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TOKYO FUJI KAMIKOCHI 5D3N 

ทวัร ์เรียล เรยีล โตเกียวตวัตึง  
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21.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4 สนามบินสุวรรณภูมิ 

เคานเ์ตอร ์สายการบิน THAI AIR ASIA X (XJ) พบเจา้หนา้ที่ของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั

และอ านวยความสะดวก 

23.55 น. ออกเดินทางสู่  กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่ น  โดยสายการบิน THAI AIR ASIA X (XJ) 

เที่ยวบินที่ XJ 600 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใช้ระยะเวลาในการเดินทาง

ประมาณ 6.05 ชั่วโมง 

 

 

 
 

 

 

วัน โปรแกรมทัวร ์
มื้ออาหาร 

โรงแรม 
เชา้ เทีย่ง เย็น 

1 สนามบินสวุรรณภมูิ-สนามบินนารติะ - - -  

2 สนามบินนาริตะ-กรงุโตเกียว-วดัเซ็นโซจ-ิ

ถนนนากามิเสะ-ถ่ายรปูริมแม่น า้สมุิดะ

โตเกยีว สกาย ทรี-สวนสนกุฟจูิคิวไฮแลนด-์

เมืองโบราณนาราอิ จกู-ุเมืองมตัสึโมโต ้

- 🍽 
 

- Alpico Plaza Hotel 

หรือเทียบเท่า ★★★ 

3 ถ่ายรปูปราสาทมตัสึโมโต ้(ดา้นนอก)-ถนน

นาคามาชิ-ไร่วาซาบิไดโอะ-คามิโคจิ-หมู่บา้น

โอชิโนะ ฮักไก 

🍽 
 

🍽 
 

🍽 
 

Yukari No Mori 

หรือเทียบเท่า ★★★★ 

4 ฟูจิชิบะซากรุะ-ภเูขาไฟฟูจิ ชัน้ 5-เรยีนรูพ้ิธี

ชงชาญี่ปุ่น-โอไดบะ-Diver City Plaza-ย่านชิน

จกู-ุถ่ายรปู Cat 3D 

🍽 🍽 
 

- Hotel Welco Narita 

หรือเทียบเท่า ★★★ 

5 สนามบินนาริตะ-สนามบินสวุรรณภมู ิ 🍽 - -  

** รายการทัวรข์า้งตน้ อาจมีการสลับปรับเปลีย่นเพื่อความเหมาะสม ** 

วนัแรก   กรงุเทพฯ (สนามบินสุวรรณภมิู)  

วนัท่ีสอง   สนามบินนาริตะ-กรงุโตเกียว-วดัเซน็โซจิ-ถนนนากามิเสะ-ถ่ายรปูริมแม่น ้าสุมิดะ โตเกียว 
สกาย ทร-ีสวนสนุกฟูจิคิวไฮแลนด-์เมืองโบราณนาราอิ จูก-ุเมืองมตัสึโมโต้ 
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08.00 น. คณะเดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่ น (**เวลาทีป่ระเทศญี่ปุ่ นจะเร็วกว่าประเทศ

ไทย 2 ชม. ควรปรับนาฬิกาของท่านเพื่อสะดวกในการนดัหมาย) หลังผ่านพิธีตรวจคนเขา้

เมืองแลว้ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ วัดเซ็นโซจิ หรือวัดอาซากุสะ เป็นวัดที่ขึน้ชื่อว่าเก่าแก่

มากที่สุดของเมืองโตเกียวแห่งนี ้ ถูกสรา้งขึน้เสร็จเมื่อประมาณปี ค.ศ. 645 เป็นหนึ่งในวดัที่

เก่าแก่และเป็นที่นิยมมากที่สดุวดัหนึ่งของเมืองโตเกียว โดยจะมี ถนนนากามิเสะ ที่เป็นถนน

ยาวเข้าสู่พืน้ที่ภายในวัดที่จะเต็มไปดว้ยรา้นคา้มากมาย โดยนักท่องเที่ยวนิยมถ่ายภาพที่

ระลึกกับโคมแดงอันใหญ่ๆ ที่เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ส าคญัมากๆ ของวัดแห่งนี ้จากนั้นน า

ท่านแวะ ถ่ายรูปริมแม่น ้าสุมิดะ (Sumida River) และหอคอยโตเกียว สกาย ทรี (Tokyo 

Sky Tree) หอคอยที่สงูที่สดุในโลก จดัเป็นแลนดม์ารก์อีกอย่างหนึ่งของกรุงโตเกียวบริเวณริม
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แม่น า้สุมิดะ เป็นหอส่งสัญญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก เปิดใหบ้ริการตั้งแต่วันที่ 22 

พฤษภาคม 2012 โดยหอนีม้ีความสงู 634 เมตร สามารถท าลายสถิติความสงูของหอกวางตุง้ 

ในมณฑลกว่างโจว ซึ่งมีความสูง 600 เมตร และหอซีเอ็น ทาวเวอร ์ในนครโตรอนโต ของ

แคนาดา มีความสงู 553 เมตร ทิวทศันข์องหอคอยโตเกียวสกายทรีที่บรรจุเทคโนโลยีแนวหนา้

สดุ สามารถมองเห็นไดจ้ากละแวกวดัอาซากุสะที่เต็มไปดว้ยกลิ่นอายแบบเมืองเก่าของเอโดะ 

(ราคาทัวรไ์ม่รวมค่าขึน้หอคอย) ซึ่งริมแม่น า้สุมิดะนั้น ท่านสามารถเก็บภาพความประทบัใจ

กบัความสวยงามของดอกซากุระที่บานสะพรั่งในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี อิสระใหท้่านได้

เก็บภาพตามอัธยาศัย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่  สวนสนุกฟูจิคิวไฮแลนด์ (Fuji-Q 

Highland) เป็นหนึ่งในสวนสนุกที่นิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งของญ่ีปุ่ น เนื่องจากมีท าเลที่ตั้งที่

มองเห็นความสวยงามของภูเขาไฟฟูจิ ใหบ้ริการเครื่องเล่นมากมาย โดยเฉพาะรถไฟเหาะ 4 

รางที่ได้รบัการบันทึกบน Guinness World Record ให้เป็นรถไฟเหาะที่เร็วและสูงที่สุด คือ 

Fujiyama ในปี 1996 ต่อมาปี 2001 สรา้ง Dodonpa มาท าลายสถิติ  ปี 2001 สรา้งรถไฟเหาะ 

4 มิติ  Eejanaika ปี 2006 ซึ่งที่นั่ งสามารถหมุนอยู่ภายในรถได้ และสุดท้ายในปี 2011 

Takabisha เป็นรถไฟเหาะที่ชนัมากที่สุดในโลกถึง 121 องศา มีเครื่องเล่นมากมาย ทั้งเครื่อง

เล่นถ้วยชา, จานร่อน, ล่องซุงมหาสนุก, เรือโจรสลัด, ดรอปทาวเวอร,์ ชิงชา้สวรรค ,์ มา้หมนุ, 

ชิงช้าหมุน (Sky Swings) และอ่ืนๆ อีกมากมาย หรือสามารถขึน้ไปชมวิวภูเขาไฟฟูจิบน 

Fujiyama Tower เป็นหอคอยท่าสรา้งอยู่ภายในเครื่องเล่นรถไฟเหาะ มีความสงูราว 55 เมตร 

ที่บนนัน้ ท่านจะไดพ้บกบัวิวภูเขาไฟฟูจิที่สวยจนแทบจะหยุดหายใจกนัเลยทีเดียว (ราคาทวัร์

ไม่รวมค่าเครื่องเล่น และค่าขึน้หอคอย) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1) 

จากนัน้น าท่านสู่ เมืองโบราณนาราอิ จูกุ (Narai-juku) ตัง้อยู่ที่ จ.นางาโนะ ที่นี่เป็นที่ตัง้ของ

ถนนเมืองเก่าตั้งแต่สมัยเอโดะที่มีความยาวที่สุด ทั้งสองขา้งทางเรียงรายไปดว้ยที่พักแบบ

ชาวบา้นๆ รา้นอาหาร และของฝาก รวมถึงพิพิธภัณฑ ์วัด และสถานที่ทางประวัติศาสตร ์ทั้ง

เมืองเล็กๆ นีเ้ต็มไปดว้ยบรรยากาศ และกลิ่นอายของประเทศญ่ีปุ่ นในอดีต แมยุ้คสมยัของเอ

โดะจะผ่านไปแลว้ แต่บา้นเรือนโบราณในนาราอิ จูกุ ที่สรา้งเรียงรายมากกว่า 1 กิโลเมตรนี ้

ยงัคงอยู่ดว้ยการอนุรกัษ์ไวอ้ย่างดีเพื่อคงความดั้งเดิมใหไ้ดม้ากที่สดุ ท าใหยุ้คเอโดะกลบัมามี
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ชีวิตอีกครัง้ผ่านที่นี่อีกครัง้ และยังเปิดใหน้ักท่องเที่ยวมาเดินเที่ยวชมเมือง รวมถึงมีเรียวกัง

ส าหรบัพกัคา้งคืนไดเ้พื่อสมัผสับรรยากาศของเอโดะ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองมัตสึโม

โต้ ซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่อนัดบัสองของ จ.นางาโนะ 
เย็น อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย 
ท่ีพัก Alpico Plaza Hotel หรือเทียบเท่าระดบัเดียวกัน  
 
 
 
 
 
 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

จากนั้นน าท่านสู่ ปราสาทมัตสึโมโต้ (Matsumoto Castle) (ถ่ายรูปด้านนอก) 1 ใน 12 

ปราสาทดั้งเดิมที่ยงัคงสภาพสมบูรณ ์และสวยงามที่สุดของประเทศญ่ีปุ่ น เนื่องจากสรา้งอยู่

บนพืน้ที่ราบ ในภาษาญ่ีปุ่ นจึงเรียกว่า ฮิราจิโระ (Hirajiro) ปราสาทแห่งนีม้ีเอกลกัษณต์รงที่มี

หอคอย และป้อมปืนเชื่อมต่อกบัโครงสรา้งอาคารหลกั และดว้ยสีโทนมืด ท าใหเ้กิดความรูส้ึก

วนัท่ีสาม   ถ่ายรปูปราสาทมตัสึโมโต้ (ด้านนอก)-ถนนนาคามาชิ-ไร่วาซาบิไดโอะ-คามิโคจิ-หมู่บ้านโอชิ
โนะ ฮกัไก  
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ที่ยิ่งใหญ่ และสุขุม จนไดร้บัฉายาว่า ปราสาทอีกา (Fugashi-Jo) ภายในตกแต่งดว้ยไม ้จุดที่

น่าสนใจ ได้แก่ บันไดไม้สูงชัน ช่องเก็บหินส าหรับโจมตีศัตรู ช่องส าหรับธนู และหอ

สังเกตการณ์บนชั้นบน อิสระช้อปปิ้งสินค้าพืน้เมือง พร้อมกับสัมผัสบรรยากาศชาวเมือง

ทอ้งถิ่น ณ ถนนนนาคามาชิ (Nakamachi Street) สองขา้งทางของถนน เรียงรายไปดว้ย

อาคารเก่าแก่สไตล์โบราณที่เก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี  รวมถึงอาคารคลังสินค้าจ านวนหนึ่ง 

(Kura) ที่มีผนังสีขาว ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของย่านการคา้ในอดีต นอกจากนีย้ังมีรา้นคา้เล็กๆ 

ขายของแฮนดเ์มด ของที่ระลึก ของสะสมต่าง รา้นอาหาร เครื่องดื่ม และที่พกัแบบเรียวกงัเปิด

ใหบ้ริการแก่นกัท่องเที่ยวอีกด้วย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ไร่วาซาบิไดโอะ (Daio Wasabi 

Farm) ตัง้อยู่ในเมืองชนบทแถบอาซุมิโนะ (Azumino) ใกล้ๆ  กบัเมืองมตัสึโมโต ้(Matsumoto) 

ภายใน จ.นางาโนะ (Nagano) ที่ไร่แห่งนีร้บัรองว่าไดเ้ห็นตน้วาซาบิของจริง ที่ส  าคญัตวัไร่เอง

นัน้ยงัเป็น 1 ในไร่วาซาบิที่ใหญ่ที่สดุประจ าประเทศญ่ีปุ่ น อีกทัง้ในทุกขัน้ตอนการผลิตนัน้ จะ

พิถีพิถันมากๆ กว่าจะได้วาซาบิส่งตรงมาถึงผู ้บริโภค ไร่แห่งนี ้นับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งแหล่ง

ท่องเที่ยวธรรมชาติสายไร่ที่ใครได้ลองมาต้องติดอกติดใจ ดว้ยท าเลที่ตั้ง ท าใหไ้ร่สวยงาม

มากๆ และที่พีคสุดก็ตรงการที่ใชน้ า้บริสทุธ์ิจากล าธารที่ไหลมาจากเทือกเขาทางทิศเหนือ ซึ่ง

ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการปลกูคือเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตลุาคมนั่นเอง 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3) 

หลงัจากนัน้น าท่านเดินทางสู่ คามิโคจิ (Kamikochi) ดินแดนแห่งธรรมชาติท่ามกลางหุบเขา

แสนสวยของเทือกเขา “เจแปน แอลป์” (Japan Alps) เป็นหุบเขาในฝันที่อยู่สงูขึน้ไปทางเหนอื

ของเทือกเขาแอลป์ญ่ีปุ่ น ภาพสายน า้ของแม่น า้อะซูสะ ที่ใสสะอาดดังเกล็ดแก้วไหลรินลอด

ผ่านสะพานคปัปะ (สะพานขวัญใจช่างภาพ และมักถูกถ่ายภาพมากที่สุด) ลอ้มรอบดว้ยผืน

ป่าเขียวขจี และฉากหลงัของยอดเขาสงูตระหง่านระดบั 3,000 เมตร เป็นทศันียภาพที่สวยงาม

มากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศญ่ีปุ่ นที่จะท าใหท้่านหลงรกัและเพลิดเพลินไปกับการเก็บภาพ

เป็นที่ระลึกว่าไดม้าเยือนสักครัง้หนึ่งของการมาเที่ยวญ่ีปุ่ น  น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโอชิ

โนะ ฮักไก (Oshino Hakkai) โอชิโนะ ฮกัไก เป็นหมู่บา้นเล็กๆ ประกอบดว้ยบ่อน า้ 8 บ่อในโอ

ชิโนะ ตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบคาวากูจิโกะกับทะเลสาบยามานาคาโกะ บ่อน า้ทั้ง 8 นีเ้ป็นน า้

จากหิมะที่ละลายในช่วงฤดรูอ้น ที่ไหลมาจากทางลาดใกล้ๆ  ภูเขาไฟฟูจิผ่านหินลาวาที่มีรูพรุน
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อายุกว่า 80 ปี ท าใหน้ า้ใสสะอาดเป็นพิเศษ นอกจากนีย้ังมีรา้นอาหาร รา้นจ าหน่ายของที่

ระลึก และซุม้รอบๆ บ่อที่ขายทั้งผัก ขนมหวาน ผักดอง งานฝีมือ และผลิตภัณฑท์อ้งถิ่นอ่ืนๆ 

อิสระใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกบัการถ่ายรูปและซือ้ของที่ระลึกตามอธัยาศยั 
เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (4) (พิเศษ!! อ่ิมอร่อยกับบุฟเฟ่ตข์าปู)  
ท่ีพัก Yukari No Mori หรือเทียบเท่าระดับเดยีวกัน 

ให้ท่านไดผ้่อนคลายกับการแช่น า้แร่ออนเซ็นธรรมชาติ เชื่อว่าถ้าได้แช่น ้าแร่แล้ว จะท าให้

ผิวพรรณสวยงาม และช่วยใหร้ะบบหมนุเวียนโลหิตดีขึน้ 

 

 

 

 

 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (5) 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากนั้นน าท่านสู่ ฟูจิชิบะซากุระ (Fuji Shibazakura Matsuri) ท่านจะไดช้มความสวยงาม

ของดอกชิบะซากุระในทุ่งกวา้งเชงิภูเขาไฟฟูจิทีบ่านพรอ้มกนักว่า 800,000 ดอก ซึ่งจะปลกูอยู่

บริเวณรอบภูเขาฟูจิ ซึ่งมีจ านวนมากที่สุดในภาคคนัโต ดูเหมือนพรมหลากสี ทั้งสีขาว สีชมพู 

วนัท่ีส่ี    ฟูจิชิบะซากรุะ-ภเูขาไฟฟูจิ ชัน้ 5-เรียนรูพิ้ธีชงชาญี่ปุ่น-โอไดบะ-Diver City Plaza-ย่านชินจูก-ุ
ถ่ายรปู Cat 3D 
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และสีแดง ซึ่งสีของดอกจะเข้มขึ ้นตามอายุที่ปลูก  ให้ท่านได้สัมผัสและเก็บภาพความ

ประทับใจตามอัธยาศัย (ดอกพิงคม์อสจะบานหรือไม่นั้น ทั้งนีข้ึน้อยู่กับสภาพอากาศ) (วัน

เดินทางที่ 27-31 พ.ค., 28 พ.ค.-01 มิ.ย., 29 พ.ค.-02 มิ.ย. และ 30 พ.ค.-03 มิ.ย. จะ

เปลี่ยนไปสวน Yamanakako Hananomiyako แทน) หลังจากนัน้น าท่านสู่ ภูเขาไฟฟูจิ ช้ัน 

5 ใหท้่านสมัผสัภูเขาไฟฟูจิอย่างใกลช้ิดที่บริเวณขัน้ที่ 5 ซึ่งเป็นจุดที่รถโดยสารสามารถขึน้ไป

จอดได ้ภูเขาไฟฟูจินัน้ เป็นภูเขาไฟที่สงูที่สดุในญ่ีปุ่ น และยงัเป็นสญัลกัษณข์องประเทศญ่ีปุ่ น

อีกดว้ย ท่านสามารถชมความงามของภูเขาไฟฟูจิไดต้ลอดทัง้ปี เพราะในแต่ละฤด ูภูเขาไฟฟูจิ

จะมีความงดงามที่แตกต่างกนั อีกทั้งยังเป็นเป็นภูเขาไฟที่สวยงามไม่ว่าจะมองจากมมุไหนก็

ตาม (**หมายเหตุ การขึน้ชมภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 นั้น ขึน้อยู่กับสภาพอากาศ) จากนั้นน าท่าน

สัมผัสประสบการณ์พิเศษ เรียนรู้พิธีชงชาแบบญี่ปุ่ น ใหท้่านไดเ้รียนรูวิ้ธีชงชาแบบธรรม

เนียมญ่ีปุ่ น มีเซนเซมาสอนการชงชาแบบญ่ีปุ่ นตั้งแต่การวอรม์อุปกรณ ์การชง และขั้นตอน

การดื่ม อีกทั้งยังเป็นการชงชาที่วิวทิวทัศนด์ีมากๆ ท่านจะไดม้องเห็นทั้งวิวภูเขาไฟฟูจิ และ

ทะเลสาบคาวากูจิโกะ 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6) 

หลังจากนั้นน าท่านเดินทางสู่กรุงโตเกียวอีกครัง้ น าท่านสู่ โอไดบะ และ Diver City Plaza 

เป็นเกาะจ าลองขนาดใหญ่ซึ่งสรา้งขึน้จากการถมทะเลบริเวณอ่าวโตเกียว  เติบโตขึน้อย่าง

รวดเร็วในฐานะเขตท่าเรือ จนถึงช่วงทศวรรษที่ 1990 โอไดบะ ได้กลายเป็นย่านการคา้ มี

หา้งสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ ที่พกัอาศยั และแหล่งนนัทนาการที่ใหญ่โตแห่งหนึ่ง ใหท้่านไดช้ม 

Unicorn Gundam หุ่นกันดั้มตัวใหม่เป็นรุ่น RX-0 Unicorn Gundam ในโหมด Destroy เป็น

หุ่นสีขาว-แดง มีความสูงประมาณ 24 เมตร สูงกว่าหุ่นตัวเดิมถึง 6 เมตร และช้อปปิ้งตาม

อัธยาศัย จากนั้นน าท่านสู่ ย่านชินจูกุ (Shinjuku) และถ่ายรูปกับ Cat 3D ย่านชอ้ปปิ้งซึ่ง

เต็มไปดว้ยหา้งสินคา้แฟชั่น และหา้งสรรพสินคา้ขนาดใหญ่อย่าง Isetan, Takashimaya และ 

Marui เรียงรายกันอยู่มากมาย อีกทั้งยังใหท้่านไดช้ม และถ่ายรูปกับ Cat 3D ซึ่งเป็นที่สนใจ

ของทั้งคนญ่ีปุ่ น และต่างชาติที่ผ่านมายังแยกชินจูกุ บริเวณตึก Cross Shinjuku จะเจอแมว

ยักษ์โผล่มาใหเ้ห็น ซึ่งเป็นป้ายโฆษณาแบบ 3 มิติ “Cross Shinjuku Vision” ที่ความคมชัด

ระดบั 4K นั่นเอง แมวยกัษ์ขนาดใหญ่ที่ขยบัตวัไปมาเสมือนจริง สรา้งความฮือฮาใหค้นญ่ีปุ่ น
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ต่างถ่ายคลิปแชรก์ันในโลกออนไลน์กนัเป็นอย่างมาก และบริเวณทางออกฝ่ังตะวนัออกของ

สถานีชินจุกุ ยังมีหา้งรา้นใหน้กัท่องเที่ยวหลากหลายกลุ่มวยัไดช้อ้ปปิ้งกนัอย่างจุใจ ไม่ว่าจะ

เป็นดิสเคาทส์โตรอ์ย่าง Don Quijote รา้นขายเครื่องใชไ้ฟฟ้าอย่าง Yamada Denki หรือจะ

เป็น Shinjuku Subnade ซึ่งมีรา้นสินคา้หลากหลายแบรนดใ์หท้่านไดช้อ้ปปิ้งกนัตามอธัยาศยั  
เย็น อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย 
ท่ีพัก  Hotel Welco Narita หรือเทียบเท่าระดบัเดียวกัน 
 
 
 
 
 
 
 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (7) 

  ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ... 

 09.15 น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน THAI AIR ASIA X (XJ) 

เที่ยวบินที่ XJ 601 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใช้ระยะเวลาในการเดินทาง

ประมาณ 6.45 ชั่วโมง 

14.00 น. คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพและความประทบัใจ... 

☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻ 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ีห้า   กรงุโตเกียว-สนามบินนาริตะ-กรงุเทพฯ (สนามบินสุวรรณภมิู) 
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ก ำหนดกำรเดินทำง Ticket PNR 
รำคำ 

ผูใ้หญ่ เด็กอำยตุ ่ำกว่ำ 2 ปี พกัเดี่ยว 

16-20 เมษำยน 66 ABDNJR 41,888.- 6,900.- 9,900.- 

17-21 เมษำยน 66 V716PG 41,888.- 6,900.- 9,900.- 

18-22 เมษำยน 66 W52LTM 41,888.- 6,900.- 9,900.- 

23-27 เมษำยน 66 K413VM 41,888.- 6,900.- 9,900.- 

24-28 เมษำยน 66 F8MS5K 41,888.- 6,900.- 9,900.- 

25-29 เมษำยน 66 P3I6MP 41,888.- 6,900.- 9,900.- 

26-30 เมษำยน 66 LV2I8Y 41,888.- 6,900.- 9,900.- 

27-เมษำยน-01 พฤษภำคม 66 EB35FE 41,888.- 6,900.- 9,900.- 

01-05 พฤษภำคม 66 RVL56Y 39,888.- 6,900.- 9,900.- 

04-08 พฤษภำคม 66 E857RN 39,888.- 6,900.- 9,900.- 

07-11 พฤษภำคม 66 LBTGME 39,888.- 6,900.- 9,900.- 

08-12 พฤษภำคม 66 CC59KB 39,888.- 6,900.- 9,900.- 

09-13 พฤษภำคม 66 MYNLJH 39,888.- 6,900.- 9,900.- 

14-18 พฤษภำคม 66 B443WZ 39,888.- 6,900.- 9,900.- 

15-19 พฤษภำคม 66 A4CCXZ 39,888.- 6,900.- 9,900.- 

16-20 พฤษภำคม 66 OY8F8H 37,888.- 6,900.- 9,900.- 

20-24 พฤษภำคม 66 HC41UE 37,888.- 6,900.- 9,900.- 

21-25 พฤษภำคม 66 E2V9JP 37,888.- 6,900.- 9,900.- 

22-26 พฤษภำคม 66 I2M9QP 37,888.- 6,900.- 9,900.- 

23-27 พฤษภำคม 66 R9KV6K 37,888.- 6,900.- 9,900.- 

27-31 พฤษภำคม 66 D71PPQ 37,888.- 6,900.- 9,900.- 

28 พฤษภำคม-01 มิถนุำยน 66 W41BGP 37,888.- 6,900.- 9,900.- 

29 พฤษภำคม-02 มิถนุำยน 66 J9UCTK 37,888.- 6,900.- 9,900.- 

30 พฤษภำคม-03 มิถนุำยน 66 QTKCRR 36,888.- 6,900.- 9,900.- 

ส าหรบัลูกค้าท่านท่ีไม่ต้องการใช้ตัว๋เครื่องบิน (JOIN LAND) 

หกัออกจากราคาทวัร ์7,000.-/ท่าน 
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*** กรุณาศึกษารายละเอียดท้ังหมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่าน

ลูกค้า และบริษัทฯ เม่ือท่านตกลงช าระเงินมัดจ า หรือค่าทัวรท้ั์งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะ

ถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆท้ังหมด *** 

**ท่านใดมีเท่ียวบินภายในประเทศ ให้ท่านจองเป็นสายการบิน แอรเ์อเชีย เท่าน้ัน** 

** ท้ังน้ีหากสายการบิน หรือเท่ียวบินหลักเกิดการล่าช้า ทางบริษัทฯจะพิจารณาชดเชยค่าเสียหายเฉพาะในส่วน
สายการบินภายในประเทศท่ีเป็นสายการบินเครือเดียวกันกับเท่ียวบินหลักเท่าน้ัน นอกเหนือจากสายการบินท่ีทาง

บริษัทฯ แจ้ง ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบ และพิจารณาทุกๆ กรณี เน่ืองจากทางบริษัทฯ ได้จ าหน่าย
โปรแกรมทัวรท่ี์เร่ิมเดินทางจาก สนามบินสุวรรณภูมิ  ไม่นับรวมการเดินทางจากสนามบินอ่ืนๆ  และให้แจ้งต่อ



 
 

RJ-XJ002 
พนักงานขายล่วงหน้าก่อนท าการซือ้บัตรโดยสารภายในประเทศทุกคร้ัง เน่ืองจากต้องได้รับการยืนยันเท่ียวบินหลัก 

และกรุ๊ปคอนเฟิร์ม เพ่ือประโยชนข์องตัวท่านเอง ** 

 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ รายการทัวรส์ามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การระบาดของ

โรคติดต่อ, การเมือง, สายการบิน เป็นตน้ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ การบริการของรถบสัน าเที่ยวญ่ีปุ่ นตามกฎหมายของ

ประเทศญ่ีปุ่ น สามารถให้บริการวนัละ 10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได ้ โดยมคัคุเทศก ์และคนขบัจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความ

เหมาะสม ทั้งนีข้ึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนัน้ๆ เป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนเวลาท่องเที่ยวตาม

สถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

 

อัตราค่าบริการรวม 

✓ ค่าตั๋วเคร่ืองบิน ไป-กลบั ตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน า้มนั  

✓ ค่ารถโคช้ปรบัอากาศ  

✓ โรงแรมที่พกัตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง)  

✓ ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ    

✓ ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ   

✓ ค่าเบีย้ประกัน อุบติัเหตุในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินประกันท่านละ 500,000 บาท (ไม่ครอบคลมุถึงสุขภาพ 

อาการเจ็บป่วย หรือโรคประจ าตัว) กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินประกันท่านละ 

1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม)์  

✓ ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 

 

อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม 

× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม ค่าซักรีด ค่ามินิบารใ์น

หอ้ง และค่าพาหนะต่างๆ ที่มิไดร้ะบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ น กรณีประกาศให้กลับมาย่ืนรอ้งขอวีซ่าอีกครัง้ (เนื่องจากทางญ่ีปุ่ นไดป้ระกาศ

ยกเวน้การย่ืนวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่ นใหกั้บคนไทยส าหรบัผูท้ี่ประสงคพ์ านกัระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไม่เกิน 15 วนั) 

× หากในภายหลงัทางรฐับาลญ่ีปุ่ นประกาศให้ย่ืนวีซ่าตามเดิม ผูเ้ดินทางจะตอ้งจ่ายเพิ่ม 2,000 บาท ส าหรบัการย่ืนรอ้ง

ขอวีซ่า 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน ้าหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน 
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× ค่าภาษีน า้มนัที่ทางสายการบินเรียกเก็บเพิ่มในภายหลงัจากทางบริษัทฯ ไดอ้อกตั๋วเคร่ืองบินไปแลว้ 

× ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน และหวัหนา้ทวัรค์อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

× ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทิปหัวหน้าทัวรแ์ล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน 

 

เดินทางขึ้นต ่า 30 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได ้ หากผูเ้ดินทางทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพิ่ม

เพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ

งดออกเดินทาง และเล่ือนการเดินทางไปในวนัอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯ จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้  

 

1. เง่ือนไขการจอง และการช าระเงิน (เฉพาะการส่งจอยทัวรเ์ท่าน้ัน ไม่รวมการตัดกรุ๊ป หรือกรุ๊ปเหมา) 

 มัดจ าท่านละ 15,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านไดร้ับอินวอยซก์ารจอง 3 วัน กรณีลูกค้าท าการจองน้อยกว่าวัน

เดินทาง 25 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าทัวรเ์ต็มจ านวนทันทีในวันจองเท่าน้ัน   

 ส่วนที่เหลือ ช าระก่อนวนัเดินทาง 30 วนั (นบัรวมวนัเสาร ์และอาทิตย)์  

• หากไม่ช าระมดัจ าตามทีก่ าหนด ขออนญุาตตดัทีน่ ั่งใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่ออยู่ 

• หากช าระไม่ครบตามจ านวน บริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมัติโดยไม่มีเงือ่นไข 

• เม่ือท่านช าระเงินไม่ว่าจะทัง้หมด หรือบางส่วน ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านไดย้อมรบัเงือ่นไขและขอ้ตกลงต่างๆที่ได้

ระบุไวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

• หากช าระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งส าเนาการโอนเงิน พร้อมระบุช่ือพนักงานขายมาทางอีเมล์,  

หรือแนบสลิปผ่านระบบจองท่ีน่ังออนไลน์ของทางบริษัทฯ   

1.1 เง่ือนไขยกเลิกการจอง  

• ยกเลิกก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินบางส่วน (หักจากค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริงแล้ว เช่น ค่ามัด
จ าบัตรโดยสารเคร่ืองบิน และมัดจ าค่าบริการโรงแรม, รถโค้ช, ร้านอาหาร จากทางต่างประเทศ )  

• ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าทัวร ์50% (จากราคาทัวรท่ี์ซือ้) 

• ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่สามารถคืนเงินได้ / สามารถเปลี่ยนแปลงผู้เดินทางได้ (เปลี่ยน
ช่ือ) ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน  

 

     1.2    เง่ือนไขยกเลิกการจอง / เดินทางวันหยุด หรือเทศกาล และโปรแกรมท่ีเดินทางด้วยเท่ียวบินพิเศษ  

Charter Flight 
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กรุ๊ปท่ีเดินทาง ในช่วงวันหยุด หรือเทศกาล ท่ีต้องการันตีค่าบัตรโดยสารท้ังหมด และท่ีน่ังกับสายการบิน  
หรือกรุ๊ปท่ีมีการการันตีค่าท่ีพักท้ังหมด และอ่ืนๆโดยตรง หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือ
ต่างประเทศ และไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสิทธ์ิไม่มีการคืน
เงินทุกกรณี ท้ังมัดจ า หรือค่าทัวรท้ั์งหมด เน่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบิน และโปรแกรมน้ันๆ ซ่ึงไม่
สามารถใช้เง่ือนไขยกเลิกการจองร่วมกับข้อท่ี 1.1 ได้ 

 

      2.      เง่ือนไขการจอง และการช าระเงิน (เฉพาะการตัดกรุ๊ป หรือกรุ๊ปเหมา ซ่ึงเป็นข้อตกลง  

   ระหว่างบริษัททัวรผ์ู้ขาย และบริษัททัวรผ์ู้ซือ้เท่าน้ัน) 

 มัดจ าท่านละ 15,000 บาท ภายหลงัจากที่ท่านไดร้บัอินวอยซก์ารจอง 3 วนั (กรณีลูกค้าท าการจองน้อยกว่าวัน

เดินทาง 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าทัวรเ์ต็มจ านวนทันทีในวันจองเท่าน้ัน)   

 ส่วนที่เหลือ ช าระก่อนวนัเดินทาง 35 วนั (นบัรวมวนัเสาร ์และอาทิตย)์  

 หากไม่ช าระมดัจ าตามทีก่ าหนด ขออนญุาตตดัทีน่ ั่งใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่ออยู่ 

 หากช าระไม่ครบตามจ านวน บริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมัติโดยไม่มีเงือ่นไข 

 เม่ือท่านช าระเงินไม่ว่าจะทัง้หมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านไดย้อมรบัเงือ่นไขและขอ้ตกลงต่างๆทีไ่ดร้ะบุไว้

ทัง้หมดนีแ้ลว้ 

2.1 เง่ือนไขยกเลิกการจอง  

• ยกเลิกก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วัน คืนเงินเต็มจ านวน  

• ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 45 วัน คืนเงินบางส่วน (หักจากค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริงแล้ว เช่น ค่ามัดจ า
บัตรโดยสารเคร่ืองบิน และมัดจ าค่าบริการโรงแรม, รถโค้ช, ร้านอาหาร จากทางต่างประเทศ )   

• ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ไม่สามารถคืนเงินได้  

        

     2.2     เง่ือนไขยกเลิกการจอง / เดินทางวันหยุด หรือเทศกาล และโปรแกรมท่ีเดินทางด้วยเท่ียวบินพิเศษ 

Charter Flight 

             กรุ๊ปท่ีเดินทาง ในช่วงวันหยุด หรือเทศกาล ท่ีต้องการันตีค่าบัตรโดยสารท้ังหมด และท่ีน่ังกับสายการบิน 
หรือกรุ๊ปท่ีมีการการันตีค่าบริการท่ีพัก ท้ังหมด และอ่ืนๆโดยตรง หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือ
ต่างประเทศ และไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสิทธ์ิไม่มีการคืนเงินทุก
กรณี ท้ังมัดจ า หรือค่าทัวร์ท้ังหมด เน่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบิน และโปรแกรมน้ันๆ ซ่ึงไม่สามรถใช้
เง่ือนไขยกเลิกการจองร่วมกับข้อท่ี 2.1 ได้ 

 

3.  เง่ือนไขกรณีเกิดภัยพิบัติ 
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     ไม่ว่ากรณีใดๆ หากเกิดภัยพิบัติตามธรรมชาติ หรือภัยพิบัติอันไม่สามารถคาดการณล์่วงหน้าได้ เช่น พายุไต้ฝุ่น 

แผ่นดินไหว สึนามิ หรือโรคระบาดในประเทศ หรือนอกประเทศ หรือเมืองท่ีท่านเดินทางไป ลูกค้าไม่สามรถท่ีจะน า

เหตุการณด์ังกล่าวมาขอยกเลิก หรือขอเงินคืนได้ และบริษัทฯ จะไม่คืนเงินใดๆท้ังสิ้น แต่จะขอสงวนสิทธ์ิในการ

พิจารณาเลื่อนการเดินทางออกไปได้ตามท่ีบริษัทฯ ได้แจ้ง จนกว่าภัยพิบัติน้ันจะสิน้สุดลง 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมีอายุคงเหลือ ณ วนัเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึน้ไป และเหลือหน้ากระดาษอย่างต ่า 2 

หนา้ หากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 

 

หมายเหตุ กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศที่ระบุไว ้ใน

รายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิน้ รวมถึงเมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแลว้ ถ้า

ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพรอ้มคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบริการคืน ไม่ว่า

กรณีใดๆทัง้สิน้ 

 

ข้อมูลเพ่ิมเติม เร่ืองตั๋วเคร่ืองบิน 

ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกัน ไม่สามารถเล่ือนวนัเดินทางกลับได ้และการจัดท่ีน่ัง

ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ก าหนด  ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการ

เดินทาง บตัรโดยสารไม่สามารถยกเลิก หรือคืนเงินบางส่วนได ้

 

ข้อมูลเพ่ิมเติม เร่ืองโรงแรมท่ีพัก 

➢ เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) และ

หอ้งคู่ (Twin / Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไม่ติดกัน 

➢ กรณีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้มาก และห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธิ์ในการปรบัเปล่ียน หรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเร่ืองสัมภาระ และค่าพนักงานยกกระเป๋า (Porter) 

➢ ส าหรับน า้หนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใตท้อ้งเคร่ืองบิน  คือ 20 กิโลกรัม (ส าหรับผู้โดยสาร

ชั้นประหยัด / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางน า้หนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจ

ปฏิเสธได ้(ท่านตอ้งช าระในส่วนที่โดนเรียกเก็บเพิ่ม) 
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➢ ส าหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้น าขึน้เคร่ืองได้ ตอ้งมีน า้หนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความ

กว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิว้) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิว้) x 46 เซนติเมตร 

(18 นิว้)  

➢ กรณีที่ตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น า้หนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต ่ากว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี ้

ขึน้อยู่กับขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รบัภาระส่วนของค่าใช้จ่ายที่สัมภาระน ้าหนัก

เกิน (ท่านตอ้งช าระในส่วนที่โดนเรียกเก็บเพิ่ม) 

➢ ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสารทุกกรณี 

หมายเหตุ… (ส าคัญมาก!!! ผู้โดยสารควรรับทราบก่อนการเดินทาง) 

1. รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจาก การยกเลิกเที่ยวบิน ความล่าช้าของสายการบิน 

โรงแรม ที่พกั การจราจร เหตุการณท์างการเมือง การนดัหยุดงาน การก่อจลาจล อุบติัเหตุ สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ 

วาตภัย อัคคีภัย โรคระบาด ในประเทศ หรือนอกประเทศ หรือเมืองที่ท่านเดินทางไป หรือไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใดๆ ก็

ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณ์ท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัทฯ) โดยทางบริษัทฯ จะค านึงถึงความปลอดภยั

ของลกูคา้เป็นส าคญั 

2. หากท่านยกเลิกทัวร ์เนื่องจากเหตุการณค์วามไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาตภยั 

อัคคีภัย โรคระบาด ในประเทศ หรือนอกประเทศ หรือเมืองที่ท่านเดินทางไป แต่สายการบิน หรือในส่วนของการ

บริการทางประเทศที่ท่านเดินทางท่องเที่ยว ยงัคงใหบ้ริการอยู่เป็นปกติ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่า

ทัวรท้ั์งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน 

3. หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทฯ จะหาสถานท่ี

ท่องเท่ียวใหม่ทดแทน หรือคืนค่าใช้จ่ายบางส่วนน้ันให้  

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ และขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวรท้ั์งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน ในกรณีดงันี ้

➢ กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทาง เดินทาง เนื่องจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือส่ิงของหา้มน าเข้าประเทศ 

เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสียดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่ทางกองตรวจคนเข้า

เมืองหา้มเดินทาง 

➢ กรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อนัสืบเนื่องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 

➢ กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมือง ใหกั้บชาวต่างชาติ หรือคนต่างดา้วที่พ านัก

อยู่ในประเทศไทย 

➢  
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จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่นให้กับคนไทย ผู้ท่ีประสงคจ์ะพ านักระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15 วัน 

ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในข้ันตอนการตรวจเข้าเมือง 

เพ่ือยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญ่ีปุ่น ดังต่อไปน้ี 

1. ตั๋วเคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่ น (ทางบริษัทฯ จดัการให)้ 

2. ส่ิงที่ยืนยนัว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใชจ้่ายที่อาจเกิดขึน้ในระหว่างที่พ านกัในประเทศญ่ีปุ่ นได ้ (เช่น เงินสด บตัร
เครดิต เป็นตน้) 

3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (ทางบริษัทฯ จดัการให)้ 

4. ก าหนดการเดินทางระหว่างที่พ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (ทางบริษัทฯ จดัการให)้ 

 

คุณสมบัติการเข้าประเทศญ่ีปุ่น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญ่ีปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า) 

1. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลืออยู่ ไม่ต ่ากว่า 6 เดือน  

2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระท าในประเทศญ่ีปุ่ นจะตอ้งไม่เป็นส่ิงที่ขดัต่อกฎหมายและเขา้ข่ายคุณสมบัติการพ านกัระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านกัไม่เกิน 15 วนั 

4. เป็นผูท้ี่ไม่มีประวติัการถูกส่งตวักลับจากประเทศญ่ีปุ่ น มิไดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ข้าประเทศ และ

ไม่เขา้ข่ายคุณสมบติัที่จะถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดท้ังหมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่าง

ท่านลูกค้าและบริษัท 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึ้น ในกรณีท่ีมีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 30 

ท่าน  

2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน า้มนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรบัขึน้ก่อนวนัเดินทาง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนเที่ยวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิน้ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัด

หยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การน าส่ิงของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิน้ หากเกิดส่ิงของสูญหายอันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน , เกิดจากการ

โจรกรรม และอุบติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเที่ยวเอง  

6. เม่ือท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ

เง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ ท้ังหมด  
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7. รายการนี ้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักใน

ต่างประเทศเรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกัน ซึ่งอาจจะปรบัเปล่ียนตามที่ระบุในโปรแกรม  

8. การจดัการเร่ืองหอ้งพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก โดยมีหอ้งพกัส าหรบัผู้สบูบุหร่ี / ปลอด

บุหร่ีได ้โดยอาจจะขอเปล่ียนห้องไดต้ามความประสงคข์องผู้ที่พัก ทั้งนีข้ึน้อยู่กับความพรอ้มให้บริการของโรงแรม 

และไม่สามารถรบัประกันได ้   

9. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร ์กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการ

เดินทาง มิฉะนัน้บริษัทฯ ไม่สามารถจดัการล่วงหน้าใหไ้ด ้

10. มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธิในการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลงนาม

โดยผูม้ีอ านาจของผูจ้ดัก ากับเท่านัน้ 

11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบ และไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้

เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงาน

ของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อนัเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง 

เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง Triple โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิใน

การจดัหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คือ 1 หอ้งพกัคู่ และ 1 หอ้งพกัเด่ียว โดยไม่ค่าใชจ้่ายเพิ่ม  

13. สภาพการจราจรในช่วงวนัเดินทางตรงกับวนัหยุดเทศกาลของญ่ีปุ่ น หรือวนัเสารอ์าทิตย ์รถอาจจะติด อาจท าใหเ้วลา

ในการท่องเที่ยว และชอ้ปปิ้งแต่ละสถานที่นอ้ยลง โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก ์ และคนขับรถในการบริหารเวลา 

ซึ่งอาจจะขอความร่วมมือจากผูเ้ดินทางในบางครัง้ที่ตอ้งเร่งรีบ เพื่อใหไ้ดท้่องเที่ยวตามโปรแกรม 

14. บริการน า้ด่ืมท่านวนัละ 1 ขวด ต่อคนต่อวนัเร่ิมในวนัที่ 2 ของการเดินทาง ถึงวนัที่ ... ของการเดินทาง 

15. การบริการของรถบัสน าเที่ยวญ่ีปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่ น สามารถใหบ้ริการวนัละ 10 ชั่วโมง ในวนันัน้ๆ มิ

อาจเพิ่มเวลาได ้ โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสภาพการจราจรใน

วนัเดินทางนัน้ๆเป็นหลกั จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรบัเปล่ียนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

 

*** ขอบขอบพระคุณทุกท่านท่ีมอบความไวว้างใจให้กบัเรา ดูแลเรื่องการท่องเท่ียว และบริการ *** 

 


