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รหสัโปรแกรม : 15618  (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 
1 กรงุเทพฯ สนามบนิดอนเมอืง-สนามบนินารติะ 

(SL300: 01.00-09.10+1) 
    

2 สนามบนินารติะ-วัดอาซากสุะ ถนนนากามเิซะ-ผา่นชม
โตเกยีวสกายทร-ีโอไดบะไดเวอรซ์ติี ้ 
(ขาปยูกัษ+์อาบน า้แรธ่รรมชาต)ิ 

   JUST ONE OYAMA  
HOTEL 
หรอืระดบัเดยีวกนั 

3 ลานสกฟีจูเิท็น-พธิชีงชาแบบคนญีปุ่่ น-หมูบ่า้นโอชโินะ    HEDISTAR HOTEL 
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หากท่านมคีวามจ าเป็นจะตอ้งซื้อต ั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศ เพือ่บนิไปและกลบัจากกรุงเทพฯ กรุณาสอบถาม

เทีย่วบนิเพือ่ยนืยนักบัทางเจา้หนา้ทีก่อ่นท าการจองและขอความกรุณาใหท้า่นซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิประเภททีส่ามารถเลือ่น
วนัและเวลาเดนิทางได ้อนัเนือ่งมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการบนิ ไม่วา่จะเป็นการยกเลกิเทีย่วบนิ 

การล่าชา้ของสายการบนิ การยุบเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง ซึง่ สายการบนิพจิารณา
สถานการณ์แลว้พบวา่อยูเ่หนอืการความคุมของทางสายการบนิ หรอืจะเป็นเหตุผลเชงิพาณิชย ์หรอืเป็นเหตุผลดา้น

ความปลอดภยั ดงัน ัน้เหตุผลเหลา่นี ้อยูเ่หนอืการควบคุมของบรษิทัฯ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมร่บัผดิชอบและไม่

คนืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ อนึง่ บรษิทัฯ จะคอนเฟิรม์กรุป๊ประมาณ 7-10 วนักอ่นเดนิทาง ขออภยัในความไมส่ะดวก 

วนัที ่1 กรงุเทพ – สนามบนิดอนเมอืง  
22.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคาร 1 ช ัน้ 3 อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอร ์

สายการบนิไทยไลออ้นแอร ์(SL) สนามบนิดอนเมอืง พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยให ้
การตอ้นรับและอ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอนิ และหัวหนา้ทัวรใ์หค้ าแนะน า
เพือ่เตรยีมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

วนัที ่2 สนามบนินารติะ – วดัอาซากสุะ ถนนนากามเิซะ – ผา่นชมโตเกยีวสกายทร ี– 
โอไดบะไดเวอรซ์ติ ี ้(ขาปยูกัษ+์อาบน า้แรธ่รรมชาต)ิ 

01.00 น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาต ินารติะ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายบนิ THAI LION 
AIR เทีย่วบนิที ่SL 300 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฮกัไก-MITSUI OUTLET PARK MAKUHARI หรอืระดบัเดยีวกนั 

4 ทอ่งเทีย่วอสิระ หรอืเลอืกซือ้ทัวรเ์สรมิโตเกยีวดสินยี์
แลนด ์

   HEDISTAR HOTEL 
หรอืระดบัเดยีวกนั 

5 สนามบนินารติะ-สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ 

(SL301: 11.00-16.15) 

    

น ำ้หนกักระเป๋ำ 20 กโิลกรมัตอ่

ทำ่น 

http://bit.ly/2NMk5YE
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**ไมม่บีรกิารอาหารและน า้ดืม่บนเครือ่งบนิแตม่จี าหนา่ย** 
 

*** ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ การจดัทีน่ ัง่ของกรุป๊ ไมส่ามารถรเีควสหรอืเลอืกที่
น ัง่ได ้และทางสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษิทัฯ  

ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้*** 
** ส าคญัมาก!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นญุาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั 

ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั ** 
09.10 น.   เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาต ินารติะ ประเทศญีปุ่่ น (เวลาทีญ่ ีปุ่่ นเร็วกวา่ประเทศไทย 

2 ช ัว่โมง) หลงัจากผ่านข ัน้ตอนศุลกากร กรุณาปรบันาฬกิาของท่านเพือ่ความสะดวกใน
การนดัหมายเวลา 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนับนรถแบบเบนโตะ (1) 

น าทา่นเดนิทางสู ่“มหานครโตเกยีว” เพือ่นมัสการเจา้แมก่วนอมิทองค า ณ “วดัอาซากสุะ” วัดที่
ไดช้ือ่ว่าเป็นวัดทีม่คีวามศักดิส์ทิธิ ์และไดรั้บความเคารพนับถือมากที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงโตเกยีว 
ภายในประดษิฐานองคเ์จา้แมก่วนอมิทองค าทีศ่ักดิส์ทิธิ ์ขนาด 5.5 เมตร มักมผีูค้นมากราบไหวข้อ
พรเพื่อความเป็นสริมิงคลตลอดทัง้ปี ประกอบกับภายในวัดยังเป็นที่ตัง้ของโคมไฟยักษ์ที่มขีนาด
ใหญท่ีส่ดุในโลกดว้ยความสงู 4.5 เมตร ซึง่แขวนหอ้ยอยู ่ณ ประตทูางเขา้ทีอ่ยูด่า้นหนา้สดุของวัด 
ทีม่ชี ือ่วา่ “ประตฟู้าค ารณ” และถนนจากประตเูขา้สูต่ัววหิารทีป่ระดษิฐานเจา้แมก่วนอมิทองค า มชีือ่
วา่ “ถนนนากามเิซะ” ซึง่เป็นทีต่ัง้ของรา้นคา้ขายของทีร่ะลกึพื้นเมอืงต่างๆ มากมาย อาท ิขนม

นานาชนดิ ของเลน่ รองเทา้ พวงกญุแจทีร่ะลกึ ฯลฯ ใหท้กุทา่นไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากของ 

ทีร่ะลกึ และท่านสามารถเดนิไปถ่ายรูปคู่กับหอคอยทีส่งูทีส่ดุในโลก“หอคอยโตเกยีวสกาย ทร”ี
(Tokyo Sky tree) แลนดม์ารก์แหง่ใหมข่องกรุงโตเกยีว ณ รมิแมน่ ้าสมุดิะ (ไมร่วมคา่ข ึน้
หอคอย) 

 

 
 
 
 
 

  

จากนัน้น าเดนิทางสู่ ยา่นโอไดบะ 
(Odaiba) คือเกาะที่สรา้งขึ้นไว ้
เ ป็ นแหล่ งช อ้ป ป้ิ ง  และแหล่ ง
บันเทงิต่างๆ ในอ่าวโตเกยีว ไดรั้บ
การปรับปรุงใหม้ชีือ่เสยีงและเป็นที่
นิ ย ม ในช่ ว งหลั งของ ปี  1 99 0 
นอกจากมสีถาปัตยกรรมทีส่วยงาม
ตัง้อยูม่ากมายแลว้ แตก็่ยังคงความ
เป็นธรรมชาติไวด้ ว้ยความอุดม
สมบูรณ์ของพื้นที่สเีขียว ไดเวอร ์
ซิต ี้ โตเกียว พลาซ่า (Diver-
City Tokyo Plaza) เป็นหา้งดัง
อกีหา้งหนึง่ ทีอ่ยูบ่นเกาะ โอไดบะ จดุเดน่ของหา้งนีก็้คอื หุน่ยนตก์นัด ัม้ ขนาดเท่าของจรงิ 
ซึง่มขีนาดใหญ่มาก ในบรเิวณหา้ง ก็จะมรีา้นคา้ส าหรับคอกันดัม้ อย่างเช่น กนัด ัม้คาเฟ่ 
(Gundam Cafe) และถา้อยากเขา้ไปดนูทิรรศกาลกันดัม้ ก็ตอ้งไปที ่กนัด ัม้ฟรอนท ์(Gun-

dam Front) ซึง่อยูใ่นบรเิวณหา้ง ไดเวอรซ์ติีไ้ดเ้วลาน าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร ของโรงแรม เมน ูบฟุเฟตข์าปยูกัษ ์(2) 
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พกัทีโ่รงแรม JUST ONE OYAMA HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั  

ใหท้่านไดผ้่อนคลายกบัการ แช่น า้แรธ่รรมชาต ิเชือ่ว่าถา้ไดแ้ช่น ้าแร่แลว้ จะท าใหผ้วิพรรณ

สวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขี ึน้ 

 
 

วนัที ่3 ลานสกฟีจูเิท็น – พธิชีงชาแบบคนญีปุ่่ น – หมูบ่า้นโอชโินะฮกัไก – MITSUI 
OULET PARK MAKUHARI 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (3)  
น าทา่นเดนิทางไปที ่ฟจูเิท็น สกรีสีอรท์ เป็นลานสกทีีม่ชี ือ่เสยีง และมฉีากหลังเป็นภเูขาไฟฟจูทิี่
สวยงาม ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกับการเลน่กระดานเลือ่นกับลานหมิะขาวโพลนและยังมกีจิกรรม
นอกเหนอืจากการเลน่สกมีากมาย (ราคาทวัรไ์มร่วมคา่เชา่ชุดอปุกรณ์และชุดส าหรบัเลน่
กจิกรรมตา่งๆ) (สกจีะเปิดใหบ้รกิารหรอืไม ่ข ึน้อยูก่บัสภาพภมูอิากาศ) กรณีทีล่านสกไีม่
เปิดใหบ้รกิาร ทางทวัรข์อสงวนสทิธิน์ าพาทกุทา่นเดนิทางไปยงัสวนโออชิปิารค์ 
(อัตราคา่บรกิารโดยประมาณ 1. เชา่อปุกรณ์สก ีราคาประมาณ 6,000 เยน // 2. เชา่อปุกรณ์ สโนว์
บอรด์ราคาประมาณ 6,000 เยน // 3. เชา่ชดุ ประกอบดว้ยเสือ้ กางเกง ถงุมอื หมวกและแวน่ตา ใน
ราคา 5,500 เยน) 
หมายเหตุ: ขอสงวนสทิธิไ์ม่เขา้ในกรณีลานสกหีมิะยังไม่พรอ้มใหบ้รกิารตามสภาพอากาศที่อาจจะ
เปลีย่นแปลงหรืออากาศไม่เอือ้อ านวย หรือลานสกปิีด หมิะละลายหรือมีปริมาณนอ้ยอยู่ และสภาพ
อากาศทางบรษัิทไมส่ามารถคาดการณ์  
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  **กรณีลานสกไีมเ่ปิดใหบ้รกิาร**น าท่านเดนิทางสู ่สวนสาธารณะโออชิปิารค์ รมิทะเลสาบคาวากูจิ

โกะดา้นในมศีูนย ์Kawaguchiko Natural Living Center ทีส่ามารถซือ้ของฝากสนิคา้หัตถกรรมทอ้งถิน่
มากมาย น าทา่นชืน่ชมววิโดยมภีเูขาไฟฟจูอิยูเ่ป็นฉากหลัง 

จากนั้นน าท่านสัมผัสประสบการณ์ พธิชีงชาแบบญีปุ่่ น ใหท้่านไดเ้รยีนรูแ้ละสัมผัสวธิกีารชงชา
แบบคนญีปุ่่ น และอสิระใหท้่านเลอืกซือ้สนิคา้ราคาถูกตามอัธยาศัย บรเิวณดา้นหลังของรา้น ท่าน

สามารถชมววิทวิทัศนข์องทะเลสาบคาวากจูโิกะและมภีเูขาไฟฟจูทิีส่วยงามอยูเ่บือ้งหลัง  

เทีย่ง รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร ดว้ยเมนป้ิูงยา่งยากนิกิ ุ(4) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “หมู่บา้นโอชโินะฮกั

ไก” เป็นแหลง่น ้าตามธรรมชาตติัง้อยูใ่นหมูบ่า้นโอ

ชโินะ ใหท้่านสัมผัสไดถ้งึอากาศบรสิุทธิ ์และไอ

เย็นจากแหล่งน ้าธรรมชาต ิโดยในบ่อน ้าใสแจ๋วมี

ปลาหลากหลายพันธุ์แหวกว่ายสบายอารมณ์ 

อณุหภมูใินน ้าเฉลีย่อยูท่ี ่10-12 องศาฯ และยังมนี ้า

ผุดจากธรรมชาติใหต้ักดื่มตามอัธยาศัย และที่

ส าคัญ หมู่บา้นโอชโินะยังเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงสนิคา้

โอท็อปชัน้เยี่ยมอีกดว้ยที่หมู่บา้นนี้มีของขึน้ชื่อ

อย่าง โมจิชาเขียวไส้ถ ัว่แดงย่าง ขนมฮิตที่

หมูบ่า้นน ้าศักดิส์ทิธิโ์อชโินะฮักไกและน าท่านเดนิทางสู ่MITSUI OULET PARK MAKUHARI 

ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงอย่างจุใจกับสนิคา้แบรนด์เนม รวมไปถึงสนิคา้น าเขา้และสนิคา้แบรนด์ญี่ปุ่ น

มากมาย เชน่ MK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY, DIFFUSIONE TES-

SILE ฯลฯ ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้กระเป๋าไฮไซ BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL,TUMI,GAP, AR-

MANY ฯลฯ เลอืกดูเครือ่งประดบั และนาฬกิาหรอูยา่ง TAG HEUER, AGETE, S.T.DUPONT, 

TASAKI, LONGINES ฯลฯ รองเทา้แฟชั่น HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HO-
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GAN ฯลฯ หรอืเลอืกซือ้สนิคา้ส าหรบัคณุหนู AIGLE, BANDAI ASOBI, HAKKA KIDS และสนิคา้

อืน่ๆ อกีมากมาย  

เย็น  อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั เพือ่ใหท้า่นใชเ้วลาอยา่งคุม้คา่ชอ้ปป้ิง 
พกัทีโ่รงแรม HEDISTAR HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั  

 

วนัที ่4 อสิระในกรงุโตเกยีว หรอืซือ้ทวัรเ์สรมิโตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (5) 

ไมม่รีถบสัใหบ้รกิาร แตม่ไีกดแ์นะน าการเดนิทางใหท้า่น  

ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูการเดนิทางจากไกด ์ 

เพือ่ความสะดวกในการเดนิทาง 

แนะน าสถานทีท่อ่งเทีย่วในโตเกยีว (ไมร่วมคา่เดนิทาง หรอืคา่ต ัว๋รถไฟ)  

  OPTION A: ซือ้ทวัรเ์สรมิโตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์หรอื ดสินยีซ์ ี 

 

 หากซือ้บตัรโตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์(กรณุาแจง้กอ่นเดนิทาง 3-5 วนั)  

เด็กอาย ุ4-11 ปี ราคา 2,000 บาท / อาย ุ12-17 ปี ราคา 2,400 บาท/ 

 ผูใ้หญ ่ราคา 2,700 บาท** (ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลง) ** 

 

  โตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์ เป็นสวนสนุกทีม่นัีกทอ่งเทีย่วตอ่ปีเกอืบ 20 ลา้น

คนตอ่ ซึง่มากทีส่ดุในประเทศญีปุ่่ น และมากเป็นอันดับ 2 ของโลก 

สรา้งขึน้โดยบรษัิทผลติภาพยนตรก์ารต์นูวอลทด์สินยี ์ เปิดใหบ้รกิารใน

ปี 1983 ซึง่เป็นสวนสนุกดสินยีแ์ลนดแ์หง่แรกทีส่รา้งขึน้นอกประเทศสหรัฐอเมรกิา ประกอบ

ดว้ยธมีหลกั 7 ธมี โดยตกแตง่ตามฤดกูาล และมกีารเดนิขบวนพาเหรดทีส่นุกสนาน เชญิ

ทา่นพบกับความอลังการซึง่เต็มไปดว้ยเสน่หแ์หง่ต านานและจนิตนาการของการผจญภัย ใช ้

ทนุในการกอ่สรา้ง 600 ลา้นเยน โดยการถมทะเล ทา่นจะไดพ้บสมัผัสกับเครือ่งเลน่ในหลาย

รปูแบบ เชน่ ทา้ทายความมันสเ์หมอืนอยูใ่นอวกาศไปกับ SPACE MOUTAIN, ระทกึขวญักับ 

HAUNTED MANSION บา้นผสีงิ, ตืน่เตน้กับ SPLASH MOUNTAIN, น่ังเรอืผจญภัยในป่ากับ 

JUNGLE CRUISE, เทีย่วบา้นหมพีหูต์ะลยุอวกาศไปกับ BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO 

BLASTERS, เขา้ไปอยูใ่นโลกแหง่จนิตนาการกับการต์นูทีท่า่นชืน่ชอบของ WALT DISDEY 

เชน่ มกิกีเ้มา้ส,์ มนินเิมา้ส,์ โดนัลดั๊ก ฯลฯ หรอืชอ้ปป้ิงซือ้ของทีร่ะลกึภายในวนสนุกอยา่งจุ

ใจและอกีมากมายทีร่อทา่นพสิจูนค์วามมันสก์ันอยา่งเต็มที ่ ใหท้า่นไดส้นุกสนานตอ่กับเครือ่ง

เลน่นานาชนดิอยา่งจใุจ  

  OPTION B: อสิระเพลดิเพลนิในกรงุโตเกยีว  

 ยา่นฮาราจูก ุท่านจะไดพ้บกับการแตง่ตัวทีเ่ป็นเอกลักษณ์ แหวกแนว ตามสไตลว์ัยรุ่นญีปุ่่ น การ

แตง่กายเลยีนแบบคาแรคเตอรก์ารต์นูตา่งๆ  

 โอโมเตะซนัโด รา้น Kiddyland ศูนยร์วมของเลน่หลากหลาย น่ารัก และแปลกๆ เหมาะส าหรับ

เป็นของฝากเด็กเล็ก เด็กโต ตุก๊ตาบลายด ์สนูปป้ี คติตี ้คาแรคเตอร่ตา่งๆ หรอื เกมส ์ของเด็กเลน่

ทีห่ลากหลายใหท้า่นไดเ้ลอืกชมเลอืกซือ้หาอยา่งจใุจ  

 ชบิูยา่ ย่านวัยรุ่นชือ่ดังอกีแห่งของมหานครโตเกยีวท่านจะไดต้ืน่ตาตืน่ใจกับแฟชั่นทันสมัยของ

หนุ่มสาวชาวแดนปลาดบิจากรา้นคา้มากมาย มากกวา่ 100 รา้นคา้ และ “ตกึ 109” ตกึชือ่ดังที่

เป็นสญัลักษณ์ของยา่นนัน้  
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 สวนอุเอโนะ (Ueno Park) เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ของโตเกยีว จุดชมซากุระยอดนยิม

ของกรุงโตเกียว โดยจะมีตน้ซากุระเรียงรายอยู่ทัง้สองขา้งยาวไปตามทางเดนิภายในสวน มี

จ านวนมากกวา่ 1,000 ตน้ ท าใหด้งึดดูผูค้นจ านวนมากมาเยีย่มชมในเทศกาลชมดอกซากุระ หรอื

ที่เรียกกันว่า งานฮานาม ิ(โดยปกตซิากุระจะบานช่วงประมาณปลายเดอืนมนีาคมถงึตน้

เดอืนเมษายน อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดข้ ึน้อยูก่บัสภาพอากาศ) 

 ตลาดอะเมโยโกะ (Ameyoko Market) ตลาดทีค่กึคักเกอืบตลอดเวลาตัง้อยูร่ะหวา่งสถานอีเุอ

โนะ (Ueno Station) และสถานีโอคาชมิาช ิ(Okachimachi Station) สนิคา้หลากหลายชนดิทัง้ 

ของสด ของใช ้เครือ่งส าอาง กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้ทัง้ของญีปุ่่ น และของน าเขา้ทีส่ว่นใหญจ่ะมี

ราคาถกูกวา่ในหา้งบางรา้นอาจจะตอ่ราคาเพิม่ไดอ้กี อาหารทะเล ผลไม ้ผักสด รา้นขนมและของ

กนิเลน่  

จากโรงแรมย่านนารติะ เราสามารถน่ังรถ SHUTTLE BUS ของโรงแรม (กรณีโรงแรมมรีถบสั
ใหบ้รกิาร) ไปต่อรถที่สนามบนินาริตะเขา้สู่กลางเมืองโตเกียว โดยสามารถท าไดห้ลายวธิ ี
อยา่งเชน่ รถไฟ รถโดยสารประจ าทาง และ แท็กซี ่ในปัจจบุันวธิทีีก่ าลังเป็นทีน่ยิมคอืการน่ังรถไฟ 
รถไฟฟ้าทีใ่หบ้รกิารจากสนามบนินารติะเขา้เมอืงโตเกยีว มอียูห่ลักๆ 5 สายดว้ยกัน ไดแ้ก ่
 

แนะน าวธิกีารเดนิทางจากนารติะเขา้สูโ่ตเกยีว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) NARITA EXPRESS (N'EX) – เสน้สแีดงตามรปู เดนิทางเขา้โตเกยีวจากทางทศิใต ้

ผา่นจบิะเขา้สถานโีตเกยีว ใชเ้วลา 53 นาท ีแลว้ขบวนรถจะแยกเป็น 2 ตอนตามหมายเลขโบกี ้สว่น

แรกวิง่ข ึน้ไปทางเหนือผา่น SHINJUKU, OMIYA สว่นหลังวิง่ไปทาง YOKOHAMA, TOTSUKA, 

OFUNA คา่รถอยูท่ี ่2,940 เยน – 4,180 เยน รถไฟขบวน NARITA EXPRESS วิง่ดว้ยความเร็ว

สงูสดุ 130 กโิลเมตรตอ่ชั่วโมง ใหบ้รกิารจากหลายๆสถานีในโตเกยีวและปรมิณฑล ทุกขบวนจะวิง่

ผา่นสถานโีตเกยีว ซึง่เป็นสถานทีีข่บวนรถจะเชือ่มตอ่กันหรอืแยกจากกัน ปกตแิลว้ขบวนทีม่าจากโอ

ฟนุะหรอืโยโกฮาม่าจะเชือ่มต่อกับขบวนทีม่าจากชนิจุกุ อเิคะบุคุโระ หรือโอมยิะ กลายเป็นขบวน

เดยีวกันวิง่ตอ่ไปจนถงึทา่อากาศยานนะรติะ (ผา่นทาง Sōbu Main Line และ สายนารติะ) 

2)  รถไฟ JR เป็นรถไฟธรรมดา – เสน้สเีขยีว ใชเ้วลา 80 นาท ีเดนิทางไปสถาน ีTOKYO ราคา
ประมาณ 1,280 เยน 
3)  KEISEI SKYLINER – เสน้สนี า้เงนิ รถดว่นของฝ่ัง KEISEI เดนิทางจากสนามบนินารติะ 
ผา่นสถานีนปิโปร ิสดุปลายทางทีอ่เุอโนะ ใชเ้วลาเพยีง 41 นาท ีคา่โดยสารประมาณ 2,470 เยน 
KEISEI SKYLINER ว ิง่ดว้ยความเร็วสงูสดุ 160 กโิลเมตรตอ่ชัว่โมง SKYLINER มรีถออกทกุๆ 20 
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และ 40 นาท ีในระหวา่งชว่งเวลา 14.00-16.00 มรีถวิง่ 3 เทีย่วตอ่ชั่วโมง กรณีใชบ้รกิาร KEISEI 
LINE สามารถตอ่รถไฟ JR (JR Yamanote Line) ไปยังสถานีตา่งๆในโตเกยีวไดอ้ยา่งสะดวกสบาย 
ไมว่า่จะเป็น AKIHABARA, TOKYO, SHINJUKU, SHIBUYA, HARAJUKU 
4)  ACCESS EXPRESS – เสน้สสีม้ เป็นรถดว่นพเิศษของสาย KEISEI ปลายทางอยูท่ีส่ถานีอเุอ
โนะ ใชเ้วลาประมาณ 1 ชัว่โมง คา่โดยสารประมาณ 1,240 เยน 
5)  KEISEI MAIN LINE – เสน้สฟ้ีา เป็นรถไฟแบบดว่น (RAPID SERVICE) ว ิง่จากสนามบนิ
ไปสดุปลายทางทีอ่เุอโนะ ใชเ้วลาตัง้แต ่60 – 90 นาท ีคา่โดยสารประมาณ 1,030 เยน 

*อาหารกลางวนั-เย็น อสิระตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง* 
ทีพ่กั HEDISTAR HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 
 

วนัที ่5 สนามบนินารติะ – กรงุเทพ  
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (6) 

  สมควรแกเ่วลาน าทานเดนิทางสู ่สนามบนินารติะ  

11.00 น. ออกเดนิทางกลับ กรงุเทพฯ โดยสายบนิTHAI LION เทีย่วบนิที ่SL 301 (ใชร้ะยะเวลาในการ
เดนิทางประมาณ 6.50 ช ัว่โมง)  ไมม่บีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ  
(แตม่จี าหนา่ยบนเครือ่ง) 

16.15 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ 

........................................ 
 

โปรแกรมสามารถสลบัปรบัเปลีย่นไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้ 
** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ ** 

เด็กอายตุ า่กวา่ 2 ปี 16,900 บาท 

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ  

และไกดท์อ้งถิน่ (ถา้ม)ีทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ   
(ช าระทีส่นามบนิดอนเมอืงในวนัเช็คอนิ) 
(คา่ทปิหวัหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 

การจดัทีน่ ัง่ของกรุป๊ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนดไมส่ามารถเลอืกทีน่ ัง่ได ้
ซึง่ทางบรษิทัฯไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ยกเวน้การซือ้ทีน่ ัง่เพิม่ 

 

อตัราคา่บรกิารทวัร ์

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาไมร่วมต ัว๋ พกัเดีย่ว 

13 – 17 ธ.ค. 62 24,999 18,999 8,900 

15 – 19 ธ.ค. 62 23,999 17,999 8,900 

17 – 21 ธ.ค. 62 24,999 18,999 8,900 

20 – 24 ธ.ค. 62 24,999 18,999 8,900 

22 – 26 ธ.ค. 62 26,999 20,999 8,900 

24 – 28 ธ.ค. 62 26,999 20,999 8,900 

27 – 31 ธ.ค. 62 29,999 23,999 8,900 

31 ธ.ค. – 4 ม.ค. 63 30,999 24,999 8,900 

3 – 7 ม.ค. 63 25,999 19,999 8,900 

5 – 9 ม.ค. 63 23,999 17,999 8,900 

7 – 11 ม.ค. 63 25,999 19,999 8,900 

10 – 14 ม.ค. 63 23,999 17,999 8,900 
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12 – 16 ม.ค. 63 22,999 16,999 8,900 

14 – 18 ม.ค. 63 23,999 17,999 8,900 

17 – 21 ม.ค. 63 23,999 17,999 8,900 

19 – 23 ม.ค. 63 23,999 17,999 8,900 

21 – 25 ม.ค. 63 23,999 17,999 8,900 

24 – 28 ม.ค. 63 23,999 17,999 8,900 

26 – 30 ม.ค. 63 23,999 17,999 8,900 

28 ม.ค. – 1 ก.พ. 63 23,999 17,999 8,900 

31 ม.ค. – 4 ก.พ. 63 23,999 17,999 8,900 

2 – 6 ก.พ. 63 23,999 17,999 8,900 

4 – 8 ก.พ. 63 23,999 17,999 8,900 

7 – 11 ก.พ. 63 28,999 22,999 8,900 

9 – 13 ก.พ. 63 23,999 17,999 8,900 

11 – 15 ก.พ. 63 23,999 17,999 8,900 

14 – 18 ก.พ. 63 23,999 17,999 8,900 

16 – 20 ก.พ. 63 23,999 17,999 8,900 

18 – 22 ก.พ. 63 23,999 17,999 8,900 

21 – 25 ก.พ. 63 23,999 17,999 8,900 

23 – 27 ก.พ. 63 23,999 17,999 8,900 

25 – 29 ก.พ. 63 23,999 17,999 8,900 

28 ก.พ. – 3 ม.ีค. 63 23,999 17,999 8,900 

1 – 5 ม.ีค. 63 24,999 18,999 8,900 

3 – 7 ม.ีค. 63 24,999 18,999 8,900 

6 – 10 ม.ีค. 63 24,999 18,999 8,900 

8 – 12 ม.ีค. 63 24,999 18,999 8,900 

10 – 14 ม.ีค. 63 24,999 18,999 8,900 
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อตัราคา่บรกิารรวม 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิโดยสารชัน้ประหยัด รวมภาษีสนามบนิและธรรมเนียมเชือ้เพลงิ 
 คา่ทีพั่กหอ้งคู ่(2-3 ทา่น) ดังทีร่ะบใุนรายการหรอืระดับเดยีวกัน 
 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 คา่อาหาร ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่เขา้ชม ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่รถน าเทีย่ว ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 ค่าประกันอุบัตเิหตุในระหวา่งการเดนิทาง วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรม

ธรรม)์ 
 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซัก
รดี    คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

 ค่าธรรมเนียมวซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซี่าอกีครัง้ (เนื่องจากทาง
ญีปุ่่ นไดป้ระกาศยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้
ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั) 

 หากในภายหลังทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศใหย้ื่นวซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิม่ 2,000 บาท 
ส าหรับการยืน่รอ้งขอวซีา่ 

 คา่ธรรมเนยีมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสัมภาระใหญ่
เกนิขนาดมาตรฐาน 

 คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 
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 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิขาไป 20 กก. // ขากลับ 20 กก.) 
 ค่าทปิคนขับรถ และไกดท์อ้งถิน่(ถา้ม)ี ท่านละ 1,500 บาท/ทรปิ ช าระที่สนามบนิในวันเช็คอนิ 

(คา่ทปิหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 
 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ/ใบก ากับภาษี) 

 
เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

 กรุณาจองล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทาง และกรุณาเตรยีมเงนิมัดจ า 15,000 บาท 
พรอ้มกับเตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 1 วนั หลังจากท าการจองแลว้ 

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

 หากท่านทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที ่ก่อน
ออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที่ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบ
คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ รวมถงึการลา่ชา้ของสายการบนิระหวา่งประเทศ 

 หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตัว หรอืไม่
สะดวกในการเดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแล
สมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะ
ทัวรทั์ง้หมด 

 
 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 

 ไม่สามารถยกเลกิได ้เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงนิทัง้หมด (แต่สามารถเปลี่ยนชือ่ผู ้
เดนิทางไดต้ามก าหนดของแตล่ะสายการบนิกอ่น 7 วนัของการเดนิทาง) 
 

หมายเหต ุ
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 5 วนั ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุป๊ไดอ้ยา่ง
นอ้ย 30 ทา่น ในกรณีนีบ้รษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ ัง้หมด หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ บรษิทัฯ ขอ
สงวนสทิธิท์ ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ ี ้เม ือ่เกดิเหตุจ าเป็นสุดวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
และจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ในกรณีทีสู่ญหาย สูญเสยี หรอืไดร้บับาดเจ็บทีน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของ
หวัหนา้ทวัรแ์ละอบุตัเิหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การจราจร, การนดัหยุดงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่ง  ๆ
เป็นตน้ 
 
 
ขอ้มลูเพิม่เตมิ เร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ 
ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเลือ่นวนัเดนิทางกลับ 
ทา่นจะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิ และบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บ และการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไป
โดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 
15 วัน ไม่ว่าจะดว้ยวัตถุประสงคเ์พื่อการท่องเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในขัน้ตอนการ
ตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยันการมคีณุสมบัตกิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดังตอ่ไปนี ้

1. ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

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

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วนั 
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4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถูกสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไมใ่ห ้
เขา้ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

 

หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้ง
และความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาค่าบรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไม่ถงึ 30 
ทา่น  

 ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บค่าน ้ามันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบนิมีการปรับขึน้ก่อนวัน
เดนิทาง  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  
 บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การ

ประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือ
ความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

 บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, 
เกดิจากการโจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

 เมื่อท่านตกลงชาระเงนิมัดจ าหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านได ้
ยอมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

 กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม ไมท่านเนือ้สตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
 รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่

พักในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุน
โปรแกรม  

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

 กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7 วัน
กอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

 มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากับเทา่นัน้ 

 ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกับตัวแทนตา่งๆ ใน
กรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้
เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิ
กฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

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

 สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ 
อาจท าใหเ้วลาในการท่องเที่ยวและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานที่นอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิิจของมัคคุเทศก ์
และคนขัยรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ให ้
ไดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

 เนื่องจากการเดินทางท่องเที่ยวในครั้งนี้  เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษัทตัวแทนใน

ตา่งประเทศ ทางบรษัิทจงึขอสงวนสทิธิ ์ไมส่ามารถขอรับเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางสว่น หรอื สว่นใดสว่น

หนึง่ทีท่า่นไมต่อ้งการไดรั้บบรกิาร หากระหวา่งเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่มส่ามารถเขา้ชมได ้ไม่

วา่ดว้ยสาเหตใุดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไมส่ามารถคนืค่าใชจ้่ายไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ให ้

ทา่น เนือ่งจากทางบรษัิทไดท้ าการจองและถกูเก็บคา่ใชจ้า่ยแบบเหมาจา่ยไปลว่งหนา้ทัง้หมดแลว้ 

 บรกิารน ้าดืม่ท่านวันละ 1 ขวด ตอ่คนตอ่วัน เริม่ในวันที ่2 ของการเดนิทาง ถงึวันที ่3 ของการเดนิทาง 
การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชั่วโมง 
ในวันนั้นๆ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้
ข ึน้อยูก่ับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาท่องเทีย่ว
ตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 
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 กรณีพาสปอรต์ตา่งชาตทิีต่อ้งการเดนิทางไปกับทัวร ์**ผูเ้ดนิทางตอ้งด าเนนิการเช็คเรือ่งการท าวซีา่ใน
การเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยตนเอง และหากมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิผูเ้ดนิทางตอ้งรับผดิชอบในสว่นนัน้ๆ ซึง่
หากวันเดนิทางผูเ้ดนิทางไม่ไดข้อวซี่า จะถือว่าเป็นความผดิของผูเ้ดนิทางเองและจะไม่รับผดิชอบ
คา่ใชจ้า่ยตา่งๆ 

 กรณีทีท่่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้

ตามมา และ จะไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทัวรท์ีท่า่นช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ 

 หากวนัเดนิทาง เจา้หนา้ทีส่ายการบนิ หรอื ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนังสอืเดนิทาง  

(พาสปอรต์) ของท่านช ารุดแมเ้พยีงเล็กนอ้ย เชน่ เปียกน ้า ขาดไปหนา้ใดหนา้หนึง่ มหีนา้ใดหนา้หนึง่

หายไป มกีระดาษหนา้ใดหนา้หนึง่หลดุออกมา มรีอยแยกระหวา่งสนัของเลม่หนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไม่

วา่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ ทางสายการบนิ หรอื เจา้หนา้ทีด่า่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิไ์มอ่นุญาตให ้

ท่านเดนิทางต่อไปได ้ดังนัน้กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่

ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีช ารดุ กรณุาตดิตอ่กรมการกงสลุกระทรวงการตา่งประเทศเพือ่ท าหนังสอื

เดนิทางฉบับใหม ่โดยใชฉ้บับเกา่ไปอา้งองิ และ ยนืยันดว้ย พรอ้มกับแจง้มาทีบ่รษัิทเร็วทีส่ดุ เพือ่ยนืยัน

การเปลีย่นแปลงขอ้มูลหนังสอืเดนิทาง หากท่านไดส้่งเอกสารมาทีบ่รษัิทเรียบรอ้ยแลว้ กรณีทีย่ังไม่

ออกบัตรโดยสาร ท่านสามารถเปลีย่นแปลงไดไ้มม่คี่าใชจ้่าย แต่หากออกบัตรโดยสาร (ตั๋วเครือ่งบนิ) 

เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึง่โดยสว่นใหญ่

ตั๋วเครื่องบนิแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดนิทางประมาณ 14-20 วัน ทั้งนี้ข ึน้อยู่กับกระบวนการและ

ขัน้ตอนของแตล่ะคณะ 

 กรณีทีท่่านไม่ผ่านด่านตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (หา้มไม่ใหเ้ดนิทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ส ิน้ ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่ใชจ้า่ยใหไ้มว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ทัง้ส ิน้ 

 
 
 

 

 *เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ  

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้* 
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