
 

TOKYO WINTER 5D3N  
ก ำหนดกำรเดินทำงเดือนธันวำคม 2560  
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รำคำพิเศษ / Infant เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 2 ปี รำคำ 7,900.-** 
 รำคำน้ีไม่รวมค่ำทิปไกด์ท่ำนละ 1,000 บำท/ทริป** 

วันเดินทำง รำคำผู้ใหญ ่ พักเด่ียว 

04-08 DEC 17 32,888 7,900 

05-09 DEC 17 32,888 7,900 

11-15 DEC 17 32,888 7,900 

12-16 DEC 17 32,888 7,900 

18-22 DEC 17 32,888 7,900 

19-23 DEC 17 32,888 7,900 

25-29 DEC 17 33,888 7,900 

26-30 DEC 17  34,888 7,900 



 

 

วันแรก สนำมบินดอนเมือง  

23.55 น.  พร้อมกันท่ี อำคำรผู้โดยสำรขำออก 1  ชั้น 3  เคำน์เตอร์  7  สำยกำรบินนกสกู๊ต (NOKSCOOT) 

เที่ยวบินที่  XW 918 เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน 

( บริกำรอำหำรร้อน และ น้ ำดื่มบนเครื่อง ) 

วันสอง สนำมบินนำริตะ – วัดอำซำกุสะ - ผ่ำนชม โตเกียวสกำย ทรี  

04.15 น. เหินฟ้าสู่ เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยเท่ียวบินท่ี XW 918 
11.55 น. เดินทางถึง สนำมบินนำริตะ ประเทศญี่ปุ่น น าท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร 

เรียบร้อยแล้ว (เวลำที่ญี่ปุ่น เร็วกว่ำเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกใน

การนัดหมายเวลา) ***ส ำคัญมำก!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญำตให้น ำอำหำรสด จ ำพวก เน้ือสัตว์ พืช 
ผัก ผลไม้ เข้ำประเทศ หำกฝ่ำฝืนมีโทษปรับและจับ 

เที่ยง รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  

เดินทางสู่ “กรุงโตเกียว” นมัสการเจ้าแม่กวนอิม “วัดอำซำกุสะ” วัดท่ีได้ช่ือว่าเป็นวัดท่ีมีความศักดิ์สิทธิ์
และได้รับความเคารพนับถือมากท่ีสุดแห่งหนึ่งในกรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมทองค ามี
ผู้คนนิยมมากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดท้ังปี วัดพุทธท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในภูมิภาคคันโต และมี

ผู้คนนิยมมากราบไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดท้ังปี ถ่ายภาพเป็นท่ีระลึกกับ ประตูฟ้าค ารณ ซึ่งมีโคมไฟ
สีแดง ขนาดยักษ์ท่ีมีความสูงถึง 4.5 เมตร เป็นโคมไฟ  ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก แขวนอยู่เลือกชมและเช่า
เครื่องรางของขลังอันศักดิ์สิทธ์ของวัดแห่งนี้ “ถนนนำกำมิเซะ” (Nakamise dori) ถนนเส้นนี้ยาวไป
จนถึงวัดเซ็นโซจิจะเป็น  ถนนช๊อปปิ้ง ขายขนม ของฝาก ของท่ีระลึก ขนมท่ีซื้อกลับบ้านจะใส่กล่อง ห่อ
สวยงาม สามารถซื้อเป็นของฝากได้อย่างสวยงาม ส่วนขนมแบบท่ีกินเลยเช่น Soft ice cream, มันอัดแท่ง, 

ซาลาเปาทอด, ข้าวพองคล้ายขนมนางเล็ด ทางร้านจะให้เรายืนกินท่ีหน้าร้านเท่านั้นไม่ให้เดินไปกินไป ถือ
ว่าเป็นกฎเหล็กของร้านค้าย่านถนนนากามิเซะเพื่อไม่ให้ขนมหกเลอะเทอะบนถนน  ถ่ำยรูปคู่กับหอคอยที่
สูงที่สุดในโลก “โตเกียวสกำยทรี” (Tokyo Sky tree) (ไม่รวมค่ำข้ึนหอคอย)  เป็นหอท่ีเพิ่งสร้าง

ขึ้นมาใหม่และยังเป็นเหมือนแลนด์มาร์คของโตเกียว ตั้งอยู่ใจกลางของ Sumida City Ward โตเกียว
สกายทรีเป็นตึกท่ีสูงท่ีสุดในญี่ปุ่น มีความสูงถึง 634 เมตร บริเวณรอบๆเป็นแหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ รวมท้ัง

มีอควอเรียมอยู่ในนั้นด้วย โตเกียวสกายทรีถูกแบ่งเป็นสองขั้น โดยช้ันแรกสูง 350 เมตร และช้ันบนสูง 450 
เมตร เป็นจุดชมวิวเมืองโตเกียวท่ีสวยท่ีสุดอีกจุดนึงเนื่องจากสามารถชมวิวได้รอบทิศ 360 องศา เมื่อเดินขึ้น
ไปเรื่อยๆก็จะถึงจุดท่ีสูงท่ีสุดของหอคอย มีความสูง 451.2 เมตร ท้ังช้ันจะเป็นกระจกใส สามารถมองเห็นวิว

ของท้ังเมืองโตเกียวได้รอบด้าน ยิ่งในช่วงพระอาทิตย์ตกดิน จะเป็นวิวท่ีสวยงามมาก 
ค่ ำ บริกำรอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร ของโรงแรม เมนู บุฟเฟต์ขำปูยักษ์  

พักที่ FUJISAN GARDEN HOTEL หรือระดับเดียวกัน  

 จำกน้ันให้ท่ำนได้ผ่อนคลำยกับกำร แช่น้ ำแร่ออนเซ็นธรรมชำติ น้ ำแร่ในสไตล์ญี่ปุ่น ซ่ึงชำวญี่ปุ่นเชื่อว่ำถ้ำได้แช่

น้ ำแร่แล้วจะท ำให้ผิวพรรณสวยงำมและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีข้ึน 

วันที่สำม   หมู่บ้ำนโอชิโนะฮักไก - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – ฟุจิเท็น สกี รีสอร์ท - ชินจูกุ 

เช้ำ      รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  



น าท่านเดินทางสู่ “หมู่บ้ำนโอชิโนะฮักไก” (Oshino Hakkai) เป็นแหล่งน ้าตามธรรมชาติตั้งอยู่ใน

หมู่บ้านโอชิโนะ ให้ท่านสัมผัสได้ถึงอากาศบริสุทธิ์ และไอเย็นจากแหล่งน ้าธรรมชาติ โดยในบ่อน ้าใสแจ๋วมี

ปลาหลากหลายพันธุ์แหวกว่ายสบายอารมณ์ อุณหภูมิในน ้าเฉลี่ยอยู่ท่ี 10-12 องศาฯ นอกจากชมแล้วก็ยัง

มีน ้าผุดจากธรรมชาติให้ตักดื่มตามอัธยาศัย และท่ีส าคัญ หมู่บ้านโอชิโนะยังเป็นแหล่งช้อปปิ้งสินค้าโอท็อป

ช้ันเยี่ยมอีกด้วยท่ีหมู่บ้านนี้มีของขึ้นช่ืออย่าง โมจิชำเขียวไส้ถ่ัวแดงย่ำง ขนมฮิตท่ีหมู่บ้านน้ าศักดิ์สิทธิ์โอ

ชิโนะฮักไก น าท่านเยี่ยมชม “ พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว” (Experience Earthquake) ท่ีจ าลองเรื่องราว

ของภูเขาไฟฟูจิ และท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศของการจ าลองเหตุการณ์เรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับ

แผ่นดินไหวท่ีเกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่น และจากนั้นให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อของท่ีระลึกตามอัธยาศัย  

เที่ยง  บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  

น าท่านสัมผัสความสนุกท่ี “ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท” เพลิดเพลินกับการเล่นไม้กระดานเลื่อนได้ตามอัธยาศัย 

ดินแดนแห่งนี้ท่ีซึ่งเป็นสวนสนุกขนาดใหญ่ สัมผัสกับหิมะตกช่วงปีใหม่  มีกิจกรรมนอกเหนือจากการเล่นสกี

มากมาย เป็นลานสกีท่ีมีช่ือเสียงและมีฉากหลัง เป็นภูเขาไฟฟูจิท่ีสวยงาม ได้สนุกกับลานหิมะขาวโพลน 

(ราคาทัวร์ไม่รวมค่าเช่าชุดอุปกรณ์และชุดส าหรับเล่นกิจกรรมต่างๆ) (สกีจะเปิดให้บริการหรือไม่ ขึ้นอยู่กับ

สภาพภูมิอากาศ)น าท่านอิสระ ย่ำนช้อปป้ิงชินจุกุ ให้ท่านอิสระและเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้า

มากมายและ เครื่องใช้ ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องเล่นเกมส์ หรือสินค้าท่ีจะเอาใจคุณผู้หญิง

ด้วย กระเป๋า รองเท้า เส้ือผ้า แบรนด์เนม เส้ือผ้าแฟช่ันส าหรับวัยรุ่น เครื่องส าอางยี่ห้อดังของญี่ปุ่นไม่ว่าจะ

เป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอื่นๆ อีกมากมาย 

เย็น  อิสระรับประทำนอำหำรเย็นตำมอัธยำศัย 

พักท่ี  RADISSON HOTEL NARITA หรือเทียบเท่ำ 

วันที่ส่ี โยโกฮำม่ำ – พิพิธภัณฑ์รำเม็ง - เมืองคำมำคุระ –พระใหญ่ไดบุสึ – โอไดบะ–  ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว 

พลำซ่ำ – นำริตะ 

เช้ำ      รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  

น าท่านสู่ “พิพิธภัณฑ์รำเมงชินโยโกฮำม่ำ” รวมเรื่องราวทุกอย่างเกี่ยวกับ

ราเมงไม่ว่าจะเป็นประวัติ  ความเป็นมา, ชนิดของราเมง ในช้ันแรกของ

พิพิธภัณฑ์นั้นจะเป็นประวัติของราเมงในประเทศญี่ปุ่นมีการจัดแสดงเส้นราเมล 

น้ าซุป ท้อปปิ้ง รวมถึงชามใส่ราเมงหลากหลายชนิด ส่วนในช้ันท่ีสองนั้น จะมี

การจัดบรรยากาศจ าลองของถนนและอาคารบ้านเรื่ องของชิตามาชิ 

(Shitamachi) เมืองเก่าของโตเกียว ซึ่งเป็นเมืองท่ีราเมงได้  รับความนิยมอย่าง
รวดเร็ว จะมีร้านขายราเมงท่ีมีช่ือเสียงอยู่ประมาณ 9 ร้านให้นักท่องเท่ียวได้

ลองชิม และหากใครอยากจะทานราเมงหลายๆร้าน ก็สามารถส่ังแต่ละชามเป็น

ไซส์เล็กได้  

เที่ยง อิสระเลือกรับประทำนรำเมนตำมอัธยำศัย 

เดินทางสู่ เมือง “คำมำคุระ” ตั้งอยู่ในจังหวัด Kanagawa เมืองนี้นอกจากจะมีประวัติศาสตร์ยาวนานหลาย

ร้อยปี  ยังมีความส าคัญกับญี่ปุ่นในอดีตอย่างมาก โดยเฉพาะบทบาทท่ีโดดเด่นในด้านการเมือง เป็นอดีต

ศูนย์กลางทางการเมืองของญี่ปุ่น  เมืองคะมะคุระแห่งนี้ ยังคงยืนหยัดเป็นศูนย์กลางทางการเมืองของ

ประเทศให้กับเมืองหลวงอย่างเกียวโตสืบมา  ทุกวันนี้ ถึงแม้จะไม่ได้มีบทบาทหน้าท่ีเดิม แต่ยังคงเป็นเมือง

ท่ีมีความส าคัญในการท่องเท่ียวของญี่ปุ่น ถึงกับขนานนามให้คะมะคุระ เป็นเมืองพี่เมืองน้องของเกียวโต 

หรือ เกียวโตแห่งญี่ปุ่นตะวันออกอีกด้วย ชม “พระใหญ่ไดบุทสึ” ซึ่งเป็นรูปปั้นท่ีใหญ่ท่ีสุดเป็นอันดับ 2 

ของญี่ปุ่น รองจากองค์โตท่ีวัดโทไดจิ เมืองนาระ สามารถเข้าไปด้านในองค์พระได้  บริเวณท่ีตั้งของ 

Daibutsu นั้นเดิมทีเป็นท่ีตั้งของวัด Kōtokuin วัดแห่งนี้สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1252 แต่ได้เกิดความเสียหายหลาย

ครั้งจากไต้ฝุ่น และเสียหายมากท่ีสุดจากเหตุการ์ณสึนามิ เมื่อปี 1495 ท าให้ตัวอาคารวัดนั้นพังทลายหายไป 

เหลือเพียงแต่องค์พระ Daibutsu อยู่ท่ามกลางซากปรักหักพัง สร้างความประหลาดใจให้กับชาวญี่ปุ่น และ



เลื่อมใสในความศักดิ์ สิทธิ์ของท่าน ท่ีได้ปกปักรักษาเมืองคะมะคุระตลอดมา น าท่านสู่ “ย่ำนโอ

ไดบะ”  (Odaiba) เป็นเกาะรวมศูนย์กลางความบันเทิง ของเมืองโตเกียว เมืองหลวงในปัจจุบันของญี่ปุ่น โอ

ไดบะ เป็นเกาะท่ีมนุษย์สร้างขึ้นเอง โดยการน า ดิน ทราย มาถม ทะเล ให้เกิดขึ้นเป็นเกาะขึ้นมาตั้งแต่ปี 

ค.ศ. 1850 สร้างกันมาเป็นร้อยปีเลยทีเดียว เกาะนี้เป็นเกาะท่ีแสดงให้เห็นถึง วิสัยทัศน์ และศักยภาพของ

ชาวญี่ปุ่น ท่ีสามารถสร้าง ส่ิงท่ีเป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้ขึ้นมา  “ห้ำงสรรพสินค้ำไดเวอร์ซิตี้โตเกียว” 

(DiverCity Tokyo Plaza) ภายในมีร้านค้า ร้านอาหาร และแหล่งบันเทิง จุดโดดเด่นท่ีสุดของห้างแห่งนี้

คือ หุ่นยนต์กันดั้มท่ีตั้งตระหง่านอยู่ด้านหน้า ในตอนกลางคืนจะมีเอฟเฟคแสงไฟส่องหุ่นยนต์ เสียงประกอบ 

และขยับหัวได้ น่าตื่นตาตื่นใจไม่น้อย หากใครท่ีช่ืนชอบการ์ตูนกันดั้มเป็นพิเศษ ยังมีนิทรรศการเล็กๆอยู่บน

ช้ัน 7 อีกด้วย 

ค่ ำ         อิสระรับประทำนอำหำรค่ ำตำมอัธยำศัย 

ที่พัก  RADISSON HOTEL NARITA หรือเทียบเท่ำ 

วันที่ห้ำ วัดนำริตะซัน – อิออน มอลล์ - สนำมบินนำริตะ – สนำมบิน ดอนเมือง 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  

น ำท่ำนเดินทำงสู่ “วัดนำริตะซัง ชินโชจิ” (Naritasan Shinshoji Temple) เป็นวัดพุทธเก่าแก่ 
ขนาดใหญ่ ท่ีมีช่ือเสียงมากของเมืองนาริตะ สร้างขึ้นในปี 940 ตั้งอยู่ไม่ไกลจากสนามบินนานาชาตินาริตะ 

ภายในวัดมีอาคารท่ีหลากหลายตั้งอยู่ในบริเวณท่ีกว้างขวาง เช่น ห้องโถงหลัก เจดีย์ 3 ช้ันสไตล์ Tahoto      
มีช่ือว่า Great Pagoda of Peace นอกจากนี้ยังมีสวนญี่ปุ่น และสวนยุโรปอีกด้วย เดินทางสู่ “อิออนมอลล์” 

(Aeon Narita Mall) เป็นห้างสรรพสินค้าท่ีนิยมในหมู่นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ เนื่องจากตั้งอยู่ใกล้กับ
สนามบินนานาชาตินาริตะ ภายในตกแต่งในรูปแบบท่ีทันสมัยสไตล์ญี่ปุ่น มีร้านค้าท่ีหลากหลายมากกว่า 150 
ร้านจ าหน่ายสินค้าแฟช่ัน อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบ้าน นอกจากนี้ยังมีร้านเส้ือผ้าแฟช่ันมากมาย 

เช่น MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, Capcom games arcade และซุปเปอร์มาร์เกตขนาดใหญ่ เป็น
ต้น ซึ่งบางร้านไม่ต้องเสียภาษีสินค้าส าหรับนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ส่วนร้านอาหารก็มีให้เลือกมากมาย

จ าหน่ายอาหารหลายประเภท ร้านกาแฟ และศูนย์อาหาร ถัดไปจากห้างสรรพสินค้ายังมีโรงภาพยนตร์ 
Humax Cinema เปิดให้บริการ 

เที่ยง อิสระรับประทำนตำมอัธยำศัย ณ อิออน มอลล์ 

16.50 น.   ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน นกสกู๊ต ( NOK SCOOT ) เที่ยวบินที่ XW 919  

22.05 น.     เดินทางถึง สนำมบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

( บริกำรอำหำรร้อน และ น้ ำดื่มบนเครื่อง ) 
 

 

ส ำหรับลูกค้ำท่ำนทีไ่ม่เอำต๋ัวเครื่องบิน  หักค่ำตั๋วออก 10,000 บำท จำกรำคำทัวร์ 

 
 

* ท่ำนใดมีไฟล์ทบนิภำยในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บรษิัทฯทรำบในวันจองทัวร์ * 

** ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่ำนเอง ** 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ :  รำยกำรทัวร์สำมำรถเปล่ียนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกสภำวะอำกำศ, กำรเมือง, 

สำยกำรบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ กำรบริกำรของรถบัสน ำเที่ยวญี่ปุ่น ตำมกฎหมำยของประเทศ

ญี่ปุ่น สำมำรถให้บริกำรวันละ 10 ชั่วโมง มิอำจเพิ่มเวลำได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหำรเวลำตำม

ควำมเหมำะสม ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับสภำพกำรจรำจรในวันเดินทำงน้ันๆ เป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในกำรปรับเปล่ียนเวลำ

ท่องเที่ยวตำมสถำนที่ในโปรแกรมกำรเดินทำง 

อัตรำค่ำบริกำรรวม 

 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ ามัน  

 ค่ารถโค้ชปรับอากาศ  

 โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)  

 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ    

 ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ   

 ค่าเบ้ียประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์) 
 

อัตรำค่ำบริกำรน้ีไม่รวม 

× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้อง

และค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ 



× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เน่ืองจากทางญ่ีปุ่นได้ประกาศยกเวน้การ

ยื่นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยส าหรับผู้ที่ประสงค์พ านักระยะส้ันในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศให้ยื่นวีซ่าตามเดิม ผู้เดินทางจะต้องจ่ายเพิ่ม 2,000 บาท ส าหรับการยื่นร้องขอวี

ซ่า 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ าหนักเกินกว่าที่สายการบินน้ันๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน 

× ค่าภาษีน้ ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว 

× ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์อ านวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 

× ค่ำทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 1,000 บำท/ท่ำน/ทริป, ค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์แล้วแต่ควำมพึงพอใจของท่ำน 

× ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 
 

เดินทำงข้ึนต่ ำ 34 ท่ำน หากต่ ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพิ่ม

เพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีท่ีจะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ

งดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า  
 

เงื่อนไขกำรจอง และ กำรช ำระเงิน  : 

 มัดจ ำท่ำนละ 15,000 บำท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกค้าท าการจองก่อนวันเดินทางภายใน 

20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจ านวน  

 ส่วนที่เหลือ ช าระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน 

 หากไม่ช าระมัดจ าตามที่ก าหนด ขออนุญาตตัดที่น่ังให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่ 

 หากช าระไม่ครบตามจ านวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงื่อนไข 

 เมื่อท่านช าระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้

ทั้งหมดน้ีแล้ว 

 หำกช ำระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งส ำเนำกำรโอนเงิน พร้อมระบุช่ือพนักงำนขำยมำทำงแฟกซ์ 

 ส่งรำยช่ือส ำรองที่นั่ง ผู้เดินทำงต้องส่งส ำเนำหนังสือเดินทำง (Passport) โดยเซ็นต์ช่ือพร้อมยืนยันว่ำ

ต้องกำรเดินทำงท่องเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบ้ำง, เบอร์โทร // [หำกไม่ส่งส ำเนำหนังสือเดินทำง 

(Passport) มำให้ ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่ำเสียหำยอันเกิดจำกควำมผิดพลำดจำกกำร

สะกดช่ือ-นำมสกุล และอื่นๆ เพ่ือใช้ในกำรจองต๋ัวเครื่องบินทั้งสิ้น 
 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป และเหลือหน้ากระดาษอย่างต่ า 2 

หน้าหากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 
 

เงื่อนไขยกเลิกกำรจอง : 

เน่ืองจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมช่ัน เมื่อจองทัวร์ช าระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี 

และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการ

เดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการ

ใช้บริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่า

กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

 

จำกมำตรกำรยกเว้นวีซ่ำเข้ำประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ ำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่
ว่ำจะด้วยวัตถุประสงค์เพ่ือกำรท่องเที่ยว เย่ียมญำติ หรือธุรกิจ จะต้องย่ืนเอกสำรในขั้นตอนกำรตรวจเข้ำเมือง เพ่ือ
ยืนยันกำรมีคุณสมบัติกำรเข้ำประเทศญี่ปุ่น* ดังต่อไปนี้ 

1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯจัดการให้) 

2. ส่ิงที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดข้ึนในระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตร
เครดิต เป็นต้น) 

3. ช่ือ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทจัดการให้) 

4. ก าหนดการเดินทางระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯ จัดการให้) 

คุณสมบัติกำรเข้ำประเทศญี่ปุ่น (ส ำหรับกรณีกำรเข้ำประเทศญี่ปุ่นด้วยมำตรกำรยกเว้นวีซ่ำ) 

1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ ไม่ต่ ากว่า 6 เดือน  

2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระท าในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นส่ิงที่ขัดต่อกฎหมายและเข้าข่ายคุณสมบัติการพ านักระยะส้ัน 

3. ในข้ันตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกิน 15 วัน 

4. เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไมเ่ข้า
ข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ 
 



หมำยเหตุ : กรุณำอ่ำนศึกษำรำยละเอียดทั้งหมดก่อนท ำกำรจอง เพื่อควำมถูกต้องและควำมเข้ำใจตรงกัน

ระหว่ำงท่ำนลูกค้ำและบริษัท 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนกำรเดินทำงหรือปรับรำคำค่ำบริกำรขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 30 ท่ำน  

2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวันเดินทาง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ  

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, 
การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การน าส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม 
และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  

6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง
ต่างๆ ทั้งหมด  

7. รายการน้ีเป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ
เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักส าหรับผู้สูบบุหรี ่/ ปลอดบุหรีไ่ด ้
โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถ
รับประกันได้   

9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ กรุณำแจ้งบริษัทฯ อย่ำงน้อย 7 วันก่อนกำร
เดินทำง มิฉะน้ันบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  

10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ  ทั้งส้ินแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี
อ านาจของผู้จัดก ากับเท่าน้ัน 

11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เน่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่
ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเที่ยว อันเน่ืองมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง 
หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ  

12. กรณีต้องการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัด
ห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเดี่ยว โดยไม่ค่าใช้จ่ายเพิ่ม  

13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญ่ีปุ่น หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจท าให้เวลาในการ
ท่องเที่ยวและ ช้อปป้ิงแต่ละสถานที่น้อยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซ่ึงอาจจะขอ
ความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครั้งที่ต้องเร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม 

14. บริการน้ าดื่มท่านวันละ 1ขวด ต่อคนต่อวันเริ่มในวันที่ 2 ของการเดินทาง ถึงวันที่ 3 ของการเดินทาง รวมจ ำนวน 2 ขวด 

15. การบริการของรถบัสน าเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ 10 ช่ัวโมง ในวันน้ันๆ มิอาจเพิ่ม
เวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆ
เป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 


