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WIFI ON BUS  มนี ำ้ด ืม่บรกิำรบนรถบสัวนัละ 1 ขวด  

     โปรแกรมกำรเดนิทำง เชำ้ เทีย่ง ค ำ่ โรงแรมทีพ่กั 
1 กรงุเทพฯ สนำมบนิดอนเมอืง     

2 สนำมบนินำรติะ-วดัอำซำกุสะ ถนนนำกำมเิซะ 
ผำ่นชมโตเกยีวสกำยทร  ี โอไดบะไดเวอรซ์ติ ี ้
(DMK-NRT: SL300 01.00-09.00) 

   FUJI HOTEL 
หรอืเทยีบเทำ่  
(ออนเซ็น) 

3 ภเูขำไฟฟจูชิ ัน้ 5-เรยีนรูว้ธิกีำรชงชำโตเกยีว
สวนอเุอโนะ-ชอ้ปป้ิงชนิจกุ ุ

   KEISEI HOTEL 
หรอืเทยีบเทำ่ 

พกัหร ู4 ดำว ใกลแ้หลง่ชอ้ปป้ิง 
4 อสิระทอ่งเทีย่วในกรงุโตเกยีว 

หรอืซือ้ทวัรเ์สรมิโตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์  
ฟร ี!! รถรบั-สง่จำกโรงแรม-ดสินยีแ์ลนด ์

   KEISEI HOTEL 
หรอืเทยีบเทำ่ 

พกัหร ู4 ดำว ใกลแ้หลง่ชอ้ปป้ิง 

5 สนำมบนินำรติะ-สนำมบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ 
(NRT-DMK: SL301 10.30-15.45) 
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หากทา่นมคีวามจ าเป็นจะตอ้งซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เพือ่บนิไปและกลบัจากกรุงเทพฯ กรุณาสอบถาม

เทีย่วบนิเพือ่ยนืยนักบัทางเจา้หนา้ทีก่่อนท าการจองและขอความกรุณาใหท้่านซื้อต ัว๋เครือ่งบนิประเภทที่

สามารถเลือ่นวนัและเวลาเดนิทางได ้อนัเนือ่งมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการบนิ ไมว่า่จะเป็น

การยกเลกิเทีย่วบนิ การลา่ชา้ของสายการบนิ การยบุเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง ซึง่

สายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้พบวา่อยูเ่หนอืการความคุมของทางสายการบนิ หรอืจะเป็นเหตุผลเชงิ

พาณิชย ์หรอืเป็นเหตผุลดา้นความปลอดภยั ดงัน ัน้เหตผุลเหลา่นี ้อยูเ่หนอืการควบคมุของบรษิทัฯ บรษิทัฯ ขอ

สงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมร่บัผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ อนึง่ บรษิทัฯ จะคอนเฟิรม์กรุป๊ ประมาณ 7-10 วนั

กอ่นเดนิทาง ขออภยัในความไมส่ะดวก 

 

วนัที ่1 กรงุเทพ-สนำมบนิดอนเมอืง 

22.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ อำคำร 1 ช ัน้ 3 อำคำรผูโ้ดยสำรขำออกระหวำ่งประเทศ เคำนเ์ตอรส์ำย
กำรบนิไทยไลออ้นแอร ์(SL) สนำมบนิดอนเมอืง พบเจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯ คอยใหก้าร
ตอ้นรับและอ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอนิ และหัวหนา้ทัวรใ์หค้ าแนะน าเพือ่เตรยีม
ความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง 

 

วนัที ่2  สนำมบนินำรติะ-วดัอำซำกสุะ ถนนนำกำมเิซะ-ผำ่นชมโตเกยีวสกำยทร ี
                 โอไดบะไดเวอรซ์ติ ี ้ ***อำบน ำ้แรเ่ชอ่อนเซ็น*** 
01.00 น. ออกเดนิทางสู ่ทำ่อำกำศยำนนำนำชำต ินำรติะ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายบนิ THAI LION 

AIR เทีย่วบนิที ่SL 300 

** ไมม่บีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ แตม่จี าหนา่ย ใชเ้วลาบนิโดยประมาณ 6 ช ัว่โมง ** 
 

*** ในกำรเดนิทำงเป็นหมูค่ณะ กำรจดัทีน่ ัง่ของกรุป๊ ไมส่ำมำรถรเีควสหรอืเลอืกทีน่ ัง่ได ้และทำง
สำยกำรบนิเป็นผูก้ ำหนด ซึง่ทำงบรษิทัฯ ไมส่ำมำรถเขำ้ไปแทรกแซงได ้*** 

 
 

09.00 น.   ถงึ เมอืงนำรติะ ประเทศญีปุ่่ น หลังจากผา่นขัน้ตอนศลุกากรแลว้น าท่านเดนิทางสูท่ีพั่ก (เวลา
ทีญ่ีปุ่่ น เร็วกวา่เมอืงไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพือ่ความสะดวกในการนัดหมาย
เวลา) ***ส ำคญัมำก!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญำตใหน้ ำอำหำรสด จ ำพวก เนือ้สตัว ์พชื 
ผกั ผลไม ้เขำ้ประเทศ หำกฝ่ำฝืนมโีทษปรบัและจบั***  

เทีย่ง บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร เมนบูฟุเฟตป้ิ์งยำ่งสไตลญ์ีปุ่่ น 
 น าท่านเดนิทางสู ่“มหำนครโตเกยีว” เพือ่นมัสการเจา้แม่กวนอมิทองค า ณ “วดัอำซำกุสะ”    

วัดที่ไดช้ื่อว่าเป็นวัดที่มีความศักดิ์สทิธิ ์และไดรั้บความเคารพนับถือมากที่สุดแห่งหนึ่งใน

กรงุโตเกยีว ภายในประดษิฐานองคเ์จา้แมก่วนอมิทองค าทีศ่ักดิส์ทิธิ ์ขนาด 5.5 เมตร ซึง่มักจะมี

ผูค้นมากราบไหวข้อพรเพือ่ความเป็นสริมิงคลตลอดทัง้ปี ประกอบกับภายในวัดยังเป็นทีต่ัง้ของ

โคมไฟยักษ์ทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุในโลกดว้ยความสงู 4.5 เมตร ซึง่แขวนหอ้ยอยู ่ณ ประตทูางเขา้

ที่อยู่ดา้นหนา้สุดของวัด ที่มีชื่อว่า “ประตูฟ้าค ารณ” และถนนจากประตูเขา้สู่ตัวว ิหารที่

ประดษิฐานเจา้แมก่วนอมิทองค า มชีือ่วา่ “ถนนนำกำมเิซะ” ซึง่เป็นทีต่ัง้ของรา้นคา้ขายของที่

ระลกึพืน้เมอืงตา่งๆ มากมาย อาท ิขนมนานาชนดิ ของเลน่ รองเทา้ พวงกญุแจทีร่ะลกึ ฯลฯ ให ้

ทกุทา่นไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากของทีร่ะลกึ 
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และท่านสามารถเดินไปถ่ายรูปคู่กับหอคอยที่สูงที่สุดในโลก แลนดม์ำรก์แห่งใหม่ของ

กรงุโตเกยีว ณ รมิแมน่ ้าสมุดิะ “หอคอยโตเกยีวสกำย ทร”ี (Tokyo Sky tree) (ไมร่วม

คำ่ข ึน้หอคอย) หอสง่สัญญาณโทรคมนาคมทีส่งูทีส่ดุในโลก จำกน ัน้น ำเดนิทำงสู ่น าท่าน

เดนิทางไป ยำ่นโอไดบะ (Odaiba) คอืเกาะทีส่รา้งขึน้ไวเ้ป็นแหลง่ชอ้ปป้ิง และแหลง่บันเทงิ

ต่างๆ ในอ่าวโตเกียว ไดรั้บการปรับปรุงใหม้ชีือ่เสยีงและเป็นที่นิยมในช่วงหลังของปี 1990 

นอกจากมสีถาปัตยกรรมทีส่วยงามตัง้อยูม่ากมายแลว้ แตก็่ยังคงความเป็นธรรมชาตไิวด้ว้ยความ

อดุมสมบรูณ์ของพืน้ทีส่เีขยีว ไดเวอรซ์ติ ี ้โตเกยีว พลำซำ่ (DiverCity Tokyo Plaza) เป็น

หา้งดังอกีหา้งหนึง่ ทีอ่ยูบ่นเกาะ โอไดบะ จุดเดน่ของหา้งนี้ก็คอื หุน่ยนตก์นัด ัม้ ขนาดเท่าของ

จรงิ ซึง่มขีนาดใหญ่มาก ในบรเิวณหา้ง ก็จะมรีา้นคา้ส าหรับคอกันดัม้ อย่างเชน่ กนัด ัม้คำเฟ่ 

(Gundam Cafe) และถา้อยากเขา้ไปดนูทิรรศกาลกันดัม้ ก็ตอ้งไปที ่กนัด ัม้ฟรอนท ์(Gundam 

Front) ซึง่อยูใ่นบรเิวณหา้ง ไดเวอรซ์ติีไ้ดเ้วลาน าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก 

ค ำ่ บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร เมนอูำหำรเซ็ตสไตลญ์ีปุ่่ น 
พกัทีโ่รงแรม FUJI HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั ใหท้ำ่นไดผ้อ่นคลำยกบักำร แช่น ำ้แร่
ออนเซ็นธรรมชำต ิหากทา่นไดแ้ชน่ ้าแรผ่อ่นคลาย จะท าใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบ
หมนุเวยีนโลหติดขี ึน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที ่3 ภเูขำไฟฟจูชิ ัน้ 5-เรยีนรูว้ธิกีำรชงชำแบบญีปุ่่ น-โตเกยีว-สวนอเุอโนะ 

  ชอ้ปป้ิงชนิจกู ุ

เชำ้      รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดนิทางสู่ ภูเขำไฟฟูจ  ิที่มีความสูงเหนือจากระดับน ้าทะเล 3,776 เมตร ภูเขาที่มี

ชือ่เสยีงเป็นทีรู่จั้กไปท่ัวโลกในเรือ่งความสวยงามทีธ่รรมชาตไิดม้อบมาใหอ้ยา่งลงตัว และยังถอื

วา่เป็นสัญลักษณ์หนึง่ของประเทศญีปุ่่ น ทัง้ยังเป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเทีย่วต่างชาตทิีม่า

เยอืนญีปุ่่ นตลอดทุกฤดูกาล น ำทำ่นขึน้สูช่ ัน้ที ่5 ของภเูขาไฟฟจู ิทีทุ่กท่านจะไดเ้ห็นถงึความ

สวยงามของตัวภเูขาและววิโดยรอบของภเูขาไฟฟจู ิและสมัผัสกับความหนาวเย็น ใหทุ้กท่านได ้
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ถ่ายภาพความประทับใจเก็บไว ้และเลอืกซือ้สนิคา้ของทีร่ะลกึซึง่เป็นสัญลักษณ์รูปภูเขาไฟฟจูิ

ในหลากหลายบรรยากาศไดอ้กีดว้ย(ขอสงวนสทิธิไ์มข่ ึน้ ในกรณีทีอ่ำกำศไมเ่อือ้อ ำนวย 

หรอื ทำงขึน้ปิด) และในกรณีทีไ่ม่สามารถขึน้ภูเขาไฟฟูจไิดท้างบรษัิทขอสงวนสทิธิน์ าท่าน

เดนิทางสู ่โออชิปิารค์ ซึง่เป็นจุดชมววิภูเขาไฟฟจู ิ(Mt.Fuji) ทีต่ัง้อยูร่มิฝ่ังทะเลสาบคาวากุจิ

โกะฝ่ังเหนือ (Lake Kawaguchiko) ในวันทีอ่ากาศแจ่มใสสวนแหง่นี้จะเป็นจุดชมววิทีส่ามารถ

มองเห็นภเูขาไฟฟจูไิดเ้กอืบทัง้ลกูซึง่สวยงามมาก 

จากนัน้น าท่านสัมผัสประสบการณ์พธิชีงชำแบบญีปุ่่ น ใหท้่านไดท้ดลองชงชาดว้ยตัวท่านเอง

และอสิระใหท้่านเลอืกซือ้สนิคา้ราคาถูกตามอัธยาศัย บรเิวณดา้นหลังของรา้น ท่านสามารถชม

ววิทวิทัศนข์องทะเลสาบคาวากจูโิกะและมภีเูขาไฟฟจูทิีส่วยงามอยูเ่บือ้งหลัง  

เทีย่ง  บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร เมนอูำหำรเซ็ตสไตลญ์ีปุ่่ น 

น ำทำ่นเดนิทำงสูส่วนอุเอโนะ (Ueno Park) ซึง่เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญข่องโตเกยีว 

จุดชมซากุระยอดนิยมของกรุงโตเกยีว โดยจะมตีน้ซากุระเรียงรายอยู่ทัง้สองขา้งยาวไปตาม

ทางเดนิภายในสวน มจี านวนมากกว่า 1,000 ตน้ ท าใหด้งึดูดผูค้นจ านวนมากมาเยี่ยมชมใน

เทศกาลชมดอกซากุระ หรือที่เรียกกันว่า งานฮานาม ิ(โดยปกตแิลว้ซำกุระจะบำนช่วง

ประมำณกลำงมนีำคมถงึกลำงเดอืนเมษำยน ท ัง้นีอ้ำจมกีำรเปลีย่นแปลงได ้ข ึน้อยูก่บั

สภำพอำกำศ กรณีทีซ่ำกรุะรว่งโรยหมดแลว้ ขอสงวนสทิธิน์ ำทำ่นเดนิทำงสูต่ลำดอะเม

โยโกะ (Ameyoko Market) ตลำดทีค่กึคกัเกอืบตลอดเวลำต ัง้อยูร่ะหวำ่งสถำนอีเุอโนะ 

(Ueno Station) และสถำนโีอคำชมิำช ิ(Okachimachi Station) มสีนิคำ้หลำกหลำย

ชนดิท ัง้ของสด ของใช ้เครือ่งส ำอำง กระเป๋ำ รองเทำ้ เส ือ้ผำ้ท ัง้ของญีปุ่่ น และของ

น ำเขำ้ ทีน่ ีส่ว่นใหญจ่ะมรีำคำถกูกวำ่ในหำ้งบำงรำ้นอำจจะตอ่รำคำเพิม่ไดอ้กี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้น าท่านสู ่ยำ่นชอ้ปป้ิงชนิจุกุ ใหท้่านอสิระและ

เพลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมายและ เครื่องใช ้

ไฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูปดจิิตอล นาฬกิา เครื่องเล่นเกมส ์

หรือสนิคา้ที่จะเอาใจคุณผูห้ญงิดว้ย กระเป๋า รองเทา้ 

เสื้อผ า้  แบรนด์เนม เสื้อผ า้แฟชั่นสส าหรับวัยรุ่ น 

เครื่องส าอางยี่หอ้ดังของญี่ปุ่ นไม่ว่าจะเป็น 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 บรเิวณโรงแรมมรีำ้นสะดวกซือ้ รำ้นชอ้ปป้ิง เชน่ ไดโซะ 

มตัสโึมโตะ รำ้นขำยยำ ใหท้ำ่นเลอืกซือ้ของตำมอธัยำศยั และมรีำ้นอำหำรใหเ้ลอืกลิม้

รสอยำ่งหลำกหลำย เชน่ รำ้นรำเม็ง ขำ้วหนำ้เนือ้ ป้ิงยำ่ง เป็นตน้  
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(หอ้งพกัทีโ่รงแรม KEISEI จะเป็นแบบ Studio Twin room (1 single bed + 1 sofa 

bed) เนือ่งจำกเป็นโรงแรมทีอ่ยู่ในเมอืงและใกลส้ถำนรีถไฟใตด้นิ **ในกรณีทีท่่ำนจอง

หอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทีน่อนเสรมิ] แลว้ทำงโรงแรมไมส่ำมำรถจดัหำหอ้งพกั

แบบ TRIPLE ได ้ทำงบรษิทัอำจมกีำรจดัหอ้งพกัใหต้ำมควำมเหมำะสมตอ่ไป หรอือำจมี

คำ่ใชจ้ำ่ยบำงสว่นเพิม่เตมิ ** 

 

วนัที ่4 ทวัรโ์ตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์(รถรบั-สง่ ฟรไีมม่คีำ่ใชจ้ำ่ย) หรอื อสิระชอ้ปป้ิง
เพลดิเพลนิในโตเกยีว  (ขึน้รถไฟเทีย่วเอง มคีำ่ใชจ้ำ่ยตำมระยะทำง) 

เชำ้      รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

 

 

 

 

 

OPTION A: น าทา่นเดนิทางสู ่โตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์หรอื ดสินยีซ์ ี 

รวมรถ รบั-สง่โตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์ฟร ี!!!!!! 

 (กรณุำระบเุวลำในกำรเดนิทำง เนือ่งจำกเป็นรถรบั-สง่ของทำงโรงแรม ดงัน ัน้รถจะวิง่เป็นเวลำ) 

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

อำย ุ12-17 ปี 2,400 บำท 18 ปีข ึน้ไป รำคำ 2,700 บำท 

[รำคำอำจมกีำรเปลีย่นแปลง] ** 
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เชญิท่านพบกับความอลังการซึง่เต็มไปดว้ยเสน่หแ์ห่งต านานและจนิตนาการของการผจญภัย 

ใชท้นุในการกอ่สรา้ง 600 ลา้นเยน โดยการถมทะเล ท่านจะไดพ้บสัมผัสกับเครือ่งเลน่ในหลาย

รูปแบบ เชน่ ทา้ทายความมันสเ์หมอืนอยูใ่นอวกาศไปกับ SPACE MOUTAIN, ระทกึขวัญกับ 

HAUNTED MANSION บา้นผสีงิ, ตืน่เตน้กับ SPLASH MOUNTAIN, น่ังเรอืผจญภัยในป่ากับ 

JUNGLE CRUISE, เทีย่วบา้นหมพีูหต์ะลุยอวกาศไปกับ BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO 

BLASTERS, เขา้ไปอยูใ่นโลกแหง่จนิตนาการกับการต์นูทีท่า่นชืน่ชอบของ WALT DISDEY เชน่ 

มกิกีเ้มา้ส,์ มนินเิมา้ส,์ โดนัลดั๊ก ฯลฯ หรอืชอ้ปป้ิงซือ้ของทีร่ะลกึภายในวนสนุกอยา่งจุใจและอกี

มากมายที่รอท่านพสิูจน์ความมันสก์ันอย่างเต็มที ่ใหท้่านไดส้นุกสนานต่อกับเครือ่งเล่นนานา

ชนดิอยา่งจใุจ 

*อำหำรกลำงวนั-เย็น อสิระตำมอธัยำศยั เพือ่ควำมสะดวกในกำรชอ้ปป้ิง* 
 

OPTION B: อสิระชอ้ปป้ิงเพลดิเพลนิในโตเกยีว (ข ึน้รถไฟเทีย่วเอง มคีำ่ใชจ้ำ่ยตำมระยะทำง) 

   ส ำหรบัท่ำนทีเ่ลอืกทีจ่ะอสิระในเมอืงโตเกยีวท่านสามารถสอบถามขอ้มูลการเดนิทางจาก

มัคคุเทศกเ์พื่อความสะดวกในการเดนิทางหรอืชอ้ปป้ิงในย่านการคา้อันทันสมัยของมหานคร

โตเกยีวศนูยร์วมวยัรุน่แหลง่ชอ้บป้ิงชือ่ดัง  

 แนะน ำสถำนทีท่อ่งเทีย่วในโตเกยีว (ไมร่วมคำ่เดนิทำง หรอืคำ่ต ัว๋รถไฟ) 

 ยำ่นฮำรำจูกุ ท่านจะไดพ้บกับการแต่งตัวทีเ่ป็นเอกลักษณ์ แหวกแนว ตามสไตลว์ัยรุ่นญีปุ่่ น 

การแตง่กายเลยีนแบบคาแรคเตอรก์ารต์นูตา่งๆ  

 โอโมเตะซนัโด รา้น Kiddyland ศูนย์รวมของเล่นหลากหลาย น่ารัก และแปลกๆ เหมาะ

ส าหรับเป็นของฝากเด็กเล็ก เด็กโต ตุ๊กตาบลายด ์สนูปป้ี คติตี ้คาแรคเตอร่ต่างๆ หรอื เกมส ์

ของเด็กเลน่ทีห่ลากหลายใหท้า่นไดเ้ลอืกชมเลอืกซือ้หาอยา่งจใุจ  

 ชบิูย่ำ ย่านวัยรุ่นชือ่ดังอกีแห่งของมหานครโตเกยีวท่านจะไดต้ืน่ตาตืน่ใจกับแฟชั่นทันสมัย

ของหนุ่มสาวชาวแดนปลาดบิจากรา้นคา้มากมาย มากกวา่ 100 รา้นคา้ และ “ตกึ 109” ตกึชือ่

ดังทีเ่ป็นสญัลักษณ์ของยา่นนัน้  

 

แนะน ำวธิกีำรเดนิทำง 

 

 

 

 

 

 

 

*อำหำรกลำงวนั-เย็น อสิระตำมอธัยำศยั เพือ่ควำมสะดวกในกำรชอ้ปป้ิง* 

ทีพ่กั KEISEI MIRAMARE HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ระดบัเดยีวกนั 
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วนัที ่5 สนำมบนินำรติะ-สนำมบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ 
เชำ้      รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  

  สมควรแกเ่วลาน าทานเดนิทางสู ่สนำมบนินำรติะ  

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

                     ไมม่บีรกิำรอำหำรและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ (แตม่จี ำหนำ่ยบนเครือ่ง) 
15.45 น. เดนิทางถงึ สนำมบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ 
 

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

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

รำคำทวัรข์ำ้งตน้ยงัไมร่วมคำ่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ (ถำ้ม)ี

ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ (ช าระทีส่นามบนิดอนเมอืงในวนัเช็คอนิ) 

(คา่ทปิหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

อตัรำคำ่บรกิำรทวัร ์
วนัเดนิทำง รำคำผูใ้หญ ่

พกัหอ้งละ 2-3 ทำ่น 

พกัเดีย่วเพิม่ รำคำทวัรไ์มร่วมต ั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 

 

ส ำคญั  กรณุาอา่นเงือ่นไขแนบทา้ยโดยละเอยีด เพือ่ประโยชนส์งูสดุแกต่ัวทา่นเอง หากช าระเงนิแลว้ทาง
บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขแลว้และไมส่ามารถ เปลีย่นแปลงเงือ่นไขใดๆ ได ้

รำยกำรทวัรส์ำมำรถสลบั ปรบัเปลีย่นหรอืงดไปบำง 
รำยกำรไดต้ำมควำมเหมำะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ 

 

ทำงผูเ้ดนิทำงจะไมฟ้่องรอ้งใด  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 
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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 
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อตัรำคำ่บรกิำรรวม 
 คา่ตั วเครือ่งบนิโดยสารชัน้ประหยัด รวมภาษีสนามบนิและธรรมเนียมเชือ้เพลงิ 
 คา่ทีพั่กหอ้งคู ่(2-3 ทา่น) ดังทีร่ะบใุนรายการหรอืระดับเดยีวกัน 
 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 หอ้งพกัทีโ่รงแรมจะเป็นแบบ Studio Twin room (1 single bed + 1 sofa bed) เนือ่งจำก

เป็นโรงแรมทีอ่ยูใ่นเมอืงและใกลส้ถำนรีถไฟใตด้นิ **ในกรณีทีท่ำ่นจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE  

 [2 เตยีง+1 ทีน่อนเสรมิ] แลว้ทำงโรงแรมไมส่ำมำรถจดัหำหอ้งพกัแบบ TRIPLE ได ้ 

 ทำงบรษิทัอำจมกีำรจดัหอ้งพกัใหต้ำมควำมเหมำะสมต่อไป หรอือำจมคี่ำใชจ้่ำยบำงส่วน

เพิม่เตมิ  

 คา่อาหาร ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่เขา้ชม ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่รถน าเทีย่ว ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่ประกันอบุัตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง วงประกันทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 
 

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซักรดี    

คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 
 คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนื่องจากทางญีปุ่่ นได ้

ประกาศยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศ
ญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั) 

 หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ่ นประกาศใหย้ื่นวซี่าตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิม่ 2,000 บาท 
ส าหรับการยืน่รอ้งขอวซีา่ 

 คา่ธรรมเนยีมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสัมภาระใหญเ่กนิ
ขนาดมาตรฐาน 

 คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั วเครือ่งบนิไปแลว้ 
 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิขาไป 20 กก. // ขากลับ 20 กก.) 
 คา่ทปิคนขับรถ และไกดท์อ้งถิน่(ถา้ม)ี ท่านละ 1,500 บำท/ทรปิ ช าระทีส่นามบนิในวันเช็คอนิ (ค่า

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

 
เง ือ่นไขกำรส ำรองทีน่ ัง่ 

 กรณุาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนักอ่นการเดนิทาง และกรณุาเตรยีมเงนิมัดจ า 15,000 บาท พรอ้มกับ
เตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วนั หลังจากท าการจองแลว้ 

 การช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯ จะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน ท่านควรจัดเตรยีม
ค่าทัวร์ใหเ้รียบรอ้ยก่อนก าหนด เนื่องจากทางบรษัิทตอ้งส ารองค่าใชจ้่ายในส่วนของค่าทีพั่กและตั ว
เครือ่งบนิ มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

 หากท่านทีต่อ้งการออกตั วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที ่ก่อนออก
บัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายที่
เกดิขึน้ รวมถงึการลา่ชา้ของสายการบนิระหวา่งประเทศ 

 หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตัว หรอืไมส่ะดวก
ในการเดนิทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิ
ภายในครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรทั์ง้หมด 

 

กรณียกเลกิกำรเดนิทำง 
 ไมส่ามารถยกเลกิได ้เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมชัน่ และขอเก็บเงนิทัง้หมด (แตส่ามารถเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางได ้

ตามก าหนดของแตล่ะสายการบนิกอ่น 7 วนัของการเดนิทาง) 
 

หมำยเหต ุ
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิกำรเดนิทำงกอ่นลว่งหนำ้ 5 วนั ในกรณีทีไ่มส่ำมำรถท ำกรุป๊ไดอ้ยำ่งนอ้ย 

30 ทำ่น ในกรณีนีบ้รษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ ัง้หมด หรอืจดัหำคณะทวัรอ์ ืน่ใหถ้ำ้ตอ้งกำร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์

ที่จะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวร์นี้ เมือ่เกดิเหตุจ าเป็นสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่
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รับผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยี หรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวรแ์ละ

 อบุัตเิหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การจราจร, การนัดหยดุงาน, ภัยธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่งๆ เป็นตน้

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิ เร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ 

ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเลือ่นวนัเดนิทาง

กลบั ทา่นจะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิ และบรษิทัทวัรเ์รยีกเก็บ และการจดัทีน่ ัง่ของ

กรุป๊ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษิทัฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

ขอ้มลูเพิม่เตมิ เร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ 

ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเลือ่นวนัเดนิทางกลับ ทา่น

จะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิ และบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บ และการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสาย

การบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 
วัน ไมว่า่จะดว้ยวัตถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธรุกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในขัน้ตอนการตรวจเขา้
เมอืง เพือ่ยนืยันการมคีณุสมบัตกิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดังตอ่ไปนี้ 

1. ตั วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2. สิง่ทีย่นืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ 
เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 

คณุสมบตักิำรเขำ้ประเทศญีปุ่่ น (ส ำหรบักรณีกำรเขำ้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมำตรกำรยกเวน้วซีำ่) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไม่เป็นสิง่ทีข่ัดต่อกฎหมายและเขา้ขา่ยคุณสมบัตกิาร
พ านักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วนั 

4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถูกสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้
ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

 

หมำยเหต ุ: กรณุำอำ่นศกึษำรำยละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท ำกำรจอง เพือ่ควำมถูกตอ้งและ
ควำมเขำ้ใจตรงกนัระหวำ่งทำ่นลกูคำ้และบรษิทั 

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

การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความ
รับผดิชอบของบรษัิทฯ  

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิ
จากการโจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

 เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจ าหรอืค่าทัวรทั์ง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรับ
เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

 กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม ไมท่านเนือ้สตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
 รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่ก

ในต่างประเทศเรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คียงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุใน
โปรแกรม  

 การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บู
บหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับความพรอ้ม
ใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกันได ้  

 กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7 วัน
กอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
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 มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากับเทา่นัน้ 

 ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ใน
กรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืง
หรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย 
การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

 กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอ
สงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู่ และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่ค่าใชจ้่าย
เพิม่  

 สภาพการจลาจรในชว่งวนัเดนิทางตรงกับวนัหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจ
ท าใหเ้วลาในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขัย
รถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้่องเทีย่ว
ตามโปรแกรม 

 เนื่องจากการเดนิทางท่องเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกับบรษัิทตัวแทนในต่างประเทศ 

ทางบรษัิทจงึขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรับเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ท่านไม่

ตอ้งการไดรั้บบรกิาร หากระหวา่งเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่มส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดก็

ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายไม่วา่ส่วนใดสว่นหนึ่งใหท้่าน เนื่องจากทาง

บรษัิทไดท้ าการจองและถกูเก็บคา่ใชจ้า่ยแบบเหมาจา่ยไปลว่งหนา้ทัง้หมดแลว้ 

 บรกิารน ้าดืม่ทา่นวนัละ 1 ขวด ตอ่คนตอ่วัน เริม่ในวันที ่2 ของการเดนิทาง ถึงวันที ่3 ของการเดนิทาง การ
บรกิารของรถบัสน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชั่วโมง ในวัน
นัน้ๆ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับ
สภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานที่
ในโปรแกรมการเดนิทาง 

 กรณีพาสปอรต์ตา่งชาตทิีต่อ้งการเดนิทางไปกับทัวร ์**ผูเ้ดนิทางตอ้งด าเนนิการเช็คเรือ่งการท าวซีา่ในการ
เขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยตนเอง และหากมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิผูเ้ดนิทางตอ้งรับผดิชอบในสว่นนัน้ๆ ซึง่หากวัน
เดนิทางผูเ้ดนิทางไมไ่ดข้อวซีา่ จะถอืวา่เป็นความผดิของผูเ้ดนิทางเองและจะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ 

 กรณีที่ท่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายที่จะเกดิขึน้

ตามมา และ จะไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทัวรท์ีท่า่นช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ 

 หากวนัเดนิทาง เจา้หนา้ทีส่ายการบนิ หรอื ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนังสอืเดนิทาง  

(พาสปอร์ต) ของท่านช ารุดแมเ้พียงเล็กนอ้ย เช่น เปียกน ้า ขาดไปหนา้ใดหนา้หนึ่ง มีหนา้ใดหนา้หนึ่ง

หายไป มกีระดาษหนา้ใดหนา้หนึง่หลดุออกมา มรีอยแยกระหวา่งสันของเลม่หนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไมว่า่

กรณีใดๆทัง้ส ิน้ ทางสายการบนิ หรอื เจา้หนา้ทีด่่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิไ์ม่อนุญาตใหท้่าน

เดนิทางตอ่ไปได ้ดังนัน้กรณุาตรวจสอบ และ ดแูล หนังสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยูใ่นสภาพดอียูต่ลอดเวลา 

ขณะเดนิทาง กรณีช ารุด กรุณาตดิตอ่กรมการกงสลุกระทรวงการต่างประเทศเพือ่ท าหนังสอืเดนิทางฉบับ

ใหม ่โดยใชฉ้บับเกา่ไปอา้งองิ และ ยนืยันดว้ย พรอ้มกับแจง้มาทีบ่รษัิทเร็วทีส่ดุ เพือ่ยนืยันการเปลีย่นแปลง

ขอ้มลูหนังสอืเดนิทาง หากท่านไดส้ง่เอกสารมาทีบ่รษัิทเรยีบรอ้ยแลว้ กรณีทีย่ังไมอ่อกบัตรโดยสาร ท่าน

สามารถเปลีย่นแปลงไดไ้มม่คีา่ใชจ้า่ย แตห่ากออกบัตรโดยสาร (ตั วเครือ่งบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึง่โดยสว่นใหญต่ั วเครือ่งบนิแบบกรุ๊ปจะออกกอ่น

ออกเดนิทางประมาณ 14-20 วนั ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับกระบวนการและขัน้ตอนของแตล่ะคณะ 

 กรณีทีท่า่นไมผ่า่นดา่นตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (หา้มไมใ่หเ้ดนิทางตอ่ ไมว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่ใชจ้า่ยใหไ้มว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ทัง้ส ิน้ 
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บรกิำรเพิม่เตมิ Wifi เลน่เน็ตชวิ ชวิ ตลอดทปิ 
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 *เมือ่ทำ่นช ำระเงนิคำ่ทวัรใ์หก้บัทำงบรษิทัฯแลว้ทำงบรษิทัฯ  

จะถอืวำ่ทำ่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้* 


