
 

 

 

 

 

SONGKRAN SUPER HOLIDAY  

5DAYS 3NIGHTS 

ก ำหนดกำรเดนิทำงเดอืน เมษำยน  2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมัผสัควำมงำมของภเูขำไฟฟจู ิบรเิวณช ัน้ 5    

ชมดอกไมแ้หง่เทพธดิำ ดอกซำกรุะ ณ สวนอเุอโนะ  

ชอ้ปป้ิง เอำ้ทเ์ล็ตชือ่ดงั “โกเทมบะ แฟคทอรี ่เอำ้ทเ์ล็ต” 

นมสักำรขอพร ณ วดัโคมแดงชือ่ดงัแหง่เมอืงโตเกยีว วดัอำซำกซุะ 

ชอ้ปป้ิงจใุจในแหลง่ชอ้ปป้ิงชือ่ดงั ชนิจกุ ุ

อำบน ำ้แรธ่รรมชำต ิFREE WIFI ON BUS 

มนี ำ้แรอ่ยำ่งดบีรกิำรบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 



**เด็กทำรก อำยไุมถ่งึ 2 ปี (Infant) รำคำ 7,000-** 
ไมม่รีำคำเด็ก เนือ่งจำกเป็นรำคำพเิศษ และรำคำนีไ้มร่วมคำ่ทปิไกดท์ำ่นละ  1,500 บำท/ทรปิ 

ส ำหรบัลกูคำ้ทำ่นทีไ่มเ่อำต ัว๋เครือ่งบนิ  หกัคำ่ต ัว๋ออก 15,000 บำท จำกรำคำทวัร ์

รำยกำรทวัร ์
วนัแรก      กรงุเทพฯ   สนำมบนิสวุรรณภมู ิ 

16.30 น. พรอ้มกันที ่สนำมบนินำนำชำตสิุวรรณภูม ิ ประตู 5 เคาน์เตอร ์K สำยกำรบนิ สงิคโปรแ์อร์
ไลน ์(SINGAPORE AIRLINE) เจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความ

สะดวกในการเชค็อนิ 

สายการบนิ SINGAPORE  AIRLINE  ใชเ้ครือ่ง AIRBUS A330  จัดทีน่ั่งแบบ 2-4-2 น ้าหนักกระเป๋า 

30 กก.ตอ่ทา่น  

 

 

 

 

 

 

 

หมำยเหต:ุ 

บตัรโดยสารไมส่ามารถอัพเกรดเป็น BISSINESS CLASS  ไมส่ามารถขอคนืเงนิหากไมเ่ดนิทางไดแ้ละสามารถใชบ้ตัร 

Krisflyer สะสมไมลไ์ด ้

 

20.05 น.  ออกเดนิทางจากกรงุเทพฯ โดยสายการบนิ สงิคโปรแ์อรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่SQ 983 (มอีำหำรและ

เครือ่งดืม่บรกิำรบนเครือ่ง) (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 2 ช ัว่โมง )  

23.35 น.  เดนิทางถงึสนามบนิสงิคโปรเ์พือ่รอเปลีย่นเครือ่ง ทุกทา่นสามารถเดนิซือ้สนิคา้ DUTY FREE หรอืใช ้

บรกิารของสนามบนิสงิคโปรไ์ดจ้นถงึเวลาเรยีกขึน้เครือ่ง  

01.20 น.  ออกเดนิทางสู ่เมอืงนำโกยำ่ ดว้ยเทีย่วบนิที ่SQ 672 

 

วนัทีส่อง   นำโกยำ่-ทะเลสำบอำช-ิโกเทมบะ แฟคทอรี ่เอำ้เล็ต            (-/L/D) 

09.05 น. เดนิทางถงึ สนำมบนิเซ็นแทร ์ประเทศญีปุ่่ น น าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและ

ศุลกากร เรยีบรอ้ยแลว้ (เวลำทีญ่ ีปุ่่ น เร็วกวำ่เมอืงไทย 2 ช ัว่โมง กรณุาปรับนาฬกิาของท่านเพือ่

ความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***ส ำคญัมำก!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญำตใหน้ ำอำหำรสด 

จ ำพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขำ้ประเทศ หำกฝ่ำฝืนมโีทษปรบัและจบั 

น าท่านเดนิทางสูจั่งหวัดคะนะงะวะ ชือ่เสยีงในดา้นน ้าพุรอ้นซึง่เกดิจากความรอ้นของภเูขาไฟรวมทัง้

ยงัมทีวิทัศนข์องภเูขาไฟฟจูทิีส่วยงาม  

09.45 น. น าท่านเดนิทางสู ่อุทยำนแหง่ชำตฮิำโกเน ่ตัง้อยูใ่นจังหวัดคะนะงะวะ ชือ่เสยีงในดา้นน ้าพุรอ้นซึง่

เกดิจากความรอ้นของภเูขาไฟรวมทัง้ยงัมทีวิทัศนข์องภเูขาไฟฟจูทิีส่วยงาม  

  

เทีย่ง  บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (1)  

วนัเดนิทำง รำคำผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว 

11 – 15 เมษำยน 39,900 9,000 

13 – 17 เมษำยน 39,900 9,000 

14 – 18 เมษำยน 39,900 9,000 



หลังอาหารน าท่าน ลอ่งเรอืทะเลสำบอำช ิซึง่ไดก้่อตัวจากลาวาของภูเขาไฟ ท่านจะไดส้ัมผัสกับ

ทัศนยีภาพทีส่วยงามดั่งภาพวาดสะทอ้นลงสูท่ะเลสาบเปรยีบดั่งสะทอ้นจากกระจกใสบานใหญ ่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้น าท่านออกเดนิทางสู ่แหล่งชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมชือ่ดังที ่โกเทมบะ แฟคทอรี ่เอำ้ท์

เล็ต แหล่งรวมสนิคา้น าเขา้และสนิคา้แบรนด์ญี่ปุ่ นที่ดังไปทั่วโลก พบกับคอลเลคชั่นเสือ้ผา้ใหม่

ลา่สดุ อาท ิMK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY ฯลฯ เลอืกซือ้กระเป๋าแบรนด์

เนมยี่ห ้อดั งได ท้ี่ ร า้น  BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, TUMOI, GAP, ARMANI ฯลฯ เลือกดู

เครือ่งประดับ และนาฬกิาหรูอย่าง TAG HEURE, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯ 

รองเทา้แฟชัน่ HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ 

สมควรแกเ่วลาน าทกุทา่นเดนิทางกลับสูท่ีพั่ก 

พกัที ่ โรงแรม YAMANAKAKO SUN PLAZA หรอืระดบัเดยีวกนั   

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  พเิศษ “เมนพูเิศษขำปยูกัษ”์ (2)  

จำกน ัน้ใหท้ำ่นไดผ้อ่นคลำยกบักำร แชน่ ำ้แรอ่อนเซ็นธรรมชำต ิเชือ่วำ่ถำ้ไดแ้ชน่ ำ้แรแ่ลว้ 

จะท ำใหผ้วิพรรณสวยงำมและชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขี ึน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่ำม   ภเูขำไฟฟจู-ิวดัอำซำกสุะ-ชมซำกรุะ ทีส่วนอเุอโนะ-ชอ้ปป้ิงชนิจกู ุ     (B/L/-) 

เชำ้      รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (3) 

น าท่านขึน้สู ่ภูเขำไฟฟูจ ิช ัน้ 5 (ในสภาพอากาศเอือ้อ านวยขึน้อยูก่ับวา่อทุยานจะอนุญาตใหข้ึน้ได ้

ถงึชัน้ไหน) ตัง้ตระหง่านอยู่เหนือเกาะญี่ปุ่ นดว้ยความสูง 3,776 เมตรจากระดับน ้าทะเลและรูปทรง

กรวยคว ่าทีไ่ดส้ัดสว่นจงึเป็นแรงบันดาลใจใหก้ับการสรา้งสรรคผ์ลงานของศลิปินทัง้นักประพันธแ์ละ

กวผีูม้ชี ือ่เสยีงของญี่ปุ่ น เดมิทีช่ำวญีปุ่่ นเชือ่กนัวำ่ภูเขำไฟฟูจเิป็นสิง่ศกัด ิส์ทิธิแ์ละเป็นทีส่ถติ

ของเทพเจำ้จงึเป็นแดนตอ้งหำ้มส ำหรบัสตรมีำนำนนบัรอ้ยๆปี และเกดิกำรระเบดิคร ัง้สุดทำ้ย

เมือ่กว่ำสำมรอ้ยปีมำแลว้ หำกอำกำศเปิดสำมำรถขึน้ไดถ้งึ “ช ัน้ 5” เพื่อชมทศันยีภำพ

โดยรอบของภูเขำไฟทีส่ำมำรถมองเห็นทะเลสำบท ัง้หำ้กระจำยอยู่โดยรอบและเทอืกเขำ

เจแปนแอลป์ทีท่อดตวัยำวขนำนกบัเสน้ทำงขึน้สูภ่เูขำไฟ  

 

 

 

 

 

 

 



เทีย่ง  บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (4)  
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่วดัอำซำกสุะ  เพือ่นมัสการเจา้แมก่วนอมิทองค า และวัดทีไ่ดช้ ือ่ว่าเป็นวัด

ทีม่คีวามศักดิส์ทิธิ ์และไดรั้บความเคารพนับถอืมากทีส่ดุแห่งหนึง่ในกรุงโตเกยีว ภายในประดษิฐาน

องคเ์จา้แม่กวนอมิทองค าทีศ่ักดิส์ทิธิ ์ขนาด 5.5 เซนตเิมตร ซึง่มักจะมผีูค้นมากราบไหวข้อพรเพื่อ

ความเป็นสริมิงคลตลอดทัง้ปี ประกอบกบัภายในวัดยงัเป็นทีต่ัง้ของโคมไฟยกัษ์ทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุใน

โลกดว้ยความสูง 4.5 เมตร ซึง่แขวนหอ้ยอยู่ ณ ประตูทางเขา้ที่อยู่ดา้นหนา้สุดของวัด ที่มชี ือ่ว่า 

“ประตูฟ้าค ารณ” และถนนจากประตเูขา้สูต่ัววหิารทีป่ระดษิฐานเจา้แมก่วนอมิทองค า มชีือ่วา่ ถนนนำ

กำมเิซะ ซึง่เป็นทีต่ัง้ของรา้นคา้ขายของทีร่ะลกึพืน้เมอืงตา่งๆ มากมาย อาท ิขนมนานาชนดิ ของเลน่ 

รองเทา้ พวงกญุแจทีร่ะลกึ ฯลฯ ใหท้กุทา่นไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากของทีร่ะลกึ และทา่นสามารถเดนิ

ไปถ่ายรูปคู่กับหอคอยทีสู่งทีสุ่ดในโลก แลนดม์ำรก์แหง่ใหมข่องกรุงโตเกยีว ณ รมิแม่น ้าสุมดิะ 

หอคอยโตเกียวสกำยทรี (Tokyo Sky tree) (ไม่รวมค่ำขึ้นหอคอย) หอส่งสัญญาณ

โทรคมนาคมทีสู่งที่สุดในโลก โดยหอนี้มคีวามสูง 634 เมตร สามารถท าลายสถติคิวามสูงของหอ

กวางตุง้ ในมณฑลกว่างโจว ซึง่มคีวามสงู 600 เมตร และหอซเีอ็น ทาวเวอร ์ในนครโทรอนโต ของ

แคนาดา มคีวามสงู 553 เมตร ทวิทัศน์ของ “หอคอยโตเกยีวสกายทร”ี ทีบ่รรจุเทคโนโลยแีนวหนา้

สดุสามารถมองเห็นไดจ้ากละแวกวัดอาซะกซุา่ทีเ่ต็มไปดว้ยกลิน่อายแบบเมอืงเกา่ของเอะโดะ  

 

 

 

 

 
น าทา่นเดนิทางสู ่มหำนครโตเกยีวเพือ่น าทา่น ชมซำกรุะ ณ สวนอเุอโนะ สวนสาธารณะยอดนยิม 
ในการชม ซากรุะของ คนญีปุ่่ น ในชว่งเทศกาลคนญีปุ่่ นจะมาจับจองพืน้ทีใ่นชว่งเทศกาล เพือ่ชมดอก
ซากรุะอยา่งมคีวามสขุ และฉลองกันอยา่งสนุกสนาน เนือ่งจำก 1 ปี ม ีคร ัง้เดยีวเทำ่น ัน้ และดอก
ซำกุระมอีำยุส ัน้เพยีงแคไ่ม่กีว่นัก็จะรว่งโรยท ัง้หมดท ำใหเ้กดิเทศกำลชมดอกซำกุระ ทีม่ ี
เอกลกัษณ์ เฉพำะโดยค าว่า "ซากุระ" ในภาษาญี่ปุ่ นนั้น เชือ่กันว่ากร่อนมาจากค าว่า "ซะกุยะ" 
(หมายถงึ ผลบิาน) อันเป็นชือ่ของเทพธดิา "โคโนฮะนะซะคุยำฮเิม"  ในเทพปกรณัมของญีปุ่่ น มี
ศาลบูชาของพระองค์อยู่บนยอดเขาฟูจิดว้ย ส าหรับพระนามของเทพธิดาองค์ดังกล่าวนั้น มี
ความหมายว่า "เจำ้หญงิดอกไมบ้ำน" และเนื่องจากซากุระเป็นดอกไมท้ีน่ยิมกันมากในญี่ปุ่ นสมัย
นัน้ ค าวา่ดอกไมด้ังกลา่วจงึหมายถงึดอกซากรุะน่ันเอง 
 

 

 

 

 

 
สมควรแก่เวลา น าท่านชอ้ปป้ิงย่านดัง ย่ำนชนิจุกุ ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับการจับจ่ายซือ้สนิคา้

นานาชนดิ ไดจ้ากทีน่ี่ ไมว่่าจะเป็น รา้นซานรโิอะ รา้นขายเครือ่งอเิลคทรอนกิส ์กลอ้งถ่ายรูปดจิติอล 

นาฬกิา เครือ่งส าอาง ต่างๆ กันที่รา้น MATSUMOTO แหล่งรวมเหล่าบรรดาเครือ่งส าอางมากมาย 

อาท ิมารค์เตา้หู,้ โฟมลา้งหนา้ WHIP FOAM ทีร่าคาถกูกวา่บา้นเรา 3 เทา่, ครมีกันแดดชเิซโด ้แอน

เนสซา่ทีค่นไทยรูจั้กเป็นอย่างด ี และสนิคา้อืน่ ๆ  หรอืใหท้่านไดส้นุกกับการเลอืกซือ้สนิคา้ แบรนด์

ดังอาทิ LOUIS VULTTON, UNIQLO, กระเป๋าสุดฮิต BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสื้อ COMME 

DES GARCONS, H&M หรอืเลอืกซือ้รองเทา้หลากหลายแบรนดด์ัง อาท ิNIKE, CONVERSE, NEW 

BALANCE, REEBOK ฯลฯ ไดท้ีร่า้น ABC MART 

* *อสิระอำหำรค ำ่ตำมอธัยำศยั** 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B9%87%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%9F%E0%B8%B9%E0%B8%88%E0%B8%B4


 

 

 

 

 

 

 

 

 สมควรแกเ่วลำ น ำทำ่นเดนิทำงสูเ่มอืงนำรติะ เพือ่เขำ้สูท่ ีพ่กัโรงแรม 

พกัที ่ โรงแรม APA MAKUHARI HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่ ี ่ โตเกยีว-อสิระเต็มวนั-โตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์หรอืชอ๊ปป้ิงยำ่นชบิยุะ และโอไดบะ  

  (ไมม่รีถบสับรกิำร)        (B/-/-) 

 

(ไมม่รีถบสับรกิาร) 
 
เชำ้ บรกิำรอำหำรเชำ้  ณ หอ้งอำหำรโรงแรม (5) 

อสิระเต็มวัน ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิง หรอืเดนิทางสูส่ถานทีท่อ่งเทีย่วอืน่ๆ โดยมไีกดค์อยใหค้ าแนะน าใน
การเดนิทางอาท ิ

 ศำลเจำ้เมจ ิเป็นศาลเจา้หลวงในศาสนาชนิโต ทีส่รา้งขึน้เพือ่อทุศิและเป็นทีส่ถติยว์ญิญาณขององค์

สมเด็จพระจักรพรรดเิม จ ิซึง่เป็นจักรพรรดทิี่มคีวามส าคัญกับประเทศญี่ปุ่ นยุคปัจจุบันเป็นอย่างยิง่ 

และไดรั้บความเคารพจากชาวญีปุ่่ นยคุปัจจบุนัมากทีส่ดุ 

 ยำ่นชนิจุกุ ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับการจับจ่ายซือ้สนิคา้นานาชนดิ ไดจ้ากที่นี่ ไม่ว่าจะเป็น รำ้น

ซำนรโิอะ รา้นขายเครือ่งอเิลคทรอนกิส ์กลอ้งถ่ายรูปดจิติอล นาฬกิา เครือ่งส าอาง ต่างๆ กันทีร่า้น 

MATSUMOTO แหล่งรวมเหล่าบรรดาเครือ่งส าอางมากมาย อาท ิมารค์เตา้หู,้ โฟมลา้งหนา้ WHIP 

FOAM ทีร่าคาถูกกว่าบา้นเรา 3 เท่า, ครมีกันแดดชเิซโด ้แอนเนสซา่ทีค่นไทยรูจั้กเป็นอยา่งด ี และ

สนิคา้อืน่ ๆ  หรอืใหท้า่นไดส้นุกกับการเลอืกซือ้สนิคา้ แบรนดด์ังอาท ิLOUIS VULTTON, UNIQLO, 

กระเป๋าสุดฮิต BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสื้อ COMME DES GARCONS, H&M หรือเลือกซื้อ

รองเทา้หลากหลายแบรนดด์ัง อาท ิNIKE, CONVERSE,  

NEW  BALANCE, REEBOK ฯลฯ ไดท้ีร่า้น ABC MART 
 ยำ่นฮำรำจกู ุทา่นจะไดพ้บกบัการแตง่ตัวทีเ่ป็นเอกลักษณ์ แหวกแนว ตามสไตลว์ัยรุน่ญีปุ่่ น การแต่ง

กายเลยีนแบบคาแรคเตอรก์ารต์นูตา่งๆ  

 โอโมเตะซนัโด รา้น Kiddyland ศูนยร์วมของเล่นหลากหลาย น่ารัก และแปลกๆ เหมาะส าหรับเป็น

ของฝากเด็กเล็ก เด็กโต ตุ๊กตาบลายด์ สนูปป้ี คติตี้ คาแรคเตอร่ต่างๆ หรอื เกมส ์ของเด็กเล่นที่

หลากหลายใหท้า่นไดเ้ลอืกชมเลอืกซือ้หาอยา่งจใุจ  

 ชบิูยำ่ ยา่นวัยรุ่นชือ่ดังอกีแห่งของมหานครโตเกยีวท่านจะไดต้ืน่ตาตืน่ใจกับแฟชัน่ทันสมัยของหนุ่ม

สาวชาวแดนปลาดิบจากรา้นคา้มากมาย มากกว่า 100 รา้นคา้ และ “ตกึ 109” ตึกชื่อดังที่เป็น

สญัลักษณ์ของยา่นนัน้  

 

 



 

 

 

 

 

 

* *อสิระอำหำรกลำงวนั และอำหำรค ำ่ตำมอธัยำศยั** 

หรอืหากท่านใดมีความประสงค์จะ เลอืกซื้อดสินยีแ์ลนดเ์พิม่ท่ำนละ 2,700 บำท (ไม่รวมค่า

เดนิทาง) สวนสนุกทีม่นัีกท่องเทีย่วต่อปีเกอืบ 20 ลา้นคนต่อ ซึง่มากทีส่ดุในประเทศญีปุ่่ น และมาก

เป็นอนัดับ 2 ของโลก สรา้งขึน้โดยบรษัิทผลติภาพยนตรก์ารต์นูวอลทด์สินีย ์เปิดใหบ้รกิารในปี 1983 

ซึง่เป็นสวนสนุกดสินียแ์ลนดแ์ห่งแรกทีส่รา้งขึน้นอกประเทศสหรัฐอเมรกิา ประกอบดว้ยธมีหลกั 7 

ธี ม  World Bazaar/ Tomorrowland / Toontown / Fantasyland / Critter Country 

/Westernland /Adventureland โดยตกแต่งตามฤดูกาล และมีการเดินขบวนพาเหรดที่

สนุกสนาน  

  

 

 

 

 

 

 

พกัที ่ โรงแรม APA MAKUHARI HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ 

 
 

วนัทีห่ำ้  สนำมบนิฮำเนดะ-สนำมบนิ สวุรรณภมู ิ     (B/-/-) 

เชำ้ บรกิำรอำหำรเชำ้  ณ หอ้งอำหำรโรงแรม (6) 
09.15 น.   ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสำยกำรบนิสงิคโปร ์แอรไ์ลน ์(SINGAPOR AIRLINE)  

เทีย่วบนิที ่SQ631  

15.15 น. เดนิทางถงึสนามบนิสงิคโปรเ์พือ่รอเปลีย่นเครือ่ง ทุกทา่นสามารถเดนิซือ้สนิคา้ DUTY FREE หรอืใช ้

บรกิารของสนามบนิสงิคโปรไ์ดจ้นถงึเวลาเรยีกขึน้เครือ่ง 

17.30 น.  ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ ดว้ยเทีย่วบนิที ่SQ 982 

19.00 น.     เดนิทางถงึ สนำมบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HIGHLIGHT 

อำหำรพเิศษ 
 

บปุเฟ่หข์ำปยูกัษ ์

 

 

 

 

 

 

 

JAPANNESE SET  
 

 

 

 

 

 

 

* ทำ่นใดมไีฟลท์บนิภำยในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทรำบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทำ่นเอง ** 

มหีวัหนำ้ทวัรบ์รกิำรจำกเมอืงไทย เมือ่มผีูร้ว่มเดนิทำงต ัง้แต ่30 ทำ่นขึน้ไป กรณีผูเ้ดนิทำงนอ้ยกวำ่ 30 ทำ่น 

มไีกดใ์หบ้รกิำรทำ่นเดยีว เดนิทำงพรอ้มทำ่นจำกเมอืงไทย 



 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:  รำยกำรทวัรส์ำมำรถเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม เนือ่งจำกสภำวะอำกำศ, 

กำรเมอืง, สำยกำรบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ กำรบรกิำรของรถบสัน ำเทีย่วญีปุ่่ น ตำม

กฎหมำยของประเทศญีปุ่่ น สำมำรถใหบ้รกิำรวนัละ 10 ช ัว่โมง มอิำจเพิม่เวลำได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบั

จะเป็นผูบ้รหิำรเวลำตำมควำมเหมำะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภำพกำรจรำจรในวนัเดนิทำงน ัน้ๆ เป็นหลกั จงึขอ

สงวนสทิธิใ์นกำรปรบัเปลีย่นเวลำทอ่งเทีย่วตำมสถำนทีใ่นโปรแกรมกำรเดนิทำง 

อตัรำคำ่บรกิำรรวม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

 คา่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง (มหีัวหนา้ทัวรเ์มือ่มผีูร้ว่มทาง 30ทา่น) 
 

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์น

หอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนื่องจากทางญีปุ่่ นไดป้ระกาศ

ยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศใหย้ืน่วซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิม่ 2,000 บาท ส าหรับการยืน่

รอ้งขอวซีา่ หรอืมากกวา่ 2,000 บาท ตามทีส่ถานทตูก าหนด และมคีา่บรกิารวซีา่ตา่งหาก 



× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน ้าหนักเกนิกว่าที่สายการบนินั้นๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน 

× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

× คำ่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,500 บำท/ทำ่น/ทรปิ, คำ่ทปิหวัหนำ้ทวัรแ์ลว้แตค่วำมพงึพอใจของทำ่น 

× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 
 

เดนิทำงขึน้ต ่ำ 30 ท่ำน หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดีที่จะช าระ

คา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลื่อนการเดนิทางไปในวันอืน่ต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่านทราบ

ลว่งหนา้  

 

เงือ่นไขกำรจอง และ กำรช ำระเงนิ  : 

 มดัจ ำทำ่นละ 15,000 บำท ภายหลังจากทีท่่านสง่เอกสารการจอง 24 ชั่วโมง  กรณีลูกคา้ท าการจองกอ่นวัน

เดนิทางภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  

 สว่นทีเ่หลอื ช ำระกอ่นวนัเดนิทำงอยำ่งนอ้ย 30 วนั 

 หากไมช่ าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

 หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ด ้

ระบไุวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

 หำกช ำระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส ำเนำกำรโอนเงนิ พรอ้มระบชุ ือ่พนกังำนขำยมำทำงแฟกซ ์

 สง่รำยชือ่ส ำรองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทำงตอ้งสง่ส ำเนำหนงัสอืเดนิทำง (Passport) โดยเซ็นตช์ ือ่พรอ้มยนืยนั

วำ่ตอ้งกำรเดนิทำงทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบำ้ง, เบอรโ์ทร // [หำกไมส่ง่ส ำเนำหนงัสอื

เดนิทำง (Passport) มำให ้ทำงบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่ำเสยีหำยอนัเกดิจำกควำม

ผดิพลำดจำกกำรสะกดชือ่-นำมสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นกำรจองต ัว๋เคร ือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลือ ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึน้ไป และเหลือหนา้กระดาษ

อยา่งต ่า 2 หนา้หากไมม่ัน่ใจโปรดสอบถาม 
 

เง ือ่นไขยกเลกิกำรจอง : 

เนื่องจากเป็นราคาต๋ัวเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดท้กุ

กรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้

ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ 

ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและ

เงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 

จำกมำตรกำรยกเวน้วซี่ำเขำ้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ ำนกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 
วนั ไม่วำ่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่กำรทอ่งเทีย่ว เยีย่มญำต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสำรในข ัน้ตอนกำรตรวจเขำ้
เมอืง เพือ่ยนืยนักำรมคีณุสมบตักิำรเขำ้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1. ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 



2. สิง่ทีย่นืยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญี่ปุ่ นได ้(เชน่ เงนิสด 
บตัรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 

คณุสมบตักิำรเขำ้ประเทศญีปุ่่ น (ส ำหรบักรณีกำรเขำ้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมำตรกำรยกเวน้วซีำ่) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ัดตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพ านักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และ
ไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
 

หมำยเหต ุ: กรณุำอำ่นศกึษำรำยละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท ำกำรจอง เพือ่ควำมถกูตอ้งและควำมเขำ้ใจ

ตรงกนัระหวำ่งทำ่นลกูคำ้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นกำรเดนิทำงหรอืปรบัรำคำคำ่บรกิำรขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทำ่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุ
งาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรือค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอด
บหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และ
ไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุำแจง้บรษิทัฯ อยำ่งนอ้ย 7 วนักอ่นกำร
เดนิทำง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู ้
เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของ
ทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง 
เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

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

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลา
ในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา 
ซึง่อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ 1ขวด ต่อคนต่อวันเริม่ในวันที่ 2 ของการเดนิทาง ถงึวันที ่4 ของการเดนิทาง รวมจ ำนวน 3 
ขวด 

15. การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัว่โมง ในวันนัน้ๆ มอิาจ

เพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวัน

เดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 

  



ใบจองทวัร ์ / BOOKING FORM 

 
รายการทัวร ์                       EXCLUSIVE TOKYO                      วันเดนิทาง........................................ 

ชือ่ผูต้ดิตอ่ (ผูจ้อง) .................................................................. โทร...................................................... 

จ านวนผูเ้ดนิทางทัง้หมด.................คน   (ผูใ้หญ.่...............ทา่น / เด็กอายตุ ่ากวา่ 12 ปี..............ทา่น) 

จ านวนหอ้งพักทีใ่ชท้ัง้หมด.............หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 

รำยชือ่ผูเ้ดนิทำง (กรณุำกรอกชือ่ไทยและองักฤษอยำ่งถกูตอ้งตำมหนงัสอืเดนิทำง เรยีงตำมหอ้งพกั) 
 

ล ำดบั 
ค ำน ำหนำ้ – ชือ่        
(ภำษำองักฤษ) 

นำมสกลุ              
(ภำษำองักฤษ) 

วนัเกดิ                       
(ว/ด/ป) 

เลขที ่          
หนงัสอืเดนิทำง 

วนัหมดอำย ุ
หนงัสอื
เดนิทำง 

ตวัอยำ่ง MISS SUHANSA CHUMPHOLWONGSE 01/01/1988 AA4470524 1/1/2021 
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หมำยเหต ุ กรณุาแจง้ความประสงคอ์ืน่ตามทีท่า่นตอ้งการ อาทเิชน่ 

อำหำร   ไมท่านเนือ้วัว  ไมท่านเนือ้หม ู  ไมท่านสตัวปี์ก  ทานมงัสาวรัิต 

รายละเอยีดอืน่ๆ .................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................................... 

 
ขำ้พเจำ้รบัทรำบเงือ่นไขในรำยกำรทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 

 
 

ลงชือ่.............................................................ผูจ้อง 
 

(..............................................................) 


