
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

PRO OSAKA TOKYO SUPER SAVE เทีย่วสดุคุม้ 2 เมอืง 

พเิศษ !! บฟุเฟ่ตย์ากนิกิ ุ+ ชาบชูาบ ูตน้ต ารบั 

บฟุเฟ่ตข์าปยูกัษไ์มอ่ ัน้ 
มนี า้ด ืม่บรกิารบนรถวนัละ 1 ขวด FREE WIFI ON BUS 

หากท่านมคีวามจ าเป็นจะตอ้งซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เพือ่บนิไปและกลบัจากกรุงเทพฯ กรุณาสอบถามเทีย่วบนิเพือ่ยนืยนักบัทาง
เจา้หนา้ทีก่อ่นท าการจองและขอความกรณุาใหท้า่นซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิประเภททีส่ามารถเลือ่นวนัและเวลาเดนิทางได ้อนัเนือ่งมาจากหากเกดิ
ความผดิพลาดจากทางสายการบนิ ไมว่า่จะเป็นการยกเลกิเทีย่วบนิ การลา่ชา้ของสายการบนิ การยุบเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการเดนิทางมี
การเปลีย่นแปลง ซึง่ สายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้พบวา่อยูเ่หนอืการความคุมของทางสายการบนิ หรอืจะเป็นเหตุผลเชงิพาณิชย ์
หรอืเป็นเหตุผลดา้นความปลอดภยั ดงัน ัน้เหตุผลเหลา่นี ้อยูเ่หนอืการควบคุมของบรษิทัฯ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมร่บัผดิชอบและไมค่นื
คา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ อนึง่ บรษิทัฯ จะคอนเฟิรม์กรุป๊ประมาณ 7-10 วนักอ่นเดนิทาง ขออภยัในความไมส่ะดวก 

 

วนัที ่1 กรงุเทพ-สนามบนิดอนเมอืง 

20.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคาร 1 ช ัน้ 3 อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอรส์ายการ

บนินกสกูต๊ (XW) สนามบนิดอนเมอืง พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวย

ความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอนิ และหัวหนา้ทัวรใ์หค้ าแนะน าเพือ่เตรยีมความพรอ้มกอ่นออก

เดนิทาง 

     โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 
1 กรงุเทพฯ สนามบนิดอนเมอืง 

DMK-KIX : XW112 (23.40-07.10) 
    

2 สนามบนิคนัไซ-โอซากา้-ปราสาทโอซากา้ (ดา้นนอก)
ชนิไซบาช-ิป้ายกลูโิกะ-เกยีวโต-ศาลเจา้จ ิง้จอกฟูชมิ ิ
อนิาร-ิชงชาแบบญีปุ่่ น-กฟิุ (**ชาบ ูชาบ*ู*) 

 
 

 
บนเครือ่ง 

  HASHIMA GIFU 
HOTEL 
หรอืระดบัเทยีบเทา่  

3 หมู่บา้นชริาคาวาโกะ-เมอืงทาคายามา่-ลติเต ิล้เกยีวโต
เขตเมอืงเกา่ซนัมาชซูิจ-ิมตัสโึมโต-้ปราสาทมตัสโึมโต ้
(ดา้นนอก) (**JP SET/ออนเซ็น+บฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ*์*) 

   SHIRAKABA HOTEL 
หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

4 ผ่านชมภู เขาไฟฟูจ ิ-โอชิโนะฮกัไค-คาวากูจ ิโกะ
พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว-โตเกยีว-วดัอาซากุสะ-ชอ้ปป้ิง
ถนนนากามเิซะ (**ป้ิงยา่งยากนิกิ*ุ*) 

   NARITA HOTEL  
หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

5 อสิระในกรงุโตเกยีว หรอืซือ้ทวัรเ์สรมิโตเกยีว 
ดสินยีแ์ลนด ์(ไมม่บีสับรกิาร) 

   NARITA HOTEL  
หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

6 วดันารติะ-สนามบนินารติะ-สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ 
NRT-DMK : XW101 (13.55-19.05) 

    



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 23.40 น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาต ิคนัไซ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายบนิ NOK SCOOT เทีย่วบนิ

ที ่XW112 

บรกิารอาหารรอ้นและน า้ดืม่ บนเครือ่งขาไป 

(ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 6.15 ช ัว่โมง) 
 

** ส าคญัมาก!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้

เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั 

 

วนัที ่2  สนามบนิคนัไซ-โอซากา้-ปราสาทโอซากา้(ดา้นนอก)-ชนิไซบาช-ิป้ายกลูโิกะ 
 เกยีวโต-ศาลเจา้จิง้จอกฟชูมิอินิาร-ิชงชาแบบญีปุ่่ น-กฟิ ุ
07.10 น.   ถงึ ท่าอากาศยานนานาชาต ิคนัไซ ประเทศญีปุ่่ น หลังจากผ่านขัน้ตอนศุลกากรแลว้น าท่าน

เดนิทางสู่ที่พัก (เวลาทีญ่ ีปุ่่ น เร็วกว่าเมอืงไทย 2 ช ัว่โมง กรุณาปรบันาฬกิาของท่านเพือ่

ความสะดวกในการนดัหมายเวลา) จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ปราสาทโอซากา้ (Osaka 

Castle) (ดา้นนอก) เป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คส าคัญของเมืองโอซากา้ หอคอยปราสาทจะมีอยู่

ดว้ยกันทัง้หมด 8 ชัน้ ตัวปราสาทถูกลอ้มรอบดว้ยก าแพงหนิคอนกรตี คนู ้า และสวนนชิโินมารุซ ึง่อยู่

ทางป้อมตะวักตก มตีน้ซากุระกว่า 600 ตน้ ในช่วงเดอืนเมษายนจงึเป็นแหล่งชมซากุระที่โด่งดัง

เพราะฉากดา้นหลังของสวนแหง่นีจ้ะมองเห็นภาพปราสาทโอซากา้ทีส่วยงามเป็นอยา่งยิง่  

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนัแบบชาบ ูชาบ ูตน้ต ารบั (1) 

 

 

หลังอาหารกลางวันน าท่านอสิระชอ้ปป้ิงย่าน ชนิไซบาช ิ(Shinsaibashi) บรเิวณแหล่งชอ้ปป้ิง

แหง่นี้มคีวามยาวประมาณ 600 เมตร เต็มไปดว้ยรา้นคา้ปลกี รา้นแฟรนไชส ์รา้นเครือ่งส าอางค ์รา้น

รองเทา้ กระเป๋านาฬกิา รา้นกาแฟ รา้นอาหาร รา้นขนม รา้นเสื้อผา้สตรีทแบรนด์ทั ้งญี่ปุ่ นและ

ตา่งประเทศ เชน่ Zara H&M Beans ABC Mart เป็นตน้  

 

 

 

 

 



 

 

  

น าท่านชม ศาลเจา้เทพเจา้จ ิง้จอกอนิาร ิ(Fushimi Inari Shrine) หรอืทีค่นไทยชอบเรยีกกัน

วา่ศาลเจา้แดง เป็นศาลเจา้ชนิโต มชีือ่เสยีงโดง่ดังจาก ประตโูทรอิ ิ(Torii Gate) หรอื เสาสแีดง 

ทีเ่รยีงตัวกันจ านวนหลายหมืน่ตน้จนเป็นทางเดนิไดท่ั้วทัง้ภเูขาอนิาร ิทีผู่ค้นเชือ่กันวา่เป็นภเูขาศักดิ์

สทิธ ์โดยเทพอนิารจิะเป็นตัวแทนของความอุดมสมบูรณ์ การเก็บเกีย่วขา้ว รวมไปถงึพืชผลไร่นา

ตา่งๆ และมักจะมจีิง้จอกเป็นสัตวค์ูก่ายจงึสามารถพบเห็นรูปปั้น

จิง้จอกมากมายดว้ยเชน่กัน จากนัน้น าท่านสัมผัสประสบการณ์ 

พธิชีงชาแบบญีปุ่่ น ใหท้่านไดเ้รียนรูแ้ละสัมผัสวธิกีารชงชา

แบบคนญี่ปุ่ น และอิสระใหท้่านเลือกซื้อสนิคา้ราคาถูกตาม

อัธยาศัย น าทา่นเดนิทางตอ่สูเ่มอืงกฟิ ุ 

ค า่ อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

พกัทีโ่รงแรม HASHIMA GIFU HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั  

วนัที ่3 หมู่บ ้านชิราคาวาโกะ-เมืองทาคายาม่า-ลิตเติ้ลเกียวโต-เขตเมืองเก่า               
ซนัมาชซูิจ-ิมตัสโึมโต-้ปราสาทมตัสโึมโต ้(ดา้นนอก) 

  ***ขาปยูกัษ+์ออนเซ็นธรรมชาต*ิ** 
 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2)  

 น าท่านเดนิทางสู ่หมูบ่า้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ ทีย่ังคงอนุรักษ์บา้นสไตลญ์ีปุ่่ นขนานแทด้ัง้เดมิ 

และยังไดรั้บเลอืกจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก ในเดอืนธันวาคม 1995 โครงสรา้งของบา้น

สามารถรองรับหมิะทีต่กหนักในชว่งฤดูหนาวไดด้ ีและรูปร่างของหลังคาเหมอืนกับสองมอืพนมของ

พระเจา้ จงึเรยีกหมูบ่า้นสไตลน์ี้วา่ “กัสโช” และมผีูค้นจากท่ัวทุกมมุโลกหลั่งไหลไปชมความงามใน

แตล่ะปีไมต่ ่ากวา่ 680,000 คน เลยทเีดยีว น าท่านชม ทาคายามา่จนิยะ หรอื ทีว่า่การอ าเภอเกา่

เมอืงทาคายามา่ (ถา่ยรูปและชมดา้นนอก) ซึง่เป็นจวนผูว้า่แห่งเมอืงทาคายาม่า เป็นทีท่ างาน

และทีอ่ยูอ่าศัยของผูว้า่ราชการจังหวดัฮดิะ เป็นเวลากวา่ 176 ปี ภายใตก้ารปกครองของโชกนุตระกลู

กุกาวาในสมัยเอโดะ หมู่บา้น LITTLE KYOTO หรือ เขตเมืองเก่า ซนัมาจซูิจ ิซ ึง่เป็นหมู่บา้น

เก่าแก่สมัยเอโดะกวา่ 300 ปีก่อน ทีย่ังอนุรักษ์และคงสภาพเดมิไดเ้ป็นอย่างด ีอสิระใหทุ้กท่านได ้

เดนิเทีย่วและชืน่ชมกับทัศนยีภาพเมอืงเกา่ซึง่เต็มไปดว้ยบา้นเรอืนโบราณ และรา้นคา้หลากหลาย 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตราคาร (3) 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงมัตสโึมโตะ เป็นเมอืงทีใ่หญเ่ป็นอันดับสองของจังหวดันากาโน่ น าทา่น

ชมปราสาทมตัสโึมโตะ ซึง่เป็น 1 ใน 12 ปราสาทดัง้เดมิทีย่ังคงสภาพสมบรูณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.talonjapan.com/japan-original-castle/


 

 

 

และสวยงามทีส่ดุของประเทศญีปุ่่ น เนื่องจากสรา้งอยูบ่นพืน้ทีร่าบ ปราสาทแหง่นี้มเีอกลักษณ์ตรงที่

มีหอคอยและป้อมปืนเชือ่มต่อกับโครงสรา้งอาคารหลัก และดว้ยสโีทนมืดท าใหเ้กดิความรูส้กึที่

ย ิง่ใหญแ่ละสขุมุ จนไดรั้บฉายาวา่ปราสาทอกีา ภายในตกแตง่ดว้ยไม ้จุดทีน่่าสนใจ ไดแ้ก ่บันไดไม ้

สงูชนั ชอ่งเก็บหนิส าหรับโจมตศีัตร ูชอ่งส าหรับธนู และหอสงัเกตการณ์บนชัน้ 6 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร ของโรงแรม เมน ูบฟุเฟตข์าปยูกัษ ์(4) 

พกัที่โรงแรม SHIRAKABA HOTEL หรือระดบัเดียวกนั ให้ท่านได้ผ่อนคลายกบัการ          

แช่น า้แรอ่อนเซ็นธรรมชาต ิเชือ่วา่ถา้ไดแ้ชน่ ้าแร่แลว้ จะท าใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบ

หมนุเวยีนโลหติดขี ึน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที ่4 ผา่นชมภเูขาไฟฟจู-ิโอชโินะฮกัไก-คาวากจูโิกะ-พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว  

  โตเกยีว-วดัอาซากสุะ-ถนนนากามเิซะ 

 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

น าท่านผา่นชม “ภูเขาไฟฟูจ”ิ ซ ึง่เป็นภูเขาทีส่งูทีส่ดุในญีปุ่่ น รอบๆ ภูเขาเต็มไปดว้ยธรรมชาตอิัน

งดงามที่ลงตัว ความสูงเหนือจากระดับน ้าทะเล 3,776 เมตรซึง่เป็นสัญลักษณ์ส าคัญของประเทศ

ญีปุ่่ น  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่“หมูบ่า้นโอชโินะฮกัไก” (Oshino Hakkai) เป็นแหลง่น ้าตามธรรมชาติ

ตัง้อยูใ่นหมูบ่า้นโอชโินะ ใหท้่านสัมผัสไดถ้งึอากาศบรสิทุธิ ์และไอเย็นจากแหลง่น ้าธรรมชาต ิโดย



 

 

ในบอ่น ้าใสแจว๋มปีลาหลากหลายพันธุแ์หวกวา่ยสบายอารมณ์ อณุหภมูใินน ้าเฉลีย่อยูท่ี ่10-12 องศา 

นอกจากชมแลว้ก็ยังมนี ้าผุดจากธรรมชาตใิหต้ักดืม่ตาม

อัธยาศัย และทีส่ าคัญ หมูบ่า้นโอชโินะยังเป็นแหล่งชอ้ป

ป้ิงสนิคา้โอท็อปชัน้เยีย่มอกีดว้ยทีห่มู่บา้นนี้มขีองขึน้ชือ่

อยา่ง โมจชิาเขยีวไสถ้ ัว่แดงยา่ง ขนมฮติทีห่มูบ่า้นน ้า

ศักดิส์ทิธิโ์อชโินะฮักไก 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนัแบบป้ิงยา่งยากนิกิ ุ (6) 

น าท่านเดนิทางสู ่“มหานครโตเกยีว” เพือ่นมัสการเจา้

แมก่วนอมิทองค า ณ “วดัอาซากสุะ” วัดทีไ่ดช้ือ่วา่เป็น

วัดที่มคีวามศักดิส์ทิธิ ์และไดรั้บความเคารพนับถอืมาก

ทีส่ดุแหง่หนึง่ในกรุงโตเกยีว ภายในประดษิฐานองคเ์จา้

แมก่วนอมิทองค าทีศ่ักดิส์ทิธิ ์ขนาด 5.5 เซนตเิมตร ซึง่

มักจะมีผูค้นมากราบไหวข้อพรเพื่อความเป็นสริิมงคล

ตลอดทัง้ปี ประกอบกับภายในวดัยังเป็นทีต่ัง้ของโคมไฟ

ยักษ์ที่มขีนาดใหญ่ที่สุดในโลกดว้ยความสูง 4.5 เมตร 

ซึง่แขวนหอ้ยอยู ่ณ ประตูทางเขา้ทีอ่ยู่ดา้นหนา้สดุของ

วัด ทีม่ชี ือ่วา่ “ประตฟู้าค ารณ” และถนนจากประตเูขา้สูต่ัววหิารทีป่ระดษิฐานเจา้แมก่วนอมิทองค า มี

ชือ่วา่ “ถนนนากามเิซะ” ซึง่เป็นทีต่ัง้ของรา้นคา้ขายของทีร่ะลกึพืน้เมอืงตา่งๆ มากมาย อาท ิขนม

นานาชนดิ ของเลน่ รองเทา้ พวงกญุแจทีร่ะลกึ ฯลฯ  

ค า่         อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั NARITA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

 

วนัที ่5 อสิระในกรงุโตเกยีว หรอืซือ้ทวัรเ์สรมิโตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7) 

 ***อสิระทอ่งเทีย่วเต็มวนั*** ไมม่รีถบสัใหบ้รกิาร แตม่ไีกดแ์นะน าการเดนิทางใหท้า่น  

ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูการเดนิทางจากไกด ์เพือ่ความสะดวกในการเดนิทาง 

OPTION A: น าทา่นเดนิทางสู ่โตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์หรอื ดสินยีซ์ ี 

** ราคาดงักลา่วไมร่วมบตัรเขา้ เด็กอาย ุ4-11 ปี 2,000 บาท อาย ุ12-17 ปี 2,400 บาท 

18 ปีข ึน้ไป ราคา 2,700 บาท [ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลง] ** 

 

 

 

 



 

 

 

เชญิท่านพบกับความอลังการซึง่เต็มไปดว้ยเสน่หแ์หง่ต านานและจนิตนาการของการผจญภัย ใชท้นุ

ในการก่อสรา้ง 600 ลา้นเยน โดยการถมทะเล ท่านจะไดพ้บสัมผัสกับเครื่องเล่นในหลายรูปแบบ 

เช่น ทา้ทายความมันสเ์หมือนอยู่ในอวกาศไปกับ SPACE MOUTAIN, ระทกึขวัญกับ HAUNTED 

MANSION บา้นผสีงิ, ตืน่เตน้กับ SPLASH MOUNTAIN, น่ังเรอืผจญภัยในป่ากับ JUNGLE CRUISE, 

เที่ยวบา้นหมีพูหต์ะลุยอวกาศไปกับ BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO BLASTERS, เขา้ไปอยู่ในโลก

แหง่จนิตนาการกับการต์ูนทีท่่านชืน่ชอบของ WALT DISDEY เชน่ มกิกีเ้มา้ส,์ มนินเิมา้ส,์ โดนัลดั๊ก 

ฯลฯ หรอืชอ้ปป้ิงซือ้ของทีร่ะลกึภายในวนสนุกอยา่งจุใจและอกีมากมายทีร่อท่านพสิจูนค์วามมันสก์ัน

อยา่งเต็มที ่ใหท้า่นไดส้นุกสนานตอ่กับเครือ่งเลน่นานาชนดิอยา่งจใุจ 

อสิระอาหารกลางวนั และอาหารเย็นตามอธัยาศยั เพือ่ใหท้า่นใชเ้วลาอยา่งคุม้คา่ 
 

OPTION B: อสิระชอ้ปป้ิงเพลดิเพลนิในโตเกยีว (ข ึน้รถไฟเทีย่วเอง มคีา่ใชจ้า่ยตามระยะทาง) 

   ส าหรบัท่านทีเ่ลอืกทีจ่ะอสิระในเมอืงโตเกยีวท่านสามารถสอบถามขอ้มูลการเดนิทางจาก

มัคคเุทศกเ์พือ่ความสะดวกในการเดนิทางหรอืชอ้ปป้ิงในยา่นการคา้อันทันสมัยของมหานครโตเกยีว

ศนูยร์วมวยัรุน่แหลง่ชอ้บป้ิงชือ่ดัง  

 แนะน าสถานทีท่อ่งเทีย่วในโตเกยีว (ไมร่วมคา่เดนิทาง หรอืคา่ต ัว๋รถไฟ) 

• ยา่นฮาราจูกุ ท่านจะไดพ้บกับการแต่งตัวทีเ่ป็นเอกลักษณ์ แหวกแนว ตามสไตลว์ัยรุ่นญีปุ่่ น การ

แตง่กายเลยีนแบบคาแรคเตอรก์ารต์นูตา่งๆ  

• โอโมเตะซนัโด รา้น Kiddyland ศนูยร์วมของเลน่หลากหลาย น่ารัก และแปลกๆ เหมาะส าหรับเป็น

ของฝากเด็กเล็ก เด็กโต ตุ๊กตาบลายด ์สนูปป้ี คติตี ้คาแรคเตอร่ต่างๆ หรอื เกมส ์ของเด็กเล่นที่

หลากหลายใหท้า่นไดเ้ลอืกชมเลอืกซือ้หาอยา่งจใุจ  

• ชบิูย่า ย่านวัยรุ่นชือ่ดังอกีแห่งของมหานครโตเกยีวท่านจะไดต้ืน่ตาตืน่ใจกับแฟชั่นทันสมัยของ

หนุ่มสาวชาวแดนปลาดบิจากรา้นคา้มากมาย มากกวา่ 100 รา้นคา้ และ “ตกึ 109” ตกึชือ่ดังทีเ่ป็น

สญัลักษณ์ของยา่นนัน้  

• ตลาดอะเมโยโกะ (Ameyoko Market) ตลาดทีค่กึคักเกอืบตลอดเวลาตัง้อยูร่ะหวา่งสถานีอเุอ

โนะ (Ueno Station) และสถานีโอคาชมิาช ิ(Okachimachi Station) สนิคา้หลากหลายชนิดทัง้ 

ของสด ของใช ้เครือ่งส าอาง กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้ทัง้ของญีปุ่่ น และของน าเขา้ทีส่ว่นใหญ่จะมี

ราคาถูกกวา่ในหา้งบางรา้นอาจจะตอ่ราคาเพิม่ไดอ้กี อาหารทะเล ผลไม ้ผักสด รา้นขนมและของ

กนิเลน่  

• สวนอเุอโนะ (Ueno Park) เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญข่องโตเกยีว จุดชมซากรุะยอดนยิมของ

กรุงโตเกยีว โดยจะมตีน้ซากุระเรียงรายอยู่ทัง้สองขา้งยาวไปตามทางเดนิภายในสวน มจี านวน

มากกวา่ 1,000 ตน้ ท าใหด้งึดดูผูค้นจ านวนมากมาเยีย่มชมในเทศกาลชมดอกซากรุะ หรอืทีเ่รยีก

กันวา่ งานฮานาม ิ 

*อาหารกลางวนั-เย็น อสิระตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง* 

ทีพ่กั NARITA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 



 

 

วนัที ่6 วดันารติะซนั-ถนนโอโมเตะซนัโด-สนามบนินารติะ-สนามบนิดอนเมอืง  
เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (8) 

 น าท่านเดนิทางสู ่วดันารติะซนัเป็นวัดประจ าเมอืงนารติะ ตัง้อยู่บนเนนิเขาใจกลางเมอืงนารติะ มี

ประวัตวิ่าก่อตัง้ในปี 940 ซึง่รวมๆแลว้ถือว่าอยู่มายาวนานเกนิพันปี แน่นอนว่าตัวอาคารไม่ใช่ของ

ดัง้เดมิจากพันปีก่อน ตัวอาคารแมจ้ะถูกบูรณะและ

สรา้งใหม่มาหลายครั้งแลว้แต่ก็สวยงามมากๆและ

ไดรั้บการบันทกึเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศ

ญีปุ่่ น วดัแหง่นีศ้ักดิส์ทิธิม์ากโดยเฉพาะเรือ่งการขอพร

ใหป้ลอดภัย แคลว้คลาดจากอบุัตเิหตตุา่งๆ หรอืจะขอ

พรดา้นความรัก การงาน และเรื่องท่ัวไป จากนั้นน า

ท่านสู่ Naritasan omotesando Street ซึ่งเป็น

ถนนทีต่อ่เนื่องประมาณ 800 เมตร ซึง่มทัีง้รา้นอาหาร

และของฝากมากกวา่ 150 รา้น ใหท้่านเพลดิเพลนิกับ

อาหารและของฝากและผลผลติเฉพาะของทอ้งถิน่มากมาย   

 สมควรแกเ่วลาน าทานเดนิทางสูส่นามบนินารติะ  

13.55 น. ออกเดนิทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายบนินกสกู๊ต เที่ยวบนิที่ XW101 (ใชร้ะยะเวลาในการ
เดนิทางประมาณ 6.50 ช ัว่โมง)  
** ไมม่บีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ใชเ้วลาบนิโดยประมาณ 6.30 ช ัว่โมง ** 

19.05 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ 

 

โปรแกรมสามารถสลบัปรบัเปลีย่นไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้ 
** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ **  

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ (ถา้ม)ี

ทา่นละ 2,000 บาท/ทรปิ  
(ช าระทีส่นามบนิดอนเมอืงในวนัเช็คอนิ) 

(คา่ทปิหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 

 
 
 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อตัราคา่บรกิารทวัร ์

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว จอยแลนด ์
(ไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ) 

24-29 ต.ค.19 30,999 9,900 23,999 

25-30 ต.ค.19 30,999 9,900 23,999 

30 ต.ค. - 4 พ.ย.19 28,999 9,900 21,999 

31 ต.ค. - 5 พ.ย.19 29,999 9,900 22,999 

1-6 พ.ย.19 29,999 9,900 22,999 

6-11 พ.ย.19 29,999 9,900 22,999 

7-12 พ.ย.19 29,999 9,900 22,999 

8-13 พ.ย.19 29,999 9,900 22,999 

13-18 พ.ย.19 29,999 9,900 22,999 

14-19 พ.ย.19 29,999 9,900 22,999 

15-20 พ.ย.19 29,999 9,900 22,999 

20-25 พ.ย.19 31,999 9,900 24,999 

21-26 พ.ย.19 31,999 9,900 24,999 

22-27 พ.ย.19 33,999 9,900 26,999 

27 พ.ย. - 2 ธ.ค.19 32,999 9,900 25,999 

28 พ.ย. - 3 ธ.ค.19 32,999 9,900 25,999 

29 พ.ย. - 4 ธ.ค.19 32,999 9,900 25,999 

4-9 ธ.ค.19 34,999 9,900 27,999 

5-10 ธ.ค.19 34,999 9,900 27,999 

6-11 ธ.ค.19 33,999 9,900 26,999 

 

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 

 
 



 

 

11-16 ธ.ค.19 31,999 9,900 24,999 

12-17 ธ.ค.19 31,999 9,900 24,999 

13-18 ธ.ค.19 31,999 9,900 24,999 

18-23 ธ.ค.19 31,999 9,900 24,999 

19-24 ธ.ค.19 31,999 9,900 24,999 

20-25 ธ.ค.19 31,999 9,900 24,999 

25-30 ธ.ค.19 36,999 9,900 29,999 

26-31 ธ.ค.19 36,999 9,900 29,999 

27 ธ.ค. - 1 ม.ค. 20 38,999 9,900 31,999 
 

 

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 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี    คา่
มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

 ค่าธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซี่าอกีครัง้ (เนื่องจากทางญีปุ่่ นได ้
ประกาศยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ น
ไมเ่กนิ 15 วนั) 

 หากในภายหลังทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศใหย้ืน่วซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิม่ 2,000 บาท ส าหรับ
การยืน่รอ้งขอวซีา่ 

 ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกว่าที่สายการบนินั้นๆก าหนดหรอืสัมภาระใหญ่เกนิ
ขนาดมาตรฐาน 

 คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั วเครือ่งบนิไปแลว้ 
 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิขาไป 20 กก. // ขากลับ 20 กก.) 
 ค่าทปิคนขับรถ และไกดท์อ้งถิน่(ถา้ม)ี ท่านละ 2,000 บาท/ทรปิ ช าระทีส่นามบนิในวันเช็คอนิ (ค่าทปิ

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

 
เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

➢ กรุณาจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วันก่อนการเดนิทาง และกรุณาเตรียมเงนิมัดจ า 15,000 บาท พรอ้มกับ
เตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วนั หลังจากท าการจองแลว้ 



 

 

➢ การช าระค่าทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯ จะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วัน ท่านควรจัดเตรยีมคา่
ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นก าหนด เนื่องจากทางบรษัิทตอ้งส ารองค่าใชจ้่ายในสว่นของค่าทีพั่กและตั วเครือ่งบนิ 
มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

➢ หากท่านทีต่อ้งการออกตั วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที ่ก่อนออกบัตร
โดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที่ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้ 
รวมถงึการลา่ชา้ของสายการบนิระหวา่งประเทศ 

➢ หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตัว หรอืไมส่ะดวกในการ
เดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ชั่วโมงตดิตอ่กัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัว
ของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรทั์ง้หมด 

 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 

➢ ไมส่ามารถยกเลกิได ้เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงนิทัง้หมด (แตส่ามารถเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางไดต้าม
ก าหนดของแตล่ะสายการบนิกอ่น 7 วนัของการเดนิทาง) 
 

หมายเหต ุ
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 5 วนั ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุป๊ไดอ้ยา่งนอ้ย 30 
ท่าน 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 นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่
เกนิ 15 วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอน
การตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1. ตั วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2. สิง่ทีย่นืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิ
สด 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  

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ัดตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบัตกิารพ านัก
ระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วนั 



 

 

4. เป็นผูท้ี่ไม่มปีระวัตกิารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้
ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและ
ความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

❖ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น  
❖ ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง  
❖ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  
❖ บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การ

นัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของ
บรษัิทฯ  

❖ บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจาก
การโจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

❖ เมื่อท่านตกลงชาระเงนิมัดจ าหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับ
เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

❖ กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม ไมท่านเนือ้สตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
❖ รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  
❖ การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ 

ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของ
โรงแรม และไมส่ามารถรับประกันได ้  

❖ กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการ
เดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

❖ มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสาร
ลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากับเทา่นัน้ 

❖ ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่ ้
เดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรือกรม
แรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี 
เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

❖ กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวน
สทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิม่  

❖ สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท า
ใหเ้วลาในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขยัรถในการ
บรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

❖ เนื่องจากการเดนิทางท่องเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกับบรษัิทตัวแทนในตา่งประเทศ ทาง

บรษัิทจงึขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรับเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ท่านไม่ตอ้งการ

ไดรั้บบรกิาร หากระหวา่งเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่วา่ดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายไม่วา่สว่นใดสว่นหนึง่ใหท้่าน เนื่องจากทางบรษัิทไดท้ าการ

จองและถกูเก็บคา่ใชจ้า่ยแบบเหมาจา่ยไปลว่งหนา้ทัง้หมดแลว้ 

❖ บรกิารน ้าดืม่ท่านวันละ 1 ขวด ต่อคนต่อวัน เริม่ในวันที่ 2 ของการเดนิทาง ถงึวันที่ 3 ของการเดนิทาง การ
บรกิารของรถบัสน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนัน้ๆ มิ
อาจเพิ่มเวลาได ้โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ข ึน้อยู่กับสภาพ
การจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรม
การเดนิทาง 



 

 

❖ กรณีพาสปอรต์ตา่งชาตทิีต่อ้งการเดนิทางไปกับทัวร ์**ผูเ้ดนิทางตอ้งด าเนนิการเช็คเรือ่งการท าวซีา่ในการเขา้
ประเทศญีปุ่่ นดว้ยตนเอง และหากมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิผูเ้ดนิทางตอ้งรับผดิชอบในสว่นนัน้ๆ ซึง่หากวันเดนิทางผู ้
เดนิทางไมไ่ดข้อวซีา่ จะถอืวา่เป็นความผดิของผูเ้ดนิทางเองและจะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ 

❖ กรณีทีท่่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา 

และ จะไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทัวรท์ีท่า่นช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ 

❖ หากวนัเดนิทาง เจา้หนา้ทีส่ายการบนิ หรอื ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนังสอืเดนิทาง  

(พาสปอรต์) ของท่านช ารุดแมเ้พยีงเล็กนอ้ย เชน่ เปียกน ้า ขาดไปหนา้ใดหนา้หนึง่ มหีนา้ใดหนา้หนึง่หายไป มี

กระดาษหนา้ใดหนา้หนึง่หลดุออกมา มรีอยแยกระหวา่งสนัของเลม่หนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไมว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ 

ทางสายการบนิ หรือ เจา้หนา้ที่ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิไ์ม่อนุญาตใหท้่านเดนิทางต่อไปได ้

ดังนัน้กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณี

ช ารุด กรุณาตดิตอ่กรมการกงสลุกระทรวงการตา่งประเทศเพือ่ท าหนังสอืเดนิทางฉบับใหม่ โดยใชฉ้บับเกา่ไป

อา้งองิ และ ยนืยันดว้ย พรอ้มกับแจง้มาทีบ่รษัิทเร็วทีส่ดุ เพือ่ยนืยันการเปลีย่นแปลงขอ้มลูหนังสอืเดนิทาง หาก

ท่านไดส้่งเอกสารมาที่บรษัิทเรียบรอ้ยแลว้ กรณีที่ยังไม่ออกบัตรโดยสาร ท่านสามารถเปลีย่นแปลงไดไ้ม่มี

ค่าใชจ้่าย แต่หากออกบัตรโดยสาร (ตั วเครื่องบนิ) เรียบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรียกเก็บ

คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึง่โดยสว่นใหญต่ั วเครือ่งบนิแบบกรุ๊ปจะออกกอ่นออกเดนิทางประมาณ 14-20 

วนั ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับกระบวนการและขัน้ตอนของแตล่ะคณะ 

❖ กรณีทีท่่านไมผ่า่นดา่นตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (หา้มไมใ่หเ้ดนิทางตอ่ ไมว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิใ์นการคนืคา่ใชจ้า่ยใหไ้มว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ทัง้ส ิน้ 

 

*เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ  

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้* 

 

 

 


