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เทยีง บรกิารอาหารกลางวนับนรถ แบบเบนโตะ (1) 
 นําท่านเดนิทางสู่ “มหานครโตเกยีว” เพือนมัสการเจา้แม่กวนอมิทองคํา ณ “วดัอาซากุสะ”    

วัดทีไดช้ือว่าเป็นวัดทีมีความศักดิสิทธิ และไดรั้บความเคารพนับถือมากทีสุดแห่งหนึงใน
กรุงโตเกยีว ภายในประดษิฐานองคเ์จา้แม่กวนอมิทองคําทศีักดสิทิธ ิขนาด 5.5 เซนตเิมตร ซงึ
มักจะมผีูค้นมากราบไหวข้อพรเพอืความเป็นสริมิงคลตลอดทังปี ประกอบกับภายในวัดยังเป็นทตีัง
ของโคมไฟยักษ์ทีมีขนาดใหญ่ทีสุดในโลกดว้ยความสูง 4.5 เมตร ซงึแขวนหอ้ยอยู่ ณ ประตู
ทางเขา้ทีอยู่ดา้นหนา้สุดของวัด ทีมีชอืว่า “ประตูฟ้าคํารณ” และถนนจากประตูเขา้สู่ตัววหิารที
ประดษิฐานเจา้แม่กวนอมิทองคํา มชีอืว่า “ถนนนากามเิซะ” ซงึเป็นทตีังของรา้นคา้ขายของที
ระลกึพนืเมอืงตา่งๆ มากมาย อาท ิขนมนานาชนดิ ของเลน่ รองเทา้ พวงกญุแจทรีะลกึ ฯลฯ ใหท้กุ
ท่านไดเ้ลอืกซอืเป็นของฝากของทรีะลกึ จากนนันําเดนิทางสู ่โกเท็มบะ แฟคทอร ีเอา้ทเ์ล็ต 
ใหท้า่นไดช้อ้ปปิงอยา่งจใุจกับสนิคา้แบรนดเ์นมทแีหลง่รวมสนิคา้นําเขา้และสนิคา้แบรนดญ์ปีุ่ นโก
อนิเตอรม์ากมาย เชน่ MK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY, 
DIFFUSIONE TESSILE ฯลฯ เลือกซอืกระเป๋าไฮไซ BALLY, PRADA, GUCCI, 
DIESEL,TUMI,GAP, ARMANY ฯลฯ เลอืกดเูครอืงประดบั และนาฬกิาหรอูยา่ง TAG HEUER, 
AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯ รองเทา้แฟชนั HUSH PUPPIES, SCOTCH 
GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ หรอืเลอืกซอืสนิคา้สําหรบัคณุหน ูAIGLE, BANDAI ASOBI, 
HAKKA KIDS และสนิคา้อนืๆ อกีมากมาย ไดเ้วลานําทา่นเขา้สูท่พัีก 

คาํ อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั 
พกัทโีรงแรม ALEXANDER ROYAL RESORT YAMANAKAKO หรอืระดบัเดยีวกนั ให้
ทา่นไดผ้อ่นคลายกบัการ แช่นําแรอ่อนเซ็นธรรมชาต ิเชอืว่าถา้ไดแ้ชนํ่าแร่แลว้ จะทําให ้
ผวิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขีนึ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัท ี3 ภเูขาไฟฟูจ ิ(ชนั5)-OISHI PARK-ชง
ชาแบบญปีุ่ น-โอไดบะ ไดเวอรซ์ติ ี

เชา้      รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของ
โรงแรม (2) 
นําท่านเดนิทางสู่ “ภูเขาไฟฟูจ”ิ เป็นภูเขาทสีูงทสีุดในญปีุ่ น รอบๆ ภูเขาเต็มไปดว้ยธรรชาตอิัน
งดงามทลีงตัว ความสงูเหนือจากระดับนําทะเล 3,776 เมตรซงึเป็นสัญลักษณ์สําคัญของประเทศ
ญปีุ่ น นําทา่นขนึสูช่นัท ี5 ของภเูขาไฟฟจู ิ(ขอสงวนสทิธไิมข่นึ  
ในกรณีทอีากาศไมเ่ออือํานวย หรอื ทางขนึปิด)  
เพอืชมทัศนียภาพของภเูขาไฟ ทกุทา่นจะไดเ้ห็นถงึความสวยงามของตัวภเูขาและววิโดยรอบของ
ภูเขาไฟฟูจซิงึเป็นภูเขาไฟทยีังดับไม่สนทิ และสัมผัสกับความหนาวเย็น ใหทุ้กท่านไดถ้่ายภาพ
ความประทับใจเก็บไว ้และเลือกซือสินคา้ของทีระลึกซึงเป็นสัญลักษณ์รูปภูเขาไฟฟูจิใน



 

หลากหลายบรรยากาศไดอ้กีดว้ย จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่เทศกาลสมนุไพรและทุง่ดอกลาเวน
เดอร ์ (Fujikawaguchiko Herb Festival) ทุง่ดอกไมส้มีว่ง ณ สวนยากซิะกแิละสวนโออชิ ิ
สวนสวยทีเต็มไปดว้ยดอกลาเวนเดอร์เต็มทอ้งทุ่งกวา้ง โดยมีฉากหลังเป็นภูเขาไฟฟูจิและ
ทะเลสาบสนํีาเงนิเขม้ตัดกันพอดกีับทุง่ลาเวนเดอรส์มีว่งเขม้สวยงาม!!! ไฮไลทข์องงานเทศกาล
ประจําเมืองอย่าง งานเทศกาลสมุนไพรหลากชนิดทีถือเป็นของขนึชอืประจําเมือง ภายในงาน
เทศกาลจะมีบูธจําหน่ายผลิตภัณฑ์มากมายทีทําจาก
สมนุไพรนานาชนดิ รวมไปถงึชาหอมๆ ใหไ้ดช้มิกันอยา่ง
เต็มที นอกจากนี ยังมีการประกวดจัดสวนสวยและการ
แสดงดนตรกีลางแจง้ดว้ย อสิระใหท้า่นไดส้ัมผัสและเก็บ
ภาพความประทับใจตามอัธยาศัย (ดอกลาเวนเดอรจ์ะ
บานหรอืไมน่นั ทงันขีนึอยูก่บัสภาพอากาศ) 
กรณีคณะเดนิทางไมต่รงกบัชว่งฤดกูาลดอกไมบ้าน 
โปรแกรมจะเปลยีนจากทุง่ดอกไมเ้ป็นหมูบ่า้นโอชโินะฮกัไกแทน 

“หมูบ่า้นโอชโินะฮกัไก” (Oshino Hakkai) เป็นแหลง่นําตามธรรมชาตติังอยูใ่นหมูบ่า้นโอชิ
โนะ ใหท้่านสัมผัสไดถ้งึอากาศบรสิุทธ ิและไอเย็นจากแหล่งนําธรรมชาต ิโดยในบ่อนําใสแจ๋วมี
ปลาหลากหลายพันธุแ์หวกวา่ยสบายอารมณ์ อณุหภมูใินนําเฉลยีอยูท่ ี10-12 องศาฯ นอกจากชม
แลว้ก็ยังมนํีาผุดจากธรรมชาตใิหต้ักดมืตามอัธยาศัย และทสํีาคัญ หมู่บา้นโอชโินะยังเป็นแหล่งช ้
อปปิงสนิคา้โอท็อปชนัเยยีมอกีดว้ยทหีมูบ่า้นนมีขีองขนึชอือยา่ง โมจชิาเขยีวไสถ้วัแดงยา่ง ขนม
ฮติทหีมูบ่า้นนําศกัดสิทิธโิอชโินะฮกัไก 

จากนันนําทา่นสมัผัสประสบการณ์พธิชีงชาแบบญปีุ่ น ใหท้า่นไดท้ดลองชงชาดว้ยตัวทา่นเองและ
อสิระใหท้่านเลือกซอืสนิคา้ราคาถูกตามอัธยาศัย บรเิวณดา้นหลังของรา้น ท่านสามารถชมววิ
ทวิทศันข์องทะเลสาบคาวากจูโิกะและมภีเูขาไฟฟจูทิสีวยงามอยูเ่บอืงหลงั  

เทยีง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3) 

นําท่านเดนิทางไป ย่านโอไดบะ (Odaiba) คอืเกาะทสีรา้งขนึไวเ้ป็นแหล่งชอ้ปปิง และแหล่ง
บันเทงิตา่งๆ ในอา่วโตเกยีว ไดรั้บการปรับปรุงใหม้ชีอืเสยีงและเป็นทนียิมในชว่งหลังของปี 1990 
นอกจากมสีถาปัตยกรรมทสีวยงามตังอยู่มากมายแลว้ แต่ก็ยังคงความเป็นธรรมชาตไิวด้ว้ยความ
อดุมสมบรูณ์ของพนืทสีเีขยีว ไดเวอรซ์ติ ีโตเกยีว พลาซา่ (DiverCity Tokyo Plaza) เป็น
หา้งดงัอกีหา้งหนงึ ทอียูบ่นเกาะ โอไดบะ จดุเดน่ของหา้งนกี็คอื หุน่ยนตก์นัดมั ขนาดเทา่ของจรงิ 
ซงึมขีนาดใหญม่าก ในบรเิวณหา้ง ก็จะมรีา้นคา้สําหรับคอกนัดมั อยา่งเชน่ กนัดมัคาเฟ่ (Gundam 
Cafe) และถา้อยากเขา้ไปดนูทิรรศกาลกนัดัม ก็ตอ้งไปท ีกนัดมัฟรอนท ์(Gundam Front) ซงึอยู่
ในบรเิวณหา้ง ไดเวอรซ์ติ ี

คาํ         อสิระรบัประทานอาหารคาํตามอธัยาศยั 

ทพีกั TOYOKO INN หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 
 
 



 

 
วนัท ี4 อสิระในกรงุโตเกยีว หรอืซอืทวัรเ์สรมิโตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์
เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 
 ***อสิระทอ่งเทยีวเต็มวนั*** ไมม่รีถบสัใหบ้รกิาร แตม่ไีกดแ์นะนําการเดนิทางใหท้า่น 

ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูการเดนิทางจากไกด ์เพอืความสะดวกในการเดนิทาง  
หรอืชอ้ปปิงในยา่นการคา้อนัทนัสมยัของมหานครโตเกยีวศนูยร์วมวยัรุน่แหลง่ชอ้บปิง 

 แนะนําสถานททีอ่งเทยีวในโตเกยีว (ไมร่วมคา่เดนิทาง หรอืคา่ตวัรถไฟ)  
  OPTION A: ซอืทวัรเ์สรมิโตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์ หรอื ดสินยีซ์ ี เพมิผูใ้หญท่า่นละ 2,700 

บาท  เด็กตาํกวา่ 12 ปี 2,000 บาท ราคาอาจมกีารเปลยีนแปลง (ไมร่วมคา่เดนิทาง หรอื
คา่ตวัรถไฟ) โตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์เป็นสวนสนุกทมีนัีกทอ่งเทยีวตอ่ปีเกอืบ 20 ลา้นคนตอ่ ซงึมาก
ทสีดุในประเทศญปีุ่ น และมากเป็นอนัดบั 2 ของโลก สรา้งขนึโดยบรษัิท
ผลติภาพยนตรก์ารต์นูวอลทด์สินยี ์  เปิดใหบ้รกิารในปี 1983 ซงึเป็นสวน
สนุกดสินยีแ์ลนดแ์หง่แรกทสีรา้งขนึนอกประเทศสหรัฐอเมรกิา ประกอบ
ดว้ยธมีหลกั 7 ธมี โดยตกแตง่ตามฤดกูาล และมกีารเดนิขบวนพาเหรด
ทสีนุกสนาน เชญิทา่นพบกบัความอลงัการซงึเต็มไปดว้ยเสน่หแ์หง่
ตํานานและจนิตนาการของการผจญภัย ใชท้นุในการกอ่สรา้ง 600 ลา้น
เยน โดยการถมทะเล ทา่นจะไดพ้บสมัผัสกบัเครอืงเลน่ในหลายรปูแบบ 
เชน่ ทา้ทายความมนัสเ์หมอืนอยูใ่นอวกาศไปกบั SPACE MOUTAIN, 
ระทกึขวญักบั HAUNTED MANSION บา้นผสีงิ, ตนืเตน้กบั SPLASH 
MOUNTAIN, นังเรอืผจญภยัในป่ากบั JUNGLE CRUISE, เทยีวบา้นหมพีหูต์ะลยุอวกาศไปกบั 
BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO BLASTERS, เขา้ไปอยูใ่นโลกแหง่จนิตนาการกบัการต์นูททีา่นชนื
ชอบของ WALT DISDEY เชน่ มกิกเีมา้ส,์ มนินเิมา้ส,์ โดนัลดกั ฯลฯ หรอืชอ้ปปิงซอืของทรีะลกึ
ภายในวนสนุกอยา่งจใุจและอกีมากมายทรีอทา่นพสิจูนค์วามมนัสก์นัอยา่งเต็มท ี ใหท้า่นได ้
สนุกสนานตอ่กบัเครอืงเลน่นานาชนดิอยา่งจใุจ  

   OPTION B: อสิระเพลดิเพลนิในกรงุโตเกยีว  

   สําหรบัทา่นทเีลอืกทจีะอสิระในเมอืงโตเกยีว ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูการเดนิทางจาก
มคัคเุทศก ์ เพอืความสะดวกในการเดนิทางหรอืชอ้ปปิงในยา่นการคา้อนัทนัสมยัของมหานคร
โตเกยีวศนูยร์วมวยัรุน่แหลง่ชอ้บปิงชอืดงั  

 แนะนําสถานททีอ่งเทยีวในโตเกยีว (ไมร่วมคา่เดนิทาง หรอืคา่ตวัรถไฟ) 
 ยา่นฮาราจกู ุทา่นจะไดพ้บกบัการแตง่ตัวทเีป็นเอกลักษณ์ แหวกแนว ตามสไตลว์ัยรุ่นญปีุ่ น การ
แตง่กายเลยีนแบบคาแรคเตอรก์ารต์นูตา่งๆ  

 โอโมเตะซนัโด รา้น Kiddyland ศนูยร์วมของเลน่หลากหลาย น่ารัก และแปลกๆ เหมาะสําหรับ
เป็นของฝากเด็กเล็ก เด็กโต ตุก๊ตาบลายด ์สนูปปี คติต ีคาแรคเตอรต่า่งๆ หรอื เกมส ์ของเด็กเลน่
ทหีลากหลายใหท้า่นไดเ้ลอืกชมเลอืกซอืหาอยา่งจใุจ  
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1) NARITA EXPRESS (N'EX) – เสน้สแีดงตามรปู เดนิทางเขา้โตเกยีวจากทางทศิใต ้
ผา่นจบิะเขา้สถานีโตเกยีว ใชเ้วลา 53 นาท ีแลว้ขบวนรถจะแยกเป็น 2 ตอนตามหมายเลขโบก ี
สว่นแรกวงิขนึไปทางเหนือผ่าน SHINJUKU, OMIYA สว่นหลังวงิไปทาง YOKOHAMA, 
TOTSUKA, OFUNA คา่รถอยูท่ ี2,940 เยน – 4,180 เยน รถไฟขบวน NARITA EXPRESS วงิ
ดว้ยความเร็วสงูสดุ 130 กโิลเมตรตอ่ชวัโมง ใหบ้รกิารจากหลายๆสถานใีนโตเกยีวและปรมิณฑล 
ทกุขบวนจะวงิผา่นสถานีโตเกยีว ซงึเป็นสถานีทขีบวนรถจะเชอืมตอ่กันหรอืแยกจากกนั ปกตแิลว้
ขบวนทมีาจากโอฟนุะหรอืโยโกฮามา่จะเชอืมตอ่กบัขบวนทมีาจากชนิจกุ ุอเิคะบคุโุระ หรอืโอมยิะ 
กลายเป็นขบวนเดยีวกนัวงิตอ่ไปจนถงึทา่อากาศยานนะรติะ (ผา่นทาง Sōbu Main Line และ สาย
นารติะ) 

2)  รถไฟ JR เป็นรถไฟธรรมดา – เสน้สเีขยีว ใชเ้วลา 80 นาท ีเดนิทางไปสถาน ีTOKYO 
ราคาประมาณ 1,280 เยน 

3)  KEISEI SKYLINER – เสน้สนํีาเงนิ รถดว่นของฝัง KEISEI เดนิทางจากสนามบนินารติะ 
ผา่นสถานนีปิโปร ิสดุปลายทางทอีเุอโนะ ใชเ้วลาเพยีง 41 นาท ีคา่โดยสารประมาณ 2,470 เยน 
KEISEI SKYLINER วงิดว้ยความเร็วสงูสดุ 160 กโิลเมตรตอ่ชวัโมง SKYLINER มรีถออกทกุๆ 
20 และ 40 นาท ีในระหวา่งชว่งเวลา 14.00-16.00 มรีถวงิ 3 เทยีวตอ่ชวัโมง กรณีใชบ้รกิาร 
KEISEI LINE สามารถตอ่รถไฟ JR (JR Yamanote Line) ไปยังสถานตีา่งๆในโตเกยีวไดอ้ยา่ง
สะดวกสบาย ไมว่า่จะเป็น AKIHABARA, TOKYO, SHINJUKU, SHIBUYA, HARAJUKU 

4)  ACCESS EXPRESS – เสน้สสีม้ เป็นรถดว่นพเิศษของสาย KEISEI ปลายทางอยูท่สีถานอีุ
เอโนะ ใชเ้วลาประมาณ 1 ชวัโมง คา่โดยสารประมาณ 1,240 เยน 

5)  KEISEI MAIN LINE – เสน้สฟ้ีา เป็นรถไฟแบบดว่น (RAPID SERVICE) วงิจากสนามบนิ
ไปสดุปลายทางทอีเุอโนะ ใชเ้วลาตงัแต ่60 – 90 นาท ีคา่โดยสารประมาณ 1,030 เยน 
*อาหารกลางวนั-เย็น อสิระตามอธัยาศยั เพอืความสะดวกในการชอ้ปปิง* 

ทพีกั TOYOKO INN  หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 
 

วนัท ี5 สนามบนินารติะ-สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ 
เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 
 สมควรแกเ่วลานําทานเดนิทางสูส่นามบนินารติะ  
13.55 น. ออกเดนิทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายบนินกสกู๊ต เทียวบนิที XW101 (ใชร้ะยะเวลาในการ

เดนิทางประมาณ 6.50 ชวัโมง)  
** ไมม่บีรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืงบนิ ใชเ้วลาบนิโดยประมาณ 7 ชวัโมง ** 

18.25 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ 
 

โปรแกรมสามารถสลบัปรบัเปลยีนไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้ 
** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนอืงจากเป็นราคาพเิศษ **  

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถนิ (ถา้ม)ี
ทา่นละ 2,000 บาท/ทรปิ (ชําระทสีนามบนิดอนเมอืงในวนัเช็คอนิ) 

(คา่ทปิหวัหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 
 
อตัราคา่บรกิารทวัร ์



 

 
อตัราคา่บรกิารรวม 
 คา่ตวัเครอืงบนิไป-กลบัตามรายการทรีะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีนํามนั  
 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
 โรงแรมทพัีกตามทรีะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามรายการทรีะบ ุ   
 คา่อาหาร ตามรายการทรีะบ ุ  
 ค่าเบยีประกันอุบัตเิหตุในการเดนิทางท่องเทยีว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงอืนไขตามกรรม

ธรรม)์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครอืงดมื คา่ซกัรดี คา่

มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทมีไิดร้ะบใุนรายการ 
 คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายนืรอ้งขอวซีา่อกีครัง (เนืองจากทางญปีุ่ นได ้

ประกาศยกเวน้การยนืวซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ นใหก้บัคนไทยสําหรับผูท้ปีระสงคพํ์านักระยะสนัในประเทศญปีุ่ น
ไมเ่กนิ 15 วนั) 

 หากในภายหลังทางรัฐบาลญปีุ่ นประกาศใหย้นืวซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจา่ยเพมิ 2,000 บาท สําหรับ
การยนืรอ้งขอวซีา่ 

 คา่ธรรมเนียมในกรณีทกีระเป๋าสัมภาระทมีนํีาหนักเกนิกวา่ทสีายการบนินันๆกําหนดหรอืสัมภาระใหญ่เกนิ
ขนาดมาตรฐาน 

 คา่ภาษีนํามนั ทสีายการบนิเรยีกเก็บเพมิ ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตวัเครอืงบนิไปแลว้ 
 คา่นําหนักกระเป๋าสมัภาระ ทหีนักเกนิสายการบนิกําหนด (ปกต ิขาไป 20 กก. // ขากลบั 20 กก.) 

 
 

วนัเดนิทาง ราคา เด็กอายตุาํกวา่ 2 ปี พกัเดยีว 

6-10 ม.ิย.18 16,999 7,000 8,900 
8-12 ม.ิย.18 16,999 7,000 8,900 
10-14 ม.ิย.18 15,888 7,000 8,900 
12-16 ม.ิย.18 15,888 7,000 8,900 
14-18 ม.ิย.18 17,999 7,000 8,900 
16-20 ม.ิย.18 16,999 7,000 8,900 
18-22 ม.ิย.18 15,888 7,000 8,900 
20-24 ม.ิย.18 16,999 7,000 8,900 
22-26 ม.ิย.18 17,999 7,000 8,900 
24-28 ม.ิย.18 15,888 7,000 8,900 
26-30 ม.ิย.18 15,888 7,000 8,900 
28 ม.ิย. – 2 ก.ค.18 17,999 7,000 8,900 
30 ม.ิย. – 4 ก.ค.18 17,999 7,000 8,900 



 

 คา่ทปิคนขับรถ และไกดท์อ้งถนิ(ถา้ม)ี ทา่นละ 2,000 บาท/ทรปิ ชําระทสีนามบนิในวัน
เชค็อนิ (คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 

 ภาษีมลูคา่เพมิ 7 % และภาษีหกั ณ ทจีา่ย 3 % (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ/ใบกํากบัภาษี) 
 

เงอืนไขการสํารองทนีงั 
 กรณุาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทาง และกรณุาเตรยีมเงนิมัดจํา 15,000 บาท พรอ้มกบั

เตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วนั หลงัจากทําการจองแลว้ 
 การชําระคา่ทัวรส์ว่นทเีหลอืทางบรษัิทฯ จะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน ทา่นควรจัดเตรยีมคา่

ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นกําหนด เนอืงจากทางบรษัิทตอ้งสํารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ทพัีกและตัวเครอืงบนิ 
มฉิะนันจะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

 หากทา่นทตีอ้งการออกตัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจังหวัด) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ท ีกอ่นออกบัตร
โดยสารทุกครัง หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ท ีทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึ 
รวมถงึการลา่ชา้ของสายการบนิระหวา่งประเทศ 

 หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ นังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตัว หรอืไมส่ะดวกใน
การเดนิทางท่องเทยีวในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชัวโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายใน
ครอบครัวของทา่นเอง เนอืงจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์งัหมด 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
 ไม่สามารถยกเลกิได ้เนืองจากเป็นราคาโปรโมชัน และขอเก็บเงนิทังหมด (แตส่ามารถเปลยีนชอืผูเ้ดนิทางได ้

ตามกําหนดของแตล่ะสายการบนิกอ่นการเดนิทาง) 
 
หมายเหต ุ
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธยิกเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 5 วนั ในกรณีทไีมส่ามารถทํากรุป๊ไดอ้ยา่งนอ้ย 
30 ทา่น ในกรณีนบีรษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้งัหมด หรอืจดัหาคณะทวัรอ์นืใหถ้า้ตอ้งการ 
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ ีเมอืเกดิเหตจุําเป็นสุดวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ข
ได ้และจะไมร่บัผดิชอบใด  ๆในกรณีทสีญูหาย สูญเสยี หรอืไดร้บับาดเจ็บทนีอกเหนอืความรบัผดิชอบของหวัหนา้
ทวัรแ์ละอบุตัเิหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การจราจร, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่ง  ๆเป็นตน้ 
กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนอืงจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทไีมว่า่เหตุผลใด  ๆก็
ตามทางบรษิทัของสงวนสทิธใินการ ไมค่นืคา่ทวัรท์งัหมด หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมต่ํากวา่ 
6 เดอืน  
 
 
บรกิารเพมิเตมิ Wifi เลน่เน็ตชวิ ชวิ ตลอดทปิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ปีระสงคจ์ะพํานักระยะสันในประเทศญปีุ่ นไม่

เกนิ 15 วัน ไมว่า่จะดว้ยวัตถปุระสงคเ์พอืการทอ่งเทยีว เยยีมญาต ิหรอืธรุกจิ จะตอ้งยนืเอกสารในขันตอน
การตรวจเขา้เมอืง เพอืยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญปีุ่ น* ดงัตอ่ไปน ี

 ตวัเครอืงบนิขาออกจากประเทศญปีุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
 สงิทยีนืยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายทอีาจเกดิขนึในระหว่างทพํีานักในประเทศญปีุ่ นได ้(เชน่ 

เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 
 ชอื ทอียู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทพํีานักในประเทศญปีุ่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 
 กําหนดการเดนิทางระหวา่งทพํีานักในประเทศญปีุ่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 
 คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญปีุ่ น (สําหรับกรณีการเขา้ประเทศญปีุ่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
 หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมตํ่ากวา่ 6 เดอืน  
 กจิกรรมใดๆ ทจีะกระทําในประเทศญปีุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสงิทขีัดตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบัตกิารพํานัก

ระยะสนั 
 ในขนัตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วนั 
 เป็นผูท้ไีม่มปีระวัตกิารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญีปุ่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้

ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิจีะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดทงัหมดกอ่นทําการจอง เพอืความถูกตอ้งและ

ความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะเลอืนการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขนึในกรณีทมีผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น  
 ขอสงวนสทิธกิารเก็บคา่นํามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพมิ หากสายการบนิมกีารปรับขนึกอ่นวนัเดนิทาง  
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนเทยีวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนอืงจากสาเหตตุา่งๆ  
 บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, 

การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนําสงิของผดิกฎหมาย ซงึอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบ
ของบรษัิทฯ  

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทงัสนิ หากเกดิสงิของสญูหาย อนัเนอืงเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจาก
การโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทยีวเอง  

 เมอืท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรือค่าทัวร์ทังหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับ
เงอืนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทงัหมด  

 รายการนีเป็นเพยีงขอ้เสนอทตีอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครังหนงึ หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมทพัีกใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซงึอาจจะปรับเปลยีนตามทรีะบใุนโปรแกรม  



 

 การจัดการเรอืงหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทเีขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุร ี
/ ปลอดบหุรไีด ้โดยอาจจะขอเปลยีนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้พัีก ทังนขีนึอยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิาร
ของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  

 กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่น
การเดนิทาง มฉิะนันบรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

 มคัคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทังสนิแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสาร
ลงนามโดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นัน 

 ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นอืงจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีที
ผูเ้ดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรม
แรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทยีว อนัเนอืงมาจากการกระทําทสีอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ี
เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอนื ๆ  

 กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอ
สงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดยีว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพมิ  

 สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวนัหยดุเทศกาลของญปีุ่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทํา
ใหเ้วลาในการทอ่งเทยีวและ ชอ้ปปิงแตล่ะสถานทนีอ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขัยรถใน
การบรหิารเวลา ซงึอาจจะขอความร่วมมือจากผูเ้ดนิทางในบางครังทีตอ้งเร่งรีบ เพือใหไ้ดท้่องเทียวตาม
โปรแกรม 

 บรกิารนําดมืท่านวันละ 1ขวด ต่อคนต่อวันเรมิในวันท ี2 ของการเดนิทาง ถงึวันท ี3 ของการเดนิทาง การ
บรกิารของรถบสันําเทยีวญปีุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญปีุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชวัโมง ในวันนันๆ มิ
อาจเพิมเวลาได ้โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทังนีขนึอยู่กับสภาพ
การจราจรในวันเดนิทางนันๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสทิธใินการปรับเปลียนเวลาท่องเทียวตามสถานทีใน
โปรแกรมการเดนิทาง 

 
 


