
 
 

 

 

 
 

 

  

 

 

 
 

 

  
โตเกยีว ขอพร ณ วดัอาซากสุะ ผา่นชมโตเกยีวสกายทร ี 
พรอ้มชมววิภเูขาไฟฟจู ิแลนดม์ารค์ของประเทศญปีุ่ น 

เดนิชอ้ป ชมิ ชวิ ณ ยา่นคาวาโกเอะ ถนนตรอกลกูกวาด 
ชมทุง่ดอกพงิคม์อส หรอื ชบิะซากรุะ ณ สวนฮทิสจึยิามะ เมอืงจจิบิ ุไซตามะ 

ชอ้ปปิงจใุจ เอา้เลตมอลล ์ชนิจกู ุออิอนมอลล ์และโอไดบะ  

อาบนําแรธ่รรมชาต ิFREE WIFI ON BUS พเิศษ!! บฟุเฟ่ตข์าป ู
มนีําดมืบรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดยีว จํานวน 

16-20 เมษายน 2562 25,888.- 7,900.- 34+1 
17-21 เมษายน 2562 24,888.- 7,900.- 34+1 
18-22 เมษายน 2562 23,888.- 7,900.- 34+1 
19-23 เมษายน 2562 22,888.- 7,900.- 34+1 
20-24 เมษายน 2562 24,888.- 7,900.- 34+1 
21-25 เมษายน 2562 26,888.- 7,900.- 34+1 
22-26 เมษายน 2562 26,888.- 7,900.- 34+1 
24-28 เมษายน 2562 26,888.- 7,900.- 34+1 
25-29 เมษายน 2562 26,888.- 7,900.- 34+1 
26-30 เมษายน 2562 26,888.- 7,900.- 34+1 

27 เมษายน-01 พฤษภาคม 2562 26,888.- 7,900.- 34+1 
28 เมษายน-02 พฤษภาคม 2562 26,888.- 7,900.- 34+1 
29 เมษายน-03 พฤษภาคม 2562 26,888.- 7,900.- 34+1 
30 เมษายน-04 พฤษภาคม 2562 26,888.- 7,900.- 34+1 



** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนอืงจากเป็นราคาพเิศษ / ราคาเด็กอายตุาํกวา่ 2 ปี (Infant) ทา่นละ 7,900 บาท 
 ราคานไีมร่วมคา่ทปิไกดท์า่นละ 1,500 บาท/ทรปิ** 

วนัแรก      กรงุเทพ   สนามบนิดอนเมอืง  

20.30 น. พรอ้มกนัท ีสนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ชนั 3 อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคานเ์ตอร ์สาย
การบนิ AIR ASIA X เจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกในการ
เช็คอนิ 

23.45 น. เหริฟ้าสู ่เมอืงนารติะ ประเทศญปีุ่ น โดยเทยีวบนิท ีXJ600 

สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครอืง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ทนัีง จัดทนัีงแบบ 3-3-3  
(นําหนักกระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซอืนําหนักเพมิ ตอ้งเสยีคา่ใชจ่้าย)  

บรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืง 

วนัทสีอง   สนามบนินารติะ - โตเกยีว - วดัอาซากสุะ – โตเกยีวสกายทร ี(ถา่ยรปู) – กระเชา้ลอยฟ้า คา
ช ิคาช ิ- หมูบ่า้นโอชโินะฮกัไก - แชนํ่าแรธ่รรมชาต ิ

 08.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนินารติะ ประเทศญปีุ่ น นําท่านผ่านขันตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร 
เรียบรอ้ยแลว้ (เวลาทญีปีุ่ น เร็วกว่าเมืองไทย 2 ชวัโมง กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพือความ
สะดวกในการนัดหมายเวลา) ***สาํคญัมาก!! ประเทศญปีุ่ นไมอ่นุญาตใหน้ําอาหารสด จําพวก 
เนอืสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั 

จากนันนําทา่นเดนิทางสูเ่มอืง เมอืงโตเกยีว นําท่านนมัสการเจา้แม่กวนอมิทองคํา ณ วดัอาซากสุะ 
(Asakusa Temple) วัดทไีดช้อืว่าเป็นวัดทมีคีวามศักดสิทิธ ิและไดรั้บความเคารพนับถอืมากทสีดุ
แห่งหนึงในกรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองค์เจา้แม่กวนอิมทองคําทีศักดิสิทธิ ขนาด 5.5 
เซนตเิมตร ซงึมกัจะมผูีค้นมากราบไหวข้อพรเพอืความเป็นสริมิงคลตลอดทังปี ประกอบกับภายในวัด
ยังเป็นทีตังของโคมไฟยักษ์ทมีขีนาดใหญ่ทสีุดในโลกดว้ยความสูง 4.5 เมตร ซงึแขวนหอ้ยอยู่ ณ 
ประตทูางเขา้ทอียู่ดา้นหนา้สดุของวัด ทมีชีอืว่า  ประตฟู้าคํารณ และถนนจากประตเูขา้สูตั่ววหิารที
ประดษิฐานเจา้แม่กวนอมิทองคํา มชีอืว่า ถนนนากามเิซะ ซงึเป็นทตัีงของรา้นคา้ขายของทรีะลกึ
พนืเมอืงตา่งๆ มากมาย อาท ิขนมนานาชนดิ ของเล่น รองเทา้ พวงกญุแจทรีะลกึ ฯลฯ ใหทุ้กท่านได ้
เลอืกซอืเป็นของฝากของทรีะลกึอสิระ และท่านสามารถเดนิไปถา่ยรูปคู่กับหอคอยทสีงูทสีดุในโลก 
แลนดม์ารก์แห่งใหม่ของกรุงโตเกยีว ณ รมิแม่นําสุมดิะ หอคอยโตเกยีวสกาย ทร ี(Tokyo 
Sky tree) (ไมร่วมคา่ขนึหอคอย) หอสง่สัญญาณโทรคมนาคมทสีูงทสีดุในโลก ... เปิดใหบ้รกิาร
เมอื  วันท ี22 พฤษภาคม  2555 โดยหอนีมคีวามสงู 634 เมตร สามารถทําลายสถติคิวามสงูของหอ
กวางตุง้ ในมณฑลกว่างโจว ซงึมคีวามสงู 600 เมตร และหอซเีอ็น ทาวเวอร ์ในนครโทรอนโต ของ
แคนาดา มคีวามสงู 553 เมตร ทวิทัศน์ของ หอคอยโตเกยีวสกายทร ีทบีรรจุเทคโนโลยแีนวหนา้
สดุสามารถมองเห็นไดจ้ากละแวกวัดอาซะกซุา่ทเีต็มไปดว้ยกลนิอายแบบเมอืงเกา่ของเอะโดะ 

เทยีง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1)  



นําท่านเดนิทางสู่ ทะเลสาบคาวากูจโิกะ (Lake Kawaguchiko) ทะเลสาบทีเป็นจุดชมววิฟจูทิี
สวยทสีดุแหง่หนงึ ไฮไลท!์!! นําท่านขนึ กระเชา้ลอยฟ้า คาช ิคาช ิ(Kachi Kachi Ropeway) 
กระเชา้ทจีะพาไปบนยอดเขา Mitsutoge เพอืชมความสวยงามของทะเลสาบคาวากจูโิกะจากมุมสูง
เปิดใหบ้รกิารทุกวันตลอดทังปี (อาจมีการงดใหบ้รกิารชวัคราวเนอืงจากสาเหตุต่างๆ เช่น 
สภาพอากาศไม่เออือํานวย) เพียงไม่กนีาทีถงึยอดเขา ชมววิแบบพาโนรามาทีมคีวามสูง 1,075 
เมตร ทา่นสามารถชมทัศนียภาพโดยรอบของภเูขาไฟฟจูแิละทะเลสาบคาวากจุไิด ้และในวันทอีากาศ
แจ่มใสจะสามารถมองเห็นไดไ้กลถงึภเูขาแอลป์ญปีุ่ นทางตอนใต ้(เทอืกเขาอากาอชิ ิและเทอืกเขาอา
ราคาวะ) จากนันเดนิทางสู ่หมูบ่า้นโอชโินะฮกัไก (Oshino Hakkai) ในชว่งฤดูใบไมเ้ปลยีนสเีป็น
จุดทอ่งเทยีวสําคัญอกีสถานทหีนงึ โดยมวีวิภเูขาไฟฟจูสิขีาวตัดกับพนืหลังสฟ้ีา และใบไมเ้ปลยีนส ีสี
เหลอืง แดง สม้ เป็นภาพทสีวยงามมาก โอชโินะฮักไกเป็นหมู่บา้นเล็กๆ ประกอบดว้ยบอ่นํา 8 บ่อใน
โอชโินะ ตังอยู่ระหว่างทะเลสาบคาวากูจโิกะ กับทะเลสาบยามานาคาโกะ บ่อนําทัง 8 นีเป็นนําจาก
หมิะทลีะลายในชว่งฤดรูอ้น ทไีหลมาจากทางลาดใกล ้ๆ ภเูขาไฟฟจูผิา่นหนิลาวาทมีรีูพรุนอายกุว่า 80 
ปี ทําใหนํ้าใสสะอาดเป็นพเิศษ นอกจากนียังมรีา้นอาหาร รา้นจําหน่ายของทรีะลกึ และซุม้รอบๆบ่อ ที
ขายทังผัก ขนมหวาน ผักดอง งานฝีมือ และผลติภัณฑท์อ้งถนิอนืๆ อสิระใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับ
การถา่ยรปูและซอืของทรีะลกึตามอัธยาศยั  

คาํ บรกิารอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร ของโรงแรม (2) พเิศษ!! อมิอรอ่ยกบั บฟุเฟ่ตข์าป ู 

ทพีกั Fujisan Resort Hotel หรอืระดบัเดยีวกนั   

จากนนัใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการ แชนํ่าแรอ่อนเซ็นธรรมชาต ิเชอืวา่ถา้ไดแ้ช่นําแรแ่ลว้ จะ
ทําใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขีนึ 

วนัทสีาม    ภเูขาไฟฟจูชินั 5 (ขนึอยูก่บัสภาพอากาศ) – การเรยีนพธิชีงชาญปีุ่ น - โตเกยีว - ชอ้ปปิงชนิ
จกุ ุ- โอไดบะ – ไดเวอรซ์ติ ี 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3)  

 
นําทา่นเดนิทางสู ่ภเูขาไฟฟจู ิ(Fuji Mountain) ทมีคีวามสงูเหนือจากระดับนําทะเล 3,776 เมตร 
ภเูขาทมีชีอืเสยีงเป็นทรีูจั้กไปทัวโลกในเรอืงความสวยงามทธีรรมชาตไิดม้อบมาใหอ้ยา่งลงตัว และยัง
ถอืวา่เป็นสญัลกัษณห์นงึของประเทศญปีุ่ น ทังยังเป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเทยีวตา่งชาตทิมีาเยอืน
ญีปุ่ นตลอดทุกฤดูกาล นําท่านขนึสู่ชนัท ี5 ของภูเขาไฟฟูจิ (ขอสงวนสทิธไิม่ขนึ ในกรณีที
อากาศไม่เออือํานวย หรอื ทางขนึปิด) ททีุกท่านจะไดเ้ห็นถงึความสวยงามของตัวภูเขาและววิ
โดยรอบของภเูขาไฟฟจู ิและสัมผัสกับความหนาวเย็น ใหทุ้กท่านไดถ้่ายภาพความประทับใจเก็บไว ้
และเลอืกซอืสนิคา้ของทรีะลกึซงึเป็นสัญลักษณ์รูปภเูขาไฟฟูจใินหลากหลายบรรยากาศไดอ้กีดว้ย
อสิระใหท่้านไดเ้พลดิเพลนิกับการถ่ายรูปและซอืของทรีะลกึตามอัธยาศัย จากนันสัมผัสวัฒนธรรม
ดังเดมิของชาวญีปุ่ น นันก็คอื การเรยีนพธิชีงชาญปีุ่ น (Sado) โดยการชงชาตามแบบญปีุ่ นนัน มี
ขันตอนมากมาย เรมิตังแต่การชงชา การรับชา และการดมืชา ทุกขันตอนนันลว้นมพีธิ ีรายละเอยีดที
บรรจงและสวยงามเป็นอยา่งมาก พธิชีงชานี ไมใ่ชแ่ครั่บชมอย่างเดยีว ยังเปิดโอกาสใหท้่านไดม้สีว่น
ร่วมในพธิกีารชงชานอีกีดว้ย และจากนันใหท้า่นไดอ้สิระเลอืกซอืของทรีะลกึตามอัธยาศยั  



เทยีง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 

เดนิทางกลับสู่ กรุงโตเกยีว จากนันนําท่านสู่ ยา่นชอ้ปปิงชนิจกุุ (Shinjuku Shopping) ให ้
ท่านอสิระและเพลดิเพลนิกับการชอ้ปปิงสนิคา้มากมายและ เครืองใช ้ไฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูปดจิติอล 
นาฬกิา เครืองเล่นเกมส ์หรือสนิคา้ทจีะเอาใจคุณผูห้ญงิดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เสอืผา้ แบรนดเ์นม 
เสอืผา้แฟชันสําหรับวัยรุ่น เครอืงสําอางยหีอ้ดังของญีปุ่ นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, 
SHISEDO และอนืๆ อกีมากมาย ทา่นเดนิทางไป ยา่นโอไดบะ (Odaiba) คอืเกาะทสีรา้งขนึไวเ้ป็น
แหล่งชอ้ปปิง และแหล่งบันเทงิต่างๆ ในอา่วโตเกยีว ไดรั้บการปรับปรุงใหม้ชีอืเสยีงและเป็นทนีิยม
ในช่วงหลังของปี 1990 นอกจากมสีถาปัตยกรรมทสีวยงามตังอยู่มากมายแลว้ แต่ก็ยังคงความเป็น
ธรรมชาตไิวด้ว้ยความอุดมสมบูรณ์ของพืนทีสเีขียว ไดเวอรซ์ิต ีโตเกยีว พลาซ่า (Diver City 
Tokyo Plaza) เป็นหา้งดังอกีหา้งหนึง ทีอยู่บนเกาะ โอไดบะ จุดเด่นของหา้งนีก็คือ หุ่นยนต์
กนัดมั ขนาดเทา่ของจรงิ ซงึมขีนาดใหญ่มาก ในบรเิวณหา้ง ก็จะมรีา้นคา้สําหรับคอกันดัม อย่างเชน่ 
กนัดมัคาเฟ่ (Gundam Cafe) และถา้อยากเขา้ไปดูนิทรรศกาลกันดัม ก็ตอ้งไปที กนัดมัฟรอนท ์
(Gundam Front) ซงึอยูใ่นบรเิวณหา้ง ไดรเวอรซ์ติ ี                                                                                                                                                             

คาํ         อสิระรบัประทานอาหารคาํตามอธัยาศยั 

ทพีกั  Narita Hedistar Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทสี ี เมอืงคาวาโกเอะ – ตรอกลูกกวาด – ชมชบิะซากุระ ณ สวนฮทิสจึยิามะ - ชอ้ปปิงมติซุย 
เอา้ทเ์ลต ปารค์ อริมุะ - นารติะ - ออิอนมอลล ์

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

  

 นําท่านสู่เมือง คาวาโกเอะ (Kawagoe) เมืองโบราณสมัยเอโดะ เป็นเมืองทีมีเสน่ห์ มีอาคาร
บา้นเรอืนสมัยแบบเกา่ ใหบ้รรยากาศเหมอืนเดนิอยูใ่นเมอืงเมอืหลายรอ้ยปีกอ่น ผูค้นจงึขนานนามว่า 
Little Edo มีสถานทีน่าสนใจหลายแห่ง เช่น ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ (Kawagoe’s 
Warehouse District) เป็นย่านทมีบีา้นเรอืนสมัยเอโดะตลอดแนวยาวสองขา้งทาง และบรเิวณนี
ยังเคยมโีกดังเก็บของอยู่หลายแห่งตังแต่สมัยก่อน โดยคําว่า kura แปลว่า โกดงั จงึเป็นทมีาของ
ชอืถนน Kurazukuri ซงึเป็นเสน้ทคีนนยิมเดนิเทยีวชมตกึรามบา้นชอ่งและสถาปัตยกรรมของเมอืงนี 
ในสมัยก่อนเนืองจากเมอืงคาวาโกเอะเจรญิรุ่งเรอืงทางดา้นการคา้ขายเป็นอย่างมากเปรียบไดก้ับ
โตเกยีวในปัจจุบนัเลยทเีดยีว พ่อคา้แมค่า้จงึรํารวยและมกีารสรา้งอาคารตา่งๆขนึเรอืยๆ บางอาคารก็มี
อายุเก่าแก่และยังคงความดังเดมิมาจนถงึปัจจุบันก็มี จากนันใหท้่าน อสิระชอ้ปปิงเลือกซอืสนิคา้
พนืเมอืง ณ ตรอกลูกกวาด (Candy Alley) เป็นเสน้ชอ้ปปิง ทรีา้นคา้ส่วนใหญ่จะขายขนมพนืเมอืง
เชน่ เคก้ และ ขนมหวาน จงึเป็นทมีาของชอืตรอกลูกกวาดหรอืตรอกขนมนันเอง นอกจากนียังมขีาย
คารนิโดะ (karinto) คุก้กพีนืเมอืงญปีุ่ น, ไอศกรมี, ขนมททํีาจากถัวแดงและมันหวาน และยังมขีอง
เล็กชนิเล็กๆและของฝากตา่งๆ ใหเ้ลอืกชอ้ปกนัอยา่งจุใจ  

เทยีง อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

นําท่านเดนิทางสู่ สวนฮทิสจึยิามะ (Hitsujiyama Park) เป็นอกีหนึงสถานททีีมทีุ่งดอกชบิะ
ซากรุะ (Shiba Sakura) หรอืทรีูจั้กกันในนามดอกพงิคม์อส (Pink Moss) ปลกูไวอ้ย่างสวยงาม
กว่า 400,000 ตน้บนพนืท ี17,600 ตร.ม. สวนแห่งนีตังอยู่ทเีมอืงจจิบิุ (Chichibu) จงัหวดัไซตา
มะ (Saitama) และดา้นในสวนมลีักษณะเป็นภเูขาทมีชีอืว่าชบิะซากุระ ฮลิล ์(Shibazakura Hill) 
สามารถชมววิเมืองจจิิบุ ไดท้ังเมืองจากจุดนี โดยทุ่งพงิคม์อสจะบานออกดอกสะพรังเต็มทีตังแต่
กลางเดือนเมษายน-ตน้เดือนพฤษภาคมของทุกปี (สําหรบัปีนี Hitsujiyama Park 
Shibazakura Hill 2019 จดัขนึระหวา่ง Apr 12, 2019 - May 5, 2019)  



จากนันนําท่านชอ้ปปิง ณ มติซุย เอา้ทเ์ลต ปารค์ อริมุะ (MITSUI OUTLET PARK IRUMA) 
เป็นเอา้ท์เลตทีอยู่ในเมืองอริุมะ จังหวัดไซตามะหนึงในเอา้ท์เล็ตทีอยู่ใกลโ้ตเกียวทีสุด ภายใน
ประกอบดว้ยสนิคา้แบรนดด์ังทัวไปทเีราคุน้เคยเป็นอย่างด ีอกีทังยังม ีSelect Shop ทขีนึชอืในหมู่
วัยรุ่นอกีดว้ย  มรีา้นคา้ทังหมด 204 รา้น ประกอบดว้ยรา้นคา้ 181 รา้น, รา้นอาหาร 6 รา้น, ฟู้ดคอรท์ 
11 รา้น และอนืๆ อกี 6 รา้น ในชว่งวันเสาร-์อาทติยจ์ะมผีูค้นจากบรเิวณใกลเ้คยีงเขา้มา เป็นเอา้ทเ์ล็ต
ชอืดังทีมีผูค้นจากทังในและนอกจังหวัดไซตามะเขา้มาแวะเวียนซอืของเป็นจํานวนมาก อสิระให ้
ทา่นชอ้ปปิงเลอืกซอืสนิคา้และรับประทา่นอาหารตามอัธยาศัย นําท่านเดนิทางสูน่ารติะ ชอ้ปปิงกนัต่อ 
ณ ออิอน มอลล ์(Aeon Narita Mall) หา้งสรรพสนิคา้ทนีิยมในหมู่นักท่องเทยีวชาวต่างชาต ิ
เนืองจากตังอยู่ใกลก้ับสนามบนินานาชาตนิารติะ ภายในตกแต่งในรูปแบบทีทันสมัยสไตลญ์ีปุ่ น มี
รา้นคา้ทหีลากหลายมากกว่า 150 รา้นจําหน่ายสนิคา้แฟชัน อาหารสดใหม่ และอปุกรณ์ภายในบา้น 
นอกจากนียังมรีา้นเสอืผา้แฟชนัมากมาย เชน่ MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, Capcom 
games arcade และซปุเปอรม์ารเ์กตขนาดใหญ่ เป็นตน้ จนกระทังไดเ้วลาอันสมควรนําท่านเดนิทาง
กลบัสูโ่รงแรม 

คาํ         อสิระรบัประทานอาหารคาํตามอธัยาศยั 

ทพีกั  Narita Hedistar Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทหีา้  สนามบนินารติะ – สนามบนิดอนเมอืง  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

09.15 น.   ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี เอ็กซ ์เทยีวบนิท ีXJ601 

13.45 น.     เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

**สายการบนิมบีรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืง** 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ทงันเีพอืประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

 

บรษิทัขอสงวนสทิธ ิ:  รายการทวัรส์ามารถเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนอืงจากสภาวะอากาศ, 
การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบสันําเทยีวญปีุ่ น ตาม
กฎหมายของประเทศญปีุ่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ชวัโมง มอิาจเพมิเวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบั
จะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทงันขีนึอยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางนนัๆ เป็นหลกั จงึขอ
สงวนสทิธใินการปรบัเปลยีนเวลาทอ่งเทยีวตามสถานทใีนโปรแกรมการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารรวม 
 คา่ตวัเครอืงบนิไป-กลบัตามรายการทรีะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีนํามัน  
 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
 โรงแรมทพัีกตามทรีะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามรายการทรีะบ ุ   
 คา่อาหาร ตามรายการทรีะบ ุ  
 คา่เบยีประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทยีว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงอืนไขตามกรรมธรรม)์ 

 

อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 
× คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่อาหาร เครอืงดมื คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์น

หอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทมีไิดร้ะบใุนรายการ 
× คา่ธรรมเนียมวซี่าเขา้ประเทศญปีุ่ น กรณีประกาศใหก้ลบัมายนืรอ้งขอวซี่าอกีครัง (เนืองจากทางญปีุ่ นไดป้ระกาศ

ยกเวน้การยนืวซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ นใหก้บัคนไทยสาํหรับผูท้ปีระสงคพํ์านักระยะสนัในประเทศญปีุ่ นไมเ่กนิ 15 วัน) 
× หากในภายหลงัทางรัฐบาลญปีุ่ นประกาศใหย้นืวซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพมิ 2,000 บาท สําหรับการยนื

รอ้งขอวซีา่ 
× ค่าธรรมเนียมในกรณีทกีระเป๋าสมัภาระทมีนํีาหนักเกนิกว่าทสีายการบนินันๆกําหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน 



× คา่ภาษีนํามนั ทสีายการบนิเรยีกเก็บเพมิ ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตวัเครอืงบนิไปแลว้ 
× คา่มัคคเุทศกท์อ้งถนิ และหัวหนา้ทวัรอํ์านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 
× ภาษีมลูคา่เพมิ 7 % และภาษีหัก ณ ทจีา่ย 3 % 

 

เดนิทางขนึตํา 34 ท่าน หากตํากว่ากําหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจะชําระ
ค่าบรกิารเพมิเพอืใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีจีะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป ทางบรษัิท
ขอสงวนสทิธใินการงดออกเดนิทางและเลือนการเดินทางไปในวันอนืต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจง้ใหท้่านทราบ
ล่วงหนา้  
 

เงอืนไขการจอง และ การชําระเงนิ  : 

 มดัจําท่านละ 17,000 บาท ภายหลังจากทีท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ทําการจองก่อนวัน
เดนิทางภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเก็บค่าทัวรเ์ต็มจํานวน  

 สว่นทเีหลอื ชาํระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

 หากไมช่าํระมัดจําตามทกีาํหนด ขออนุญาตตดัทนัีงใหล้กูคา้ทา่นอนืทรีออยู ่

 หากชําระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืว่าทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไมม่เีงือนไข 

 เมอืทา่นชาํระเงนิไมว่า่จะทังหมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงอืนไขและขอ้ตกลงต่างๆ
ทไีดร้ะบไุวทั้งหมดนีแลว้ 

 หากชําระเงนิในแต่ละสว่นแลว้ โปรดสง่สําเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชอืพนกังานขายมาทาง
แฟกซ ์

 สง่รายชอืสาํรองทนีงั ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สําเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์อืพรอ้ม
ยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทยีวทรปิใด, วนัทใีด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่
สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธไิม่รบัผดิชอบคา่เสยีหายอนั
เกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชอื-นามสกุล และอนืๆ เพอืใชใ้นการจองตวัเครอืงบนิ
ทงัสนิ 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขนึไป และเหลอืหนา้กระดาษ
อยา่งตํา 2 หนา้หากไมม่ันใจโปรดสอบถาม 

 

เงอืนไขยกเลกิการจอง : 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนั ไดเ้งนิคนืทงัหมด 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 29-15 วนั ไดเ้งนิคนื 70 เปอรเ์ซ็นของคา่ทวัรท์งัหมด 

 ยกเลกิหลงั 14 วนั ไมไ่ดค้า่ทวัรค์นื  

 กรุ๊ปทเีดนิทางชว่งวนัหยดุหรอืเทศกาลทตีอ้งการนัตมีดัจํากบัสายการบนิ หรอืกรุป๊ทมีกีารการนัตคีา่มดัจํา
ทพีกัโดยตรง หรอืโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได ้รวมถงึ
เทยีวบนิ พเิศษเชน่ EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสทิธ ิไมม่กีารคนืเงนิทกุกรณ ีทงั
มดัจํา หรอืคา่ทวัรท์งัหมด เนอืงจากคา่ตวัเป็นการเหมาจา่ยในเทยีวบนินนัๆ 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ปีระสงคจ์ะพํานกัระยะสนัในประเทศญปีุ่ นไมเ่กนิ 15 
วนั ไม่วา่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พอืการทอ่งเทยีว เยยีมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยนืเอกสารในขนัตอนการตรวจเขา้
เมอืง เพอืยนืยนัการมคีุณสมบตักิารเขา้ประเทศญปีุ่ น* ดงัตอ่ไปน ี

1. ตวัเครอืงบนิขาออกจากประเทศญปีุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
2. สงิทยีนืยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายทอีาจเกดิขนึในระหว่างทพํีานักในประเทศญปีุ่ นได ้(เชน่ เงนิสด 

บตัรเครดติ เป็นตน้) 
3. ชอื ทอียู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทพํีานักในประเทศญปีุ่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 
4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งทพํีานักในประเทศญปีุ่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญปีุ่ น (สาํหรบักรณกีารเขา้ประเทศญปีุ่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมตํ่ากวา่ 6 เดอืน  
2. กจิกรรมใดๆ ทจีะกระทําในประเทศญปีุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสงิทขีดัตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพํานักระยะสนั 
3. ในขนัตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วนั 



4. เป็นผูท้ไีมม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญปีุ่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และ
ไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิจีะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
 

หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดทงัหมดกอ่นทําการจอง เพอืความถูกตอ้งและความเขา้ใจ
ตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธทิจีะเลอืนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขนึในกรณีทมีผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธกิารเก็บคา่นํามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพมิ หากสายการบนิมกีารปรับขนึกอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนเทยีวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนอืงจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิกรณคีวามลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุ

งาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนําสงิของผดิกฎหมาย ซงึอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิสงิของสญูหาย อันเนืองเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทยีวเอง  
6. เมอืท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรือค่าทัวรท์ังหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงอืนไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทงัหมด  
7. รายการนีเป็นเพียงขอ้เสนอทีตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครังหนึง หลังจากไดส้ํารองโรงแรมทีพักใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซงึอาจจะปรับเปลยีนตามทรีะบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรอืงหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้บักรุ๊ปทเีขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสาํหรับผูส้บูบหุร ี/ ปลอด

บหุรไีด ้โดยอาจจะขอเปลยีนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้พัีก ทงันขีนึอยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และ
ไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการ
เดนิทาง มฉิะนันบรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ัด ไมม่สีทิธใินการใหค้ําสญัญาใด ๆ ทังสนิแทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นัน 

11. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทผีู ้
เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของ
ทุกประเทศในรายการท่องเทยีว อันเนืองมาจากการกระทําทสี่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง 
เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอนื ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใิน
การจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดยีว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพมิ  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของญปีุ่ น หรอื วนัเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลา
ในการทอ่งเทยีวและ ชอ้ปปิงแตล่ะสถานทนีอ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา 
ซงึอาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครังทตีอ้งเร่งรบี เพอืใหไ้ดท้อ่งเทยีวตามโปรแกรม 

14. บรกิารนําดมืทา่นวันละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วันเรมิในวันท ี2 ของการเดนิทาง ถงึวันท ี3 ของการเดนิทาง รวมจํานวน 2 
ขวด 

15. การบรกิารของรถบสันําเทยีวญปีุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญปีุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชวัโมง ในวันนันๆ มอิาจ
เพมิเวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทังนีขนึอยู่กับสภาพการจราจรในวัน
เดนิทางนันๆเป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธใินการปรับเปลยีนเวลาทอ่งเทยีวตามสถานทใีนโปรแกรมการเดนิทาง 

 


