
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่วโตเกยีวสง่ทา้ยปีใหม ่ 
สดใส ไฉไล กวา่เดมิม เทีย่วเต็ม 5 วนั 3 คนื 

FREE WIFI ON BUS มนํีา้ดืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 
 

Day 1  สนามบนิสวุรรณภมุ ิ

 20.30 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิประตหูมายเลข 2 เคานเ์ตอร ์C สายการบนิไทย  เจา้หนา้ทีจ่ากบรษัิท  

คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกดา้นเอกสาร และสมัภาระ 

 



    

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

23.15 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนิฮาเนดะ ประเทศญีปุ่่ น สายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่ TG 682 

 

 

 

 

 

 

Day 2  สนามบนิฮาเนดะ – น ัง่กระเชา้คาจคิาจ ิ– ลอ่งเรอืทะเลสาบคาวาคจุโิกะ 

                     หมูบ่า้นโอชโินะฮกัไก-บฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ ์แชอ่อนเซน 

06.55 น. เดนิทางถงึ สนามบนิฮาเนดะ ประเทศญี่ปุ่ น นําท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร 

จากนัน้นําท่าน น ัง่กระเชา้คาจคิาจ ิมคีวามสูง 400 เมตร เป็นกระเชา้ทีจ่ะพาทุกท่านขึน้ไปชมความ

สวยงามของววิทะเลสาบคาวากูจโิกะจากยอดเขาเทนโจ ซึง่ตัง้อยูท่างตะวันออกของทะเลสาบ โดยใช ้

เวลาประ มาณ 15-20 นาท ีไฮไลทท์ีสํ่าคัญคอืการถา่ยรปูคูก่บักระตา่ยกบัแรคคูนจากมมุยอดเขาอกีดว้ย 

จากนั้นนําท่าน ล่องเรอืทะเลสาบคาวาคูชโิกะ หนึ่งในทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอันดับสองในบรรดา

ทะเลสาบทัง้ 5 ทีอ่ยูร่อบภเูขาไฟฟจู ิและเป็นสถานทีส่วยตดิอนัดับในการถา่ยภาพววิภเูขาไฟฟจูใิหท้่าน

ไดเ้พลนิเพลนิกบัววิของธรรมชาตทิีส่วยงาม 

 เทีย่ง            รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (1) 

 บา่ย นําท่านเดนิทางสู่ หมู่บา้นโอชโินะ ฮักไก ซึง่เป็นจุดชมววิภูเขาไฟฟูจไิดส้วยงามทีสุ่ดอกีจุดหนึ่ง ซึง่

ไดรั้บความนยิมจากนักทอ่งเทีย่วชาวญีปุ่่ นเป็นอยา่งมาก และทีน่ีย่งัมบีอ่น้ําศักดิ ์สทิธิอ์นัแสนบรสิทุธิ ์ซ ึง่

เกดิจากหมิะบนยอดเขาละลายและไหลผ่านภูเขาไฟฟจูลิงสู่พืน้เบือ้งล่างผุดขึน้เป็นตาน้ํา และบ่อน้ํา

ขนาดเล็กใหญ่มากมาย ซึง่ใชเ้วลายาวนานถงึ 3 - 4 ปี  ซึง่ชาวบา้นเชือ่กันว่าถา้นําน้ําในบ่อนี้มาดื่ม

นอกจากจะไดค้วามสดชืน่จากการลิม้รสน้ําอนับรสิทุธิ ์ยงัจะทําใหส้ขุภาพแข็งแรง และจะมโีชคดอีกีดว้ย 

ทีน่ีท่า่นสามารถซือ้ของทีร่ะลกึจากรา้นคา้ทีต่ัง้อยูภ่ายในบรเิวณนีอ้ยา่งสําราญใจ  

http://bit.ly/2NMk5YE


    

 

 

  

 

 

 

 

คํา่  เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก  FUJI HOTEL  หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั  

   รับประทานอาหารคํ่า เมนขูาปยูกัษ ์ ณ โรงแรม (2) 

จากนัน้ใหท้กุทา่นผอ่นคลายกบัการแชน้ํ่าธรรมชาต ิ(Onsen) 

Day 3  กจิกรรม ณ ลานสก ี– ศนูยจ์ําลองแผน่ดนิไหว – เมอืงโตเกยีว – ชอ้ปป้ิงชนิจกู ุ

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

  นําทา่นเดนิทางสมัผสัความสนกุสนานกบั กจิกรรมหมิะ ณ ลานสก ีใหท้กุทา่นไดอ้สิระเพลดิเพลนิ

กบัการสมัผัสเลน่หมิะและสนุกสนานกบัการ “น่ังเลือ่นหมิะ” อยา่งเป็นประสบ การณ์ทีส่นุกไมรู่ล้มื  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

นําทา่นเดนิทางสู ่ศนูยจ์ําลองแผน่ดนิไหว หรอื FUJINOEKI โดยภายในมหีอ้งจัดแสดงขอ้มลูการปะทุ

ของภเูขาไฟจากทกุมมุโลก มหีอ้งจัดฉากการเกดิแผน่ดนิไหว และ ความแรงของการสัน่สะเทอืนในระดับ

ริคเตอร์ต่างๆกัน รวมไปถึงการเสนอแนวทางการเอาตัวรอดจากสิ่งกีดขวางต่างๆ หลังจากเกิด

แผ่นดนิไหวไปแลว้จากนัน้จะปิดทา้ยดว้ยโซนชอ้ปป้ิงสนิคา้ต่างๆ มากมายทีเ่ป็นโปรดักสข์องญีปุ่่ นอกี

ดว้ย 

เทีย่ง            รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (4) 

บา่ย นําท่านเดนิทางสู่ ยา่นชอ้ปป้ิงชนิจูกุ ใหท้่านอสิระและเพลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมายและ 

เครื่องใชไ้ฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูปดจิติอล นาฬกิา เครื่องเล่นเกมส์ หรือสนิคา้ที่จะเอาใจคุณผูห้ญงิดว้ย

กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้ แบรนดเ์นม เสือ้ผา้แฟชัน่สําหรับวัยรุ่น เครือ่งสําอางยีห่อ้ดังของญีปุ่่ นไมว่่าจะ

เป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอืน่ๆ 

 

ราคานี ้ไม่ได้รวมค่าเช่าอุปกรณ์เล่นสกี ชนิดอื่น รวมไปถงึชุดเล่นสกี แต่อย่างใด และ หิมะจะมากหรือน้อย ขึน้อยู่กบั

สภาพอากาศในช่วงเวลานัน้ๆ ทางบริษัทจะขอสงวนสิทธ์ิเปลี่ยนแปลงสถานที่เล่นสกี โดยรักษาสิทธ์ิของลูกค้าเป็นส าคญั) 



    

 

 

 

 

 

     เย็น  อสิระอาหารคํา่อสิระตามอธัยาศยั 

   นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก TOKYO HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

Day 4  เมอืงคามาครุะ – หลวงพอ่โตไดบทุส ึ– พพิธิภณัฑร์าเมน –มติซุย เอาทเ์ล็ต คซิาราซุ          

                    หมูบ่า้นเยอรมนั - โตเกยีว 

     เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

 เดนิทางไปที ่เมอืงคามาครุะ (Kamakura) เมอืงชายฝ่ังในเขตจังหวัดคานากาวา่ (Kanagawa) ปัจจบุนั

กลายเป็นเมอืงเล็กๆทีด่งึดดูเหลา่นักทอ่งเทีย่วใหแ้วะมาเยีย่มเยยีน อกีทัง้ถูกขนานนามใหเ้ป็น “เกยีวโต

แหง่ฝ่ังตะวันออก”...จากนัน้ นําทา่นไปเขา้ชม “หลวงพอ่โต” แหง่ วดัโคโตคอุนิ (Kotokuin Temple)  

เป็นรปูหลอ่โลหะทีส่งู 13.35 เมตร ตัง้อยูก่ลางลานวัด (เป็นรอง หลวงพ่อโต ทีว่ัดโทไดจ ิเมอืงนารา)..

คาดกนัวา่สรา้งเสร็จในปี 1252 แล  ะกอ่นนัน้เคยอยูใ่นอารามหลังใหญ ่แตท่วา่ไดถ้กูคลืน่พายไุตฝุ้่ นโหม

กระหน่ําอยูห่ลายครัง้ในชว่งศตวรรษที1่4-15 จนกระทั่งมาอยูก่ลางแจง้ตราบจนทกุวันนี้...จากนัน้ เขา้ไป

ทีเ่มอืงโยโกฮามา่ เขา้ชม พพิธิภณัฑร์าเมน (Ramen Museum Yokohama)..สถานทีร่วมเรือ่งราวทุก

อยา่งเกีย่วกบัราเมน ไมว่า่จะเป็นประวัตคิวามเป็นมา ชนดิของราเมน มกีารจัดบรรยากาศจําลองของถนน

และอาคารบา้นเรอืนของชติะมาจ ิ(Shitamachi) เมอืงเกา่ของโตเกยีวในยคุปี 1958 ซึง่เป็นเมอืงทีร่าเมน

ไดรั้บความนยิมอยา่งรวดเร็ว จะมรีา้นขายราเมนทีม่ชี ือ่เสยีงอยู ่8 รา้นใหนั้กทอ่งเทีย่วไดล้องเลอืกชมิ กนั

ดว้ย  

    เทีย่ง รับประทานราเมน ภายในพพิธิภณัฑร์าเมน คนืคปูองใหท้า่นละ 1000 เยน (6) 

    บา่ย นําทา่นเดนิชอ้ปป้ิง ณ มติซุย เอา้ทเ์ล็ต ปารค์ คซิาราซุ เอา้ทเ์ล็ตขนาดใหญ ่เป็นศนูยร์วมแฟชัน่อนั

ทันสมยัแหลง่รวมพลของสนิคา้แบรนดเ์นมชือ่ดังจากทัว่โลกประกอบดว้ยแบรนดด์งัถงึ 128 แบรนด ์

เพยีบพรอ้มดว้ยสนิคา้ สําหรับทกุคนตัง้แตส่นิคา้แฟชัน่หญงิชาย และเด็ก จนถงึอปุกรณ์กฬีาและสนิคา้

ทั่วไป จากนัน้นําทา่นสู ่หมูบ่า้นเยอรมนั แหง่เมอืงโตเกยีว เทศกาลแสดงไฟสดุอลังการดว้ยการประดับ

หลอดไฟกวา่ 3 ลา้นดวงหลากหลายสทีีป่ระดับประดาอยา่งสวยงามอยูเ่ต็มพืน้ที ่ถอืเป็น 1 ใน 3 ของการ

ประดับไฟทีย่ ิง่ใหญท่ีส่ดุในภมภิาค ตะวันออก จดุเดน่ของทีน่ีค่อื อโุมงคส์ายรุง้ สงูถงึ 70 เมตรและโชว์

แสงสเีสยีง 3D illumination ทีผ่สมผสานกนัอยา่งลงตวั  

 

 

 

 



    

 

เย็น  อสิระอาหารคํา่อสิระตามอธัยาศยั 

   นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก TOKYO HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

Day 5  เมอืงเกา่คาวาโกเอะ – โตเกยีว - วดัอาซากสุะ – ถา่ยรปูโตเกยีวสกายทร ี– ไดเวอรซ์ติ ี ้โอไดบะ 

 สนามบนิฮาเนดะ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7)  

นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงคาวาโกเอะ ตัง้อยู่ในเขต

จังหวัดไซตามะ เมืองแห่งปราสาทที่สําคัญทาง

ประวัตศิาสตรข์องญีปุ่่ น ซึง่เป็นทีรู่จั้กในลักษณะการ

ก่อสรา้งอาคารแบบที่เรียกว่า คุระซึคุร-ิรา้นคา้

หรอือาคารโกดงัไม ้2 ช ัน้ทีก่ําแพงก่อดว้ยดนิ  

ถือเป็นย่านการคา้เก่าแก่มาตัง้แต่สมัยเอโดะสอง

ขา้งทางเต็มไปดว้ยบา้นเรือนในสมัยก่อนเรียงราย

ตดิกัน ซึง่ไดรั้บการอนุรักษ์ไวเ้ป็นอย่างด ีณ ปัจจุบันไดถู้กปรับปรุงใหเ้ป็นรา้นอาหาร รา้นขายสนิคา้ที่

ระลกึ และพพิธิภณัฑ ์มหีอระฆง้โทคโินะคาเนะ สรา้งจากไมใ้ชเ้พือ่เตอืนเมือ่เกดิไฟไหม ้ทีถู่กสรา้งแทน

ของเดมิเนื่องจากโดนไฟไหมเ้มือ่ปี 1892 อันเป็นสัญลักษณ์สําคัญของพืน้ที ่ดว้ยลักษณะสิง่ก่อสรา้ง

และบรรยากาศโดยรอบทําใหท้ีน่ี่ไดส้มญานามว่า “ เมอืงเอโดะนอ้ย ” ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับการ

เดนิเทีย่วชม และเลอืกซือ้ของฝากพืน้เมอืงมากมาย นําทา่นเดนิทางสู ่วดัอาซากุสะ หรอื วดัเซนโซจ ิ 

(Sensoji Temple) วัดทีว่า่กนัวา่ เกา่แกท่ีส่ดุใ นกรงุโตเกยีว ซึง่เคยเป็นวัดทีเ่หลา่โชกนุและซามไูรให ้

ความเลือ่มใสศรัทธาเป็นอยา่งมากในอดตี  นําท่านนมัสการ องคเ์จา้แมก่วนอมิทองคํา ทีป่ระดษิฐานใน

วหิารหลังใหญ ่(อยูห่ลังฉากมา่นกัน้)  และ ถา่ยภาพเป็นทีร่ะลกึกบั “คามนิารมิง (ประตฟู้าคาํรณ)” 

ซึง่มโีคมไฟสแีดงทีไ่ดช้ ือ่ว่าเป็น “โคมไฟทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก” มคีวามสงูใหญ่ถงึ 4.5 เมตร  อกีทัง้ยังม ี 

“ถนนนากามเิสะ” ถนนรา้นคา้แหล่งรวมสนิคา้ของทีร่ะลกึต่างๆ มากมาย   จากนัน้จะขอพาทุกท่านไป

ยนืถ่ายรูป กับ TOKYO SKY TREE  ทีบ่รเิวณสะพานขา้มแมน้ํ่าสมุดิะ (ใกลว้ัดอาซากสุะ) โดยเป็น

หอคอยสง่สัญญาณโทรทัศน์แห่งใหมข่องกรุงโตเกยีว เปิดใหเ้ขา้ชมเมือ่ 22 MAY 2012   มคีวามสงูที ่

634 เมตร (แซงหนา้โตเกยีวทาวเวอรไ์ป 301 เมตร) เป็นหอคอยสง่สญัญาณทีส่งูทีส่ดุในโลก   

   เทีย่ง  อสิระรับประทานอาหารกลางวันตามอธัยาศัย 

นําทกุทา่นขา้ม สะพานเรนโบว ์(Rainbow Bridge)  เพือ่ไปยงั Diver City Tokyo Plaza เป็นชอ้ปป้ิง

คอมเพลก๊ซแ์หง่ใหมข่องกรงุโตเกยีว  รวมไปถงึไฮไลทข์องทีน่ี ่  หุน่กนัดัม้ตัวใหมรุ่น่RX-0 ยนูคิอรน์  ที่

ไดรั้บการประกอบเสร็จอยา่งสมบรูณ์เเลว้ ทีบ่รเิวณหนา้หา้งไดเวอร ์ซติี ้โตเกยีว พลาซา  และใหท้กุทา่น

ไดอ้สิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั  

 เย็น  อสิระอาหารคํ่าตามอธัยาศัย 

สมควรแกเ่วลาเดนิทางสู ่สนามบนิฮาเนดะ 

  21.00 น. ถงึ สนามบนิฮาเนดะ ทําการเชค็อนิ และโหลดกระเป๋าสมัภาระ  

 



    

Day 6  สนามบนิฮาเนดะ –  สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ 

00.20 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 661 

05.25 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

********************************** 

สําหรบัลกูคา้ทา่นทีไ่มเ่อาต ัว๋เครือ่งบนิ  หกัคา่ต ัว๋ออก 10,000 บาท จากราคาทวัร ์

 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์อตัรานีเ้ฉพาะนกัทอ่งเทีย่ว ทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทยเทา่น ัน้      กรณีถอืหนงัสอืเดนิทาง
ตา่งประเทศ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์เรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมเพิม่จากราคาทวัร ์ทา่นละ 100 USD. หรอื  

(เป็นเงนิไทยประมาณ 3200 บาท) 

 

**ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถและมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ (ถา้ม)ี  

ทา่นละ 1,500 บาท ตอ่ทรปิ ตอ่ลูกคา้ผูเ้ดนิทาง 1 ทา่น  

ท ัง้นีร้วมไปถงึเด็ก ยกเวน้เด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี (Infant) ณ วนัเดนิทางกลบั 

(ขออนุญาตเก็บทปิทีส่นามบนิในวนัเช็คอนิ) 

 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นทําการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั
ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

 

บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง

, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบสันําเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของ

ประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ัว่โมง อาทเิชน่ เร ิม่งาน 08.00 น. ถงึเวลา 20.00 น. (ตอ้งถงึโรงแรม

เรยีบรอ้ยแลว้) การใหบ้รกิารในแตล่ะวนั ไมส่ามารถเพิม่เวลาการใชร้ถบสัได ้ท ัง้นีม้คัคเุทศกแ์ละพนกังานขบั

รถจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ขึน้อยูก่บัสภาพการจราจร ณ วนัเดนิทางน ัน้ๆเป็นหลกั 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ตามเสน้ทางและสายการบนิทีร่ะบใุนโปรแกรม (ชัน้ทัศนาจร) รวมทัง้ 
คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวร ์และคา่ธรรมเนยีมน้ํามนัทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ  

 คา่อาหาร, คา่เขา้ชม และคา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
 โรงแรมทีพ่ักตามระบไุวใ้นรายการ หรอืในระดับเดยีวกนั  
 ค่าประกันอุบัตเิหตุในระหว่างการเดนิทาง วงเงนิ 1,000,000 บาท (กรณีเสียชวีติ) วงเงนิ 500,000 บาท (ค่า

รักษาพยาบาล) ** ไมร่วมประกนัสขุภาพ ** 
  
 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็กอายตุํา่กวา่ 2 ปี พกัเดีย่ว 

27-31 ธนัวาคม 61 54,888 12,900 10,900 



    

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 
 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิคา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, คา่เครือ่งดืม่ในหอ้งพัก เป็นตน้ 
 คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษในรา้นอาหาร นอกเหนอืจากทีบ่รษัิทจัดให ้ในรายการทัวร ์
 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
 คา่ทําหนังสอืเดนิทาง / ตอ่หนา้เลม่หนังสอืเดนิทาง 
 คา่เปลีย่นแปลงตั๋วเครือ่งบนิ สําหรับผูท้ีไ่ปและ/หรอืกลับ ไมพ่รอ้มพรอ้มคณะ (สอบถามคา่ใชจ้า่ยกบัเจา้หนา้ที)่ 
 ค่าธรรมเนียมในกรณีกระเป๋าสัมภาระมน้ํีาหนักเกนิกว่าที่ทางสายการบนิกําหนด หรือมขีนาดใหญ่เกนิกว่าขนาด

มาตรฐาน 
 ค่าธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนื่องจากทางญีปุ่่ นไดป้ระกาศ

ยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทยสําหรับผูท้ีป่ระสงคพํ์านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วัน) 
 คา่ธรรมเนยีมทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 1,500 บาท/ทา่น  ตลอดการเดนิทาง 

(คา่ทปิหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 
 
เงือ่นไขการสํารองทีน่ ัง่ 
 กรุณาจองทัวรล์่วงหนา้กอ่นการเดนิทาง พรอ้มชําระมดัจําทา่นละ 20,000 บาท ภายใน 48 ช ัว่โมง หลงัจากสง่

เอกสารจองทวัร ์
 สว่นทีเ่หลอืชาํระกอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน มฉิะน ัน้ถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิและไมค่นื

คา่มดัจําทวัร ์เนือ่งจากทางบรษัิทตอ้งสํารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ทีพ่ักและตั๋วเครือ่งบนิ 
 หากท่านทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่่างจังหวัด) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที ่กอ่นออกบัตรโดยสารทุกครัง้ 

หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 
 หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจําตัว หรอืไม่สะดวกในการเดนิทาง

ทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ชัว่โมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจาก
การเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

 

 

 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 

เนือ่งจากเป็นราคาต ัว๋เครือ่งบนิโปรโมช ัน่ และหากเป็นกรณีการเดนิทางทีบ่รษิทัฯตอ้งทําการวางการนัตคีา่

มดัจําหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข และหรอืเทีย่วบนิเหมาลํา CHARTER FILGHT หรอื EXTRA FLIGHT กบั

สายการบนิ หรอืผ่านตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ  เมือ่จองทวัรชํ์าระเงนิค่าจองค่าทวัรแ์ลว้ ไม่

สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้กกรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ 

ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืค่าทัวรไ์มว่่า

กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่

เดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

 



    

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ 

ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับ พรอ้มกัน หากตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ ท่าน

จะตอ้งชําค่าใชจ้่ายสว่นต่างทีส่ายการบนิและบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บ และการจัดลําดับทีน่ั่ง ทางสายการบนิจะเป็นผู ้

กําหนด ซึง่ทางบรษัิทไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

หมายเหต ุ

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นล่วงหนา้ 5 วัน ในกรณีทีไ่มส่ามารถทํากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 30 ท่าน 
ในกรณีนีบ้รษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 

2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตจํุาเป็นสดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้และจะไม่
รับผดิชอบใด  ๆในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยี หรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนอืความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวรแ์ละอบุัตเิหตุสดุวสิัย
บางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่งๆ  เป็นตน้ 

3. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่มว่่าเหตุผลใด  ๆก็ตามทางบรษัิท
ของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรท์ัง้หมด 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมตํ่่ากวา่ 6 เดอืน  
เงือ่นไขและขอ้กาํหนดอืน่ๆ 
 การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูเ้ดนิทาง 30 ทา่นขึน้ไป ถา้จํานวนผูเ้ดนิทางไมค่รบตามจํานวนดงักลา่ว 

ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคา หรอืยกเลกิการเดนิทาง  
 กรณีทา่นมกีารเดนิทางดว้ยตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศตอ้งรบกวนแจง้ใหก้บัเราทราบ ณ วันทีจ่องทัวร ์หากไมม่กีารแจง้

เรือ่งไว ้จะไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่เสยีหายทีเ่กดิขึน้จากตั๋วเครือ่งบนิดังกลา่วได ้
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ และภาษีตั๋วทกุชนดิเพิม่ หากสายการบนิปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง 
 หากทา่นไมเ่ดนิทางกลับพรอ้มคณะทัวร ์ตั๋วเครือ่งบนิขากลับซึง่ยงัไมไ่ดใ้ช ้ไมส่ามารถนํามาขอคนืเงนิได ้ 
 บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 
 รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั ้งหนึ่ง หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมที่พักใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม 
 การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอด

บหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ักทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และ
ไมส่ามารถรับประกนัได ้

 สภาพการจราจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอืวันเสาร-์อาทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลา
ในการทอ่งเทีย่วและชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศกแ์ละคนขับรถในการบรหิารเวลา ซึง่
อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรมตามทีเ่รยีนเสนอ 

 การบรกิารของรถบสันําเทีย่วญีปุ่่ นตามกฎหมายของสามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัว่โมง ในวันนัน้ๆ มอิาจเพิม่เวลาได ้
โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสมทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆ เป็น
หลกั 
จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง   

 คา่บรกิารทีท่า่นชําระกบัทางบรษัิทฯ เป็นการชําระแบบเหมาขาด และทางบรษัิทฯไดช้ําระใหก้ับบรษัิทฯ ตัวแทนแต่ละ
แหง่แบบเหมาขาดเชน่กนั ดังนัน้หากทา่นมเีหตุอันใดทีทํ่าใหท้่านไมไ่ดท้่องเทีย่วพรอ้มคณะตามรายการทีร่ะบไุว ้ท่าน
จะขอคนืคา่บรกิารไมไ่ด ้ 

 หากท่านถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง ไม่ว่าประเทศใดจนทําใหท้่านไม่สามารถเดนิทางต่อไปได ้คณะทัวรท์่านอืน่ๆ 
รวมถงึไกดจ์ะไมส่ามารถรอทา่น ณ สนามบนิได ้จําเป็นตอ้งออกเดนิทางตามโปรแกรมทีว่างไว ้แต่ทางตัวแทนบรษัิทฯ 
จะทําหนา้ทีป่ระสานงานและเจา้หนา้ทีจ่ะทําการตดิตอ่ชว่ยเหลอืทา่นเป็นระยะ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบต่อค่าใชจ้่ายใดๆ ในกรณีทีเ่กดิเหตุสดุวสิัย เชน่ การยกเลกิหรอืล่าชา้ของสาย
การบนิ, อบุตัเิหต,ุ ภยัธรรมชาต,ิ การนัดหยดุงาน, การจลาจล หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานทีต่า่ง ๆ ทีเ่กดิเหนอือํานาจ
ควบคมุของบรษัิท 

 บรษัิทฯ จะทําหนา้ทีเ่ป็นตัวแทนในการเรยีกรอ้งค่าชดใชจ้ากสายการบนิ, โรงแรมหรอืบรษัิทขนสง่เมือ่เกดิการสญูหาย
ของ สมัภาระระหวา่งการเดนิทาง แตจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่การสญูหายดังกลา่ว  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ี่จะเปลีย่นแปลงรายการทัวรต์ามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทัง้นี้ทางบรษัิทฯ จะ
ยดึถอืและคํานงึถงึความปลอดภยั รวมถงึประโยชนส์งูสดุของลกูคา้สว่นมากเป็นสําคัญ 

 เมือ่ทา่นตกลงชําระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่ง ๆ แลว้ 
 
เอกสารทีล่กูคา้ตอ้งเตรยีมไปวนัเดนิทาง 
จากการทีรั่ฐบาลญีปุ่่ น ประกาศยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศ ซึง่มผีลใชบ้ังคับตัง้แต่วันที ่1 กรกฎาคม 2556 ผูท้ีจ่ะเขา้ประเทศ
ไดนั้น้ จะตอ้งผา่นการพจิารณาจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงกอ่นจงึจะสามารถเขา้ประเทศได ้(เชน่เดยีวกับผูท้ีย่ ืน่ขอวี
ซา่กบัทางสถานทตูฯ) ทางเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงจะสอบถามถงึวัตถปุระสงคใ์นการเขา้ประเทศ หรอืขอตรวจเอกสาร
ทีนํ่ามา เชน่ ตั๋วเครือ่งบนิขากลับ หรอืเอกสารอืน่ๆ สําหรับรายละเอยีดของเอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาไดแ้ก ่
(1)  ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ เตรยีมให)้ 



    

(2)  สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพํ่านักในญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ)  
(3)  ชือ่-ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น เชน่ โรงแรมทีพั่ก (ทางบรษัิทฯ เตรยีมให)้  
(4)  กําหนดการเดนิทาง ในชว่งระยะเวลาทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ เตรยีมให)้ 
 
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น   (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
(1)  หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยูอ่ยา่งนอ้ย 6 เดอืน 
(2)  กจิกรรมใด ๆ ทีจ่ะกระทําในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย แลเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพํานักระยะสัน้ 
(3)  ในขัน้ตอนของการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 
(4)  เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวตักิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และ

ไมเ่ขา้ขา่ย คณุสมบตัทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
 

*** ขอความกรณุาทกุทา่นอา่นและศกึษาขอ้มลูท ัง้หมดกอ่นการจอง  

เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจทีต่รงกนัระหวา่งทา่นและบรษิทัฯ *** 

บรกิารเพิม่เตมิ Wifi เลน่เน็ตชวิ ชวิ ตลอดทปิ 

 

 
 

 

 


