
 

 

 

 

ก ำหนดกำรเดนิทำงเดอืน มถินุำยน –  กนัยำยน 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ชมควำมอศัจรรยข์องสวน ฮติำช ิซไีซด ์พำรค ์  

และวดัอำซำกสุะ ผำ่นชมโตเกยีวสกำยทร ีชอ้ปป้ิงชนิจกู ุ

อสิระชอ้ปป้ิงยำ่นดงั ชนิจกู ุฮำรำจกู ูชบิยุำ่   

สกักำระ  “หลวงพอ่โต แหง่เมอืง อชุคิ”ุ 

FREE WIFI ON BUS 

มนี ำ้แรอ่ยำ่งดบีรกิำรบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

 

**เด็ก อำยไุมถ่งึ 2 ปี (Infant) รำคำ 6,000.-** 

ไมม่รีำคำเด็ก เนือ่งจำกเป็นรำคำพเิศษ และรำคำนีไ้มร่วมคำ่ทปิไกดท์ำ่นละ 1,000 บำท/ทรปิ 

ส ำหรบัลกูคำ้ทำ่นทีไ่มเ่อำต ัว๋เครือ่งบนิ  หกัคำ่ต ัว๋ออก 6,500 บำท จำกรำคำทวัร ์

รำยกำรทวัร ์
วนัแรก      กรงุเทพฯ   สนำมบนิดอนเมอืง  

21.00 น. พรอ้มกนัที ่สนำมบนินำนำชำตดิอนเมอืง ช ัน้ 3 อำคำรผูโ้ดยสำรระหวำ่งประเทศ ประต ู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 ำหนำ่ยอำหำรและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง  

 

 

 

 

 

 

ซือ้ทีน่ ัง่พเิศษเพิม่ 

Stretching Seat : ทีน่ั่งยดืขาแถวหนา้สดุ เทีย่วบนิละ 2,200 บาท 

วนัเดนิทำง ผูใ้หญ ่พกัหอ้งละ 2-3 ทำ่น พกัเดีย่วจำ่ยเพิม่ 

20 -24 มถินุำยน 2561 25,900 .- 8,000 .- 

4 – 8 กรกฎำคม 2561 25,900 .- 8,000 .- 

18 -22 กรกฎำคม 2561 22,222 .- 8,000 .- 

27 -31 กรกฎำคม 2561 29,900 .- 8,000 .- 

2 – 6 สงิหำคม 2561  25,900 .- 8,000 .- 

22 -26 สงิหำคม 2561 25,900 .- 8,000 .- 

30 สงิหำคม – 3 กนัยำยน 2561 25,900 .- 8,000 .- 

6 – 10 กนัยำยน 2561 25,900 .- 8,000 .- 

13 – 17 กนัยำยน 2561 25,900 .- 8,000 .- 

19 – 23 กนัยำยน 2561 27,900 .- 8,000 .- 

26 – 30 กนัยำยน 2561 27,900 .- 8,000 .- 



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

ซือ้น ำ้หนกัเพิม่  

เพิม่ 5 กโิลกรัม ราคาเทีย่วบนิละ 600 บาท  

เพิม่ 10 กโิลกรัม ราคาเทีย่วบนิละ 900 บาท 

เพิม่ 15 กโิลกรัม ราคาเทีย่วบนิละ 1,200 บาท 

เพิม่ 20 กโิลกรัม ราคาเทีย่วบนิละ 1,500 บาท 

 

หมำยเหต:ุ 

บตัรโดยสารไมส่ามารถอพัเกรดเป็น ScootBIZ ไมส่ามารถขอคนืเงนิหากไมเ่ดนิทาง และไมส่ามารถสะสมไมลไ์ด ้

หากมไิดซ้ือ้น ้าหนักลว่งหนา้ Scoot สงวนสทิธคิดิคา่น ้าหนักตามเรท เคาทเ์ตอรเ์ชค็อนิ (กโิลกรัมละ 890 บาท) 

วนัทีส่อง   สนำมบนินำรติะ – วดัอำซำกสุะ- ตลำดอะเมโยโกะ            (-/L/-) 

00.45 น. อกเดนิทางสูเ่มอืงโตเกยีว 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 

หมายเหต:ุ  เนือ่งจากเป็นไฟลห์ลังเทีย่งคนื เราจะไมม่กีารบรกิารอาหารบนเครือ่งแกล่กูคา้ในกรุ๊ป 

 **ทางบรษัิทจะใหบ้รกิารเป็น ขา้วเหนียวหมทูอด (อาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม) เมือ่

เดนิทางถงึสนามบนินารติะแทน (ทานบนรถบสั)**  

น าทา่นเดนิทางสู ่มหำนครโตเกยีว เพือ่นมสัการเจา้แมก่วนอมิทองค า ณ วดัอำซำกุสะ (Semjoji 

Temple) วัดทีไ่ดช้ ือ่ว่าเป็นวัดทีม่คีวามศักดิส์ทิธิ ์และไดรั้บความเคารพนับถอืมากทีส่ดุแห่งหนึง่ใน

กรงุโตเกยีว ภายในประดษิฐานองคเ์จา้แมก่วนอมิทองค าทีศ่ักดิส์ทิธิ ์ขนาด 5.5 เซนตเิมตร ซึง่มกัจะมี

ผูค้นมากราบไหวข้อพรเพือ่ความเป็นสริมิงคลตลอดทัง้ปี ประกอบกับภายในวัดยังเป็นทีต่ัง้ของโคม

ไฟยักษ์ที่มขีนาดใหญ่ที่สุดในโลกดว้ยความสูง 4.5 เมตร ซึง่แขวนหอ้ยอยู่ ณ ประตูทางเขา้ที่อยู่

ดา้นหนา้สุดของวัด ทีม่ชี ือ่ว่า “ประตูฟ้าค ารณ” และถนนจากประตูเขา้สูต่ัววหิารทีป่ระดษิฐานเจา้แม่

กวนอมิทองค า มีชือ่ว่า ถนนนำกำมเิซะ ซึง่เป็นที่ตัง้ของรา้นคา้ขายของที่ระลกึพื้นเมืองต่างๆ 

มากมาย อาท ิขนมนานาชนดิ ของเล่น รองเทา้ พวงกุญแจทีร่ะลกึ ฯลฯ ใหทุ้กท่านไดเ้ลอืกซือ้เป็น

ของฝากของทีร่ะลกึ 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่ตลำดอะเมโยโกะ(Ameyoko Market) ตลาดทีค่กึคักเกอืบตลอดเวลา

ตัง้อยูร่ะหวา่งสถานอีเุอโนะ (Ueno Station) และสถานโีอคาชมิาช ิ(Okachimachi Station) แต่กอ่น

นั้นบริเวณนี้เป็นที่ขายขนมและลูกอมลูกวาด ซึง่ในภาษาญี่ปุ่ นเรียกรา้นขนมเหล่านี้ว่า “Ameya 

Yokocho” จงึเป็นทีม่าของชือ่ตลาดอะเมโยโกะ (Ameyoko) ปัจจบุนัมสีนิคา้หลากหลายชนดิทัง้ ของ

สด ของใช ้เครือ่งส าอาง กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้ทัง้ของญีปุ่่ น และของน าเขา้ทีส่ว่นใหญจ่ะมรีาคาถกู

กวา่ในหา้งบางรา้นอาจจะตอ่ราคาเพิม่ไดอ้กี อาหารทะเล ผลไม ้ผักสด รา้นขนมของกนิเล่น เชน่ ทา

โกะยากยิกัษ์ โมจ ิขนมเคก้ ชอ็คโกแลต ไอศครมี ชานมไขม่กุ  และรา้นอาหารญีปุ่่ น อยา่งราเม็ง ซชู ิ

ขา้วหนา้ปลาไหล พืน้ทีต่ลาดกนิขนาดใหญ่กนิพืน้ทีไ่ปหลายซอย รวมถงึใตด้นิ สว่นใหญ่จะเปิดรา้น

ประมาณ 10 โมงเชา้ไปจนถงึชว่งเย็นๆ และมกัจะปิดทกุวันพธุ 

 *อสิระอำหำรค ำ่ตำมอธัยำศยั* 



 

 

 

 

 

 

 

 

ไดเ้วลาสมควร น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่กโรงแรม  

น ำท่ำนเขำ้เช็คอนิ หอ้งพกัโรงแรม  SHINJUKU LISTEL HOTEL หรอืเทียบเท่าระดับ

เดยีวกนั 

https://www.listel.co.jp/en/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่ำม   โตเกยีว – อสิระโตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์หรอืชอ้ปป้ิง ชนิจกู ุฮำรำจกู ุชบิยุำ่ (ไมม่รีถบสั

บรกิำร)                   (B/-/-) 

 

เชำ้ บรกิำรอำหำรเชำ้  ณ หอ้งอำหำรโรงแรม  

ใหท้า่นอสิระเต็มวัน (ไมม่รีถบสับรกิาร) ทา่นใดมคีวามประสงคจ์ะ เลอืกซือ้ดสินยีแ์ลนดเ์พิม่ทำ่นละ 

2,700 บำท (ไมร่วมคา่เดนิทาง) สวนสนุกทีม่นัีกทอ่งเทีย่วตอ่ปีเกอืบ 20 ลา้นคนต่อ ซึง่มากทีส่ดุใน

ประเทศญีปุ่่ น และมากเป็นอันดับ 2 ของโลก สรา้งขึน้โดยบรษัิทผลติภาพยนตรก์ารต์ูนวอลทด์สินีย ์

เปิดใหบ้รกิารในปี 1983 ซึง่เป็นสวนสนุกดสินียแ์ลนดแ์ห่งแรกทีส่รา้งขึน้นอกประเทศสหรัฐอเมรกิา 

ประกอบดว้ยธมีหลกั 7 ธมี World Bazaar / Tomorrowland /Toontown /Fantasyland 

/Critter Country /Westernland /Adventureland โดยตกแต่งตามฤดูกาล และมีการ

เดนิขบวนพาเหรดทีส่นุกสนาน  

 

 

 

  

 

 

 

 

หรอือสิระชอ้ปป้ิง หรอืเดนิทางสูส่ถานทีท่่องเทีย่วอืน่ๆ โดยมไีกดค์อยใหค้ าแนะน าในการเดนิทาง

อาท ิ

 ยำ่นชนิจุกุ ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับการจับจ่ายซือ้สนิคา้นานาชนิด 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

https://www.listel.co.jp/en/


สนิคา้อืน่ ๆ  หรอืใหท้า่นไดส้นุกกับการเลอืกซือ้สนิคา้ แบรนดด์ังอาท ิLOUIS VULTTON, UNIQLO, 

กระเป๋าสดุฮติ BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสือ้ COMME DES GARCONS, H&M หรอืเลอืกซือ้

รองเทา้หลากหลายแบรนดด์ัง อาท ิNIKE, CONVERSE,  

NEW  BALANCE, REEBOK ฯลฯ ไดท้ีร่า้น ABC MART 

 ยำ่นฮำรำจกู ุทา่นจะไดพ้บกบัการแตง่ตัวทีเ่ป็นเอกลักษณ์ แหวกแนว ตามสไตลว์ัยรุน่ญีปุ่่ น การแต่ง

กายเลยีนแบบคาแรคเตอรก์ารต์นูตา่งๆ  

 ชบิยูำ่ ยา่นวัยรุน่ชือ่ดังอกีแห่งของมหานครโตเกยีวท่านจะไดต้ืน่ตาตืน่ใจกับแฟชัน่ทันสมัยของหนุ่ม

สาวชาวแดนปลาดบิจากรา้นคา้มากมาย มากกว่า 100 รา้นคา้ และ “ตกึ 109” ตกึชือ่ดังที่เป็น

สญัลักษณ์ของยา่นนัน้  

 

* *อสิระอำหำรกลำงวนั และอำหำรค ำ่ตำมอธัยำศยั** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น ำท่ำนเขำ้เช็คอนิ หอ้งพกัโรงแรม  SHINJUKU LISTEL HOTEL หรอืเทียบเท่าระดับ

เดยีวกนั 

https://www.listel.co.jp/en/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่ ี ่   Hitachi Seaside Park – หลวงพอ่โตแหง่เมอืง อชุคิ ุ - อำม ิเอำทเ์ลท  

 – ออิอน มอลล ์                  (B/L/-) 

 

เชำ้ บรกิำรอำหำรเชำ้  ณ หอ้งอำหำรโรงแรม  

น าท่านเดนิทางสู ่น าทางสู ่HITACHI SEASIDE PARK  ฮติำช ิซไีซด ์(Hitachi Seaside Park) 
แหง่เมอืงฮติาชนิากะ สถานทีท่่องเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงของจังหวัดอบิะระก ิ(Ibaraki) ประเทศญีปุ่่ น เป็น
สวนดอกไมซ้ ึง่ตัง้อยู่บน เนนิเขาโคเชยี คอื ตน้โคเชยี หรอื ตน้ฮะฮะกงิ ิเป็นไมพุ้่มชนดิหนึง่ทีม่ตีน้
ก าเนดิมาจากยุโรปตอนใต ้โดยไมพุ้่มสามารถเปลีย่นสไีด ้3 ส ีตามชว่งเวลา ชว่งหนา้รอ้นพุ่มไมจ้ะ
เป็นสเีขยีว ชว่งตน้ฤดใูบไมร้ว่งพุม่ไมจ้ะเปลีย่นเป็นสแีดง ตอ่มากลายเป็นสเีหลอืง จนเขา้ฤดูใบไมร้่วง
จะเปลี่ยนเป็นสีน ้าตาล เมื่อแหง้สามารถน ามามัดรวมเป็นไมก้วาดได ้สวยอัศจรรย์มากแต่เดือน
มถินุายนดอก คำโอร ิโนะ ทำน ิจะบานสะพร่ังทั่วบรเิวณสวน ไดเ้วลาสมควร น าทา่นออกเดนิทางสู ่สู่

รำ้นอำหำร 
 
 
 
 
 
 

https://www.listel.co.jp/en/


เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่หลวงพอ่โต อกีองคห์นึง่ทีเ่มอืงอุชคิ ุจงัหวดัอบิำรำก ิหรอืทีเ่รยีกกันว่า 

อชุคิุไดบุตส ึซึง่มคีวามสงูถงึ120เมตร สูงใหญ่กว่าทีน่าราและคามาคุระ และก็สูงทีสุ่ดในโลกดว้ย! 

ความเกก๋็คอืสามารถเขา้ไปในองคพ์ระ ขึน้ลฟิตข์ึน้ไปบนตัวพระแลว้ชมววิเมอืงไดด้ว้ย (ไมร่วมคำ่

ลฟิต)์ 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่อำม ิเอำทเ์ลท (Ami Outlets) แหลง่รวบรวมสนิคำ้น ำเขำ้และสนิคำ้

แบรนดญ์ีปุ่่ นโกอนิเตอรม์ากมาย กับคอลเลคชัน่เสือ้ผา้ล่าสดุ อาท ิMK Michel Klein, Morgan, 

Elle, Cynthia Rowley, ฯลฯ หรอืจะเป็นกระเป๋าแบรนดเ์นมต่างๆ อาท ิBally, Prada, Gucci, Diesel, 

Tumi, Gap, Armany ฯลฯ รวมไปถงึเครือ่งประดับและนาฬกิาหรูอย่าง Tag Heuer, Agete, 

S.T.Dupont, Tasaki, Longines ฯลฯ และยังมรีองเทา้แฟชัน่ อาท ิHush Puppies, Scotch Grain, 

Skechers, ฯลฯ หรอืเลอืกซือ้สนิคา้ส าหรับคุณหนู Aigle, Bandai Asobi, Hakka Kids, Miki House 

และสนิคา้อืน่ๆ อกีมากมาย 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

จากนัน้แวะใหท้่านไดล้ะลายเงนิเยน ณ แหล่งช๊อปป้ิง หำ้งออิอน พลำซ่ำ (AEON) ทีแ่ห่งนี้เป็น

หา้งสรรพสนิคา้แหล่งใหญ่รวบรวมสนิคา้หลากหลายชนดิรอใหท้่านเลอืกซือ้ อาท ิเสือ้ผา้แฟชัน่น า

สมัย กระเป๋ารองเทา้ เครือ่งส าอางของทีร่ะลกึ เครือ่งใชไ้ฟฟ้า อปุกรณ์อเิล็คทรอนคิส ์และยังมรีา้น 

100 เยน ซึง่ของในรา้นจะมรีาคาเดยีวเทา่นัน้ คอืราคา 100 เยน ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้หาของฝาก 

อำหำรค ำ่ตำมอธัยำศยั** 

ไดเ้วลาสมควร น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่กโรงแรม  

น ำทำ่นเขำ้เช็คอนิ หอ้งพกัโรงแรม  Narita Marroad Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดับเดยีวกนั 

http://www.marroad.jp/narita/eindex.htm 
 

 

 

 

 

 

วนัทีห่ำ้  สนำมบนินำรติะ-สนำมบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ              (B/-/-) 

06.00 น.      รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  

07.30 น. น าทา่นออกเดนิทางสูส่นามบนิ นารติะ  

10.00 น.   ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสำยกำรบนิสกูต๊ (SCOOT) เทีย่วบนิที ่TR869   

(มอีำหำรขำกลบับนเครือ่งระหวำ่งกำรเดนิทำง) 

13.55 น.     เดนิทางถงึ สนำมบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ   

 

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



 

* ทำ่นใดมไีฟลท์บนิภำยในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทรำบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทำ่นเอง ** 

 

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 

× 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 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 : 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 


