่ ทีอ่ยูบ่นเกาะ โอไดบะ จดุเดน่ของหา้งนีก็้คอื หุน่ยนตก์นัด ัม้ ขนาดเทา่ของจรงิ ซึง่มี

ขนาดใหญม่าก ในบรเิวณหา้ง ก็จะมรีา้นคา้สําหรับคอกันดัม้ อยา่งเชน่ กนัด ัม้คาเฟ่ (Gundam 



Cafe) และถา้อยากเขา้ไปดนูทิรรศกาลกันดัม้ ก็ตอ้งไปที ่กนัด ัม้ฟรอนท ์(Gundam Front) ซึง่อยู่

ในบรเิวณหา้ง ไดเวอรซ์ติี ้จากนัน้นําทา่นเขา้สูท่ีพั่ก  

คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร ของโรงแรม เมน ูบฟุเฟตข์าปยูกัษ ์(2) 

พกัทีโ่รงแรม FUJI BOU HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั  

ใหท้่านไดผ้่อนคลายกบัการ แช่นํา้แรอ่อนเซ็นธรรมชาต ิเชือ่ว่าถา้ไดแ้ช่น้ําแร่แลว้ จะทําให ้

ผวิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขี ึน้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที ่3 ลานสกฟีจูเิท็น ชมววิภเูขาไฟฟจูทิ ีโ่ออชิปิารค์ เรยีนรูว้ธิกีารชงชาแบบญีปุ่่ น
ผา่นชมทะเลสาบคาวากจูโิกะ-หมูบ่า้นนํา้ใสโอชโินะฮคัไค มติซุยเอา้ทเ์ลต 
พารค์ 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

จากนัน้เดนิทางไปที ่ฟจูเิท็น สกรีสีอรท์ เป็นลานสกทีีม่ชี ือ่เสยีง และมฉีากหลังเป็นภเูขาไฟฟจูทิี่

สวยงาม ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกับการเลน่กระดานเลือ่นกบัลานหมิะขาวโพลนและยงัมี

กจิกรรมนอกเหนอืจากการเลน่สกมีากมาย โดยลานสกแีหง่นี ้สว่นมากแลว้จะนําพาทา่น

สนุกสนานกบัอุปกรณ์เครือ่งเลน่กจิกรรมตา่งๆ อยา่งสนุกสนาน (ราคาทวัรไ์มร่วมคา่เชา่ชุด

อปุกรณ์และชุดสาํหรบัเลน่กจิกรรมตา่งๆ) (สกจีะเปิดใหบ้รกิารหรอืไม ่ข ึน้อยูก่บัสภาพ

ภมูอิากาศ) (คา่ทวัรไ์มร่วมอตัราคา่เชา่อุปกรณ์สกแีละชุดสําหรบัเลน่สกรีาคาประมาณทา่นละ 

4,500 เยน,กระดานเลือ่น Snow Sled 1,200 เยน, Snowboarding 4,500เยน)  

 

 

 

 

 

หมายเหตุ: ขอสงวนสทิธิไ์ม่เขา้ในกรณีลานสกหีมิะยังไม่พรอ้มใหบ้รกิารตามสภาพอากาศทีอ่าจจะ

เปลีย่นแปลงหรืออากาศไม่เอือ้อํานวย หรือลานสกปิีด หมิะละลายหรือมีปรมืาณนอ้ยอยู่ และสภาพ

อากาศทางบรษัิทไมส่ามารถคาดการณ์ **กรณีลานสกไีมเ่ปิดใหบ้รกิารนําท่านสู ่โออชิ ิปารค์ (Oishi 

Park) เป็นจุดชมววิภูเขาไฟฟูจ ิ(Mt.Fuji) ทีต่ัง้อยู่รมิฝ่ังทะเลสาบคาวากุจโิกะ ในวันทีอ่ากาศ

แจม่ใสจะเป็นจดุชมววิทีส่ามารถมองเห็นภเูขาไฟฟจูไิดเ้กอืบทัง้ลกูทีส่วยงามมาก  

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนัแบบป้ิงยา่ง (4) 

 

   จากนั้นนําท่านสัมผัสประสบการณ์ พธิชีงชาแบบ

ญีปุ่่ น ใหท้า่นไดเ้รยีนรูแ้ละสมัผัสวธิกีารชงชาแบบคน

ญี่ปุ่ น และอสิระใหท้่านเลือกซือ้สนิคา้ราคาถูกตาม



อัธยาศัย บรเิวณดา้นหลังของรา้น ท่านสามารถชมววิทวิทัศน์ของทะเลสาบคาวากจูโิกะและมภีเูขา

ไฟฟจูทิีส่วยงามอยู่เบือ้งหลัง นําท่านเดนิทางสู ่“หมูบ่า้นโอชโินะฮคัไค” (Oshino Hakkai) 

เป็นแหลง่น้ําตามธรรมชาตติัง้อยูใ่นหมูบ่า้นโอชโินะ ใหท้่านสัมผัสไดถ้งึอากาศบรสิทุธิ ์และไอเย็น

จากแหลง่น้ําธรรมชาต ิโดยในบอ่น้ําใสแจว๋มปีลาหลากหลายพันธุแ์หวกวา่ยสบายอารมณ์ อณุหภมูิ

ในน้ําเฉลีย่อยู่ที ่10-12 องศาฯ และยังมน้ํีาผุดจากธรรมชาตใิหต้ักดืม่ตามอัธยาศัย และทีส่ําคัญ 

หมูบ่า้นโอชโินะยังเป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงสนิคา้โอท็อปชัน้เยีย่มอกีดว้ยทีห่มูบ่า้นนี้มขีองขึน้ชือ่อยา่ง โม

จชิาเขยีวไสถ้ ัว่แดงย่าง ขนมฮติทีห่มู่บา้นน้ําศักดิส์ทิธิโ์อชโินะฮักไก จากนัน้นําท่านเดนิทางสู ่

“มติซุยเอา้ทเ์ลต พารค์” เป็นอกีหนึง่สถานทีช่อ้ปป้ิงทีญ่ีปุ่่ น ทีป่กตจิะลดราคาสนิคา้อยู่ระหวา่ง 

30% - 80% เป็นแหล่งที่รวบรวมสนิคา้แบรนดเ์นมหลายยีห่อ้ ทัง้สนิคา้นําเขา้และสนิคา้แบรนด์

ญีปุ่่ นโกอนิเตอร ์นอกจากนี้ยังเป็นเอาท์เล็ทที่มรีา้นขายยาแห่งแรกในญีปุ่่ นทีไ่ดรั้บความนิยมท่ัว

ประเทศมาเปิดรา้นอยูอ่กีดว้ย 

คํา่         อสิระรบัประทานอาหารคํา่ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั KEISEI HOTEL MIRAMARE  หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 
ทีพ่กัเป็นโรงแรมระดบั 4 ดาว อยูใ่จกลางเมอืงชบิะ มทีําเลอยูห่นา้สถานรีถไฟ Chibachuo 

Train Station บรเิวณโรงแรมมรีา้นสะดวกซือ้ รา้นชอ้ปป้ิง เชน่ ไดโซะ มตัสโึมโตะ รา้น

ขายยา ใหท้า่นเลอืกซือ้ของตามอธัยาศยั และมรีา้นอาหารใหเ้ลอืกลิม้รสอยา่งหลากหลาย 

เชน่ รา้นราเม็ง ขา้วหนา้เนือ้ ป้ิงยา่ง เป็นตน้  

(หอ้งพกัทีโ่รงแรม KEISEI จะเป็นแบบ Studio Twin room (1 single bed + 1 sofa bed) 

เนือ่งจากเป็นโรงแรมทีอ่ยู่ในเมอืงและใกลส้ถานรีถไฟใตด้นิ **ในกรณีทีท่่านจองหอ้งพกัแบบ 

TRIPLE [2 เตยีง+1 ทีน่อนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจดัหาหอ้งพกัแบบ TRIPLE ได ้ทาง

บรษิทัอาจมกีารจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป หรอือาจมคีา่ใชจ้า่ยบางสว่นเพิม่เตมิ **) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที ่4 ทวัรโ์ตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์(รถรบั-ส่ง ฟรไีมม่คี่าใชจ้่าย) หรอื อสิระชอ้ปป้ิง
เพลดิเพลนิในโตเกยีวหรอืชมซากุระ ณ สวนอุเอะโนะ(ปลาย ม.ีค.-เม.ย.)  
(ขึน้รถไฟเทีย่วเอง มคีา่ใชจ้า่ยตามระยะทาง)  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

 

 

 

 

OPTION A: นําทา่นเดนิทางสู ่โตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์หรอื ดสินยีซ์ ี 

รวมรถ รบั-สง่โตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์ฟร ี!!!!!! 



 (กรุณาระบุเวลาในการเดนิทาง เนือ่งจากเป็นรถรบั-สง่ของทางโรงแรม ดงัน ัน้รถจะว ิง่เป็นเวลา) 

** ราคาดงักลา่วไมร่วมบตัรเขา้ เด็กอาย ุ4-11 ปี 2,000 บาท อาย ุ12-17 ปี 2,400 บาท 

18 ปีข ึน้ไป ราคา 2,700 บาท [ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลง] ** 

 

 

 

 

 

 

 

เชญิท่านพบกับความอลังการซึง่เต็มไปดว้ยเสน่หแ์ห่งตํานานและจนิตนาการของการผจญภัย ใช ้

ทุนในการก่อสรา้ง 600 ลา้นเยน โดยการถมทะเล ท่านจะไดพ้บสัมผัสกับเครื่องเล่นในหลาย

รูปแบบ เชน่ ทา้ทายความมันสเ์หมอืนอยู่ในอวกาศไปกับ SPACE MOUTAIN, ระทกึขวัญกับ 

HAUNTED MANSION บา้นผสีงิ, ตืน่เตน้กับ SPLASH MOUNTAIN, น่ังเรอืผจญภัยในป่ากับ 

JUNGLE CRUISE, เที่ยวบา้นหมพีูห์ตะลุยอวกาศไปกับ BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO 

BLASTERS, เขา้ไปอยูใ่นโลกแหง่จนิตนาการกับการต์นูทีท่่านชืน่ชอบของ WALT DISDEY เชน่ 

มกิกีเ้มา้ส,์ มนินเิมา้ส,์ โดนัลดั๊ก ฯลฯ หรอืชอ้ปป้ิงซือ้ของทีร่ะลกึภายในวนสนุกอย่างจุใจและอกี

มากมายทีร่อท่านพสิจูน์ความมันสก์ันอย่างเต็มที ่ใหท้่านไดส้นุกสนานต่อกับเครือ่งเลน่นานาชนดิ

อยา่งจใุจ 

อสิระอาหารกลางวนั และอาหารเย็นตามอธัยาศยั เพือ่ใหท้า่นใชเ้วลาอยา่งคุม้คา่ 
 

OPTION B: อสิระชอ้ปป้ิงเพลดิเพลนิในโตเกยีว (ข ึน้รถไฟเทีย่วเอง มคีา่ใชจ้า่ยตามระยะทาง) 

   สําหรบัท่านทีเ่ลอืกทีจ่ะอสิระในเมอืงโตเกยีวท่านสามารถสอบถามขอ้มูลการเดนิทางจาก

มัคคุเทศก์เพื่อความสะดวกในการเดนิทางหรือชอ้ปป้ิงในย่านการคา้อันทันสมัยของมหานคร

โตเกยีวศนูยร์วมวยัรุน่แหลง่ชอ้บป้ิงชือ่ดัง  

 

 แนะนําสถานทีท่อ่งเทีย่วในโตเกยีว (ไมร่วมคา่เดนิทาง หรอืคา่ต ัว๋รถไฟ) 

 ยา่นฮาราจกู ุทา่นจะไดพ้บกับการแตง่ตัวทีเ่ป็นเอกลักษณ์ แหวกแนว ตามสไตลว์ัยรุ่นญีปุ่่ น การ

แตง่กายเลยีนแบบคาแรคเตอรก์ารต์นูตา่งๆ  

 โอโมเตะซนัโด รา้น Kiddyland ศนูยร์วมของเล่นหลากหลาย น่ารัก และแปลกๆ เหมาะสําหรับ

เป็นของฝากเด็กเล็ก เด็กโต ตุก๊ตาบลายด ์สนูปป้ี คติตี ้คาแรคเตอรต่า่งๆ หรอื เกมส ์ของเด็กเลน่

ทีห่ลากหลายใหท้า่นไดเ้ลอืกชมเลอืกซือ้หาอยา่งจใุจ  

 ชบิูยา่ ย่านวัยรุ่นชือ่ดังอกีแห่งของมหานครโตเกยีวท่านจะไดต้ืน่ตาตืน่ใจกับแฟชั่นทันสมัยของ

หนุ่มสาวชาวแดนปลาดบิจากรา้นคา้มากมาย มากกวา่ 100 รา้นคา้ และ “ตกึ 109” ตกึชือ่ดังที่

เป็นสญัลักษณ์ของยา่นนัน้  

 ตลาดอะเมโยโกะ (Ameyoko Market) ตลาดทีค่กึคักเกอืบตลอดเวลาตัง้อยูร่ะหวา่งสถานีอุ

เอโนะ (Ueno Station) และสถานีโอคาชมิาช ิ(Okachimachi Station) สนิคา้หลากหลายชนดิ

ทัง้ ของสด ของใช ้เครือ่งสําอาง กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้ทัง้ของญีปุ่่ น และของนําเขา้ทีส่ว่นใหญ่



จะมรีาคาถกูกวา่ในหา้งบางรา้นอาจจะตอ่ราคาเพิม่ไดอ้กี อาหารทะเล ผลไม ้ผักสด รา้นขนมและ

ของกนิเลน่  

 ชมซากรุะได ้ณ สวนอเุอโนะ (Ueno Park) เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญข่องโตเกยีว จุดชม

ซากุระยอดนิยมของกรุงโตเกยีว โดยจะมตีน้ซากุระเรียงรายอยู่ทัง้สองขา้งยาวไปตามทางเดนิ

ภายในสวน มจํีานวนมากกวา่ 1,000 ตน้ ทําใหด้งึดูดผูค้นจํานวนมากมาเยีย่มชมในเทศกาลชม

ดอกซากรุะ หรอืทีเ่รยีกกันวา่ งานฮานาม ิ(โดยปกตซิากรุะจะบานช่วงประมาณปลายเดอืน

มนีาคมถงึตน้เดอืนเมษายน อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดข้ ึน้อยูก่บัสภาพอากาศ)  

 

 

 

 

 

 

 

แนะนําวธิกีารเดนิทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ทีพ่กั  KEISEI HOTEL MIRAMARE  หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 
 

 

 

 

 

 

 



วนัที ่5 วดันารติะซนั ถนน NARITASAN OMOTESANDO – สนามบนินารติะ สนามบนิ
ดอนเมอืง กรงุเทพฯ 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

 

 

 

 

 

 

 

 นําทา่นเดนิทางสู ่วัดนารติะซันเป็นวัดประจําเมอืงนารติะ ตัง้อยู่บนเนนิเขาใจกลางเมอืงนารติะ มี

ประวัตวิา่กอ่ตัง้ในปี 940 ซึง่รวมๆแลว้ถอืวา่อยูม่ายาวนานเกนิพันปี แน่นอนวา่ตัวอาคารไมใ่ชข่อง

ดัง้เดมิจากพันปีกอ่น ตัวอาคารแมจ้ะถกูบรูณะและสรา้งใหมม่าหลายครัง้แลว้แตก็่สวยงามมากๆและ

ไดรั้บการบันทกึเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศญีปุ่่ น วัดแหง่นี้ศักดิส์ทิธิม์ากโดยเฉพาะเรือ่ง

การขอพรใหป้ลอดภัย แคลว้คลาดจากอบุัตเิหตตุา่งๆ หรอืจะขอพรดา้นความรัก การงาน และเรือ่ง

ท่ัวไป จากนัน้ใหท้่าน อสิระชอ้ปป้ิงบรเิวณถนนชอ้ปป้ิง Naritasan Omotesando Street ที่

เต็มไปดว้ยรา้นอาหารและของฝากรา้นทีม่ากกว่า 150 รา้นตลอดเสน้ทางไปยังศาลเจา้ เพลดิเพลนิตา

กบัอาหารและของฝากใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ของฝากเชน่ผลติภัณฑจ์ากปลาไหลเป็นผลผลติเฉพาะ

ทอ้งถิน่ทีน่่าลิม้ลองรสชาดของฝากขึน้ชือ่จากนารติะ 

 สมควรแกเ่วลานําทานเดนิทางสูส่นามบนินารติะ  
13.25 น. ออกเดนิทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายบนินกสกู๊ต เที่ยวบนิที่ XW101 (ใชร้ะยะเวลาในการ

เดนิทางประมาณ 6.50 ช ัว่โมง)  ไมม่บีรกิารอาหารและนํา้ด ืม่บนเครือ่งบนิ แตม่จีําหนา่ย 
19.05 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ 

 
 

โปรแกรมสามารถสลบัปรบัเปลีย่นไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้ 
** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ **  

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ (ถา้ม)ี

ทา่นละ 2,000 บาท/ทรปิ  (ชําระทีส่นามบนิดอนเมอืงในวนัเช็คอนิ) 
(คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



อตัราคา่บรกิารทวัร ์

 
 
อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิโดยสารชัน้ประหยัด รวมภาษีสนามบนิและธรรมเนียมเชือ้เพลงิ 
 คา่ทีพั่กหอ้งคู ่(2-3 ทา่น) ดังทีร่ะบใุนรายการหรอืระดับเดยีวกัน 
 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ เด็กอายตุํา่กวา่ 2 ปี พกัเดีย่ว 

4-8 ก.พ. 2562 22,888 7,000 8,900 

5-9 ก.พ. 2562 24,999 7,000 8,900 

19-23 ก.พ. 2562 26,999 7,000 8,900 

20-24 ก.พ. 2562 26,999 7,000 8,900 

23-27 ก.พ. 2562 26,999 7,000 8,900 

24-28 ก.พ. 2562 26,999 7,000 8,900 

25 ก.พ. - 1 ม.ีค. 2562 26,999 7,000 8,900 

26 ก.พ. - 2 ม.ีค. 2562 26,999 7,000 8,900 

27 ก.พ. - 3 ม.ีค. 2562 26,999 7,000 8,900 

28 ก.พ. - 4 ม.ีค. 2562 28,999 7,000 8,900 

1-5 ม.ีค. 2562 28,999 7,000 8,900 

2-6 ม.ีค. 2562 28,999 7,000 8,900 

3-7 ม.ีค. 2562 28,999 7,000 8,900 

4-8 ม.ีค. 2562 28,999 7,000 8,900 

5-9 ม.ีค. 2562 28,999 7,000 8,900 

7-11 ม.ีค. 2562 28,999 7,000 8,900 

20-24 ม.ีค. 2562 30,999 7,000 8,900 

21-25 ม.ีค. 2562 30,999 7,000 8,900 

22-26 ม.ีค. 2562 30,999 7,000 8,900 

23-27 ม.ีค. 2562 29,999 7,000 8,900 

24-28 ม.ีค. 2562 29,999 7,000 8,900 

25-29 ม.ีค. 2562 29,999 7,000 8,900 

26-30 ม.ีค. 2562 29,999 7,000 8,900 

31 ม.ีค. - 4 เม.ย 2562 31,999 7,000 8,900 

1-5 เม.ย. 2562 31,999 7,000 8,900 

2-6 เม.ย. 2562 31,999 7,000 8,900 

3-7 เม.ย. 2562 32,999 7,000 8,900 

4-8 เม.ย. 2562 32,999 7,000 8,900 

5-9 เม.ย. 2562 32,999 7,000 8,900 

6-10 เม.ย. 2562 32,999 7,000 8,900 

7-11 เม.ย. 2562 32,999 7,000 8,900 

8-12 เม.ย. 2562 32,999 7,000 8,900 

9-13 เม.ย. 2562 32,999 7,000 8,900 

10-14 เม.ย. 2562 37,999 7,000 8,900 

11-15 เม.ย. 2562 37,999 7,000 8,900 

12-16 เม.ย. 2562 37,999 7,000 8,900 

13-17 เม.ย. 2562 37,999 7,000 8,900 



หอ้งพกัทีโ่รงแรมจะเป็นแบบ Studio Twin room (1 single bed + 1 sofa bed) เนือ่งจากเป็น

โรงแรมทีอ่ยูใ่นเมอืงและใกลส้ถานรีถไฟใตด้นิ **ในกรณีทีท่า่นจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE  

[2 เตยีง+1 ทีน่อนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจดัหาหอ้งพกัแบบ TRIPLE ได ้ 

ทางบรษิทัอาจมกีารจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป หรอือาจมคีา่ใชจ้า่ยบางสว่นเพิม่เตมิ  

 คา่อาหาร ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่เขา้ชม ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่รถนําเทีย่ว ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่ประกันอบุัตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง วงประกันทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 ค่าใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครื่องดืม่ ค่าซักรีด    
คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

 คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนื่องจากทางญีปุ่่ นได ้
ประกาศยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทยสําหรับผูท้ีป่ระสงคพํ์านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ น
ไมเ่กนิ 15 วนั) 

 หากในภายหลังทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศใหย้ืน่วซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิม่ 2,000 บาท สําหรับ
การยืน่รอ้งขอวซีา่ 

 คา่ธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่น้ํีาหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆกําหนดหรอืสัมภาระใหญ่เกนิ
ขนาดมาตรฐาน 

 คา่ภาษีน้ํามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 
 คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิกําหนด (ปกต ิขาไป 20 กก. // ขากลับ 20 กก.) 
 คา่ทปิคนขับรถ และไกดท์อ้งถิน่(ถา้ม)ี ท่านละ 2,000 บาท/ทรปิ ชําระทีส่นามบนิในวันเช็คอนิ (ค่าทปิ

หัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 
 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ/ใบกํากับภาษี) 

 
เง ือ่นไขการสาํรองทีน่ ัง่ 

 กรุณาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทาง และกรุณาเตรยีมเงนิมัดจํา 15,000 บาท พรอ้มกับ
เตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 1 วนั หลังจากทําการจองแลว้ 

 การชําระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯ จะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน ท่านควรจัดเตรยีมคา่
ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นกําหนด เนือ่งจากทางบรษัิทตอ้งสํารองคา่ใชจ้่ายในสว่นของคา่ทีพั่กและตั๋วเครือ่งบนิ 
มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

 หากท่านทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่่างจังหวัด) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที ่กอ่นออกบัตร
โดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ 
รวมถงึการลา่ชา้ของสายการบนิระหวา่งประเทศ 

 หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตัว หรอืไมส่ะดวกใน
การเดนิทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายใน
ครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรทั์ง้หมด 

 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 

 ไม่สามารถยกเลกิได ้เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงนิทัง้หมด (แต่สามารถเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางได ้
ตามกําหนดของแตล่ะสายการบนิกอ่น 7 วนัของการเดนิทาง) 
 

หมายเหต ุ
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 5 วนั ในกรณีทีไ่มส่ามารถทํากรุป๊ไดอ้ยา่งนอ้ย 
30 ทา่น ในกรณีนีบ้รษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ ัง้หมด หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะ
เปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ ี ้เม ือ่เกดิเหตจุําเป็นสดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้และจะไมร่บัผดิชอบใด  ๆ
ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยี หรอืไดร้บับาดเจ็บทีน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของหวัหนา้ทวัรแ์ละอบุตัเิหตสุดุวสิยับาง
ประการ เชน่ การจราจร, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่ง  ๆเป็นตน้ 
 
 
 
 
 



 
 
 
บรกิารเพิม่เตมิ Wifi เลน่เน็ตชวิ ชวิ ตลอดทปิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอ้มลูเพิม่เตมิ เร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ 

ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเลือ่นวนัเดนิทางกลับ ทา่น

จะตอ้งชําระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิ และบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บ และการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการ

บนิเป็นผูกํ้าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

1. หากลกูคา้ทา่นใดประสงคจ์ะซือ้ทีน่ั่งแบบ Super หรอื Stretch มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ (โปรดแจง้ลว่งหนา้กอ่น 7 วันทํา
การ) และไมอ่นุญาตใหเ้ด็กทารกและผูพ้กิาร น่ังทีน่ั่งแถวที ่31H/31J/31K, 61A/61B/61C, 61H/61J/61K 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



2.  ทางสายการบนิมน้ํีาหนักกระเป๋าใหท้่านละ 20 กก. ตอ่ 1 เทีย่วการเดนิทาง ท่านใดประสงคจ์ะซือ้น้ําหนัก

เพิม่กรณุาแจง้เจา้หนา้ที ่ณ วนัจองทัวร.์..อัตราคา่สมัภาระตามรายละเอยีด  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
สายการบนิจะจํากดันํา้หนกัสงูสดุไมเ่กนิ 32 กโิลกรมัตอ่ชิน้  

** หมายเหต ุ: ราคาเป็นราคาอพัเดต ณ วนัที ่20 ก.ค. 61 อาจมกีารเปลีย่นแปลง โปรดสอบถามกอ่นจอง ** 
 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพํานกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่
เกนิ 15 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารใน
ข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1. ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2. สิง่ทีย่นืยันวา่ท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เช่น 
เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (สาํหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมตํ่า่กวา่ 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระทําในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบัตกิารพํานัก
ระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วนั 

4. เป็นผูท้ีไ่ม่มปีระวัตกิารถูกสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้
ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

 

หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นทําการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและ
ความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น  
 ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น้ํามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง  
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  
 บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, 

การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนําสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบ
ของบรษัิทฯ  

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนือ่งเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจาก
การโจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

 เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจําหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับ
เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

 กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม ไมท่านเนือ้สตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
 รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ํารองโรงแรมทีพั่กใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  
 การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี ่

/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิาร
ของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกันได ้  

 กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่น
การเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 



 มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสาร
ลงนามโดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากับเทา่นัน้ 

 ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีที่
ผูเ้ดนิทางไม่ผา่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรม
แรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อันเนือ่งมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี 
เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

 กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ ขอ
สงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิม่  

 สภาพการจลาจรในชว่งวนัเดนิทางตรงกับวนัหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทํา
ใหเ้วลาในการท่องเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขัยรถใน
การบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมือจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ที่ตอ้งเร่งรีบ เพื่อใหไ้ดท้่องเที่ยวตาม
โปรแกรม 

 เนือ่งจากการเดนิทางทอ่งเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการชําระแบบเหมาจ่ายขาดกับบรษัิทตัวแทนในตา่งประเทศ ทาง

บรษัิทจงึขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรับเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางสว่น หรอื สว่นใดสว่นหนึง่ทีท่่านไม่ตอ้งการ

ไดรั้บบรกิาร หากระหวา่งเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่มส่ามารถเขา้ชมได ้ไม่วา่ดว้ยสาเหตใุดก็ตาม ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ใหท้่าน เนื่องจากทางบรษัิทไดทํ้าการ

จองและถกูเก็บคา่ใชจ้า่ยแบบเหมาจา่ยไปลว่งหนา้ทัง้หมดแลว้ 

 บรกิารน้ําดืม่ท่านวันละ 1 ขวด ต่อคนต่อวัน เริม่ในวันที ่2 ของการเดนิทาง ถงึวันที ่3 ของการเดนิทาง การ
บรกิารของรถบัสนําเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ชั่วโมง ในวันนัน้ๆ มิ
อาจเพิ่มเวลาได ้โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพ
การจราจรในวันเดนิทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ใน
โปรแกรมการเดนิทาง 

 กรณีพาสปอรต์ต่างชาตทิีต่อ้งการเดนิทางไปกับทัวร ์**ผูเ้ดนิทางตอ้งดําเนนิการเช็คเรือ่งการทําวซีา่ในการ
เขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยตนเอง และหากมีค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิผูเ้ดนิทางตอ้งรับผดิชอบในส่วนนั้นๆ ซึง่หากวัน
เดนิทางผูเ้ดนิทางไมไ่ดข้อวซีา่ จะถอืวา่เป็นความผดิของผูเ้ดนิทางเองและจะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ 

 กรณีทีท่า่นถกูปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา 

และ จะไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทัวรท์ีท่า่นชําระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ 

 หากวนัเดนิทาง เจา้หนา้ทีส่ายการบนิ หรอื ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนังสอืเดนิทาง  

(พาสปอรต์) ของท่านชํารุดแมเ้พยีงเล็กนอ้ย เชน่ เปียกน้ํา ขาดไปหนา้ใดหนา้หนึง่ มหีนา้ใดหนา้หนึง่หายไป 

มกีระดาษหนา้ใดหนา้หนึง่หลุดออกมา มรีอยแยกระหวา่งสันของเล่มหนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไม่วา่กรณีใดๆ

ทัง้ส ิน้ ทางสายการบนิ หรอื เจา้หนา้ทีด่า่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิไ์มอ่นุญาตใหท้่านเดนิทางตอ่ไป

ได ้ดังนัน้กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง 

กรณีชํารุด กรุณาตดิต่อกรมการกงสลุกระทรวงการต่างประเทศเพือ่ทําหนังสอืเดนิทางฉบับใหม ่โดยใชฉ้บับ

เก่าไปอา้งองิ และ ยนืยันดว้ย พรอ้มกับแจง้มาที่บรษัิทเร็วที่สุด เพื่อยืนยันการเปลีย่นแปลงขอ้มูลหนังสอื

เดินทาง หากท่านไดส้่งเอกสารมาที่บริษัทเรียบรอ้ยแลว้ กรณีที่ยังไม่ออกบัตรโดยสาร ท่านสามารถ

เปลีย่นแปลงไดไ้มม่คีา่ใชจ้า่ย แตห่ากออกบัตรโดยสาร (ตั๋วเครือ่งบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์

ในการเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึง่โดยสว่นใหญต่ั๋วเครือ่งบนิแบบกรุ๊ปจะออกกอ่นออกเดนิทาง

ประมาณ 14-20 วนั ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับกระบวนการและขัน้ตอนของแตล่ะคณะ 

 กรณีทีท่า่นไมผ่า่นดา่นตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (หา้มไมใ่หเ้ดนิทางตอ่ ไมว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิใ์นการคนืคา่ใชจ้า่ยใหไ้มว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ทัง้ส ิน้ 

 

*เมือ่ทา่นชําระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ  

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้* 

 

 


