
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

WIFI ON BUS  มนี ำ้ดืม่บรกิำรบนรถบสัวนัละ 1 ขวด  

หำกทำ่นมคีวำมจ ำเป็นจะตอ้งซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภำยในประเทศ เพือ่บนิไปและกลบัจำกกรุงเทพฯ กรุณำสอบถำม

เทีย่วบนิเพือ่ยนืยนักบัทำงเจำ้หน้ำทีก่่อนท ำกำรจองและขอควำมกรุณำใหท้่ำนซื้อต ั๋วเครือ่งบนิประเภทที่

สำมำรถเลือ่นวนัและเวลำเดนิทำงได ้อนัเนือ่งมำจำกหำกเกดิควำมผดิพลำดจำกทำงสำยกำรบนิ ไม่ว่ำจะเป็น

กำรยกเลกิเทีย่วบนิ กำรลำ่ชำ้ของสำยกำรบนิ กำรยุบเทีย่วบนิรวมกนั ตำรำงกำรเดนิทำงมกีำรเปลีย่นแปลง ซึง่

สำยกำรบนิพจิำรณำสถำนกำรณ์แลว้พบว่ำอยู่เหนอืกำรควำมคุมของทำงสำยกำรบนิ หรอืจะเป็นเหตุผลเชงิ

พำณิชย ์หรอืเป็นเหตุผลดำ้นควำมปลอดภยั ดงัน ัน้เหตุผลเหลำ่นี ้อยูเ่หนอืกำรควบคุมของบรษิทัฯ บรษิทัฯ ขอ

สงวนสทิธิท์ ีจ่ะไม่รบัผดิชอบและไมค่นืคำ่ใชจ้่ำยใดๆ ท ัง้ส ิน้ อนึง่ บรษิทัฯ จะคอนเฟิรม์กรุ๊ป ประมำณ 7-10 วนั

กอ่นเดนิทำง ขออภยัในควำมไมส่ะดวก 

 
 

วนัที ่1 กรุงเทพ-สนำมบนิดอนเมอืง 

22.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ อำคำร 1 ช ัน้ 3 อำคำรผูโ้ดยสำรขำออกระหวำ่งประเทศ เคำนเ์ตอรส์ำย

กำรบนิไทยไลออ้นแอร ์(SL) สนำมบนิดอนเมอืง พบเจา้หนา้ที่ของบริษัทฯ คอยใหก้าร
ตอ้นรับและอ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอนิ และหัวหนา้ทัวรใ์หค้ าแนะน าเพือ่เตรียม
ความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง 

 

วนัที ่2  สนำมบนินำรติะ-วดัอำซำกุสะ ถนนนำกำมเิซะ-ผำ่นชมโตเกยีวสกำยทร ี
                 โอไดบะไดเวอรซ์ติ ี ้ ***อำบน ำ้แรเ่ชอ่อนเซ็น*** 

     โปรแกรมกำรเดนิทำง เชำ้ เทีย่ง ค ำ่ โรงแรมทีพ่กั 
1 กรุงเทพฯ สนำมบนิดอนเมอืง     

2 สนำมบนินำรติะ-วดัอำซำกุสะ ถนนนำกำมเิซะ 

ผ่ำนชมโตเกยีวสกำยทรี โอไดบะไดเวอรซ์ติี้ 
(DMK-NRT: SL300 01.00-09.00) 

   FUJI HOTEL 

หรอืเทยีบเทำ่  
(ออนเซ็น) 

3 ภูเขำไฟฟูจชิ ัน้ 5-เรยีนรูว้ธิกีำรชงชำโตเกยีว
สวนอุเอโนะ-ชอ้ปป้ิงชนิจุกุ 

   KEISEI HOTEL 
หรอืเทยีบเทำ่ 

พกัหรู 4 ดำว ใกลแ้หลง่ชอ้ปป้ิง 

4 อสิระทอ่งเทีย่วในกรุงโตเกยีว 
หรอืซือ้ทวัรเ์สรมิโตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์  
ฟร ี!! รถรบั-สง่จำกโรงแรม-ดสินยีแ์ลนด ์

   KEISEI HOTEL 
หรอืเทยีบเทำ่ 

พกัหรู 4 ดำว ใกลแ้หลง่ชอ้ปป้ิง 

5 สนำมบนินำรติะ-สนำมบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ 
(NRT-DMK: SL301 10.30-15.45) 
 

    



 

 
 

01.00 น. ออกเดนิทางสู่ ท่ำอำกำศยำนนำนำชำต ินำรติะ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายบิน THAI LION 
AIR เทีย่วบนิที ่SL 300 

** ไมม่บีรกิำรอำหำรและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ แตม่จี ำหนำ่ย ใชเ้วลำบนิโดยประมำณ 6 ช ัว่โมง ** 
 

*** ในกำรเดนิทำงเป็นหมูค่ณะ กำรจดัทีน่ ัง่ของกรุป๊ ไมส่ำมำรถรเีควสหรอืเลอืกทีน่ ัง่ได ้และทำง

สำยกำรบนิเป็นผูก้ ำหนด ซึง่ทำงบรษิทัฯ ไมส่ำมำรถเขำ้ไปแทรกแซงได ้*** 
 

 

09.00 น.   ถงึ เมอืงนำรติะ ประเทศญีปุ่่ น หลังจากผ่านขัน้ตอนศุลกากรแลว้น าท่านเดนิทางสูท่ีพั่ก (เวลา

ที่ญี่ปุ่น เร็วกว่าเมอืงไทย 2 ช่ัวโมง กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมาย
เวลา) ***ส ำคญัมำก!! ประเทศญีปุ่่นไม่อนุญำตใหน้ ำอำหำรสด จ ำพวก เนือ้สตัว ์พชื 
ผกั ผลไม ้เขำ้ประเทศ หำกฝ่ำฝืนมโีทษปรบัและจบั***  

เทีย่ง บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร เมนูบุฟเฟตป้ิ์งยำ่งสไตลญ์ีปุ่่ น 
 น าท่านเดนิทางสู่ “มหำนครโตเกยีว” เพื่อนมัสการเจา้แม่กวนอมิทองค า ณ “วดัอำซำกุสะ”    

วัดที่ไดช้ื่อว่าเป็นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์ และไดรั้บความเคารพนับถือมากที่สุดแห่งหนึ่งใน

กรุงโตเกยีว ภายในประดษิฐานองคเ์จา้แม่กวนอมิทองค าทีศ่ักดิส์ทิธิ ์ขนาด 5.5 เมตร ซึง่มักจะมี

ผูค้นมากราบไหวข้อพรเพื่อความเป็นสริมิงคลตลอดทัง้ปี ประกอบกับภายในวัดยังเป็นทีต่ัง้ของ

โคมไฟยักษ์ทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุในโลกดว้ยความสงู 4.5 เมตร ซึง่แขวนหอ้ยอยู่ ณ ประตูทางเขา้

ที่อยู่ดา้นหนา้สุดของวัด ที่มีชื่อว่า “ประตูฟ้าค ารณ” และถนนจากประตูเขา้สู่ตัววิหารที่

ประดษิฐานเจา้แม่กวนอมิทองค า มชีือ่ว่า “ถนนนำกำมเิซะ” ซึง่เป็นทีต่ัง้ของรา้นคา้ขายของที่

ระลกึพืน้เมอืงต่างๆ มากมาย อาท ิขนมนานาชนดิ ของเล่น รองเทา้ พวงกญุแจทีร่ะลกึ ฯลฯ ให ้

ทุกท่านไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากของทีร่ะลกึ 

และท่านสามารถเดินไปถ่ายรูปคู่กับหอคอยที่สูงที่สุดในโลก แลนดม์ำรก์แห่งใหม่ของ

กรุงโตเกยีว ณ รมิแม่น ้าสมุดิะ “หอคอยโตเกยีวสกำย ทร”ี (Tokyo Sky tree) (ไมร่วมคำ่

ขึน้หอคอย) หอส่งสัญญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก จำกน ัน้น ำเดนิทำงสู่ น าท่าน

เดนิทางไป ยำ่นโอไดบะ (Odaiba) คือเกาะทีส่รา้งขึน้ไวเ้ป็นแหล่งชอ้ปป้ิง และแหล่งบันเทงิ

ต่างๆ ในอ่าวโตเกียว ไดรั้บการปรับปรุงใหม้ีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมในช่วงหลังของปี 1990 

นอกจากมสีถาปัตยกรรมทีส่วยงามตัง้อยู่มากมายแลว้ แต่ก็ยังคงความเป็นธรรมชาตไิวด้ว้ยความ

อดุมสมบูรณ์ของพืน้ทีส่เีขยีว ไดเวอรซ์ติี ้โตเกยีว พลำซ่ำ (DiverCity Tokyo Plaza) เป็น



 

 
 

หา้งดังอกีหา้งหนึง่ ทีอ่ยู่บนเกาะ โอไดบะ จุดเด่นของหา้งนี้ก็คอื หุน่ยนตก์นัด ัม้ ขนาดเท่าของ

จรงิ ซึง่มีขนาดใหญ่มาก ในบรเิวณหา้ง ก็จะมีรา้นคา้ส าหรับคอกันดัม้ อย่างเช่น กนัด ัม้คำเฟ่ 

(Gundam Cafe) และถา้อยากเขา้ไปดูนิทรรศกาลกันดัม้ ก็ตอ้งไปที ่กนัด ัม้ฟรอนท ์(Gundam 

Front) ซึง่อยู่ในบรเิวณหา้ง ไดเวอรซ์ติีไ้ดเ้วลาน าท่านเขา้สูท่ีพั่ก 

ค ำ่ บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร เมนูอำหำรเซ็ตสไตลญ์ีปุ่่น 
พกัทีโ่รงแรม FUJI HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั ใหท้่ำนไดผ้่อนคลำยกบักำร แช่น ำ้แร่

ออนเซ็นธรรมชำต ิหากท่านไดแ้ชน่ ้าแร่ผ่อนคลาย จะท าใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบ
หมุนเวยีนโลหติดขี ึน้ 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

วนัที ่3 ภูเขำไฟฟูจชิ ัน้ 5-เรยีนรูว้ธิกีำรชงชำแบบญีปุ่่ น-โตเกยีว-สวนอุเอโนะ 

  ชอ้ปป้ิงชนิจูกุ 

เชำ้      รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดินทางสู่ ภูเขำไฟฟูจ  ิที่มีความสูงเหนือจากระดับน ้าทะเล 3,776 เมตร ภูเขาที่มี

ชือ่เสยีงเป็นทีรู่จ้ักไปทั่วโลกในเรือ่งความสวยงามทีธ่รรมชาตไิดม้อบมาใหอ้ย่างลงตัว และยังถอื



 

 
 

ว่าเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของประเทศญี่ปุ่น ทัง้ยังเป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเที่ยวต่างชาตทิี่มา

เยือนญีปุ่่นตลอดทุกฤดูกาล น ำทำ่นขึน้สูช่ ัน้ที ่5 ของภูเขาไฟฟจู ิที่ทุกท่านจะไดเ้ห็นถงึความ

สวยงามของตัวภูเขาและววิโดยรอบของภูเขาไฟฟจู ิและสัมผัสกับความหนาวเย็น ใหทุ้กท่านได ้

ถ่ายภาพความประทับใจเก็บไว ้และเลือกซือ้สนิคา้ของที่ระลกึซึง่เป็นสัญลักษณ์รูปภูเขาไฟฟจูิ

ในหลากหลายบรรยากาศไดอ้ีกดว้ย(ขอสงวนสทิธิไ์ม่ข ึน้ ในกรณีทีอ่ำกำศไม่เอือ้อ ำนวย 

หรอื ทำงขึน้ปิด) และในกรณีที่ไม่สามารถขึน้ภูเขาไฟฟูจไิดท้างบรษัิทขอสงวนสทิธิน์ าท่าน

เดนิทางสู ่โออชิปิารค์ ซึง่เป็นจุดชมววิภูเขาไฟฟจู ิ(Mt.Fuji) ทีต่ัง้อยู่รมิฝ่ังทะเลสาบคาวากจุโิกะ

ฝ่ังเหนือ (Lake Kawaguchiko) ในวันที่อากาศแจ่มใสสวนแห่งนี้จะเป็นจุดชมวิวที่สามารถ

มองเห็นภูเขาไฟฟจูไิดเ้กอืบทัง้ลูกซึง่สวยงามมาก 

จากนัน้น าท่านสัมผัสประสบการณ์พธิชีงชำแบบญีปุ่่ น ใหท้่านไดท้ดลองชงชาดว้ยตัวท่านเอง

และอสิระใหท้่านเลอืกซือ้สนิคา้ราคาถูกตามอัธยาศัย บรเิวณดา้นหลังของรา้น ท่านสามารถชม

ววิทวิทัศน์ของทะเลสาบคาวากจูโิกะและมภีูเขาไฟฟจูทิีส่วยงามอยู่เบือ้งหลัง  

เทีย่ง  บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร เมนูอำหำรเซ็ตสไตลญ์ีปุ่่น 

น ำท่ำนเดนิทำงสู่สวนอุเอโนะ (Ueno Park) ซึง่เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ของโตเกียว 

จุดชมซากุระยอดนิยมของกรุงโตเกยีว โดยจะมีตน้ซากุระเรียงรายอยู่ทัง้สองขา้งยาวไปตาม

ทางเดินภายในสวน มีจ านวนมากกว่า 1,000 ตน้ ท าใหด้ึงดูดผูค้นจ านวนมากมาเยี่ยมชมใน

เทศกาลชมดอกซากุระ หรือที่เรียกกันว่า งานฮานามิ (โดยปกตแิลว้ซำกุระจะบำนช่วง

ประมำณกลำงมนีำคมถงึกลำงเดอืนเมษำยน ท ัง้นีอ้ำจมกีำรเปลีย่นแปลงได ้ขึน้อยู่กบั

สภำพอำกำศ กรณีทีซ่ำกุระร่วงโรยหมดแลว้ ขอสงวนสทิธิน์ ำท่ำนเดนิทำงสู่ตลำดอะเม

โยโกะ (Ameyoko Market) ตลำดทีค่กึคกัเกอืบตลอดเวลำต ัง้อยูร่ะหวำ่งสถำนอีุเอโนะ 

(Ueno Station) และสถำนโีอคำชมิำช ิ(Okachimachi Station) มสีนิคำ้หลำกหลำย

ชนดิท ัง้ของสด ของใช้ เครือ่งส ำอำง กระเป๋ำ รองเทำ้ เสือ้ผำ้ท ัง้ของญีปุ่่น และของ

น ำเขำ้ ทีน่ ีส่ว่นใหญจ่ะมรีำคำถูกกวำ่ในหำ้งบำงรำ้นอำจจะตอ่รำคำเพิม่ไดอ้กี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

จากนั้นน าท่านสู่ ย่ำนชอ้ปป้ิงชนิจุกุ ใหท้่านอสิระและ

เพลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมายและ เครื่องใช ้

ไฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูปดจิติอล นาฬกิา เครือ่งเล่นเกมส ์หรอื

สนิคา้ที่จะเอาใจคุณผูห้ญงิดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้ 

แบรนด์เนม เสื้อผา้แฟช่ันสส าหรับวัยรุ่น เครื่องส าอาง

ยี่หอ้ดังของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, 

SHISEDO และอืน่ๆ อกีมากมาย  

ค ำ่ อสิระรบัประทำนอำหำรค ำ่ตำมอธัยำศยั 

ทีพ่กั KEISEI MIRAMARE HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ระดบัเดยีวกนั 
ที่พกัเป็นโรงแรมระดบั 4 ดำว อยู่ใจกลำงเมืองชิบะ มีท ำเลอยู่หน้ำสถำนีรถไฟ 

Chibachuo Train Station บรเิวณโรงแรมมรีำ้นสะดวกซื้อ รำ้นช้อปป้ิง เช่น ไดโซะ 

มตัสโึมโตะ รำ้นขำยยำ ใหท้่ำนเลอืกซือ้ของตำมอธัยำศยั และมรีำ้นอำหำรใหเ้ลอืกลิม้

รสอยำ่งหลำกหลำย เช่น รำ้นรำเม็ง ขำ้วหนำ้เนือ้ ป้ิงยำ่ง เป็นตน้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(หอ้งพกัทีโ่รงแรม KEISEI จะเป็นแบบ Studio Twin room (1 single bed + 1 sofa 

bed) เนื่องจำกเป็นโรงแรมทีอ่ยู่ในเมอืงและใกลส้ถำนีรถไฟใตด้นิ **ในกรณีทีท่่ำนจอง

หอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทีน่อนเสรมิ] แลว้ทำงโรงแรมไม่สำมำรถจดัหำหอ้งพกั

แบบ TRIPLE ได ้ทำงบรษิทัอำจมกีำรจดัหอ้งพกัใหต้ำมควำมเหมำะสมต่อไป หรอือำจมี

คำ่ใชจ้ำ่ยบำงสว่นเพิม่เตมิ ** 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

วนัที ่4 ทวัรโ์ตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์(รถรบั-ส่ง ฟรไีม่มคีำ่ใชจ้่ำย) หรอื อสิระชอ้ปป้ิง
เพลดิเพลนิในโตเกยีว  (ขึน้รถไฟเทีย่วเอง มคีำ่ใชจ้ำ่ยตำมระยะทำง) 

เชำ้      รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

 

 

 

 

 

OPTION A: น าท่านเดนิทางสู ่โตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์หรอื ดสินยีซ์ ี 

รวมรถ รบั-สง่โตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์ฟร ี!!!!!! 

 (กรุณำระบุเวลำในกำรเดนิทำง เนือ่งจำกเป็นรถรบั-สง่ของทำงโรงแรม ดงัน ัน้รถจะวิง่เป็นเวลำ) 

** รำคำดงักลำ่วไมร่วมบตัรเขำ้ เด็กอำยุ 4-11 ปี 2,000 บำท 

อำยุ 12-17 ปี 2,400 บำท 18 ปีขึน้ไป รำคำ 2,700 บำท 

[รำคำอำจมกีำรเปลีย่นแปลง] ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชญิท่านพบกับความอลังการซึง่เต็มไปดว้ยเสน่หแ์ห่งต านานและจนิตนาการของการผจญภัย 

ใชทุ้นในการกอ่สรา้ง 600 ลา้นเยน โดยการถมทะเล ท่านจะไดพ้บสัมผัสกับเครือ่งเล่นในหลาย

รูปแบบ เช่น ทา้ทายความมันส์เหมือนอยู่ในอวกาศไปกับ SPACE MOUTAIN, ระทึกขวัญกับ 

HAUNTED MANSION บา้นผีสงิ, ตื่นเตน้กับ SPLASH MOUNTAIN, น่ังเรือผจญภัยในป่ากับ 

JUNGLE CRUISE, เที่ ย วบ า้นหมี พูห์ต ะลุ ยอวกาศไปกั บ  BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO 



 

 
 

BLASTERS, เขา้ไปอยู่ในโลกแห่งจนิตนาการกับการต์ูนทีท่่านชืน่ชอบของ WALT DISDEY เชน่ 

มกิกีเ้มา้ส,์ มนินเิมา้ส,์ โดนัลดั๊ก ฯลฯ หรอืชอ้ปป้ิงซือ้ของทีร่ะลกึภายในวนสนุกอย่างจุใจและอีก

มากมายที่รอท่านพสิูจน์ความมันสก์ันอย่างเต็มที่ ใหท้่านไดส้นุกสนานต่อกับเครื่องเล่นนานา

ชนดิอย่างจุใจ 

*อำหำรกลำงวนั-เย็น อสิระตำมอธัยำศยั เพือ่ควำมสะดวกในกำรชอ้ปป้ิง* 
 

OPTION B: อสิระชอ้ปป้ิงเพลดิเพลนิในโตเกยีว (ขึน้รถไฟเทีย่วเอง มคีำ่ใชจ้ำ่ยตำมระยะทำง) 

   ส ำหรบัท่ำนทีเ่ลอืกทีจ่ะอสิระในเมอืงโตเกยีวท่านสามารถสอบถามขอ้มูลการเดนิทางจาก

มัคคุเทศกเ์พื่อความสะดวกในการเดนิทางหรือชอ้ปป้ิงในย่านการคา้อันทันสมัยของมหานคร

โตเกยีวศูนยร์วมวัยรุ่นแหล่งชอ้บป้ิงชือ่ดัง  

 แนะน ำสถำนทีท่อ่งเทีย่วในโตเกยีว (ไมร่วมคำ่เดนิทำง หรอืคำ่ต ัว๋รถไฟ) 

• ย่ำนฮำรำจูกุ ท่านจะไดพ้บกับการแต่งตัวที่เป็นเอกลักษณ์ แหวกแนว ตามสไตลวั์ยรุ่นญี่ปุ่น 

การแต่งกายเลยีนแบบคาแรคเตอรก์ารต์ูนต่างๆ  

• โอโมเตะซนัโด รา้น Kiddyland ศูนย์รวมของเล่นหลากหลาย น่ารัก และแปลกๆ เหมาะ

ส าหรับเป็นของฝากเด็กเล็ก เด็กโต ตุ๊กตาบลายด ์สนูปป้ี คติตี้ คาแรคเตอร่ต่างๆ หรือ เกมส ์

ของเด็กเล่นทีห่ลากหลายใหท้่านไดเ้ลอืกชมเลอืกซือ้หาอย่างจุใจ  

• ชบูิย่ำ ย่านวัยรุ่นชือ่ดังอีกแห่งของมหานครโตเกยีวท่านจะไดต้ื่นตาตื่นใจกับแฟช่ันทันสมัย

ของหนุ่มสาวชาวแดนปลาดบิจากรา้นคา้มากมาย มากกว่า 100 รา้นคา้ และ “ตกึ 109” ตกึชือ่

ดังทีเ่ป็นสัญลักษณ์ของย่านนัน้  

 

แนะน ำวธิกีำรเดนิทำง 

 

 

 

 

 

 

 

*อำหำรกลำงวนั-เย็น อสิระตำมอธัยำศยั เพือ่ควำมสะดวกในกำรชอ้ปป้ิง* 

ทีพ่กั KEISEI MIRAMARE HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ระดบัเดยีวก ั



 

 
 

วนัที ่5 สนำมบนินำรติะ-สนำมบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ 
เชำ้      รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  

  สมควรแกเ่วลาน าทานเดนิทางสู่ สนำมบนินำรติะ  

10.30 น. ออกเดนิทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายบนิTHAI LION AIR เทีย่วบนิที ่SL 301  
(ใชร้ะยะเวลำในกำรเดนิทำงประมำณ 6.50 ช ัว่โมง)   

                     ไมม่บีรกิำรอำหำรและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ (แตม่จี ำหนำ่ยบนเครือ่ง) 
15.45 น. เดนิทางถงึ สนำมบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 

 

*********************** 
โปรแกรมสำมำรถสลบัปรบัเปลีย่นไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนำ้ 

** ปล. ไมม่รีำคำเด็ก เนือ่งจำกเป็นรำคำพเิศษ **  
เด็กอำยตุ ำ่กวำ่ 2 ปี รำคำ 10,000 บำท 

รำคำทวัรข์ำ้งตน้ยงัไมร่วมคำ่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ (ถำ้ม)ี

ทำ่นละ 1,500 บำท/ทรปิ (ช ำระทีส่นำมบนิดอนเมอืงในวนัเช็คอนิ) 

(คา่ทปิหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ส ำคญั  กรณุาอา่นเงือ่นไขแนบทา้ยโดยละเอยีด เพือ่ประโยชนส์งูสดุแกต่ัวทา่นเอง หากช าระเงนิแลว้ทาง
บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขแลว้และไมส่ามารถ เปลีย่นแปลงเงือ่นไขใดๆ ได ้

รำยกำรทวัรส์ำมำรถสลบั ปรบัเปลีย่นหรอืงดไปบำง 
รำยกำรไดต้ำมควำมเหมำะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ 

 

ทำงผูเ้ดนิทำงจะไมฟ้่องรอ้งใดๆ อนัเนือ่งมำจำกไดร้บัทรำบเงือ่นไขกอ่นกำรเดนิทำงแลว้  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ร ิม่และจบกำรใหบ้รกิำร ที ่สนำมบนิตน้ทำงขำไป เทำ่น ั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 

 
 



 

 
 

อตัรำคำ่บรกิำรทวัร ์
วนัเดนิทำง รำคำผูใ้หญ ่

พกัหอ้งละ 2-3 ทำ่น 

พกัเดีย่วเพิม่ รำคำทวัรไ์ม่รวมต ัว๋ 

14-18 ม.ีค. 63 20,999 7,900 14,999 

18-22 ม.ีค. 63 21,999 7,900 15,999 

19-23 ม.ีค. 63 21,999 7,900 15,999 

20-24 ม.ีค. 63 23,999 7,900 17,999 

21-25 ม.ีค. 63 22,999 7,900 16,999 

24-28 ม.ีค. 63 22,999 7,900 16,999 

25-29 ม.ีค. 63 23,999 7,900 17,999 

26-30 ม.ีค. 63 23,999 7,900 17,999 

27-31 ม.ีค. 63 23,999 7,900 17,999 

28 ม.ีค. – 01 เม.ย. 63 22,999 7,900 16,999 

29 ม.ีค. – 02 เม.ย. 63 22,999 7,900 16,999 

30 ม.ีค. – 03 เม.ย. 63 22,999 7,900 16,999 

01-05 เม.ย. 63 25,999 7,900 19,999 

02-06 เม.ย. 63 29,999 7,900 23,999 

03-07 เม.ย. 63 29,999 7,900 23,999 

04-08 เม.ย. 63 28,999 7,900 22,999 

06-10 เม.ย. 63 25,999 7,900 19,999 

07-11 เม.ย. 63 25,999 7,900 19,999 

08-12 เม.ย. 63 25,999 7,900 19,999 



 

 
 

09-13 เม.ย. 63 30,999 9,900 24,999 

10-14 เม.ย. 63 32,999 9,900 26,999 

11-15 เม.ย. 63 32,999 9,900 26,999 

12-16 เม.ย. 63 30,999 9,900 24,999 

13-17 เม.ย. 63 29,999 9,900 23,999 

14-18 เม.ย. 63 28,999 9,900 22,999 

15-19 เม.ย. 63 25,999 7,900 19,999 

16-20 เม.ย. 63 23,999 7,900 17,999 

17-21 เม.ย. 63 21,999 7,900 15,999 

18-22 เม.ย. 63 20,999 7,900 14,999 

19-23 เม.ย. 63 19,999 7,900 13,999 

20-24 เม.ย. 63 18,999 7,900 12,999 

21-25 เม.ย. 63 20,999 7,900 14,999 

22-26 เม.ย. 63 21,999 7,900 15,999 

23-27 เม.ย. 63 21,999 7,900 15,999 

24-28 เม.ย. 63 21,999 7,900 15,999 

 

อตัรำคำ่บรกิำรรวม 
▪ ค่าตั วเครือ่งบนิโดยสารชัน้ประหยัด รวมภาษีสนามบนิและธรรมเนียมเชือ้เพลงิ 
▪ ค่าทีพั่กหอ้งคู่ (2-3 ท่าน) ดังทีร่ะบุในรายการหรอืระดับเดยีวกัน 
▪ โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบุ หรอืเทยีบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/หอ้ง)  

▪ หอ้งพกัทีโ่รงแรมจะเป็นแบบ Studio Twin room (1 single bed + 1 sofa bed) เนือ่งจำกเป็น

โรงแรมทีอ่ยูใ่นเมอืงและใกลส้ถำนรีถไฟใตด้นิ **ในกรณีทีท่ำ่นจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE  

▪ [2 เตยีง+1 ทีน่อนเสรมิ] แลว้ทำงโรงแรมไมส่ำมำรถจดัหำหอ้งพกัแบบ TRIPLE ได ้ 

▪ ทำงบรษิทัอำจมีกำรจดัห้องพกัให้ตำมควำมเหมำะสมต่อไป หรืออำจมีค่ำใช้จ่ำยบำงส่วน

เพิม่เตมิ  

▪ ค่าอาหาร ดังทีร่ะบุในรายการ 



 

 
 

▪ ค่าเขา้ชม ดังทีร่ะบุในรายการ 
▪ ค่ารถน าเทีย่ว ดังทีร่ะบุในรายการ 
▪ ค่าประกันอบัุตเิหตุในระหว่างการเดนิทาง วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 
 

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 

 ค่าใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครือ่งดืม่ ค่าซักรีด    
ค่ามนิบิารใ์นหอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีม่ไิดร้ะบุในรายการ 

 ค่าธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่น กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนื่องจากทางญีปุ่่นได ้

ประกาศยกเวน้การยื่นวีซ่าเขา้ประเทศญี่ปุ่นใหก้ับคนไทยส าหรับผูท้ี่ประสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศ
ญีปุ่่นไม่เกนิ 15 วัน) 

 หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศใหย้ื่นวีซ่าตามเดิม ผูเ้ดินทางจะตอ้งจ่ายเพิ่ม 2,000 บาท 

ส าหรับการยืน่รอ้งขอวซีา่ 
 ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสัมภาระใหญ่เกนิ

ขนาดมาตรฐาน 

 ค่าภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั วเครือ่งบนิไปแลว้ 
 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสัมภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิขาไป 20 กก. // ขากลับ 20 กก.) 
 ค่าทปิคนขับรถ และไกดท์อ้งถิน่(ถา้มี) ท่านละ 1,500 บำท/ทรปิ ช าระที่สนามบนิในวันเช็คอนิ (ค่า

ทปิหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แต่ความพงึพอใจของท่าน) 
 ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ/ใบก ากับภาษี) 

 
เงือ่นไขกำรส ำรองทีน่ ัง่ 

➢ กรุณาจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทาง และกรุณาเตรยีมเงนิมัดจ า 15,000 บาท พรอ้มกับ

เตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วัน หลังจากท าการจองแลว้ 
➢ การช าระค่าทัวร์ส่วนทีเ่หลอืทางบรษัิทฯ จะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน ท่านควรจัดเตรียม

ค่าทัวร์ใหเ้รียบรอ้ยก่อนก าหนด เนื่องจากทางบรษัิทตอ้งส ารองค่าใชจ้่ายในส่วนของค่าที่พักและตั ว

เครือ่งบนิ มฉิะนัน้จะถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ
➢ หากท่านที่ตอ้งการออกตั วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที่ ก่อนออก

บัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที่ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายที่

เกดิขึน้ รวมถงึการล่าชา้ของสายการบนิระหว่างประเทศ 
➢ หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจ าตัว หรอืไม่สะดวก

ในการเดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ช่ัวโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายใน

ครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทัวรท์ัง้หมด 
 

กรณียกเลกิกำรเดนิทำง 

➢ ไม่สามารถยกเลกิได ้เนื่องจากเป็นราคาโปรโมช่ัน และขอเก็บเงนิทัง้หมด (แต่สามารถเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางได ้
ตามก าหนดของแต่ละสายการบนิกอ่น 7 วันของการเดนิทาง) 
 

หมำยเหต ุ
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิกำรเดนิทำงกอ่นลว่งหนำ้ 5 วนั ในกรณีทีไ่มส่ำมำรถท ำกรุป๊ไดอ้ยำ่งนอ้ย 

30 ทำ่น ในกรณีนีบ้รษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ ัง้หมด หรอืจดัหำคณะทวัรอ์ ืน่ใหถ้ำ้ตอ้งกำร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ี่

จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกดิเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่



 

 
 

รับผดิชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสยี หรือไดรั้บบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวรแ์ละ

อบัุตเิหตุสดุวสัิยบางประการ เชน่ การจราจร, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาต,ิ การจลาจลต่างๆ เป็นตน้ 

 

ขอ้มูลเพิม่เตมิ เรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ 

ในกำรเดนิทำงเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสำรจะตอ้งเดนิทำงไป-กลบัพรอ้มกนั หำกตอ้งกำรเลือ่นวนัเดนิทำง

กลบั ท่ำนจะตอ้งช ำระค่ำใชจ้่ำยส่วนต่ำงทีส่ำยกำรบนิ และบรษิทัทวัรเ์รยีกเก็บ และกำรจดัทีน่ ัง่ของ

กรุป๊ เป็นไปโดยสำยกำรบนิเป็นผูก้ ำหนด ซึง่ทำงบรษิทัฯ ไมส่ำมำรถเขำ้ไปแทรกแซงได ้

ขอ้มูลเพิม่เตมิ เรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ 

ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลบั ท่าน

จะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายสว่นต่างทีส่ายการบนิ และบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บ และการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสาย

การบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญี่ปุ่นใหก้ับคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในประเทศญี่ปุ่นไม่เกนิ 15 
วัน ไม่ว่าจะดว้ยวัตถุประสงคเ์พื่อการท่องเทีย่ว เยี่ยมญาต ิหรือธุรกจิ จะตอ้งยื่นเอกสารในขัน้ตอนการตรวจเขา้
เมอืง เพือ่ยนืยันการมคีุณสมบัตกิารเขา้ประเทศญีปุ่่น* ดังต่อไปนี้ 

1. ตั วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2. สิง่ทีย่นืยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่นได ้(เชน่ 
เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู่ และหมายเลขตดิต่อในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4. ก าหนดการเดนิทางระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 

คุณสมบตักิำรเขำ้ประเทศญีปุ่่น (ส ำหรบักรณีกำรเขำ้ประเทศญีปุ่่นดว้ยมำตรกำรยกเวน้วซี่ำ) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ ไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ที่จะกระท าในประเทศญี่ปุ่นจะตอ้งไม่เป็นสิง่ที่ขัดต่อกฎหมายและเขา้ข่ายคุณสมบัตกิาร
พ านักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ี่ไม่มีประวัตกิารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญีปุ่่น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้
ประเทศ และไม่เขา้ขา่ยคุณสมบัตทิีจ่ะถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

 

หมำยเหตุ : กรุณำอำ่นศกึษำรำยละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท ำกำรจอง เพือ่ควำมถูกตอ้งและ

ควำมเขำ้ใจตรงกนัระหวำ่งทำ่นลูกคำ้และบรษิทั 
❖ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาค่าบรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร่้วมคณะไม่ถงึ 30 ท่าน  
❖ ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บค่าน ้ามันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

❖ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  
❖ บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, 

การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การน าสิง่ของผิดกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความ

รับผดิชอบของบรษัิทฯ  
❖ บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิ

จากการโจรกรรม และ อบัุตเิหตุจากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง  



 

 
 

❖ เมื่อท่านตกลงชาระเงนิมัดจ าหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับ
เงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด 

❖ กรณีทีท่่านเป็นอสิลาม ไม่ทานเนื้อสัตว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

❖ รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กใน
ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  

❖ การจัดการเรื่องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปที่เขา้พัก  โดยมีหอ้งพักส าหรับผูส้บู

บุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได ้โดยอาจจะขอเปลี่ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี่พัก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับความพรอ้ม
ใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได ้  

❖ กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ีลแชร์ กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7 วัน

กอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้่วงหนา้ได ้ 
❖ มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไม่มีสทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากับเท่านัน้ 
❖ ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ใน

กรณีที่ผูเ้ดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืง

หรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย 
การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

❖ กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรือหอ้งแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอ

สงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู่ และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่ค่าใชจ้่ายเพิม่  
❖ สภาพการจลาจรในช่วงวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญีปุ่่น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจ

ท าใหเ้วลาในการท่องเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขัย

รถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมือจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ที่ตอ้งเร่งรีบ เพื่อใหไ้ดท้่องเทีย่ว
ตามโปรแกรม 

❖ เนื่องจากการเดนิทางท่องเที่ยวในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกับบรษัิทตัวแทนในต่างประเทศ 

ทางบรษัิทจงึขอสงวนสทิธิ ์ ไม่สามารถขอรับเงนิคืนไดใ้นบรกิารบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ท่านไม่

ตอ้งการไดรั้บบรกิาร หากระหว่างเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดก็

ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ในการไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่าน เนื่องจากทาง

บรษัิทไดท้ าการจองและถูกเก็บค่าใชจ้่ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหนา้ทัง้หมดแลว้ 

❖ บรกิารน ้าดืม่ท่านวันละ 1 ขวด ต่อคนต่อวัน เริม่ในวันที ่2 ของการเดนิทาง ถงึวันที ่3 ของการเดนิทาง การ

บรกิารของรถบัสน าเทีย่วญีปุ่่น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ช่ัวโมง ในวันนัน้ๆ 
มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพ
การจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ใน

โปรแกรมการเดนิทาง 
❖ กรณีพาสปอรต์ต่างชาตทิีต่อ้งการเดนิทางไปกับทัวร ์**ผูเ้ดนิทางตอ้งด าเนนิการเช็คเรือ่งการท าวซีา่ในการ

เขา้ประเทศญี่ปุ่นดว้ยตนเอง และหากมีค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิผูเ้ดนิทางตอ้งรับผดิชอบในส่วนนั้นๆ ซึง่หากวัน
เดนิทางผูเ้ดนิทางไม่ไดข้อวซีา่ จะถอืว่าเป็นความผดิของผูเ้ดนิทางเองและจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายต่างๆ 

❖ กรณีที่ท่านถูกปฎิเสธการเดนิทางเขา้เมือง ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายที่จะเกดิขึน้

ตามมา และ จะไม่สามารถคนืเงนิค่าทัวรท์ีท่่านช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึง่ 

❖ หากวันเดนิทาง เจา้หนา้ทีส่ายการบนิ หรอื ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนังสอืเดนิทาง  

(พาสปอร์ต) ของท่านช ารุดแมเ้พียงเล็กนอ้ย เช่น เปียกน ้า ขาดไปหนา้ใดหนา้หนึ่ง มีหนา้ใดหนา้หนึ่ง

หายไป มกีระดาษหนา้ใดหนา้หนึง่หลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไม่ว่า

กรณีใดๆทัง้สิน้ ทางสายการบนิ หรือ เจา้หนา้ที่ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมือง มีสทิธิไ์ม่อนุญาตใหท้่าน



 

 
 

เดนิทางต่อไปได ้ดังนัน้กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา 

ขณะเดนิทาง กรณีช ารุด กรุณาตดิต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อท าหนังสอืเดนิทางฉบับ

ใหม่ โดยใชฉ้บับเกา่ไปอา้งองิ และ ยนืยันดว้ย พรอ้มกับแจง้มาทีบ่รษัิทเร็วทีส่ดุ เพือ่ยนืยันการเปลีย่นแปลง

ขอ้มูลหนังสอืเดนิทาง หากท่านไดส้่งเอกสารมาทีบ่รษัิทเรียบรอ้ยแลว้ กรณีที่ยังไม่ออกบัตรโดยสาร ท่าน

สามารถเปลีย่นแปลงไดไ้ม่มคี่าใชจ้่าย แต่หากออกบัตรโดยสาร (ตั วเครือ่งบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึง่โดยสว่นใหญ่ตั วเครือ่งบนิแบบกรุ๊ปจะออกก่อน

ออกเดนิทางประมาณ 14-20 วัน ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับกระบวนการและขัน้ตอนของแต่ละคณะ 

❖ กรณีทีท่่านไม่ผ่านด่านตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (หา้มไม่ใหเ้ดนิทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่าใชจ้่ายใหไ้ม่ว่าสว่นใดสว่นหนึง่ทัง้สิน้ 

 

*เมือ่ทำ่นช ำระเงนิคำ่ทวัรใ์หก้บัทำงบรษิทัฯแลว้ทำงบรษิทัฯ 

จะถอืวำ่ทำ่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้* 


