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วนัที ่1 
กรงุเทพฯ (ดอนเมอืง) - โตเกยีว (นารติะ) - โกเท็มบะ พรเีมีย่ม เอาทเ์ล็ท                                       

(พเิศษ !! เมนบูฟุเฟตข์าปยูกัษไ์มอ่ ัน้ !! และ อาบน า้แร ่ออนเซ็น !!        (-/L/D) 

 

02.00  คณะพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาต ิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารระหว่าง

ประเทศ อาคาร 1 ชัน้ 3 เคาน์เตอร์เช็คอนิ หมายเลข 3-4 สายการบนิ Air Asia X 

โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการ

เช็คอนิ และ หัวหนา้ทัวรใ์หค้ าแนะน าเพือ่เตรยีมความพรอ้มก่อนออกเดนิทาง ขอ้ควร

ทราบ : ประเทศญีปุ่่ นไม่อนุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนื้อสัตว ์พชื ผัก ผลไม ้เขา้

ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมโีทษปรับและจับ ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับดลุพนิจิของเจา้หนา้ทีศ่ลุกากร 

ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง  

05.05  ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาต ินารติะ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิ Air 

Asia X เที่ยวบนิที่ XJ 602 ** บรกิารอาหารและเครื่องดืม่บนเครื่องบนิ ใชเ้วลาบนิ

โดยประมาณ 6 ชัว่โมง ** 

13.10  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตนิารติะ ประเทศญีปุ่่ น (ตามเวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่

เมอืงไทยประมาณ 2 ชัว่โมง)  

หลังผา่นขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทาง และตรวจรับสมัภาระเรยีบรอ้ย 

น าท่านเดนิทางสู ่โกเท็มบะ พรเีมีย่ม เอาทเ์ล็ท (Gotemba Premium Outlets) 

ศนูยร์วมสนิคา้แบรนดเ์นมทัง้ Street Brand และ Hi-End Brand ทีย่ ิง่ใหญ ่ใหท้า่นได ้

อสิระชอ้ปป้ิงอยา่งจุใจ เชน่ MICHEL KLEIN, MORGAN , ELLE , CYNTHIA ROWLEY 

, DIFFUSIONE TESSILE , BALLY, PRADA , GUCCI , DIESEL ,TUMI , GAP , 

ARMANY ,TAG HEUER , AGETE , S.T.DUPONT , TASAKI , LONGINES , HUSH 

PUPPIES , SCOTCH GRAIN , SKECHERS , HOGAN , AIGLE , BANDAI ASOBI , 

HAKKA KIDS เป็นตน้ 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ ! เมนบูฟุเฟตข์าปยูกัษไ์มอ่ ัน้ 

พกัที ่ Fuji San Resort Hotel หรอืเทยีบเทา่   

จากน ัน้ อสิระใหท้า่นไดผ้่อนคลายกบัการแช่น า้แร ่ออนเซ็นธรรมชาต ิซึง่ชาว

ญีปุ่่ นมคีวามเชือ่วา่หากไดแ้ช่น า้แรอ่อนเซ็น ธรรมชาตนิีแ้ลว้ จะท าใหผ้วิพรรณ

เปลง่ปล ัง่ สวยงาม และชว่ยใหร้ะบบการหมนุเวยีนโลหติดขี ึน้ 
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วนัที ่2 
ภเูขาไฟฟจู ิช ัน้ 5 - พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว - สวนดอกไมฮ้านะโนะมยิาโกะ –  

โอไดบะ ไดเวอร ์ซติ ี ้โตเกยีว พลาซา่                                                 (B/L/-)                                                     

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  น าท่านเดนิทางสู่ ฟูจยิาม่า ฟูจซิัง หรือ ที่เรารูจั้กกันท่ัวไปในนามของ ภูเขาไฟฟูจ ิ

(Mount Fuji) ตัง้อยูร่ะหวา่ง จ.ชซิโึอกะ และ จ.ยามานาช ิภเูขาทีม่คีวามสงูเหนือจาก

ระดับน ้าทะเล 3,776 เมตร ภูเขาที่มีชือ่เสยีงและเป็นที่รูจั้กไปท่ัวโลกในเรื่องความ

สวยงามที่ธรรมชาตไิดม้อบมาใหอ้ย่างลงตัว และยังถือว่าเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของ

ประเทศญีปุ่่ น ทัง้ยังเป็นจดุมุง่หมายของนักทอ่งเทีย่วตา่งชาตทิีม่าเยอืนประเทศญีปุ่่ นใน

ตลอดทุกฤดกูาล ซึง่ในปี พ.ศ. 2556 ทีผ่า่นมา องคก์ารยเูนสโก ้ไดป้ระกาศใหภ้เูขาไฟ

ฟจู ิไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมอกีดว้ย  

 น าท่านเดนิทางขึน้สู ่ภูเขาไฟฟูจ ิช ัน้ที ่5 (ทางบรษัิท ขอสงวนสทิธิไ์ม่ข ึน้ ในกรณีที่

อากาศไม่เอือ้อ านวย หรือ ทางขึน้ปิด โดยเจา้หนา้ที ่ที่ดูแลทางขึน้จะเป็นผูพ้จิารณา

และตัดสนิใจเท่านัน้ กรณีทีไ่มส่ามารถขึน้ได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการชดเชยเงนิ

คนืไม่วา่กรณีใดๆ เพราะทางบรษัิทไดช้ าระค่าใชจ้่ายทัง้หมดในลักษณะของการเหมา

จ่ายเรยีบรอ้ยแลว้) เมือ่ถงึทีภ่เูขาไฟฟจูชิัน้ 5 ทุกท่านจะไดพ้บกับความสวยงามของตัว

ภเูขาและววิโดยรอบของภเูขาไฟฟจู ิและสัมผัสกับอากาศทีบ่รสิทุธิ ์เย็นสบาย อสิระให ้

ทุกท่านไดเ้ก็บภาพความประทับใจเก็บไวต้ามอัธยาศัย ท่านสามารถเลอืกซือ้สนิคา้ของ

ทีร่ะลกึซึง่เป็นสัญลักษณ์รูปภูเขาไฟฟจูใินหลากหลายบรรยากาศไดอ้กีดว้ย ทีบ่นภเูขา

ไฟฟจูชิัน้ 5 นี้ ยังเป็นทีต่ัง้ของ ศาลเจา้โคมติาเคะ (Komitake Jinja) ของศาสนา

ลัทธชินิโต เป็นทีส่กัาระบชูาและอธฐิานขอพร อกีทัง้ยังเป็นทีส่ าหรับบวงสรวงทา่นเทนก ุ

โดยมคีวามเชือ่วา่รอบของฟจูซิังชัน้ 5 นี้ ถูกเรยีกวา่ “Tengu no niwa” “สวนของท่าน

เทนกุ” (ปีศาจที่มีจมูกแดงยื่นออกมา) โดยมีความเชือ่ว่าที่นี่ท่านเทนกุปกครองอยู่
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น่ันเอง และ ยังว่ากันว่า ศาลเจา้แห่งนี้มีสมบัตขิองท่านเทนกุหลงเหลืออยู่มากมาย 

อย่างเช่น ขวานขนาดใหญ่ที่มีน ้ าหนักกว่า 375 กโิลกรัม ตกอยู่ที่พื้นในสวน ซึง่ใน

สมัยกอ่นมผีูค้นนยิมมาทดลองยกขวานนี้กันมากมาย เป็นตน้ จงึเป็นทีม่าวา่ท าไมภูเขา

ไฟฟจู ิจงึเป็นสถานทีศ่ักดิส์ทิธิท์ีผู่ค้นตา่งเคารพบชูาและนยิมมาซือ้เครือ่งลางของขลัง

กลับไปเป็นฝากของเป็นทีร่ะลกึ 

 น าท่านเดนิทางสู่ พพิธิภณัฑแ์ผ่นดนิไหว (Experience Earthquake) ที่จ าลอง

เรือ่งราวของภูเขาไฟฟจู ิและท่านจะไดส้ัมผัสกับบรรยากาศของการจ าลองเหตุการณ์

เรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเกดิแผ่นดนิไหวที่เกดิขึน้ในประเทศญี่ปุ่ น เทคโนโลยี 

ววิัฒนาการ การวางแผนป้องกันตอ่ภัยธรรมชาตทิีป่ระเทศญีปุ่่ นไมส่ามารถหลกีเลีย่งได ้

นี ้ใหท้า่นอสิระเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึตามอัธยาศัย 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 

   
น าท่านเดินทางสู่ สวนดอกไม ้ฮานะโนะมยิาโกะ (Hananomiyako Flower 

Park) สวนดอกไมท้ี่เรียกไดว้่างดงามที่สุดแห่งหนึ่งในบริเวณๆ ภูเขาไฟฟูจิ สวน

ดอกไมข้นาดใหญ่ใกลก้ับทะเลสาบยามานะกะและภูเขาไฟฟูจ ิมีพื้นที่ถงึ 300 ,000 

ตารางเมตร หรือประมาณ 87.5 ไร่ มีดอกไมห้ลากหลายสายพันธุ์ ที่ปลูกไวใ้ห ้

นักท่องเที่ยวไดเ้ดนิทางมาชมตลอดทัง้ปี ขึน้อยู่ตามฤดูกาล และ สภาพภูมอิากาศ 

ภายในสวนนอกจากทุง่กวา้งแลว้นัน้ยังมดีอกไมท้ีถ่กูปลกูไวใ้นโดมขนาดใหญ ่เพือ่ทีว่า่

หากวันใดทีม่ฝีนตก ยังสามารถสัมผัสความงามของดอกไมใ้นร่มได ้พเิศษ ! น าทา่น

ชม น า้ตกเมยีวจนิ (Myojin Falls) น ้าตกสงู 10 เมตร ยาว 800 เมตร ภายในสวน 

บรเิวณรอบๆ น ้าตกยังมกีังหันและมมุถ่ายรูปตา่งๆมากมายใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับการ

เก็บภาพประทับใจตามอัธยาศัย  ท่านสามารถเขา้ชมดอกไมไ้ดต้ัง้แตฤ่ดใูบไมผ้ลจินถงึ

ฤดูใบไมร้่วง ทางสวนมตีารางบอกชว่งเวลาดอกไมบ้าน ว่าช่วงไหนมดีอกไมอ้ะไรให ้

ท่านไดเ้พลดิเพลนิกับสสีันของดอกไมน้านาพันธุ์ (ฤดูกาลของดอกไม ้ปลายเดือน
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เมษายน - กลางเดอืนพฤษภาคม : ดอกทวิลปิ / เดอืนมถินุายน - กลางเดอืนกรกฎาคม 

: ดอกป๊อปป้ี , แคลฟิอรเ์นียป๊อปป้ี / เดอืนกรกฏาคม - เดอืนกันยายน : ดอกบานชืน่ , 

ดอกคอสมอส และ ดอกทานตะวนั เป็นตน้)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่ยา่นโอไดบะ (Odaiba) คอืเกาะทีส่รา้งขึน้ไวเ้ป็นแหลง่ชอ้ปป้ิง และ

แหลง่บันเทงิตา่งๆ ในอา่วโตเกยีว ไดรั้บการปรับปรุงใหม้ชีือ่เสยีงและเป็นทีน่ยิมในชว่ง

หลังของปี 1990 นอกจากมสีถาปัตยกรรมทีส่วยงามตัง้อยู่มากมายแลว้ ก็ยังคงความ

เป็นธรรมชาตไิวด้ว้ยความอดุมสมบรูณ์ของพืน้ทีส่เีขยีว ไดเวอรซ์ติ ี ้โตเกยีว พลาซ่า 

(Diver City Tokyo Plaza) เป็นหา้งดังอีกหา้งหนึ่ง ที่อยู่บนเกาะโอไดบะ จุดเด่น

ของหา้งนี้ก็คอื หุน่ยนตก์ันดัม้ ขนาดเท่าของจรงิ ซึง่มขีนาดใหญม่าก ทีต่ัง้เดน่เป็นสง่า

อยูห่นา้หา้ง ใหท้่านไดถ้่ายรูปคูเ่ป็นทีร่ะลกึ ในบรเิวณหา้งก็จะมรีา้นคา้ส าหรับคอกันดัม้ 

อย่างเชน่ กันดัม้คาเฟ่ (Gundam Cafe) และถา้อยากเขา้ไปดูนทิรรศกาลกันดัม้ ก็ตอ้ง

ไปที ่กันดัม้ฟรอนท ์(Gundam Front) ซึง่อยูใ่นบรเิวณหา้ง ไดเวอรซ์ติี ้แหง่นี ้ 

ไดเ้วลาอันสมควร น าทา่นเดนิทางเขา้สูโ่รงแรมทีพั่ก 
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ค า่ อสิระอาหารค า่ ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั  Narita Kikusui Hotel หรอืเทยีบเทา่  

  

   
 

วนัที ่3 
สวนสาธารณะอเุอโนะ - วดัอาซากสุะ - ชนิจกุ ุ– ฮาราจกู ุ                                     

                                                                                                         (B/-/-)                                                                                                      

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงโตเกยีว (Tokyo) หรือชื่ออย่างเป็นทางการว่า มหานคร

โตเกียว  (Tokyo Metropolis)  ห รือ เ รียก  เอ ะโดะ  หรือ  เอ โดะ  เ ป็น  เมือ ง

หลวง ของ ประเทศญี่ปุ่ น มีระบบการปกครองแบบพิเศษซึ่งรวมการปกครองใน

รูปแบบ จังหวัด และ เมอืง ไวด้ว้ยกัน ทัง้นี้ เขตอภมิหานครโตเกยีว จัดวา่เป็นเขตเมอืง

ทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก โดยรวมเขตปรมิณฑลแลว้มปีระชากรอาศัยอยูร่าว 35,237,000 คน 

เฉพาะในตัวเมอืงโตเกยีว 23 แขวงการปกครองพเิศษ มปีระชากรในเขตเมอืงประมาณ 

12 ลา้นคน ถอืเป็นเมอืงทีม่ปีระชากรมากทีส่ดุในโลกเมอืงหนึง่ จ านวนประชากรทัง้หมด

ของโตเกยีว มทัีง้หมดกวา่ 35 ลา้นคน โตเกยีวตัง้อยูบ่รเิวณภมูภิาค คันโต ของญีปุ่่ น ค า

วา่  “โตเกยีว” หมายถงึ “นครหลวงตะวนัออก” 

น าท่านเดนิทางสู่ สวนสาธารณะอุเอโนะ (Ueno Park) เป็นสวนสาธารณะขนาด

ใหญข่องโตเกยีว ภายในมทัีง้วัด ศาลเจา้ ทะเลสาป และสวนสัตว ์มตีน้ไมม้ากมาย ให ้

บรรยากาศร่มรืน่จงึเป็นสถานทีท่ีช่าวโตเกยีวนยิมมาพักผอ่นกัน และในฤดใูบไมผ้ลขิอง

ทุกๆปีสวนอเุอโนะจะไดรั้บความนยิมเป็นอยา่งมากในการมาชมซากรุะซึง่มักจะบานชว่ง

ประมาณปลายเดอืนมนีาคมถงึตน้เดอืนเมษายน (อาจมกีารเปลีย่นแปลง ขึน้อยูก่ับสภาพ

ภมูอิากาศในแตล่ะปีอกีครัง้) โดยจะมตีน้ซากรุะเรยีงรายอยูทั่ง้สองขา้งทางยาวไปตาม

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%8D%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%8D%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%8D%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%95
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ทางเดนิภายในสวน มจี านวนมากกวา่ 1,000 ตน้ ท าใหด้งึดูดผูค้นจ านวนมากมาเยีย่ม

ชมในเทศกาลชมดอกซากรุะ หรอืทีเ่รยีกกันวา่ “เทศกาลฮานาม”ิ 

**เทศกาลชมดอกซากุระ จะมแีค่พีเรียดเดอืนมนีาคม ส่วนช่วงเดอืนเมษายนขอพา

สมาชกิทกุทา่นไปชมสวนดอกทวิลปิ ทีจั่งหวดัชบิะแทน** 

 น าท่านนมัสการเจา้แม่กวนอมิทองค า ณ วดัอาซากุสะ (Sensoji Temple) วัดทีไ่ด ้

ชื่อว่าเป็นวัดที่มีความศักดิส์ทิธิ ์และไดรั้บความเคารพนับถือมากที่สุดแห่งหนึ่งใน

กรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองค์เจา้แม่กวนอิมทองค าที่ศักดิ์สทิธิ์ ขนาด 5.5 

เซนตเิมตร ซึง่มักจะมผีูค้นมากราบไหวข้อพรเพือ่ความเป็นสริมิงคลตลอดทัง้ปี ประกอบ

กับภายในวัดยังเป็นที่ตัง้ของโคมไฟยักษ์ทีม่ขีนาดใหญ่ทีสุ่ดในโลกดว้ยความสูง 4.5 

เมตร ซึง่แขวนหอ้ยอยู ่ณ ประตทูางเขา้ทีอ่ยูด่า้นหนา้สดุของวัด ทีม่ชี ือ่วา่ “ประตฟู้าค า

รณ” และถนนจากประตเูขา้สูต่ัววหิารทีป่ระดษิฐานเจา้แม่กวนอมิทองค า มชีือ่วา่ ถนน

นากามเิซะ (Nakamise Road) ซึง่เป็นที่ตัง้ของรา้นคา้ ขายของที่ระลกึพื้นเมือง

ตา่งๆมากมาย เชน่ ขนมนานาชนดิ ของเลน่ รองเทา้ พวงกญุแจทีร่ะลกึ ฯลฯ ใหท้กุทา่น

ไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากของทีร่ะลกึ อสิระใหท้่านสามารถเดนิไปถ่ายรูปคูก่ับหอคอยที่

สงูทีส่ดุในโลก แลนดม์ารก์แหง่ใหมข่องกรุงโตเกยีว ทีร่มิแมน่ ้าสมุดิะ หอคอยโตเกยีว

สกาย ทร ี(Tokyo Sky tree) (ไมร่วมคา่ขึน้หอคอย) หอสง่สัญญาณโทรคมนาคมที่

สงูทีส่ดุในโลก เปิดใหบ้รกิารเมือ่ วันที ่22 พฤษภาคม  2555 โดยหอนี้มคีวามสงู 634 

เมตร สามารถท าลายสถติคิวามสูงของหอกวางตุง้ ในมณฑลกว่างโจว ซึง่มคีวามสูง 

600 เมตร และหอคอยซเีอ็น ทาวเวอร ์ในเมอืงโทรอนโตประเทศแคนาดา มคีวามสูง 

553 เมตร ทวิทัศนข์อง หอคอยโตเกยีวสกายทร ีทีบ่รรจเุทคโนโลยแีนวหนา้สดุสามารถ

มองเห็นไดจ้ากละแวกวดัอาซะกซุา่ทีเ่ต็มไปดว้ยกลิน่อายแบบเมอืงเกา่ของเอะโดะ 

เทีย่ง อสิระอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั 
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 น าท่านเดนิทางสู ่ยา่นชอ้ปป้ิงชนิจุกุ (Shinjuku) ใหท้่านอสิระและเพลดิเพลนิกับ

การชอ้ปป้ิงสินคา้มากมายและ เครื่องใช ้ไฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา 

เครือ่งเล่นเกมส ์หรอืสนิคา้ทีจ่ะเอาใจคุณผูห้ญงิดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้ แบรนด์

เนม เสือ้ผา้แฟชั่นส าหรับวัยรุ่น เครื่องส าอางยี่หอ้ดังของญี่ปุ่ นไม่ว่าจะเป็น KOSE , 

KANEBO , SK II , SHISEDO และอืน่ๆ อกีมากมาย 

จากนัน้น าท่านเดนิชอ้ปป้ิงยา่นดัง ย่านฮาราจูกุ (Harajuku) แหล่งศูนยร์วมแฟชั่นของ

วยัรุน่ญีปุ่่ น อสิระกับการเดนิชอ้ปป้ิงที ่‘ตรอกทาเคชดิะ’ สองขา้งทางเรยีงรายไปดว้ยรา้น

ขายของวัยรุ่น เสือ้ผา้ เครือ่งประดับ รองเทา้ กระเป๋า รา้นอาหารตา่งๆมากมายพรอ้มทัง้

แบรนดเ์นมชือ่ดังไมว่า่จะเป็น DIOR , LOUIS VUTTON , TOD’S เป็นตน้ 

ไดเ้วลาอันสมควร น าทา่นเดนิทางเขา้สูโ่รงแรมทีพั่ก 

ค า่ อสิระอาหารค า่ ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั  Narita Kikusui Hotel หรอืเทยีบเทา่   

 

   
 

วนัที ่4 วดันารติะ – หา้งออิอน มอลล ์- โตเกยีว (นารติะ)                                 (B/-/-) 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทุกท่านสู ่วดันารติะซงั ชนิโชจ ิ(Naritasan Shinshoji Temple) เป็นวัดพุทธ

เกา่แก ่ขนาดใหญ ่ทีม่ชี ือ่เสยีงมากของเมอืงนารติะ สรา้งขึน้ในปี 940 ตัง้อยูไ่มไ่กลจาก

สนามบนินานาชาตนิารติะ ภายในวัดมอีาคารทีห่ลากหลายตัง้อยูใ่นบรเิวณทีก่วา้งขวาง 

เช่น หอ้งโถงหลัก เจดีย์ 3 ชั ้นสไตล์ Tahoto มีชื่อว่า  Great Pagoda of Peace 

นอกจากนีย้ังมสีวนญีปุ่่ น และสวนยโุรปอกีดว้ย 

น าทา่นเดนิทางสู ่ออิอน มอลล ์(Aeon Mall) แบง่เป็นมอลลใ์หญ่ๆ  ออกเป็น 4 มอลล์

ดว้ยกัน ซปุเปอรม์ารเ์ก็ต รา้นคา้ตา่งๆ รวมไปถงึโรงภาพยนต ์จะอยูท่ี ่Grand Mall สนิคา้
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ทุกประเภทเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงจะอยู่ที่ Pet Mall สถานที่พักผ่อนหย่อนใจส าหรับ

ครอบครัวอยู่โซน Family Mall และ สุดทา้ย Active Mall ศูนย์รวมเครื่องใชไ้ฟฟ้า 

Nojima และ สนามฟตุซอล ไดเ้วลาอันสมควร น าทา่นเดนิทางเขา้สูโ่รงแรมทีพั่ก 

ไดเ้วลาอันสมควร น าท่านเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตนิารติะ เมอืงโตเกยีว 

ประเทศญีปุ่่ น  

เทีย่ง อสิระอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั 

14.25  ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาต ิดอนเมอืง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดย

สายการบิน Air Asia X เที่ยวบินที่ XJ 603 ** บริการอาหารและเครื่องดื่มบน

เครือ่งบนิ ใชเ้วลาบนิโดยประมาณ 6 ชัว่โมง 30 นาท ี** 

19.00  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาต ิดอนเมอืง กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสัดิ

ภาพและความประทับใจ 

 

   
 

** หากลกูคา้ทา่นใดทีจ่ าเป็นตอ้งออกต ัว๋ภายใน (ต ัว๋เครือ่งบนิ , ต ัว๋

รถทวัร ์, ต ัว๋รถไฟ) กรณุาสอบถามเจา้หนา้ของบรษิทั ทกุคร ัง้กอ่นท า

การออกต ัว๋เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลา

บนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ 

โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์

ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 
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อตัราคา่บรกิาร 

  

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 

2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

เด็กมเีตยีง 

(เด็กอายไุมเ่กนิ 

12 ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

เด็กไมม่เีตยีง 

(เด็กอายไุมเ่กนิ 

12 ปี) 

พกัเดีย่ว 

เพิม่ 

ไมใ่ชต้ ัว๋

ราคา

ทา่นละ 

10 – 13 เมษายน 2561 29,900 29,900 29,900 8,000 23,888 

11 – 14 เมษายน 2561 31,900 31,900 31,900 8,000 25,888 

12 – 15 เมษายน 2561 39,888 39,888 39,888 8,000 25,888 

13 – 16 เมษายน 2561 39,888 39,888 39,888 8,000 25,888 

14 – 17 เมษายน 2561 32,900 32,900 32,900 8,000 23,888 

 

** คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และ มคัคเุทศกท์อ้งถ ิน่ ตาม

ธรรมเนยีม ทา่นละ 3,000 เยน/ทรปิ/ตอ่ลกูคา้ ผูเ้ดนิทาง 1 ทา่น รวมไปถงึเด็ก และ 

ผูใ้หญ ่ยกเวน้เฉพาะ เด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั ท ัง้นีท้า่นสามารถใหม้ากกวา่นี้

ได ้ตามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น ** 

 

** ราคาเด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 10,000 บาท **  

(ไมม่ที ีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ) 

 

อตัราคา่บรกิารนี ้รวม 
✓ คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป และ กลับตามรายการทีร่ะบ ุชัน้ Economy Class รวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ

และค่าภาษีน ้ ามันทุกแห่ง กรณีตอ้งการ  Upgrade เป็น Business Class กรุณาติดต่อ

เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ โดยอา้งองิหักคา่ตั๋วชัน้ Economy Class ตามทีร่ะบใุนรายการ 

✓ คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบ ุ 

✓ คา่โรงแรมทีพั่กตามรายการทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์

การแขง่ขนักฬีา หรอื กจิกรรมอืน่ๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามก าหนดการณ์เต็ม ทางบรษัิทขอสงวน
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สทิธิใ์นการปรับเปลีย่นโรงแรมทีพั่ก ไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน โดยอา้งองิตามคณุภาพและ

ความเหมาะสม 

✓ คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ 

✓ ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงตามความ

เหมาะสม    

✓ คา่มัคคเุมศกท์ีค่อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

✓ ค่าเบี้ยประกันอุบัตเิหตุในการเดนิทางท่องเที่ยว วงเงนิประกันท่านละ 1,000,000 บาท 

(เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 

อตัราคา่บรกิารนี ้ไมร่วม 
× คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ 

คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนื่องจาก

ทางญีปุ่่ นไดป้ระกาศยกเวน้การยืน่วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทยส าหรับผูท้ี่ประสงค์

พ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ่ นประกาศใหย้ื่นวีซ่าตามเดิม ผูเ้ด ินทางจะตอ้งช าระ

คา่ธรรมเนยีมเพิม่ ทา่นละ 2,000 บาท ส าหรับการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ทอ่งเทีย่วระยะสัน้ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน ้าหนักเกนิกว่าที่สายการบนินั้นๆก าหนดหรือ

สัมภาระใหญ่เกนิขนาดมาตรฐาน ท่านสามารถโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครื่องบนิ 

ทา่นละ 

× ค่าภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไป

แลว้ 

× คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

× ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และ  มคัคุเทศกท์อ้งถ ิน่ ตามธรรมเนยีม ท่านละ 3,000 

เยน/ทรปิ/ตอ่ลกูคา้ ผูเ้ดนิทาง 1 ทา่น รวมไปถงึเด็ก และ ผูใ้หญ ่ยกเวน้เฉพาะ เด็ก

อายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั ท ัง้นีท้่านสามารถใหม้ากกว่านีไ้ด ้ตามความ

เหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น 

× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

 

เง ือ่นไขส าคญัทีท่า่นควรทราบกอ่นการเดนิทาง  
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- คณะเดนิทางจ าเป็นตอ้งมขี ึน้ต า่ 30 ทา่น หากต า่กวา่ก าหนด คณะจะไมส่ามารถเดนิทาง

ได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิท

ยนิดทีีจ่ะประสานงาน เพือ่ใหทุ้กท่านเดนิทางตามความประสงคต์อ่ไป ทางบรษัิทขอสงวน

สทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลือ่นการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯ 

จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้เพือ่วางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้นี้ กรุณาอย่าเพิง่คอน

เฟิรม์ลางาน  

- ฤดูหนาวในญีปุ่่ นมขีอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมืดเร็ว สี่โมงเย็นก็มืดแลว้ สถานที่

ท่องเทีย่วตา่งๆ จะปิดเร็วกวา่ปกต ิประมาณ 1 ชม. เดนิทางควรเผือ่เวลาใหเ้หมาะสม และ 

หากมสีถานทีท่อ่งเทีย่วกลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลืน่ไดต้อ้งใชค้วามระมัดระวังในการ

เดนิเป็นอยา่งสงู หรอื ใชร้องเทา้ทีส่ามารถเดนิบนหมิะได ้แวน่กันแดดควรจะม ีเมือ่แสงแดด

กระทบหมิะจะสวา่งจา้สะทอ้นเขา้ตา อาจท าใหเ้คอืงตาได ้

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์รายการทัวร์สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจาก

สภาวะอากาศ , การเมอืง , สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิาร

ของรถบัสน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชั่วโมง 

มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้

ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนั้นๆ เป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่น

เวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

- หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ผูเ้ดนิทางทุกท่าน จะตอ้งมอีายุคงเหลอือย่างนอ้ย 6 

เดอืน ณ วันเดนิทางกลับถงึประเทศไทย และจะตอ้งมหีนา้ว่างอย่างนอ้ย 2 หนา้ ส าหรับ

ประทับตราทีด่า่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง 

- เนือ่งจากการทอ่งเทีย่วในคร ัง้นี ้เป็นการช าระแบบเหมาจา่ยขาดกบับรษิทัตวัแทนใน

ตา่งประเทศ ทางบรษัิทจงึขอสงวนสทิธิ ์ท่านไมส่ามารถขอรับเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางสว่น

ทีท่า่นไมต่อ้งการไดรั้บบรกิาร  

- กรณีทีท่่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบ

คา่ใชจ้า่ยทีจ่ะเกดิข ึน้ และ จะไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทวัรท์ ีท่า่นช าระเรยีบรอ้ยแลว้ 

- หากวนัเดนิทาง เจา้หนา้ทีส่ายการบนิ หรอื ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ 

หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ของทา่นช ารดุ เชน่ เปียกน ้า ขาดไปหนา้ใดหนา้หนึง่ มี

หนา้ใดหนา้หนึง่หายไป มกีระดาษหนา้ใดหนา้หนึ่งหลุดออกมา มรีอยแยกระหวา่งสันของ

เลม่หนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไมว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ ทางสายการบนิ หรอื เจา้หนา้ทีด่า่นตรวจ

คนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิไ์มอ่นุญาตใหท้า่นเดนิทางตอ่ไปได ้ดังนัน้กรุณาตรวจสอบ

สภาพหนังสอืเดนิทางของทา่นใหเ้รยีบรอ้ยกอ่นออกเดนิทาง กรณีช ารดุ กรณุาตดิตอ่กรมการ
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กงสลุ กระทรวงการตา่งประเทศเพือ่ท าหนังสอืเดนิทางฉบับใหม ่โดยใชฉ้บับเกา่ไปอา้งองิ 

และ ยนืยันดว้ย พรอ้มกับแจง้มาทีบ่รษัิทเร็วทีส่ดุ เพือ่ยนืยันการเปลีย่นแปลงขอ้มลูหนังสอื

เดนิทาง หากท่านไดส้ง่เอกสารมาทีบ่รษัิทเรยีบรอ้ยแลว้ กรณีทีย่ังไม่ออกตั๋วเครือ่งบนิ จะ

สามารถเปลีย่นแปลงไดไ้มม่คีา่ใชจ้า่ย แตห่ากออกตั๋วเครือ่งบนิเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึง่โดยสว่นใหญต่ั๋วเครือ่งบนิแบบ

กรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ก่อนออกเดินทาง ทั้งนี้ข ึ้นอยู่กับ

กระบวนการและขัน้ตอนของแตล่ะกรุ๊ปเป็นส าคัญ 

- เง ือ่นไขการยกเลกิการจอง เนือ่งจากตั๋วเครือ่งบนิ เป็นตั๋วเครือ่งบนิชนดิราคาพเิศษ (กรุ๊ป) 

ราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น 

ขอคนืเงนิ ไดท้กุกรณี  

- ขอ้มลูเพิม่เตมิ เร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป 

- กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเลือ่นวนัเดนิทางกลับ ทา่นจะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่าย

การบนิ และบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บ 

- เก ีย่วกบัการจดัทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ จะเป็นไปตามทีส่ายการบนิก าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไม่

สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้แต่ทัง้นี้และทัง้นัน้ ทางบรษัิทจะพยายามใหท้่านทีม่าดว้ยกัน 

ไดน่ั้งดว้ยกัน อยา่งทีด่สีดุ 

- กรณียกเลกิการเดนิทาง และทางบรษัิทไดด้ าเนนิการออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ (กรณีตั๋ว 

Refund ได ้หมายถงึ เรียกเงนิคืนไดบ้างส่วน) ผูเ้ดนิทางจ าเป็นจะตอ้งรอ Refund ตาม

ระบบของสายการบนิเทา่นัน้  

- ขอ้มลูเพิม่เตมิ เร ือ่งโรงแรมทีพ่กั เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม

แตกตา่งกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) และหอ้งคู ่(Twin / Double) และ 

หอ้งพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักอาจจะไม่ตดิกัน หรอื อาจอยูค่นละ

ชัน้ คนละอาคารกัน ซึง่ข ึน้อยูก่ับระบบการจัดการของโรงแรม 

- โปรแกรมการเดนิทางอาจมกีารปรบัเปลีย่น หรอื เปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

เนื่องจากความลา่ชา้ของสายการบนิ โรงแรม ทีพั่ก การจราจร เหตกุารณ์ทางการเมอืง การ

นัดหยดุงาน การกอ่จลาจล อบุัตเิหต ุสภาพอากาศ ภัยธรรมชาต ิวาตภัย อัคคภีัย หรอืไมว่า่

จะดว้ยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซึง่เป็นเหตุการณ์ทีน่อกเหนือการควบคุมจากทางบรษัิท) โดย

ทางบรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของลกูคา้เป็นส าคัญ 

- กรณีทีท่า่นตอ้งการยกเลกิการเดนิทาง เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมอืง 

สายการบนิ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาต ิวาตภัย อัคคภัีย ทัง้ๆ ทีส่ายการบนิ หรอืในสว่นของ
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การบรกิารทางประเทศทีท่า่นเดนิทางทอ่งเทีย่ว ยังคงใหบ้รกิารอยูเ่ป็นปกต ิทางบรษัิทฯ ขอ

สงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทัวรทั์ง้หมด หรอืบางสว่นใหก้ับทา่น 

- หากในวันเดนิทาง สถานที่ท่องเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดก็ตาม 

ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืค่าใชจ้่าย เนื่องจากทางบรษัิทไดท้ าการจองและถูก

เก็บคา่ใชจ้า่ยแบบเหมาจา่ยไปลว่งหนา้ทัง้หมดแลว้ 

- บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบ และ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทัวรทั์ง้หมด หรอืบางสว่นใหก้ับ

ทา่น ในกรณีดังนี ้

➢ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืง หา้มผูเ้ดนิทาง เดนิทาง เนือ่งจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรอืสิง่ของ

หา้มน าเขา้ประเทศ เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี

ดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามทีท่างกองตรวจคนเขา้เมอืงหา้มเดนิทาง 

➢ กรณีทีส่ถานทตูงดออกวซีา่ อันสบืเนือ่งมาจากตัวผูโ้ดยสารเอง 

➢ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืง ใหก้ับชาวต่างชาต ิ

หรอื คนตา่งดา้วทีพ่ านักอยูใ่นประเทศไทย 

 

- ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น า้มนัและภาษสีนามบนิทุกแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีาร

ปรบัข ึน้กอ่นวนัเดนิทาง  

- บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนั

เนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  

- บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ , การ

ยกเลกิบนิ , การประทว้ง , การนดัหยุดงาน , การกอ่การจลาจล , ภยัธรรมชาต ิ, 

การน าส ิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ  

- บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความ

ประมาทของท่าน , เกดิจากการโจรกรรม และ อุบตัเิหตุจากความประมาทของ

นกัทอ่งเทีย่วเอง  

- เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะ

ถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเง ือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด  

- รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯอกีคร ัง้หนึง่ หลังจาก

ไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่

อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  
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- กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้

บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการเดนิทาง หรอืตัง้แตท่ีท่่านเริม่จองทัวร ์มฉิะนัน้บรษัิทฯไม่

สามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

- มคัคุเทศก ์พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใดๆ ท ัง้ส ิน้

แทนผูจ้ดั นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากับเทา่นัน้ 

- กรณีตอ้งการพกัแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง Triple โรงแรมมีหอ้ง 

Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู่ 

และ 1 หอ้งพักเดีย่ว อาจไมม่คีา่ใชจ้า่ยเพิม่ หรอื หากมทีางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีก

เก็บตามจรงิทัง้หมด  

- บรกิารน า้ด ืม่ทา่นวนัละ 1 ขวด ต่อคนต่อวัน โดยเริม่แจกในวันที ่2 ของการเดนิทาง ถงึ

วนัสดุทา้ย ของการเดนิทาง ยกเวน้วนัอสิระจะไมม่นี ้าดืม่แจก 

- การบรกิารของรถบสัน าเที่ยวญี่ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถ

ใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ัว่โมง ในวนัน ัน้ๆ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะ

เป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็น

หลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  

 กรุณาท าการจองล่วงหนา้ก่อนการเดนิทางอย่างนอ้ยประมาณ 45 วัน ก่อนออกเดนิทาง 

พรอ้มช าระเงนิมัดจ าครัง้ ที ่1 ทา่นละ 15,000 บาท หลังจากทีท่า่นสง่เอกสารการจอง 3 วนั 

กรณีลูกคา้ท าการจองภายในระยะเวลาคงเหลอืไมถ่งึ 15 วัน ก่อนออกเดนิทาง ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน 100%  

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นออกเดนิทางอยา่งนอ้ย 15 วนั 

• หากไม่ช าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งโดยอัตโนมัตใิหลู้กคา้ท่านอืน่ที่รออยู่ 

โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 

• หากช าระไม่ครบตามจ านวน บรษัิทฯถือว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไม่มี

เงือ่นไข 

• เมือ่ท่านช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ท่านไดย้อมรับเงือ่นไขและ

ขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวทั้ง้หมดนีแ้ลว้ 
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• หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาเอกสาร หลักฐานการช าระเงนิ พรอ้มระบชุือ่ผู ้

จอง โปรแกรมทีเ่ดนิทาง , พเีรยีดวันทีเ่ดนิทาง , พนักงานขาย มาทางแฟกซ ์, อเีมล หรอื 

ไลน ์ทีท่า่นสะดวก 

• สง่รายชือ่ส ารองทีน่ั่ง ผูเ้ดนิทางจ าเป็นจะตอ้งสง่ส าเนาหนังสอืเดนิทาง หนา้แรกทีม่รีูปถ่าย 

และ ขอ้มูลผูเ้ดนิทางครบถว้นชัดเจน โดยลงลายมือชือ่พรอ้มยืนยันว่าตอ้งการเดนิทาง

ท่องเทีย่วโปรแกรมใด , พเีรยีดวันเดนิทาง , ในคณะของท่านมใีครบา้ง , เบอรโ์ทรศัพทท์ี่

สะดวกใหต้ดิต่อกรณีทีท่่านไม่ส่งส าเนาหนังสอืเดนิทาง หนา้แรกทีม่รีูปถ่าย และ ขอ้มูลผู ้

เดนิทาง ครบถว้นชัดเจนมาใหท้างบริษัทฯ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสทิธิไ์ม่

รับผดิชอบต่อค่าเสยีหายอันเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่ - นามสกุล และ อืน่ๆ 

เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิหรอื บัตรเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบักระเป๋าสมัภาระ 

➢ ส าหรบัน า้หนกัของสมัภาระทีท่างสายการบนิอนญุาตใหบ้รรทกุใตท้อ้งเครือ่งบนิ คอื 

20 กโิลกรมั (ส าหรับผูโ้ดยสารชัน้ประหยัด / Economy Class) การเรยีกคา่ระวางน ้าหนัก

เพิม่เป็นสทิธขิองสายการบนิทีท่่านไมอ่าจปฏเิสธได ้(ท่านตอ้งช าระในสว่นทีโ่ดนเรยีกเก็บ

เพิม่ กรณีทีก่ระเป๋าของทา่นไมเ่ป็นไปตามเงือ่นไขของสายการบนิก าหนด) 

➢ ส าหรบักระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนญุาตใหน้ าข ึน้เครือ่งได ้ตอ้งมนี า้หนกัไม่

เกนิ 7 กโิลกรมั และมคีวามกวา้ง ยาว และ สงู ไมเ่กนิ 115 เซนตเิมตร หรอื 25 เซนตเิมตร 

(9.75 นิว้) x 56 เซนตเิมตร (21.5 นิว้) x 46 เซนตเิมตร (18 นิว้) ขนาดตามความเหมาะสม 

ไม่สามารถน าของเพลง และ ของมคีนขึน้บนเครื่องได ้กรณีที่ท่านจ าเป็นตอ้งน าไปดว้ย 

จ าเป็นจะตอ้งใสก่ระเป๋าเพือ่โหลดลงใตท้อ้งเครือ่ง หากไปถงึดา่นตรวจสมัภาระและยังอยูใ่น

กระเป๋าถอืขึน้บนเครือ่งบนิ ทา่นจะตอ้งทิง้วตัถนัุน้ๆ  

➢ เก ีย่วกบัแบตเตอรีส่ ารอง หรอื อปุกรณ์ทีม่แีบตเตอรีท่กุชนดิ กรมการขนสง่ทาง

อากาศระหวา่งประเทศ หรอื ไออาตา้ (IATA) มกีฎมาตราฐานความปลอดภัยเกีย่วกับการน า

แบตเตอรีข่ ึน้บนเครือ่งบนิ หา้มน าแบตเตอรีส่ ารอง ใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดลงใตท้อ้ง

เครือ่งบนิ แตส่ามารถใสก่ระเป๋าสมัภาระถอืขึน้บนเครือ่งบนิได ้ตามความจดุงันี ้

- แบตเตอรีส่ ารอง ทีม่คีวามจไุฟฟ้า 20,000 mAh หรอืนอ้ยกวา่ 10 Wh สามารถน าขึน้

เครือ่งไดไ้มร่ะบจุ านวนชิน้ 

- แบตเตอรีส่ ารอง ทีม่คีวามจไุฟฟ้า ตัง้แต ่20,000 – 32,000 mAh (หรอืมากกวา่ 160 

Wh.) สามารถน าขึน้เครือ่งได ้ทา่นละไมเ่กนิ 2 ชิน้ 
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- แบตเตอรีส่ ารอง ทีม่คีวามจไุฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh (หรอืมากกวา่ 160 Wh) ไม่

อนุญาตใหน้ าขึน้เครือ่งในทกุกรณ ี

➢ กรณีที่ตอ้งมีการเดนิทางดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูก

ก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐานได ้ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิ ทางบรษัิทฯ 

ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับภาระสว่นของคา่ใชจ้่ายทีส่ัมภาระน ้าหนักเกนิ (ท่านจ าเป็นตอ้งช าระใน

สว่นทีโ่ดนเรยีกเก็บเพิม่) 

➢ ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบ กรณีเกดิการสญูเสยี , สญูหายของกระเป๋า และสัมภาระ

ของผูโ้ดยสารทกุกรณี 

 

** จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ใน

ประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอื

ธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้

ประเทศญีปุ่่ น ดงัตอ่ไปนี ้** 

1. ตั๋วเครื่องบนิขาออกจากประเทศญี่ปุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดเตรียมใหใ้นซองเอกสาร ณ วัน

เดนิทาง) 

2. สิง่ทีย่นืยันวา่ท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศ

ญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้) 

3. สิง่ที่ยืนยันว่าท่านจะเดนิทางไปประเทศญี่ปุ่ นเพื่อท่องเที่ยวจริงๆ และจะตอ้งกลับมา

ปฏบิัตงิานทีป่ระเทศไทยแน่นอน เชน่ บัตรพนักงาน หนังสอืรับรองการท างาน เป็นตน้ 

4. ชือ่ ทีอ่ยู่ และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจะระบุใหใ้น

คูม่อืการทอ่งเทีย่วในซองเอกสาร ณ วนัเดนิทาง) 

 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น  

(ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ อายุไม่ต ่ากวา่ 6 เดอืน ณ วันเดนิทางกลับ

จากประเทศญีปุ่่ น 

2. กจิกรรมใดๆ ที่จะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไม่เป็นสิง่ที่ขัดต่อกฎหมายและเขา้ข่าย

คณุสมบัตกิารพ านักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วนั 
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4. เป็นผูท้ี่ไม่มีประวัตกิารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูก

ปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดก่อนท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและ

ความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งลกูคา้และบรษิทั 

 

** ขอขอบพระคณุทกุทา่น ทีม่อบความไวว้างใจ ใหเ้ราบรกิาร ** 
 


