
2304-0701-GQ2NRT-TG024                                                      www.smileytour.com                                                                         Page 1 of 21      

  
 
 
  
 

 



2304-0701-GQ2NRT-TG024                                                      www.smileytour.com                                                                         Page 2 of 21      

 

JAPAN 
GOOD DAY TOKYO SAKURA 6D 5N  

โดยสายการบินไทย [TG] 

กําหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน ท่านละ พักเดยีว เพิมท่านละ 

เมษายน 2566  ราคาเรมิตัน 55,900.- 10,900.- 

ราคาเด็กทารก [อายุไม่ถึง 2 ปบรบิูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ 10,500 บาท  

ราคานรีวมรายการทัวร ์ตวัเครอืงบนิ ไม่มรีาคาเด็ก เนืองจากเปนราคาพิเศษ 

ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคเุทศนท้์องถินและคนขับรถรวม 1,500 บาท/ท่าน/ทริป 
หัวหน้าทัวร์ทีดแูลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเห็นสมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

 โปรแกรมการเดินทาง เช้า เทยีง คา โรงแรมทีพัก 

1 กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภูมิ) – โตเกียว (สนามบินนาริ

ตะ) TG676 (07.35-15.45 ) –นาริตะ 
✈  อิสระ 

 HOTEL WELCO NARITA  หรือ

เทียบเทา่ 

2 อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ – หุบเขา

โอวาคุดานิ – โกเทมบะ พรีเมียม เอาท์เล็ท – แช่นาแร่

ธรรมชาติ 

   
SUNPLAZA FUJI YAMANAKAKO 

หรอืเทียบเท่า[♨] 

3 ภูเขาไฟฟูจิ ชัน 5 – หมู่บ้านนาใสโอชิโนะฮัคไก – กิจกรรม

พิธชีงชา – โตเกียว – ไดเวอร์ซิตี โอไดบะ 
  อิสระ 

NEW OTANI INN TOKYO 

หรอืเทียบเท่า 

4 ตลาดปลาซึกิจิ – วัดอาซากุสะ – ช้อปปงถนนนากามิเสะ – 

ชมซากุระริมแม่นาสุมิดะ – ช้อปปงย่านชินจูกุ 
  อิสระ 

NEW OTANI INN TOKYO  

หรอืเทียบเท่า 

5 อิสระช้อปปงในโตเกียว หรือ เลือกซือทัวร์ ธีมพาร์กมูมิน ตัว

การ์ตูนสุดน่ารักสไตล์นอร์ดิก ทีจังหวัดไซตามะ หรือเลือก

ซือทัวร์โตเกียวดิสนีย์แลนด์ (เดินทางโดยรถไฟ) 

 อิสระ อิสระ 
NEW OTANI INN TOKYO  

หรอืเทียบเท่า 

6 วัดนาริตะ – ช้อปปงออิอน มอลล์ – โตเกียว (สนามบินนาริ

ตะ) – กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภูมิ) TG677 (17.25-

21.55) 

 อิสระ   



2304-0701-GQ2NRT-TG024                                                      www.smileytour.com                                                                         Page 3 of 21      

วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – โตเกียว (สนามบินนารติะ) TG676 (07.35-15.45)  

- นารติะ  

05.00 น. พร้อมกันทีสนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย เจ้าหน้าที ให้การ

ต้อนรับและอํานวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ 

07.35 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินนารติะ ประเทศญปุีน โดย สายการบนิไทย เทียวบินที TG 676 (สายการบินมี

บรกิารอาหารและเครอืงดืมบนเครอืง) 

15.45 น. เดินทางถึง สนามบินนารติะ ประเทศญีปุน (เวลาท้องถินเร็วกว่าเวลาประเทศไทย 2 ชม.) ผ่านขันตอน

การตรวจคนเข้าเมือง ด่านศุลกากร และรับกระเปาเรียบร้อยแล้ว [สําคัญมาก!!ไม่อนุญาตให้นําอาหาร

สด จําพวก เนอืสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศญปุีนหากฝาฝนมโีทษจับปรบัได้] 

คา อิสระอาหารเย็น ตามอัธยาศยั 

ทีพกั HOTEL WELCO NARITA หรอืเทยีบเท่าระดับ 3 ดาว 

วันทสีอง อุทยานแห่งชาติฮาโกเน ่– ล่องเรอืทะเลสาบอาชิ – หุบเขาโอวาคุดานิ – โกเทมบะ พรี

เมยีม เอาท์เล็ท – แช่นาแรธ่รรมชาติ - เมนูขาปูยักษ์ 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มือที 1) 

 ออกเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ (HAKONE NATIONAL PARK) จุดชมวิวและเมืองพักผ่อน

ตากอากาศทีตังอยู่ในจังหวัดคะนะงะวะ มีชือเสียงในด้านนาพุร้อนซึงเกิดจากความร้อนของภูเขาไฟ

รวมทังยังมีทิวทัศน์ของภูเขาไฟฟูจิทีสวยงาม 
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 ล่องเรือทะเลสาบอาชิ (Lake Ashi Hakone Cruise) ท่านจะได้สัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่ล่องเรือ

โจรสลัดเรือต้นแบบจากการ์ตูนดังของญีปุน One Piece ชมบรรยากาศธรรมชาติ ทัศนียภาพทีสวยงาม

ของทะเลสาบนาจืดขนาดใหญ่ทีเกิดจากการระเบิดของภเูขาไฟ 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร (มือท ี3) 

 หุบเขาโอวาคุดานิ (Owakudani) หุบเขาทีเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟฮาโกเน่เมือประมาณ 3000 ป

กอ่น พาท่านมาลิมรสไข่ดําทีมาจากนาพรุอ้นธรรมชาติ ด้านนอกของเปลือกไข่จะเปนสดํีาเนืองจากถูกแร่

กํามะถัน และเพลิดเพลินกับการชมวิวภเูขาไฟฟูจ ิ
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 พาท่านช้อปปงสินค้าแบรนด์เนม โกเทมบะ พรเีมยีม เอาท์เล็ท (Gotemba Premium Outlet) เปนหนงึ

ในสาขาแบรนด์เอาท์เล็ททีกระจายครอบคลุมประเทศญีปุน ให้ท่านได้ช้อปปงอย่างจุใจกับสินค้า

หลากหลายแบรนด์ดัง ทังในประเทศ และ ต่างประเทศ เช่น MORGAN, ELLE, BALLY, PRADA, GUCCI, 

DIESEL,TUMI,GAP, ARMANY, NIKE , ADIDAS ฯลฯ 

คา รบัประทานอาหารคา ณ ห้องอาหารโรงแรม (มือท ี3) เมนูขาปูยักษ์สไตล์ญปุีน 

ทีพกั SUNPLAZA FUJI YAMANAKAKO หรอืเทยีบเท่าระดับ 3 ดาว 

หลังจากทานอาหารคา ให้ผ่อนคลายกับการแช่นาจากแรธ่รรมชาติสไตล์ญปุีน 

วันที

สาม 

ภูเขาไฟฟจิู ชนั 5 – หมู่บ้านนาใสโอชิโนะฮัคไก – กิจกรรมชงชา – โตเกยีว – ไดเวอรซ์ตีิ 

โอไดบะ 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มือท ี4) 
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 ภูเขาไฟฟูจิ (Mt.Fuji) ทีตังตระหง่านอยู่เหนือเกาะญีปุนด้วยความสูง 3,776 เมตร จากระดับนาทะเล นาํ

ท่านขึนชมความงามกันแบบใกล้ชิดยังบริเวณ “ชัน 5” ของภูเขาไฟฟูจิ (ขึนอยู่กับสภาพภูมิอากาศ) เพือ

ชมทัศนียภาพโดยรอบของภูเขาไฟที สามารถมองเห็นทะเลสาบทังห้ากระจายอยู่โดยรอบ ให้ท่านได้

สัมผัสอากาศอันบริสุทธิบนยอดเขาฟูจิ ถ่ายภาพทีระลึกกับภูเขาไฟทีได้ชือว่ามีสัดส่วนสวยงามทีสุดใน

โลก ซงึเปนภูเขาไฟทียังดับไม่สนิท และมีความสูงทีสดุในประเทศญปีุน 

หมายเหตุ: ในกรณีที ภูเขาไฟฟูจิไม่สามารถขึนได้เนืองจากสภาพอากาศ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ

เปลียนโปรแกรมทัวร์เปน Fuji Visitor Center ซึงท่านสามารถศึกษาความเปนมาของภูเขาไฟฟูจิและ

เลือกซอืของทรีะลึกเกียวกับภูเขาไฟฟูจิได้ และยังเปนจุดถ่ายรูปกับภูเขาไฟฟูจิได้สวยงามในช่วงฤดูหนาว 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร (มอืท ี5) 

 นําท่านสู่ โอชิโนะฮัคไก (Oshino Hakkai) ซึงเปนจุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิได้สวยงามทีสุดอีกจุดหนึง ซึง

ได้รับความนิยมจากนักท่องเทียวชาวญีปุนเปนอย่างมาก และทีนียังมีบ่อนาศักดิสิทธิอันแสนบริสุทธิซึง

เกิดจากหิมะบนยอดเขาละลายและไหลผ่านภูเขาไฟฟูจิลงสู่พนืเบอืงล่างผุดขึนเปนตานาและบ่อนาขนาด

เล็กใหญ่มากมาย ซึงใช้เวลายาวนานถึง 3-4 ป ซึงชาวบ้านเชอืกันว่าถ้านํานาในบ่อนีมาดืมนอกจากจะได้

ความสดชืนจากการลิมรสนาอันบริสุทธิ ยังจะทําให้สุขภาพแข็งแรง และจะมีโชคดีอีกด้วย ทีนีท่าน

สามารถซอืของทีระลึกจากร้านค้าทีตังอยู่ภายในบริเวณนอีย่างสาํราญใจ 
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 สัมผัสวัฒนธรรมดังเดิมของชาวญีปุน นันก็คือ การเรยีนพิธีชงชาญีปุน (Sado) โดยการชงชาตามแบบ

ญีปุนนัน มีขันตอนมากมาย เริมตังแต่การชงชา การจับถ้วยชา และการดืมชา ทุกขันตอนนันล้วนมี

ขันตอนทีมีรายละเอียดทีประณตีและสวยงามเปนอย่างมาก และท่านยังมีโอกาสได้ลองชงชาด้วยตัวท่าน

เองอีกด้วย ซึงก่อนกลับใหท้่านอิสระเลือกซอืของทีฝากของทีระลึกตามอัธยาศัย 

 โอไดบะ (Odaiba) เปนเกาะรวมศูนย์กลางความบันเทิง ย่านเมืองใหม่ทีเกิดจากการถมทะเลขึนมาเปน

เกาะ ตังแต่ป ค.ศ. 1850 เกาะนีเปนทีแสดง ให้เห็นถึง วิสัยทัศน์ และศักยภาพของชาวญีปุนทีสามารถ

สร้าง สิงทีเปนไปไม่ได้ให้เปนไปได้ขึนมาให้ท่านได้ช้อปปงสินค้าหลากหลายชนิดที ห้างไดเวอร์ซิตี ซึง

ภายในมีร้านค้า ร้านอาหาร และแหล่งบันเทิงมากมาย และให้ท่านถ่ายรูปกับกันดัมตัวใหม่ RX-0 Unicorn 

ขนาดเท่าของจริง ซึงมีขนาดใหญ่มาก ในบริเวณห้าง ก็จะมีร้านค้าสําหรับคอกันดัม อย่างกันดัมคาเฟ 

ห้างสรรพสินค้าอควาซิตี ห้างดังของย่านนีทีไม่ควรพลาด เพราะทังร้านค้า ไม่ว่าจะเปนเสือผ้าต่างๆ 

ร้านอาหาร ร้านกาแฟ และโรงภาพยนตร์ทีมีถึง 13 โรงด้วยกัน จุดเด่นของทีนีอยู่ทชีัน 5 เปน ราเม็ง ฟูด 

ทีมพารค์ รวบรวมราเม็งชนิดต่างๆจากทัวประเทศญีปุนมาไว้ทีนี สําคัญด้านหน้าของห้างสรรพสินค้า

สามารถมองเห็นสะพานสายรุ้งได้อย่างชัดเจน 
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คา อสิระอาหารเย็นตามอัธยาศยั 

ทีพัก NEW OTANI INN TOKYO HOTEL หรอืเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

วันทสี ี ตลาดปลาซึกิจิ – วัดอาซากุสะ – ช้อปปงถนนนากามิเสะ – ชมซากุระรมิแม่นาสุมิ

ดะ – ช้อปปงย่านชินจูกุ 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มอืที 6) 

 นําท่านเดินทางสู่ ตลาดปลาซึกิจิ (Tsukiji market) เปนหนึงในตลาดปลาทีใหญ่ทีสุดในโลกจากการทีมี

การซอืขายสินค้าทะเลกว่า 2,000 ตันต่อวัน ภายในตลาดแบ่งออกเปน 2ส่วนใหญ่ๆ คือส่วนภายนอกซึงมี

รา้นค้าปลีกและร้านอาหารตังเรียงรายเปนจํานวนมาก และส่วนภายในซึงเปนบริเวณทีร้านค้าส่งใช้เจรจา

ธุรกิจและเปนจุดทีมีการประมูลปลาทูน่าทีมีชอืเสียง มีสินค้าจํานวนมากอาทิ ปลาทะเล อาหารทะเลสดๆ 

ไปจนถึงผักผลไม้ ทําให้ตลาดแห่งนีคึกคัก อาหารทีไม่ควรพลาดชิมคือซาชิมิกับซูชิ เพราะวัตถุดิบสด 

ราคาถูกกว่าข้างนอกตลาด จนกลายมาเปนแหล่งรวมร้านอาหารยอดฮิต คนโตเกียวนิยมมาฝากท้องทีนี 

สามารถซือของฝากทีเปนทะเลแห้งต่างๆได้ทีนีอีกอีกด้วย 
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 วัดอาซากุสะ หรอื วัดเซนโซจ ิ(Sensoji Temple) วัดทีว่ากันว่า เก่าแก่ทีสุดในกรุงโตเกียว ซงึเคยเปนวัด

ทีเหล่าโชกุนและซามูไรให้ความเลือมใสศรัทธาเปนอย่างมากในอดีต  นําท่านนมัสการ องค์เจ้าแม่กวนอิ

มทองคํา ทีประดิษฐานในวิหารหลังใหญ ่(อยู่หลังฉากม่านกัน)  และ ถ่ายภาพเปนทีระลึกกับ “คามินาริมง 

(ประตูฟาคํารณ)” ซึงมีโคมไฟสีแดงทีได้ชือว่าเปน “โคมไฟทีใหญ่ทีสุดในโลก” มีความสูงใหญ่ถึง 4.5 

เมตร  อีกทังยังมี “ถนนนากามิเสะ”ถนนร้านค้าแหล่งรวมสินค้าของทีระลึกต่างๆ มากมาย อาทิ พวง

กญุแจ ตุ๊กตาแมวกวัก ดาบซามูไร ชุดกิโมโน ร่มญปุีน หรือ ขนมอาเกมันจู ขนมขึนชอืของวัดอาซากุสะ 

 เดิน ชมความงามของซากุระรมิแม่นาสุมิดะ อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปเก็บภาพความประทับใจหอคอยทีสูง

ทีสดุในโลก หอคอยโตเกียวสกาย ทร ี(Tokyo Sky tree) ทีเปดเมือ 22 พฤษภาคม 2555 มีความสูง 634 

เมตร และสามารถทําลายสถิติความสูงของหอกวางตุ้ง ในมณฑลกว่างโจว ซึงมีความสูง 600 เมตร กับ 

CN Tower ในนครโตรอนโต ของแคนาดา ทีมีความสูง 553 เมตร 
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กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร (มอืท ี7) 

 ช้อปปงที ย่านชินจูกุ (Shinjuku) แหล่งบันเทิงและแห ล่งช้อปปงขนาดใหญ่ใจกลางเมืองหลวงโตเกียว 

เปนศูนย์รวมแฟชันเก๋ๆ เท่ห์ๆ ของเหล่าบรรดาแฟชันนิสต้า มีสถานีรถไฟชินจูกุทีเปนเหมือนศูนย์กลาง

ของของย่านนี ซึงเปนหนึงในสถานีทีคึกคักทีสุดในญีปุน ในแต่ละวันมีผู้คนจํานวนมากถึง 2.5 ล้านคนที

ใช้บริการสถานีแห่งนี ทางด้านตะวันตกย่านนทีีเต็มไปด้วยตึกระฟาหลายอาคาร มีทังโรงแรมชันนํา และ

ในส่วนทางด้านตะวันออกนันคือ คาบูกิโจ (Kabuki-jo) เปนย่านทีเต็มไปด้วยห้างสรรพสินค้า, ร้าน

เครืองใช้ไฟฟาขนาดใหญ่อย่าง Bic Camera และย่านบันเทิงยามราตรีทีมีร้านอาหารเยอะแยะมากมาย 

เช่นร้านอิซากายะ (Izakaya) 

คา อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศยั  

ทีพกั NEW OTANI INN TOKYO HOTEL หรอืเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 
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วันทหี้า อิสระช้อปปงในโตเกียว หรือ เลือกซือทัวร ์ธีมพารก์มูมิน ตัวการต์ูนสุดน่ารกัสไตล์นอร์

ดิก ทจัีงหวัดไซตามะ หรอืเลือกซือทัวรโ์ตเกยีวดิสนยี์แลนด์ (เดินทางโดยรถไฟ) 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม (มือที 7) 

 อิสระช้อปปงในโตเกียว ไกด์แนะนําท่านเดินทางโดยรถไฟ เพือไปเทียวย่านดังในโตเกียวและแหล่งช้อป

ปง อาทิ ย่านชินจุกุ (Shinjuku shopping) สถานบันเทิงและแหล่งช้อปปงขนาดใหญ่ใจกลางเมือง

โตเกียว เปนศูนย์รวมแฟชันเก๋ๆ เท่ห์ๆ ของเหล่าบรรดาแฟชันนิสต้า มีสถานีรถไฟชินจูกุทีเปนเหมือน

ศนูย์กลางของของย่านนี คาบูกิโจ (Kabuki-jo) เปนย่านทีเต็มไปด้วยห้างสรรพสินค้า, รา้นเครอืงใช้ไฟฟา

ขนาดใหญ่อยา่ง Big Camera และย่านบันเทิงยามราตรีทีมีร้านอาหารเยอะแยะมากมาย เช่นร้านอิซากา

ยะ (Izakaya) เปนต้น 

 ย่านฮาราจูกุ (Harajuku) แหล่งช้อปปงมีสไตล์ ย่านฮาราจูกุท่านจะพบกับเหล่าวัยรุ่นญีปุนแต่งตัวคอส

เพลย์ สนุกไปกับการแต่งตัวเพลิดเพลินเปนแฟชันของตัวเองทีมีอิสระในการแต่งตัวน่ารักหลากหลาย

สไตล์ทังแนวโลลิต้าสุดคิว แนวกอทิกสุดเท่ หรอืแนวเดคอร่าเก๋ๆ วิกสีสันโดดเด่นแปลกตา อยากได้เสือผา้ 

ถงุเท้า เครอืงประดับสวยๆ ต้องห้ามพลาดกับเมืองฮาราจูกุประเทศญีปุน 

 ศาลเจ้าเมจิ (Meiji Shrine) เปนหนึงในศาลเจ้าทีโด่งดังในกรุงโตเกียว สร้างขึนเพือเปนสถานทีบูชาดวง

วิญญาณของจักรพรรดิเมย์จิและจักรพรรดินีโชเกน ในระหว่างช่วงสงครามโลกครังทีสอง ศาลเจ้าเมจิได้

ถกูทําลายลง แต่ภายหลังได้มีการบูรณะและสรา้งขึนมาใหม่จนถึงปจจุบัน ซึงศาลเจ้านีตังอยู่ใกล้กับสถานี

ฮาราจูก ุ(Harajuku Station) อยู่ติดกับสวนโยโยกิ (Yoyogi Park) และบริเวณทางเข้าจะมีเสาโทริอิขนาด

ใหญ่อยู่ด้านหน้า เมือเดินผ่านเข้ามาจะเปนปาใจกลางเมือง มีต้นไม้อยู่มากถึง 1 แสนต้น หรือทีเรยีกกันวา่ 

Meiji Jingu’s forest รม่รนืมาก 

 ย่านชิบูย่า (Shibuya) เต็มไปด้วยแหล่งช้อปปง ร้านอาหารทีทันสมัย สถานทีเกียวกับวัฒนธรรม คลับ 

และอืนๆ อีกมากมาย นอกจากนันยังมีสถานทีต่างๆ ทีคนต่างชาติรู้จักเปนอย่างดี อาทิรูปปนฮาจิโกะ 

สุนัขผู้ซือสัตย์ทีกลายเปนจุดนัดพบและสถานทีทีหากใครมาเยือนชิบูย่าต้องแวะมาถ่ายรูป ห้าแยกชิบูย่า

ทีมีคนเดินสวนกันไปมาจนตาลายบริเวณ ชิบูย่าเซ็นเตอร์ไก (Shibuya Center-gai) ถนนช้อปปงแหล่ง

รวมตัวของวัยรุ่น อากิฮาบาระ (Akihabara) เปนแหล่งช็อปปงสุดคึกคักที ขึนชือเรืองร้านขาย

เครืองใช้ไฟฟา ทีมีตังแต่ร้านเล็กๆ ไปจนถึงศูนย์การค้าขนาดใหญ่ เช่น ห้างโยโดบาชิ มัลติมีเดีย อากิบะ 

นอกจากนี ยังมีร้านทีเน้นขายหนังสือการ์ตูนญีปุน แอนิเมชัน และวิดีโอเกมอย่างร้าน Tokyo Anime 

Center ซึงมีทังส่วนนิทรรศการและส่วนขายของทีระลึก รวมถึงร้าน Radio Kaikan สูง 10 ชันทีเต็มไป

ด้วยของเล่น เกมการ์ด และของสะสม ใกล้ๆ กันยังมีคาเฟทีพนักงานในร้านสวมชุดเมดและพ่อบ้านอีก

ด้วย 
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 หรือท่านจะเลือกซือทัวร์เสริม ธีมพาร์กมูมิน ตัวการ์ตูนสุดน่ารักสไตล์นอร์ดิก ทีจังหวัดไซตามะ 

หมู่บ้านมูมิน (Moomin Valley Park) ตังอยู่ทีบริเวณแถบชายฝงของทะเลสาบมิยาซาวา (Lake 

Miyazawa) เมืองฮันโนะ (Hanno) จังหวัดไซตามะ (Saitama) เปนแลนด์มาร์กใหม่เปดเมือช่วงวันที 16 

มีนาคม 2019 บรรยากาศภายในเขาจะจําลองให้กลายเปนหมู่บ้านมูมินทีมีทังบ้านสไตล์สูงๆเก่ๆ โรง

ละครแบบโอเพ่นชือว่า Oshun Oxtra theatre ทีจะมีการแสดงของเหล่ามูมินและผองเพือนมาให้ได้ดู

เพลิดเพลินกัน ประภาคารทีสามารถมองวิวสวยๆของบริเวณรอบๆได้ และคาเฟร้านอาหารธีมมูนมินสดุ

คิว หรือถ้าอยากหากิจกรรมสนุกๆก็ยังสามารถเล่น Hobgoblin’s zip line มีหลากหลายมุมทีเค้าจัดไว้ให้

เราได้เต็มทีกับการถ่ายรูปเหมือนหลุดเข้าไปในโลกของครอบครัวมูมิน ให้ท่านได้เพลิดเพลินช้อปปง

สินค้ามูมินอย่างจุใจ และมีร้านอาหาร คาเฟธีมมูมินให้ท่านเข้าไปนังชิลรับประทานเครืองดืมและของ

หวาน เพิมผู้ใหญ่ท่านละ 750 บาท / เด็กอายุ4-10 ป ท่านละ 350  บาท (ราคานีรวมค่าเดินทางโดย

รถไฟไป-กลับ) [ราคาอาจมกีารเปลยีนแปลง] 

 หรือเลือกซือทัวร์เสรมิโตเกียวดิสนีย์แลนด์ ดิสนีย์ซี เชิญท่านพบกับความอลังการซึงเต็มไปด้วยเสน่ห์

แหง่ตํานานและจินตนาการของการผจญภัย ใช้ทุนในการก่อสร้าง 600 ล้านเยน โดยการถมทะเล ท่านจะ

ได้พบสัมผัสกับเครืองเล่นในหลายรูปแบบ เช่น ท้าทายความมันส์เหมือนอยู่ในอวกาศไปกับ SPACE 

MOUTAIN, ระทึกขวัญกับ HAUNTED MANSION บ้านผีสิง, ตืนเต้นกับ SPLASH MOUNTAIN, นังเรือ

ผจญภัยในปากับ JUNGLE CRUISE, เทียวบ้านหมีพูห์, ตะลุยอวกาศไปกับ BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO 
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BLASTERS, เข้าไปอยู่ในโลกแห่งจินตนาการกับการ์ตูนทีท่านชืนชอบของ WALT DISDEY เพิมผู้ใหญ่

ท่านละ 3,000 บาท / เด็ก 2,500 บาท ไม่รวมค่ารถไฟในการเดินทาง [ราคาอาจมีการเปลียนแปลง] 

 เพอืให้ท่านได้สนุกสนานอย่างเต็มทีจึงไม่มบีรกิารอาหารกลางวันและอาหารคา 

ทีพกั NEW OTANI INN TOKYO HOTEL หรอืเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

วันที

หก 

วัดนาริตะ – ช้อปปงอิออน มอลล์ – โตเกียว (สนามบินนาริตะ) – กรุงเทพฯ (สนามบิน

สุวรรณภูมิ) TG677 (17.25-21.55) 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม (มือท ี8) 

 นําท่านสู่ วัดนาริตะซัง ชินโชจิ (Naritasan Shinshoji Temple) มีประวัติศาสตร์อันเก่าแก่ มีอายุ

ยาวนานมากกว่า 1,000 ป (สมัยเฮอัน ช่วงปลายศตวรรษที 8) ซึงเปน 1 ใน 3 วัดหลักของลัทธิคันโตทีได้

สร้างขึนอุทิศแด่ศาสนาพุทธให้กับเทพเจ้าฟูดูเมียวโอะ วัดนีถือได้ว่าเปนวัดทีศักดิสิทธิมากทางด้านการ

ขอพรเรืองความปลอดภัย แคล้วคลาดจากภัยอันตรายและอุบตัิเหตุต่างๆ รวมทังเรอืงความรัก หน้าทีการ

งาน 
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 ห้างอิออนมอลล์ (AEON Shopping Mall) ช้อปปงเซ็นเตอร์ขนาดใหญ่ในเมืองนาริตะ เพียบพร้อมไป

ด้วยร้านค้ากว่า 150 ร้าน ไม่ว่าจะเปน Muji , Sanrio Store , ร้าน100เยน (100 Yen Shop) ,ร้านขายยา

และเครืองสําอางค์ Matsumoto Kiyoshi , เกมส์เซ็นเตอร์ , ร้านหนังสือ , ร้านรองเท้า ฯลฯ  และยังมี 

ซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ในส่วนของ Jusco ทีรวมของสด ของแห้ง อีกมากมายให้ทา่นได้ซือติดมือก่อน

ขึนเครืองกลับสู่กรุงเทพฯ 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศยั 

 สมควรแก่เวลาเดินทางนําทา่นเดินทางสู่สนามบินนาริตะ 

17.25 

น. 

ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เทียวบินที TG677 (สายการบินมีบริการอาหารและ

เครอืงดืมบนเครอืง) 

21.55 

น. 

เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 



2304-0701-GQ2NRT-TG024                                                      www.smileytour.com                                                                         Page 15 of 21      

 

อัตราค่าบริการและเงือนไขรายการท่องเทียว 

GOOD TOKYO SAKURA 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย (TG) 

วันเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 
พักเดยีว ราคาไม่รวมตัว 

01 – 06 เม.ย.2566 55,900.- 10,900.- 43,900.- 

ราคาเด็กทารก [อายุไม่ถึง 2 ปบรบิูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ 10,500 บาท  
ราคานรีวมรายการทัวร ์ตวัเครอืงบิน 

 
**โปรแกรมอาจมกีารสลับสับเปลียนหน้างานโดยคํานึงถึงประโยชน์ลูกค้าเปนสําคัญ** 

 

 
ราคาทัวรข์้างต้นยังไมร่วมค่าทิปมคัคุเทศน์ท้องถินและคนขับรถรวม  

1,500 บาท/ท่าน/ทรปิ 

หัวหน้าทัวรท์ดีูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเห็นสมควร 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลยีนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

 

อัตราค่าบรกิารรวม 

 

1.อตัราค่าบรกิารนรีวม 

   คา่ตัวเครอืงบินไป-กลับ พรอ้มกันทังคณะ     ค่าอาหารตามมือทีระบุในรายการ 

   คา่ภาษีสนามบินทุกแห่งทีมี    ค่าจ้างมัคคุเทศก์บริการตลอดการเดินทาง 

   คา่นาหนักกระเปาสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 ก.ก.    ค่ารถรับ-สง่ และนําเทียวตามรายการ 

   คา่ทีพักตามทีระบุในรายการ (พักห้องละ 2 ท่าน)    ค่าเข้าชมสถานทีต่างๆ ตามรายการ 

   คา่ประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือนไขตามกรมธรรม์) 

 

1.1 ค่าตัวโดยสารเครอืงบิน ไป-กลับ ชันประหยัด พร้อมค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีนามัน ทุกแห่งตามรายการทัวร์

ข้างต้น 

ข้อมูลเพิมเติมเกียวกับ ตวัเครอืงบิน   
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- กรณีทีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลียนระดับชันทีนัง จาก ชนัประหยัด (Economy Class)  

เปนชันธุรกิจ (Business Class) โดยใช้คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะต้องดําเนินการล่วงหน้าก่อนเดินทาง 7 

วัน 

และ หากมีต้องการชําระเงินเพืออัพเกรดทีนัง ต้องดําเนินการทีเคาน์เตอร์ของสายการบิน ณ วันเดินทาง 

ด้วยตัวท่านเอง เท่านัน  

- ในการเดินทาง ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพรอ้มกันเปนหมู่คณะ หากต้องการเลือนวันเดินทางกลับก่อน 

(หรือหลัง) ท่านจะต้องชําระค่าใช้จ่ายส่วนต่างทีสายการบิน และบริษัททัวร์เรยีกเก็บเพิมเติมก่อนออกตัว

โดยสาร  

- การจัดทีนังบนเครืองบิน จะเปนไปตามทีสายการบินเปนผู้กําหนด ซึงทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเข้าไปจัดการ

ได้แต่อย่างใด  

- ในกรณีทีลูกค้าต้อง ออกตัวโดยสารเครืองบินภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีของบริษัทฯล่วงหน้าทุก

ครัง  เพือตรวจสอบว่ากรุ๊ปมีการออกเเดินทางแน่นอนหรือไม่  มิฉะนันทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ หากกรุ๊ป

ไม่สามารถเดินทางได้ และท่านได้ออกตัวไปแล้ว   

1.2 ค่าทีพัก ประเภทห้อง ละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า 

ข้อมูลเพิมเติมเกียวกับ โรงแรมทีพัก  

- เนืองจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมในญีปุนแตกต่างกัน จึงอาจทําให้ห้องพักแบบห้องเดียว 

(Single) , ห้องพักคู่ (Twin / Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple) อาจจะไม่ได้อยู่ในชันเดียวกัน หรือ อยู่

ติดกัน **ในกรณีทีท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง + 1 ทีนอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหา

ห้องพัก แบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดห้องพักแบบ แยก 2 ห้อง คือ [1TWN+1 SGL] แทน 

** 

-   กรณีมีการจัดงานประชุมนานาชาติ (TRADE FAIR)  ซึงเปนผลให้ค่าโรงแรมสูงขึนมาก และห้องพักในตัวเมือง

เต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ ในการปรบัเปลียน หรือ ย้ายเมือง เพือให้เกิดความเหมาะสมกับโปรแกรมทัวร์   

1.3 ค่าอาหาร, ค่าเข้าชมสถานทีท่องเทียว และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามทีระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น 

1.4 เจ้าหน้าทีบรษัิท ฯ หรอืมัคคุเทศก์ คอยอํานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 

1.5 ค่านาหนักสัมภาระ (รวมในตัวเครอืงบิน) โดยทัวไป 20 กิโลกรัม 

1.6 ค่าประกันวินาศภัยเครอืงบิน ตามเงือนไขของแต่ละสายการบินทีมีการเรียกเก็บ 

 

ข้อมูลเพิมเติมเรอืงสัมภาระ  

         -   สาํหรับนาหนักของสัมภาระทีทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเครืองบิน คือ 20 กิโลกรมั  

(สําหรับผู้โดยสารชันประหยัด / ECONOMY CLASS PASSENGER) , การเรียกเก็บค่าระวางนาหนักเพิมเปน

สิทธิของสายการบิน ทีท่านไม่อาจปฏิเสธได้ (ท่านจะต้องชําระในส่วนทีโดนเรยีกเก็บเพิม)  

         - สําหรับกระเปาสัมภาระทีทางสายการบินอนุญาตให้นําขึนเครอืงได้ ต้องมีนาหนักไม่เกิน 7 กิโลกรมั และ 

มีความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ  25 เซนติเมตร (9.75 นิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิว) x 46 

เซนติเมตร (18 นิว) 



2304-0701-GQ2NRT-TG024                                                      www.smileytour.com                                                                         Page 17 of 21      

- กรณีทีต้องเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ นาหนักของกระเปาอาจจะถูกกําหนดให้ตากว่ามาตรฐานได้ 

ทังนีขึนอยู่กับข้อกําหนดของแต่ละสายการบิน  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิไม่รับผดิชอบส่วนต่างของค่าใช้จ่ายที

สัมภาระนาหนักเกิน (ท่านต้องชําระในส่วนทีโดนเรยีกเก็บเพิม) 

        - ทางบริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเปา และสัมภาระของผู้โดยสาร ในทุกกรณี 

1.7 ค่าประกันอุบตัิเหตุ คุ้มครองระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท กรณเีสียชีวิตโดยอุบัติเหตุ 

ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงือนไขของกรมธรรม์  

** ลูกค้าท่านใด สนใจซือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมสุขภาพ สามารถสอบถามข้อมูล เพิมเติมกับทาง

บริษัทได้  

เบียประกันเริมต้น 650 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] **ความครอบคลุมผู้เอาประกันทีมีอายุมากกว่า 16 หรือน้อย

กวา่ 75 ป **  

[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รกัษาต่อเนือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือ เสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท] 

1.8 ภาษีมูลค่าเพิม 7% เฉพาะค่าบรกิาร 

 

 

อัตราค่าบรกิารไม่รวม 

1.  ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ (ทางรัฐบาลญีปุนประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับคนไทย ผู้ที

ประสงค์จะพํานักระยะสันใน ประเทศญีปุนไม่เกิน 15 วัน **ถ้ากรณีทางรัฐบาลญีปุนประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้

เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิมในการขอวีซ่าตามที สถานทูตกําหนด) 

2.  ค่าใช้จ่ายอนืๆ ทีนอกเหนือทีระบ ุอาทิเช่น คา่อาหาร-เครอืงดืม นอกเหนือจากรายการ คา่ซักรีด ค่าโทรศพัท์ ค่ามินิ

บาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ทีไม่ได้ระบุในรายการ รวมทังค่าธรรมเนียมในกรณกีระเปาสัมภาระทีมีนาหนักเกินกว่า

ทีสายการบินนันๆ กําหนด หรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน 

3.  ค่าภาษีนามัน ทีสายการบินเรยีกเก็บเพิม ภายหลังจากทางบรษัิทฯ ได้ออกตัวเครืองบินไปแล้ว ซึงลูกค้าต้องชําระ

ส่วนต่างเพิม 

4.  ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทรปิ/ท่าน ซึงต้องชําระ ณ วันเดินทางทีสนามบินต้นทาง 

สําหรับส่วนทีเพิมเติมแก่หัวหน้าทัวร์ทีดูแลคณะจากเมืองไทย  ตามแต่ท่านจะเห็นสมควรขึนอยู่กับความพึงพอใจใน

บริการ 

5.  ไม่รวมค่าตรวจ RT-PCR ภายใน 72 ชัวโมงก่อนการเดินทาง มีใบรับรองผลการตรวจเปนภาษาอังกฤษตาม

แบบฟอรม์ของทางญปีุน 
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เงือนไขการให้บรกิาร 

 

เงือนไขการจอง การชําระเงิน และการยกเลิก 
 

1.  การทําการจอง และ การชําระค่าบรกิาร 

      1.1 กรุณาชําระมัดจํา ท่านละ 20,000 บาท ภายใน 36 ชม หลังจากทําการจอง พรอ้มจัดส่งเอกสารการจองมายัง

บรษัิทฯ 

     กรณลูีกค้าทําการจองก่อนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิในการเก็บค่าทัวรเ์ต็มจํานวน  

     โดยทุกการจองจะได้รับการยืนยนัสิทธิสาํรองทีนัง เมือมีการชําระมัดจํา เท่านัน 

      1.2 กรุณาชําระค่าทัวร์ส่วนทีเหลือ 25 วัน ก่อนออกเดินทาง หากไม่ชําระตามทีกําหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่าน

ยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ ไม่มีเงือนไขใดๆ และขออนุญาตให้สิทธิการจองแก่ลูกค้าท่านอืนทีอยู่ลําดับถัดไป   

     1.3 เมือชําระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งสาํเนาการโอนเงิน พรอ้มระบุชือพนักงานขายมาทางอีเมลล์ พรอ้มทัง

ส่งรายชือสํารองทีนัง ผู้เดินทางต้องส่งสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ชือพรอ้มยืนยันว่า ต้องการเดินทาง

ท่องเทียวทรปิใด วันทีใด ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // หากไม่ส่งสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให้ ทางบริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธิไม่รับผิดชอบค่าเสียหาย อันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกด ชือ-นามสกุล และอืนๆ เพือใช้ในการจอง

ตัวเครืองบิน 

**  กรุณาตรวจสอบหนังสอืเดินทาง (Passport) ของผู้เดินทาง จะต้องมอีายุคงเหลือ ณ วันเดินทางไป-กลับมากกว่า 

6 เดือนขึนไป และเหลือหน้ากระดาษว่างอย่างตา 2 หน้าหากไม่มันใจโปรดสอบถาม 

**การติดต่อประสานงานกับทางบริษัท เช่น แฟกซ์  อีเมลล์ หรือจดหมาย ขอความกรุณาต้องทําในวันเวลาทําการของ

ทาง บริษัท ดังนี วันจันทร ์ถึงศุกร์ เวลา 08.30 น. – 17.30 น.เท่านัน นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที

รฐับาลประกาศในปนันๆถือว่าเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท  

** กรุณาศึกษารายการทัวร์ และเงือนไขการให้บริการโดยละเอียด เพือผลประโยชน์สูงสุดในการใช้บริการของท่าน 

เนอืงจาก เมือท่านชําระเงินครบจํานวนหรอืมัดจําบางส่วนแล้ว ทางบริษัทฯ ถือวา่ท่านได้ยอมรับเงือนไขการบริการและ

ข้อตกลงต่างๆทีได้ ระบุไว้ทังหมดในโปรแกรมการเดินทางนันๆ 

 

เงือนไขการยกเลิก 

กรณีทีนักท่องเทียวหรอืตัวแทนจําหน่ายต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลือนการเดินทาง นักท่องเทียวหรอื

ตัวแทนจําหน่าย(ผู้มีชือในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ มาเซ็นเอกสารการยกเลิกทีบริษัท อย่างใดอย่าง

หนึง เพือเปนการแจ้งยกเลิกกับทางบริษัทอย่างเปนลายลักษณ์อักษร (ทางบริษัทไม่ขอรับยกเลิกการจอง ผ่านทาง

โทรศัพท์ไม่ว่ากรณใีดๆ) 

กรณีนักท่องเทียวหรือตัวแทนจําหน่าย ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเทียวหรือตัวแทนจําหน่าย (ผู้มี

ชือในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ มาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนทีบริษัท อย่างใดอย่างหนึง เพือทํา

เรอืงขอรับเงินคา่บรกิารคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงิน

ค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารทีต้องการให้นําเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงือนไขการคืนเงินค่าบริการ ตาม 
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“ประกาศคณะกรรมการธุรกิจนําเทียวและมัคคุเทศก์ เรือง หลักเกณฑ์เกียวกับการกําหนดอัตราการจ่ายเงิน

ค่าบรกิารคืนให้แก่นักท่องเทียว พ.ศ. 2563” ดังนี 

4.1 ยกเลกิ ไม่นอ้ยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง (ไม่นับวันเดินทาง) คืนเงินคา่ทัวรเ์ต็มจํานวน ยกเว้น ค่าใช้จ่ายทีเกิดขึน

จริงเพือการเตรียมการนําเทียว ทังหมด เช่น ค่ามัดจําตัวเครอืง ค่าบริการแลนด์ ต่างประเทศ เปนต้น” 

4.2 ยกเลิก ไม่น้อยกว่า 15-29 วันก่อนเดินทาง (ไม่นับวันเดินทาง) คืนเงินร้อยละ 50 ของค่าทัวร์ทังหมด ยกเว้น 

ค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจริงเพือการเตรียมการนําเทียว ทังหมด เช่น ค่ามัดจําตัวเครือง ค่าบริการแลนด์ ต่างประเทศ เปน

ต้น” 

4.3 ยกเลิก น้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ ไม่คืนเงินค่าทัวร์ทังหมด 

** การจ่ายเงินคืนแก่นักท่องเทียวตามข้อกําหนดด้านบน ซึงมีการหักเงินในบางส่วนนัน เนอืงจากทางบริษัทมีค่าใช้จ่าย

ทีได้จ่ายจริงเพือการเตรียมการจัดนําเทียวไปแล้ว เช่น การมัดจําทีนังบัตรโดยสารเครืองบิน  การจองทีพัก  และ 

ค่าใช้จ่ายทีจําเปนอืนๆ  เปนต้น ** 

4.4 การยกเลิกเดินทางกับกรุ๊ปทีออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปใหม่, สงกรานต์ เปนต้น บางสายการบินมีการ

การันตีมัดจําทีนังกับสายการบินและคา่มัดจําทีพัก รวมถึงเทียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัด

จํา หรอื ค่าทัวรทั์งหมดทีชําระแล้ว ไม่วา่ยกเลิกด้วยกรณีใดๆ 

***ในกรณ ีมเีหตุให้ต้องยกเลิกการเดินทางทีบรษัิทได้โฆษณาไว้  ซึงมใิช่ความผิดของบรษัิทเอง  ทางบรษัิท

ยินดีคืนเงินค่าบริการตามทีลูกค้าได้ชําระมาแล้ว เต็มจํานวน โดยต้องมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการ

เดินทาง โปรดอ่านข้อความให้ถีถ้วนก่อนการจองทัวรท์ุกครงั เพอืประโยชน์แก่ตัวท่านเอง  *** 

4.5 กรณีทีกองตรวจคนเข้าเมืองทังกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศทีระบุ ไว้ใน

รายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิทีจะไม่คืนค่าทัวรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทังสิน 

** สําคัญ !! บริษัททําธุรกิจเพือการท่องเทียวเท่านัน ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศญีปุนโดยผิดกฎหมาย

และในขันตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทังไทยและญีปุน ขึนอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าทีเท่านัน ลูกค้าทุก

ท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆไดท้ังสนิ ** 

4.6 เมือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือ

ว่าท่านสละสิทธิ ไม่อาจเรยีกร้องคา่บริการและเงินมัดจําคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทังสนิ 

 

 

 

 

 

เงือนไขอืน ๆ  

 

หมายเหตุ  
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1. จํานวนผู้ เดินทางต้องมีขันตา 10 ท่าน ขึนไปต่อกรุ๊ป มิฉะนัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการงดออกเดินทางและ

เลือนการเดินทางไปในวันอืนต่อไป โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า นอกจากผู้เดินทางทุกท่านยินดีทีจะ

ชําระคา่บริการเพิมเพือให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีทีจะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป  

2. ขอสงวนสิทธิการเก็บค่านามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม หากสายการบินมีการปรับขึนก่อนวันเดินทาง 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลียนเทียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนืองจากสาเหตุต่างๆ 

4. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทังสนิ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อ

การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, โรคระบาด, การนําสิงของผิดกฎหมาย ซึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิน หากเกิดสิงของสูญหาย อันเนืองเกิดจากความประมาทของท่านอันเกิดจากการ

โจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเทียวเอง 

6.เมือท่านตกลงชําระเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทังหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงือนไข

ข้อตกลงต่างๆ ทังหมด  

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทังนีขึนอยู่กับสภาวะอากาศ  การเมือง สาย

การบิน และราคาอาจเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทังนีขึนอยู่กับอัตราแลกเปลียนของเงินสกุล (เยน) โดยมิต้อง

แจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

8. อัตราคา่บริการนีคํานวณจากอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ ณ วันทีทางบรษิัทเสนอราคา ดังนัน ทางบริษัท

ขอสงวนสิทธใินการปรับราคาค่าบริการเพิมขึน ในกรณีทีมีการเปลียนแปลงอัตราแลกเปลียนเงินตราตา่งประเทศ ค่า

ตัวเครืองบิน คา่ภาษีเชือเพลิง คา่ประกันภัยสายการบิน การเปลียนแปลงเทียวบินฯลฯ 

9. การบริการของรถบัสนาํเทียวญปุีน ตามกฏหมายประเทศญีปุน สามารถใหบ้ริการวันละ  10 ชัวโมง มิอาจเพิมเวลา

ได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเปนผู้บรหิารเวลาตามความเหมาะสม ทังนีขึนอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนันๆ 

เปนหลัก  จึงขอสงวนสิทธิในการปรบัเปลียนเวลาท่องเทียวตามสถานทีในโปรแกรมการเดินทาง  อีกทังโปรแกรม

อาจจะมีการปรบัเปลียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาลทังนีเพือความปลอดภัยของนักท่องเทียวเปน

สําคัญ 

10. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษิัท ไม่มีอํานาจในการให้คําสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลง

นามโดยผู้มี อํานาจของบริษัทกํากับเท่านัน 

 

รายละเอียดเกียวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญีปุนให้กับคนไทย  

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญีปุนให้กับคนไทย ผู้ทีประสงค์จะพํานักระยะสันในประเทศญีปุนไม่เกิน 15 วัน 

ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพือการท่องเทียว เยยีมญาติ หรือธุรกิจ และอาจจะมีการถูกตรวจสอบเอกสารในขันตอนการ

ตรวจคนเข้าเมือง เพือเปนการยืนยันว่ามีคุณสมบัติในการเข้า ประเทศญีปุน 

** เอกสารทีอาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ **  

1. ตัวเครอืงบินขาออก จากประเทศญีปุน   

2. เอกสารชือโรงแรมทีพักตลอดการเดินทาง (ทัง 2 อย่าง ทางบริษัทจะเปนผู้จัดเตรียมให้กับลูกค้า แต่ทังนีขึนอยู่กับ

การพิจารณาของกองตรวจคนเข้าเมืองของญีปุน อีกครงั)  
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3. สิงทียืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทีอาจเกิดขึนระหว่างทีพํานักในประเทศญีปุน (เช่น เงินสด บัตร

เครดิต เปนต้น) 

4. ชือ ทีอยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ทีติดต่อได้ระหว่างทีพํานักในประเทศญีปุน (เช่น คน รู้จัก โรงแรม และอืนๆ) และ

กําหนดการเดินทางระหว่างทีพํานักในประเทศญีปุน 

 

คุณสมบัติการเขา้ประเทศญีปุน (สําหรบักรณีการเข้าประเทศญีปุนตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 

1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ทียังมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ ไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับถึงวันเดินทางกลับ 

2. กิจกรรมใดๆ ทีจะกระทําในประเทศญีปุนจะต้องไม่เปนสิงทีขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติเพือการพํานัก

ระยะสัน 

3. ในขันตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพํานักไม่เกิน 15 วัน 

4. เปนผู้ทีไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญีปุน หรอืมิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ  

และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติทีอาจจะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ 

 

 

ข้อแนะนาํก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ทีจะนําติดตัวขึนเครืองบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิน และ

รวมกันทุกชินไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึงมีซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาให้เจ้าหนา้ที

ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านัน ถ้าสิงของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่า

ทีกําหนดจะต้องใส่กระเปาใบใหญ่ และฝากเจ้าหน้าทีโหลดใต้ท้องเครอืงบินเท่านัน  

2. สงิของทีมีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเปาใบใหญ่และฝาก

เจ้าหน้าทีโหลดใต้ท้องเครอืงบินเท่านัน  

3. ประเทศญีปุน มีกฎหมายห้ามนําผลิตภัณฑ์ทีทํามาจากพืช และเนือสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้สด ไข่ 

เนือสัตว์ ไส้กรอกฯ เพือเปนการปองกันโรคติดต่อทีจะมาจากสิงเหล่านี หากเจ้าหน้าทีตรวจพบ จะต้องเสียค่าปรับใน

อัตราทีสูงมาก 

 


