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ก ำหนดกำรเดนิทำงเดอืน เมษำยน 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชมดอกไมน้ำนำชนดิ ณ สวน Showa Kinen Koen 
 ไหวพ้ระใหญ ่ไดบทุส ึ

สมัผสัควำมงำมของ ภเูขำไฟฟจู ิช ัน้ 5  
ขอพรบอ่น ำ้ใสศกัดิส์ทิธิ ์หมูบ่ำ้นโอชโินะฮคัไค  

ขอพรเจำ้แมก่วนอมิ ณ วดัอำซำกสุะ   
จใุจกบัแหลง่ชอ้ปป้ิงชือ่ดงั โกเทมบะ เอำ้ทเ์ล็ต ออิอนมอลล ์ชนิจกุ ุ

  

พเิศษ!!! แชอ่อนเซ็น + บฟุเฟ่ตข์ำปยูกัษ ์  



!!!!!!!!!!!! FREE WIFI ON BUS!!!!!!!!!!!!! 

**เด็ก อำยไุมถ่งึ 2 ปี (Infant) รำคำ 8,000.-** 
ไมม่รีำคำเด็ก เนือ่งจำกเป็นรำคำพเิศษ และรำคำนีไ้มร่วมคำ่ทปิไกดท์ำ่นละ 1,000 บำท/ทรปิ 

รายการทวัร ์
วนัแรก      กรงุเทพฯ   สนำมบนิดอนเมอืง  

21.00 น. พรอ้มกันที่ สนำมบนินำนำชำตดิอนเมอืง ช ัน้ 3 อำคำรผูโ้ดยสำรระหว่ำงประเทศ ประตู 6 

เคำนเ์ตอร ์ 6 สำยกำรบนิสกูต๊ (SCOOT) เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวย

ความสะดวกในการเชค็อนิ 

สายการบนิ SCOOT ใชเ้ครือ่ง Boeing 787 Dreamliner จัดทีน่ั่งแบบ 3-3-3 น ้าหนักกระเป๋า 20 กก.

ตอ่ทา่น (หากตอ้งการซือ้น ้าหนักเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่)  

สำยกำรบนิมบีรกิำรจ ำหน่ำยอำหำรและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง (รำคำทวัรไ์ม่รวมอำหำรบน

เครือ่งขำไป) 

 

 

 

 

 

 

 

ซือ้ทีน่ ัง่พเิศษเพิม่ 

Stretching Seat : ทีน่ั่งยดืขาแถวหนา้สดุ เทีย่วบนิละ 2,200 บาท 

Super Seat : ทีน่ั่งซึง่มพีืน้ทีด่า้นหนา้เกา้อีก้วา้งขึน้ (34-35นิว้) เทีย่วบนิละ 1,000 บาท  

ซือ้น ำ้หนกัเพิม่  

เพิม่ 5 กโิลกรัม ราคาเทีย่วบนิละ 500 บาท  

เพิม่ 10 กโิลกรัม ราคาเทีย่วบนิละ 750 บาท 

เพิม่ 15 กโิลกรัม ราคาเทีย่วบนิละ 1,000 บาท 

เพิม่ 20 กโิลกรัม ราคาเทีย่วบนิละ 1,250 บาท 

หมำยเหต:ุ 

บตัรโดยสารไมส่ามารถอพัเกรดเป็น ScootBIZ ไมส่ามารถขอคนืเงนิหากไมเ่ดนิทาง และไมส่ามารถสะสมไมลไ์ด ้

หากมไิดซ้ือ้น ้าหนักลว่งหนา้ Scoot สงวนสทิธคิดิคา่น ้าหนักตามเรท เคาทเ์ตอรเ์ชค็อนิ (กโิลกรัมละ 890 บาท) 

 

 

 

วนัเดนิทำง 
ผูใ้หญ ่พกัหอ้ง
ละ 2-3 ทำ่น 

เด็กอำย ุ2 -12 
ปี พกักบัผูใ้หญ ่

1 ทำ่น 

เด็กอำย ุ2 -12 

ปี พกักบั 2 
ผูใ้หญ ่

(มเีตยีงเสรมิ) 

เด็กอำยตุ ำ่กวำ่ 

12 ปี พกักบั
ผูใ้หญ ่2 ทำ่น  

(ไมม่เีตยีงเสรมิ) 

พกัเดีย่วจำ่ย
เพิม่ 

19-23 เมษำยน 61 38,900 38,900 38,900 34,900 8,000 

20-24 เมษำยน 61 38,900 38,900 38,900 34,900 8,000 

21-25 เมษำยน 61 38,900 38,900 38,900 34,900 8,000 

22-26 เมษำยน 61 38,900 38,900 38,900 34,900 8,000 

23-27 เมษำยน 61 38,900 38,900 38,900 34,900 8,000 



วนัทีส่อง   นำรติะ – ชมดอกไม ้ณ สวนShowa Kinen Koen - โกเทมบะ แฟคทอรี ่เอำ้เล็ต – 

แชน่ ำ้แรอ่อนเซ็น + บฟุเฟห ์ขำปยูกัษ ์    (-/L/D) 

00.45 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงโตเกยีว ประเทศญีปุ่่ น โดยเทีย่วบนิที ่TR868  

08.50 น. เดนิทางถงึ สนำมบนินำรติะ ประเทศญีปุ่่ น น าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร 

เรียบรอ้ยแลว้ (เวลำทีญ่ ีปุ่่ น เร็วกว่ำเมอืงไทย 2 ช ัว่โมง กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพื่อความ

สะดวกในการนัดหมายเวลา) ***ส ำคญัมำก!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นญุำตใหน้ ำอำหำรสด จ ำพวก 

เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขำ้ประเทศ หำกฝ่ำฝืนมโีทษปรบัและจบั 

09.30 น. น าทา่นเดนิทางชมดอกไมน้ำนำชนดิ ณ สวน Showa Kinen Koen ตัง้อยูใ่นทะชคิะวะ 

(Tachikawa) ชานเมอืงโตเกยีว ภายในอาณาเขตพืน้ทีส่วนอนักวา้งใหญ่ แบง่ออกเป็นโซนตา่งๆ 

หลายโซน เชน่ สวนป่า สวนน ้า สวนญีปุ่่ น โซนรา้นกาแฟและรา้นอาหาร โซนบาบคีวิ สนามเด็กเลน่ 

และอืน่ๆ อกีมากมาย และทีแ่น่ๆ ก็คอืดอกไมน้านาพันธ ์อนังดงามตระการตา ในชว่งตน้ฤดใูบไมผ้ล ิ

ซากรุะกวา่ 1500 ตน้ พากนัเบง่บานอวดโฉมทีส่ดุสวย ยงัไมห่ยดุเพยีงแคนั่น้ เพราะในชว่งนีภ้ายใน

สวนยงัมทีุง่ทวิลปิหลำกสสีนักวำ่ 23,000 ตน้ ทุง่แดฟโฟดลิสเีหลอืงเขม้ ทุง่ดอกเรฟซดีสจีดั

จำ้น ทุง่ดอก Chinese Violet Cress สมีว่งหวำน ดอก Anemone ทีม่กีลบีดอกบางเบาดจุปีก

แมลงปอ และอืน่ๆ อกีมากมาย 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

เทีย่ง  บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (1)  

น าทา่นออกเดนิทางสู ่แหลง่ชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมชือ่ดังที ่โกเทมบะ แฟคทอรี ่เอำ้ทเ์ล็ต แหล่ง

รวมสนิคา้น าเขา้และสนิคา้แบรนดญ์ีปุ่่ นทีด่ังไปทั่วโลก พบกับคอลเลคชัน่เสือ้ผา้ใหมล่่าสดุ อาท ิMK 

MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY ฯลฯ เลอืกซือ้กระเป๋าแบรนดเ์นมยีห่อ้ดัง

ไดท้ีร่า้น BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, TUMOI, GAP, ARMANI ฯลฯ เลอืกดูเครือ่งประดับ 

และนาฬกิาหรูอยา่ง TAG HEURE, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯ รองเทา้

แฟชัน่ 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 จะ

ท ำใหผ้วิพรรณสวยงำมและชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขี ึน้ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

วนัทีส่ำม   หมูบ่ำ้นโอชโินะฮคัไค - ภเูขำไฟฟจู ิ(บรเิวณช ัน้5) - หลวงพอ่โตไดบสุ ึ–  

 ศำลเจำ้ทซรึงุะโอะกะ ฮะจมิงัก ู– ออิอนมอลล ์         (B/L/-) 

เชำ้   บรกิำรอำหำรเชำ้  ณ หอ้งอำหำรโรงแรม  (3) 

น าทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่ำ้นโอชโินะฮคัไค น าท่านเจาะลกึตามหาแหล่งน ้าบรสิทุธิจ์ากภเูขาไฟฟจู ิที่

เป็นแหลง่น ้าตามธรรมชาตติัง้อยูใ่นหมูบ่า้นโอชโินะ จ.ยามานช ิหรอืพูดในทางกลับกันคอืกลุ่มน ้าผุด

โอชโินะฮคัไค เพยีงกา้วแรกทีย่า่งเทา้เขา้ไปในบรเิวณโดยรอบ ก็สัมผัสไดถ้งึอากาศบรสิทุธิ ์และไอ

เย็นจากแหล่งน ้าธรรมชาตทิี่มใีหเ้ห็นอยู่ทุกมุม โดยภายในหมู่บา้นจะมีบ่อน ้าใสแจ๋วมีปลาคาร์ฟ

หลากหลายพันธุแ์หวกวา่ยดนู่าสบายในบอ่น ้า ซึง่แตล่ะบอ่นัน้เย็นจัดเพราะมอีณุหภมูใินน ้าเฉลีย่อยูท่ี ่

10-12 องศาฯ นอกจากชมแลว้ก็ยังมนี ้าผุดจากธรรมชาตใิหต้ักดืม่ตามอัธยาศัย และทีส่ าคัญหมูบ่า้น

โอชโินะยงัเป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงสนิคา้โอทอปชัน้เยีย่ม  

น าท่านเดนิทางสู่ “ภูเขำไฟฟูจ”ิสัญลักษณ์ของแดนอาทติย์อุทัยแห่งนี้ และยังเป็นภูเขาไฟที่มี

ลักษณะงดงามทีสุ่ดในโลกแห่งหนึง่ โดยมคีวามสงูประมาณ 3,776 เมตร ซึง่มหีมิะปกคลุมบนยอด

เขาตลอดทัง้ปี น าท่านขึน้สัมผัสบรรยากาศและกลิน่อายอยา่งใกลช้ดิที ่“สถำนทีี ่5”บนระดับความ

สงูที ่2,500 เมตร (ในกรณีทีอ่ำกำศเอือ้อ ำนวย) อสิระใหท้า่นไดบ้นัทกึภาพความงามของภเูขาไฟ

แหง่นี ้พรอ้มทัง้เลอืกชมและซือ้ “สนิคา้พืน้เมอืงและขนมอรอ่ย” มากมายตามอธัยาศัย 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

เทีย่ง  บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (4) 

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงคำมำครูะ ญีปุ่่ น ใหท้า่นไดน้มสัการ หลวงพอ่โตไดบสุ ึแหง่เมอืงคำมำครูะ 
ญีปุ่่ น อนัเลือ่งชือ่เป็นทีรู่จั้กกนัดขีองคนญีปุ่่ น ซึง่ถกูสรา้งขึน้ในสมยัคามาครูะเมือ่ราว 300 กวา่ปีกอ่น 
เป็นพระพทุธรปูกลางแจง้ส ารดิสงูถงึ 12 เมตร โดยการบรจิาคทานของชาวพทุธศาสนกิชนทัว่
ประเทศญีปุ่่ น ชาวญีปุ่่ นมคีวามเชือ่ในการบนบาน ขอใหป้ระสบความส าเร็จตา่งๆ ไมว่า่เรือ่ง การงาน 
ความรัก สขุภาพ หรอืแมก้ระทั่งขอลกู ส าหรับคูส่าม ีภรรยา ทีม่บีตุรยาก 

 น าทา่นเดนิทางสู ่ศำลเจำ้ทซรึงุะโอะกะ ฮะจมิงัก ู(Tsurugaoka Hachimangu) เป็นศาลเจา้
เกา่แกท่ีม่ชี ือ่เสยีงและส าคญัมากทีส่ดุของเมอืงคามาครุะ ศาลเจา้นีส้รา้งขึน้เพือ่อทุศิให ้Hachiman 
เทพแหง่สงคราม ทีต่ะกลูมนิาโมโตะและเหลา่ซามไูรใหก้ารนับถอื ศาลเจา้นีเ้ป็นหนึง่ในศาลเจา้ที่
ไดรั้บความนยิมอยา่งมากของญีปุ่่ น โดยเฉพาะในชว่งเทศกาลปีใหมจ่ะมชีาวญีปุ่่ น (รวมทัง้
ชาวตา่งชาต)ิ เดนิทางมาสกัการะเทพเจา้ทีศ่าลเจา้กวา่ 2 ลา้นคน ดา้นซา้ยของบนัไดขึน้ทางขึน้สู่

ศาลเจา้หลักมตีน้แปะกว๊ยอายนัุบพันปี (ปัจจบุนัเหลอืเพยีงซาก) ซึง่โชกนุคนทีส่ามของเมอืงถกู
คนรา้ยทีแ่อบอยูด่า้นหลังตน้แปะกว๊ยนีล้อบสงัหารโดยยงิธนูเขา้ใส ่

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าทา่นเดนิทางสูน่ารติะ 

น าท่านชอ้ปป้ิง หำ้งออิอน พลำซ่ำ (AEON)ทีแ่ห่งนี้เป็นหา้งสรรพสนิคา้แหล่งใหญ่รวบรวมสนิคา้

หลากหลายชนดิรอใหท้่านเลอืกซือ้ อาท ิเสือ้ผา้แฟชัน่น าสมัย กระเป๋ารองเทา้ เครือ่งส าอางของที่

ระลกึ เครื่องใชไ้ฟฟ้า อุปกรณ์อเิล็คทรอนิคส ์และยังมรีา้น 100 เยน ซึง่ของในรา้นจะมรีาคาเดยีว

เทา่นัน้ คอืราคา 100 เยน 

เย็น  อสิระ   อำหำรเย็น เพือ่ใหท้ำ่นไดใ้ชเ้วลำในกำรชอ้ปป้ิงไดเ้ต็มที ่

  ไดเ้วลำสมควร น ำทำ่นเดนิทำงสูโ่รงแรม 

พกัที ่Narita Marroad Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

วนัทีส่ ี ่ โตเกยีว – วดัอำซำกสุะ – ชอ้ปป้ิงชนิจกุ ุ- หำ้งไดเวอรซ์ติ ี ้โอไดบะ         

           (B/L/-) 

เชำ้   บรกิำรอำหำรเชำ้  ณ หอ้งอำหำรโรงแรม  (5) 

น าท่านเดินทางสู่ วดัอำซำกุสะ วัดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว ใหท้่านมีโอกาสขอพรจาก

พระพุทธรูปเจา้แม่กวนอมิทองค า  นอกจากนัน้ท่านยังจะไดพ้บเก็บภาพประทับใจกับโคมไฟขนาด

ยกัษ์ทีม่คีวามสงูถงึ 4.5 เมตรซึง่แขวนอยูบ่รเิวณประตูทางเขา้วัด และยังสามารถเลอืกซือ้ เครือ่งราง

ของขลังไดภ้ายในวัด ฯลฯ หรอืเพลดิเพลนิกับ ถนนนำคำมเิซ ถนนชอ้ปป้ิงทีม่ ีชือ่เสยีงของวัด มี

รา้นขายของทีร่ะลกึมากมายไมว่า่จะเป็นเครือ่งรางของขลัง ของเล่นโบราณ และตบทา้ยดว้ยรา้นขาย

ขนมทีค่นญีปุ่่ น มายงัวัดแหง่นีต้อ้งมาตอ่ควิกนัเพือ่ลิม้ลองกบัรสชาดสดุแสนอรอ่ย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  (6) 

น าทา่นชอ้ปป้ิงยา่นดัง “ยำ่นชนิจกุ”ุใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัการจับจา่ยซือ้สนิคา้นานาชนดิ ไดจ้าก

ทีน่ี ่ไมว่า่จะเป็น รา้นซานรโิอะ รา้นขายเครือ่งอเิลคทรอนกิส ์กลอ้งถา่ยรปูดจิติอล นาฬกิา 

เครือ่งส าอาง ตา่งๆ กนัทีร่า้น MATSUMOTO แหลง่รวมเหลา่บรรดาเครือ่งส าอางมากมาย อาท ิมารค์



เตา้หู,้ โฟมลา้งหนา้ WHIP FOAM ทีร่าคาถกูกวา่บา้นเรา 3 เทา่, ครมีกนัแดดชเิซโด ้แอนเนสซา่ที่

คนไทยรูจั้กเป็นอยา่งด ี และสนิคา้อืน่ ๆ  หรอืใหท้า่นไดส้นุกกบัการเลอืกซือ้สนิคา้ แบรนดด์งัอำท ิ

LOUIS VULTTON, UNIQLO, กระเป๋ำสดุฮติ BAO BAO ISSEY MIYAKE, เส ือ้ COMME 

DES GARCONS, H&M หรอืเลอืกซือ้รองเทำ้หลำกหลำยแบรนดด์งั อำท ิNIKE, 

CONVERSE, NEW BALANCE, REEBOK ฯลฯ ไดท้ีร่ำ้น ABC MART 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูย่ำ่นโอไดบะ ยา่นเมอืงใหมท่ีเ่กดิจากการถมทะเลขึน้มาเป็นเกาะ ชอ้ปป้ิงที่

หำ้งไดเวอรซ์ติ ี ้โอไดบะ (Odaiba) เป็นเกาะรวมศูนยก์ลางความบันเทงิ ของเมอืงโตเกยีว เมอืง

หลวงในปัจจบุนัของญีปุ่่ น โอไดบะ เป็นเกาะทีม่นุษยส์รา้งขึน้เอง โดยการน า ดนิ ทราย มาถม ทะเล 

ใหเ้กดิขึน้เป็น เกาะขึน้มา ตัง้แตปี่ ค.ศ. 1850 สรา้งกนัมาเป็นรอ้ยปีเลยทเีดยีว เกาะนีเ้ป็นเกาะทีแ่สดง

ใหเ้ห็นถงึ วสิยัทัศน ์และศักยภาพของชาวญีปุ่่ น ทีส่ามารถสรา้ง สิง่ทีเ่ป็นไปไมไ่ดใ้หเ้ป็นไปไดข้ึน้มา 

ใหท้่านไดอ้สิระชอ้ปป้ิงในแหล่งชอ้ปป้ิงขนาดใหญ่ทีม่รีา้นคา้ต่าง ๆ มารวมตัวกันถงึ 154 รา้น อำทิ

เชน่ Coach, H&M, Chloe, Uniqlo, Zara , Daiso 100 Yen, Onitsuka และยงัมหีำ้งใหเ้ลอืกเดนิท ัง้ 

AQUA CITY , VENUS FORT, DECKใหท้ำ่นไดเ้พลดิเพลนิกบักำรชอ้ปป้ิง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น  อสิระ   อำหำรเย็น เพือ่ใหท้ำ่นไดใ้ชเ้วลำในกำรชอ้ปป้ิงไดเ้ต็มที ่

  ไดเ้วลำสมควร น ำทำ่นเดนิทำงสูโ่รงแรม 

พกัที ่Narita Marroad Hotel หรอืเทยีบเทา่ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีห่ำ้  สนำมบนินำรติะ – สนำมบนิ ดอนเมอืง      (B/-/-) 

เชำ้ บรกิำรอำหำรเชำ้  ณ หอ้งอำหำรโรงแรม (7) 
10.00 น.   ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสำยกำรบนิสกูต๊ (SCOOT) เทีย่วบนิที ่TZ291   

14.55 น.     เดนิทางถงึ สนำมบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

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



HIGHLIGHT 

อำหำรพเิศษ 
 

บปุเฟ่หข์ำปยูกัษ ์

 

 

 

 

 

 

 

 

JAPANNESE SET  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

* ทำ่นใดมไีฟลท์บนิภำยในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทรำบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทำ่นเอง ** 

มหีวัหนำ้ทวัรบ์รกิำรจำกเมอืงไทย เมือ่มผีูร้ว่มเดนิทำงต ัง้แต ่35 ทำ่นขึน้ไป กรณีผูเ้ดนิทำงนอ้ยกวำ่ 35 ทำ่น 

มไีกดใ์หบ้รกิำรทำ่นเดยีว เดนิทำงพรอ้มทำ่นจำกเมอืงไทย 

 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:  รำยกำรทวัรส์ำมำรถเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม เนือ่งจำกสภำวะอำกำศ, 

กำรเมอืง, สำยกำรบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ 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 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระที่มีน ้าหนักเกนิกว่าที่สายการบนินั้นๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน 

× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

× คำ่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,000 บำท/ทำ่น/ทรปิ, คำ่ทปิหวัหนำ้ทวัรแ์ลว้แตค่วำมพงึพอใจของทำ่น 

× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 
 

เดนิทำงขึน้ต ่ำ 35 ท่ำน หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดีที่จะช าระ

คา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไปในวันอืน่ต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่านทราบ

ลว่งหนา้  

 

เงือ่นไขกำรจอง และ กำรช ำระเงนิ  : 

 มดัจ ำทำ่นละ 15,000 บำท ภายหลังจากทีท่า่นสง่เอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลกูคา้ท าการจองกอ่นวันเดนิทาง

ภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  

 สว่นทีเ่หลอื ช ำระกอ่นวนัเดนิทำงอยำ่งนอ้ย 30 วนั 

 หากไมช่ าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

 หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไขและขอสงวน

สทิธิค์า่มัดจ าการจอง 

 เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ด ้

ระบไุวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

 หำกช ำระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส ำเนำกำรโอนเงนิ พรอ้มระบชุ ือ่พนกังำนขำยมำทำงแฟกซ ์

 สง่รำยชือ่ส ำรองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทำงตอ้งสง่ส ำเนำหนงัสอืเดนิทำง (Passport) โดยเซ็นตช์ ือ่พรอ้มยนืยนั

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

เดนิทำง (Passport) มำให ้ทำงบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่ำเสยีหำยอนัเกดิจำกควำม

ผดิพลำดจำกกำรสะกดชือ่-นำมสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นกำรจองต ัว๋เคร ือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 
 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษ

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 

 



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

1. ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2. สิง่ทีย่นืยันว่าทา่นสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ 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 ุ: กรุณำอำ่นศกึษำรำยละเอยีดท ั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 จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไข
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. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู ้
เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของ
ทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง 
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 ตอ่คนตอ่วันเริม่ในวันที่ 2 ของการเดนิทาง ถงึวันที่ 4 ของการเดนิทาง รวมจ ำนวน 3 
ขวด 

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

เพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวัน

เดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 


