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เยอืนญี่ปุ่นดินแดนอาทิตยอ์ุทยั ยอ้นรอยสมยัเอโดะ เยอืนเมืองลิตเติ้ ลเกียวโต 

ณ เมืองคาวาโกเอะ ขอพรจากเจา้แม่กวนอิมทองค า ณ วดัอาซากุสะ เก็บภาพ

ประทบัใจกบัแลนดม์ารค์แห่งใหม่ โตเกียว สกายทรี  ชอ้ปป้ิงยา่นดงัทีชิ่นจูกุ 

 

 

 

 

 
 

 
พิเศษ!! เตม็อ่ิมกบับุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งยากินิคุ 

ราคาเริ่มตน้เพียง 19,900 บาท พกัระดบั 3 ดาว 

พกัโรงแรมระดบั 3 ดาว ณ เมืองนาริตะ 3 คืน 



 
 
 
 
 
 
 

 

รหสัโปรแกรมทวัร ์ TOK SUPER SAVE OCT-TZ-W12 

 

เดินทางเดือน กรกฎาคม – กนัยายน 2559 
เดินทางโดยสายการบิน  SCOTT   เครื่องล าใหญ่ 340 ที่นัง่ 

 

 

 
 
 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ  

วนัแรก กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง 

22.00 น. พรอ้มกนัที่สนามบินนานาชาตดิอนเมือง ชั้น 2 อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคานเ์ตอรส์ายการบิน 

SCOOT เจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน 

สายการบิน SCOOT ใช้เครื่อง  BOEING 787 DREAMLINER (ดรีมไลเนอร์) 
จ านวน 340 ที่นั่ง 

จัดที่นั่งแบบ 3-3-3 **ไม่มีบริการอาหารร้อนเสิร์ฟทั้งขาไปและขากลับ** 

 
วนัที่สอง นาริตะ - วดัอาซากุสะ – ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี – พระราชวงัอิมพีเรียล - ชอ้ปป้ิงชินจูกุ  

 

00.55 น. เหิรฟ้าสู่เมืองนาริตะ ประเทศญ่ีปุ่น โดยเที่ยวบินที่ TZ  

09.00 น.   ถึง เมืองนาริตะ ประเทศญ่ีปุ่น หลงัจากผ่านขัน้ตอนศุลกากรแลว้น าท่านเดินทางสู่โตเกียว น าท่าน เก็บภาพ

ประทบัใจกับคู่กับแลนดม์ารก์แห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริมแม่น ้าสุมิดะ หอคอยโตเกียวสกายทรี” 

(Tokyo Sky tree) หอส่งสญัญาณโทรคมนาคมท่ีสูงท่ีสุดในโลก ... เปิดใหบ้ริการเมื่อวนัท่ี 22 พฤษภาคม 

2555 โดยหอน้ีมีความสูง 634 เมตร สรา้งดว้ยเทคนิคทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมอนัทนัสมยั ในช่วงท่ี
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เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่หอคอยแห่งน้ีไดพิ้สูจน์ใหเ้ห็นถึงโครงสรา้งทางสถาปัตยกรรมท่ีแข็งแรงทนทาน 

เพราะไม่เกิดความเสียหายแมแ้ต่น้อย ชม วดัอาซากุสะ วดัท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในกรุงโตเกียว เขา้นมสัการขอพร

จากพระพุทธรูปเจา้แมก่วนอิมทองค า  นอกจากน้ันท่านยงัจะไดพ้บเก็บภาพประทบัใจกบัโคมไฟขนาดยกัษ์ท่ี

มีความสูงถึง 4.5 เมตรซ่ึงแขวนอยู่บริเวณประตูทางเขา้วดั และยงัสามารถเลือกซ้ือเคร่ืองรางของขลงัได้

ภายในวดั ฯลฯ หรือเพลิดเพลินกบั ถนนนาคามิเซ ถนนชอ้ปป้ิงท่ีมี ช่ือเสียงของวดั มีรา้นขายของท่ีระลึก

มากมายไมว่า่จะเป็นเคร่ืองรางของขลงั ของเล่นโบราณ และตบทา้ยดว้ยรา้นขายขนมท่ีคนญ่ีปุ่น มายงัวดัแห่ง

น้ีตอ้งมาต่อคิวกนัเพ่ือล้ิมลองกบัรสชาดสุดแสนอร่อย  

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ตย์ากินิคุใหท้่านไดเ้ลือกทานไม่อั้นไม่ว่าจะเป็น 

หมู เน้ือ ไก่ ปลาหมึก พรอ้มดว้ยผลไม ้และของหวานอีกมากมาย 

บ่าย  น าท่านชมบริเวณดา้นหน้าของ พระราชวงัอิมพีเรียล  สรา้งขึ้ นเพ่ือระลึกถึงสมเด็จพระจกัรพรรดิเมจิ ผูท้ร

น าการปฏิรูปการเปล่ียนแปลงและความเจริญมาสู่ญ่ีปุ่นพระราชวงั

น้ีมีพ้ืนท่ีรวม 990,000 ตารางกิโลเมตร ใชเ้วลาสรา้งนานถึง 5 ปี 

ปัจจุบนัเป็นท่ีประทบัของจกัรพรรดิ อากิฮิโตะ และบริเวณรายรอบ

วงัแห่งน้ี มีผูค้นบริจาคตน้ไมเ้พ่ือปลูกในพระราชวงัจ านวนสองแสน

กวา่ตน้จากทุกจงัหวดัทัว่ประเทศ 

จากน้ันน าท่านชอ้ปป้ิงย่านดัง ย่านชินจุกุ”ใหท่้านไดเ้พลิดเพลิน

กบัการจบัจ่ายซ้ือสินคา้นานาชนิด ไดจ้ากท่ีน่ี ไม่ว่าจะเป็น รา้นซานริโอะ รา้นขายเครื่องอิเลคทรอนิกส ์

กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องส าอาง ต่างๆ กันที่รา้น MATSUMOTO แหล่งรวมเหล่าบรรดา

เครื่องส าอางมากมาย อาทิ มารค์เตา้หู,้ โฟมลา้งหนา้ WHIP FOAM ที่ราคาถูกกว่าบา้นเรา 3 เท่า, ครีม

กนัแดดชิเซโด ้แอนเนสซ่าที่คนไทยรูจ้กัเป็นอย่างดี  และสินคา้อื่น ๆ  หรือใหท้่านไดส้นุกกบัการเลือก

ซ้ือสินคา้ แบรนดด์งัอาทิ LOUIS VULTTON, UNIQLO, กระเป๋าสุดฮิต BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสื้ อ 

COMME DES GARCONS, H&M หรือเลือกซ้ือรองเทา้ 
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หลากหลายแบรนดด์งั อาทิ NIKE, CONVERSE, NEW BALANCE, REEBOK ฯลฯ ไดท้ี่รา้น ABC MART **

อิสระอาหารเยน็เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาชอ้ปป้ิง** 

พกัที่ NARITA REST HOUSE HOTEL หรือ  NARITA TOBU HOTEL หรือเทียบเท่าระดบัเดียวกนั 

 

วนัที่สาม เมืองคาวาโกเอะ – ถนนคุราซึคุระ – หอนาฬิการโทคิโนะคาเนะ – ชอ้ปป้ิงของฝากตรอกคาชิยะโย

โคโช – โอไดบะ – อิออน 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่าเดินทางสู่ เมืองคาวาโกเอะ เมืองเก่าท่ีไดข้ึ้ นช่ือว่าเป็นเมืองเกียวโตน้อย ตั้งอยู่ในจงัหวัดไซตามะ ห่าง

จากกรุงโตเกียวเพียง 30 นาที เมืองคาวาโกเอะมีเสน่หแ์บบโบราณท่ียงัคงสภาพใหเ้ราไดเ้ห็นจนถึงทุกวนัน้ี 

อดีตหวัเมืองส าคญัในสมยัเอโดะ ท่ีพรอ้มจะพาเรายอ้นยุคสู่สมยัเอโดะดว้ยอาคารบา้นเรือนแบบดั้งเดิมพรอ้ม

แสดงใหเ้ห็นถึงวิถีการใชชี้วิตของชาวญ่ีปุ่นในสมยัท่ีขา้วเป็นสมบติัอนัล ้าค่าของชาวญ่ีปุ่น  จากน้ันน าท่านสู่ 

ถนนคุราซึคุร ิยา่นเมืองเก่าใหท่้านไดเ้ก็บภาพบรรยากาศยอ้นยุคสมยัเอโดะ บา้นเรือนยอ้นยุคท่ีถอดยาวริม

สองฝั่ง  พรอ้มใหท่้านไดช้มหอนาฬิกาโทคิโนะคาเนะ   ก่อสรา้งเป็นอาคารสามชั้นสูง 16 เมตร อายุ

ยาวนานกว่า 350 ปี ไดช่ื้อว่าเป็นสญัลกัษณ์ของเมืองคาวาโกเอะ  จากน้ันใหท่้านไดเ้ดินเท่ียว  ตรอกขนม

โบราณคาชิยะ  โยโคโช เป็นซอยเล็ก ๆ ท่ีมีรา้นคา้ขายขนมโหลราคาถูกแบบโบราณและอาหารว่างซ่ึงส่วน

ใหญ่จะมีราคาประมาณ 50 เยน ส่วนใหญ่ก็เป็นบา้นของชาวบา้นในย่านน้ันท่ีเปิดเป็นรา้นขนมกันมาตั้งแต่

สมยัโบราณ นักท่องเท่ียวจ านวนมากมาท่ีน่ีเพ่ือเพลิดเพลินไปกบับรรยากาศของช่วงเวลาสมยัโชวะ   อิสระให้

ท่านไดเ้ลือกซ้ือของฝาก สินคา้พ้ืนเมืองมากมายตามแบบฉบบัของเมืองคาวาโกเอะ 
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น าท่านเดินทางสู่ เมืองโอไดบะ เป็นเมืองท่ีเกิดจากการน าขยะมาถมทะเลจนกลายเป็นเกาะขนาดใหญ่บริเวณ

อ่าวโตเกียวเพ่ือประโยชน์ในการป้องกนัประเทศ แต่ปัจจุบนัโอไดบะไดก้ลายมาเป็นเขตเศรษฐกิจ อีกแห่งของ

ประเทศ เน่ืองจากเต็มไปดว้ยรา้นคา้กว่า 150 รา้น โซนอาหาร หา้งสรรพสินคา้ และอ่ืนๆ อีกมากมาย 

นอกจากน้ันยงัเต็มไปดว้ยสถานท่ีท่องเท่ียวหลากหลายดว้ยฝีมือของมนุษย ์ไม่ว่าจะเป็นสะพานสายรุง้ เป็นตน้ 

ส่วนการเดินทางมาท่ีน่ีก็สะดวกสบาย จึงไมแ่ปลกหากท่ีน่ีคือสถานท่ีท่องเท่ียวสุดฮิตของนักท่องเท่ียวทั้งในและ

ต่างประเทศ เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน อิสระอาหารเที่ยงและค า่ตามอธัยาศยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

พกัที่ NARITA REST HOUSE HOTEL หรือ  NARITA TOBU HOTEL หรือเทียบเท่าระดบัเดียวกนั 

วนัที่สี่  อิสระเลือกชอ้ปป้ิงเตม็วนั หรือเลือกซ้ือทวัร ์ดิสนียแ์ลนด ์(ไม่รวมค่าใชจ้า่ยในการเดินทาง) 

 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

อิสระเต็มวนั ไม่มีรถบสับริการใหท่้านอิสระชอ้ปป้ิง หรือเดินทางสู่สถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืน ๆ โดยมีไกด์คอยให้

ค าแนะน าในการเดินทาง อาทิ 

- ศาลเจา้เมจิ เป็นศาลเจา้หลวงในศาสนาชินโต ท่ีสรา้งขึ้ นเพ่ืออุทิศและเป็นท่ีสถิตย์วิญญาณขององค์

สมเด็จพระจกัรพรรดิเมจิ ซ่ึงเป็นจกัรพรรดิท่ีมีความส าคญักบัประเทศญ่ีปุ่นยุคปัจจุบันเป็นอย่างยิ่ง และ

ไดร้บัความเคารพจากชาวญ่ีปุ่นยุคปัจจุบนัมากท่ีสุด   
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- ย่านฮาราจูกุ แหล่งรวมเส้ือผา้ เคร่ืองประดบั รองเทา้ ของวยัรุ่นญ่ีปุ่น หากคุณคือคนท่ีก าลงัมองหาซ้ือ

เส้ือผา้แบบแปลกๆ หรือตอ้งการหาซ้ือเส้ือผา้แนว Cost Play ท่านยงัสามารถหาไดจ้ากท่ีน่ีอีกดว้ย หรือ 

ถา้ตอ้งการเห็นวยัรุ่นญ่ีปุ่นแต่งตัวแบบแปลกๆ ก็สามารถมาดูไดท่ี้น่ีได ้จะมีวยัรุ่นญ่ีปุ่นน่ารกัๆ เดินกนั

เต็มถนนเหมือนกบัถนนสายแบรนดเ์นมโอโมโตะซานโดะ นอกจากน้ันแลว้ ท่านยงัไดช้อ้ปป้ิงสินคา้แบ

รนดด์งัระดบัโลก อาทิ CHANNEL, Dior, LOUIS VULTTON, ZARA, GAP หรือสาวก ONITSUKA TIGER ที่

ตอ้งการหารองเทา้แบบตน้ฉบบั MADE IN JAPAN ที ่SHOP น้ีมีแบบใหเ้ลือกสรรมากมาย อีกทั้งยงัมี

รา้นขายตุก๊ตา KITTY DORAENMON หรือตุก๊ตา LINE สุดแสนน่ารกัไวค้อยเอาใจคุณหนู อีกทั้งยงัมี 

SHOP ใหญ่ของ กระเป๋าสุดฮิต BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสื้ อ COMME DES GARCONS อีกดว้ย  

- ย่านชิบุย่า ศูนยก์ลางแฟชัน่วยัรุ่นในโตเกียวหามุมถูกใจถ่ายภาพคู่ไวเ้ป็นท่ีระลึกกบั                “ฮาจิ

โกะ” รูปป้ันสุนัขแสนรูท่ี้กลายเป็นจุดนัดพบยอดฮิตส าหรบัหนุ่มสาวโตเกียว อพัเดทแฟชัน่สไตลโ์ตเกียวท่ี

ตึก(109) อิจิมารุคิว ทั้งเส้ือผา้ กระเป๋า รองเทา้ เคร่ืองประดับและแฟชัน่ชั้นน าของญ่ีปุ่นในฤดูต่างๆ

อ่ืนๆมากมาย  

หรือหากท่านใดมีความประสงคจ์ะเลือกซ้ือดิสนียแ์ลนด์เพ่ิมท่านละ 2,700.- บาท (ไม่รวมค่าเดินทาง) 

ดีสนีย์แลนด์โลกแห่งจินตนาการของราชาการ์ตูนญ่ีปุ่นซ่ึงเป็นดิสนีย์แลนด์แห่งแรกท่ีสรา้งนอกประเทศ

สหรฐัอเมริกา โดยสรา้งขึ้ นในปี พ.ศ. 2526 จากการถมทะเลและใชทุ้นสรา้งกว่า 600 ลา้นบาท ใหท่้าน

สนุกสนานกบัเคร่ืองเล่นนานาชนิด (ไม่จ ากดัจ านวนการเล่น ) ผจญภัยในดินแดนต่างๆ ใหท่้านเล่นเคร่ือง

เล่นตัวใหม่จากภาพยนตรก์ารตูนเร่ืองดัง Toy Story ชมฉากรบ

กลางทะเลคาริเบียนในดินแดนโจรสลัดจากภาพยนตร์ The 

Pirate of Caribbean เขย่าขวญักบับา้นผีสิงใน Haunted Mantion 

สมัผัสความน่ารกัของตุ๊กตาเด็กนานาชาติในโลกใบเล็ก Small 

World ชมภาพยนตรส์ามมิติThe Invention of the Year ใหท่้าน

ไดส้นุกสนานพรอ้มกับการจับจ่ายเลือกซ้ือสินคา้ท่ีระลึกน่ารัก

ในดิสนียแ์ลนดอี์กทั้งยงัจะไดส้มัผัสกบัตัวการต์ูนเอกจากวอลดิสนีย ์อย่าง มิกก้ีเมา้ส ์มินน่ีเมา้ส ์พรอ้มผอง

เพ่ือนการต์ูนอีกมากมายสนุกกบัการจบัจ่ายซ้ือของท่ีระลึกน่ารกัในดิสนียแ์ลนด์ 

การเดินทางจากนาริตะสู่โตเกียว 

1) จากโรงแรมแถวย่านนาริตะสู่สนามบินนาริตะใชร้ถบสับริการฟรีของทางโรงแรม แต่เน่ืองดว้ยจะตอ้งเร่ิม

ตั้ง แต่ 9.00 น.เป็นตน้ไปเพราะเน่ืองจากในตอนเชา้ระหวา่ง 6.00 - 9.00 น เป็นช่วงท่ีมีลูกคา้ใชบ้ริการไป

สนามบิน เป็นจ านวนมากซ่ึงอาจจะท าใหข้ึ้ นรถบสัไม่ครบตามจ านวนผูเ้ดินทางทั้งหมด 
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แผนที่การเดินทาง 
     

  
Ueno 

 
Nippori 

 
Airrport 

  นาที   41   36     Keisei Skyliner 

      
  

  

 
Ikebukuro Shinjuku Shibuya Shinagawa Tokyo   

  นาที 97 92 84 80 67   Narita Express N'EX 

      
  

  

 
Ikebukuro Shinjuku Shibuya TokyoCity Shinagawa   

  
นาที 125+ 120+ 110+ 95+ 85+   

Airport Limousine 
Bus 

      
  

  

 
Tokyo Area 

   
  

  นาที 90+           Taxi 

 

2) รถไฟสาย Keisei Skyliner เป็นรถไฟท่ีวิ่งจากสนามบินนาริตะไปสถาณีอูเอะโนะเพียง 41 นาทีโดยใช้

ความ เร็วในการวิ่ง 160 ก.ม./ชม.โดยค่าตัว๋จะอยูท่ี่เที่ยวละ 2,470 เยน/ท่าน โดยเวลาท่ีใหบ้ริการ 7.28-

18.20 น  เพราะฉะน้ันก่อนเดินทางกลบัควรเช็คเท่ียวสุดทา้ยวา่หมดตอนก่ีโมง   

     

3)รถไฟสาย Narita Express (N'EX) เป็นรถไฟเขา้เมืองจากค่าย JR ถือวา่เป็นรถไฟท่ีราคาค่อนขา้งสูงนิดนึง

แต่ตัว๋รถไฟจะเป็นแบบระบุท่ีนัง่บนรถไฟไดเ้ลยโดยไม่ตอ้งกลวัว่าขึ้ นไปแลว้เราจะไม่มีท่ีนัง่เบาะสามารถหมุน

เขา้ หากนัไดม้ีอาหารขายบนรถไฟโดยค่าตัว๋รถไฟจะอยู่ท่ีราคาเที่ยวละ 3,190 เยน/ท่านโดยเวลาท่ีรถไฟ

ใหบ้ริการตั้งแต่เวลา 7.44-19.42 น เพราะฉะน้ันก่อนเดินทางกลบัควรเช็คเท่ียวสุดทา้ยวา่หมดตอนก่ีโมง 

      

4) Airport Limousine Bus เป็นอีก 1 ทางเลือกในการเดินทางเขา้โตเกียวแต่รถบัสน้ีจะจ ากดัจ านวน

ผูโ้ดยสาร ต่อรอบโดยต่อรอบจะรบัอยู่ 35-40 ท่านต่อเท่ียวโดยจะใชร้ะยะเวลาในการเดินทาง 80-100 

นาที ราคา 3,000 เยน/ท่าน/เที่ยว เวลาท่ีใหบ้ริการ 5.55-17.30 น ถา้เด็กอายุต ากว่า 12 จะเสียคร่ึง

ราคา      

5) Taxi ในส่วนของรถแท็กซ่ีน้ีค่าโดยสารจากโตเกียว สู่โรงแรมท่ีพกัย่านนาริตะจะอยู่ท่ีราคา 20,000-

25,000 เยน (โดยราคาน้ีจะไม่รวมค่าทางด่วน)      

  อิสระอาหารกลางวนั และอาหารค า่ ตามอธัยาศยั 

พกัที่ NARITA REST HOUSE HOTEL หรือ  NARITA TOBU HOTEL หรือเทียบเท่าระดบัเดียวกนั 
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วนัที่หา้  กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง 

 

10.00 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดย เท่ียวบินท่ี TZ  

13.50 น. ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ 

 
 

อตัราค่าบริการ 
 

ก าหนดการเดินทาง 
 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ  

2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่ เด็ก

มีเตยีง 

(เด็กอายุต  า่กว่า 8 

ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่  
เด็กไม่มีเตยีง 

(เด็กอายุต  า่กว่า 8 

ปี) 

พกัเดี่ยว

เพ่ิม 

ราคาทวัร ์

ไม่รวมตัว๋ 

เครื่องบิน 

21 - 25 กรกฎาคม 2559 20,900 20,900 20,900 8,000 15,900 

23 - 27 กรกฎาคม 2559 20,900 20,900 20,900 8,000 15,900 

25 - 29 กรกฎาคม 2559 19,900 19,900 19,900 8,000 15,900 

02 - 06 สิงหาคม 2559 21,900 21,900 21,900 8,000 15,900 

06 - 10 สิงหาคม 2559 21,900 21,900 21,900 8,000 15,900 

08 - 12 สิงหาคม 2559 19,900 19,900 19,900 8,000 15,900 

14 - 18 สิงหาคม 2559 19,900 19,900 19,900 8,000 15,900 

16 - 20 สิงหาคม 2559 21,900 21,900 21,900 8,000 15,900 

20 - 24 สิงหาคม 2559 21,900 21,900 21,900 8,000 15,900 

22 - 26 สิงหาคม 2559 19,900 19,900 19,900 8,000 15,900 

28 ส.ค.- 01 ก.ย. 2559 19,900 19,900 19,900 8,000 15,900 

30 ส.ค.- 03 ก.ย. 2559 21,900 21,900 21,900 8,000 15,900 

03 - 07 กนัยายน 2559 21,900 21,900 21,900 8,000 15,900 

05 - 09 กนัยายน 2559 19,900 19,900 19,900 8,000 15,900 

11 - 15 กนัยายน 2559 19,900 19,900 19,900 8,000 15,900 
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17 - 21 กนัยายน 2559 21,900 21,900 21,900 8,000 15,900 

19 - 23 กนัยายน 2559 19,900 19,900 19,900 8,000 15,900 

25 - 29 กนัยายน 2559 19,900 19,900 19,900 8,000 15,900 

27 ก.ย. - 01 ต.ค. 2559 21,900 21,900 21,900 8,000 15,900 

 

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 10,000 บาท 

***ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถิ่น 

ท่านละ 3000 เยน /ทริป/ตอ่ท่าน*** 

 

 

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตอ้งยกเลิก 45 วนัก่อนการเดินทางเท่านั้น ไม่เช่นนั้นทางบริษัทจะไม่คืนมัดจ  าไม่ว่าดว้ย

กรณีใดๆทั้งสิ้ น เพราะว่าทางบริษัทไดท้  าการจ่ายค่าตัว๋ไปใหก้บัการสายการบินเรียบรอ้ยแลว้ โปรดอ่านขอ้ความใหถ้ี่

ถว้นก่อนการจองทวัรทุ์กครั้ง เพ่ือประโยชนแ์ก่ตวัท่านเอง  

 

การเดินทางในแต่ละครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ  านวน 30 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว บริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา 

กรุณาช าระมัดจ  า ท่านละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลงั ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนมัดจ  าทั้งหมด 

เน่ืองจากทางบริษัทฯ ไดช้  าระค่าตัว๋เครื่องบินเต็มใบใหก้ับสายการบินเป็นที่เรียบรอ้ย ยกเวน้ค่าภาษีน ้ามันที่ยงัมิได้

ช าระ ค่าทวัรส์่วนที่เหลือ กรุณาช าระ 21 วนัก่อนการเดินทาง 

 

หมายเหตุ 1. ตัว๋เม่ือออกแลว้ ไม่สามารถรีฟันดไ์ด ้อนัเน่ืองจากเง่ือนไขของสายการบิน 

 

 

 

 

 

 

จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญี่ปุ่นใหก้บัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพ านกัระยะสั้นใน

ประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเที่ยว เยีย่มญาต ิหรอื

ธุรกิจ จะตอ้งยืน่เอกสารในขั้นตอนการตรวจเขา้เมือง เพ่ือยนืยนัการมีคุณสมบตักิารเขา้

ประเทศญี่ปุ่น* ดงัตอ่ไปน้ี 

 

1. ตัว๋เครือ่งบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

2. สิง่ท่ียนืยนัว่าท่านสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยท่ีอาจเกิดข้ึนในระหว่างท่ีพ านกัใน

ประเทศญี่ปุ่นได ้(เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 

3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหว่างที่พ  านกัในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรูจ้กั 

โรงแรม และอื่นๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
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อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไมเ่กิน 20 กก.  ค่ารถรบั-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน  ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามมื้ อท่ีระบุในรายการ    ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่น (เพราะรฐับาลประกาศยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้บัคนไทย ผูท่ี้ประสงค์จะ

พ านักระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15 วนั) **ถา้กรณีท่ีทางรฐับาลประกาศใหก้ลบัมาใชว้ีซ่า      ผูเ้ดินทางจะตอ้งเสีย

ค่าใชจ้่ายในการท าวีซ่าเพ่ิม ท่านละ 1,700 บาท** 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า

อินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ  (กรุณาสอบถามจาก

หวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้ริการ) 

 ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถิ่น ท่านละ 3000 เยน /ทริป/ตอ่ท่าน 

 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่น (เพราะรฐับาลประกาศยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้บัคนไทย ผูท่ี้ประสงค์จะ

พ านักระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่นไมเ่กิน 15 วนั) 

เง่ือนไขการช าระค่าบริการ 

1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 10,000 บาทต่อท่านเพ่ือส ารองท่ีนัง่  
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2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 21 วัน กรณี

นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการ

จ่ายเงินไมว่า่กรณีใดๆ ใหถื้อวา่นักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัรน้ั์นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดังน้ี วนั

จนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและ

วนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี(ผูม้ี

ช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอยา่งใดอย่างหน่ึงเพ่ือแจง้

ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณอ์กัษร ทางบริษัทไมร่บัยกเลิกการจองผ่านทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรบัเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูม้ีช่ือในเอกสารการจอง) 

จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหน่ึงเพ่ือท าเร่ืองขอรบัเงิน

ค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการ

ต่างๆ และหนา้สมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทาง 45 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้  

2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 45 วนั ไมคื่นเงินค่าบริการท่ีช าระแลว้ทั้งหมด 

ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหักค่าใชจ้่ายท่ีไดจ้่ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจัดการน าเท่ียวใหแ้ก่

นักท่องเท่ียว เช่น การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการนัตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กบั

สายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไมม่ีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดังน้ี วนั

จนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและ

วนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  

 

 
เง่ือนไขและขอ้ก าหนดอื่นๆ 

1. ทวัรน้ี์ส าหรบัผูม้ีวตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 
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2. ทวัรน้ี์เป็นทวัรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด 

หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่

ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้

ใหก้บันักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรบัประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอย่าง

น้อย 10 วนัก่อนการเดินทางส าหรบัประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพ่ิม

จากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ีทางบริษัทก าหนดเพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายินดีท่ีจะใหบ้ริการ

ต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหน้าช่ือ เลขท่ี

หนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิไดส้่งหน้าหนังสือ

เดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการช าระเงินมดัจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ ์

ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี บริษัทจะค านึงถึงความปลอดภัย ของ

นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของนักท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิดจาก

ความผิดของทางบริษัท เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญ

หายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดงัน้ัน ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาค่าบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋

เคร่ืองบิน ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่มีเอกสารลง

นามโดยผูม้ีอ านาจของบริษัทก ากบัเท่าน้ัน  

 

ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตัวขึ้ นเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และ

รวมกนัทุกช้ินไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หน้าท่ี

ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถา้ส่ิงของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าท่ี

ก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  
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2. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

3. ประเทศญ่ีปุ่น มีกฎหมายหา้มน าผลิตภณัฑท่ี์ท ามาจากพืช และเน้ือสตัวทุ์กชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผกั ผลไมส้ด  ไข่ เน้ือสตัว ์

ไสก้รอกฯ เพ่ือเป็นการป้องกนัโรคติดต่อท่ีจะมาจากส่ิงเหล่าน้ี หากเจา้หนา้ท่ีตรวจพบ จะตอ้งเสียค่าปรบัในอตัราท่ีสูงมาก 

  
 


