
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

วนัที ่1 กรุงเทพ-สนามบนิดอนเมอืง 

23.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคาร1 ผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ สนามบนิดอนเมอืงเคานเ์ตอร์
สายการบนินกสกูต๊ (XW) พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวก 

สายการบนิ NOK SCOOT ใชเ้ครือ่ง Boeing 777-200 จดัทีน่ ัง่แบบ 3-4-3 เครือ่งใหญ ่ 
พเิศษ: นํา้หนกักระเป๋า 20 กโิลกรมัตอ่ทา่น  

(หากตอ้งการซือ้นํา้หนกัเพิม่จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ) 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

วนัที ่2  สนามบนินาริ ตะ-โตเกยีว- วดัอาซากุสะ -ถนนนากามเิซะ- ถา่ยรูปโตเกยีว
สกายทร-ีชงชาแบบญีปุ่่ น-อาบนํา้แร ่แชอ่อนเซ็น 

 
02.20 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงโตเกยีว ประเทศญีปุ่่ น โดยสายบนินกสกูต๊ เทีย่วบนิที ่XW102 

(ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 6.15 ช ัว่โมง)    

** ไมม่บีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ใชเ้วลาบนิโดยประมาณ 6 ช ัว่โมง ** 
10.25 น.   ถงึ เมอืงนารติะ ประเทศญีปุ่่ น หลังจากผา่นขัน้ตอนศลุกากรแลว้นําทา่นเดนิทางสูท่ีพั่ก  (เวลาที่

ญีปุ่่ น เร็วกวา่เมอืงไทย 2 ชัว่โมง กรณุาปรับนาฬกิาของทา่นเพือ่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา ) 
***สําคญัมาก!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตใหน้ําอาหารสด จาํพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้

เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั***  
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั แบบเบนโตะ บนรถ 

     โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง คํา่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพฯ สนามบนิดอนเมอืง 
(XW102: 02.20-10.25) 

    

2 สนามบนินารติะ- โตเกยีว- วดัอาซากสุะ ถนนนากามิ

เซะ-ถา่ยรปูโตเกยีวสกายทร-ีชงชาแบบญีปุ่่ น 
แชอ่อนเซ็น 

   FUJI HOTEL  

หรอืเทยีบเทา่  
(ออนเซ็น) 

3 ภเูขาไฟฟจู ิ(ช ัน้5)-ศนูยจ์ําลองแผน่ดนิไหว หมูบ่า้น
นํา้ใส โอชโินะฮคัไค-หา้งโอไดบะ ไดเวอรซ์ติ ี้ ชมก ัน้
ด ัม้ตวัใหญ ่

   NARITA HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 

4 อสิระชอ้ปป้ิงในกรงุโตเกยีวหรอืเลอืกซือ้ทวัรเ์สรมิ

โตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์ 
(ไมม่บีสับรกิาร แตม่ไีกดแ์นะนําเสน้ทาง) 

   NARITA HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 

5 วดันารติะซนั-สนามบนินารติะ-สนามบนิดอนเมอืง 
กรงุเทพฯ 

(XW101: 13.55-18.25) 

    



 

นําทา่นเดนิทางสู ่“มหานครโตเกยีว” เพือ่นมัสการเจา้แมก่วนอมิทองคํา  ณ “วดัอาซากุสะ ” วัด
ทีไ่ดช้ือ่วา่เป็นวัดทีม่คีวามศักดิส์ทิธิ ์และไดร้ับความเคารพนับถอืมากทีส่ดุแหง่หนึง่ในกรงุโตเกยีว  

ภายในประดษิฐานองคเ์จา้แมก่วนอมิทองคําทีศ่ักดิส์ทิธิ์  ขนาด 5.5 เซนตเิมตร  ซึง่มักจะมผีูค้นมา
กราบไหวข้อพรเพือ่ความเป็นสริมิงคลตลอดทัง้ปี ประกอบกับภายในวัดยังเป็นทีต่ัง้ของโคมไฟยักษ์

ทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุในโลกดว้ยความสงู 4.5 เมตร ซึง่แขวนหอ้ยอยู่  ณ ประตทูางเขา้ที่ อยูด่า้นหนา้
สดุของวัด ทีม่ชี ือ่วา่ “ประตฟู้าคํารณ” และถนนจากประตเูขา้สูต่ัววหิารทีป่ระดษิฐานเจา้แมก่วนอมิท

องคํา มชีือ่วา่ “ถนนนากามเิซะ ” ซึง่เป็นทีต่ัง้ของรา้นคา้ขายของทีร่ะลกึพืน้เมอืงตา่งๆ  มากมาย 
อาท ิขนมนานาชนดิ ของเลน่ รองเทา้ พวงกญุแจทีร่ะลกึ ฯลฯ ใหท้กุทา่นไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝาก
ของทีร่ะลกึ  และทา่นสามารถเดนิไปถา่ยรปูคูก่ับหอคอยทีส่งูทีส่ดุในโลก แลนดม์ารก์แหง่ใหม่

ของกรงุโตเกยีว ณ รมิแมน้ํ่าสมุดิะ “หอคอยโตเกยีวสกาย ทร”ี (Tokyo Sky tree)  
(ไมร่วมคา่ขึน้หอคอย) หอสง่สญัญาณโทรคมนาคมทีส่งูทีส่ดุในโลก 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

จากนัน้นําทา่นสมัผัสประสบการณ์ พธิชีงชาแบบญีปุ่่ น ใหท้า่นไดเ้รยีนรู ้
และสมัผัสวธิกีารชงชาแบบคนญีปุ่่ น และอสิระใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้ราคา

ถกูตามอัธยาศัย บรเิวณดา้นหลังของรา้น ทา่นสามารถชมววิทวิทัศน์ของ
ทะเลสาบคาวากจูโิกะและมภีเูขาไฟฟจูทิีส่วยงามอยูเ่บือ้งหลัง 

คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร ของโรงแรม  

พกัทีโ่รงแรม FUJI HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั  

ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการ  แช่นํา้แรอ่อนเซ็น

ธรรมชาติ เชือ่วา่ถา้ไดแ้ชน้ํ่าแรแ่ลว้ จะทําใหผ้วิพรรณ

สวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขีึน้ 

 

วนัที ่3 ภูเขาไฟฟจู ิ (ช ัน้5)-ศนูยจ์ําลองแผน่ดนิไหว- หมูบ่า้นนํา้ใส  โอชโินะฮคั ไค    
หา้งโอไดบะ ไดเวอรซ์ติตี ้ชมกนัด ัม้ตวัใหญ ่ 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นําทา่นเดนิทางสู่ “ภูเขาไฟฟูจ”ิ เป็นภเูขาทีส่งูทีส่ดุในญีปุ่่ น รอบๆ ภเูขาเต็มไปดว้ยธรร มชาตอิัน

งดงามทีล่งตัว ความสงูเหนือจากระดับน้ําทะเล 3,776 เมตรซึง่เป็นสญัลักษณ์ สําคัญของประเทศ

ญีปุ่่ น นําทา่นขึน้สูช่ัน้ที ่ 5 ของภเูขาไฟฟจู ิ เพือ่ชมทัศนียภาพของภเูขาไฟ ทกุทา่นจะไดเ้ห็นถงึ

ความสวยงามของตัวภเูขาและววิโดยรอบของภเูขาไฟฟจูซิ ึง่เป็นภเูขาไฟทีย่ังดับไมส่นทิ และ

สมัผัสกับความหนาวเย็น ใหท้กุทา่นไดถ้า่ยภาพความประทับใจเก็บไว ้และเลอืกซือ้สนิคา้ของที่

ระลกึซึง่เป็นสญัลักษณ์รปูภเูขาไฟฟจูใินหลาก หลายบรรยากาศไดอ้กีดว้ย  (ขอสงวนสทิธิไ์มข่ ึน้ 

ในกรณีทีอ่ากาศไมเ่อือ้อํานวย หรอืทางขึน้ปิด  ทางบรษิทัจะนําทา่นเดนิทางสูโ่ออชิปิารค์ 

ซึง่เป็นสวนดอกไมต้ามฤดกูาลตา่งๆ และใหท้า่นถา่ยรปูกบัววิภูเขาไฟฟูจแิละชมความ

สวยงามของทะเลสาบคาวากูจโิกะ) จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่ศนูยจ์าํลองแผน่ดนิไหว ใหท้า่น

ไดช้มการสาธติและการแสดงขอ้มลูของการปะทขุองภเูขาไฟ รวมไปถงึการเอาตัวรอดจากสิง่กดี

ขวาง หลังจากเกดิแผน่ดนิไหว  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้นํา ทา่น เดนิทางสู่  “หมูบ่า้นโอชโินะฮกัไก ” (Oshino Hakkai) เป็นแหลง่น้ํา ตาม

ธรรมชาตติัง้อยูใ่นหมูบ่า้นโอชโินะ ใหท้า่นสมัผัสไดถ้งึอากาศบรสิทุธิ ์และไอเย็นจากแหลง่น้ํา

ธรรมชาต ิโดยในบอ่น้ําใสแจว๋มปีลาหลากหลายพันธุแ์หวกวา่ยสบายอารมณ์ อณุหภมูใินน้ําเฉลีย่

อยูท่ี ่10-12 องศาฯ นอกจากชมแลว้ก็ยังมน้ํีาผดุจากธรรมชาตใิหต้ักดืม่ตามอัธยาศัย และทีสํ่าคัญ 

หมูบ่า้นโอชโินะยังเป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงสนิคา้โอท็อปชัน้เยีย่มอกีดว้ย ที่หมูบ่า้นนี้มขีองขึน้ชือ่อยา่ง    

โมจชิาเขยีวไสถ้ ัว่แดงยา่ง ขนมฮติทีห่มูบ่า้นน้ําศักดิส์ทิธิโ์อชโินะฮักไก  

  

จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่ยา่นโอไดบะ (Odaiba) เป็นเกาะทีส่รา้งขึน้

ไวเ้ป็นแหลง่ชอ้ปป้ิง  และแหลง่บันเทงิตา่งๆ ในอา่วโตเกยีว  ไดร้ับการ

ปรับปรงุใหม้ชี ือ่เสยีงและเป็นทีน่ยิมในชว่งหลังของปี  1990 นอกจากมี

สถาปัตยกรรมทีส่วยงามตัง้อยูม่ากมายแลว้  แตก็่ยังคงความเป็น

ธรรมชาตไิวด้ว้ย ความอดุมสมบรูณ์ของพืน้ทีส่เีขยีว  ไดเวอรซ์ติ ี้  

โตเกยีว พลาซา่ (DiverCity Tokyo Plaza) เป็นหา้งดังอกีหา้งหนึง่ 

ทีอ่ยูบ่นเกาะ โอไดบะ จดุเดน่ของหา้งนี้ก็คอื หุน่ยนตก์นัด ัม้  ขนาดเทา่

ของจรงิ  ซึง่มขีนาดใหญม่าก  ในบรเิวณหา้ง  ก็จะมรีา้นคา้สําหรับคอ

กันดัม้ อยา่งเชน่ กนัด ัม้คาเฟ่  (Gundam Cafe) และถา้อยากเขา้ไปดู

นทิรรศกาลกันดัม้ ก็ตอ้งไปที่ กนัด ัม้ฟรอนท์ (Gundam Front) ซึง่อยู่

ในบรเิวณหา้ง ไดเวอรซ์ติี ้

คํา่         อสิระรบัประทานอาหารคํา่ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั NARITA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 
 

วนัที ่4 อสิระชอ้ปป้ิงในกรุงโตเกยีว หรอืเลอืกซือ้ทวัรเ์สรมิโตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ไมม่รีถบสัใหบ้รกิาร แตม่ไีกดแ์นะนําการเดนิทางใหท้า่น   

ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูการเดนิทางจากไกด ์เพือ่ความสะดวกในการเดนิทาง 

OPTION A: นําทา่นเดนิทางสู ่โตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์หรอื ดสินยีซ์ ี 

** ราคาบตัรเขา้ดสินยี ์เด็กอาย ุ4-11 ปี 2,000 บาท 

อาย ุ12-17 ปี 2,400 บาท 18 ปีขึน้ไป ราคา 2,700 บาท 

[ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลง] ** 



 

 

 

 

 

 

เชญิทา่นพบกับความอลังการซึง่เต็มไปดว้ยเสน่หแ์หง่ตํานานและจนิตนาการของการผจญภยั ใช ้

ทนุในการกอ่สรา้ง 600 ลา้นเยน โดยการถมทะเล ทา่นจะไดพ้บสมัผัสกับเครือ่งเลน่ในหลาย

รปูแบบ เชน่ ทา้ทายความมันสเ์หมอืนอยูใ่นอวกาศไปกับ SPACE MOUTAIN, ระทกึขวัญกับ 

HAUNTED MANSION บา้นผสีงิ , ตืน่เตน้กับ SPLASH MOUNTAIN, น่ังเรอืผจญภยัในป่ากับ 

JUNGLE CRUISE, เทีย่วบา้นหมพีหูต์ะลยุอวกาศไปกับ BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO 

BLASTERS, เขา้ไปอยูใ่นโลกแหง่จนิตนาการกับการต์นูทีท่า่นชืน่ชอบของ WALT DISDEY เชน่ 

มกิกีเ้มา้ส์, มนินเิมา้ส์, โดนัลดั๊ก ฯลฯ หรอืชอ้ปป้ิงซือ้ของทีร่ะลกึภายในวนสนุกอยา่งจใุจและอกี

มากมายทีร่อทา่นพสิจูน์ความมันสก์ันอยา่งเต็มที ่ใหท้า่นไดส้นุกสนานตอ่กับเครือ่งเลน่นานาชนดิ

อยา่งจใุจ 

อสิระอาหารกลางวนั และอาหารเย็นตามอธัยาศยั  
เพือ่ใหท้า่นใชเ้วลาอยา่งคุม้คา่ 

 

OPTION B: อสิระชอ้ปป้ิงเพลดิเพลนิในโตเกยีว (ขึน้รถไฟเทีย่วเอง มคีา่ใชจ้า่ยตามระยะทาง) 

   สําหรบัทา่นทีเ่ลอืกทีจ่ะอสิระในเมอืงโตเกยีว ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูการเดนิทางจา ก

มัคคเุทศกเ์พือ่ความสะดวกในการเดนิทางหรอืชอ้ปป้ิงในยา่นการคา้อันทันสมัยของมหานคร

โตเกยีวศนูยร์วมวัยรุน่แหลง่ชอ้บป้ิงชือ่ดัง  

 แนะนําสถานทีท่อ่งเทีย่วในโตเกยีว (ไมร่วมคา่เดนิทาง หรอืคา่ต ัว๋รถไฟ) 

 ยา่นฮาราจกูุ ทา่นจะไดพ้บกับการแตง่ตัวทีเ่ป็นเอกลักษณ์ แหวกแนว ตามสไตลว์ัยรุน่ญีปุ่่ น การ

แตง่กายเลยีนแบบคาแรคเตอรก์ารต์นูตา่งๆ  

 โอโมเตะซนัโด รา้น Kiddyland ศนูยร์วมของเลน่หลากหลาย น่ารัก และแปลกๆ เหมาะสําหรับ

เป็นของฝากเด็กเล็ก เด็กโต ตุ๊กตาบลายด ์สนูปป้ี คติตี ้คาแรคเตอรต่า่งๆ หรอื เกมส ์ของเด็กเลน่

ทีห่ลากหลายใหท้า่นไดเ้ลอืกชมเลอืกซือ้หาอยา่งจใุจ  

 ชบิูยา่ ยา่นวัยรุน่ชือ่ดังอกีแหง่ของมหานครโตเกยีวทา่นจะไดต้ืน่ ตาตืน่ใจกับแฟชัน่ทันสมัยของ

หนุ่มสาวชาวแดนปลาดบิจากรา้นคา้มากมาย มากกวา่ 100 รา้นคา้ และ “ตกึ 109” ตกึชือ่ดังที่

เป็นสญัลักษณ์ของยา่นนัน้  

 ตลาดอะเมโยโกะ (Ameyoko Market) ตลาดทีค่กึคักเกอืบตลอดเวลาตัง้อยูร่ะหวา่งสถานีอุ

เอโนะ (Ueno Station) และสถานีโอคาชมิาช ิ (Okachimachi Station) สนิคา้หลากหลายชนดิ

ทัง้ ของสด ของใช ้เครือ่งสําอาง กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้ทัง้ของญีปุ่่ น และของนําเขา้ทีส่ว่นใหญ่

จะมรีาคาถกูกวา่ในหา้งบางรา้นอาจจะตอ่ราคาเพิม่ไดอ้กี อาหารทะเล ผลไม ้ผักสด รา้นขนมและ

ของกนิเลน่  

 
จากโรงแรมยา่นนารติะ เราสาม ารถน่ังรถ SHUTTLE BUS ของโรงแรม (กรณีโรงแรมมรีถบสั

ใหบ้รกิาร ) ไปตอ่รถทีส่นามบนินารติะเขา้สูก่ลางเมอืงโตเกยีว โดยสามารถทําไดห้ลายวธิ ี

อยา่งเชน่ รถไฟ รถโดยสารประจําทาง และ แท็กซี ่ในปัจจบุันวธิทีีกํ่าลังเป็นทีน่ยิมคอืการน่ังรถไฟ 

รถไฟฟ้าทีใ่หบ้รกิารจากสนามบนินารติะเขา้เมอืงโตเกยีว มอียูห่ลักๆ 5 สายดว้ยกัน ไดแ้ก ่

แนะนําวธิกีารเดนิทางจากนารติะเขา้สูโ่ตเกยีว 



 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

1) NARITA EXPRESS (N'EX) – เสน้สแีดงตามรปู  เดนิทางเขา้โตเกยีวจากทางทศิใต ้  

ผา่นจบิะเขา้สถานีโตเกยีว  ใชเ้วลา  53 นาที แลว้ขบวนรถจะแยกเป็น  2 ตอนตามหมายเลขโบกี้  

สว่นแรกวิง่ขึน้ไปทางเหนือผา่น  SHINJUKU, OMIYA สว่นหลังวิง่ไปทาง  YOKOHAMA, 

TOTSUKA, OFUNA คา่รถอยูท่ี่ 2,940 เยน – 4,180 เยน รถไฟขบวน  NARITA EXPRESS วิง่

ดว้ยความเร็วสงูสดุ 130 กโิลเมตรตอ่ชัว่โมง ใหบ้รกิารจากหลายๆสถานีในโตเกยีวและปรมิณฑล  

ทกุขบวนจะวิง่ผา่นสถานีโตเกยีว ซึง่เป็นสถานีทีข่บวนรถจะเชือ่มตอ่กันหรอืแยกจากกัน  ปกตแิลว้

ขบวนทีม่าจากโอฟนุะหรอืโยโกฮามา่จะเชือ่มตอ่กับขบวนทีม่าจากชนิจกุ ุอเิคะบคุโุระ หรอืโอมยิะ  

กลายเป็นขบวนเดยีวกันวิง่ตอ่ไปจนถงึทา่อากาศยานนะรติะ (ผา่นทาง Sōbu Main Line และ สาย

นารติะ) 

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

3)  KEISEI SKYLINER – เสน้สนีํา้เงนิ  รถดว่นของฝ่ัง KEISEI เดนิทางจากสนามบนินารติะ 

ผา่นสถานีนปิโปร ิสดุปลายทางทีอ่เุอโนะ ใชเ้วลาเพยีง 41 นาท ีคา่โดยสารประมาณ  2,470 เยน 

KEISEI SKYLINER วิง่ดว้ยความเร็วสงูสดุ 160 กโิลเมตรตอ่ชัว่โมง SKYLINER มรีถออกทกุๆ 

20 และ 40 นาท ีในระหวา่งชว่งเวลา 14.00-16.00 มรีถวิง่ 3 เทีย่วตอ่ชัว่โมง กรณีใชบ้รกิาร 

KEISEI LINE สามารถตอ่รถไฟ JR (JR Yamanote Line) ไปยังสถานีตา่งๆในโตเกยีวไดอ้ยา่ง

สะดวกสบาย ไมว่า่จะเป็น AKIHABARA, TOKYO, SHINJUKU, SHIBUYA, HARAJUKU 

4)  ACCESS EXPRESS – เสน้สสีม้  เป็นรถดว่นพเิศษของสาย KEISEI ปลายทางอยูท่ีส่ถานีอุ

เอโนะ ใชเ้วลาประมาณ 1 ชัว่โมง คา่โดยสารประมาณ 1,240 เยน 

5)  KEISEI MAIN LINE – เสน้สฟ้ีา เป็นรถไฟแบบดว่น (RAPID SERVICE) วิง่จากสนามบนิ

ไปสดุปลายทางทีอ่เุอโนะ ใชเ้วลาตัง้แต ่60 – 90 นาท ีคา่โดยสารประมาณ 1,030 เยน 

*อาหารกลางวนั-เย็น อสิระตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง* 

ทีพ่กั NARITA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 
 

วนัที ่5 วดันารติะซนั-สนามบนินารติะ-สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ 
เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําทา่นเดนิทางสู ่วัดนารติะซนัเป็นวัดประจําเมอืงนารติะ  ตัง้อยูบ่นเนนิเขาใจกลางเมอืงนารติะ มี

ประวัตวิา่กอ่ตัง้ในปี 940 ซึง่รวมๆแลว้ ถอืวา่อยูม่ายาวนานเกนิพันปี แน่นอนวา่ตัวอาคารไมใ่ชข่อง

ดัง้เดมิจากพันปีกอ่น ตัวอาคารแมจ้ะถกูบรูณะและสรา้งใหมม่าหลายครัง้แลว้แตก็่สวยงามมากๆและ



 

ไดร้ับการบันทกึเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ของประเทศญีปุ่่ น วัดแหง่นี้ศักดิส์ทิธิม์ากโดยเฉพาะเรือ่ง

การขอพรใหป้ลอดภยั แคลว้คลาดจากอบุัตเิหตตุา่งๆ หรอืจะขอพรดา้นความรัก การงาน และเรือ่ง

ทั่วไป จากนัน้ใหท้า่น อสิระชอ้ปป้ิงบรเิวณถนนชอ้ปป้ิง Naritasan Omotesando Street ทีเ่ต็ม

ไปดว้ยรา้นอาหารและของฝากรา้นทีม่ากกวา่ 150 รา้นตลอดเสน้ทางไปยังศาลเจา้ เพลดิเพลนิตากับ

อาหารและของฝากใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ของฝากเชน่ผลติภัณฑจ์ากปลาไหลเป็นผลผลติเฉพาะ

ทอ้งถิน่ทีน่่าลิม้ลองรสชาดของฝากขึน้ชือ่จากนารติะ 

 

 

 

 

 

 

 

 สมควรแกเ่วลานําทานเดนิทางสู่ สนามบนินารติะ   

13.55 น. ออกเดนิทางกลับ กรงุเทพฯ โดยสายบนิ นกสกูต๊  เทีย่วบนิที ่ XW101 (ใชร้ะยะเวลาในการ
เดนิทางประมาณ 6.50 ช ัว่โมง)  
** ไมม่บีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ใชเ้วลาบนิโดยประมาณ 7 ช ัว่โมง ** 

18.25 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 

**โปรแกรมสามารถสลบัปรบัเปลีย่นไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้** 

................................. 

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ (ถา้ม)ี

ทา่นละ 2,000 บาท/ทรปิ (ชําระทีส่นามบนิดอนเมอืงในวนัเช็คอนิ) 
(คา่ทปิหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 

อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่

พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น 

ราคา 

ไมร่วมต ัว๋ ทา่นละ 

ราคาเด็ก 

อายุตํา่กวา่ 2 ปี 

พกัเดีย่ว เพิม่

ทา่นละ  

03-07 ก.ค.62 21,999 18,999 7,000 8,900 

05-09 ก.ค.62 22,999 19,999 7,000 8,900 

10-14 ก.ค.62 24,999 22,999 7,000 8,900 

11-15 ก.ค.62 24,999 22,999 7,000 8,900 

12-16 ก.ค.62 24,999 22,999 7,000 8,900 

13-17 ก.ค.62  26,999 23,999 7,000 8,900 

17-21 ก.ค.62 25,999 22,999 7,000 8,900 

19-23 ก.ค.62 24,999 21,999 7,000 8,900 

25-29 ก.ค.62 29,999 26,999 7,000 8,900 

26-30 ก.ค.62 29,999 26,999 7,000 8,900 

08-12 ส.ค.62 วนัแม ่ 29,999 26,999 7,000 8,900 

09-13 ส.ค.62 วนัแม ่ 29,999 26,999 7,000 8,900 

23-27 ส.ค.62 25,999 22,999 7,000 8,900 



 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

หมายเหต ุ : กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นทําการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจ
ตรงกนัระหวา่งทา่นลูกคา้และบรษิทั 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิโดยสารชัน้ประหยัด รวมภาษีสนามบนิและธรรมเนียมเชือ้เพลงิ 

 คา่ทีพั่กหอ้งคู ่(2-3 ทา่น) ดังทีร่ะบใุนรายการหรอืระดับเดยีวกัน 
 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 คา่อาหาร ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่เขา้ชม ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่รถนําเทีย่ว ดังทีร่ะบใุนรายการ 

 คา่ประกันอบุัตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง วงประกันทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี    

คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 
 คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนื่องจากทางญีปุ่่ นได ้

ประกาศยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทยสําหรับผูท้ีป่ระสงคพํ์านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ น

ไมเ่กนิ 15 วัน) 
 หากในภายหลังทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศใหย้ืน่วซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจา่ยเพิม่ 2,000 บาท สําหรับ

การยืน่รอ้งขอวซีา่ 
 คา่ธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่น้ํีาหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิ

ขนาดมาตรฐาน 

 คา่ภาษีน้ํามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 
 คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิกําหนด (ปกต ิขาไป 20 กก. // ขากลับ 20 กก.) 

 คา่ทปิคนขับรถ และไกดท์อ้งถิน่ (ถา้มี) ทา่นละ 2,000 บาท/ทรปิ ชาํระทีส่นามบนิในวันเชค็อนิ (คา่ทปิ
หัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 

 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ/ใบกํากับภาษี) 
 

30ส.ค.-3 ก.ย.62 23,999 20,999 7,000 8,900 

06-10 ก.ย.62 22,999 19,999 7,000 8,900 

13-17 ก.ย.62 22,999 19,999 7,000 8,900 

20-24 ก.ย.62 22,999 19,999 7,000 8,900 

25-29 ก.ย.62 23,999 20,999 7,000 8,900 



 

เง ือ่นไขการสํารองทีน่ ัง่ 
 กรณุาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย  30 วันกอ่นการเดนิทาง และ กรณุาเตรยีมเงนิมัดจํา 15,000 บาท พรอ้มกับ

เตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทําการจองแลว้ 
 การชําระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯ จะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่  30 วัน ทา่นควรจัดเตรยีมคา่

ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นกําหนด เนื่องจากทางบรษัิทตอ้งสํารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ทีพั่กและตั๋วเครือ่งบนิ  
มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

 หากทา่นทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจังหวัด) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่กอ่นออกบัตร
โดยสารทกุครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มร่ับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 
รวมถงึการลา่ชา้ของสายการบนิระหวา่งประเทศ 

 หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตัว หรอืไมส่ะดวกใน
การเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ชัว่โมงตดิตอ่กัน ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายใน

ครอบครัวของทา่นเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 
 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 

 ไมส่ามารถยกเลกิได ้  เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชัน่ และขอเก็บเงนิทัง้หมด (แตส่ามารถเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางได ้
ตามกําหนดของแตล่ะสายการบนิกอ่น 7 วันของการเดนิทาง) 

หมายเหต ุ
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง กอ่นลว่งหนา้  5 วนั ในกรณีทีไ่มส่ามารถทํา กรุป๊ไดอ้ยา่งนอ้ย  

30 ทา่น ในกรณีนีบ้รษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ ัง้หมด หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะ
เปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ ี ้เม ือ่เกดิเหตจุาํเป็นสุดวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้และจะไมร่บัผดิชอบใดๆ 

ในกรณีทีสู่ญหาย สูญเสยี หรอืไดร้บับาดเจ็บทีน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของหวัหนา้ทวัรแ์ละอุบตัเิหตสุุดวสิยับาง
ประการ เช่น การจราจร, การนดัหยุดงาน, ภยัธรรมชาติ, การจลาจลตา่งๆ เป็นตน้ 
 

ขอ้มลูเพิม่เตมิ เร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ 

ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ ทา่น

จะตอ้งชําระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิ และบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บ และการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการ

บนิเป็นผูกํ้าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงไดh 

1. หากลกูคา้ทา่นใดประสงคจ์ะซือ้ทีน่ั่งแบบ Super หรอื Stretch มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ  
(โปรดแจง้ลว่งหนา้กอ่น 7 วนัทําการ)  

และไมอ่นุญาตใหเ้ด็กทารกและผูพ้กิาร น่ังทีน่ั่งแถวที่ 31H/31J/31K, 61A/61B/61C, 61H/61J/61K 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
2. ทางสายการบนิมน้ํีาหนักกระเป๋าใหท้า่นละ 20 กก. ตอ่ 1 เทีย่วการเดนิทาง  ทา่นใดประสงคจ์ะซือ้น้ําหนัก

เพิม่กรณุาแจง้เจา้หนา้ที ่ณ วันจองทัวร.์..อัตราคา่สมัภาระตามรายละเอยีด  

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



 

สายการบนิจะจาํกดันํา้หนกัสูงสุดไมเ่กนิ 32 กโิลกรมัตอ่ชิน้  
** หมายเหต ุ: ราคาเป็นราคาอพัเดต ณ วนัที ่5 ม.ีค.62 อาจมกีารเปลีย่นแปลง โปรดสอบถามกอ่นจอง ** 

 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพํานกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่

เกนิ 15 วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรื อธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารใน
ข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1. ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2. สิง่ทีย่นืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ นได ้ (เชน่ 
เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมตํ่่ากวา่ 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระทําในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ัดตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบัตกิารพํานัก

ระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้
ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

 

หมายเหตุ  : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นทําการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและ
ความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น  
 ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น้ํามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  
 บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การประทว้ง , 

การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนําสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบ
ของบรษัิทฯ  

 บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจาก
การโจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

 เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจํา หรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อม รับ

เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 
 กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม ไมท่านเนื้อสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับกา รยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมทีพั่กใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

 การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูสู้ บบหุรี ่

/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นี้ขึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิาร
ของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกันได ้  

 กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่น
การเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

 มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสาร
ลงนามโดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากับเทา่นัน้ 

 ผูจั้ดจะไมร่ับผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจา่ยกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีที่

ผูเ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง- ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรม
แรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี 

เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
 กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอ

สงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิม่  
 สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทํา

ใหเ้วลาในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขัยรถใน

การบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพื่ อใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตาม
โปรแกรม 



 

 เนื่องจากการเดนิทางทอ่งเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการชําระแบบเหมาจา่ยขาดกับบรษัิทตัวแทนในตา่งประเทศ  ทาง

บรษัิทจงึขอสงวนสทิธิ์  ไมส่ามารถขอรับเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางสว่น  หรอื สว่นใดสว่นหนึง่ทีท่า่นไมต่อ้งการ

ไดร้ับบรกิาร หากระหวา่งเดนิทาง สถานทีท่อ่งเทีย่วใดทีไ่มส่ามารถเขา้ชมได ้  ไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดก็ตาม  ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ใหท้า่น เนื่องจากทางบรษัิทไดทํ้าการ

จองและถกูเก็บคา่ใชจ้า่ยแบบเหมาจา่ยไปลว่งหนา้ทัง้หมดแลว้ 

 บรกิารน้ําดืม่ทา่นวันละ 1 ขวด ตอ่คนตอ่วัน  เริม่ในวันที ่ 2 ของการเดนิทาง ถงึวันที ่ 3 ของการเดนิทาง การ

บรกิารของรถบัสนําเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัว่โมง ในวันนัน้ๆ มิ
อาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ขึน้อยูก่ั บสภาพ

การจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่น
โปรแกรมการเดนิทาง 

 กรณีพาสปอรต์ตา่งชาตทิีต่อ้งการเดนิทางไปกับทัวร ์ **ผูเ้ดนิทางตอ้งดําเนนิการเช็คเรือ่งการทําวซีา่ในการ
เขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยตนเอง และหากมคีา่ใชจ้่ ายเพิม่เตมิผูเ้ดนิทางตอ้งรับผดิชอบในสว่นนัน้ๆ ซึง่หากวัน
เดนิทางผูเ้ดนิทางไมไ่ดข้อวซีา่ จะถอืวา่เป็นความผดิของผูเ้ดนิทางเองและจะไมร่ับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ 

 กรณีทีท่า่นถกูปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มร่ับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา  

และ จะไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทัวรท์ีท่า่นชําระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ 

 หากวันเดนิทาง เจา้หนา้ทีส่ายการบนิ หรอื ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนังสอืเดนิทาง  

(พาสปอรต์) ของทา่นชํารดุแมเ้พยีงเล็กนอ้ย เชน่ เปียกน้ํา ขาดไปหนา้ใดหนา้หนึง่  มหีนา้ใดหนา้ห นึง่หายไป  
มกีระดาษหนา้ใดหนา้หนึง่หลดุออกมา  มรีอยแยกระหวา่งสนัของเลม่หนังสอืเดนิทาง  เป็นตน้ ไมว่า่กรณีใดๆ
ทัง้สิน้ ทางสายการบนิ หรอื เจา้หนา้ทีด่า่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิไ์มอ่นุญาตใหท้า่นเดนิทางตอ่ไป

ได ้ดังนัน้กรณุาตรวจสอบ  และ ดแูล หนังสอืเดนิทางของทา่นใหอ้ยูใ่นสภาพดอียูต่ลอดเวลา  ขณะเดนิทาง  
กรณีชํารดุ กรณุาตดิตอ่กรมการกงสลุกระทรวงการตา่งประเทศเพือ่ทําหนังสอืเดนิทางฉบับใหม่  โดยใชฉ้บับ

เกา่ไปอา้งองิ  และ ยนืยันดว้ย  พรอ้มกับแจง้มาทีบ่รษัิทเร็วทีส่ดุ  เพือ่ยนืยันการเปลีย่นแปลงขอ้มลูหนังสอื
เดินทาง  หากทา่นไดส้ง่เอกสารมาทีบ่รษัิทเรยีบรอ้ยแลว้  กรณีทีย่ังไม่ ออกบัตรโดยสาร  ทา่นสามารถ

เปลีย่นแปลงไดไ้มม่คีา่ใชจ้า่ย แตห่ากออกบัตรโดยสาร (ตั๋วเครือ่งบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์
ในการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึง่โดยสว่นใหญต่ั๋วเครือ่งบนิแบบกรุ๊ปจะออกกอ่นออกเดนิทาง
ประมาณ 14-20 วัน ทัง้นี้ขึน้อยูก่ับกระบวนการและขัน้ตอนของแตล่ะคณะ 

 กรณีทีท่า่นไมผ่า่นดา่นตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (หา้มไมใ่หเ้ดนิทางตอ่ ไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิใ์นการคนืคา่ใชจ้า่ยใหไ้มว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ทัง้สิน้ 

 

 
บรกิารเพิม่เตมิ Wifi เลน่เน็ตชวิ ชวิ ตลอดทปิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

*เมือ่ทา่นชําระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ  

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้* 

 


