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TOKYO FUJI SKY 
จุดเด่น 

 

 เยี่ยมชม หมู่บา้นโอชโิน๊ฮัคไค 

 Earthquake ศูนย์จ าลองแผ่นดนิไหว 

 FUJITEN หรือ YETI SKI RESORT สัมผัสกับหมิะ  

 อสิระเต็มวัน เลอืกซือ้ทัวร์ โตเกยีวดสินยี์แลนด ์

 นมัสการขอพร ณ วัดอะซะกุซ่าแคนนอน 

 ล่องเรือโจรสลัด ณ ทะเลสาบอะช ิ

 

ชื่อโปรแกรม  TOKYO FUJI SKY    

จ ำนวน 5 วนั 3 คืน  
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ก ำหนดกำรเดินทำง   

 

วนัท ี ่1 สมุทรปรำกำร (ทำ่อำกำศยำน สุวรรณภูม)ิ 

 

20:00 น.  คณะพร ้อมกัน ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตูทางเขา้ 3 เคานเ์ตอร์ E สายการ

บนิ ASIA ATLANTIC AIRLINE โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ 

 

23:00 น. ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยาน นาริตะ ประเทศญีปุ่่น โดยเทีย่วบนิที ่ HB085 

 

   
 

วนัท ี ่2 นำรติะ - วดัอำซำกุสะ - ล่องเรอืโจรสลดั - ช๊อปป้ิงโกเทม็บะเอำทเ์ล็ต - ออนเซ็น 

 

07:50 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยาน นาริตะ ประเทศญีปุ่่น (เวลาทอ้งถ ิน่เร็วกว่าประเทศไทย 2 ช.ม.) หลังผ่านขัน้ตอนการ

ตรวจหนังส ือเด ินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบร ้อย ส าคัญ!! ประเทศญีปุ่่นไม่อนุญาตใหน้ า อาหารสด จ าพวก 

เน ือ้สัตว ์พชื ผัก ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษจับ และปรับ เดนิทางสู่ นครโตเกยีว น าท่านแวะเยี่ยมชม 

วัดอะซะกุซ่าแคนนอน Asakusa Kannon วัดพุทธที่เก่าแก่ทีสุ่ดในภูม ิภาคคันโต ภายในประดษิฐานองค ์เจา้แม่

กวนอมิทองค า ทีศ่ักด ิ์สทิธ ิ ์และมผูีค้นนิยมมากราบไหวข้อพรเพื่อความเป็นสริิมงคลตลอดทั้งปี ถ่ายภาพเป็นที่

ระลกึกับ คามนิาริมง ประตูฟ้าค ารณ ซึง่ม ีโคมไฟสแีดงขนาดยักษ์ทีม่ ีความสูงถ ึง 4.5 เมตร ไดช้ ือ่ ว่าเป็น โคมไฟ

ทีใ่หญ่ที่สุดในโลก แขวนอยู่อยู่โดยม ี ถนนนาคาม ิเซ  ถนนชอ้ปป้ิงที่ม ีช ือ่ เส ียงของวัด ม ีร ้านขายของที่ระล ึก

มากมายไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางของขลัง ของเล่นโบราณ และตบทา้ยดว้ยรา้นขายขนมทีค่นญีปุ่่น มายังวัดแหง่น ี้

ตอ้งมาต่อควิกัน เพือ่ซ ือ้ขนมกลับไปฝากคนทีใ่หท่้านแวะถ่าย รูปคู่กับหอคอยทีสู่งทีสุ่ดในโลก  โตเกยีวสกายทรี  

Tokyo Sky Tree เปิดใหบ้ริการเม ือ่วันที ่22 พฤษภาคม 2555 ทีผ่่านมา มคีวามสูง 634 เมตร ชนะแชมป์เก่าค ือ

หอคอยแคนตันทาวเวอร์ที่นครกว่างโจวของจีน ซ ึง่มคีวามสูง 600 เมตร และหอซเีอ็น จากนั ้นน าท่านลง เรือโจร

สลัด ล่องทะเลสาบอะช ิทีเ่ก ิดจากการก่อตัวของลาวาจากภูเขาไฟฟูจ ิเก ิดเป็นทะเลสาบหา้แห่งทีโ่อบลอ้มรอบ

ภูเขาไฟฟูจชิมววิสวยของสองฟากฝ่ังทะเลสาบทีล่อ้มรอบดว้ยขุนเขา 

 

เท ีย่ง บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

 พาท่านไปต่อที ่โกเท็มบะ แฟคทอรี่  เอา้ทเ์ล็ต แหล่งรวมสนิคา้น าเขา้และส ินคา้แบรนดญ์ ีปุ่่นโกอ ินเตอร์มากมาย

กับคอล เลคช่ันเส ื้อผ ้าล่ าสุ ด อาทิ MK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY, DIFFUSIONE 

TESSILE ฯลฯ เล ือกซื้อกระเป๋าไฮไซ BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, TUMI, GAP, ARMANY ฯลฯ เล ือกดู

เครื่องประดับ และนาฬิกาหรูอย่าง TAG HEUER, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯ รองเทา้

แฟ ช่ัน   HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ  หรื อเล ือ กซื้อ ส ิน ค ้าส าหรั บคุณหนู   

AIGLE, BANDAI ASOBI, HAKKA KIDS, และสนิคา้อ ืน่ๆ อกีมากมาย 

 

ค ่ำ บรกิำรอำหำรค ่ำ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (เมนู ขาปูยักษ์) 

หลังอาหารอสิระใหท่้านไดพั้กผ่อนกับการแช่น ้าแร่ ออนเซ็น สปาแบบฉบับญีปุ่่นแทต้ามอัธยาศัย 

 

ท ีพ่กั Fujisan Garden / Tominoko / New Star Hotel หรอืเทยีบเทำ่ 
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วนัท ี ่3 โอชโินะฮคัไค - ศูนยแ์ผน่ดนิไหว - เล่นสก ี- ชนิจูกุ 

 

เชำ้ บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

 จากนั ้นน าท่านสู่  หมู่บา้น โอชิโนะฮัคไค เป็นแหล่งน ้าตามธรรมชาตติั ้งอยู่ในหมู่บา้นโอชิโนะ จ.ยามานช ิหรือพูด

ในทางกลับกันคอืกลุ่มน ้าผุดโอชิโนะฮัคไค เพยีงกา้วแรกทีย่่างเทา้เขา้ไปในหมู่บา้น ก็สัมผัสไดถ้งึอากาศบริสุทธิ์ 

และไอเย็นจากแหล่งน ้าธรรมชาตทิี่มใีหเ้หน็อยู่ ทุกมุม  โดยในบ่อน ้าใสแจ๋วม ีปลาหลากหลายพันธุแ์หวกว่ายสบาย

อารมณ ์อุณหภูม ิในน ้าเฉลีย่อยู่ที ่10-12 องศาฯ และทีส่ าคัญหมู่บา้นโอชิโนะยัง เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงสนิคา้โอทอป

ชันเยี่ยม Earthquake ศูนย์จ าลองแผ่นดนิไหว ท่านจะไดรั้บขอ้มูล และขอ้เท็จจริงเก ีย่วกับการเกดิแผ่นดนิไหว

รวมทั้งข่าวแผ่นดนิไหว และการวเิคราะหเ์ก ี่ยวกับเหตุการณปั์จจุบัน, แผ่นเปลือกโลก seismometers ท านาย

แผ่นดินไหวสิง่แวดลอ้มสนึาม ิ Seismologists ท านายอาศัยอยู่ในขณะนี,้ วิด ีโอ , ขอ้มูล, รูปภาพและอ ื่นๆ อ ีก

มากมายในปัจจุบันและล่าสุดแผ่นดนิไหวโลก  

 

เท ีย่ง  บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

 จากนั ้นน าท่านเดนิทางสู่  FUJITEN หรือ YETI SKI RESORT สัมผัสกับหมิะ  และเลือกสัมผัสประสบการณ์ใหม่  

อาทิการเล่นสก ีหรือสนุกกับสโนวบ์อร์ด และนั่งเล ือ่นหมิะ (ไม่รวมอัตราเช่าอุปกรณ์และชุดส าหรับเล่นสก ี) ได ้

เวลาน าท่านสู่ ย่านชินจูกุ ใจกลางกรุงโตเกยีวเพลดิเพลินกับการชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมาย อาทเิช่น เครื่องใชไ้ฟฟ้า 

นาฬกิาแบรนด์ดังๆ กลอ้ง ถ่ายรูปดิจติอล เกมส์ต่างๆ หรือสนิคา้ทีจ่ะเอาใจคุณผูห้ญงิดว้ย  กระเป๋า รองเทา้ เส ือ้ผา้ 

เครื่องส าอางยี่หอ้ดังของญีปุ่่น ไม่ ว่าจะเป็น KOSE, SHISEDO, KANEBO และอ ื่นๆ อ ีกมากมายทีร่าคาค่อนขา้ง

ถูกกว่าเมอืงไทย  และที่จะขาดไม่ไดเ้ลยก็คอื  รา้น 100 เยน ซึง่ส ินคา้ทุกอย่างภายในร ้านจะราคา 100 เยน 

เท่ากันหมด ทีท่่านสามารถเลอืกซือ้เป็นของฝากกลับบา้นไดใ้นราคาที่สบายกระเป๋า 

 

ค ่ำ  อสิระใหท้ำ่นรบัประทำนอำหำรค ่ำ ตำมอธัยำศยั 

 

ท ีพ่กั Whishton Yukari Hotel / Apa Nirita Hotel หรอืเทยีบเทำ่ 

 

 
 

วนัท ี ่4 อสิระเต็มวนั ชอ้ปป้ิง หรอืเลอืกซือ้ทวัรโ์ตเกยีวดีสนยีแ์ลนด ์

 

เชำ้ บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 
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 อสิระเต็มวัน ใหท่้านพักผ่อน หรือชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัยในย่านต่างๆ ในกรุงโตเก ียว เช่น Ginza, Shinjuku, 

Shibuya, Harajuku, Akihabara, Roppongi, Odaiba (ถ่ าย รู ปคู่ กั บ  GUNDAM หน ้าหา้ง  Diver City Tokyo) 

เป็นตน้ ซ ึ่งสามารถเดินทางดว้ยตนเองหรือใหท้างมัคคุเทศก ์ และหัวหนา้ทัวร์  แนะน าเสน้ทางต่างๆ สามารถ

เดนิ,นั่งรถไฟ JR, หรือแท็กซี่ สามารถรับคู่มอืและแผนทีก่ารเดนิทางไดท้ีห่วัหนา้ทัวร์) หรือเลอืกซือ้ทัวร์ โตเกยีว

ดสีนยี์แลนด ์โตเกยีวดสินยี์แลนด์ ใชทุ้นในการก่อสรา้ง 600 ลา้นเหรียญสหรัฐ ท่านจะไดส้ัมผัสกับตัวเอกของม ิก

ก ีเ้มา้ส ์ โดนัล ดั๊กส ์ และเหล่าเพือ่นๆ การ์ตูนจากวอลลด์ ิสนยี์ มากมาย อกีงเครื่องเล่นที่พรอ้มสรา้งความหฤหรรษ์  

และความตื่นเตน้ใหทุ้กท่านไม่ว่าจะเป็น Big Thunder Mountain นั่งรถไฟตะลุยเหมอืงแร่  Splash Mountain 

ล่องแก่งไปในดนิแดนของกระต่ายนอ้ย จนถ ึงจุดไคล์แม๊กซก์ับการดิง่ลงจากความสูงกว่าตกึ 2 ชั ้นสู่ผ ืนน ้าทีอ่ ยู่

ดา้นล่าง ใหเ้วลาท่านไดส้นุกสนานต่อกับเครื่องเล่นในโซนต่างๆ เริ่มดว้ย Hunted Mansion บา้นผีสงิรูปแบบ

ใหม่ที่น่ารัก  และไม่น่าหวาดกลัวอย่างที่ค ิดกระท่ังถงึส่วนส าคัญนั่นค ือ  Space Mountainการผจญภัยไปบน

อวกาศทีน่่าต ืน่ตา โลดโผนและหวาดเส ียว จากนั ้นใหท่้านไดต้ ื่นตาตืน่ใจกับขบวนแสง ส ี เส ียง ตระการตาของ

เหล่าตัวการ์ตูนทัง้หลาย จากการชม อเิล็คทริคพราเหรด จากนัน้น าทุกท่านสนุกสนานกันต่อกับการแสดงพลุ อัน

สวยงามและตระการตาพรอ้มขบวนอเิลคทริคพาเรดของเหล่าตัวการ์ตูนทีท่่านชืน่ชอบมากมายทีส่วยงาม  และสุด

แสนประทับใจไดเ้วลาเดนิทางกลับ 

 

เท ีย่ง  อสิระใหท้ำ่นรบัประทำนอำหำรกลำงวนั ตำมอธัยำศยั 

 

ค ่ำ  อสิระใหท้ำ่นรบัประทำนอำหำรค ่ำ ตำมอธัยำศยั 

 

ท ีพ่กั Wishton Yukari Hotel หรอืเทยีบเทำ่ 

 

 
 

วนัท ี ่5 ออิอน - สมุทรปรำกำร (ทำ่อำกำศยำน สุวรรณภูม)ิ 

 

เชำ้ บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  

ใหท่้านอสิระไดช้อ้ปป้ิง ณ ออิอน ชอ้ปป้ิงพลาซ่า ศูนย์รวมแหง่สนิคา้ชัน้น านานาชนดิ อาทนิาฬกิา, กลอ้ง, 

กระเป๋า, รองเทา้, เส ือ้ผา้ยี่หอ้ต่างๆ และยังม ีรา้น100เยน สนิคา้ ทีม่คีุณภาพดแีต่ราคาแสนถูก   

 

เท ีย่ง  อสิระใหท้ำ่นรบัประทำนอำหำรกลำงวนั ตำมอธัยำศยั 

พรอ้มกัน ณ จุดนัดหมายกรุณาตรงต่อเวลา น าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยาน นาริตะ 

 

13:30 น. ออกเดนิทางกลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการบนิ ASIA ATLANTIC AIRLINE เทีย่วบนิที ่HB089 

 

19:15 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพพรอ้มดว้ยความประทับใจ 
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อตัรำค่ำบริกำร 

 

วนัเดนิทำง หมำยเหตุ 

รำคำทวัร ์(บำท / ทำ่น) พกัหอ้งละ 2 ทำ่น 

ผูใ้หญ่ 

เด็กไม่เกนิ 

12 ปี พกั

กบัผูใ้หญ่ 

 (มเีตยีง) 

เด็กไม่เกนิ 

12 ปี พกั

กบัผูใ้หญ่  

(ไม่มเีตยีง) 

พกัเดีย่ว 
วซ่ีำ 

- 

เดอืน  ธนัวำคม 

07 ธ.ค. 59 - 11 ธ.ค. 59 * วันรัฐธรรมนูญ 35,900 35,900 34,900 8,900 - 

14 ธ.ค. 59 - 18 ธ.ค. 59  35,900 35,900 34,900 8,900 - 

21 ธ.ค. 59 - 25 ธ.ค. 59  35,900 35,900 34,900 8,900 - 

 

ขอ้แนะน ำก่อนกำรเดนิทำง 

 กรณทีี่ท่านตอ้งออกตั๋วเครื่องบนิภายในประเทศ กรุณาจองตั๋วทีส่ามารถเลื่อนเวลา  และวันเดนิทางได ้เพราะจะมบีาง

กรณทีีส่ายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นวันเวลาบนิ มฉิะนัน้ทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 กรณทีีท่่านเป็นอสิลาม หรือแพอ้าหารเน ือ้สัตวบ์างประเภท ใหท่้านโปรดระบุมาใหชั้ดเจน 

 กรุณาส่งรายชื่อผูเ้ด ินทาง ส าเนาหนา้พาสปอร์ต ใหก้ับเจา้หนา้ทีห่ลังจากที่ไดช้ าระค่ามัดจ าทัวร์ หรือค่าทัวร์ส่วนที่

เหลอื กรณทีีท่่านเดนิทางเป็นครอบครัวหลายท่าน กรุณาแจง้รายชือ่คู่นอนกับเจา้หนา้ทีใ่หท้ราบ  

 กรณีทีอ่อกตั๋วเครื่องบนิแลว้สะกดชื่อ-นามสกุลผิด ทางบริษัทจะไม่ รับผดิชอบหากท่านไม่ด าเน ินการส่งส าเนาหนา้

พาสปอร์ตใหท้างบริษัทในการออกตั๋วเครื่องบนิ 

 หลังจากทีท่่านไดช้ าระค่ามัดจ า และค่าทัวร์ส่วนทีเ่หลอืเรียบรอ้ยแลว้ ภายใน 3-7 วนั ก่อนการเดินทาง ทางบริษัทจะ

จัดส่งใบนัดหมายเตรียมตัวการเดนิทางใหท่้านทางอเีมล ์ หรือแฟกซท์ีท่่านไดร้ะบุไว ้

 ราคาทัวร์ใชต้ั๋วเครื่องบนิแบบกรุ๊ป ไม่สามารถเลือ่นวันเดนิทางไดจ้ะตอ้งเดนิทางไป-กลับตามวันเดนิทางทีร่ะบุเท่านัน้ 

 ทางบริษัทไม่ม ีนโยบายในการจัดคู่นอนใหแ้ก่ลูกคา้ที่ไม่ รูจั้กกัน กรณทีี่ท่านเดนิทาง 1 ท่าน จะตอ้งจ่ายค่าพักเดีย่ว

เพิม่ตามราคาทีร่ะบุไวใ้นรายการทัวร์เท่านัน้ 

 PASSPORT ตอ้งมอีายุการใชไ้ม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน ก่อนหมดอายุ นับจากวันเดนิทาง ไป-กลับ 

 ลูกคา้ที่เด ินทาง 3 ท่ำน  อาจม ีค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิ  (พักเดี่ยว) ข ึน้อยู่กับมาตราฐานโรงแรม  ส่วนหอ้ง TRP จะไม่มใีน

บางประเทศ ยกเวน้ เด็ก Infant-12 ปี 

 การใหท้ปิเป็นธรรมเนยีมปฏบัิต ิส าหรับนักท่องเทีย่วเดนิทางไปต่างประเทศ จะตอ้งมกีารเรียกเก็บเพือ่ เป็นสนิน ้าใจกับ

ผูใ้หบ้ริการในส่วนต่างๆ จงึรบกวนทุกท่านเตรียมค่าใชจ่้ายส่วนนี้เพือ่มอบใหห้ัวหนา้ทัวร์ระหว่างการเดนิทาง 

 ***หากท่านถูกเจา้หนา้ทีต่ม .ญีปุ่่นกักตัวไม่ใหเ้ดนิทางเขา้ประเทศ ค่าใชจ่้ายที่เกดิข ึน้ในระหว่างถูกกักตัว และส่งตัว

กลับประเทศไทย ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูช้ าระเองทัง้หมด 

 ***หากท่านติดด่านตม.ทัง้ฝ่ังประเทศไทยหรือประเทศญีปุ่่นท าใหไ้ม่สามารถเดนิทางท่องเทยีวได ้ทางบริษัทจะไม่

รับผดิชอบหรือคนืเงนิค่าทัวร์ใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

อตัรำค่ำบรกิำรน ีร้วม 

 ค่าตั๋วเครื่องบนิไป – กลับพรอ้มคณะ สายการบนิ ASIA ATLANTIC AIRLINE 

 ค่าที่พักโรงแรมระดับมาตราฐานหรือเทียบเท่า 3-4 ดาว ส าหรับพักหอ้งละ 2 ทำ่น  (ในกรณีม ีงานเทรดแฟร์ การ

แข่งขันกฬีา หรือก ิจกรรมอ ืน่ๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการยา้ยพักในเม ืองใกลเ้ค ียงแทน อาจจะมกีารปรับเปลีย่น

โปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ค่าอาหารครบทุกม ือ้ ตามทีร่ะบุในรายการ ทางบริษัทจงึขอสงวนสทิธิน์การเปลีย่นแปลง 

 ค่ารถรับ – ส่งสนามบนิ และตลอดรายการทัวร์ 

 ค่าอัตราเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ทีร่ะบุไวใ้นรายการ  

 ค่ามัคคุเทศกข์องบริษัทน าเทีย่ว และการอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 ค่าประกันภัยอุบัตเิหตุระหว่างการเดนิทางในวงเงนิ ท่านละ 2,000,000 บำท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

หมำยเหตุ **ในกรณลีูกคา้ท่านใดสนใจ  ซือ้ประกันการเดนิทางเพือ่ใหค้รอบคลุมในเรื่องสุขภาพ ท่านสามารถ

สอบถามรายละเอ ียดเพิ่มเต ิมไดท้ีเ่จา้หนา้ของบริษัท** อัตราเบี้ยประกันเริ่มตน้  390 บาท ขึ้นอยู่ระยะเวลาการ

เดนิทาง 

 ค่ารถปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ พรอ้มพนักงานขับรถทีช่ านาญทาง (ไม่รวมทปิพนักงานขับรถ) 
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อตัรำค่ำบรกิำรน ีไ้ม่รวม 

 ค่าบริการ และค่าใชจ่้ายส่วนตัวทีไ่ม่ไดร้ะบุในรายการ 

 ค่าทปิมัคคุเทศกไ์ทย ค่าทปิมัคคุเทศกท์อ้งถ ิน่ และพนักงานขับรถตามธรรมเนยีมคอื 3,000 เยน /ทำ่น  

ตลอดทริปการเดนิทาง 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบินก าหนด ฉะนั ้นกระเป๋าจะตอ้งไม่ เกณฑ ์น ้าหนักดังน ี้ กระเป๋า

โหลดใตเ้ครื่องบนิจ านวนไม่เกนิท่านละ 1 ใบ ใบละไม่เกนิ 20 กโิลกรมั และกรณถีอืข ึน้เครื่องไดไ้ม่เกนิ 7 กโิลกรมั 

 ค่าธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง อาหารทีส่ั่งเพิม่ ค่าโทรศัพท ์ ค่าซักรีด ฯลฯ 

 ค่าอาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ และส าหรับราคานีท้างบริษัทจะไม่รวมค่าภาษีท่องเทีย่วหากมกีารเก็บเพิม่ 

 ค่าท าใบอนุญาตกลับเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิ หรือคนต่างดา้ว 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7%, ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 3% 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสัมภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด 

 ค่ายกกระเป๋าเดนิทางใบใหญ่ในโรงแรมท่านละ 1 ใบ 

 ค่าวซี่าส าหรับพาสปอร์ต ต่างดา้ว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1. พาสปอร์ต 2. ใบประจ าตัวคนต่างดา้ว 3. ใบส าคัญถ ิน่ที่

อยู่ 4. ส าเนาทะเบียนบา้น (ถา้ม ี) 5. สมุดบัญชีเงนิฝาก (ถา้ม ี) 6. รูปถ่ายส ี2 น ิว้ 2 รูป ทางบริษัทจะเป็นผูด้ าเน ินการ

ยื่นวีซ่าใหท่้าน โดยช าระค่าบริการต่างหาก (ส าหรับหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งท าเรื่องแจง้

เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยื่นวซี่า)  

 

 

เง ื่อนไขกำรเดินทำง  
 

เอกสำรในกำรเดนิทำง  ☒  พาสปอร์ต  ☐  วซี่า 

 

หมำยเหตุ 

 

1. บริษัทขอสงวนสทิธิ์ยกเลิกการเด ินทางก่อนล่วงหนา้ ในกรณทีี่ไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่างนอ้ย 15 ท่าน ซึง่ในกรณนี ี้ 

ทางบริษัทยินดคีนืเงนิใหทั้้งหมดโดยหกัค่าธรรมเนยีมวีซ่า (ถา้ม)ี หรือจัดหาคณะทัวร์อ ืน่ให ้ ถา้ตอ้งการ 

2. บริษัทขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวร์น ี้ เม ื่อเก ิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้

และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณทีี่สูญหาย สูญเส ียหรือไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนอืความรับผดิชอบของหวัหนา้ทัวร์  

และเหตุสุดวสิัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจลต่างๆ 

3. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยืนยันจากบริษัทอกีครั้งหนึ่ง หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครื่อง และโรงแรม

ทีพั่กในต่างประเทศเป็นทีเ่รียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมเนือ่งจากความ

ล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมทีพั่กในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเม ืองและภัย ธรรมชาติฯลฯ โดยบริษัทจะ

ค าน ึงถ ึงความสะดวกของผูเ้ด ินทางเป็นส าคัญ และบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เม ืองหา้มผู ้

เดนิทางเน ือ่งจากม ีส ิง่ผิดกฎหมายหรือส ิ่งของหา้มน าเขา้ประเทศ หรือเอกสารเด ินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติ

ส่อไปในทางเส ื่อมเสยี หรือดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้  ทางบริษัทไม่อาจคืนเงินให ้

ท่านไดไ้ม่ ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะไม่ รับผิดชอบในกรณทีี่สถานทูตงดออกวีซ่า อันส ืบเน ื่องมาจาก

ผูโ้ดยสารเอง รวมทั้งบริษัทจะไม่รับผดิชอบในกรณทีีก่องตรวจคนเขา้เมอืงประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้ับ

ชาวต่างชาต ิ หรือคนต่างดา้วทีพ่ าพักอยู่ในประเทศไทย 

4. มัคคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบริษัทไม่ม ีสทิธ ิ์ในการใหค้ าสัญญาใดๆ ทั้งส ิน้แทนบริษัทนอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของบริษัทก ากับเท่านัน้ 

5. เม ื่อท่านไดช้ าระเงินมัดจ าหรือทั้งหมด ไม่ ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัท หรือช าระโดยตรงกับทางทาง

บริษัทจะถอืว่าท่านรับทราบ และยอมรับในเงือ่นไขต่างๆ ของบริษัททีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

 

 

เง ื่อนไขกำรจอง / กำรยกเลิก   

 

กำรจอง หรอืส ำรองท ีน่ ัง่ 

 กรุณาจองล่วงหนา้ก่อนการเดนิทาง พรอ้มช าระ งวดแรก 10,000 บำท  

 ส่วนทีเ่หลอืช าระทันทกี่อนการเด ินทางไม่นอ้ยกว่า 20 วนั มฉิะนัน้จะถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทาง 
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กำรยกเลกิ 

 แจง้ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 45 วนั ก่อนการเดนิทาง คนืเงนิมัดจ าทัง้หมด  

 แจง้ล่วงหนา้ 31 – 44 วนั ก่อนการเดนิทาง หกัค่ามัดจ าท่านละ 5,000 บำท  

 แจง้ล่วงหนา้ 16 – 29 วนั ก่อนการเดนิทาง หกัค่ามัดจ าท่านละ 50% ของราคาทัวร์ 

 แจง้ล่วงหนา้ 1 – 15 วนั ก่อนการเดนิทาง หกัค่าด าเนนิการต่างๆ รวม 100% ของราคาทัวร์  

 ยกเลกิกำรเดนิทำง ในวันเดนิทาง, ถูกปฎเิสธการเขา้เมอืง จะไม่มกีำรคนืเงนิท ัง้หมด  

 กรณีเจ็บป่วย  จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซ ึ่งจะตอ้งมใีบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะท าการ

ลืน่การเดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทัง้น ีท่้านจะตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายทีไ่ม่สามารถเรียกคืนได ้คอื ค่าธรรมเนยีม

ในการมัดจ าตั๋ว 

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไม่ รับผดิชอบต่อค่าใชจ่้ายใดๆ ในกรณทีีเ่กดิเหตุสุดวสิัย เช่น การยกเลกิหรือล่าชา้ของสาย

การบนิ, อุบัตเิหตุ, ภัยธรรมชาต,ิ การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือส ิ่งของสูญหายตามสถานทีต่่างๆ ทีเ่ก ิดข ึ้นเหนือ

การควบคุมของบริษัทฯ 
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ใบจองทวัร ์ ญีปุ่่ น 
 

ชือ่ – นำมสกุลผูจ้อง *:     

จ ำนวนผูเ้ดนิทำง *:           ทำ่น 

โทรศพัทท์ ีต่ดิต่อสะดวก *:  เบอรโ์ทรศพัท:์     เบอร ์แฟกซ์:    

                                       เบอรม์อืถ ือ:    

E-mail *:     

จ ำนวนวนั *:           วนั          คนื 

เดนิทำงโดยสำยกำรบนิ:     

วนัเดนิทำง *:     

 

รำยช ือ่ผูเ้ดนิทำง (กรณีเดนิทำงไปต่ำงประเทศระบุเป็นภำษำองักฤษ ใหต้รงกบัหนำ้หนงัสอืเดนิทำง):  

1. ชือ่ – นำมสกุล:     

เลขท ีพ่ำสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถำ้ม)ี    

2. ชือ่ – นำมสกุล:     

เลขท ีพ่ำสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถำ้ม)ี    

3. ชือ่ – นำมสกุล:     

เลขท ีพ่ำสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถำ้ม)ี    

4. ชือ่ – นำมสกุล:     

เลขท ีพ่ำสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถำ้ม)ี    

5. ชือ่ – นำมสกุล:     

เลขท ีพ่ำสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถำ้ม)ี    

 

หอ้งพกั 1 ทำ่น:           หอ้ง   หอ้งพกั 2 ทำ่น:            หอ้ง 

 

เตยีงเสรมิ:           หอ้ง   เด็กพกักบัผูใ้หญ่:            หอ้ง

  

อำหำร: ☐  ไม่ทำนเน ือ้ววั ☐  ไม่ทำนเน ือ้หมู ☐  ไม่ทำนสตัวปี์ก ☐  ทำนมงัสำวริตั 

 

ขอ้มูลเพิม่เตมิ: 
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