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     โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรุงเทพฯ ดอนเมอืง-สนามบนินารติะ    KEISEI HOTEL MIRAMARE 

หรอืเทยีบเทา่ 

2 วดัอาซากุสะ-ถนนนากามเิซะ-ผ่านชมโตเกยีวสกายทรี

ชมิไขด่ า-หบุเขา-โอวาคุดาเนะ-โกเท็มบะ แฟคทอรี ่เอา้ท์
เล็ต 

   FUJIBOU HOTEL  หรอื

เทยีบเทา่ 

3 ภูเขาไฟฟจู ิ(ช ัน้5)-พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว 

ทุง่ดอกพงิคม์อส หรอืลาเวนเดอร-์ชอ้ปป้ิงจใุจยา่นชนิจูกุ 

   KEISEI HOTEL MIRAMARE 

หรอืเทยีบเทา่ 

4 พระราชวงัอมิพเีรยีล-สะพานแวน่ตา-ศาลเจา้เมจ-ิพาชม

ยา่นฮาราจกุุ-ชบิูยา่-โอไดบะ ไดเวอรซ์ติ ี ้

    

5 สนามบนินารติะ-สนามบนิดอนเมอืง      

บนเครือ่ง 

บนเครือ่ง 
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วนัที1่  กรงุเทพ-นารติะ 
07.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคาร1 ผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ สนามบนิดอนเมอืง

เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์(XJ) พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้าร
ตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

11.05 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงโตเกยีว ประเทศญีปุ่่ น โดยสายบนิ ไทยแอรเ์อเชยีอ็กซ ์เทีย่วบนิที ่
XJ 606 (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 6.15 ชัว่โมง) 

 *บรกิารอาหารรอ้น และเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 
19.25 น. เดนิทางถงึสนามบนินารติะ หลังผ่านพธิีตรวจคนเขา้เมืองแลว้ (เวลาทีญ่ ีปุ่่ น เร็วกว่า

เมอืงไทย 2 ช ัว่โมง กรณุาปรับนาฬกิาของทา่นเพือ่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***
ส าคญัมาก!! ประเทศญีปุ่่ นไม่อนุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั 
ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั *** 

 
 
 
 
 
เย็น  อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั เพือ่ใหท้า่นใชเ้วลาอยา่งคุม้คา่ชอ้ปป้ิง 

ทีพ่กั KEISEI MIRAMARE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

 

 
 
 
 
 

วนัที2่  วดัอาซากสุะ-ถนนนากามเิซะ-ผา่นชมโตเกยีวสกายทร-ีชมิไขด่ า-หบุเขาโอวาคดุาเนะ 

   โกเท็มบะแฟคทอรีเ่อา้ทเ์ล็ก 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (1) 
  น าท่านสู ่“กรุงโตเกยีว” นมัสการเจา้แม่กวนอมิ “วดัอาซากุสะ” วัดทีไ่ดช้ือ่วา่เป็นวัดทีม่ี

ความศักดิ์สทิธิ์และไดรั้บความเคารพนับถือมากที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงโตเกียว ภายใน
ประดษิฐานองคเ์จา้แม่กวนอมิทองค ามผีูค้นนิยมมากราบไหวข้อพรเพื่อความเป็นสริมิงคล
ตลอดทัง้ปี วัดพุทธทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในภมูภิาคคันโต และมผีูค้นนยิมมากราบไหวเ้พือ่ความเป็น
สริมิงคลตลอดทัง้ปี ถา่ยภาพเป็นทีร่ะลกึกับ ประตฟู้าค ารณ ซึง่มโีคมไฟสแีดง ขนาดยักษ์ทีม่ี
ความสงูถงึ 4.5 เมตร เป็นโคมไฟทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก เลอืกชมและเชา่เครือ่งรางของขลังอัน
ศักดิส์ทิธข์องวดัแหง่นี้ จากนัน้เดนิตอ่ไปที ่“ถนนนากามเิซะ” (Nakamise dori) ถนนชอ๊ป
ป้ิง ขายขนม ของฝาก ของทีร่ะลกึ ขนมทีซ่ ือ้กลับบา้นจะใสก่ล่อง ห่อสวยงาม สามารถซือ้
เป็นของฝากไดอ้ย่างสวยงาม สว่นขนมแบบทีก่นิเลยเชน่ Soft ice cream, มันอัดแท่ง, 
ซาลาเปาทอด, ขา้วพองคลา้ยขนมนางเล็ด  

 เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (2) 
จากน ัน้เดนิทางผา่นชม “โตเกยีวสกายทร”ี (Tokyo Sky tree) เป็นหอทีเ่พิง่สรา้ง
ขึน้มาใหม่และยังเป็นเหมอืนแลนดม์าร์คของโตเกยีวถ่ายรูปกับหอคอย ตัง้อยู่ใจกลางของ 
Sumida City Ward เป็นตกึทีส่งูทีส่ดุในญีปุ่่ น มคีวามสงูถงึ 634 เมตร บรเิวณโดยรอบๆเป็น
แหล่งช็อปป้ิงขนาดใหญ่รวมทัง้มอีควอเรยีมอยู่ในนัน้ดว้ย โตเกยีวสกายทรถีูกแบ่งเป็นสอง
ขัน้โดยชัน้แรกสงู 350 เมตร และชัน้บนสงู 450 เมตร เป็นจุดชมววิเมอืงโตเกยีวทีส่วยทีส่ดุ
อกีจดุหนึง่เนือ่งจากสามารถชมววิไดร้อบทศิ 360 องศา น าทา่นเดนิทางสู ่หุบเขาโอวาคดุา
น(ิOwakudani) ทีเ่กดิจากการระเบดิของภูเขาไฟฮาโกเน่เมือ่ประมาณ 3,000 ทีแ่ลว้ 
ปัจจบุันนัน้ภเูขาไฟนีย้ังคงไมด่ับ จงึท าใหม้บีอ่น ้ารอ้นและถา้ก ามะถันหลงเหลอือยู ่และทีห่บุ
เขานีย้ังมองเห็นภเูขาไฟฟจูอิกีดว้ย แนะน าใหท้า่นชมิไขด่ า ซึง่เป็นไขท่ีด่า้นนอกของเปลอืก
ไขจ่ะเป็นสดี าเนือ่งจากถกูแรก่ ามะถัน มคีวามเชือ่วา่เมือ่ทานไขด่ า 1 ลกู จะมอีายยุนืขึน้ 7 ปี 
น าท่านเดนิทางสู ่โกเท็มบะ แฟคทอรี ่เอา้ทเ์ล็ต ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงอยา่งจุใจกับสนิคา้แบ
รนดเ์นมทีแ่หลง่รวมสนิคา้น าเขา้และสนิคา้แบรนดญ์ีปุ่่ นโกอนิเตอรม์ากมาย เชน่ MK MICHEL 

KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY, DIFFUSIONE TESSILE ฯลฯ เลอืกซือ้กระเป๋าไฮ
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ไซ BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL,TUMI,GAP, ARMANY ฯลฯ เลอืกดูเครือ่งประดับ และ
นาฬกิาหรูอยา่ง 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  

 ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร ของโรงแรม เมน ูบฟุเฟตข์าปยูกัษ ์(3) 
พกัทีโ่รงแรม FUJIBOU HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการ แช่

น า้แรอ่อนเซ็นธรรมชาต ิเชือ่ว่าถา้ไดแ้ช่น ้าแร่แลว้ จะท าใหผ้วิพรรณสวยงามและช่วยให ้
ระบบหมนุเวยีนโลหติดขี ึน้ 

 
 
 
 
 
 

 

วนัที3่  ภเูขาไฟฟจู ิ(ช ัน้5)-ศนูยจ์ าลองแผน่ดนิไหว-ทุง่ดอกพงิคม์อส หรอืลาเวนเดอร ์
   ชอ้ปป้ิงจใุจยา่นชนิจกู ุ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (4) 
น าท่านเดนิทางสู่ ภูเขาไฟฟูจ ิทีม่คีวามสงูเหนือจากระดับน ้าทะเล 3,776 เมตร ภูเขาที่มี
ชือ่เสยีงเป็นทีรู่จั้กไปท่ัวโลกในเรือ่งความสวยงามทีธ่รรมชาตไิดม้อบมาใหอ้ยา่งลงตัว และ
ยังถือว่าเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของประเทศญี่ปุ่ น ทั ้งยังเป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเที่ยว
ตา่งชาตทิีม่าเยอืนญีปุ่่ นตลอดทุกฤดูกาล น าทา่นขึน้สูช่ ัน้ที ่5 ของภเูขาไฟฟจู ิ(ขอสงวน
สทิธิไ์ม่ข ึน้ ในกรณีทีอ่ากาศไม่เอ ือ้อ านวย หรอื ทางขึน้ปิด) ที่ทุกท่านจะไดเ้ห็นถงึ
ความสวยงามของตัวภูเขาและววิโดยรอบของภเูขาไฟฟจู ิและสัมผัสกับความหนาวเย็น ให ้
ทุกท่านไดถ้่ายภาพความประทับใจเก็บไว ้และเลอืกซือ้สนิคา้ของทีร่ะลกึซึง่เป็นสัญลักษณ์
รปูภเูขาไฟฟจูใินหลากหลายบรรยากาศไดอ้กีดว้ย 
 **ระหว่างวนัที ่20 เมษายน ถงึ 31 พฤษภาคม น าท่านชมความงามของ ทุ่งดอก
พงิคม์อส ในชว่งฤดใูบไมผ้ลดิอกไมจ้ะบานและหนา้ตาดคูลา้ยกับดอกซากรุะ สว่นในฤดอูืน่
จะมใีบสเีขยีวแทนดูคลา้ยตน้หญา้ ค าว่าชบิะ หมายถงึตน้หญา้ ดังนั้นจงึเรียกกันว่า ชบิะ
ซากรุะ (Shibazakura) แปลวา่ ซากรุะตน้หญา้ น าทา่นเดนิชมตน้ชบิะซากรุะทีม่อียูอ่ยูนั่บ
แสนตน้ ปลกูอยูบ่รเิวณรอบภเูขาฟจู ิซึง่มจี านวนมากทีส่ดุในภาคคันโต ดเูหมอืนพรมหลากส ี
ทัง้สขีาว สชีมพู และสแีดงซึง่สขีองดอกจะเขม้ขึน้ตามอายทุีป่ลกู ใหท้่านไดส้ัมผัสและเก็บ
ภาพความประทับใจตามอัธยาศัย (เดอืนดอกพงิคม์อสจะบานหรอืไมน่ ัน้ ท ัง้น ีข้ ึน้อยูก่บั
สภาพอากาศ)   
**ระหวา่งวนัที ่1 มถินุายน เป็นตน้ไป น าทา่นเดนิทางสู ่เทศกาลสมนุไพรและทุง่ดอก
ลาเวนเดอร ์  (Fujikawaguchiko Herb Festival) ทุ่งดอกไมส้มีว่ง ณ สวนยากซิะกิ
และสวนโออชิ ิสวนสวยที่เต็มไปดว้ยดอกลาเวนเดอรเ์ต็มทอ้งทุ่งกวา้ง โดยมฉีากหลังเป็น
ภูเขาไฟฟูจแิละทะเลสาบสนี ้าเงนิเขม้ตัดกันพอดกีับทุ่งลาเวนเดอร์สมี่วงเขม้สวยงาม !!!  
ไฮไลท ์ของงานเทศกาลประจ าเมอืงอยา่งงานเทศกาลสมนุไพรหลากชนดิทีถ่อืเป็นของขึน้
ชือ่ประจ าเมอืง ภายในงานเทศกาลจะมบีูธจ าหน่ายผลติภัณฑม์ากมายที่ท าจากสมุนไพร
นานาชนดิ รวมไปถงึชาหอมๆ ใหไ้ดช้มิกันอย่างเต็มที ่นอกจากนี้ ยังมกีารประกวดจัดสวน
สวยและการแสดงดนตรีกลางแจง้ดว้ย อสิระใหท้่านไดส้ัมผัสและเก็บภาพความประทับใจ
ตามอัธยาศัย (ดอกลาเวนเดอรจ์ะบานหรอืไมน่ ัน้ ท ัง้น ีข้ ึน้อยูก่บัสภาพอากาศ)   

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (5)  

อสิระใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับการถ่ายรูปและซือ้ของทีร่ะลกึตามอัธยาศัยจากนัน้น าท่านไป
สัมผัสประสบการณ์แปลกใหมท่ี ่พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว (Experience Earthquake) 
ที่จ าลองเรื่องราวของภูเขาไฟฟูจิ และท่านจะไดส้ัมผัสกับบรรยากาศของการจ าลอง
เหตกุารณ์เรือ่งราวตา่งๆ เกีย่วกับแผน่ดนิไหวทีเ่กดิขึน้ในประเทศญีปุ่่ น และจากนัน้ใหท้่านได ้
อสิระเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึตามอัธยาศัย เดนิทางกลับสู ่กรงุโตเกยีว น าท่านสู ่ยา่นชอ้ปป้ิง
ชนิจุกุ ใหท้่านอสิระและเพลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมายและ เครื่องใช ้ไฟฟ้า 
กลอ้งถ่ายรูปดจิติอล นาฬกิา เครือ่งเล่นเกมส ์หรอืสนิคา้ทีจ่ะเอาใจคณุผูห้ญงิดว้ย กระเป๋า 
รองเทา้ เสือ้ผา้ แบรนดเ์นม เสือ้ผา้แฟชั่นส าหรับวัยรุ่น เครือ่งส าอางยีห่อ้ดังของญีปุ่่ นไมว่า่

จะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอืน่ๆ อกีมากมาย  
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ค า่         อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั KEISEI MIRAMARE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

 

 
 
 
 
 

วนัที4่  พระราชวงัอมิพเีรยีล-สะพานแวน่ตา-ศาลเจา้เมจ-ิพาชมยา่นฮาราจกุ-ุชบิยูา่ 
   โอไดบะ ไดเวอรซ์ติ ี ้ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (6) 
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่พระราชวงัโตเกยีวอมิพเีรยีล Tokyo Imperial Palace (ชม
ดา้นนอก) ซึง่ตัง้อยู่บนที่ทีเ่คยเป็นปราสาทเอโดะในสมัยก่อน 
ในปัจจุบันเป็นอยู่ประทับของราชวงศญ์ีปุ่่ น โดยรอบพระราชวัง
เป็นพืน้ทีข่องสวนขนาดใหญล่อ้มรอบดว้ยคเูมอืงและก าแพงหนิ 
จากทางเขา้ชมดา้นหนา้ของพระราชวังอมิพเีรยีล นักท่องเทีย่ว
สามารถถา่ยรูปและชมสะพานไดซ้ ึง่จะมอียู่ 2 สะพาน คอื
สะพาน Nijubashi และสะพาน Meganebashi (สะพานแวน่ตา) 
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่ศาลเจา้เมจ ิ(Meiji Jingu) ซึง่ถูก
สรา้งเพือ่อทุศิใหก้ับจักรพรรดเิมจแิละพระมเหส ีศาลเจา้นี้ตัง้อยูใ่กลก้ับสถานีฮาราจูกุ (Ha-
rajuku Station) อยู่ตดิกับสวนโยโยก ิ(Yoyogi Park) จงึท าใหบ้รเิวณของศาลเจา้นัน้มี
ตน้ไมล้อ้มรอบ ร่มรืน่มาก ศาลเจา้นี้สามารถเขา้ไดทั้ง้สองทาง บรเิวณทางเขา้จะมเีสาโทรอิ ิ
ขนาดใหญ่อยู่ดา้นหนา้ เมือ่เดนิผ่านเสาเขา้มาจะเป็นป่าใจกลางเมอืง มตีน้ไมอ้ยู่มากถงึ 1 
แสนตน้ หรอืทีเ่รยีกกันวา่ Meiji Jingu’s forest เมือ่เดนิเขา้มาถงึ
ดา้นในจะรูส้กึสงบแตกตา่งจากเมอืงทีวุ่น่วายดา้นนอก จากนัน้น า
ท่านชมย่านฮาราจูกุ ท่านจะไดพ้บกับการแต่งตัวที่เ ป็น
เอกลักษณ์ แหวกแนว ตามสไตล์วัยรุ่นญี่ปุ่ น การแต่งกาย
เลยีนแบบคาแรคเตอรก์ารต์ูนต่างๆ และยา่นชบิูยา่ ซึง่เป็นย่าน
วยัรุน่ชือ่ดังอกีแหง่ของมหานครโตเกยีวท่านจะไดต้ืน่ตาตืน่ใจกับ
แฟชั่นทันสมัยของหนุ่มสาวชาวแดนปลาดบิจากรา้นคา้มากมาย มากกวา่ 100 รา้นคา้ และ 

“ตกึ 109” ตกึชือ่ดังทีเ่ป็นสญัลักษณ์ของยา่นนัน้  

เทีย่ง อสิระเลอืกรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

จากนัน้น าท่านเดนิทางไป ยา่นโอไดบะ (Odaiba) คอืเกาะทีส่รา้งขึน้ไวเ้ป็นแหลง่ชอ้ปป้ิง 
และแหลง่บันเทงิต่างๆ ในอา่วโตเกยีว ไดรั้บการปรับปรุงใหม้ชีือ่เสยีงและเป็นทีน่ยิมในชว่ง
หลังของปี 1990 นอกจากมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามตั ้งอยู่
มากมายแลว้ แต่ก็ยังคงความเป็นธรรมชาตไิวด้ว้ยความอุดม
สมบูรณ์ของพื้นที่สีเขียว ไดเวอร ์ซิต ี้ โตเกียว พลาซ่า 
(DiverCity Tokyo Plaza) เป็นหา้งดังอกีหา้งหนึง่ ทีอ่ยูบ่น
เกาะ โอไดบะ จุดเด่นของหา้งนี้ก็คอื หุน่ยนตก์นัด ัม้ ขนาดเท่า
ของจรงิ ซึง่มขีนาดใหญ่มาก ในบรเิวณหา้ง ก็จะมรีา้นคา้ส าหรับ
คอกันดัม้ อยา่งเชน่ กนัด ัม้คาเฟ่ (Gundam Cafe) และถา้อยากเขา้ไปดนูทิรรศกาลกันดัม้ 
ก็ตอ้งไปที่ กนัด ัม้ฟรอนท ์(Gundam Front) ซึง่อยู่ในบรเิวณหา้ง ไดรเวอรซ์ติี ้น าทาน

เดนิทางสูส่นามบนินารติะ เพือ่เดนิทางกลับสูก่รุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ 

20.15 น. ออกเดนิทางจากเมอืงโตเกยีว กลับกรุงเทพฯ โดยสายบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์เทีย่วบนิ
ที ่XJ 607 (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 6.50 ชัว่โมง) *บรกิารอาหารรอ้น และ
เครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

วนัที5่  กรงุเทพ 
01.25 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ 
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**ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศก ์ 

ทา่นละ 1,500 บาท (ขออนุญาตเิก็บทรปิทีส่นามบนิกอ่นเดนิทาง) 
** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

อตัราคา่บรกิารทวัร ์
วนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็กอายตุ า่กวา่ 

2 ปี (พกักบั
ผูใ้หญ ่2 ทา่น) 

พกัเดีย่ว ราคาไมร่วมต ัว๋
เครือ่งบนิ 

30 เม.ย.-04 พ.ค.61 27,999.- 8,900.- 9,900.- 21,999.- 

03-07 พ.ค.61 27,999.- 8,900.- 9,900.- 21,999.- 

04-08 พ.ค.61 27,999.- 8,900.- 9,900.- 21,999.- 

 
อตัราคา่บรกิารรวม 

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

Twin room (1 single bed + 1 sofa bed) เนือ่งจากเป็นโรงแรมทีอ่ยูใ่นเมอืงและใกลส้ถานี

รถไฟใตด้นิ **ในกรณีทีท่า่นจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทีน่อนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรม

ไมส่ามารถจดัหาหอ้งพกัแบบ TRIPLE ได ้ทางบรษิทัอาจมกีารจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสม

ตอ่ไป หรอือาจมคีา่ใชจ้า่ยบางสว่นเพิม่เตมิ ** 

 คา่อาหาร ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่เขา้ชม ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่รถน าเทีย่ว ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่ประกันอบุัตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตัว เชน่ คา่อาหาร-เครือ่งดืม่ นอกเหนือรายการทัวร ์คา่ซักรดี คา่มนิบิาร ์คา่โทรศัพท ์

ฯลฯ 
 คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนือ่งจากทาง

ญีปุ่่ นไดป้ระกาศยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้
ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั) 

 คา่ปรับ ส าหรับน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากสายการบนิก าหนด (20 กโิลกรัม) 
 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง  
 คา่ธรรมเนยีมเชือ้เพลงิทีท่างสายการบนิอาจมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิในภายหลัง 
 คา่ทปิคนขบัรถ 1,500 บาทตอ่ทปิ (คา่ทปิหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 
   ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% และภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

 
เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

 กรุณาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทาง และกรุณาเตรยีมเงนิมัดจ า 15,000 บาท 
พรอ้มกับเตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วนั หลังจากท าการจองแลว้ 

 การช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลอืทางบรษัิทฯ จะเรียกเก็บก่อนเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน ท่านควร
จัดเตรยีมคา่ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นก าหนด เนื่องจากทางบรษัิทตอ้งส ารองคา่ใชจ้่ายในสว่นของคา่ที่
พักและตั๋วเครือ่งบนิ มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

 หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท้่านตดิต่อ
เจา้หนา้ที ่ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที่ ทางบรษัิทขอ
สงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

 หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรค
ประจ าตัว หรอืไมส่ะดวกในการเดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ชั่วโมงตดิตอ่กัน ท่าน
และครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่
คณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรทั์ง้หมด 
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กรณียกเลกิการเดนิทาง 

เนือ่งจากเป็นราคาต ัว๋เครือ่งบนิโปรโมช ัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ 

เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้กกรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิห ้

เดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณี

ใดๆ ทัง้ส ิน้ รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง 

หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถือว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมัดจาคนื ไม่วา่กรณีใดๆ 

ทัง้ส ิน้ 

หมายเหต ุ
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 5 วัน ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่ง

นอ้ย 30 ทา่น ในกรณีนีบ้รษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหทั้ง้หมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิัย

จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือไดรั้บบาดเจ็บที่
นอกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวรแ์ละอุบัตเิหตุสดุวสิัยบางประการ เชน่ การนัดหยุดงาน, 
ภัยธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่งๆ เป็นตน้ 

 กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่มว่่า
เหตผุลใดๆ ก็ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรทั์ง้หมด 

 หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน  
 
บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะ
อากาศ, การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบสัน า
เทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้
โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจร
ในวนัเดนิทางน ัน้ๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่น
โปรแกรมการเดนิทาง 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึน้ไป และเหลือ

หนา้กระดาษอยา่งต า่ 2 หนา้หากไมม่ั่นใจโปรดสอบถาม 

เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 

จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศ
ญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่
เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1. ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2. สิง่ทีย่นืยันวา่ท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ นได ้
(เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้) 
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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 นจะตอ้งไม่เป็นสิง่ทีข่ัดต่อกฎหมายและเขา้ขา่ยคุณสมบัติ
การพ านักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วนั 

4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถูกสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไมใ่ห ้
เขา้ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

 

หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจ

ตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเล ือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารข ึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะ
ไมถ่งึ 30 ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บค่าน ้ามันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมีการปรับขึน้ก่อนวัน
เดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การ
ประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่
นอกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, 
เกดิจากการโจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านได ้
ยอมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่
พักในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุน
โปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผู ้
สบูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับความ
พรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกันได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 
7 วนักอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากับเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ 
ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้
เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิ
กฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ 
ขอสงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คือ 1 หอ้งพักคู่ และ 1 หอ้งพักเดี่ยว โดยไม่
คา่ใชจ้า่ยเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ 
อาจท าใหเ้วลาในการท่องเที่ยวและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิิจของมัคคุเทศก ์
และคนขยัรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ให ้
ไดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

14. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชั่วโมง 
ในวันนัน้ๆ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้
ข ึน้อยูก่ับสภาพการจราจรในวนัเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาท่องเทีย่ว
ตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 
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ลกูคา้ทีบ่นิกบัสายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซม์เีง ือ่นไขเพิม่ 
ตามรายละเอยีดดา้นลา่ง 

 
-ขอ้มลูเพิม่เตมิ เร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ 
ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเลือ่นวนัเดนิทางกลับ 
ทา่นจะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิ และบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บ และการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไป
โดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
 

 
 
 

 
 
1. หากลกูคา้ท่านใดประสงคจ์ะซือ้ Quiet Zone หรอืทีน่ั่ง Long Leg มรีายละเอยีดการคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิ
ดังนี.้..(ราคาเริม่ตน้) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  ทางแอรเ์อเชยีมนี ้าหนักกระเป๋าใหท้า่นละ 20 กก. ตอ่ 1 เทีย่วการเดนิทาง ทา่นใดประสงคจ์ะซือ้น ้าหนัก
เพิม่กรณุาแจง้เจา้หนา้ที ่ณ วนัจองทัวร.์..อัตราคา่สมัภาระตามรายละเอยีด  
3.  สว่นลกูคา้ทีจ่ะซือ้อปุกรณ์ทีเ่กีย่วกับการกฬีา อาทเิชน่ ไมก้อลฟ์ ตอ้งซือ้คา่สัมภาระเป็นคา่อปุกรณ์กฬีา
เพิม่เตมิแยกจาก คา่สมัภาระ ตามรายละเอยีด 
 

น า้หนกัขาไป /กลบั ราคา 

[จา่ยเพิม่] บาท  

20 KG 25 KG 30 KG 40 KG 

อตัราของสนามบนิ นารติะ - 200.- 400.- 1,340.- 

อตัราของสนามบนิ โอซากา้ - 180.- 350.- 1,200.- 

คา่อปุกรณ์กฬีา 900.- 1,150.- 1,250.- 1,550.- 

 

** ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มร่บัซือ้น า้หนกัเพิม่หลงัจากท าการจองแลว้ ถา้ลกูคา้มนี า้หนกัเกนิก าหนดตอ้ง

จา่ยคา่สมัภาระเพิม่หนา้เคานเ์ตอรต์ามอตัราทีส่ายการบนิก าหนดคอื... ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลง  
- ออกเดนิทางจาก สนามบนิดอนเมอืง น ้าหนักเกนิกวา่ก าหนด คดิกโิลละ 500 บาท / ทา่น / เทีย่ว 
ออกเดนิทางจาก สนามบนินารติะ / คันไซ น ้าหนักเกนิกวา่ก าหนด คดิกโิลละ 2000 เยน / ทา่น / เทีย่ว 


