
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FREE WIFI ON BUS มนํี �าดื�มบรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

     โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เที�ยง คํ�า โรงแรมที�พกั 

1 กรงุเทพฯ สนามบนิดอนเมอืง     

2 สนามบนินารติะ-วดัอาซากสุะ-ถนนนากามเิซะ 
ผา่นชมโตเกยีวสกายทร-ีชอ้ปปิ� งตลาดอะเมโยโกะ 
 

   FUJI BOU หรอืเทยีบเทา่  
(ออนเซ็น+บฟุเฟ่ตข์าป)ู 

3 ภเูขาไฟฟจู ิ(ช ั�น5)-หมูบ่า้นโอชโินะฮคัไค ศนูย์
วฒันะธรรมชงชา โอไดบะไดเวอรซ์ติ ี� โตเกยีว 
พลาซา่ 

   MARROAD HOTEL 
NARITA หรอืเทยีบเทา่  

4 นมสัการพระพุทธรปูปางยนื Ushiku daibutsu 
Ami outlet-ออิอน มอลล ์

   MARROAD HOTEL 
NARITA หรอืเทยีบเทา่  

5 วดันารติะซนั-สนามบนินารติะ-สนามบนิดอนเมอืง 
กรงุเทพฯ 

    



 

วนัที� 1 กรงุเทพ-สนามบนิดอนเมอืง 

23.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคาร1 ผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ สนามบนิดอนเมอืงเคานเ์ตอร ์
สายการบนินกสกูต๊ (XW) พบเจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวก 

 

วนัที� 2  สนามบนินารติะ-วดัอาซากสุะ-ถนนนากามเิซะ-ผา่นชมโตเกยีวสกายทร ี 
                ชอ้ปปิ� งตลาดอะเมโยโกะ *** อาบนํ �าแรเ่ชอ่อนเซ็น+บฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ ์*** 

 
02.20 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงโตเกยีว ประเทศญี�ปุ่ น โดยสายบนินกสกูต๊ เที�ยวบนิที� XW102 

(ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 6.15 ช ั�วโมง)   
** ไมม่บีรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�องบนิ ใชเ้วลาบนิโดยประมาณ 6 ช ั�วโมง ** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.25 น.   ถงึ เมอืงนารติะ ประเทศญี�ปุ่ น หลังจากผ่านขั �นตอนศุลกากร (เวลาที�ญี�ปุ่ น เร็วกวา่เมอืงไทย 2 
ชั�วโมง กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพื�อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***สําคญัมาก!! 
ประเทศญี�ปุ่ นไมอ่นุญาตใหน้ําอาหารสด จําพวก เนื�อสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หาก
ฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั***  

 
เที�ยง บรกิารอาหารกลางวนัแบบปิ� งยา่งยากนิกิ ุ(1) 
  

นําทา่นเดนิทางสู ่“มหานครโตเกยีว” เพื�อนมัสการ
เจา้แม่กวนอมิทองคํา ณ “วดัอาซากุสะ” วัดที�ได ้
ชื�อว่าเป็นวัดที�มีความศักดิ�สทิธิ� และไดรั้บความ
เคารพนับถือมากที�สุดแห่งหนึ�งในกรุงโตเกียว 
ภายในประดิษฐานองค์เจา้แม่กวนอิมทองคําที�
ศักดิ�สทิธิ� ขนาด 5.5 เซนตเิมตร ซึ�งมักจะมผีูค้นมา
กราบไหวข้อพรเพื�อความเป็นสริมิงคลตลอดทั�งปี ประกอบกับภายในวดัยังเป็นที�ตั �งของโคมไฟยักษ์
ที�มขีนาดใหญท่ี�สดุในโลกดว้ยความสงู 4.5 เมตร ซึ�งแขวนหอ้ยอยู ่ณ ประตทูางเขา้ที�อยูด่า้นหนา้
สดุของวดั ที�มชี ื�อวา่ “ประตฟู้าคํารณ” และถนนจากประตเูขา้สูต่ัววหิารที�ประดษิฐานเจา้แมก่วนอมิ 
ทองคํา มชีื�อวา่ “ถนนนากามเิซะ” ซึ�งเป็นที�ตั �งของรา้นคา้ขายของที�ระลกึพื�นเมอืงตา่งๆ มากมาย 
อาท ิขนมนานาชนดิ ของเลน่ รองเทา้ พวงกญุแจที�ระลกึ ฯลฯ ใหทุ้กท่านไดเ้ลอืกซื�อเป็นของฝาก
ของที�ระลกึ และท่านสามารถเดนิไปถ่ายรูปคู่กับหอคอยที�สูงที�สดุในโลก แลนดม์ารก์แห่งใหม่
ของกรงุโตเกยีว ณ รมิแมนํ่�าสมุดิะ “หอคอยโตเกยีวสกาย ทร”ี (Tokyo Sky tree) (ไมร่วม
คา่ข ึ�นหอคอย) หอสง่สญัญาณโทรคมนาคมที�สงูที�สดุในโลก 

 
 
 
 
 
 
 



 
นําท่านเด ินทางสู่ ตลาดอะเมโยโกะ(Ameyoko 
Market) ใหท้่านชมบรรยากาศการคา้ขายภายในตลาด
ที�คกึคักคนเยอะอยู่ตลอดเวลา ซึ�งที�นี�จะเป็นตลาดกลาง
วนัที�รา้นสว่นใหญจ่ะเริ�มเปิดทําการตั �งแตเ่วลา 10 โมงเชา้
ไปจนถงึชว่งเย็นๆ และมักจะปิดทุกวันพุธ สิ�งที�น่าจะเป็น
จุดเด่นของที�ตลาดแห่งนี�จะเป็นสนิคา้ที�หลากหลายมทัี�ง
ของสดไปจนถงึขา้วของเครื�องใชต้า่งๆอยา่ง เครื�องสําอาง 
กระเป๋า รองเทา้ เสื�อผา้ทั�งของญี�ปุ่ น ของนําเขา้จาก
ต่างประเทศ อาหารทะเล ผลไม ้ผักสด รา้นขนมของกนิ
เลน่ ทาโกะยากยิักษ์ โมจ ิขนมเคก้ ช็อคโกแลต ไอศครมี ชานมไขม่กุ  และรา้นอาหารญี�ปุ่ น อยา่ง
ราเม็ง ซูช ิขา้วหนา้ปลาไหล พื�นที�ตลาดกนิขนาดใหญ่กนิพื�นที�ไปหลายซอยรวมถงึชั �นใตด้นิอกี
ต่างหาก เรียกไดว้่าในหา้งมอีะไรที�นี�จัดมาครบแถมมาในราคาที�ถูกกว่าในหลายๆหา้งทั�วๆไป ที�
สําคัญบางรา้นนี�ยังสามารถตอ่รองราคาไดอ้กีดว้ย  
จากนั�นนําเดนิทางสู ่ที�พกั โรงแรม FUJI BOU หรอืระดบัเดยีวกนั ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบั
การ แชน่ํ �าแรอ่อนเซ็นธรรมชาต ิเชื�อวา่ถา้ไดแ้ชนํ่�าแร่แลว้ จะทําใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยให ้
ระบบหมนุเวยีนโลหติดขี ึ�น 

คํ�า บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร ของโรงแรม เมน ูบฟุเฟตข์าปยูกัษ ์(2) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที� 3 ภู เขาไฟฟูจ ิ (ช ั�น5)-หมู่บ ้านโอชิโนะฮคัไค ศูนย์วฒันะธรรมชงชา                    
โอไดบะไดเวอรซ์ติ ี� โตเกยีว พลาซา่  

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

นําท่านเดนิทางสู ่“ภูเขาไฟฟูจ”ิ เป็นภูเขาที�

สูงที�สุดในญี�ปุ่ น รอบๆ ภูเขาเต็มไปดว้ยธร

รชาติอันงดงามที�ลงตัว ความสูงเหนือจาก

ระดับนํ�าทะเล 3,776 เมตรซึ�งเป็นสัญลักษณ์

สําคัญของประเทศญี�ปุ่ น นําท่านขึ�นสูช่ั �นที� 5 

ของภูเขาไฟฟูจิ (ขอสงวนสทิธิ�ไม่ข ึ�น ใน

กรณีที�อากาศไมเ่อื�ออํานวย หรอื ทางขึ�น

ปิด) ที�เพื�อชมทัศนียภาพของภูเขาไฟ ทุก

ท่านจะไดเ้ห็นถงึความสวยงามของตัวภูเขา

และววิโดยรอบของภูเขาไฟฟูจซิ ึ�งเป็นภูเขา

ไฟที�ยังดับไมส่นทิ และสมัผัสกับความหนาวเย็น ใหท้กุทา่นไดถ้า่ยภาพความประทับใจเก็บไว ้และ

เลอืกซื�อสนิคา้ของที�ระลกึซึ�งเป็นสญัลักษณ์รปูภเูขาไฟฟจูใินหลากหลายบรรยากาศไดอ้กีดว้ย  

เที�ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 

จากน ั�นนําท่านเดนิทางสู่ “หมู่บา้นโอชโินะฮคัไค” (Oshino Hakkai) เป็นแหล่งนํ�าตาม

ธรรมชาตติั �งอยู่ในหมู่บา้นโอชโินะ ใหท้่านสัมผัสไดถ้งึอากาศบรสิุทธิ� และไอเย็นจากแหล่งนํ�า



 
ธรรมชาต ิโดยในบ่อนํ�าใสแจ๋วมปีลาหลากหลายพันธุแ์หวกวา่ยสบายอารมณ์ อุณหภูมใินนํ�าเฉลี�ย

อยูท่ี� 10-12 องศาฯ นอกจากชมแลว้ก็ยังมนํี�าผดุจากธรรมชาตใิหต้ักดื�มตามอัธยาศัย และที�สําคัญ 

หมูบ่า้นโอชโินะยังเป็นแหลง่ชอ้ปปิ�งสนิคา้โอท็อปชั �นเยี�ยมอกีดว้ยที�หมูบ่า้นนี�มขีองขึ�นชื�ออยา่ง  

โมจชิาเขยีวไสถ้ ั�วแดงยา่ง ขนมฮติที�หมูบ่า้นนํ�าศักดิ�สทิธิ�โอชโินะฮักไก 

และนําท่านสัมผัสประสบการณ์พธิชีงชาแบบญี�ปุ่ น ใหท้่านไดท้ดลองชงชาดว้ยตัวท่านเองและ

อสิระใหท้่านเลือกซื�อสนิคา้ราคาถูกตามอัธยาศัย บรเิวณดา้นหลังของรา้น ท่านสามารถชมววิ

ทวิทัศนข์องทะเลสาบคาวากจูโิกะและมภีเูขาไฟฟจูทิี�สวยงามอยูเ่บื�องหลัง  

จากนั�นนําท่านเดนิทางไป ยา่นโอไดบะ (Odaiba) คอืเกาะที�สรา้งขึ�นไวเ้ป็นแหล่งชอ้ปปิ�ง และ

แหลง่บันเทงิตา่งๆ ในอา่วโตเกยีว ไดรั้บการปรับปรุงใหม้ชีื�อเสยีงและเป็นที�นยิมในชว่งหลังของปี 

1990 นอกจากมสีถาปัตยกรรมที�สวยงามตั �งอยูม่ากมายแลว้ แต่ก็ยังคงความเป็นธรรมชาตไิวด้ว้ย

ความอุดมสมบูรณ์ของพื�นที�สเีขยีว ไดเวอรซ์ติ ี� โตเกยีว พลาซ่า (DiverCity Tokyo Plaza) 

เป็นหา้งดังอกีหา้งหนึ�ง ที�อยูบ่นเกาะ โอไดบะ จดุเดน่ของหา้งนี�ก็คอื หุน่ยนตก์นัด ั�ม ขนาดเทา่ของ

จรงิ ซึ�งมีขนาดใหญ่มาก ในบรเิวณหา้ง ก็จะมีรา้นคา้สําหรับคอกันดั �ม อย่างเช่น กนัด ั�มคาเฟ่ 

(Gundam Cafe) และถา้อยากเขา้ไปดูนิทรรศกาลกันดั �ม ก็ตอ้งไปที� กนัด ั�มฟรอนท ์(Gundam 

Front) ซึ�งอยูใ่นบรเิวณหา้งไดรเวอรซ์ติี� 

คํ�า         อสิระรบัประทานอาหารคํ�าตามอธัยาศยั 

ที�พกั MARROAD HOTEL NARITA หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที� 4 นมสัการพระพทุธรปูปางยนื Ushiku daibutsu-Ami outlet-ออิอน มอลล ์
เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

นําท่านนมัสการ พระใหญ่อุชคิุ ไดบุสส ึ(Ushiku Daibutsu) 

(ชมดา้นนอก) เป็นพระพุทธรูปปางยนืที�สูงที�สดุของประเทศญี�ปุ่ น 

และเคยเป็นรูปปั�นที�สูงที�สดุในโลกที�ถูกบันทกึไวโ้ดยหนังสอืบันทกึ

สถติโิลกกนิเนสบุค๊ (Guinness Book of world records) เมื�อปี ค.ศ. 

1995 ดว้ยความสูงถึง 120 เมตร จากนั�นนําท่านชอ้ปปิ� ง ณ AMI 

PREMIUM OUTLET ซึ�งภายในมี 100 ร า้นคา้ของแบรนด์ที�มี

คณุภาพ จากทั �งภายในประเทศและตา่งประเทศ ที�จะทําใหท้า่นพอใจ

และมคีวามสุขไปกับการชอ้ปปิ�งสนิคา้ การออกแบบคอนเซ็ปตข์อง

เอา้ทเ์ล็ทแห่งนี� คอื เป็นเมอืงชายฝั�งตะวันตกของอเมรกิา ท่านจะรูส้กึสนุกไปกับการเดนิชอ้ปปิ�ง

และยังมรีา้นอาหารหลากหลายรปูแบบใหท้า่นเดนิเลอืกซื�อเลอืกหาสนิคา้ตามอัธยาศัย 

เที�ยง อสิระเลอืกรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 



 
นําท่านเดนิทางสู ่AEON TOWN SHOPPING MALL ใหท้่านไดล้ะลายเงนิเยน ใหท้่านไดอ้สิระ

ซื�อสนิคา้ทั�วไปของญี�ปุ่ น เชน่ ขนม, อาหารวา่ง, ของเลน่, กระเป๋า , รองเทา้,เสื�อผา้ รวมถงึรา้นรอ้ย

เยน  

คํ�า         อสิระรบัประทานอาหารคํ�าตามอธัยาศยั 

ที�พกั MARROAD HOTEL NARITA   
หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 
 
 
 

วนัที� 5 วดันารติะซนั- สนามบนินารติะ-สนามบนิ
ดอนเมอืง กรงุเทพฯ 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

 นําทา่นเดนิทางสู ่วัดนารติะซันเป็นวัดประจําเมอืงนารติะ 

ตั �งอยูบ่นเนนิเขาใจกลางเมอืงนารติะ มปีระวัตวิา่กอ่ตั �งในปี 

940 ซึ�งรวมๆแลว้ถอืวา่อยูม่ายาวนานเกนิพันปี แน่นอนวา่ตัว

อาคารไม่ใช่ของดั �งเดมิจากพันปีก่อน ตัวอาคารแมจ้ะถูก

บรูณะและสรา้งใหมม่าหลายครั�งแลว้แตก่็สวยงามมากๆและ

ไดรั้บการบันทกึเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศญี�ปุ่ น 

วัดแห่งนี�ศักดิ�ส ิทธิ�มากโดยเฉพาะเรื�องการขอพรให ้

ปลอดภัย แคลว้คลาดจากอบุัตเิหตตุา่งๆ หรอืจะขอพรดา้น

ความรัก การงาน และเรื�องทั�วไป  

 สมควรแกเ่วลานําทานเดนิทางสูส่นามบนินารติะ  
13.55 น. ออกเดนิทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายบนินกสกู๊ต เที�ยวบนิที� XW101 (ใชร้ะยะเวลาในการ

เดนิทางประมาณ 6.50 ช ั�วโมง)  
** ไมม่บีรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�องบนิ ใชเ้วลาบนิโดยประมาณ 7 ช ั�วโมง ** 

18.25 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ 

 
โปรแกรมสามารถสลบัปรบัเปลี�ยนไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้ 

** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนื�องจากเป็นราคาพเิศษ **  

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิ�น (ถา้ม)ี

ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ  (ชําระที�สนามบนิดอนเมอืงในวนัเช็คอนิ) 
(คา่ทปิหวัหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 

 
อตัราคา่บรกิารทวัร ์

วนัเดนิทาง ราคา เด็กอายตุํ�ากวา่ 2 ปี พกัเดี�ยว ราคาไมร่วมต ั�ว
เครื�องบนิ 

31 ส.ค.-4 ก.ย. 18 25,888 7,000 8,900 18,888 
2-6 ก.ย. 18 23,888 7,000 8,900 16,888 
4-8 ก.ย. 18 24,888 7,000 8,900 17,888 
6-10 ก.ย. 18 25,888 7,000 8,900 18,888 



 

 
อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั�วเครื�องบนิไป-กลับตามรายการที�ระบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีนํ�ามัน  
 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
 โรงแรมที�พักตามที�ระบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามรายการที�ระบ ุ   
 คา่อาหาร ตามรายการที�ระบ ุ  
 ค่าเบี�ยประกันอุบัตเิหตุในการเดนิทางท่องเที�ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื�อนไขตามกรรม

ธรรม)์ 
อตัราคา่บรกิารนี�ไมร่วม 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครื�องดื�ม คา่ซักรดี คา่
มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ที�มไิดร้ะบใุนรายการ 

 ค่าธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายื�นรอ้งขอวซีา่อกีครั�ง (เนื�องจากทางญี�ปุ่ นได ้
ประกาศยกเวน้การยื�นวซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ นใหก้ับคนไทยสําหรับผูท้ี�ประสงคพํ์านักระยะสั �นในประเทศญี�ปุ่ น
ไมเ่กนิ 15 วนั) 

 หากในภายหลังทางรัฐบาลญี�ปุ่ นประกาศใหย้ื�นวซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิ�ม 2,000 บาท สําหรับ
การยื�นรอ้งขอวซีา่ 

 ค่าธรรมเนียมในกรณีที�กระเป๋าสัมภาระที�มนํี�าหนักเกนิกวา่ที�สายการบนินั�นๆกําหนดหรอืสัมภาระใหญเ่กนิ
ขนาดมาตรฐาน 

 คา่ภาษีนํ�ามัน ที�สายการบนิเรยีกเก็บเพิ�ม ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั�วเครื�องบนิไปแลว้ 
 คา่นํ�าหนักกระเป๋าสมัภาระ ที�หนักเกนิสายการบนิกําหนด (ปกต ิขาไป 20 กก. // ขากลับ 20 กก.) 

8-12 ก.ย. 18 25,888 7,000 8,900 18,888 
10-14 ก.ย. 18 23,888 7,000 8,900 16,888 
12-16 ก.ย. 18 24,888 7,000 8,900 17,888 
14-18 ก.ย. 18 25,888 7,000 8,900 18,888 
16-20 ก.ย. 18 23,888 7,000 8,900 16,888 
18-22 ก.ย. 18 24,888 7,000 8,900 17,888 
20-24 ก.ย. 18 25,888 7,000 8,900 18,888 
22-26 ก.ย. 18 25,888 7,000 8,900 18,888 
24-28 ก.ย. 18 23,888 7,000 8,900 16,888 
26-30 ก.ย. 18 24,888 7,000 8,900 17,888 
28 ก.ย.-2 ต.ค.18 25,888 7,000 8,900 18,888 
30 ก.ย.-4 ต.ค.18 27,888 7,000 8,900 20,888 
2-6 ต.ค. 18 27,888 7,000 8,900 20,888 
4-8 ต.ค. 18 27,888 7,000 8,900 20,888 
6-10 ต.ค. 18 27,888 7,000 8,900 20,888 
8-12 ต.ค. 18 26,888 7,000 8,900 19,888 
10-14 ต.ค. 18 27,888 7,000 8,900 20,888 
12-16 ต.ค. 18 31,888 7,000 8,900 24,888 
14-18 ต.ค. 18 31,888 7,000 8,900 24,888 
16-20 ต.ค. 18 28,888 7,000 8,900 21,888 
18-22 ต.ค. 18 28,888 7,000 8,900 21,888 
20-24 ต.ค.18 30,888 7,000 8,900 23,888 
22-26 ต.ค. 18 30,888 7,000 8,900 23,888 



 

 ค่าทปิคนขับรถ และไกดท์อ้งถิ�น(ถา้ม)ี ท่านละ 1500 บาท/ทรปิ ชําระที�สนามบนิในวัน
เชค็อนิ (คา่ทปิหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 

 ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7 % และภาษีหัก ณ ที�จา่ย 3 % (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ/ใบกํากับภาษี) 
เง ื�อนไขการสาํรองที�น ั�ง 

 กรุณาจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วันก่อนการเดนิทาง และกรุณาเตรยีมเงนิมัดจํา 15,000 บาท พรอ้มกับ
เตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วนั หลังจากทําการจองแลว้ 

 การชําระคา่ทัวรส์ว่นที�เหลอืทางบรษัิทฯ จะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน ท่านควรจัดเตรยีมคา่
ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นกําหนด เนื�องจากทางบรษัิทตอ้งสํารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ที�พักและตั�วเครื�องบนิ 
มฉิะนั�นจะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

 หากท่านที�ตอ้งการออกตั�วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจังหวัด) ใหท้่านตดิตอ่เจา้หนา้ที� กอ่นออกบัตร
โดยสารทุกครั�ง หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที� ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายที�เกดิขึ�น 
รวมถงึการลา่ชา้ของสายการบนิระหวา่งประเทศ 

 หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ นั�งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตัว หรอืไมส่ะดวกใน
การเดนิทางท่องเที�ยวในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชั�วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายใน
ครอบครัวของทา่นเอง เนื�องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรทั์ �งหมด 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
 ไม่สามารถยกเลกิได ้เนื�องจากเป็นราคาโปรโมชั�น และขอเก็บเงนิทั�งหมด (แตส่ามารถเปลี�ยนชื�อผูเ้ดนิทางได ้

ตามกําหนดของแตล่ะสายการบนิกอ่นการเดนิทาง) 

หมายเหต ุ
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ยกเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 5 วนั ในกรณีที�ไมส่ามารถทํากรุป๊ไดอ้ยา่งนอ้ย 
30 ทา่น ในกรณีนี�บรษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ ั�งหมด หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ ื�นใหถ้า้ตอ้งการ 
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ท ี�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ ี� เม ื�อเกดิเหตจุําเป็นสดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ข
ได ้และจะไมร่บัผดิชอบใด  ๆในกรณีที�สญูหาย สญูเสยี หรอืไดร้บับาดเจ็บที�นอกเหนอืความรบัผดิชอบของหวัหนา้
ทวัรแ์ละอบุตัเิหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การจราจร, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่ง  ๆเป็นตน้ 
กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื�องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที�ไมว่า่เหตุผลใด  ๆก็
ตามทางบรษิทัของสงวนสทิธิ�ในการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ั�งหมด หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู ่ไมต่ํ�ากวา่ 
6 เดอืน  
บรกิารเพิ�มเตมิ Wifi เลน่เน็ตชวิ ชวิ ตลอดทปิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ี�ประสงคจ์ะพํานักระยะสั �นในประเทศญี�ปุ่ นไม่
เกนิ 15 วัน ไมว่า่จะดว้ยวัตถุประสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยว เยี�ยมญาต ิหรอืธรุกจิ จะตอ้งยื�นเอกสารในขั �นตอน
การตรวจเขา้เมอืง เพื�อยนืยันการมคีณุสมบัตกิารเขา้ประเทศญี�ปุ่ น* ดังตอ่ไปนี� 



 
 ตั�วเครื�องบนิขาออกจากประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
 สิ�งที�ยนืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที�อาจเกดิขึ�นในระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ นได ้(เชน่ เงนิ

สด บัตรเครดติ เป็นตน้) 
 ชื�อ ที�อยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 
 กําหนดการเดนิทางระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 
 คณุสมบัตกิารเขา้ประเทศญี�ปุ่ น (สําหรับกรณีการเขา้ประเทศญี�ปุ่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
 หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมต่ํ�ากวา่ 6 เดอืน  
 กจิกรรมใดๆ ที�จะกระทําในประเทศญี�ปุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิ�งที�ขดัตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบัตกิารพํานัก

ระยะสั �น 
 ในขั �นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วนั 
 เป็นผูท้ี�ไม่มปีระวัตกิารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี�ปุ่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้

ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบัตทิี�จะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ั�งหมดกอ่นทําการจอง เพื�อความถูกตอ้งและ
ความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ที�จะเลื�อนการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึ�นในกรณีที�มผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น  
 ขอสงวนสทิธิ�การเก็บคา่นํ�ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ�ม หากสายการบนิมกีารปรับขึ�นกอ่นวนัเดนิทาง  
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนเที�ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื�องจากสาเหตตุา่งๆ  
 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั�งสิ�น หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การ

นัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนําสิ�งของผดิกฎหมาย ซึ�งอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบ
ของบรษัิทฯ  

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั�งสิ�น หากเกดิสิ�งของสญูหาย อันเนื�องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจาก
การโจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเที�ยวเอง  

 เมื�อท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรือค่าทัวร์ทั �งหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับ
เงื�อนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทั�งหมด  

 รายการนี�เป็นเพยีงขอ้เสนอที�ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครั�งหนึ�ง หลังจากไดส้ํารองโรงแรมที�พักใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึ�งอาจจะปรับเปลี�ยนตามที�ระบใุนโปรแกรม  

 การจัดการเรื�องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปที�เขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี� 
/ ปลอดบหุรี�ได ้โดยอาจจะขอเปลี�ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี�พัก ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิาร
ของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกันได ้  

 กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่น
การเดนิทาง มฉิะนั�นบรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

 มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ําสญัญาใด ๆ ทั�งสิ�นแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสาร
ลงนามโดยผูม้อีํานาจของผูจั้ดกํากับเทา่นั�น 

 ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื�องจากเป็นการเหมาจา่ยกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีที�
ผูเ้ดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรม
แรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเที�ยว อันเนื�องมาจากการกระทําที�สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ี
เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�น ๆ  

 กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรือหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอ
สงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดี�ยว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิ�ม  

 สภาพการจลาจรในชว่งวนัเดนิทางตรงกับวนัหยดุเทศกาลของญี�ปุ่ น หรอื วนัเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทํา
ใหเ้วลาในการท่องเที�ยวและ ชอ้ปปิ�งแตล่ะสถานที�นอ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขัยรถใน
การบรหิารเวลา ซึ�งอาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครั�งที�ตอ้งเร่งรีบ เพื�อใหไ้ดท้่องเที�ยวตาม
โปรแกรม 

 บรกิารนํ�าดื�มท่านวันละ 1ขวด ต่อคนต่อวันเริ�มในวันที� 2 ของการเดนิทาง ถงึวันที� 3 ของการเดนิทาง การ
บรกิารของรถบัสนําเที�ยวญี�ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี�ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ชั�วโมง ในวนันั�นๆ มิ
อาจเพิ�มเวลาได ้โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทั�งนี�ข ึ�นอยู่กับสภาพ
การจราจรในวันเดนิทางนั�นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสทิธิ�ในการปรับเปลี�ยนเวลาท่องเที�ยวตามสถานที�ใน
โปรแกรมการเดนิทาง 


