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TOKYO FLOWER ANGLES 

5D3N 

 

**เด็ก อายุไมถ่งึ 2 ปี (Infant) ราคา 7,900.-** 
 ** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ / ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกดท์า่นละ 1,000 บาท/ทรปิ**  
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วนัแรก      กรุงเทพ   สนามบนิดอนเมอืง  

21.00 น. พรอ้มกันที ่สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ชัน้ 3 อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ประตู 6 เคานเ์ตอร ์

6 สายการบนิสกู๊ต (SCOOT) เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกใน

การเช็คอนิ 

สายการบนิ SCOOT ใชเ้ครือ่ง Boeing 787 Dreamliner จัดทีน่ั่งแบบ 3-3-3 น ้าหนักกระเป๋า 20 กก.

ต่อท่าน (หากตอ้งการซือ้น ้าหนักเพิ่ม ตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายเพิ่ม)  

สายการบนิมบีรกิารจ าหนา่ยอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง (ราคาทวัรไ์มร่วมคา่อาหาร) 

วนัทีส่อง   วดัอาซากุสะ - ถ่ายรูปกบัโตเกยีวสกายทร ี– โอวาคุดาน ิ- โกเท็มบะ เอ้าตเ์ลต – ออนเช็น

ธรรมชาต ิ 

00.30 น. เหนิฟ้าสู่ เมอืงนารติะ ประเทศญีปุ่่น โดยเทีย่วบนิที ่TZ292 

08.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนินารติะ ประเทศญีปุ่่น น าท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร 

เรยีบรอ้ยแลว้ (เวลาที่ญีปุ่่น เร็วกว่าเมอืงไทย 2 ช ัว่โมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความ

สะดวกในการนัดหมายเวลา) ***ส าคญัมาก!! ประเทศญีปุ่่นไมอ่นุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก 

เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั*** 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดนิทางสู่ มหานครโตเกยีว เพื่อนมัสการเจา้แม่กวนอมิทองค า ณ วดัอาซากุสะ วัดทีไ่ดช้ือ่

ว่าเป็นวัดทีม่คีวามศักดิส์ ิทธิ ์และไดรั้บความเคารพนับถอืมากทีสุ่ดแห่งหนึ่งในกรุงโตเกยีว ภายใน

ประดษิฐานองคเ์จา้แม่กวนอมิทองค าท ี่ศักดิส์ทิธิ ์ขนาด 5.5 เซนตเิมตร ซึ่งมักจะมผูีค้นมากราบไหว ้

ขอพรเพื่อความเป็นสริมิงคลตลอดทั ้งปี ประกอบกับภายในวัดยังเป็นที่ตัง้ของโคมไฟยักษ์ทีม่ขีนาด

ใหญ่ทีสุ่ดในโลกดว้ยความสูง 4.5 เมตร ซึง่แขวนหอ้ยอยู่ ณ ประตูทางเขา้ท ีอ่ยู่ดา้นหนา้สุดของวัด ที่

มชีือ่ว่า ประตูฟ้าค ารณ และถนนจากประตูเขา้สู่ตัววหิารทีป่ระดิษฐานเจา้แม่กวนอมิทองค า มีชือ่ว่า 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ่ พกัเดีย่ว 

                               4-8 สิงหาคม 2560 19,999.-       7,900.- 

16-20 สิงหาคม 2560 19,999.- 7,900.- 

19-23 สิงหาคม 2560 19,999.- 7,900.- 

25-29 สิงหาคม 2560 19,999.- 7,900.- 

                                3-7 กนัยายน 2560 19,999.-       7,900.- 

12-16 กนัยายน 2560 23,888.- 7,900.- 

15-19 กนัยายน 2560 23,888.- 7,900.- 

18-22 กนัยายน 2560 23,888.- 7,900.- 

21-25 กนัยายน 2560 23,888.- 7,900.- 

24-28 กนัยายน 2560 23,888.- 7,900.- 
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ถนนนากามเิซะ ซึง่เป็นทีตั่ง้ของรา้นคา้ขายของทีร่ะลกึพื้นเมอืงต่างๆ มากมาย อาท ิขนมนานาชนดิ 

ของเล่น รองเทา้ พวงกุญแจทีร่ะลกึ ฯลฯ ใหทุ้กท่านไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากของทีร่ะลกึ และท่าน

สามารถเดินไปถ่ายรูปคู่กับหอคอยทีสู่งท ีสุ่ดในโลก แลนดม์ารก์แหง่ใหมข่องกรุงโตเกยีว ณ ริม

แม่น ้าสุมิดะ หอคอยโตเกยีวสกาย ทรี (Tokyo Sky tree) (ไม่รวมค่าขึ้นหอคอย) หอส่ง

สัญญาณโทรคมนาคมทีสู่งท ีสุ่ดในโลก โดยหอนีม้คีวามสูง 634 เมตร สามารถท าลายสถิตคิวามสูง

ของหอกวางตุง้ ในมณฑลกว่างโจว ซึง่มคีวามสูง 600 เมตร และหอซเีอ็น ทาวเวอร ์ในนครโทรอนโต 

ของแคนาดา มคีวามสูง 553 เมตร ทวิทัศนข์อง “หอคอยโตเกียวสกายทร”ี ท ีบ่รรจุเทคโนโลยีแนว

หนา้สุดสามารถมองเห็นไดจ้ากละแวกวัดอาซะกุซ่าท ีเ่ต็มไปดว้ยกลิน่อายแบบเมอืงเก่าของเอะโดะ 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

จากนัน้ น าท่านเดนิทางสู่ จงัหวดัยามานาช ิหรอื ชซุิโอกะ น าท่านสู่ หุบเขาโอวาคุดาน ิ(โดยรถ

บสั) เกดิจากการระเบดิของภูเขาไฟฮาโกเน่เมือ่ประมาณ 3000 ทีแ่ลว้ ปัจจุบันนัน้ภูเขาไฟนียั้งคงไม่

ดับ จงึท าใหม้บ่ีอน ้ารอ้นและถา้ก ามะถันหลงเหลืออยู่ และทีหุ่บเขานียั้งมองเห็นภูเขาไฟฟูจอิกีดว้ย 

การขึน้จะขึน้มายังหุบเขาโอวาคุดานินี ้นักท่องเท ี่ยวส่วนใหญ่ที่มาถงึยังหุบเขาก็จะตอ้งซือ้ไข่ด า ซึ่ง

เป็นไข่ท ีต่ ้าจากน ้าพุรอ้นธรรมชาต ิดา้นนอกของเปลอืกไข่จะเป็นสดี าเนือ่งจากถูกแร่ก ามะถัน มคีวาม

เชือ่ว่าเมือ่ทานไข่ด า 1 ลูก จะมอีายุยืนขึน้ 7 ปีจากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมชือ่ดังท ี ่โก

เทมบะ แฟคทอรี ่เอ้าท์เล็ต แหล่งรวมสนิคา้น าเขา้และสนิคา้แบรนดญ์ี่ปุ่นท ี่ดังไปทั่วโลก พบกับ

คอลเลคช่ันเสื้อผา้ใหม่ล่าสุด อาท ิMK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY 

ฯลฯ เลอืกซือ้กระเป๋าแบรนดเ์นมยี่หอ้ดังไดท้ ีร่า้น BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, TUMOI, GAP, 

ARMANI ฯลฯ เลอืกดูเครื่องประดับ และนาฬิกาหรูอย่าง TAG HEURE, AGETE, S.T.DUPONT, 

TASAKI, LONGINES ฯลฯ รองเทา้แฟช่ัน HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN 

ฯลฯ 

ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

พกัที ่ โรงแรม YAMANAKAKO SUN PLAZA หรอืระดบัเดยีวกนั   

จากน ัน้ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการ แชน่ า้แรอ่อนเซ็นธรรมชาต ิเชือ่วา่ถา้ไดแ้ชน่ า้แรแ่ล้ว จะ

ท าใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหติดขีึน้ 
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วนัทีส่าม   ภูเขาไฟฟูจ ิ- พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว - สวนดอกไมฮ้านะโนะมยิาโกะ - โตเกยีว -ชอ้ปป้ิงชนิจู

กุ – ชอ้ปป้ิงโอไดบะ 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

 

น าท่านเดนิทางสู่ ภูเขาไฟฟูจ ิท ีม่คีวามสูงเหนอืจากระดับน ้าทะเล 3,776 เมตร ภูเขาทีม่ชีือ่เสยีงเป็น

ทีรู่จั้กไปทั่วโลกในเรือ่งความสวยงามทีธ่รรมชาตไิดม้อบมาใหอ้ย่างลงตัว และยังถอืว่าเป็นสัญลักษณ์

หนึง่ของประเทศญี่ปุ่น ทั ้งยังเป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเทีย่วต่างชาตทิ ี่มาเยือนญีปุ่่นตลอดทุก

ฤดูกาล น าทา่นขึ้นสู่ช ัน้ที ่5  ของภูเขาไฟฟูจิ (ขอสงวนสิทธิ์ไม่ขึ้น ในกรณีที่อากาศไม่

เอื้ออ านวย หรอื ทางขึน้ปิด) ท ี่ทุกท่านจะไดเ้ห็นถงึความสวยงามของตัวภูเขาและววิโดยรอบของ

ภูเขาไฟฟูจ ิและสัมผัสกับความหนาวเย็น ใหทุ้กท่านไดถ้่ายภาพความประทับใจเก็บไว ้และเลอืกซือ้

สนิคา้ของทีร่ะลกึซึง่เป็นสัญลักษณ์รูปภูเขาไฟฟูจใินหลากหลายบรรยากาศไดอ้กีดว้ย  

น าท่านจากนัน้น าท่านไปสัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่ท ี ่พพิธิภณัฑแ์ผน่ดินไหว (Experience 

Earthquake) ท ีจ่ าลองเรือ่งราวของภูเขาไฟฟูจ ิและท่านจะไดสั้มผัสกับบรรยากาศของการจ าลอง

เหตุการณ์เรื่องราวต่างๆ เก ีย่วกับแผ่นดนิไหวทีเ่กดิขึน้ในประเทศญี่ปุ่น และจากนัน้ใหท้่านไดอ้สิระ

เลอืกซือ้ของทีร่ะลกึตามอัธยาศัย  

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 

เดนิทางสู่ สวนดอกไมฮ้านะโนะมยิาโกะ (Hananomiyako Flower Park) สวนดอกไมท้ ีเ่รยีก

ไดว่้างดงามทีสุ่ดแห่งหนึง่ในบรเิวณๆ ภูเขาไฟฟูจ ิสวนดอกไมข้นาดใหญ่ใกลก้ับทะเลสาบยามานะกะ

และภูเขาไฟฟูจ ิมพีื้นท ีถ่งึ 300,000 ตารางเมตร หรอืประมาณ 87.5 ไร่ มดีอกไมห้ลายพันธุ ์ท ีป่ลูกไว ้

ใหนั้กท่องเทีย่วไดเ้ดนิทางมาชมตลอดทั ้งปี ภายในสวนนอกจากทุ่งกวา้งแลว้นั ้นยังมีดอกไมท้ ีถู่ก



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รหัสโปรแกรมทัวร ์  JJP025 TOKYO FLOWER 5D3N-SEP17-TZ-W41 

ปลูกไวใ้นโดมขนาดใหญ่ เพื่อท ีว่่าหากวันใดทีม่ฝีนตก ยังสามารถสัมผัสความงามของดอกไมใ้นร่มได ้

ไฮไลท์!!! น ้าตกเมียวจนิ น ้าตกสูง 10 เมตร ยาว 800 เมตร ภายในสวน บริเวณรอบๆ น ้าตกยังมี

กังหันและ มุมถ่ายรูปใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับการเก็บภาพประทับใจตามอัธยาศัย  ท่านสามารถเขา้

ชมดอกไมไ้ดตั้ง้แต่ฤดูใบไมผ้ลจินถึงฤดูใบไมร่้วง ทางสวนมตีารางบอกช่วงเวลาดอกไมบ้าน ว่าช่วง

ไหนมดีอกไมอ้ะไรใหท้่านไดเ้พลิดเพลนิกับสสัีนของดอกไมน้านาพันธุ ์(ปลายเดอืนเมษายน-

กลางเดอืนพฤษภาคม : ดอกทวิลิป, เดอืนมถุินายน-กลางเดอืนกรกฎาคม : ดอกป๊อปป้ี,

แคลิฟอรเ์นยีป๊อปป้ี, เดอืนกรกฏาคม-เดอืนกนัยายน : ดอกบานชืน่,ดอกคอสมอส และดอก

ทานตะวนั เป็นตน้)  

น าท่านเดนิทางกลับสู่เมือง เมือง  โตเกียว น าท่านอสิระ ยา่นชอ้ปป้ิงชนิจุกุ ใหท้่านอิสระและ

เพลิดเพลินกับการชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมายและ เครื่องใช ้ไฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูปดจิิตอล นาฬิกา 

เครื่องเล่นเกมส ์หรอืสนิคา้ท ีจ่ะเอาใจคุณผูห้ญงิดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้ แบรนดเ์นม เสื้อผา้

แฟช่ันส าหรับวัยรุ่น เครือ่งส าอางยี่หอ้ดังของญีปุ่่นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO 

และอืน่ๆ อกีมากมาย ความอุดมสมบูรณ์ของพื้นท ีส่เีขยีว ไดเวอรซ์ิตี ้โตเกยีว พลาซ่า (Diver City 

Tokyo Plaza) เป็นหา้งดังอกีหา้งหนึง่ ท ีอ่ยู่บนเกาะ โอไดบะ จุดเด่นของหา้งนีก้็คอื หุน่ยนตก์นัด ัม้ 

ขนาดเท่าของจรงิ ซึง่มขีนาดใหญ่มาก ในบรเิวณหา้ง ก็จะมรีา้นคา้ส าหรับคอกันดัม้ อย่างเช่น กนัด ัม้
คาเฟ่ (Gundam Cafe) และถา้อยากเขา้ไปดูนทิรรศกาลกันดัม้ ก็ตอ้งไปที ่กนัด ัม้ฟรอนท ์(Gundam 

Front) ซึง่อยู่ในบรเิวณหา้ง ไดรเวอรซ์ติี ้

ค ่า         อิสระรบัประทานอาหารค ่าตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั  NARITA KIKUSUI HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีส่ี่  อิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั หรอื เลือกซื้อทวัรเ์สรมิโตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

***อิสระทอ่งเทีย่วเต็มวนั*** ไมม่รีถบสัใหบ้รกิาร แตม่ไีกดแ์นะน าการเดนิทางใหท้า่น 

 ท่านสามารถสอบถามขอ้มูลการเดนิทางจากไกด ์เพื่อความสะดวกในการเดนิทาง หรอืชอ้ปป้ิงในย่าน

การคา้อันทันสมัยของมหานครโตเกยีวศูนย์รวมวัยรุ่นแหล่งชอ้บป้ิงชือ่ดัง  

แนะน าสถานทีท่อ่งเทีย่วในโตเกยีว (ไมร่วมคา่เดนิทาง หรอืคา่ต ัว๋รถไฟ) 

 ยา่นฮาราจูกุ ท่านจะไดพ้บกับการแต่งตัวทีเ่ป็นเอกลักษณ์ แหวกแนว ตามสไตลวั์ยรุ่นญีปุ่่น การแต่ง

กายเลยีนแบบคาแรคเตอรก์ารตู์นต่างๆ  

 โอโมเตะซนัโด รา้น Kiddyland ศูนย์รวมของเล่นหลากหลาย น่ารัก และแปลกๆ เหมาะส าหรับเป็น

ของฝากเด็กเล็ก เด็กโต ตุ๊กตาบลายด์ สนูปป้ี คติตี้ คาแรคเตอร่ต่างๆ หรอื เกมส ์ของเด็กเล่นที่

หลากหลายใหท้่านไดเ้ลอืกชมเลอืกซือ้หาอย่างจุใจ  

 ชบูิยา่ ย่านวัยรุ่นชือ่ดังอกีแห่งของมหานครโตเกยีวท่านจะไดต้ืน่ตาตืน่ใจกับแฟช่ันทันสมัยของหนุ่ม

สาวชาวแดนปลาดบิจากรา้นคา้มากมาย มากกว่า 100 รา้นคา้ และ “ตึก 109” ตึกชื่อดังทีเ่ป็น

สัญลักษณ์ของย่านนัน้  

 สวนอุเอโนะ (Ueno Park) เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ของโตเกียว จุดชมซากุระยอดนยิมของ

กรุงโตเกยีว 

 ตลาดอะเมโยโกะ (Ameyoko Market) ตลาดทีค่กึคักเกอืบตลอดเวลาตั้งอยู่ระหว่างสถานอีุเอ

โนะ (Ueno Station) และสถานโีอคาชมิาช ิ(Okachimachi Station) สนิคา้หลากหลายชนดิทัง้ ของ

สด ของใช ้เครือ่งส าอาง กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้ทัง้ของญีปุ่่น และของน าเขา้ท ีส่่วนใหญ่จะมรีาคาถูก

กว่าในหา้งบางรา้นอาจจะต่อราคาเพิ่มไดอ้กี อาหารทะเล ผลไม ้ผักสด รา้นขนมและของกนิเล่น  

หรอืเลือกซื้อทวัรเ์สรมิ โตเกยีวดสินียแ์ลนด ์สวนสนุกทีม่นัีกท่องเท ีย่วต่อปีเกอืบ 20 ลา้นคนต่อ ซึ่ง

มากทีสุ่ดในประเทศญีปุ่่น และมากเป็นอันดับ 2 ของโลก สรา้งขึน้โดยบรษัิทผลติภาพยนตรก์ารตู์นวอลท์

ดสินยี์ เปิดใหบ้รกิารในปี 1983 ซึง่เป็นสวนสนุกดสินยี์แลนดแ์ห่งแรกทีส่รา้งขึน้นอกประเทศสหรัฐอเมรกิา 

ประกอบดว้ยธมีหลกั 7 ธมี โดยตกแต่งตามฤดูกาล และมกีารเดนิขบวนพาเหรดทีส่นุกสนาน (ราคาไม่

รวมคา่เขา้ ราคาประมาณ 3,000 บาท/ทา่น) 

 World Bazaar 

 Tomorrowland 

 Toontown 

 Fantasyland 

 Critter Country 
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 Westernland 

 Adventureland  

* *อิสระอาหารกลางวนัและอาหารค ่าตามอธัยาศยั** 

เขา้สู่ท ีพ่กั  NARITA KIKUSUI HOTEL หรอืเทบีเทา่ 

วนัทีห่า้  สนามบนินารติะ – สนามบนิ ดอนเมอืง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

10.00 น.   ออกเดนิทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบนิสกู๊ต (SCOOT) เท ีย่วบนิที ่TZ291   

14.55 น.     เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

**สายการบนิมบีรกิารจ าหนา่ยอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง (ราคาทวัรไ์มร่วมคา่อาหาร)** 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

ส าหรบัลกูคา้ท่านทีไ่ม่เอาต ัว๋เคร ือ่งบนิ  หกัคา่ต ัว๋ออก 6,500 บาท จากราคาทวัร ์
 
 

* ท่านใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พ ือ่ประโยชนข์องตวัท่านเอง ** 

บรษิทัขอสงวนสิทธิ ์:  รายการทวัรส์ามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 

การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ การบรกิารของรถบสัน าเที่ยวญี่ปุ่น ตาม

กฎหมายของประเทศญีปุ่่น สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบั

จะเป็นผูบ้ร ิหารเวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ๆ เป็นหลกั จงึขอ

สงวนสิทธิใ์นการปรบัเปลี่ยนเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 
 ค่าตั๋วเคร ือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบุ รวมถงึค่าภาษีสนามบนิ และค่าภาษีน ้ามัน  

 ค่ารถโคช้ปรับอากาศ  

 โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบุ หรอืเทยีบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/หอ้ง)  

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ    

 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รหัสโปรแกรมทัวร ์  JJP025 TOKYO FLOWER 5D3N-SEP17-TZ-W41 

 ค่าเบ ีย้ประกันอุบัตเิหตุในการเดนิทางท่องเทีย่ว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เง ือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× ค่าใชจ้่ายส่วนตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เคร ือ่งด ืม่ ค่าซักรดี ค่ามนิิบารใ์น

หอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีม่ไิดร้ะบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวซี่าเขา้ประเทศญี่ปุ่ น  กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอว ีซ่าอกีครัง้ (เนื่องจากทางญี่ปุ่ นไดป้ระกาศ

ยกเวน้การยืน่วซี่าเขา้ประเทศญี่ปุ่ นใหกั้บคนไทยส าหรับผูท้ ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศญี่ปุ่ นไม่เกนิ 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ่ นประกาศใหย้ืน่วซี่าตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิม่ 2,000 บาท ส าหรับการยื่น

รอ้งขอวซี่า 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่ีน ้าหนักเกินกว่าที่สายการบนินั้นๆก าหนดหรอืสัมภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน 

× ค่าภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเคร ือ่งบนิไปแลว้ 

× ค่ามัคคุเทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

× คา่ทปิมคัคุเทศก์, คนขบัรถ, 1,000 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหน้าทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

× ภาษีมูลค่าเพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 % 
 

เดนิทางขึน้ต ่า 34 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดินทางทุกท่านยินดที ีจ่ะช าระ

ค่าบรกิารเพิ่มเพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายินดที ีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอืน่ ต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่านทราบ

ล่วงหนา้  
 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 มดัจ าทา่นละ 15,000 บาท ภายหลังจากทีท่่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ท าการจองก่อนวันเดนิทาง

ภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ในการเก็บค่าทัวรเ์ต็มจ านวน  

 ส่วนทีเ่หลอื ช าระก่อนวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน 

 หากไม่ช าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่ออยู่ 

 หากช าระไม่ครบตามจ านวน บรษัิทฯถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไม่มเีง ือ่นไข 

 เมือ่ท่านช าระเงนิไม่ว่าจะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดย้อมรับเง ือ่นไขและขอ้ตกลงต่างๆทีไ่ด ้

ระบุไวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

 หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ั่ง ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซน็ตช์ือ่พรอ้มยนืยนั

วา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด , วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบ้าง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่ส าเนาหนงัสอื

เด ินทาง (Passport) มาให้ ทางบริษทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผิดชอบค่าเสยีหายอนัเกิดจากความ

ผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกุล และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบินท ัง้ส ิน้ 
 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลือ ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษ

อย่างต ่า 2 หนา้หากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 
 

เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเคร ือ่งบนิโปรโมชั่น เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เล ือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้ก

กรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏ ิเสธมใิหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้ประเทศที่ระบุไว ้
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ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์ท ีจ่ะไม่คนืค่าทัวรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ 

ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ์ ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและ

เงนิมัดจาคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เข ้าประเทศญีปุ่่นใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญี่ปุ่นไมเ่กิน 15 
วนั ไม่วา่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื่อการทอ่งเที่ยว เยีย่มญาต ิหรือธุรกิจ จะต ้องยืน่ เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเข้า

เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีุณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่น* ดงัตอ่ไปนี้ 

1. ตั๋วเคร ือ่งบนิขาออกจากประเทศญี่ปุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2. ส ิง่ทีย่นืยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิข ึน้ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญี่ปุ่ นได ้(เช่น เงนิสด 
บัตรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู่ และหมายเลขตดิต่อในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญี่ปุ่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4. ก าหนดการเดนิทางระหว่างทีพ่ านักในประเทศญี่ปุ่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 

คุณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ ไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญี่ปุ่ นจะตอ้งไม่เป็นส ิง่ทีข่ัดต่อกฎหมายและเขา้ขา่ยคุณสมบัตกิารพ านักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกนิ 15 วัน  

4. เป็นผูท้ ีไ่ม่มปีระวัตกิารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และ

ไม่เขา้ข่ายคุณสมบัตทิ ีจ่ะถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 
 

หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดทัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจ

ตรงกนัระหว่างท่านลูกคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผูีร้ว่มคณะไมถ่ึง 30 ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิ์การเก็บค่าน ้ามันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับข ึน้ก่อนวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปล ีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุด

งาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าส ิง่ของผดิกฎหมาย ซ ึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั ้งส ิน้  หากเกิดส ิง่ของสูญหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ

โจรกรรม และ อุบัตเิหตุจากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง  

6. เมือ่ท่านตกลงชาระเง ินมัดจาหรือค่าทัวร ์ทัง้หมดกับทางบริษัทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเง ือ่นไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เ ป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้ับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั ้งหนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน

ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซ ึง่อาจจะปรับเปล ีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเร ือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธิของโรงแรมในการจัดหอ้งใหกั้บกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูสู้บบุหร ี ่/ ปลอด

บุหร ีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปล ีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และ
ไม่สามารถรับประกันได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อยา่งน้อย 7 วนัก่อนการ
เดนิทาง มฉิะนั้นบรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้่วงหนา้ได ้ 

10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธิในการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากับเท่านั้น 

11. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถค ืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู ้
เดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของ

ทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง 
เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
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12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรือหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ ขอสงวนสทิธิใน
การจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู่ และ 1 หอ้งพักเด ีย่ว โดยไม่ค่าใชจ้่ายเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลา
ในการท่องเที่ยวและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิิจของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา 
ซ ึง่อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้่องเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน ้าด ืม่ท่านวันละ 1ขวด ต่อคนต่อวันเร ิม่ในวันที ่2 ของการเดนิทาง ถงึวันที่ 3 ของการเดนิทาง รวมจ านวน 2 

ขวด 

15. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วญี่ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนั้นๆ มอิาจ

เพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้ร ิหารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวัน
เดนิทางนั้นๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิ์ในการปรับเปล ีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 

ใบจองทวัร ์  / BOOKING FORM 

 
 
รายการทัวร.์................................................................................. วันเดนิทาง........................................ 

ชือ่ผูต้ดิต่อ (ผูจ้อง) .................................................................. โทร...................................................... 

จ านวนผูเ้ดนิทางทัง้หมด.................คน   (ผูใ้หญ่................ท่าน / เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี..............ท่าน) 

จ านวนหอ้งพักทีใ่ชท้ัง้หมด.............หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 

 
รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรุณากรอกชือ่ไทยและองักฤษอยา่งถูกตอ้งตามหนงัสือเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 

หมายเหตุ กรุณาแจง้ความประสงคอ์ ืน่ตามทีท่่านตอ้งการ อาทเิช่น 

อาหาร   ไม่ทานเนือ้วัว  ไม่ทานเนือ้หมู  ไม่ทานสัตวปี์ก  ทานมังสาวรัิต 

ล าดบั ชือ่-นามสกุล (ภาษาไทย) ชือ่-นามสกุล(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ (ว/ด/ป) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    
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รายละเอยีดอืน่ๆ .................................................................................................................................. 

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

 
 

ขา้พเจา้รบัทราบเงือ่นไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแล้ว 
 
 

ลงชือ่.............................................................ผูจ้อง 
 

(..............................................................)  
 


