
 

 

 

 
 

TOKYO 5D3N  

ซุปตาร ์สก ีแบว๊กระจาย 

ก าหนดการเดนิทางเดอืนธนัวาคม 60  

 

โดยสายการบนิสกูต๊ แอรไ์ลน ์(TR) 

เลน่สก ีณ ฟจูเิท็น หมูบ่า้นโอชโินะฮกัไก 

น ัง่กระเชา้ คาช ิคาช ิวดัอาซากสุะ ผา่นชมโตเกยีวสกายทร ี 

เพลดิเพลนิเต็มอิม่ที ่โอไดบะ ไดเวอรซ์ติ ี ้โตเกยีว พลาซา่ 

อสิระชอ้ปป้ิงจใุจเต็มวนั หรอื เลอืกซือ้ทวัรเ์สรมิโตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์

อาบน า้แรธ่รรมชาต ิดนิเนอรข์าปยูกัษ ์FREE WIFI ON BUS 

มนี า้ด ืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 



 
** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ / Infant เด็กอายตุ า่กวา่ 2 ปี ราคา 7,900.-** 

 ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกดท์า่นละ 1,000 บาท/ทรปิ** 
 

วนัแรก      กรงุเทพ   สนามบนิดอนเมอืง  

21.00 น. พรอ้มกันที่ สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ชัน้ 3 อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ประตู 6 

เคาน์เตอร ์ 6 สายการบนิสกู๊ต (SCOOT) เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวย

ความสะดวกในการเชค็อนิ 

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

ตอ่ทา่น (หากตอ้งการซือ้น ้าหนักเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่)  

สายการบนิมบีรกิารจ าหนา่ยอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง (ราคาทวัรไ์มร่วมคา่อาหาร) 

วนัทีส่อง   สนามบนินารติะ – วดัอาซากุสะ – ผา่นชมโตเกยีวสกาย ทร ี- กระเชา้คาช ิคาช ิ-โกเท็มบะ 

เอา้ตเ์ลต – Dinner บฟุเฟตข์าปยูกัษ ์- ออนเช็นธรรมชาต ิ 

00.35 น. เหริฟ้าสู ่เมอืงนารติะ ประเทศญีปุ่่ น โดยเทีย่วบนิที ่TR868 

08.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนินารติะ ประเทศญีปุ่่ น น าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร 

เรียบรอ้ยแลว้ (เวลาทีญ่ ีปุ่่ น เร็วกว่าเมอืงไทย 2 ช ัว่โมง กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพื่อความ

สะดวกในการนัดหมายเวลา) ***ส าคญัมาก!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นญุาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก 

เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั น าท่านเดนิทางสูเ่มอืง เมอืง

โตเกยีว น าท่านนมัสการเจา้แม่กวนอมิทองค า ณ วดัอาซากุสะ วัดที่ไดช้ือ่ว่าเป็นวัดที่มีความ

ศักดิส์ทิธิ ์และไดรั้บความเคารพนับถอืมากทีส่ดุแหง่หนึง่ในกรงุโตเกยีว ภายในประดษิฐานองคเ์จา้แม่

กวนอมิทองค าทีศ่ักดิส์ทิธิ ์ขนาด 5.5 เซนตเิมตร ซึง่มักจะมผีูค้นมากราบไหวข้อพรเพือ่ความเป็นสริิ

มงคลตลอดทัง้ปี ประกอบกับภายในวัดยังเป็นทีต่ัง้ของโคมไฟยักษ์ทีม่ขีนาดใหญ่ทีสุ่ดในโลกดว้ย

ความสงู 4.5 เมตร ซึง่แขวนหอ้ยอยู ่ณ ประตูทางเขา้ทีอ่ยูด่า้นหนา้สดุของวัด ทีม่ชี ือ่ว่า “ประตูฟ้าค า

รณ” และถนนจากประตเูขา้สูต่ัววหิารทีป่ระดษิฐานเจา้แมก่วนอมิทองค า มชีือ่วา่ ถนนนากามเิซะ ซึง่

เป็นทีต่ัง้ของรา้นคา้ขายของทีร่ะลกึพืน้เมอืงต่างๆ มากมาย อาท ิขนมนานาชนดิ ของเล่น รองเทา้ 

พวงกญุแจทีร่ะลกึ ฯลฯ ใหท้กุทา่นไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากของทีร่ะลกึอสิระ และท่านสามารถเดนิไป

ถ่ายรูปคู่กับหอคอยที่สูงที่สุดในโลก แลนดม์ารก์แห่งใหม่ของกรุงโตเกยีว ณ รมิแม่น ้าสุมดิะ 

หอคอยโตเกยีวสกาย ทร ี(Tokyo Sky tree) (ไม่รวมค่าขึน้หอคอย) หอส่งสัญญาณ

โทรคมนาคมทีสู่งทีสุ่ดในโลก ... เปิดใหบ้รกิารเมือ่วันที่ 22 พฤษภาคม 2555 โดยหอนี้มคีวามสูง 

634 เมตร สามารถท าลายสถติคิวามสงูของหอกวางตุง้ ในมณฑลกว่างโจว ซึง่มคีวามสงู 600 เมตร 

และหอซเีอ็น ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มีความสูง 553 เมตร ... ทิวทัศน์ของ 

“หอคอยโตเกยีวสกายทร”ี ทีบ่รรจเุทคโนโลยแีนวหนา้สดุสามารถมองเห็นไดจ้ากละแวกวัดอาซะกซุา่

ทีเ่ต็มไปดว้ยกลิน่อายแบบเมอืงเกา่ของเอะโดะ 

 เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว 

04-08 ธนัวาคม 2560 26,999.- 7,900.- 

10-14 ธนัวาคม 2560 23,999.- 7,900.- 

16-20 ธนัวาคม 2560 26,999.- 7,900.- 



 น าท่านเดนิทางสู ่ทะเลสาบคาวากูจโิกะ (Lake Kawaguchiko) ทะเลสาบทเีป็นจุดชมววิฟจูทิี่

สวยทีส่ดุแห่งหนึง่ พเิศษ!!! น าทา่นขึน้กระเชา้ลอยฟ้า คาช ิคาช ิ(Kachi Kachi Ropeway) 

กระเชา้ทีจ่ะพาไปบนยอดเขา Mitsutoge เพือ่ชมความสวยงามของทะเลสาบคาวากจูโิกะจากมมุสงู

เปิดใหบ้รกิารทุกวันตลอดทัง้ปี (อาจมกีารงดใหบ้รกิารช ัว่คราวเนือ่งจากสาเหตุต่างๆ เช่น 

สภาพอากาศไมเ่อือ้อ านวย) เพยีงไม่กีน่าทถีงึยอดเขา ชมววิแบบพาโนรามาทีม่คีวามสูง 1,075 

เมตร ทา่นสามารถชมทัศนยีภาพโดยรอบของภเูขาไฟฟจูแิละทะเลสาบคาวากจุไิด ้และในวันทีอ่ากาศ

แจม่ใสจะสามารถมองเห็นไดไ้กลถงึภเูขาแอลป์ญีปุ่่ นทางตอนใต ้(เทอืกเขาอากาอชิ ิและเทอืกเขาอา

ราคาวะ) จากนัน้น าเดนิทางสู ่โกเท็มบะ แฟคทอรี ่เอา้ทเ์ล็ต ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงอยา่งจุใจกับสนิคา้

แบรนดเ์นมที่แหล่งรวมสนิคา้น าเขา้และสนิคา้แบรนดญ์ีปุ่่ นโกอนิเตอรม์ากมาย เชน่ MK MICHEL 

KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY, DIFFUSIONE TESSILE ฯลฯ เลอืกซือ้ กระเป๋าไฮ

ไซ BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL,TUMI,GAP, ARMANY ฯลฯ เลอืกดเูครือ่งประดับ และนาฬกิา

หรู อยา่ง TAG HEUER, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯ รองเทา้แฟชัน่ HUSH 

PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ หรอืเลอืกซือ้สนิคา้ส าหรับคุณหนู AIGLE, 

BANDAI ASOBI, HAKKA KIDS และสนิคา้อืน่ๆ อกีมากมาย ไดเ้วลาน าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก  

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร ของโรงแรม เมน ูบฟุเฟตข์าปยูกัษ ์(2)  

พกัที ่ Fujisan Resort Hotel หรอืระดบัเดยีวกนั   

จากน ัน้ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการ แชน่ า้แรอ่อนเซ็นธรรมชาต ิเชือ่วา่ถา้ไดแ้ชน่ า้แรแ่ลว้ จะ

ท าใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขี ึน้ 

วนัทีส่าม   หมูบ่า้นโอชโินะฮกัไก - พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว – ฟูจเิท็น สก ีรสีอรท์ - โตเกยีว - ชนิจูกุ – 

โอไดบะ 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

จากนัน้เดนิทางสู่ หมู่บา้นโอชโินะฮกัไก (Oshino Hakkai) ในช่วงฤดูใบไมเ้ปลี่ยนสเีป็นจุด

ท่องเทีย่วส าคัญอกีสถานทีห่นึง่ โดยมวีวิภูเขาไฟฟจูสิขีาวตัดกับพืน้หลังสฟ้ีา และใบไมเ้ปลีย่นส ีสี

เหลอืง แดง สม้ เป็นภาพทีส่วยงามมาก โอชโินะฮักไกเป็นหมูบ่า้นเล็กๆ ประกอบดว้ยบอ่น ้า 8 บอ่ใน

โอชโินะ ตัง้อยูร่ะหว่างทะเลสาบคาวากจูโิกะ กับทะเลสาบยามานาคาโกะ บ่อน ้าทัง้ 8 นี้เป็นน ้าจาก

หมิะทีล่ะลายในชว่งฤดรูอ้น ทีไ่หลมาจากทางลาดใกล ้ๆ ภเูขาไฟฟจูผิา่นหนิลาวาทีม่รีูพรุนอายกุว่า 80 

ปี ท าใหน้ ้าใสสะอาดเป็นพเิศษ นอกจากนีย้งัมรีา้นอาหาร รา้นจ าหน่ายของทีร่ะลกึ และซุม้รอบๆบอ่ ที่

ขายทัง้ผัก ขนมหวาน ผักดอง งานฝีมอื และผลติภัณฑท์อ้งถิน่อืน่ๆ อสิระใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับ

การถ่ายรูปและซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย จากนั้นน าท่านไปสัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่ที ่

พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว (Experience Earthquake) ทีจ่ าลองเรือ่งราวของภเูขาไฟฟจู ิและทา่น

จะไดส้ัมผัสกับบรรยากาศของการจ าลองเหตุการณ์เรือ่งราวต่างๆ เกีย่วกับแผ่นดนิไหวทีเ่กดิขึน้ใน

ประเทศญีปุ่่ น และจากนัน้ใหท้า่นไดอ้สิระเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึตามอธัยาศัย 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 

น าท่านสัมผัสประสบการณ์ความสนุกสนานที ่ฟูจเิท็น สกรีสีอรท์ ลานสกแีละทีพ่ักทีต่ัง้อยู่บรเิวณ

ภูเขาไฟฟูจิ ท่านจะไดส้ัมผัสกับหิมะที่ตกในช่วงปีใหม่ หากมีเวลาพอ อสิระ ใหท้่านไดส้ัมผัส

ประสบการณ์ใหม ่อาท ิตืน่เตน้กับการลืน่ไถลดว้ย สก ีเลอืกสนุกกับสโนวบ์อรด์ หรอืเพลดิเพลนิกับ



การน่ังเลือ่นหมิะ ทีท่่านจะสามารถดืม่ด ่ากับทัศนียภาพทีถู่กปกคลุมดว้ยหมิะทีดู่แลว้สะอาดตาอยา่ง

ยิง่ (ราคาทวัรไ์มร่วมคา่เชา่อปุกรณ์และชุดส าหรบัเลน่กจิกรรมตา่งๆ)  

น าท่านเดนิทางกลับสู่เมือง เมอืงโตเกยีวใหท้่านอสิระ ย่านชอ้ปป้ิงชนิจุกุ ใหท้่านอสิระและ

เพลิดเพลินกับการชอ้ปป้ิงสินคา้มากมายและ เครื่องใช ้ไฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา 

เครื่องเล่นเกมส ์หรือสนิคา้ที่จะเอาใจคุณผูห้ญงิดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้ แบรนด์เนม เสือ้ผา้

แฟชัน่ส าหรับวัยรุ่น เครือ่งส าอางยีห่อ้ดังของญีปุ่่ นไมว่่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO 

และอืน่ๆ อกีมากมาย จากนัน้น าท่านเดนิทางไป ยา่นโอไดบะ (Odaiba) คอืเกาะทีส่รา้งขึน้ไวเ้ป็น

แหล่งชอ้ปป้ิง และแหล่งบันเทงิต่างๆ ในอ่าวโตเกยีว ไดรั้บการปรับปรุงใหม้ชี ือ่เสยีงและเป็นทีน่ยิม

ในชว่งหลังของปี 1990 นอกจากมสีถาปัตยกรรมทีส่วยงามตัง้อยู่มากมายแลว้ แต่ก็ยังคงความเป็น

ธรรมชาตไิวด้ว้ยความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่สีเขียว ไดเวอรซ์ติ ี ้โตเกยีว พลาซ่า (DiverCity 

Tokyo Plaza) เป็นหา้งดังอกีหา้งหนึง่ ทีอ่ยูบ่นเกาะ โอไดบะ จดุเดน่ของหา้งนีก้็คอื หุน่ยนตก์นัด ัม้ 

ขนาดเทา่ของจรงิ ซึง่มขีนาดใหญม่าก ในบรเิวณหา้ง ก็จะมรีา้นคา้ส าหรับคอกันดัม้ อยา่งเชน่ กนัด ัม้

คาเฟ่ (Gundam Cafe) และถา้อยากเขา้ไปดูนิทรรศกาลกันดัม้ ก็ตอ้งไปที่ กนัด ัม้ฟรอนท ์

(Gundam Front) ซึง่อยูใ่นบรเิวณหา้ง ไดเวอรซ์ติี ้

ค า่         อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั  NARITA KIKUSUI HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่ ี ่ อสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั หรอื เลอืกซือ้ทวัรเ์สรมิโตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

***อสิระทอ่งเทีย่วเต็มวนั*** ไมม่รีถบสัใหบ้รกิาร แตม่ไีกดแ์นะน าการเดนิทางใหท้า่น 

 ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูการเดนิทางจากไกด ์เพือ่ความสะดวกในการเดนิทาง หรอืชอ้ปป้ิงในยา่น

การคา้อนัทันสมยัของมหานครโตเกยีวศนูยร์วมวัยรุน่แหลง่ชอ้บป้ิงชือ่ดัง  

แนะน าสถานทีท่อ่งเทีย่วในโตเกยีว (ไมร่วมคา่เดนิทาง หรอืคา่ต ัว๋รถไฟ) 

 ยา่นฮาราจกู ุทา่นจะไดพ้บกบัการแตง่ตัวทีเ่ป็นเอกลักษณ์ แหวกแนว ตามสไตลว์ัยรุน่ญีปุ่่ น การแต่ง

กายเลยีนแบบคาแรคเตอรก์ารต์นูตา่งๆ  

 โอโมเตะซนัโด รา้น Kiddyland ศูนยร์วมของเล่นหลากหลาย น่ารัก และแปลกๆ เหมาะส าหรับเป็น

ของฝากเด็กเล็ก เด็กโต ตุ๊กตาบลายด์ สนูปป้ี คติตี้ คาแรคเตอร่ต่างๆ หรือ เกมส ์ของเด็กเล่นที่

หลากหลายใหท้า่นไดเ้ลอืกชมเลอืกซือ้หาอยา่งจใุจ  

 ชบิยูา่ ยา่นวัยรุน่ชือ่ดังอกีแห่งของมหานครโตเกยีวท่านจะไดต้ืน่ตาตืน่ใจกับแฟชัน่ทันสมัยของหนุ่ม

สาวชาวแดนปลาดบิจากรา้นคา้มากมาย มากกว่า 100 รา้นคา้ และ “ตกึ 109” ตกึชือ่ดังที่เป็น

สญัลักษณ์ของยา่นนัน้  

 สวนอุเอโนะ (Ueno Park) เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ของโตเกยีว จุดชมซากรุะยอดนยิมของ

กรงุโตเกยีว 

 ตลาดอะเมโยโกะ (Ameyoko Market) ตลาดทีค่กึคักเกอืบตลอดเวลาตัง้อยูร่ะหว่างสถานีอเุอ

โนะ (Ueno Station) และสถานโีอคาชมิาช ิ(Okachimachi Station) สนิคา้หลากหลายชนดิทัง้ ของ

สด ของใช ้เครือ่งส าอาง กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้ทัง้ของญีปุ่่ น และของน าเขา้ทีส่ว่นใหญจ่ะมรีาคาถกู

กวา่ในหา้งบางรา้นอาจจะตอ่ราคาเพิม่ไดอ้กี อาหารทะเล ผลไม ้ผักสด รา้นขนมและของกนิเลน่  

หรอืเลอืกซือ้ทวัรเ์สรมิ โตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์สวนสนุกทีม่นัีกท่องเทีย่วต่อปีเกอืบ 20 ลา้นคนต่อ ซึง่

มากทีส่ดุในประเทศญีปุ่่ น และมากเป็นอนัดับ 2 ของโลก สรา้งขึน้โดยบรษัิทผลติภาพยนตรก์ารต์ูนวอลท์

ดสินยี ์เปิดใหบ้รกิารในปี 1983 ซึง่เป็นสวนสนุกดสินยีแ์ลนดแ์หง่แรกทีส่รา้งขึน้นอกประเทศสหรัฐอเมรกิา 



ประกอบดว้ยธมีหลกั 7 ธมี โดยตกแตง่ตามฤดกูาล และมกีารเดนิขบวนพาเหรดทีส่นุกสนาน (ราคาไม่

รวมคา่เขา้ ราคาประมาณ 3,000 บาท/ทา่น) 

 World Bazaar 

 Tomorrowland 

 Toontown 

 Fantasyland 

 Critter Country 

 Westernland 

 Adventureland  

* *อสิระอาหารกลางวนัและอาหารค า่ตามอธัยาศยั** 

ทีพ่กั  NARITA KIKUSUI HOTEL หรอืเทบีเทา่ 

วนัทีห่า้  สนามบนินารติะ – สนามบนิ ดอนเมอืง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

09.35 น.   ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิสกูต๊ (SCOOT) เทีย่วบนิที ่TR869   

14.55 น.     เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

**สายการบนิมบีรกิารจ าหนา่ยอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง (ราคาทวัรไ์มร่วมคา่อาหาร)** 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

ส าหรบัลกูคา้ทา่นทีไ่มเ่อาต ัว๋เครือ่งบนิ  หกัคา่ต ัว๋ออก 9,000 บาท จากราคาทวัร ์

 
 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 

การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วญีปุ่่ น ตาม

กฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบั

จะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ๆ เป็นหลกั จงึขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

 คา่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× 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 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระที่มีน ้าหนักเกนิกว่าที่สายการบนินั้นๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน 

× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,000 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 
 

เดนิทางขึน้ต ่า 34 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดีที่จะช าระ

คา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไปในวันอืน่ต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่านทราบ

ลว่งหนา้  
 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 มดัจ าทา่นละ 15,000 บาท ภายหลังจากทีท่า่นสง่เอกสารการจอง 24 ชั่วโมง  กรณีลกูคา้ท าการจองกอ่นวัน

เดนิทางภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

 หากไมช่ าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

 หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ด ้

ระบไุวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

 หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุ ือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ ือ่พรอ้มยนืยนั

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

เดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายอนัเกดิจากความ

ผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เคร ือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 
 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษ

อยา่งต ่า 2 หนา้หากไมม่ัน่ใจโปรดสอบถาม 

 

เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 

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 



 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 
วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้
เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ 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)้ 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ัดตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพ านักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และ
ไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
 

หมายเหต ุ: กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจ

ตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น  

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 ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการ
เดนิทาง 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 3 ของการเดนิทาง รวมจ านวน 2 
ขวด 

15. การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัว่โมง ในวันนัน้ๆ มอิาจ
เพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวัน
เดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 


