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เอาใจพีน้่องชาวใต้...ไม่ต้องเดินทางมากรุงเทพฯให้เหน่ือย 



*ขึน้-ลง จากสนามบินภูเกต็* 

คาวากูจิโกะ - โอชิโนะฮัคไค - ช้อปป้ิงโกเทมบะ - พกัโรงแรมออนเซน 

ฟูจิช้ัน 5 -โตเกยีว - วดัอาซากสุะ - ตลาดอะเมโยโกะ - ออิอน 

เมืองเก่าเอโดะโซาวาระ-ตลาดปลา-ชินจุก ุ

!! FREE WIFI ON BUS !! 

มนี า้แร่อย่างดีบริการบนรถบัสวนัละ 1 ขวด 

รายการทวัร์ 

วนัที ่19 ต.ค 65      ท่าอากาศยานนานาชาติภูเกต็ - ท่าอากาศยานชางฮี ประเทศสิงคโปร์ 

15.00 น. คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติภูเกต็ บริเวณช้ัน 2 (ช้ันผู้โดยสารขาออก) เคาท์เตอร์ สายการ

บินสกู๊ด (Scoot) โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ และหวัหนา้ทวัร์ คอยใหก้ารตอ้นรับ พร้อมอ านวย

ความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางใหก้บัทุกท่าน 

17.55 น. ออกเดินทางสู่สิงคโปร์ โดยสายการบินสกู๊ด (Scoot) เท่ียวบินท่ี TR653 

20.55 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานชางฮี ประเทศสิงคโปร์ (แวะเปล่ียนเคร่ือง ใชเ้วลาเปล่ียนเคร่ือง 4 ชัว่โมง) ทุก

ท่านสามารถเดินซ้ือสินคา้ DUTY FREE หรือใชบ้ริการของสนามบินสิงคโปร์ไดจ้นถึงเวลาเรียก

ข้ึนเคร่ือง 

วนัที ่20 ต.ค 65      สนามบินนาริตะ – ทะเลสาบคาวากูจิโกะ - โอชิโนะฮักไก - โกเทมบะ เอ๊าเล็ท - ออนเซน   

(-/L/D) 

01.10 น. ออกเดินทางสู่ประเทศญีปุ่่น โดยสายการบินสกู๊ด (Scoot) เท่ียวบินท่ี TR808 

08.55 น. เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญีปุ่่น น าท่านผา่นขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 

เรียบร้อยแลว้ (เวลาทีญ่ี่ปุ่น เร็วกว่าเมืองไทย 2 ช่ัวโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการ

นดัหมายเวลา) ***ส าคัญมาก!! ประเทศญีปุ่่นไม่อนุญาตให้น าอาหารสด จ าพวก เน้ือสัตว์ พืช ผกั ผลไม้ 

เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับและจับ 

10.00 น. น าท่านเดินทางสู่ ทะเลสาปคาวากูจิโกะ ตั้งอยูใ่นจงัหวดัคะนะงะวะ ทะเลสาบแห่งน้ีตั้งอยูบ่นความสูง

เหนือระดบัน ้าทะเล 800 เมตร จึงท าใหมี้อากาศเยน็สบายตลอดทั้งปี และยงัไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็น

มรดกโลกจากองคก์ร Unesco พร้อมกนักบัภูเขาไฟฟูจิ อุทยานแห่งชาติฟุจิ-ฮะโกะเนะ-อิซุ และ

น ้าตกชิระอิโตะ ในปี ค.ศ. 2013 

 

 

 



เทีย่ง     บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

 น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านบ่อน า้ศักดิ์สิทธ์ิ โอชิโนะฮักไก Oshino Hakkai Village เป็น

หมู่บา้นท่ีตั้งอยูใ่กลภู้เขาไฟฟูจิ บริเวณทะเลสาบยามานาคาโกะ (Lake Yamanaka-ko) ซ่ึงใน

ปี 2013 ภูจิซงัไดรั้บเลือกใหเ้ป็นมรดกทางวฒันธรรมของโลก ท่ีน่ีเองก็ไดรั้บเลือกในฐานะส่วนหน่ึง

ของฟูจิซงัดว้ย และเพราะในบริเวณน้ีมีบ่อน ้าใสๆ รวมกนักวา่ 8 บ่อ 

 

 

 

 

            

 

          ท่านออกเดินทางสู่แหล่งชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นมช่ือดงัท่ี โกเทมบะ แฟคทอร่ี เอ้าท์เลต็แหล่งรวมสินคา้

น าเขา้และสินคา้แบรนด์ญ่ีปุ่นท่ีดงัไปทัว่โลก พบกบัคอลเลคชัน่เส้ือผา้ใหม่ล่าสุด อาทิ MK 

MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY ฯลฯ เลือก

ซ้ือกระเป๋าแบรนด์เนมยีห่้อดงัไดท่ี้ร้าน BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, 

TUMOI, GAP, ARMANI ฯลฯ เลือกดูเคร่ืองประดบั และนาฬิกาหรูอยา่ง TAG 

HEURE, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯรองเทา้

แฟชัน่ HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN 

ฯลฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมควรแก่เวลาน าทุกท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่กั 

พกัที่ โรงแรม YAMANAKAKO SUN PLAZA หรือระดับเดียวกนั   

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  พเิศษ “เมนูพเิศษขาปูยกัษ์”   



จากน้ันให้ท่านได้ผ่อนคลายกบัการ แช่น า้แร่ออนเซ็นธรรมชาติ เช่ือว่าถ้าได้แช่น า้แร่แล้ว จะท าให้

ผวิพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึน้ 

 

 

 

 

 

 

วนัที ่21 ต.ค 65      ภูเขาไฟภูจิ - วดัอาซากุสะ - ตลาดอะเมโยโกะ - ออิอน - นาริตะ    

 (B/L/-) 

เช้า  บริการอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารโรงแรม  

น า ท่านเดินทางข้ึนสู่ ภูเขาไฟฟูจิ ช้ัน 5 (ในสภาพอากาศเอือ้อ านวยขึน้อยู่กับว่าอุทยานจะอนุญาตให้ขึน้ได้

ถึงช้ันไหน) ตั้งตระหง่านอยูเ่หนือเกาะญ่ีปุ่นดว้ยความสูง 3,776 เมตรจากระดบัน ้าทะเลและรูปทรง

กรวยคว  ่าท่ีไดส้ัดส่วนจึงเป็นแรงบนัดาลใจใหก้บัการสร้างสรรคผ์ลงานของศิลปินทั้งนกัประพนัธ์และกวี

ผูมี้ช่ือเสียงของญ่ีปุ่น เดิมทีช่าวญีปุ่่นเช่ือกนัว่าภูเขาไฟฟูจิเป็นส่ิงศักดิ์สิทธ์ิและเป็นทีส่ถิตของเทพเจ้าจึง

เป็นแดนต้องห้ามส าหรับสตรีมานานนับร้อยๆปี และเกดิการระเบิดคร้ังสุดท้ายเม่ือกว่าสามร้อยปีมาแล้ว  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  น าท่านเดินทางสู่โตเกียว 

เทีย่ง     บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

น าท่านเดินทางสู่ วดัอาซากุสะ (Asakusa) น าท่านมสัการเจา้แม่กวนอิมทองค า ท่ีวดัท่ีไดช่ื้อวา่

เป็นวดัท่ีมีความศกัด์ิสิทธ์ิ และไดรั้บความเคารพนบัถือมากท่ีสุดแห่งหน่ึงในกรุงโตเกียว ภายใน

ประดิษฐานองคเ์จา้แม่กวนอิมทองค าท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ ขนาด 5.5 เซนติเมตร ซ่ึงมกัจะมีผูค้นมากราบไหว ้



ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี ประกอบกบัภายในวดัยงัเป็นท่ีตั้งของโคมไฟยกัษท่ี์มีขนาดใหญ่

ท่ีสุดในโลกดว้ยความสูง 4.5 เมตร ซ่ึงแขวนหอ้ยอยู ่ณ ประตูทางเขา้ท่ีอยูด่า้นหนา้สุดของวดั ท่ีมีช่ือวา่ 

“ประตูฟ้าค ารณ” และถนนจากประตูเขา้สู่ตวัวหิารท่ีประดิษฐานเจา้แม่กวนอิมทองค า มีช่ือวา่ ถนนนากา

มิเซะ ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของร้านคา้ขายของท่ีระลึกพื้นเมืองต่างๆ มากมาย อาทิ ขนมนานาชนิด ของเล่น รองเทา้ 

พวงกุญแจท่ีระลึก ฯลฯ ใหทุ้กท่านไดเ้ลือกซ้ือเป็นของฝากของท่ีระลึก  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดินทางสู่ ตลาดอะเมโยโกะ (Ameyoko Market) เป็นแหล่งชอปป้ิงในยา่น Ueno 

ภายในตลาดอะเมโยโกะมีทั้งร้านขายอาหารสด อาหารแห้ง ผลไม ้ เส้ือผา้ รองเทา้ กระเป๋าแฟชัน่ ร้านขาย

เคร่ืองส าอาง ของใช ้ ร้านอาหาร ขนม และร้านคา้อีกสารพดั เรียกไดว้า่เป็นแหล่งรวมของถูกท่ี

นกัท่องเท่ียวตอ้งมาแวะชอ้ปป้ิงกนัท่ีน่ี ลกัษณะร้านในตลาด Ameyoko จะเป็นตึกแถวสองขา้ง

ทางเดิน ขนานคู่ไปกบัรางรถไฟ JR สาย Yamanote Line ยาวไปประมาณ 500 เมตร รวม

ร้านคา้กวา่ 400 ร้าน 

 

 

 

 

 

 

 
 

จากนั้นแวะใหท้่านไดล้ะลายเงินเยน ณ แหล่งช๊อปป้ิง ห้างออิอน พลาซ่า (AEON) ท่ีแห่งน้ีเป็น

หา้งสรรพสินคา้แหล่งใหญ่รวบรวมสินคา้หลากหลายชนิดรอใหท้่านเลือกซ้ือ อาทิ เส้ือผา้แฟชัน่น าสมยั 

กระเป๋ารองเทา้ เคร่ืองส าอางของท่ีระลึก เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ และยงัมีร้าน 100 เยน 

ซ่ึงของในร้านจะมีราคาเดียวเท่านั้น คือราคา 100 เยน ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือหาของฝาก 



 

 

 

 

 

 

เยน็  อสิระอาหารเยน็ ตามอธัยาศัย  เพ่ือให้ท่านได้ใช้เวลาในการช้อปป้ิงได้เต็มที่ 

พกัที ่ โรงแรม NARITA MARROAD หรือเทียบเท่าระดับเดียวกนั 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที ่22 ต.ค 65      ซาวาระ Sawara - ตลาดปลาซึกจิิ - ชินจุก ุ       (B/-/-) 

เช้า บริการอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารโรงแรม  

 น าท่านเดินทางสู่เมือง ซาวาระ Sawara เมืองซาวาระแห่งน้ี เคยเป็นยา่นการคา้เก่าท่ีเจริญรุ่งเรือง

มากๆ เป็นแหล่งขนส่งขา้วในช่วงสมยัเอโดะ ในบทกวเีก่าแก่ยงัมีค ากล่าววา่ “มาดูเมืองซาวาระหากคุณ

ตอ้งการเห็นเอโดะ” เท่ียวชมเมืองเก่า บา้นโบราณแบบดั้งเดิม ด่ืมด ่าความรู้สึกในยคุซามูไร และจุด

ท่องเท่ียวไฮไลทข์องเมืองอยูท่ี่ สะพาน Ja Ja Bridge หรือ สะพานโทโยฮาชิ ค่ะ เป็นสะพานเก่า

ซ่ึงจะมีน ้าไหลออกมาจากสะพานทั้งสองดา้นคลา้ยน ้าตกอีกดว้ยค่ะ ตรงน้ีเป็นจุดแวะถ่ายรูปท่ีสวยจุดนึง

เลย ท่ีเป็นเหมือนแลนดม์าร์คของซาวาระ 

 

 

 

 



 จากนั้นเดินทางสู่ ตลาดปลาซึกจิิ (Tsukiji market) เป็นตลาดคา้ส่งปลา, ผกั และ ผลไม ้ขนาด

ใหญ่ใจกลางกรุงโตเกียว ตลาดปลาแห่งน้ีนบัเป็นท่ีท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุด และเป็นท่ีรู้จกักนัดีวา่เป็นหน่ึงใน

ตลาดปลาท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกอีกดว้ย เน่ืองจากมีการซ้ือขายสินคา้ทะเล ตลาดนั้นมีปลาและอาหารทะเลสด

มากมายหลายชนิด และยงัเป็นแหล่งร้านอร่อยช่ือดงัของร้านซูชิ ซาชิมิ และ อาหารทะเลนานาชนิด 

เทีย่ง     อสิระอาหารกลางวัน ที ่ ตลาดปลาซึกจิิ เพื่อใหท้่านไดชิ้มอาหารจากทะเลสดๆ 

หลงัจากนั้นน าท่านเขา้สู่ มหานครโตเกยีว 

น าท่านชอ้ปป้ิงยา่นดงั เดินชอ้ปป้ิงยงัยา่น ชินจุกุใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกบัการจบัจ่ายซ้ือสินคา้นานาชนิด 

ไดจ้ากท่ีน่ี ไม่วา่จะเป็น ร้านซานริโอะ ร้านขายเคร่ืองอิเลคทรอนิกส์ กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา 

เคร่ืองส าอาง ต่างๆ กนัท่ีร้าน MATSUMOTO แหล่งรวมเหล่าบรรดาเคร่ืองส าอางมากมาย อาทิ 

มาร์คเตา้หู,้ โฟมลา้งหนา้ WHIP FOAM ท่ีราคาถูกกวา่บา้นเรา 3 เท่า, ครีมกนัแดดชิเซโด ้แอน

เนสซ่าท่ีคนไทยรู้จกัเป็นอยา่งดี  และสินคา้อ่ืน ๆ  หรือใหท้่านไดส้นุกกบัการเลือกซ้ือสินคา้ แบรนดด์งั

อาทิ LOUIS VULTTON, UNIQLO, กระเป๋าสุดฮิต BAO BAO ISSEY 

MIYAKE, เส้ือ COMME DES GARCONS, H&M หรือเลือกซ้ือรองเทา้

หลากหลายแบรนดด์งั อาทิ NIKE, CONVERSE, NEW BALANCE, 

REEBOK ฯลฯ ไดท่ี้ร้าน ABC MART 

 

 

 

 

 

 

 

 

เยน็  อสิระอาหารเยน็ ตามอธัยาศัยเพ่ือให้ท่านได้ใช้เวลาในการช้อปป้ิงได้เต็มที่ 

พกัที ่ โรงแรม NARITA MARROAD หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 



 

วนัที ่23 ต.ค 65      สนามบินนาริตะ - สนามบินสิงคโปร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติภูเกต็         

(B/L/-) 

เช้า บริการอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารโรงแรม  

06.30 น. น าท่านออกเดินทางสู่สนามบิน นาริตะ  

07.00 น. เดินทางถึงสนามบินนาริตะ น าท่านเช็คอนิ 

10.00 น.   ออกเดินทางสู่ จ.ภูเก็ต โดยสายการบินสกู๊ด (Scoot) เท่ียวบินท่ี TR809 

16.20 น.   เดินทางถึงท่าอากาศยานชางฮี ประเทศสิงคโปร์ (แวะเปล่ียนเคร่ือง ใชเ้วลาเปล่ียนเคร่ือง 2 ชัว่โมง) ทุก

ท่านสามารถเดินซ้ือสินคา้ DUTY FREE หรือใชบ้ริการของสนามบินสิงคโปร์ไดจ้นถึงเวลาเรียก

ข้ึนเคร่ือง 

18.20 น. ออกเดินทางสู่ จ.ภูเกต็ โดยสายการบินสกู๊ด (Scoot) เท่ียวบินท่ี TR652 

19.10 น.     เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติภูเกต็ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

 

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

อตัราค่าบริการ 

วนัทีเ่ดินทาง 

ผู้ใหญ่  

พกัห้องละ  

2-3 ท่าน 

เด็กอายุ  

2 -12 ปี  

พกักบัผู้ใหญ่ 1 

ท่าน 

เด็กอายุ  

2 -12 ปี  

พกักบั 2 

ผู้ใหญ่ 

(มีเตียงเสริม) 

พกัเดี่ยวจ่ายเพิม่ 

19-23 ต.ค. 65 36,900.- 36,900.- 36,900.- 9,000.- 

 
ราคานีย้งัไม่รวมค่าทปิไกด์และคนขับรถท่านละ 2,500 บาท 

ทั้งนี้ท่านสามารถให้ทิปหัวหน้าทวัร์ชาวไทยได้ตามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน 

* ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบในวันจองทวัร์ * 

** ทั้งนีเ้พ่ือประโยชน์ของตัวท่านเอง ** 

 

 



บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ :  รายการทวัร์สามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สาย

การบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การบริการของรถบัสน าเทีย่วญีปุ่่น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่น 

สามารถให้บริการวนัละ 10 ช่ัวโมง มิอาจเพิม่เวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม 

ทั้งนีขึ้น้อยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดินทางน้ันๆ เป็นหลกั จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานที่

ในโปรแกรมการเดินทาง 

อตัราค่าบริการรวม 

✔ ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัตามรายการท่ีระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามนั  

✔ ค่ารถโคช้ปรับอากาศ  

✔ โรงแรมท่ีพกัตามท่ีระบุ หรือเทียบเท่า (พกั 2-3 ท่าน/ห้อง)  

✔ ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ    

✔ ค่าอาหาร ตามรายการท่ีระบุ   

✔ ค่าเบ้ียประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางท่องเท่ียว วงประกนัท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรรมธรรม)์ 

✔ มคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน และหวัหนา้ทวัร์อ านวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง (มีหวัหนา้ทวัร์เม่ือมีผูร่้วมทาง 30ท่าน) 

✔ บริการน ้าด่ืมวนัละ 1 ขวด/ท่าน รวม 3 วนั 

 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

× ค่าใชจ่้ายส่วนตวัของผูเ้ดินทาง อาทิ ค่าท าหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม ค่าซกัรีด ค่ามินิบาร์ใน

หอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ท่ีมิไดร้ะบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวซ่ีาเขา้ประเทศญ่ีปุ่น กรณีประกาศใหก้ลบัมายืน่ร้องขอวซ่ีาอีกคร้ัง (เน่ืองจากทางญ่ีปุ่นไดป้ระกาศ

ยกเวน้การยืน่วซ่ีาเขา้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้บัคนไทยส าหรับผูท่ี้ประสงคพ์  านกัระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15 

วนั) 

× หากในภายหลงัทางรัฐบาลญ่ีปุ่นประกาศใหย้ืน่วซ่ีาตามเดิม ผูเ้ดินทางจะตอ้งจ่ายเพิ่ม 2,000 บาท ส าหรับการยืน่

ร้องขอวซ่ีา หรือมากกวา่ 2,000 บาท ตามท่ีสถานทูตก าหนด และมีค่าบริการวซ่ีาต่างหาก 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋าสัมภาระท่ีมีน ้าหนกัเกินกวา่ท่ีสายการบินนั้นๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน 

× ค่าภาษีน ้ามนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ 

× ภาษีมูลคา่เพิ่ม 7 % และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 

 



เดินทางขึน้ต ่า 30 ท่าน หากต ่ากวา่ก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได ้ หากผูเ้ดินทางทุกท่านยนิดีท่ีจะช าระค่าบริการ

เพิ่มเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ทางเรายนิดีท่ีจะประสานงานในการเดินทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ

ในการงดออกเดินทางและเล่ือนการเดินทางไปในวนัอ่ืนต่อไป โดยทางบริษทัฯจะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้  

 

เง่ือนไขการจอง และ การช าระเงิน  : 

★ มัดจ าท่านละ 20,000 บาท ภายใน 3 วนัหลงัจากท าการจอง กรณีลูกคา้ท าการจองก่อนวนัเดินทางภายใน 20 

วนั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าทวัร์เตม็จ านวน  

★ ส่วนทีเ่หลือ ช าระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วนั 

● หากไม่ช าระมดัจ าตามท่ีก าหนด ขออนุญาตตัดท่ีนั่งให้ลูกค้าท่านอ่ืนท่ีรออยู่ 

● หากช าระไม่ครบตามจ านวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมติัโดยไม่มเีง่ือนไข 

● เม่ือท่านช าระเงินไม่ว่าจะท้ังหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขและข้อตกลงต่างๆท่ี

ได้ระบุไว้ท้ังหมดนีแ้ล้ว 

● หากช าระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งส าเนาการโอนเงิน พร้อมระบุช่ือพนักงานขายมาทางแฟกซ์ 

● ส่งรายช่ือส ารองทีน่ั่ง ผู้เดินทางต้องส่งส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ช่ือพร้อมยนืยนัว่า

ต้องการเดินทางท่องเที่ยวทริปใด, วันทีใ่ด, ไปกบัใครบ้าง, เบอร์โทร // [หากไม่ส่งส าเนาหนังสือเดินทาง 

(Passport) มาให้ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกดิจากความผิดพลาดจากการ

สะกดช่ือ-นามสกลุ และอ่ืนๆ เพือ่ใช้ในการจองต๋ัวเคร่ืองบินทัง้ส้ิน 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมีอายคุงเหลือ ณ วนัเดินทางมากกวา่ 6 เดือนข้ึนไป และเหลือหนา้กระดาษอยา่ง

ต ่า 2 หนา้หากไม่มัน่ใจโปรดสอบถาม 

เง่ือนไขยกเลกิการจอง : 

เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เคร่ืองบินโปรโมชัน่ เม่ือจองทวัร์ช าระเงินค่าจองค่าทวัร์แลว้ ไม่สามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ไดทุ้ก

กรณี และกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศท่ีระบุไว ้

ในรายการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัร์ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน รวมถึง เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะ

แลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้อง

ค่าบริการและเงินมดัจาคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

 

 

 



จากมาตรการยกเว้นวซ่ีาเข้าประเทศญีปุ่่นให้กบัคนไทย ผู้ทีป่ระสงค์จะพ านักระยะส้ันในประเทศญีปุ่่นไม่เกนิ 15 วนั ไม่ว่า
จะด้วยวตัถุประสงค์เพ่ือการท่องเทีย่ว เยีย่มญาติ หรือธุรกจิ จะต้องย่ืนเอกสารในข้ันตอนการตรวจเข้าเมือง เพ่ือยืนยนัการมี
คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น* ดังต่อไปนี้ 

1. ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่น (ทางบริษทัฯจดัการให)้ 

2. ส่ิงท่ียนืยนัวา่ท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายท่ีอาจเกิดข้ึนในระหวา่งท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่นได ้ (เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็น
ตน้) 

3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขติดต่อในระหวา่งท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่น (ทางบริษทัจดัการให)้ 

4. ก าหนดการเดินทางระหวา่งท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่น (ทางบริษทัฯ จดัการให)้ 

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (ส าหรับกรณกีารเข้าประเทศญีปุ่่นด้วยมาตรการยกเว้นวซ่ีา) 

1. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลืออยู ่ไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน  

2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท าในประเทศญ่ีปุ่นจะตอ้งไม่เป็นส่ิงท่ีขดัต่อกฎหมายและเขา้ข่ายคุณสมบติัการพ านกัระยะสั้น 

3. ในขั้นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านกัไม่เกิน 15 วนั 

4. เป็นผูท่ี้ไม่มีประวติัการถูกส่งตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่น มิไดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่เขา้ข่าย
คุณสมบติัท่ีจะถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอยีดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถูกต้องและความเข้าใจตรงกนัระหว่างท่านลูกค้า

และบริษัท 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะเล่ือนการเดนิทางหรือปรับราคาค่าบริการขึน้ในกรณีทีม่ผู้ีร่วมคณะไม่ถงึ 30 ท่านตามทีก่ าหนด  

2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน ้ ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวนัเดินทาง  

3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ  

4. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อ
การจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การน าส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ  

5. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ 
อุบติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง  

6. เม่ือท่านตกลงชาระเงินมดัจาหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ 
ทั้งหมด  

7. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากบริษทัฯ อีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเรียบร้อยแลว้ 
โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม  

8. การจดัการเร่ืองหอ้งพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้บักรุ๊ปท่ีเขา้พกั  โดยมีหอ้งพกัส าหรับผูสู้บบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได ้โดย
อาจจะขอเปล่ียนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท่ี้พกั ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความพร้อมใหบ้ริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วลีแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วนัก่อนการเดนิทาง มิฉะนั้นบริษทั
ฯไม่สามารถจดัการไดล่้วงหนา้ได ้ 

10. มคัคุเทศก ์ พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธิในการใหค้  าสญัญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ  านาจ
ของผูจ้ดัก ากบัเท่านั้น 



11. ผูจ้ดัจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไม่ผา่นการ
พิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเท่ียว อนั
เน่ืองมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน 
ๆ  

12. กรณีตอ้งการพกัแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรือหอ้งแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการ
จดัหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คือ 1 หอ้งพกัคู่ และ 1 หอ้งพกัเด่ียว โดยไม่ค่าใชจ่้ายเพ่ิม  

13. สภาพการจลาจรในช่วงวนัเดินทางตรงกบัวนัหยดุเทศกาลของญ่ีปุ่น หรือ วนัเสาร์อาทิตย ์ รถอาจจะติด อาจท าใหเ้วลาในการท่องเท่ียว
และ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานท่ีนอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมคัคุเทศก ์ และคนขยัรถในการบริหารเวลา ซ่ึงอาจจะขอความร่วมมือจากผู ้
เดินทางในบางคร้ังท่ีตอ้งเร่งรีบ เพ่ือใหไ้ดท่้องเท่ียวตามโปรแกรม 

14. การบริการของรถบสัน าเท่ียวญ่ีปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่น สามารถใหบ้ริการวนัละ 10 ชัว่โมง ในวนันั้นๆ มิอาจเพ่ิมเวลาได ้

โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดินทางนั้นๆเป็นหลกั จึงขอ
สงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนเวลาท่องเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 

15. Tax Refund ไม่ใช่ความรับผิดชอบของบริษทัฯ และขั้นตอนการแลกภาษีเป็นความรับผิดชอบของผูเ้ดินทาง ซ่ึงตอ้งไม่ท าใหผู้ ้

ร่วมเดินทางท่านอ่ืนเดือนร้อน 

16. การน าส่ิงของมีค่าท่ีซ้ือจากต่างประเทศเขา้สู่ราชอาณาจกัรไทย มีกฎขอ้บงัคบัท่ีละเอียด และนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ 

โปรดตรวจสอบรายละเอียดของศุลกากรไทยโดยละเอียด 

17. บริษทัเอก็ซ์คลูซีฟ เจอร์น่ีย ์จ ากดั เป็นตวัแทนในการติดต่อท่ีพกั ร้านอาหาร ตลอดจนการเดินทางจากประเทศไทยสู่จุดหมายปลายทาง

ตามรายการทวัร์เท่านั้น ไม่ไดเ้ป็นผูรั้บผดิชอบต่อการยกเลิก เปล่ียนแปลง หรือขอ้จ ากดัในการใหบ้ริการของสายการบิน ท่ีพกั 

ร้านอาหาร บริษทัรถท่ีใหบ้ริการระหวา่งเดินทาง บริษทัรถไฟ สถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆตามรายการ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



หากสนจองกรุณาติดต่อ 

⮚ สอบถามผา่น Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 

⮚ จองทวัร์ผา่น FB inbox กไ็ดเ้ช่นกนั -> http://m.me/unithaitrip 

⮚ หรือโทร 02-234-5936 
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