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FREE WIFI ON BUS มนี า้ด ืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 
หากท่านมคีวามจ าเป็นจะตอ้งซื้อต ั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศ เพือ่บนิไปและกลบัจากกรุงเทพฯ กรุณาสอบถาม
เทีย่วบนิเพือ่ยนืยนักบัทางเจา้หนา้ทีก่อ่นท าการจองและขอความกรุณาใหท้า่นซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิประเภททีส่ามารถ

เลือ่นวนัและเวลาเดนิทางได ้อนัเนือ่งมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการบนิ ไม่ว่าจะเป็นการยกเลกิ

เทีย่วบนิ การลา่ชา้ของสายการบนิ การยุบเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง ซึง่ สายการบนิ
พจิารณาสถานการณ์แลว้พบวา่อยูเ่หนอืการความคุมของทางสายการบนิ หรอืจะเป็นเหตุผลเชงิพาณิชย ์หรอืเป็น

เหตุผลดา้นความปลอดภยั ดงัน ัน้เหตุผลเหล่านี ้อยู่เหนอืการควบคุมของบรษิทัฯ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไม่
รบัผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ อนึง่ บรษิทัฯ จะคอนเฟิรม์กรุ๊ปประมาณ 7-10 วนักอ่นเดนิทาง ขออภยัใน

ความไมส่ะดวก 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

     โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 
1 กรงุเทพฯ สนามบนิดอนเมอืง     

2 สนามบนินารติะ-พระใหญแ่หง่คามาครุะ-พธิชีงชา
แบบญีปุ่่ น 

             FUJI  HOTEL  
          หรอืเทยีบเทา่ 

3 กจิกรรมลานสก-ีชมซากรุะ เมอืงคาวาซ ึ               NARITA HOTEL  
          หรอืเทยีบเทา่  

4 วดัอาซากสุะ-พระราชวงัโตเกยีวอมิพเีรยีล(ชม

ภายนอก)-ยา่นชอ้ปป้ิงชนิจกุ-ุ Duty free-ไดเวอร์

ซติ ี ้โตเกยีว พลาซา่ 

            NARITA HOTEL  
          หรอืเทยีบเทา่ 

5 สนามบนินารติะ-สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ     

https://www.booking.com/hotel/jp/marroad-international-narita.th.html
https://www.booking.com/hotel/jp/marroad-international-narita.th.html
https://www.booking.com/hotel/jp/marroad-international-narita.th.html
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นมสัการหลวงพอ่โต  เลน่หมิะ  เช็คอนิซากรุะ 

จดุเดน่ :   หลวงพอ่โต หนึง่ในสามของญีปุ่่ น 

    สนกุ  ฝดุๆ  หมิะ  ขาวๆ  นุม่ๆ 
    เช็คอนิ  ฟินๆ  ซากรุะงามๆ 
         สมัผสัวฒันธรรมชงชาแบบญีปุ่่ น 
    ชอ้ปเต็มอิม่ใจกลางกรงุโตเกยีว 

เทีย่วครบ  ไมม่ฟีรเีดย ์
 
 

วนัที ่1 กรงุเทพ-สนามบนิดอนเมอืง 

22.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคาร 1 ช ัน้ 3 อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอร ์7 สาย

การบนิไทยไลออ้นแอร ์(SL) สนามบนิดอนเมอืง พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ

และอ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอนิ และหัวหนา้ทัวร์ใหค้ าแนะน าเพื่อเตรียมความ

พรอ้มกอ่นออกเดนิทาง 

 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://bit.ly/2NMk5YE
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วนัที ่2  สนามบนินารติะ-พระใหญแ่หง่คามาครุะ-พธิชีงชาแบบญีปุ่่ น 

01.00 น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาต ินารติะ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายบนิ THAI LION AIR 

เทีย่วบนิที ่SL 300 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

**ไมม่บีรกิารอาหารและน า้ดืม่บนเครือ่งบนิแตม่จี าหนา่ย** 
 

*** ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ การจดัทีน่ ัง่ของกรุป๊ ไมส่ามารถรเีควสหรอืเลอืกทีน่ ั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) หลงัจากผา่นข ัน้ตอนศุลกากร กรุณาปรบันาฬกิาของทา่นเพือ่ความสะดวกใน
การนดัหมายเวลา 

 บรกิารอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร เซ็ตเมนญูีปุ่่ น  (1) 

 น าทา่นเดนิทางสู ่คามาครุะ เป็นเมอืงทีอ่ยูต่ดิ

กั บ ท ะ เ ล ซึ่ ง อ ยู่ ไ ม่ ไ ก ล จ า ก โ ต เ กี ย ว  

ในสมัยก่อนนั้นคามาคุระเคยเป็นเมืองที่มี

บทบาทส าคัญทางการทหาร เนื่องจากท่านมิ

นาโมโต ้โยรโิตโม ้ไดเ้ลอืกเมอืงนี้ใหเ้ป็นหลัก

ของฝ่ายทหารในปี 1192 แตห่ลังจากศตวรรษ

ที่ 14 เมืองนี้ก็ค่อยๆหมดอ านาจทางการ

ปกครองลง และไดก้ลายเป็นเมืองท่องเที่ยว 

ถูกขนานนามว่าเป็นเมืองเกียวโตตะวันออก 

เนื่องจากมวีัด ศาลเจา้ และสถานทีท่างประวัตศิาสตรอ์ยูห่ลาย

แห่ง นอกจากนี้ยังมชีายหาดที่สวยงามท าใหเ้ป็นที่นิยมอย่าง

มากในช่วงซัมเมอร์ พระใหญ่หรือที่ไดรั้บการขนานนามว่า 

“Great Buddha of Kamakura” น าท่านชม พระใหญ่

แห่งคามาคุระประดิษฐานอยู่ที่วัดโคโตคุอิน  นับว่าเป็น

สัญลักษณ์ทีส่ าคัญมากๆของเมอืงคามาคุระทเีดยีวล่ะค่ะ โดย

ถอืเป็นรูปป้ันพระทีส่งูเป็นอันดับสองของญีปุ่่ น จากนัน้น าท่าน

สัมผัสประสบการณ์ “พธิชีงชาแบบญีปุ่่ น” ใหท้่านไดท้ดลองชงชาดว้ยตัวท่านเองและอสิระให ้

ท่านเลอืกซือ้สนิคา้ราคาถูกตามอัธยาศัย บรเิวณดา้นหลังของรา้น ท่านสามารถชมววิทวิทัศน์ของ

ทะเลสาบคาวากจูโิกะและมภีเูขาไฟฟจูทิีส่วยงามอยูเ่บือ้งหลัง 

        รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนพูเิศษบฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ ์(2) 

ทีพ่กั  FUJI HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั  

ใหท้า่นไดผ้่อนคลายกบัการ แช่น า้แรธ่รรมชาต ิเชือ่วา่ถา้ไดแ้ชน่ ้าแร่แลว้ จะท าใหผ้วิพรรณ

สวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขี ึน้ 

น ำ้หนกักระเป๋ำ 20 กโิลกรมัตอ่

ทำ่น 
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วนัที ่3 กจิกรรมลานสกฟีจูเิท็น-ชมซากรุะ เมอืงคาวาซ ึ

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (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: ขอสงวนสทิธิ์ไม่เขา้ในกรณีลานสกีหิมะยังไม่พรอ้มใหบ้ริการตามสภาพอากาศที่อาจจะ

เปลีย่นแปลงหรอือากาศไมเ่อือ้อ านวย หรอืลานสกปิีด หมิะละลายหรอืมปีรมิาณนอ้ยอยู่ และสภาพอากาศทาง

บรษัิทไมส่ามารถคาดการณ์  
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**กรณีลานสกไีมเ่ปิดใหบ้รกิาร**น าทา่นเดนิทางสู ่สวนสาธารณะโออชิปิารค์ รมิทะเลสาบคาวากจูิ

โกะดา้นในมศีนูย ์Kawaguchiko Natural Living Center ทีส่ามารถซือ้ของฝากสนิคา้หตัถกรรมทอ้งถิน่

มากมาย น าทา่นชืน่ชมววิโดยมภีเูขาไฟฟจูอิยูเ่ป็นฉากหลัง 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 

 น าท่านเดนิทางสู ่ เมอืงคาวาซ ึ บนคาบสมทุร  IZU  เป็นสถานทีต่ากอากาศทีม่ชี ือ่เสยีง  และมี

ชือ่เสยีงในเรือ่งของซากุระทีบ่านเร็วสดุในแถบคันโต  ดอกซากรุะทีน่ี่มสีชีมพู  มขีนาดใหญพ่เิศษ  

และมถีงึ  8000 ตน้ ใหทุ้กท่านไดเ้ช็คอนิ เดนิถ่ายรูปกับงานเทศกาลชมซากุระ สวยๆ รมิแม่น ้า  

ตลอดเสน้ทางกวา่ 3 กโิลเมตร  อกีทัง้ยังเพลดิเพลนิกับรา้นคา้น่ารักๆขา้งทาง ใหไ้ดเ้ลอืกชมิกัน

แบบเพลนิเพลนิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

         อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั           NARITA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 
 

วนัที ่4 วดัอาซากสุะ-พระราชวงัโตเกยีวอมิพเีรยีล(ชมภายนอก)-ยา่นชอ้ปป้ิงชนิจุกุ- 

Duty free - ไดเวอรซ์ติ ี ้ โอไดบะ     

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   (5)                                                                                          

น าท่านเดนิทางสู่ “มหานครโตเกยีว” เพื่อนมัสการเจา้แม่กวนอมิทองค า ณ “วดัอาซากุสะ”    

วัดที่ไดช้ื่อว่าเป็นวัดที่มีความศักดิ์ส ิทธิ์ และไดรั้บความเคารพนับถือมากที่สุดแห่งหนึ่งใน

กรุงโตเกยีว ภายในประดษิฐานองคเ์จา้แม่กวนอมิทองค าทีศ่ักดิส์ทิธิ ์ขนาด 5.5 เซ็นตเิมตร ซึง่

มักจะมผีูค้นมากราบไหวข้อพรเพือ่ความเป็นสริมิงคลตลอดทัง้ปี ประกอบกับภายในวัดยังเป็นทีต่ัง้

ของโคมไฟยักษ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกดว้ยความสูง 4.5 เมตร ซึง่แขวนหอ้ยอยู่ ณ ประตู

ทางเขา้ทีอ่ยูด่า้นหนา้สดุของวดั ทีม่ชี ือ่วา่ “ประตฟู้าค ารณ” 

 
         

 

  อสิระอาหารเทีย่งตามอธัยาศยั 
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จากนั้นน าท่านชม พระราชวงัโตเกยีวอมิพเีรยีล(ชมภายนอก) นับวา่เป็นเป็นอกีหนึง่สถานที่

ทอ่งเทีย่วทางประวตัศิาสตรแ์หง่หนึง่ในโตเกยีวมทัีง้สถาปัตยกรรมอันทรงคณุคา่ทีบ่ง่บอกถงึความ

เป็นมาที่ยาวนานของชนชาตญิี่ปุ่ น โดยปัจจุบันก็ยังเป็นอยู่ประทับของราชวงศ์ญี่ปุ่ นดว้ยนะคะ 

บรเิวณรอบๆของพระราชวังเป็นพืน้ทีข่องสวนขนาดใหญ่ลอ้มรอบดว้ยคูเมอืงและก าแพงหนิ จาก

ทางเขา้ชมดา้นหนา้ของพระราชวงัอมิพเีรยีล สามารถชมสะพานไดซ้ ึง่จะมอียู ่2 สะพาน คอืสะพาน 

Nijubashi และสะพาน Meganebashi (สะพานแวน่ตา) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านสู่ ย่านชอ้ปป้ิงชนิจุกุ ใหท้่านอสิระและเพลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมายและ 

เครือ่งใช ้ไฟฟ้า กลอ้งถา่ยรปูดจิติอล นาฬกิา เครือ่งเลน่เกมส ์หรอืสนิคา้ทีจ่ะเอาใจคณุผูห้ญงิดว้ย 

กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้ แบรนดเ์นม เสือ้ผา้แฟชัน่ส าหรับวัยรุ่น เครือ่งส าอางยีห่อ้ดังของญีปุ่่ นไมว่า่

จะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอืน่ๆ อกีมากมาย จากนัน้น าท่านเลอืกซือ้สนิคา้

ปลอดภาษี  Duty free ใหท้่านเลอืกซือ้สนิคา้ตามอัธยาศัย จากนัน้น าเดนิทางสู ่ยา่นโอไดบะ  

คือเกาะที่สรา้งขึน้ไวเ้ป็นแหล่งชอ้ปป้ิง 

และแหล่งบันเทิงต่างๆ ในอ่าวโตเกียว 

ไดรั้บการปรับปรุงใหม้ชีือ่เสยีงและเป็นที่

นิยมในช่วงหลังของปี 1990 นอกจากมี

สถาปัตยกรรมที่สวยงามตั ้งอยู่มากมาย

แลว้ แต่ก็ยังคงความเป็นธรรมชาตไิวด้ว้ย

ความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่สีเขียว ได

เวอรซ์ติ ี ้โตเกยีว พลาซา่ เป็นหา้งดังอกี

หา้งหนึ่ง ที่อยู่บนเกาะ โอไดบะ จุดเด่น

ของหา้งนีก็้คอื หุน่ยนตก์นัด ัม้ ขนาดเท่า

ของจรงิ ซึง่มีขนาดใหญ่มาก ในบริเวณ

หา้ง ก็จะมรีา้นคา้ส าหรับคอกันดัม้ อยา่งเชน่ กนัด ัม้คาเฟ่ และถา้อยากเขา้ไปดนูทิรรศกาลกันดัม้ 

ก็ตอ้งไปที ่กนัด ัม้ฟรอนท ์ซ ึง่อยูใ่นบรเิวณหา้ง ไดเวอรซ์ติีไ้ดเ้วลาน าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก 

         อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั  NARITA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 
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วนัที ่5 สนามบนินารติะ-สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ 
เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (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 10,000 บาท 

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ (ถา้ม)ี

ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ  (ช าระทีส่นามบนิดอนเมอืงในวนัเช็คอนิ) 

(คา่ทปิหวัหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
อตัราคา่บรกิารทวัร ์
 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาไมร่วมต ัว๋ ราคาพกัเดีย่ว 

09 – 13  ก พ.  2563 22,999 14,999 8,900 

10 – 14  ก พ.  2563 21,999 14,999 8,900 

11 – 15  ก พ.  2563 22,999 15,999 8,900 

 

ส าคญั  กรณุาอา่นเงือ่นไขแนบทา้ยโดยละเอยีด เพือ่ประโยชนส์งูสดุแกต่ัวทา่นเอง หากช าระเงนิแลว้ทาง
บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขแลว้และไมส่ามารถ เปลีย่นแปลงเงือ่นไขใดๆ ได ้

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลีย่นหรอืงดไปบาง 
รายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใดๆ อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไขกอ่นการเดนิทางแลว้  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ร ิม่และจบการใหบ้รกิาร ที ่สนามบนิตน้ทางขาไป เทา่น ัน้  
 

 

 

 

 

 

กรณีผูเ้ดนิทางมาจากตา่งจังหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะท าการส ารองตั วเครือ่งบนิ หรอืยานพาหนะ
อืน่ ๆ เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลับ ณ สนามบนิ สวุรรณภมูทิางบรษัิท จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเนือ่งจากเป็น
คา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรม 

 

อนัเนือ่งมากจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สายการบนิ
หรอืเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทัง้นีจ้ะค านงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 
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12 – 16  ก พ.  2563 22,999 15,999 8,900 

13 – 17  ก พ.  2563  23,999 16,999 8,900 

14 – 18  ก พ.  2563 23,999 16,999 8,900 

15 – 19  ก พ.  2563 22,999 15,999 8,900 

16 – 20  ก พ.  2563 21,999 14,999 8,900 

17 – 21  ก พ.  2563 21,999 14,999 8,900 

18 – 22  ก พ.  2563 22,999 15,999 8,900 

19 – 23  ก พ.  2563 22,999 15,999 8,900 

20 – 24  ก พ.  2563 23,999 16,999 8,900 

21 – 25 ก พ.  2563  23,999 16,999 8,900 

22 – 26  ก พ.  2563 22,999 15,999 8,900 

23 – 27  ก พ.  2563 21,999 14,999 8,900 

24 – 28  ก พ.  2563 21,999 14,999 8,900 

25 – 29  ก พ.  2563 22,999 15,999 8,900 

26  ก พ. – 01  ม ีค.  2563  22,999 15,999 8,900 

27  ก พ. – 02  ม ีค.  2563 23,999 16,999 8,900 

28 ก พ. – 03  ม ีค.  2563 23,999 16,999 8,900 

29  ก พ. – 04  ม ีค.  2563 21,999 14,999 8,900 

01 – 05  ม ีค.  2563 21,999 14,999 8,900 

02 – 06  ม ีค.  2563 21,999 14,999 8,900 

03 – 07  ม ีค.  2563 22,999 15,999 8,900 

04 – 08  ม ีค.  2563 22,999 15,999 8,900 

05 – 09  ม ีค.  2563 23,999 16,999 8,900 

06 – 10  ม ีค.  2563 23,999 16,999 8,900 

07 – 11  ม ีค.  2563 22,999 15,999 8,900 

08 – 12  ม ีค.  2563 21,999 14,999 8,900 

09 – 13  ม ีค.  2563 21,999 14,999 8,900 

10 – 14  ม ีค.  2563 22,999 15,999 8,900 
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อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั วเครือ่งบนิโดยสารชัน้ประหยัด รวมภาษีสนามบนิและธรรมเนียมเชือ้เพลงิ 

 คา่ทีพั่กหอ้งคู ่(2-3 ทา่น) ดังทีร่ะบใุนรายการหรอืระดับเดยีวกัน 

 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 คา่อาหาร ดังทีร่ะบใุนรายการ 

 คา่เขา้ชม ดังทีร่ะบใุนรายการ 

 คา่รถน าเทีย่ว ดังทีร่ะบใุนรายการ 

 คา่ประกันอบุัตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง วงประกันทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครือ่งดืม่ ค่าซักรีด    

คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

 คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนื่องจากทางญีปุ่่ นได ้

ประกาศยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ น

ไมเ่กนิ 15 วนั) 

 หากในภายหลังทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศใหย้ืน่วซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิม่ 2,000 บาท ส าหรับ

การยืน่รอ้งขอวซีา่ 

 คา่ธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสัมภาระใหญ่เกนิ

ขนาดมาตรฐาน 

 คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั วเครือ่งบนิไปแลว้ 
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 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิขาไป 20 กก. // ขากลับ 20 กก.) 

 คา่ทปิคนขับรถ และไกดท์อ้งถิน่(ถา้ม)ี ท่านละ 1,500 บาท/ทรปิ ช าระทีส่นามบนิในวันเช็คอนิ (ค่าทปิ

หัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 

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

 

เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

 กรุณาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทาง และกรุณาเตรยีมเงนิมัดจ า 15,000 บาท พรอ้มกับ

เตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 1 วนั หลังจากท าการจองแลว้ 

 การช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯ จะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน ท่านควรจัดเตรยีมคา่

ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นก าหนด เนือ่งจากทางบรษัิทตอ้งส ารองคา่ใชจ้่ายในสว่นของคา่ทีพั่กและตั วเครือ่งบนิ 

มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

 หากท่านทีต่อ้งการออกตั วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที ่กอ่นออกบัตร

โดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ 

รวมถงึการลา่ชา้ของสายการบนิระหวา่งประเทศ 

 หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตัว หรอืไมส่ะดวกใน

การเดนิทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายใน

ครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรทั์ง้หมด 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

 ไม่สามารถยกเลกิได ้เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงนิทัง้หมด (แต่สามารถเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางได ้

ตามก าหนดของแตล่ะสายการบนิกอ่น 7 วนัของการเดนิทาง) 

 

หมายเหต ุ
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 5 วนั ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุป๊ไดอ้ยา่งนอ้ย 

30 ทา่น ในกรณีนีบ้รษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ ัง้หมด หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะ

เปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ ี ้เม ือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้และจะไมร่บัผดิชอบใด  ๆ

ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยี หรอืไดร้บับาดเจ็บทีน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของหวัหนา้ทวัรแ์ละอบุตัเิหตสุดุวสิยับาง

ประการ เชน่ การจราจร, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่ง  ๆเป็นตน้ 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิ เร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ 

ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเลือ่นวนัเดนิทางกลับ ทา่น

จะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิ และบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บ และการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการ

บนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วัน 

ไม่วา่จะดว้ยวัตถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธรุกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในขัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง 

เพือ่ยนืยันการมคีณุสมบัตกิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดังตอ่ไปนี้ 

1. ตั วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2. สิง่ทีย่นืยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เช่น 

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  
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2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบัตกิารพ านัก

ระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วนั 

4. เป็นผูท้ี่ไม่มปีระวัตกิารถูกสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้

ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

 

หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและ

ความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น  

 ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, 

การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบ

ของบรษัิทฯ  

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนือ่งเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจาก

การโจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

 เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจ าหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับ

เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

 กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม ไมท่านเนือ้สตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

 การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่

/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิาร

ของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกันได ้  

 กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่น

การเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

 มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสาร

ลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากับเทา่นัน้ 

 ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีที่

ผูเ้ดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรม

แรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อันเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ี

เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

 กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ ขอ

สงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิม่  

 สภาพการจลาจรในชว่งวนัเดนิทางตรงกับวนัหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท า

ใหเ้วลาในการท่องเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขัยรถใน

การบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมือจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ที่ตอ้งเร่งรีบ เพื่อใหไ้ดท้่องเที่ยวตาม

โปรแกรม 

 เนือ่งจากการเดนิทางทอ่งเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกับบรษัิทตัวแทนในตา่งประเทศ ทาง

บรษัิทจงึขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรับเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางสว่น หรอื สว่นใดสว่นหนึง่ทีท่่านไม่ตอ้งการ

ไดรั้บบรกิาร หากระหวา่งเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดก็ตาม ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ใหท้่าน เนื่องจากทางบรษัิทไดท้ าการ

จองและถกูเก็บคา่ใชจ้า่ยแบบเหมาจา่ยไปลว่งหนา้ทัง้หมดแลว้ 

 บรกิารน ้าดืม่ท่านวันละ 1 ขวด ต่อคนต่อวัน เริม่ในวันที่ 2 ของการเดนิทาง ถงึวันที ่3 ของการเดนิทาง การ

บรกิารของรถบัสน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนัน้ๆ มิ

อาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ข ึน้อยู่กับสภาพ
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การจราจรในวันเดนิทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ใน

โปรแกรมการเดนิทาง 

 กรณีพาสปอรต์ต่างชาตทิีต่อ้งการเดนิทางไปกับทัวร ์**ผูเ้ดนิทางตอ้งด าเนนิการเช็คเรือ่งการท าวซีา่ในการ

เขา้ประเทศญี่ปุ่ นดว้ยตนเอง และหากมีค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิผูเ้ดนิทางตอ้งรับผดิชอบในส่วนนั้นๆ ซึง่หากวัน

เดนิทางผูเ้ดนิทางไมไ่ดข้อวซีา่ จะถอืวา่เป็นความผดิของผูเ้ดนิทางเองและจะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ 

 กรณีทีท่า่นถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา 

และ จะไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทัวรท์ีท่า่นช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ 

 หากวนัเดนิทาง เจา้หนา้ทีส่ายการบนิ หรอื ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนังสอืเดนิทาง  

(พาสปอรต์) ของท่านช ารุดแมเ้พยีงเล็กนอ้ย เชน่ เปียกน ้า ขาดไปหนา้ใดหนา้หนึง่ มหีนา้ใดหนา้หนึง่หายไป 

มกีระดาษหนา้ใดหนา้หนึง่หลุดออกมา มรีอยแยกระหวา่งสันของเล่มหนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไม่วา่กรณีใดๆ

ทัง้ส ิน้ ทางสายการบนิ หรอื เจา้หนา้ทีด่า่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิไ์มอ่นุญาตใหท้่านเดนิทางตอ่ไป

ได ้ดังนั้นกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง 

กรณีช ารุด กรุณาตดิต่อกรมการกงสลุกระทรวงการตา่งประเทศเพือ่ท าหนังสอืเดนิทางฉบับใหม ่โดยใชฉ้บับ

เก่าไปอา้งองิ และ ยนืยันดว้ย พรอ้มกับแจง้มาที่บรษัิทเร็วที่สุด เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงขอ้มูลหนังสอื

เดินทาง หากท่านไดส้่งเอกสารมาที่บริษัทเรียบรอ้ยแลว้ กรณีที่ยังไม่ออกบัตรโดยสาร ท่านสามารถ

เปลีย่นแปลงไดไ้มม่คีา่ใชจ้า่ย แตห่ากออกบัตรโดยสาร (ตั วเครือ่งบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์

ในการเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึง่โดยสว่นใหญต่ั วเครือ่งบนิแบบกรุ๊ปจะออกกอ่นออกเดนิทาง

ประมาณ 14-20 วนั ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับกระบวนการและขัน้ตอนของแตล่ะคณะ 

 กรณีทีท่า่นไมผ่า่นดา่นตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (หา้มไมใ่หเ้ดนิทางตอ่ ไมว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิใ์นการคนืคา่ใชจ้า่ยใหไ้มว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ทัง้ส ิน้ 

 

 

 

*เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ 

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้* 
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