
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOKYO FUJI LAVENDER 5D3N 

ทวัร ์เรยีล เรียล...โตเกียว มว๊ง ม่วง 



 

 

 

 

 

21.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 สนามบินสุวรรณภูมิ 

เคานเ์ตอร ์สายการบิน THAI AIR ASIA X (XJ) พบเจา้หนา้ที่ของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั

และอ านวยความสะดวก 

23.55 น. ออกเดินทางสู่ กรุงโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบิน THAI AIR ASIA X (XJ) 

เที่ยวบินที่  XJ 600 (บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง ) ใช้ระยะเวลาในการเดินทาง

ประมาณ 6.05 ชั่วโมง 

 

วัน โปรแกรมทวัร ์
มื้ออาหาร 

โรงแรม 
เชา้ เที่ยง เย็น 

1 สนามบินสวุรรณภมูิ-สนามบินนาริตะ - - -  

2 สนามบินนาริตะ-กรงุโตเกียว-วัดเซ็นโซจิ-

ถนนนากามิเสะ-ถ่ายรปูหอคอยโตเกียว

สกายทรีริมแมน่ า้สมุิดะ-เมืองคาวาโกะเอะ-

ศาลเจา้ฮิกาวะ-ถนนครุาสึครุิ-หอระฆงัเวลา

โทคิโนะคาเนะ-ตรอกขนมโบราณคาชิยะโย

โคโช-หมูบ่า้นโอชิโนะฮกัไก 

- 🍽 
 

🍽 
 

Yukari No Mori 

หรือเทียบเท่า ★★★★ 

3 สวนโออิชิ-ภเูขาไฟฟูจิ ชัน้ 5-เรียนรูพ้ิธีชงชา

แบบญี่ปุ่น-โอไดบะ-Diver City Plaza-ย่านชิน

จกู-ุถ่ายรปู Cat 3D 

🍽 
 

🍽 
 

- Hotel Welco Narita 

หรือเทียบเท่า ★★★ 

4 อิสระเต็มวัน 🍽 

 

- - Hotel Welco Narita 

หรือเทียบเท่า ★★★ 

5 สนามบินนาริตะ-สนามบินสวุรรณภมูิ 🍽 - -  

** รายการทวัรข์า้งตน้ อาจมีการสลบัปรับเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสม ** 

วนัแรก   กรงุเทพฯ (สนามบินสุวรรณภมิู)  

วนัท่ีสอง   สนามบินนาริตะ-กรงุโตเกียว-วดัเซน็โซจิ-ถนนนากามิเสะ-ถ่ายรปูหอคอยโตเกียวสกายทรีริม
แม่น ้าสุมิดะ-เมืองคาวาโกะเอะ-ศาลเจ้าฮิกาวะ-ถนนครุาสึคริุ-หอระฆงัเวลาโทคิโนะคาเนะ-

ตรอกขนมโบราณคาชิยะโยโคโช-หมู่บ้านโอชิโนะฮกัไก 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

08.00 น. คณะเดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญ่ีปุ่ น (**เวลาทีป่ระเทศญี่ปุ่ นจะเร็วกว่าประเทศ

ไทย 2 ชม. ควรปรบันาฬกิาของท่านเพือ่สะดวกในการนดัหมาย) หลงัผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองแลว้ จากนัน้น า

ท่านเดินทางสู่ วัดเซ็นโซจิ หรือวัดอาซากุสะ (Sensoji Temple or Asakusa Temple) เป็นวัดที่ขึน้ชื่อว่า

เก่าแก่มากที่สุดของเมืองโตเกียวแห่งนี ้ ถูกสรา้งขึน้เสร็จเมื่อประมาณปี ค.ศ. 645 เป็นหนึ่งในวัดที่เก่าแก่และ

เป็นที่นิยมมากที่สดุวดัหนึ่งของเมืองโตเกียว โดยจะมี ถนนนากามิเสะ (Nakamise Street) ที่เป็นถนนยาวเขา้

สูพ่ืน้ที่ภายในวดัที่จะเต็มไปดว้ยรา้นคา้มากมาย โดยนกัท่องเที่ยวนิยมถ่ายภาพที่ระลึกกบัโคมแดงอนัใหญ่ๆ ที่

เปรียบเสมือนสญัลกัษณส์ าคญัมากๆ ของวดัแห่งนี ้จากนัน้น าท่านแวะ ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรีริมแม่น ้าสุมิ

ดะ (Tokyo Sky Tree) หอคอยที่สูงที่สุดในโลก จัดเป็นแลนดม์ารก์อีกอย่างหนึ่งของกรุงโตเกียวบริเวณริม

แม่น า้สุมิดะ เป็นหอส่งสญัญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก เปิดใหบ้ริการตัง้แต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2012 

โดยหอนีม้ีความสงู 634 เมตร สามารถท าลายสถิติความสงูของหอกวางตุง้ ในมณฑลกว่างโจว ซึ่ งมีความสูง 

https://www.talonjapan.com/nakamise/


 

 

600 เมตร และหอซีเอ็น ทาวเวอร ์ในนครโตรอนโต ของแคนาดา มีความสูง 553 เมตร ทิวทัศนข์องหอคอย

โตเกียวสกายทรีที่บรรจุเทคโนโลยีแนวหนา้สดุ สามารถมองเห็นไดจ้ากละแวกวัดอาซากุสะที่เต็มไปดว้ยกลิ่น

อายแบบเมืองเก่าของเอโดะ (ราคาทวัรไ์ม่รวมค่าขึน้หอคอย) ซึ่งรมิแม่น า้สมุิดะนัน้ ท่านสามารถเก็บภาพความ

ประทบัใจกบัความสวยงามตามอธัยาศยั 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1) 

จากนัน้น าท่านสู่ เมืองคาวาโกเอะ (Kawagoe) เป็นนครศูนยก์ลางใน จ.ไซตามะ ประเทศ

ญ่ีปุ่ น เมืองนีไ้ดร้บัฉายาว่าเป็นเมือง "เอโดะจิ๋ว" (Little Edo) ดว้ยอาคารบา้นเรือนภายในเขต

เมืองเก่าที่ยังคงอนุรกัษ์ไวเ้ป็นอย่างดี เป็นสถาปัตยกรรมเก่าสมยัยุคเอโดะ การเดินทางจาก

โตเกียวง่าย และใชเ้วลาเดินทางเพียงประมาณ 1 ชม. เท่านัน้ ใหท้่านไดส้กัการะ ศาลเจ้าฮิกา

วะ (Hikawa Shrine) เป็นศาลเจา้เก่าแก่ในนิกายชินโตของญ่ีปุ่ นที่มีชื่อเสียงในหมู่คนญ่ีปุ่ น

มากเรื่องการขอเรื่องความรกั มีอายุเก่าแก่กว่า 1,500 ปี ซึ่งศาลเจา้แห่งนีบู้ชาเทพเจา้ถึง 5 

องคด์ว้ยกัน แต่ละองคล์ว้นเป็นเทพที่เป็นพ่อแม่ลูก คนญ่ีปุ่ นจึงเชื่อกันว่าเป็น “เทพเจา้แห่ง

ความรกั”, “เทพเจา้แห่งความสมัพนัธ์ระหว่างสามี-ภรรยา” และ “เทพเจา้แห่งความสมัพนัธ์

ระหว่างครอบครวั” จากนัน้น าท่านสู่ ถนนคุราสึคุริ (Kurazukuri) ย่านเมืองเก่าของเมือง ให้

ท่านไดเ้ก็บภาพบรรยากาศย้อนยุคสมยัเอโดะ บา้นเรือนยอ้นยุคที่ทอดยาวริมสองฝ่ัง ใหท้่าน

ไดช้ม หอระฆังเวลาโทคิโนะคาเนะ (Toki no Kane) ก่อสรา้งเป็นอาคารสามชั้น สูง 16 

เมตร อายยุาวนานกว่า 350 ปี ไดช้ื่อว่า เป็นสญัลกัษณข์องเมืองคาวาโกเอะ จากนัน้ใหท้่านได้

เดินเที่ยว ตรอกขนมโบราณคาชิยะโยโคโช (Kashiya Yokocho) หรือตรอกลูกกวาด 

(Candy Alley) เป็นตรอกซอยเล็กๆ ที่มีรา้นคา้ขายขนมโหลราคาถูกแบบโบราณ และอาหาร

ว่าง ส่วนใหญ่จะเป็นบา้นของชาวบา้นในย่านนัน้ที่เปิดเป็นรา้นขนมกันมาตัง้แต่สมัยโบราณ 

ใหท้่านอิสระเลือกซือ้ขนม ของกินเล่น หรือของฝาก และเพลิดเพลินไปกับบรรยากาศของ

ช่วงเวลาสมยัโชวะตามอธัยาศยั น าท่านเดินทางสู ่หมู่บ้านโอชิโนะ ฮักไก (Oshino Hakkai) 

โอชิโนะ ฮกัไก เป็นหมู่บา้นเล็กๆ ประกอบดว้ยบ่อน า้ 8 บ่อในโอชิโนะ ตัง้อยู่ระหว่างทะเลสาบ

คาวากจูิโกะกบัทะเลสาบยามานาคาโกะ บ่อน า้ทัง้ 8 นีเ้ป็นน า้จากหิมะที่ละลายในช่วงฤดรูอ้น 

ที่ไหลมาจากทางลาดใกล้ๆ ภูเขาไฟฟูจิผ่านหินลาวาที่มีรูพรุนอายุกว่า 80 ปี ท าให้น า้ใส

สะอาดเป็นพิเศษ นอกจากนีย้งัมีรา้นอาหาร รา้นจ าหน่ายของที่ระลึก และซุม้รอบๆ บ่อที่ขาย



 

 

ทัง้ผกั ขนมหวาน ผกัดอง งานฝีมือ และผลิตภณัฑท์อ้งถิ่นอ่ืนๆ อิสระใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกบั

การถ่ายรูปและซือ้ของที่ระลกึตามอธัยาศยั 
เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (2) (พิเศษ!! อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ตข์าปู)  
ทีพั่ก Yukari No Mori หรือเทยีบเท่าระดับเดียวกัน 

ใหท้่านไดผ้่อนคลายกับการแช่น า้แร่ออนเซ็นธรรมชาติ เชื่อว่าถ้าไดแ้ช่น า้แร่แลว้ จะท าให้

ผิวพรรณสวยงาม และช่วยใหร้ะบบหมนุเวียนโลหิตดีขึน้ 

 
 
 
 
 
 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (3) 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

จากนัน้น าท่านสู ่สวนโออิชิ (Oishi Park) (รวมค่าเขา้ชม) สวนสาธารณะรมิทะเลสาบคาวากู

จิโกะ เป็นหนึ่งในจุดชมวิวยอดฮิตของภูเขาไฟฟูจิ ซึ่งในฤดหูนา้รอ้นนัน้ สามารถชื่นชมความ

งามของทุ่งดอกลาเวนเดอรโ์ดยมีภูเขาไฟฟูจิในหน้ารอ้นเป็นฉากหลงั เราสามารถถ่ายภาพ

วนัท่ีสาม   สวนโออิชิ-ภเูขาไฟฟจิู ชัน้ 5-เรียนรู้พิธีชงชาแบบญ่ีปุ่ น-โอไดบะ-Diver City Plaza-ย่านชินจูก-ุ
ถ่ายรปู Cat 3D 



 

 

ดอกไมห้ลากสีสนัโดยมีภูเขาไฟฟูจิเป็นพืน้หลงั ใหท้่านเดินชมพรอ้มเก็บภาพความประทบัใจ

ไปตามถนนดอกไม ้เพื่อชมภูเขาไฟฟูจิอันงดงาม เราจะรูส้ึกผ่อนคลายจนลืมเวลาไปได้เลย 

ดา้นในมีศูนย ์Kawaguchiko Natural Living Center ที่สามารถซือ้ของฝากสินคา้หัตถกรรม

ทอ้งถิ่นมากมายอีกดว้ย (**การบานของดอกไมข้ึน้อยู่กบัสภาพอากาศเป็นส าคญั ปกติจะอยู่

ช่วงประมาณช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฏาคม**) หลงัจากนัน้น าท่านสู่ ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (Mt. 

Fuji 5th Station) ใหท้่านสมัผสัภเูขาไฟฟูจิอย่างใกลช้ิดที่บรเิวณขัน้ที่ 5 ซึ่งเป็นจดุที่รถโดยสาร

สามารถขึน้ไปจอดได ้ภเูขาไฟฟจูินัน้ เป็นภเูขาไฟที่สงูที่สดุในญ่ีปุ่ น และยงัเป็นสญัลกัษณข์อง

ประเทศญ่ีปุ่ นอีกดว้ย ท่านสามารถชมความงามของภูเขาไฟฟูจิไดต้ลอดทัง้ปี เพราะในแต่ละ

ฤด ูภเูขาไฟฟจูิจะมีความงดงามที่แตกต่างกนั อีกทัง้ยงัเป็นเป็นภูเขาไฟที่สวยงามไม่ว่าจะมอง

จากมุมไหนก็ตาม (**หมายเหตุ การขึน้ชมภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 นั้น ขึน้อยู่กับสภาพอากาศ) 

จากนัน้น าท่านสมัผัสประสบการณพ์ิเศษ เรียนรู้พิธีชงชาแบบญ่ีปุ่ น (Shikido) ใหท้่านได้

เรียนรูว้ิธีชงชาแบบธรรมเนียมญ่ีปุ่ น มีเซนเซมาสอนการชงชาแบบญ่ีปุ่ นตั้งแต่การวอรม์

อุปกรณ์ การชง และขั้นตอนการด่ืม อีกทั้งยังเป็นการชงชาที่วิวทิวทัศนดี์มากๆ ท่านจะได้

มองเห็นทัง้วิวภเูขาไฟฟจูิ และทะเลสาบคาวากจูิโกะ 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4) 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่กรุงโตเกียวอีกครัง้ น าท่านสู่ โอไดบะ (Odaiba) และ Diver City 

Plaza เป็นเกาะจ าลองขนาดใหญ่ซึ่งสรา้งขึน้จากการถมทะเลบริเวณอ่าวโตเกียว  เติบโตขึน้

อย่างรวดเรว็ในฐานะเขตท่าเรือ จนถึงช่วงทศวรรษที่ 1990 โอไดบะ ไดก้ลายเป็นย่านการคา้ มี

หา้งสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ ที่พกัอาศยั และแหล่งนนัทนาการที่ใหญ่โตแห่งหนึ่ง ใหท้่านไดช้ม 

Unicorn Gundam หุ่นกันดัม้ตัวใหม่เป็นรุ่น RX-0 Unicorn Gundam ในโหมด Destroy เป็น

หุ่นสีขาว-แดง มีความสูงประมาณ 24 เมตร สูงกว่าหุ่นตัวเดิมถึง 6 เมตร และชอ้ปป้ิงตาม

อธัยาศยั จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิง ย่านชินจูกุ (Shinjuku) และถ่ายรูปกับ Cat 3D ย่านชอ้ปป้ิง

ซึ่งเต็มไปดว้ยหา้งสินคา้แฟชั่น และหา้งสรรพสินคา้ขนาดใหญ่อย่าง Isetan, Takashimaya 

และ Marui เรียงรายกันอยู่มากมาย อีกทัง้ยังใหท้่านไดช้ม และถ่ายรูปกับ Cat 3D ซึ่งเป็นที่

สนใจของทัง้คนญ่ีปุ่ น และต่างชาติที่ผ่านมายงัแยกชินจูกุ บริเวณตึก Cross Shinjuku จะเจอ

แมวยักษ์โผล่มาให้เห็น ซึ่งเป็นป้ายโฆษณาแบบ 3 มิติ “Cross Shinjuku Vision” ที่ความ



 

 

คมชดัระดบั 4K นั่นเอง แมวยกัษข์นาดใหญ่ที่ขยบัตวัไปมาเสมือนจรงิ สรา้งความฮือฮาใหค้น

ญ่ีปุ่ นต่างถ่ายคลิปแชรก์นัในโลกออนไลน์กนัเป็นอย่างมาก และบริเวณทางออกฝ่ังตะวนัออก

ของสถานีชินจกุุ ยงัมีหา้งรา้นใหน้กัท่องเที่ยวหลากหลายกลุ่มวยัไดช้อ้ปป้ิงกนัอย่างจุใจ ไม่ว่า

จะเป็นดิสเคาทส์โตรอ์ย่าง Don Quijote รา้นขายเครื่องใชไ้ฟฟ้าอย่าง Yamada Denki หรือจะ

เป็น Shinjuku Subnade ซึ่งมีรา้นสินคา้หลากหลายแบรนดใ์หท้่านไดช้อ้ปป้ิงกนัตามอธัยาศยั  

เยน็ อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย 
ทีพั่ก Hotel Welco Narita หรือเทยีบเท่าระดับเดียวกัน 

 
 
 

 

 
 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (5) 
*** อิสระเต็มวัน ให้ท่านได้เลือกซือ้ทัวรเ์สริม Disneyland หรือจะเลือกเดินเล่น ช้อป
ป้ิงตามอัธยาศัย *** (ไม่มีรถบัสบริการ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัท่ีส่ี    อิสระเตม็วนั 



 

 

- ดิสนียแ์ลนด ์(Disneyland) (ติดต่อพนักงานขายเพื่อสอบถามราคา) “ดิสนียแ์ลนด์” โลก

แห่งจินตนาการของราชาการต์ูนญ่ีปุ่ น โดยที่โตเกียวแห่งนี ้ เป็นดิสนียแ์ลนดแ์ห่งแรกที่สรา้ง

นอกประเทศสหรฐัอเมรกิา สรา้งขึน้ในปี พ.ศ. 2526 จากการถมทะเล ท่านจะไดส้นกุสนานกบั

เครื่องเล่นมากมายนานา หรือผจญภัยในดินแดนต่างๆ ทัง้เครื่องเล่นตัวใหม่จากภาพยนตร์

การต์ูนเรื่องดัง Toy Story ทัง้ฉากรบกลางทะเลคาริเบียนในดินแดนโจรสลัดจากภาพยนตร ์

The Pirate of Caribbean หรือเขย่าขวัญกับบ้านผีสิงใน Haunted Mansion ชมภาพยนตร์

สามมิติ The Invention of the Year อีกทัง้ท่านไดเ้พลิดเพลินไปกบัการเลือกซือ้สินคา้ที่ระลึก

สุดน่ารกัในดิสนียแ์ลนด ์ท่านยังจะไดส้มัผัสใกลช้ิดกับตัวการต์ูนเอกจากวอลทดิ์สนีย ์อย่าง 

มิกกี ้เม้าส ์มินนี่ เม้าส ์พรอ้มผองเพื่อนตัวการต์ูนอีกมากมาย หรือชมขบวน “อิเล็คทริค

พาเหรด” ซึ่งจะจดัเป็นริว้ขบวนเพื่อแสดงใหน้กัท่องเที่ยวไดช้มอย่างสวยงาม และอลงัการดว้ย

เครื่องแต่งกายของนักแสดง รวมทัง้ตวัการต์ูนต่างๆ ของดิสนีย์ อาทิ ตวัละครจากภาพยนตร์

เรื่อง “อะลาดิน” “ทอย สตอรี่” ที่ออกมาเตน้ และเดินขบวนเสมือนอยู่ในโลกแห่งเทพนิยายนัน้ 

จะตกแต่งไปดว้ยดวงไฟสวยงามนับลา้นดวง สามารถเปลี่ยนสีไปมาตามท่วงท านองเพลงที่

เปิดประกอบการเดินขบวน อีกทัง้ยงัไดช้ื่อว่าเป็นไฮไลทข์องวันยามค ่าคืนที่เต็มไปดว้ยความ

ฝันเลยทีเดียว 

- ย่านชินจูกุ (Shinjuku) ย่านช้อปป้ิงที่คนไทยคุ้นเคย และรูจ้ักกันเป็นอย่างดี ท่านจะได้ 

เพลิดเพลินไปกบัการจบัจ่ายซือ้สินคา้นานาชนิดของนกัท่องเที่ยวทุกเพศทุกวยั ซึ่งเต็มไปดว้ย

ห้างสินค้าแฟชั่น และห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่อย่าง Isetan, Takashimaya และ Marui 

เรียงรายกนัอยู่มากมาย ท่านสามารถหาซือ้สินคา้นานาชนิดไดจ้ากที่นี่ ไม่ว่าจะเป็นรา้นซานริ

โอะ รา้นขายเครื่องใชไ้ฟฟ้าอิเลคทรอนิกส ์กลอ้งถ่ายรูป ดิจิตอล นาฬิกา เคร่ืองส าอาง รา้น 

MUJI รา้นคา้รอ้ยเยน รา้น UNIQLO รา้นขายสินคา้แบรนดเ์นมมือสอง หรือถ่ายรูปกับ Cat 

3D ซึ่งเป็นที่สนใจของทั้งคนญ่ีปุ่ น และต่างชาติที่ผ่านมายังแยกชินจูกุ บริเวณตึก Cross 

Shinjuku จะเจอแมวยักษ์โผล่มาให้เห็น ซึ่งเป็นป้ายโฆษณาแบบ 3 มิติ “Cross Shinjuku 

Vision” ที่ความคมชัดระดับ 4K นั่นเอง แมวยักษ์ขนาดใหญ่ที่ขยับตัวไปมาเสมือนจริง สรา้ง

ความฮือฮาใหค้นญ่ีปุ่ นต่างถ่ายคลิปแชรก์ันในโลกออนไลนก์ันเป็นอย่างมาก และบริเวณ

ทางออกฝ่ังตะวนัออกของสถานีชินจกุุ ยงัมีหา้งรา้นใหน้กัท่องเที่ยวหลากหลายกลุม่วยัไดช้อ้ป



 

 

ป้ิงกันอย่างจุใจ ไม่ว่าจะเป็นดิสเคาทส์โตรอ์ย่าง Don Quijote รา้นขายเครื่องใชไ้ฟฟ้าอย่าง 

Yamada Denki หรือจะเป็น Shinjuku Subnade ซึ่งมีรา้นสินคา้หลากหลายแบรนดใ์ห้ท่าน

ไดช้อ้ปป้ิงกนัตามอธัยาศยั 

- ย่านฮาราจูกุ (Harajuku) เป็นหนึ่งในพืน้ที่หลกัของการสญัจรอนัคกึคกัของคนญ่ีปุ่ น ย่านฮา

ราจูกุ เป็นย่านที่ขึน้ชื่อในเรื่องของแฟชั่นเป็นอย่างมาก ทัง้แฟชั่นล า้สมัย คอสเพลย์ หรือการ

แต่งตัวตามศิลปินที่โด่งดัง เพราะเป็นจุดก าเนิดของการสร้างสรรค์แฟชั่ นชนิดต่างๆ ที่มี

เอกลกัษณเ์ฉพาะตวั และไดร้บัความนิยมเป็นอย่างมากในหมู่วยัรุน่ ซึ่งบางวนัก็จะมีวยัรุ่นแต่ง

กายดว้ยชุดคอสเพลย์ต่างๆ มาเดินเที่ยว หรือรา้นต่างๆ ก็จะแต่งกายดว้ยชุดคอสเพลยเ์พื่อ

สรา้งสีสนัใหก้บัย่านนีเ้ป็นอย่างมาก 

- พระราชวังอิมพีเรียล (Imperial Palace) คือสถานที่ประทบัของสมเด็จพระจักรพรรดิแห่ง

ญ่ีปุ่ น ภายในพืน้ที่กวา้งใหญ่ ประกอบดว้ยพระต าหนกั และอาคารต่างๆ มากมาย ในอดีตเคย

เป็นที่ตัง้ของปราสาทเอโดะ (Edo Castle) บรเิวณพระราชวงัจึงลอ้มรอบดว้ยคนู า้ และก าแพง

หินสงูตระหง่าน พระราชวงัแห่งนีย้งัใชเ้ป็นสถานที่จดังานพิธีส  าคญัๆ อีกดว้ย 

- ศาลเจ้าเมจิ (Meiji Shrine) เป็นศาลเจา้แบบชินโตที่มีความส าคัญมากในประเทศญ่ีปุ่ น 

การสรา้งศาลเจา้แห่งนีเ้ป็นงานยิ่งใหญ่ระดับชาติ มีการออกแบบ และสรา้งโดยนักออกแบบ

ชัน้น า และช่างฝีมือ ชาวญ่ีปุ่ นไดม้ีส่วนร่วมในการเป็นส่วนหนึ่งของศาลเจา้ ดว้ยการบริจาค

ตน้ไมเ้พื่อปลูกเป็นป่ารอบๆ ศาลเจา้ มีตน้ไมถู้กส่งมาจากทั่วญ่ีปุ่ นถึง 100,000 ตน้ มักจะมี

การจดังานแต่งงานที่นี่อยู่บ่อยๆ ในวนัปีใหม่จะมีชาวญ่ีปุ่ น และ นกัท่องเที่ยวมาขอพรที่ศาล

เจา้แห่งนีถ้ึง 3 ลา้นคน  
 *** อิสระอาหารกลางวัน และอาหารเย็น เพ่ือให้ท่านได้ใช้เวลาตามอัธยาศัย *** 
ทีพั่ก  Hotel Welco Narita หรือเทยีบเท่าระดับเดียวกัน 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (6) 

  ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู ่สนามบินนารติะ... 

วนัท่ีห้า   กรงุโตเกียว-สนามบินนาริตะ-กรงุเทพฯ (สนามบินสุวรรณภมิู) 



 

 

 09.15 น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน THAI AIR ASIA X (XJ) 

เที่ยวบินที่  XJ 601 (บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง ) ใช้ระยะเวลาในการเดินทาง

ประมาณ 6.45 ชั่วโมง 

14.00 น. คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพและความประทบัใจ... 

☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻ 

 

 

 

 
 

   

*** กรุณาศึกษารายละเอียดทัง้หมดก่อนท าการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่าน

ลูกค้า และบริษทัฯ เม่ือท่านตกลงช าระเงนิมัดจ า หรือค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบริษทัฯ แล้ว ทางบริษทัฯ จะ

ถือว่าท่านได้ยอมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆทัง้หมด *** 

**ท่านใดมีเทีย่วบินภายในประเทศ ให้ท่านจองเป็นสายการบิน แอรเ์อเชีย เท่าน้ัน** 

** ทัง้นีห้ากสายการบิน หรือเทีย่วบนิหลักเกิดการล่าช้า ทางบริษัทฯจะพิจารณาชดเชยคา่เสียหายเฉพาะในส่วน
สายการบินภายในประเทศทีเ่ป็นสายการบนิเครือเดียวกนักบัเทีย่วบนิหลกัเท่าน้ัน นอกเหนือจากสายการบนิทีท่าง

บริษัทฯ แจ้ง ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบ และพิจารณาทุกๆ กรณี เน่ืองจากทางบริษัทฯ ได้จ าหน่าย
โปรแกรมทัวรท์ีเ่ร่ิมเดินทางจาก สนามบนิสุวรรณภูมิ ไมนั่บรวมการเดนิทางจากสนามบนิอื่นๆ  และให้แจ้งต่อ

พนักงานขายล่วงหน้ากอ่นท าการซือ้บัตรโดยสารภายในประเทศทุกคร้ัง เน่ืองจากตอ้งไดรั้บการยืนยันเทีย่วบนิหลัก 
และกรุ๊ปคอนเฟิรม์ เพื่อประโยชนข์องตวัท่านเอง ** 

ก ำหนดกำรเดินทำง Ticket PNR 
รำคำ 

ผ ูใ้หญ่ เด็กอำยตุ ่ำกว่ำ 2 ปี พกัเด่ียว 

05-09 มิถนุำยน 66 QY3NTK 28,919.- 6,900.- 8,900.- 

12-16 มิถนุำยน 66 H77S3A 31,919.- 6,900.- 8,900.- 

18-22 มิถนุำยน 66 HB4SXH 31,919.- 6,900.- 8,900.- 

19-23 มิถนุำยน 66 R3SW7M 31,919.- 6,900.- 8,900.- 

26-30 มิถนุำยน 66 RBRJME 31,919.- 6,900.- 8,900.- 

27 มิถนุำยน-01 กรกฎำคม 66 S2QZTF 29,919.- 6,900.- 8,900.- 

02-06 กรกฎำคม 66 T7UYSD 31,919.- 6,900.- 8,900.- 

03-07 กรกฎำคม 66 RCBK3B 31,919.- 6,900.- 8,900.- 

06-10 กรกฎำคม 66 S1RQVV 31,919.- 6,900.- 8,900.- 

ส าหรบัลูกค้าท่านท่ีไม่ต้องการใช้ตัว๋เคร่ืองบิน (JOIN LAND) 

หกัออกจากราคาทวัร ์7,000.-/ท่าน 

 



 

 

 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ รายการทวัรส์ามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การระบาดของ

โรคติดต่อ, การเมือง, สายการบิน เป็นตน้ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ การบรกิารของรถบสัน าเที่ยวญ่ีปุ่ นตามกฎหมายของ

ประเทศญ่ีปุ่ น สามารถใหบ้ริการวนัละ 10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได ้โดยมคัคุเทศก ์และคนขบัจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความ

เหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เป็นหลกั จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนเวลาท่องเท่ียวตาม

สถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 

อตัราค่าบริการรวม 

✓ ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลบั ตามรายการท่ีระบ ุรวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน า้มนั  

✓ ค่ารถโคช้ปรบัอากาศ  

✓ โรงแรมที่พกัตามที่ระบ ุหรือเทียบเท่า (พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง)  

✓ ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบ ุ   

✓ ค่าอาหาร ตามรายการท่ีระบ ุ  

✓ ค่าเบีย้ประกนั อุบตัิเหตใุนระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินประกนัท่านละ 500,000 บาท (ไม่ครอบคลมุถึงสขุภาพ 

อาการเจ็บป่วย หรือโรคประจ าตัว) กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินประกันท่านละ 

1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม)์  

✓ ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 

 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

× ค่าใชจ้่ายส่วนตวัของผูเ้ดินทาง อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบารใ์น

หอ้ง และค่าพาหนะต่างๆ ท่ีมิไดร้ะบใุนรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายื่นรอ้งขอวีซ่าอีกครัง้ (เนื่องจากทางญ่ีปุ่ นได้ประกาศ

ยกเวน้การยื่นวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่ นใหก้บัคนไทยส าหรบัผูท้ี่ประสงคพ์ านกัระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไม่เกิน 15 วนั) 

× หากในภายหลงัทางรฐับาลญ่ีปุ่ นประกาศใหย้ื่นวีซ่าตามเดิม ผูเ้ดินทางจะตอ้งจ่ายเพิ่ม 2,000 บาท ส าหรบัการยื่นรอ้ง

ขอวีซ่า 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน า้หนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆ ก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน 

× ค่าภาษีน า้มนัท่ีทางสายการบินเรียกเก็บเพิ่มในภายหลงัจากทางบรษิัทฯ ไดอ้อกตั๋วเครื่องบินไปแลว้ 

× ค่ามคัคเุทศกท์อ้งถิ่น และหวัหนา้ทวัรค์อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

× ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทปิหัวหน้าทัวรแ์ล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน 



 

 

 

เดินทางขั้นต ่า 30 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได ้หากผูเ้ดินทางทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพิ่ม

เพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ

งดออกเดินทาง และเล่ือนการเดินทางไปในวนัอื่นต่อไป โดยทางบรษิัทฯ จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้  

 

1. เงือ่นไขการจอง และการช าระเงนิ (เฉพาะการส่งจอยทัวรเ์ท่าน้ัน ไม่รวมการตัดกรุ๊ป หรือกรุ๊ปเหมา) 

 มัดจ าท่านละ 15,000 บาท ภายหลงัจากที่ท่านไดร้บัอินวอยซก์ารจอง 3 วนั กรณีลูกค้าท าการจองน้อยกว่าวัน

เดินทาง 25 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวรเ์ต็มจ านวนทันทใีนวันจองเท่าน้ัน   

 ส่วนท่ีเหลือ ช าระก่อนวนัเดินทาง 30 วนั (นบัรวมวนัเสาร ์และอาทิตย)์  

• หากไม่ช าระมดัจ าตามทีก่ าหนด ขออนญุาตตดัทีน่ ั่งใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่ออยู่ 

• หากช าระไม่ครบตามจ านวน บริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดนิทางโดยอตัโนมตัโิดยไม่มีเงือ่นไข 

• เมื่อท่านช าระเงนิไม่ว่าจะทัง้หมด หรือบางส่วน ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านไดย้อมรบัเงือ่นไขและขอ้ตกลงต่างๆทีไ่ด้

ระบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

• หากช าระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งส าเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางอีเมล์,  

หรือแนบสลิปผ่านระบบจองทีน่ั่งออนไลน์ของทางบริษัทฯ   

1.1 เงือ่นไขยกเลิกการจอง  

• ยกเลิกก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินบางส่วน (หักจากค่าใช้จ่ายทีเ่กิดขึน้จริงแล้ว เช่น ค่ามัด
จ าบัตรโดยสารเคร่ืองบิน และมัดจ าค่าบริการโรงแรม, รถโค้ช, ร้านอาหาร จากทางต่างประเทศ )  

• ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน คืนเงนิค่าทัวร ์50% (จากราคาทัวรท์ีซื่อ้) 

• ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่สามารถคืนเงินได้ / สามารถเปลี่ยนแปลงผู้เดินทางได้ (เปลี่ยน
ชื่อ) ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน  

 

     1.2    เงือ่นไขยกเลิกการจอง / เดินทางวันหยุด หรือเทศกาล และโปรแกรมทีเ่ดินทางด้วยเทีย่วบินพิเศษ  

Charter Flight 

กรุ๊ปที่เดินทาง ในช่วงวันหยุด หรือเทศกาล ที่ต้องการันตีค่าบัตรโดยสารทั้งหมด และที่น่ังกับสายการบิน  
หรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่าที่พักทั้งหมด และอื่นๆโดยตรง หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือ
ต่างประเทศ และไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสิทธิ์ไม่มีการคืน
เงนิทุกกรณี ทัง้มัดจ า หรือค่าทัวรท์ัง้หมด เน่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายในเทีย่วบิน และโปรแกรมน้ันๆ ซ่ึงไม่
สามารถใช้เงือ่นไขยกเลิกการจองร่วมกับข้อที ่1.1 ได้ 



 

 

 

      2.      เงือ่นไขการจอง และการช าระเงนิ (เฉพาะการตัดกรุ๊ป หรือกรุ๊ปเหมา ซ่ึงเป็นข้อตกลง  

   ระหว่างบริษัททัวรผู้์ขาย และบริษัททัวรผู้์ซือ้เท่าน้ัน) 

 มัดจ าท่านละ 15,000 บาท ภายหลงัจากที่ท่านไดร้บัอินวอยซก์ารจอง 3 วนั (กรณีลูกค้าท าการจองน้อยกว่าวัน

เดินทาง 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวรเ์ต็มจ านวนทันทใีนวันจองเท่าน้ัน)   

 ส่วนท่ีเหลือ ช าระก่อนวนัเดินทาง 35 วนั (นบัรวมวนัเสาร ์และอาทิตย)์  

 หากไม่ช าระมดัจ าตามทีก่ าหนด ขออนญุาตตดัทีน่ ั่งใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่ออยู่ 

 หากช าระไม่ครบตามจ านวน บริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดนิทางโดยอตัโนมตัโิดยไม่มีเงือ่นไข 

 เมื่อท่านช าระเงนิไม่ว่าจะทัง้หมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านไดย้อมรบัเงือ่นไขและขอ้ตกลงต่างๆทีไ่ดร้ะบไุว้

ทัง้หมดนีแ้ลว้ 

2.1 เงือ่นไขยกเลิกการจอง  

• ยกเลิกก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วัน คืนเงนิเต็มจ านวน  

• ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 45 วัน คืนเงินบางส่วน (หักจากค่าใช้จ่ายทีเ่กิดขึน้จริงแล้ว เช่น ค่ามัดจ า
บัตรโดยสารเคร่ืองบิน และมัดจ าค่าบริการโรงแรม, รถโค้ช, ร้านอาหาร จากทางต่างประเทศ )   

• ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ไม่สามารถคืนเงนิได้  

        

     2.2     เงื่อนไขยกเลิกการจอง / เดินทางวันหยุด หรือเทศกาล และโปรแกรมที่เดินทางด้วยเที่ยวบินพิเศษ 

Charter Flight 

             กรุ๊ปที่เดินทาง ในช่วงวันหยุด หรือเทศกาล ที่ต้องการันตีค่าบัตรโดยสารทัง้หมด และที่น่ังกับสายการบิน 
หรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่าบริการที่พัก ทั้งหมด และอื่นๆโดยตรง หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือ
ต่างประเทศ และไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสิทธิ์ไม่มีการคืนเงินทุก
กรณี ทั้งมัดจ า หรือค่าทัวร์ทั้งหมด เน่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบิน และโปรแกรมน้ันๆ ซ่ึงไม่สามรถใช้
เงือ่นไขยกเลิกการจองร่วมกับข้อที ่2.1 ได้ 

 

3.  เงือ่นไขกรณีเกดิภัยพิบตั ิ

     ไม่ว่ากรณีใดๆ หากเกิดภยัพิบัติตามธรรมชาติ หรือภัยพิบัติอนัไม่สามารถคาดการณล์่วงหน้าได้ เชน่ พายุไต้ฝุ่น 

แผ่นดินไหว สึนามิ หรือโรคระบาดในประเทศ หรือนอกประเทศ หรือเมืองทีท่่านเดนิทางไป ลูกค้าไม่สามรถทีจ่ะน า

เหตกุารณด์งักล่าวมาขอยกเลกิ หรือขอเงนิคนืได้ และบริษัทฯ จะไม่คนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แต่จะขอสงวนสทิธิ์ในการ

พิจารณาเลื่อนการเดินทางออกไปไดต้ามทีบ่ริษทัฯ ได้แจ้ง จนกว่าภัยพิบตัน้ัินจะสิน้สุดลง 

 



 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมีอายคุงเหลือ ณ วนัเดินทางมากกวา่ 6 เดือนขึน้ไป และเหลือหนา้กระดาษอย่างต ่า 2 

หนา้ หากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 

 

หมายเหตุ กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศที่ระบุไว  ้ใน

รายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทัวรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิน้ รวมถึงเมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแลว้ ถา้

ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพรอ้มคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบริการคืน ไม่ว่า

กรณีใดๆทัง้สิน้ 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม เร่ืองตั๋วเคร่ืองบิน 

ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกนั ไม่สามารถเลื่อนวนัเดินทางกลบัได ้และการจัดทีน่ั่ง

ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ก าหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการ

เดินทาง บตัรโดยสารไม่สามารถยกเลิก หรือคืนเงินบางส่วนได ้

 

ข้อมูลเพิ่มเติม เร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 

➢ เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single) และ

หอ้งคู่ (Twin / Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไม่ติดกนั 

➢ กรณีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึน้มาก และหอ้งพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียน หรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเร่ืองสัมภาระ และค่าพนักงานยกกระเป๋า (Porter) 

➢ ส าหรบัน า้หนกัของสมัภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเครื่องบิน  คือ 20 กิโลกรมั (ส าหรบัผูโ้ดยสาร

ชั้นประหยัด / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางน า้หนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจ

ปฏิเสธได ้(ท่านตอ้งช าระในส่วนที่โดนเรียกเก็บเพิ่ม) 

➢ ส าหรบักระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหน้ าขึน้เครื่องได้ ตอ้งมีน า้หนักไม่เกิน 7 กิโลกรมั และมีความ

กวา้ง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิว้) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิว้) x 46 เซนติเมตร 

(18 นิว้)  



 

 

➢ กรณีที่ตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น า้หนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี ้

ขึน้อยู่กับขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัภาระส่วนของค่าใชจ้่ายท่ีสมัภาระน า้หนกั

เกิน (ท่านตอ้งช าระในส่วนที่โดนเรียกเก็บเพิ่ม) 

➢ ทางบรษิัทฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสารทุกกรณี 

หมายเหตุ… (ส าคัญมาก!!! ผู้โดยสารควรรับทราบก่อนการเดินทาง) 

1. รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจาก การยกเลิกเที่ยวบิน ความล่าชา้ของสายการบิน 

โรงแรม ที่พกั การจราจร เหตกุารณท์างการเมอืง การนดัหยดุงาน การก่อจลาจล อบุตัิเหต ุสภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ 

วาตภยั อคัคีภยั โรคระบาด ในประเทศ หรือนอกประเทศ หรือเมืองที่ท่านเดินทางไป หรือไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใดๆ ก็

ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณ์ที่นอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัทฯ) โดยทางบริษัทฯ จะค านึงถึงความปลอดภยั

ของลกูคา้เป็นส าคญั 

2. หากท่านยกเลิกทัวร ์เนื่องจากเหตกุารณค์วามไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาตภยั 

อัคคีภัย โรคระบาด ในประเทศ หรือนอกประเทศ หรือเมืองที่ท่านเดินทางไป แต่สายการบิน หรือในส่วนของการ

บริการทางประเทศที่ท่านเดินทางท่องเที่ยว ยงัคงใหบ้ริการอยู่เป็นปกติ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่า

ทัวรท์ัง้หมด หรือบางส่วนให้กับท่าน 

3. หากในวนัเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทฯ จะหาสถานที่

ท่องเทีย่วใหม่ทดแทน หรือคืนค่าใช้จ่ายบางส่วนน้ันให้  

4. บรษิัทฯ จะไม่รับผิดชอบ และขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทัวรท์ัง้หมด หรือบางส่วนให้กับท่าน ในกรณีดงันี ้

➢ กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทาง เดินทาง เนื่องจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือส่ิงของหา้มน าเขา้ประเทศ 

เอกสารเดินทางไม่ถกูตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสียดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามที่ทางกองตรวจคนเขา้

เมืองหา้มเดินทาง 

➢ กรณีที่สถานทตูงดออกวีซ่า อนัสืบเนื่องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 

➢ กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมือง ใหก้บัชาวต่างชาติ หรือคนต่างดา้วที่พ านกั

อยู่ในประเทศไทย 

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กับคนไทย ผู้ทีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่ นไม่เกิน 15 วนั 

ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงคเ์พื่อการท่องเที่ยว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องย่ืนเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง 

เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญ่ีปุ่ น ดังต่อไปนี ้

1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่ น (ทางบรษิัทฯ จดัการให)้ 



 

 

2. ส่ิงที่ยืนยนัว่าท่านสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายที่อาจเกิดขึน้ในระหว่างที่พ านกัในประเทศญ่ีปุ่ นได ้(เช่น เงินสด บตัร
เครดิต เป็นตน้) 

3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (ทางบรษิัทฯ จดัการให)้ 

4. ก าหนดการเดินทางระหว่างที่พ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (ทางบรษิัทฯ จดัการให)้ 

 

คุณสมบัติการเข้าประเทศญ่ีปุ่ น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญ่ีปุ่ นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า) 

1. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลืออยู่ ไม่ต  ่ากว่า 6 เดือน  

2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระท าในประเทศญ่ีปุ่ นจะตอ้งไม่เป็นส่ิงที่ขดัต่อกฎหมายและเขา้ข่ายคุณสมบตัิการพ านกัระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านกัไม่เกิน 15 วนั 

4. เป็นผูท้ี่ไม่มีประวตัิการถกูส่งตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่ น มิไดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถกูปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และ

ไม่เขา้ข่ายคณุสมบตัิที่จะถกูปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพื่อความถูกต้อง และความเข้าใจตรงกันระหว่าง

ท่านลูกค้า และบริษัท 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึน้ ในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 30 

ท่าน  

2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน า้มนัและภาษีสนามบินทกุแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัขึน้ก่อนวนัเดินทาง  

3. บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเนื่องจากสาเหตตุ่างๆ  

4. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทว้ง, การนดั

หยดุงาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การน าส่ิงของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งสิน้ หากเกิดส่ิงของสูญหายอันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน , เกิดจากการ

โจรกรรม และอบุตัิเหตจุากความประมาทของนกัท่องเที่ยวเอง  

6. เม่ือท่านตกลงช าระเงนิมัดจ าหรือค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ

เงือ่นไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี ้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักใน

ต่างประเทศเรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซึ่งอาจจะปรบัเปล่ียนตามที่ระบใุนโปรแกรม  



 

 

8. การจดัการเรื่องหอ้งพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้ับกรุ๊ปที่เขา้พกั โดยมีหอ้งพกัส าหรบัผูส้บูบุหร่ี / ปลอด

บุหรี่ได ้โดยอาจจะขอเปล่ียนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี่พัก ทั้งนีข้ึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้ริการของโรงแรม 

และไม่สามารถรบัประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร ์กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการ

เดินทาง มิฉะนัน้บรษิัทฯ ไม่สามารถจดัการล่วงหนา้ใหไ้ด ้

10. มคัคเุทศก ์พนกังาน และตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธิในการใหค้  าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลงนาม

โดยผูม้ีอ  านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านัน้ 

11. ผูจ้ดัจะไม่รบัผิดชอบ และไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตวัแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้

เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงาน

ของทกุประเทศในรายการท่องเที่ยว อนัเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง 

เอกสารเดินทางไม่ถกูตอ้ง หรือการถกูปฏิเสธในกรณีอื่นๆ  

12. กรณีตอ้งการพกัแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรือหอ้งแบบ 3 เตียง Triple โรงแรมมีหอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิใน

การจดัหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คือ 1 หอ้งพกัคู่ และ 1 หอ้งพกัเดี่ยว โดยไม่ค่าใชจ้่ายเพิ่ม  

13. สภาพการจราจรในช่วงวนัเดินทางตรงกบัวนัหยดุเทศกาลของญ่ีปุ่ น หรือวนัเสารอ์าทิตย ์รถอาจจะติด อาจท าใหเ้วลา

ในการท่องเที่ยว และชอ้ปป้ิงแต่ละสถานที่นอ้ยลง โดยเป็นดุลยพินิจของมคัคุเทศก ์และคนขับรถในการบริหารเวลา 

ซึ่งอาจจะขอความรว่มมือจากผูเ้ดินทางในบางครัง้ที่ตอ้งเรง่รีบ เพื่อใหไ้ดท้่องเที่ยวตามโปรแกรม 

14. บรกิารน า้ดื่มท่านวนัละ 1 ขวด ต่อคนต่อวนัเริ่มในวนัท่ี 2 ของการเดินทาง ถึงวนัท่ี ... ของการเดินทาง 

15. การบริการของรถบสัน าเที่ยวญ่ีปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ชั่วโมง ในวนันัน้ๆ มิ

อาจเพิ่มเวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาพการจราจรใน

วนัเดินทางนัน้ๆเป็นหลกั จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนเวลาท่องเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 

 

*** ขอบขอบพระคุณทุกท่านทีม่อบความไว้วางใจให้กับเรา ดูแลเร่ืองการท่องเทีย่ว และบริการ *** 

 


