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 TOKYO ROMANTIC  

OHAYO 5D3N  
ก ำหนดกำรเดนิทำง เดอืนสงิหำคม – เดอืนกนัยำยน 2560 

 

วนัเดนิทำง รำคำผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว 

                             04-08  สงิหำคม    2560 25,888.- 7,900.- 

                             10-14  สงิหำคม    2560 31,888.- 9,000.- 

                             16-20  สงิหำคม    2560 26,888.- 7,900.- 

                             25-29  สงิหำคม    2560 25,888.- 7,900.- 

                             31-04  กนัยำยน    2560 26,888.- 7,900.- 
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เด็ก อำยไุมถ่งึ 2 ปี (Infant) รำคำ 7,900.-** 
** ปล. ไมม่รีำคำเด็ก เนือ่งจำกเป็นรำคำพเิศษ / รำคำนีไ้มร่วมคำ่ทปิไกดท์ำ่นละ 1,000 บำท/ทรปิ* 

 

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 ำหนำ่ยอำหำร
และเครือ่งดืม่บนเครือ่ง (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  ซึง่เป็นสถานที่
ท่องเที่ยวที่ไดรั้บความนิยม โดยเป็นส่วน หนึ่งของอุทยาน
แหง่ชาตฟิจู-ิฮาโกเน่-อสิ ึทีผู่ม้าเยอืนสามารถชืน่ชมความงามแห่ง
ธรรมชาต ิและดอกไมน้านาพันธุห์ลากสสีันทีเ่บ่งบานตลอดทัง้ปี 
ทวิทัศน์ที่สวยงามหลากหลาย รวมไปถงึภูเขาไฟฟูจ ิทะเลสาบ       
อาช ิและโอวาคุดานิ ฮาโกเน่ ยังมีชื่อเสียงในเรือ่งของการเป็น
แหลง่น ้าพุรอ้น ทีแ่ปลกไปกวา่นัน้คอื มจี านวนน ้าพุรอ้นมากถงึ 17  
แห่ง น าท่าน ล่องเรอืโจรสลัด ทีท่ะเลสาบอาช ิทะเลสาบทีก่่อตัว
จากลาวาของภเูขาไฟฟจู ิหากวันใดอากาศสดใส ทา่นจะไดส้ัมผัส

                             06-10   กนัยำยน   2560 26,888.- 7,900.- 
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กับทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบทีม่ภีเูขาไฟฟจูเิป็นฉากหลัง (หมายเหตุ : เนื่องจากประเทศญีปุ่่ นเป็น
ประเทศทีต่ระหนักเรือ่งความปลอดภัยมาเป็นอันดับแรก          หากวันทีเ่ดนิทางมลีมแรง,หมอกลงเยอะ หรอื 
เหตุการณ์ทางธรรมชาตอิื่นๆ เรืออาจจะงดการใหบ้รกิาร ทางเราจะคืนเงนิให ้300 เยนต่อท่าน) จากนั้น
เดนิทางสูหุ่บเขาโอวาคดุานทิีย่งัคกุรุน่ดว้ยควันจากบอ่ก ามะถันทีเ่ดอืดอยูต่ลอดเวลา ชมบอ่น ้าแรก่ ามะถัน
ซึง่สามารถตม้ไขใ่หส้กุได ้นอกจากนีโ้อวาคดุานยิงัมตี านาน          ไขด่ าทีเ่กดิจากการน าไขด่บิมาตม้ใน
บอ่น ้ารอ้นทีอ่ยูบ่นเขาเมือ่สกุแลว้เปลอืกนอกจ ากลายเป็นสดี า              วา่กันวา่ทานไป 1 ใบจะอายยุนื
ขึน้อกี 7 ปี 

 

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 ้

ดืม่น ้าจากบอ่น ้าศักดิส์ทิธิแ์ลว้จะท าใหม้อีายยุนืยาวและปราศจาค

โรคภยัไขเ้จ็บอกีดว้ย  

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 ิเชือ่วำ่ถำ้ไดแ้ช่น ำ้แร่แลว้  จะท ำใหผ้วิพรรณสวยงำมและช่วยใหร้ะบบหมุนเวยีน

โลหติดขี ึน้ 

 

 

วนัทีส่ำม         ภเูขำไฟฟจู ิ– พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว -ทะเลสำบคำวำคจูโิกะ – โกเท็มบะ แฟคทอรี ่ เอำ้ทเ์ล็ต –                    

อสิระมือ้เย็นตำมอธัยำศยั                                                              
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เชำ้       รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

 

08:00 น าท่านเดนิทางสู ่ภูเขำไฟฟูจ ิทีม่คีวามสงูเหนอืระดับน ้าทะเล 3,776 เมตร ภเูขาทีม่ชี ือ่เสยีงเป็นทีรู่จ้ักไป

ทั่วโลกในเรือ่งความสวยงามทีธ่รรมชาตไิด ้ มอบมาใหอ้ย่างลงตัว และยังถอืว่าเป็นสัญลักษณ์หนึง่ของ

ประเทศญีปุ่่ นทัง้ยังเป็นจุดมุง่หมายของนักท่องเทีย่วตา่งชาตทิีม่าเยอืนญีปุ่่ นตลอดทุกฤดูกาลน าท่านขึน้สู่

ชัน้ที่ 5 ของภูเขาไฟฟูจ ิ(ขึน้อยู่กับสภาพอากาศ)ที่ทุกท่านจะไดเ้ห็นความสวยงามของตัวภูเขาและววิ

โดยรอบของภเูขาไฟฟจู ิและสมัผัสกบัความหนาวเย็น ใหท้กุท่านไดถ้า่ยภาพความประทับใจ เก็บไวเ้ป็นที่

ระลกึ และเลอืกซือ้สนิคา้ของทีร่ะลกึซึง่เป็นสัญลักษณ์รูปภเูขาไฟฟจูใินหลากหลายบรรยากาศไดอ้กีดว้ย 

จากนั้นน าท่ านไปสัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่ที่  พิพิธภ ัณฑ์แผ่นดินไหว (Experience 

Earthquake) ที่จ าลองเรื่องราวของภูเขาไฟฟูจ ิและท่านจะไดส้ัมผัสกับบรรยากาศของการจ าลอง

เหตกุารณ์เรือ่งราวตา่งๆ เกีย่วกบัแผน่ดนิไหวทีเ่กดิขึน้ในประเทศญีปุ่่ น และจากนัน้ใหท้า่นไดอ้สิระเลอืกซือ้

ของทีร่ะลกึตามอธัยาศัย 
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เทีย่ง    บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

 

น า ท่ า น เดิ น ท า ง สู่  ท ะ เล ส ำ บ ค ำ ว ำ กุ จ ิ โ ก ะ

(Kawaguchiko) เป็นทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอันดับสอง

ในบรรดาทะเลสาบทัง้ 5 ที่อยู่รอบภูเขาไฟฟูจ ิและเป็น

สถานทีส่วยตดิอนัดับในการถา่ยภาพววิภเูขาไฟฟจู ิทีน่ีย่งั

เป็นเหมือนเมืองส าห รับการพักผ่อน สะดวกในการ

เดินทางมาท่องเที่ยวเนื่องจาก มีทั ้งโรงแรม เรียวคัง 

รา้นอาหาร พิพิธภัณฑ์ นอกจากนี้  บริเวณโดยรอบ

ทะเลสาบสามารถน่ังรถบัสหรือป่ันจักรยานเก็บภาพ

บรรยายกาศโดยรอบได  ้ถอืไดว้่าเป็นเสน้ที่ใกลก้ับภูเขา

ไฟฟูจมิากที่สุดจนเรียกไดว้่าเป็นประตูสู่ฟูจ ิเป็นจุดชม

ความงามของภูเขาไฟฟูจใินหลากหลายววิ ซึง่บรเิวณ

ทะเลสาบจะเนน้ชมววิแนวธรรมชาต ิโดยการน่ังรถ Retro 

bus เพื่อที่จะชมวิวตามจุดสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆได ้

โดยรอบ ไมว่า่จะเป็นในชว่งใบไมเ้ปลีย่นส ีชมซากรุะตาม

ฤดูกาล ดูสวนดอกไมใ้นหนา้รอ้น หรือจะเลือกที่จะขึน้

กระเชา้ไฟฟ้าชมวิวและล่องเรือในทะเลสาบคาวากูจ ิ   

จากนัน้เดนิทางสู ่จากนัน้น าเดนิทางสู ่โกเท็มบะ แฟคทอรี ่

เอำ้ทเ์ล็ต ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงอยา่งจุใจกับสนิคา้แบรนดเ์นม

ที่แหล่งรวมสนิคา้น าเขา้และสนิคา้แบรนด์ญี่ปุ่ นโกอนิเตอร์มากมาย เช่น MK MICHEL KLEIN, MORGAN, 

ELLE, CYNTHIA ROWLEY, DIFFUSIONE TESSILE ฯลฯ เลือกซื้อกระเป๋าไฮไซ BALLY, PRADA, GUCCI, 

DIESEL,TUMI,GAP, ARMANY ฯลฯ เลือกดู เครื่องประดับ และนาฬิกาหรูอย่าง TAG HEUER, AGETE, 

S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯ รองเทา้แฟชั่น HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, 

HOGAN ฯลฯ หรอืเลอืกซือ้สนิคา้ส าหรับคณุหนู AIGLE, BANDAI ASOBI, HAKKA KIDS และสนิคา้อืน่ 

อกีมากมาย  

ค ำ่         อสิระรบัประทำนอำหำรค ำ่ตำมอธัยำศยั  

ทีพ่กั                NARITA KIKUSUI HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ 
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วนัทีส่ ี ่ คำมำคุระ-พระใหญ่ไดบุทส-ึ วดัอำซำกุสะ - ถ่ำยรูปกบัโตเกียวสกำยทร ี– ย่ำนอูเอโนะ – 

ตลำดอะเมโยโกะ 

เชำ้       รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  

น าท่านเดนิทางสูเ่มอืง คำมำครุะ น าท่านชม พระใหญแ่หง่คำมำคุระ

( Great Buddha of Kamakura) พ ร ะ ใ ห ญ่ ( Daibutsu)            

เป็นสัญลักษณ์ของเมอืงคามาคุระมคีวามสูงถงึ 13.5 เมตรซึง่เป็นรูป

ปั้นพระทีส่งูเป็นอันดับสองของญีปุ่่ น รองจากพระใหญ่ทีว่ัดโทไดจ ิเมอืง

นารา พระใหญ่แห่งคามาคุระนั้นตั ้งอยู่ที่วดัโคโตคุอ ิน (Kotokuin 

Temple) เดิมทีองค์พระจะประดิษฐานอยู่ภายในอาคารวัด แต่เมื่อ

ประมาณศตวรรษที่ 14 และ 15 อาคารของวัดหลายส่วนไดถู้กพายุ

ไตฝุ้่ นท าลายลง ท าใหเ้หลือแต่องค์พระใหญ่ตัง้อยู่โดยไม่ไดส้รา้ง

อาคารขึน้มาครอบใหม ่

จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ “มหำนครโตเกยีว” เพื่อนมัสการเจา้แม่

กวนอมิทองค า ณ “วดัอำซำกุสะ” วัดที่ไดช้ื่อว่าเป็นวัดที่มีความ

ศักดิ์ส ิทธิ์ และได รั้บความเคารพนับถือมากที่สุด แห่งหนึ่งใน

กรุงโตเกยีว ภายในประดษิฐานองคเ์จา้แม่กวนอมิทองค าทีศ่ักดิส์ทิธิ ์

ขนาด 5.5 เซนตเิมตร ซึง่มกัจะมผีูค้นมากราบไหวข้อพรเพือ่ความเป็น

สริมิงคลตลอดทัง้ปี ประกอบกบัภายในวัดยงัเป็นทีต่ัง้ของโคมไฟยกัษ์

ทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุในโลกดว้ยความสงู 4.5 เมตร ซึง่แขวนหอ้ยอยู ่ณ ประตทูางเขา้ทีอ่ยูด่า้นหนา้สดุของ

วัด ทีม่ชี ือ่วา่ “ประตูฟ้าค ารณ” และถนนจากประตูเขา้สูต่ัววหิารทีป่ระดษิฐานเจา้แมก่วนอมิทองค า มชีือ่

ว่า “ถนนนำกำมเิซะ” ซึง่เป็นทีต่ัง้ของรา้นคา้ขายของทีร่ะลกึพืน้เมอืงต่างๆ มากมาย อาท ิขนมนานา

ชนดิ ของเลน่ รองเทา้ พวงกญุแจทีร่ะลกึ ฯลฯ ใหท้กุทา่นไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากของทีร่ะลกึ และทา่น

สามารถเดนิไปถา่ยรปูคูก่บัหอคอยทีส่งูทีส่ดุในโลก แลนดม์ำรก์แหง่ใหมข่องกรงุโตเกยีว ณ รมิแมน่ ้า

สุมดิะ “หอคอยโตเกยีวสกำย ทร”ี (Tokyo Sky tree) (ไม่รวมคำ่ขึน้หอคอย) หอส่งสัญญาณ

โทรคมนาคมทีส่งูทีส่ดุในโลก 

เทีย่ง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

 จากนัน้เดนิทางสู ่ยำ่นช๊อปป้ิงอเูอโนะ ตลำดอะเมโยโกะ ตลาดทีค่กึคักเกอืบตลอดเวลาตัง้อยูร่ะหวา่ง

สถานอีเุอโนะ (Ueno Station) และสถานโีอคาชมิาช ิ(Okachimachi Station) แตก่อ่นนัน้บรเิวณนีเ้ป็นที่

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
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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) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศใหย้ืน่วซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิม่ 2,000 บาท ส าหรับการยืน่รอ้ง

ขอวซีา่ 

× คา่ธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน 

× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
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× 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)้ 

4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 

คณุสมบตักิำรเขำ้ประเทศญีปุ่่ น (ส ำหรบักรณีกำรเขำ้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมำตรกำรยกเวน้วซีำ่) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ัดตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพ านักระยะสัน้ 
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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 

 

 

 

ใบจองทวัร ์ / BOOKING FORM 

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รหสัโปรแกรมทวัร ์  JJP024 TOKYO 5D3N SEP17-TZ-W41 

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    
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