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 LAVENDER LAND IN 

TOKYO 5D3N  
ก ำหนดกำรเดนิทำง เดอืนกรกฏำคม 2560 

 

 

เด็ก อำยไุมถ่งึ 2 ปี (Infant) รำคำ 7,900.-** 
** ปล. ไมม่รีำคำเด็ก เนือ่งจำกเป็นรำคำพเิศษ / รำคำนีไ้มร่วมคำ่ทปิไกดท์ำ่นละ 1,000 บำท/ทรปิ* 

 

 

วนัเดนิทำง รำคำผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว 

08-12  กรกฎำคม  2560 29,888.- 8,500.- 

19-23  กรกฎำคม  2560 26,888.-       7,900 

26-30  กรกฎำคม  2560 29,888.-       8,500 
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วนัแรก   กรงุเทพ - สนำมบนิดอนเมอืง – สนำมบนินำรติะ โตเกยีว 

21.00 น. พรอ้มกันที่ สนำมบนินำนำชำตดิอนเมือง ชัน้ 3 อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ประตู 6 

เคาน์เตอร ์6 สำยกำรบนิสกูต๊ (SCOOT) เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความ

สะดวกในการเชค็อนิ 

สายการบนิ SCOOT ใชเ้ครือ่ง Boeing 787 Dreamliner จัดทีน่ั่งแบบ 3-3-3 น ้าหนักกระเป๋า 20 กก.           
ตอ่ทา่น (หากตอ้งการซือ้น ้าหนักเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่)  
สำยกำรบนิมบีรกิำรจ ำหนำ่ยอำหำรและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง (รำคำทวัรไ์มร่วมคำ่อำหำร)  

 

วนัทีส่อง    วนอทุยำนฮำโกเน ่- ทะเลสำบอำช ิ– หบุเขำโอวำคดุำน ิ- หมูบ่ำ้นน ำ้ใส โอชโินะ ฮกัไก - 

  แชน่ ำ้แรธ่รรมชำต ิ+ ดนิเนอร ์ขำปยูกัษ ์                                                     

00.30 น. เหนิฟ้าสู ่เมอืงนารติะ ประเทศญีปุ่่ น โดยเทีย่วบนิที ่TZ292 

08.50 น. เดนิทางถงึ สนำมบนินำรติะ ประเทศญีปุ่่ น น าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร 

เรยีบรอ้ยแลว้ (เวลำทีญ่ ีปุ่่ น เร็วกวำ่เมอืงไทย 2 ช ัว่โมง กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพือ่ความสะดวก

ในการนัดหมายเวลา) ***ส ำคญัมำก!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญำตใหน้ ำอำหำรสด จ ำพวก เนือ้สตัว ์

พชื ผกั ผลไม ้เขำ้ประเทศ หำกฝ่ำฝืนมโีทษปรบัและจบั 

  
น าท่านเดนิทางสู่   วนอุทยานแห่งชาต ิฮาโกเน่  ซึง่เป็นสถานทีท่่องเที่ยวที่ไดรั้บความนยิม โดยเป็นส่วน 
หนึ่งของอุทยานแห่งชาตฟิูจ-ิฮาโกเน่-อสิ ึที่ผูม้าเยอืนสามารถชืน่ชมความงามแห่งธรรมชาต ิและดอกไม ้
นานาพันธุห์ลากสสีันที่เบ่งบานตลอดทัง้ปี ทวิทัศน์ทีส่วยงามหลากหลาย รวมไปถงึภูเขาไฟฟจู ิทะเลสาบ       
อาช ิและโอวาคดุาน ิฮาโกเน่ ยังมชีือ่เสยีงในเรือ่งของการเป็นแหล่งน ้าพุรอ้น ทีแ่ปลกไปกวา่นัน้คอื มจี านวน
น ้าพุรอ้นมากถงึ 17  แห่ง น าท่าน ล่องเรอืโจรสลัด ทีท่ะเลสาบอาช ิทะเลสาบทีก่อ่ตัวจากลาวาของภเูขาไฟ
ฟูจ ิหากวันใดอากาศสดใส ท่านจะไดส้ัมผัสกับทัศนียภาพอัน
งดงามของทะเลสาบที่มภีูเขาไฟฟูจเิป็นฉากหลัง (หมายเหตุ : 
เนือ่งจากประเทศญีปุ่่ นเป็นประเทศทีต่ระหนักเรือ่งความปลอดภัย
มาเป็นอันดับแรก          หากวันที่เดินทางมีลมแรง,หมอกลง
เยอะ หรือ เหตุการณ์ทางธรรมชาติอื่นๆ เรืออาจจะงดการ
ใหบ้รกิาร ทางเราจะคนืเงนิให ้300 เยนต่อท่าน) จากนัน้เดนิทาง
สูหุ่บเขาโอวาคุดานทิีย่ังคุกรุ่นดว้ยควันจากบอ่ก ามะถันทีเ่ดอืด
อยูต่ลอดเวลา ชมบอ่น ้าแร่ก ามะถันซึง่สามารถตม้ไขใ่หส้กุได ้
นอกจากนี้โอวาคุดานยิังมตี านาน          ไข่ด าทีเ่กดิจากการ
น าไขด่บิมาตม้ในบอ่น ้ารอ้นทีอ่ยูบ่นเขาเมือ่สกุแลว้เปลอืกนอก
จ ากลายเป็นสดี า              วา่กนัวา่ทานไป 1 ใบจะอายยุนืขึน้อกี 7 ปี 
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เทีย่ง  บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

น าท่านเดนิทางสู่ หมู่บำ้นน ำ้ใส โอชโินะ ฮกัไก หมู่บา้นแห่งนี้ตัง้อยู่ระหว่างทะเลสาบคาวากูจโิกะ และ

ทะเลสาบยามานากะโกะ ซึง่มจีุดเดน่คอื บอ่น ้าใสทัง้หมด 8 บอ่ภายในหมูบ่า้น ทีเ่กดิจากการละลายของหมิะ

บนภูเขาไฟฟจูใินชว่งฤดูรอ้น ซึง่ไหลผ่านหนิลาวาทีม่รีูพรุนอายกุว่า 80 ปี ท าใหม้แีร่ธาตุต่างๆท าเกดิความ

ใส่สะอาดจนมองเห็นกน้บ่อและปลาชนดิต่างๆที่แหวงว่ายไปมาทัง้นี้ นอกจากน ้าในบ่อจะมคีวามใส่สะอาด

และมคีวามเย็นฉ ่าแลว้                  คนญีปุ่่ นยังเชือ่ว่าหากใครได ้

ดื่มน ้าจากบ่อน ้าศักดิส์ทิธิแ์ลว้         จะท าใหม้อีายุยนืยาวและ

ปราศจาคโรคภยัไขเ้จ็บอกีดว้ย  

ค ำ่  บรกิำรอำหำรค ่ำ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  พเิศษดนิ

เนอรข์ำปยูกัษ ์

พกัที ่ โ ร ง แ ร ม  YAMANAKAKO SUN PLAZA ห รื อ ร ะ ด ั บ

เดยีวกนั   

จำกน ัน้ใหท้่ำนไดผ้่อนคลำยกบักำร แช่น ำ้แรอ่อนเซ็น

ธรรมชำต ิเชื่อว่ำถ้ำไดแ้ช่น ำ้แร่แล้ว           จะท ำให้ผิวพรรณสวยงำมและช่วยให้ระบบ

หมนุเวยีนโลหติดขี ึน้ 

 

 

วนัทีส่ำม         ภเูขำไฟฟจู ิ– พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว - ทุง่ลำเวนเดอร ์- ชนิจกู ุ– อสิระมือ้เย็นตำมอธัยำศยั 

                                                             

เชำ้       รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

08:00            น าท่ านเดินทางสู่  ภู เขำไฟฟู จ ิ ที่มีความสูงเหนือ

ระดับน ้าทะเล 3,776 เมตร 

ภูเขาที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู จั้กไปทั่ วโลกในเรื่องความ

สวยงามทีธ่รรมชาตไิด ้ มอบมาใหอ้ยา่งลงตัว และยังถอื

ว่าเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของประเทศญี่ปุ่ นทั ้งยังเป็น

จุดมุ่งหมายของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเยือนญี่ปุ่ น
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ตลอดทุกฤดกูาล น าทา่นขึน้สูช่ัน้ที ่5 ของภเูขาไฟฟจู ิ(ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ)ทีทุ่กทา่นจะไดเ้ห็นความ

สวยงามของตัวภเูขาและววิโดยรอบของภเูขาไฟฟจู ิและสมัผัสกบัความหนาวเย็น ใหท้กุทา่นไดถ้า่ยภาพ

ความประทับใจ เก็บไวเ้ป็นที่ระลกึ และเลอืกซือ้สนิคา้ของที่ระลกึซึง่เป็นสัญลักษณ์รูปภูเขาไฟฟูจใิน

หลากหลายบรรยากาศไดอ้ีกดว้ย จากนั้นน าท่านไปสัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่ที่ พพิธิภณัฑ์

แผ่นดนิไหว (Experience Earthquake) ทีจ่ าลองเรือ่งราวของภเูขาไฟฟจู ิและท่านจะไดส้ัมผัส

กบับรรยากาศของการจ าลองเหตกุารณ์เรือ่งราวตา่งๆ เกีย่วกบัแผน่ดนิไหวทีเ่กดิขึน้ในประเทศญีปุ่่ น และ

จากนัน้ใหท้า่นไดอ้สิระเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึตามอธัยาศัย 

เทีย่ง    บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

น าท่านเดนิทางชม เดนิทางสู่ เทศกำลสมุนไพรและทุ่งดอกลำเวนเดอร  ์ (Fujikawaguchiko 

Herb Festival) ทุง่ดอกไมส้มีว่ง ณ สวนยากซิะกแิละสวนโออชิ ิสวนสวยทีเ่ต็มไปดว้ยดอกลาเวนเดอร์

เต็มทอ้งทุง่กวา้ง โดยมฉีากหลังเป็นภเูขาไฟฟจูแิละทะเลสาบสนี ้าเงนิเขม้ตัดกนัพอดกีบัทุง่ลาเวนเดอรส์ี

มว่งเขม้สวยงาม !!!ไฮไลทข์องงานเทศกาลประจ าเมอืงอยา่ง งานเทศกาลสมนุไพรหลากชนดิทีถ่อืเป็น

ของขึน้ชือ่ประจ าเมอืง ภายในงานเทศกาลจะมบีูธจ าหน่ายผลติภัณฑม์ากมายที่ท าจากสมุนไพรนานา

ชนดิ รวมไปถงึชาหอมๆ ใหไ้ดช้มิกันอย่างเต็มที ่นอกจากนี้ ยังมกีารประกวดจัดสวนสวยและการแสดง

ดนตรกีลางแจง้ดว้ย อสิระใหท้่านไดส้มัผัสและเก็บภาพความประทับใจตามอธัยาศัย (ดอกลำเวนเดอร์

จะ

บำนหรอืไมน่ ัน้ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภำพอำกำศ) 

 

 น าท่านเดนิทางสู่ ยำ่นชอ้ปป้ิงชนิจุกุ ใหท้่านอสิระและเพลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมายและ 

เครื่องใช ้ไฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูปดจิติอล นาฬกิา เครือ่งเล่นเกมส์ หรอืสนิคา้ที่จะเอาใจคุณผูห้ญิงดว้ย 

กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้ แบรนดเ์นม เสือ้ผา้แฟชั่นส าหรับวัยรุ่น เครือ่งส าอางยีห่อ้ดังของญีปุ่่ นไม่ว่าจะ

เป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอืน่ๆ อกีมากมาย   

ค ำ่         อสิระรบัประทำนอำหำรค ำ่ตำมอธัยำศยั 

ทีพ่กั                NARITA KIKUSUI HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ 

 

วนัทีส่ ี ่ คำมำคุระ-พระใหญ่ไดบุทส-ึ วดัอำซำกุสะ - ถ่ำยรูปกบัโตเกียวสกำยทร ี– ย่ำนอูเอโนะ – 

ตลำดอะเมโยโกะ 

เชำ้       รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  
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น าท่านเดินทางสู่ เมือง คำมำคุระ น าท่านชม พระใหญ่แห่งคำมำคุระ(Great Buddha of 

Kamakura)พระใหญ(่Daibutsu)เป็นสัญลักษณ์ของเมอืงคามา

คุระมคีวามสูงถงึ 13.5 เมตรซึง่เป็นรูปปั้นพระทีสู่งเป็นอันดับสองของ

ญีปุ่่ น รองจากพระใหญ่ทีว่ัดโทไดจ ิเมอืงนารา พระใหญ่แห่งคามาคุระ

นั้นตั ้งอยู่ที่วดัโคโตคุอนิ (Kotokuin Temple) เดิมทีองค์พระจะ

ประดษิฐานอยู่ภายในอาคารวัด แต่เมือ่ประมาณศตวรรษที่ 14 และ 

15 อาคารของวัดหลายสว่นไดถู้กพายไุตฝุ้่ นท าลายลง ท าใหเ้หลอื

แตอ่งคพ์ระใหญต่ัง้อยูโ่ดยไมไ่ดส้รา้งอาคารขึน้มาครอบใหม่ 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ “มหำนครโตเกยีว” เพือ่นมัสการเจา้แม่

กวนอมิทองค า ณ “วดัอำซำกุสะ” วัดที่ไดช้ือ่ว่าเป็นวัดที่มคีวาม

ศักดิ์ส ิทธิ์ และไดรั้บความเคารพนับถือมากที่สุดแห่งหนึ่งใน

กรุงโตเกยีว ภายในประดษิฐานองคเ์จา้แมก่วนอมิทองค าทีศ่ักดิส์ทิธิ ์

ขนาด 5.5 เซนตเิมตร ซึง่มักจะมผีูค้นมากราบไหวข้อพรเพื่อความ

เป็นสริมิงคลตลอดทัง้ปี ประกอบกบัภายในวัดยงัเป็นทีต่ัง้ของโคมไฟ

ยกัษ์ทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุในโลกดว้ยความสงู 4.5 เมตร ซึง่แขวนหอ้ย

อยู ่ณ ประตูทางเขา้ทีอ่ยูด่า้นหนา้สดุของวัด ทีม่ชี ือ่ว่า “ประตูฟ้าค า

รณ” และถนนจากประตเูขา้สูต่ัววหิารทีป่ระดษิฐานเจา้แมก่วนอมิทองค า มชีือ่วา่ “ถนนนำกำมเิซะ” ซึง่

เป็นทีต่ัง้ของรา้นคา้ขายของทีร่ะลกึพืน้เมอืงต่างๆ มากมาย อาท ิขนมนานาชนดิ ของเล่น รองเทา้ พวง

กญุแจทีร่ะลกึ ฯลฯ ใหทุ้กท่านไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากของทีร่ะลกึ และท่านสามารถเดนิไปถ่ายรูปคู่กับ

หอคอยทีส่งูทีส่ดุในโลก แลนดม์ำรก์แหง่ใหมข่องกรุงโตเกยีว ณ รมิแมน่ ้าสมุดิะ “หอคอยโตเกยีว

สกำย ทร”ี (Tokyo Sky tree)(ไมร่วมคำ่ขึน้หอคอย) หอสง่สญัญาณโทรคมนาคมทีส่งูทีส่ดุในโลก 

เทีย่ง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

 จากนัน้เดนิทางสู ่ยำ่นช๊อปป้ิงอเูอโนะ ตลำดอะเมโยโกะ ตลาดทีค่กึคักเกอืบตลอดเวลาตัง้อยูร่ะหวา่ง

สถานอีเุอโนะ (Ueno Station) และสถานโีอคาชมิาช ิ(Okachimachi Station) แตก่อ่นนัน้บรเิวณนีเ้ป็นที่
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ขายขนมและลกูอมลกูวาด ซึง่ในภาษาญีปุ่่ นเรยีกรา้นขนมเหล่านีว้า่ “Ameya Yokocho” จงึเป็นทีม่าของ

ชือ่ตลาดอะเมโยโกะ (Ameyoko) มสีนิคา้หลากหลายชนิดทัง้ ของสด ของใช ้เครือ่งส าอาง กระเป๋า 

รองเทา้ เสือ้ผา้ทัง้ของญีปุ่่ น และของน าเขา้ที่ส่วนใหญ่จะมรีาคาถูกกว่าในหา้งบางรา้นอาจจะต่อราคา

เพิม่ไดอ้กี อาหารทะเล ผลไม ้ผักสด รา้นขนมของกนิเล่น เชน่ ทาโกะยากยิักษ์ โมจ ิขนมเคก้ ช็อคโก

แลต ไอศกรมี ชานมไขม่กุ  และรา้นอาหารญีปุ่่ น อยา่งราเม็ง ซชู ิขา้วหนา้ปลาไหล พืน้ทีต่ลาดกนิขนาด

ใหญก่นิพืน้ทีไ่ปหลายซอย รวมถงึใตด้นิ สว่นใหญจ่ะเปิดรา้นประมาณ 10 โมงเชา้ไปจนถงึชว่งเย็นๆ และ

มกัจะปิดทกุวันพธุ  

 

ค ำ่ อสิระรบัประทำนอำหำรค ำ่ตำมอธัยำศยั 

เขำ้สูท่ ีพ่กั  NARITA KIKUSUI HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ 

 

วนัทีห่ำ้  สนำมบนินำรติะ – สนำมบนิ ดอนเมอืง 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  

10.00 น.   ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสำยกำรบนิสกูต๊ (SCOOT) เทีย่วบนิที ่TZ291   

14.55 น.     เดนิทางถงึ สนำมบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

 

**สำยกำรบนิมบีรกิำรจ ำหนำ่ยอำหำรและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง (รำคำทวัรไ์มร่วมคำ่อำหำร)** 

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

 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:  รำยกำรทวัรส์ำมำรถเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม เนือ่งจำกสภำวะอำกำศ, 

กำรเมอืง, สำยกำรบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ กำรบรกิำรของรถบสัน ำเที่ยวญี่ปุ่ น ตำม

กฎหมำยของประเทศญีปุ่่ น สำมำรถใหบ้รกิำรวนัละ 10 ช ัว่โมง มอิำจเพิม่เวลำได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะ

เป็นผูบ้รหิำรเวลำตำมควำมเหมำะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภำพกำรจรำจรในวนัเดนิทำงน ัน้ๆ เป็นหลกั จงึขอสงวน

สทิธิใ์นกำรปรบัเปลีย่นเวลำทอ่งเทีย่วตำมสถำนทีใ่นโปรแกรมกำรเดนิทำง 

อตัรำคำ่บรกิำรรวม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

 คา่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 
 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครือ่งดืม่ ค่าซักรดี ค่ามนิิบารใ์น

หอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนื่องจากทางญีปุ่่ นไดป้ระกาศยกเวน้

การยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วัน) 
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× หากในภายหลังทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศใหย้ืน่วซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิม่ 2,000 บาท ส าหรับการยืน่รอ้ง

ขอวซีา่ 

× คา่ธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน 

× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

× คำ่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,000 บำท/ทำ่น/ทรปิ, คำ่ทปิหวัหนำ้ทวัรแ์ลว้แตค่วำมพงึพอใจของทำ่น 

× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 
 

เดนิทำงขึน้ต ำ่ 34 ทำ่น หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิาร

เพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป ทางบรษัิทขอสงวน

สทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไปในวันอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  
 

เงือ่นไขกำรจอง และ กำรช ำระเงนิ  : 

 มดัจ ำท่ำนละ 15,000 บำท ภายหลังจากทีท่่านสง่เอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ท าการจองกอ่นวันเดนิทาง

ภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

 หากไมช่ าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

 หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบุ

ไวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

 หำกช ำระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส ำเนำกำรโอนเงนิ พรอ้มระบชุ ือ่พนกังำนขำยมำทำงแฟกซ ์

 สง่รำยชือ่ส ำรองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทำงตอ้งสง่ส ำเนำหนงัสอืเดนิทำง (Passport) โดยเซ็นตช์ ือ่พรอ้มยนืยนัวำ่

ตอ้งกำรเดนิทำงท่องเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบำ้ง, เบอรโ์ทร // [หำกไม่ส่งส ำเนำหนงัสอื

เดนิทำง (Passport) มำให ้ทำงบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์ไม่รบัผดิชอบค่ำเสยีหำยอนัเกดิจำกควำม

ผดิพลำดจำกกำรสะกดชือ่-นำมสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นกำรจองต ัว๋เคร ือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 
 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษอยา่งต า่ 

2 หนา้หากไมม่ัน่ใจโปรดสอบถาม 
 

เง ือ่นไขยกเลกิกำรจอง : 

เนื่องจากเป็นราคาต๋ัวเครือ่งบนิโปรโมชั่น เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้ก

กรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ใน

รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้

ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัด

จาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 

จำกมำตรกำรยกเวน้วซีำ่เขำ้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ ำนกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั 
ไม่ว่ำจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่กำรท่องเทีย่ว เยีย่มญำต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสำรในข ัน้ตอนกำรตรวจเขำ้เมอืง 
เพือ่ยนืยนักำรมคีณุสมบตักิำรเขำ้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1. ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2. สิง่ทีย่นืยันวา่ท่านสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด บัตร
เครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 
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4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 

คณุสมบตักิำรเขำ้ประเทศญีปุ่่ น (ส ำหรบักรณีกำรเขำ้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมำตรกำรยกเวน้วซีำ่) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ัดตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพ านักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไม่
เขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
 

หมำยเหตุ : กรุณำอำ่นศกึษำรำยละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท ำกำรจอง เพือ่ควำมถูกตอ้งและควำมเขำ้ใจ

ตรงกนัระหวำ่งทำ่นลกูคำ้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นกำรเดนิทำงหรอืปรบัรำคำคำ่บรกิำรขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทำ่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุด
งาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง
ตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอด
บหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่
สามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณำแจง้บรษิทัฯ อยำ่งนอ้ย 7 วนัก่อนกำร
เดนิทำง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดย
ผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง
ไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศ
ในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่
ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ ขอสงวนสทิธใิน
การจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลาใน
การท่องเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานที่นอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิิจของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา ซึง่
อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วันเริม่ในวันที ่2 ของการเดนิทาง ถงึวันที ่3 ของการเดนิทาง รวมจ ำนวน 2 ขวด 

15. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนัน้ๆ มอิาจ
เพิม่เวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวันเดนิทาง
นัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 
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ใบจองทวัร ์ / BOOKING FORM 

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

ชือ่ผูต้ดิตอ่ (ผูจ้อง) .................................................................. โทร...................................................... 

จ านวนผูเ้ดนิทางทัง้หมด.................คน   (ผูใ้หญ.่...............ทา่น / เด็กอายตุ ่ากวา่ 12 ปี..............ทา่น) 

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

 
รำยชือ่ผูเ้ดนิทำง (กรณุำกรอกชือ่ไทยและองักฤษอยำ่งถกูตอ้งตำมหนงัสอืเดนิทำง เรยีงตำมหอ้งพกั) 

 

หมำยเหต ุ กรณุาแจง้ความประสงคอ์ืน่ตามทีท่า่นตอ้งการ อาทเิชน่ 

อำหำร   ไมท่านเนือ้วัว  ไมท่านเนือ้หม ู  ไมท่านสตัวปี์ก  ทานมงัสาวรัิต 

รายละเอยีดอืน่ๆ .................................................................................................................................. 

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

 
 

ขำ้พเจำ้รบัทรำบเงือ่นไขในรำยกำรทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 
 

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

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

ล ำดบั ชือ่-นำมสกลุ (ภำษำไทย) ชือ่-นำมสกลุ(ภำษำองักฤษ) วนัเกดิ (ว/ด/ป) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    


