
 

 

TOKYO 5D3N  
ซุปตาร ์มหานคร SS.2 

กําหนดการเดนิทางเดอืนสงิหาคม-กนัยายน 2560 

 
โดยสายการบนิสกูต๊ แอรไ์ลน ์(TZ) 

 



 

 

ละลานตาดอกไมแ้สนสวย ณ สวนฮานะโนะมยิาโกะ 
สมัผสัความอลงัการ ของ ฟจูซิงั 

วดัอาซากสุะ ผา่นชมโตเกยีวสกายทร ีชอ้ปปิ= งชนิจกู ุ
อสิระชอ้ปปิ= งจใุจเต็มวนั หรอื เลอืกซื=อทวัรเ์สรมิโตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์

เพลดิเพลนิเต็มอิAมทีA โอไดบะ ไดเวอรซ์ติ ี= โตเกยีว พลาซา่ 
อาบนํ=าแรธ่รรมชาต ิFREE WIFI ON BUS 

มนํี =าดืAมบรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

**เด็ก อายไุมถ่งึ 2 ปี (Infant) ราคา 7,900.-** 
** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนืAองจากเป็นราคาพเิศษ / ราคานี=ไมร่วมคา่ทปิไกดท์า่นละ 1,000 บาท/ทรปิ** 

วนัแรก      กรงุเทพ   สนามบนิดอนเมอืง  

21.00 น. พรอ้มกันที� สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ชั �น 3 อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ประตู 6 
เคาน์เตอร ์ 6 สายการบนิสกู๊ต (SCOOT) เจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวย
ความสะดวกในการเชค็อนิ 

สายการบนิ SCOOT ใชเ้ครื�อง Boeing 787 Dreamliner จัดที�นั�งแบบ 3-3-3 นํ�าหนักกระเป๋า 20 กก.
ตอ่ทา่น (หากตอ้งการซื�อนํ�าหนักเพิ�ม ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิ�ม)  

สายการบนิมบีรกิารจําหนา่ยอาหารและเครืAองดืAมบนเครืAอง (ราคาทวัรไ์มร่วมคา่อาหาร) 

วนัทีAสอง   วดัอาซากสุะ - ถา่ยรปูกบัโตเกยีวสกายทร ี– โอวาคดุาน ิ- โกเท็มบะ เอา้ตเ์ลต – ออน
เช็นธรรมชาต ิ 

00.30 น. เหริฟ้าสู ่เมอืงนารติะ ประเทศญีAปุ่ น โดยเที�ยวบนิที� TZ292 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีAยว 

01-05 สงิหาคม 2560 23,888 7,900.- 
04-08 สงิหาคม 2560 22,888 7,900.- 
07-11 สงิหาคม 2560 25,888 7,900.- 
10-14 สงิหาคม 2560 28,888 7,900.- 
13-17 สงิหาคม 2560 26,888 7,900.- 
16-20 สงิหาคม 2560 23,888 7,900.- 
19-23 สงิหาคม 2560 23,888 7,900.- 
22-26 สงิหาคม 2560 23,888 7,900.- 
25-29 สงิหาคม 2560 22,888 7,900.- 

28 สงิหาคม – 01 กนัยายน 2560 23,888 7,900.- 
31 สงิหาคม – 04 กนัยายน 2560 23,888 7,900.- 

03-07 กนัยายน 2560 23,888 7,900.- 
06-10 กนัยายน 2560 23,888 7,900.- 
09-13 กนัยายน 2560 22,888 7,900.- 
12-16 กนัยายน 2560 24,888 7,900.- 
15-19 กนัยายน 2560 25,888 7,900.- 
18-22 กนัยายน 2560 25,888 7,900.- 
21-25 กนัยายน 2560 25,888 7,900.- 
24-28 กนัยายน 2560 25,888 7,900.- 



 

 

08.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนินารติะ ประเทศญีAปุ่ น นําท่านผ่านขั �นตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร 
เรียบรอ้ยแลว้ (เวลาทีAญีAปุ่ น เร็วกว่าเมอืงไทย 2 ช ัAวโมง กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพื�อความ
สะดวกในการนัดหมายเวลา) ***สําคญัมาก!! ประเทศญีAปุ่ นไมอ่นญุาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก 
เนื=อสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั*** 

 

 

 

 

 

 

นําทา่นเดนิทางสู ่มหานครโตเกยีว เพื�อนมสัการเจา้แมก่วนอมิทองคํา ณ วดัอาซากุสะ วัดที�ไดช้ื�อ
ว่าเป็นวัดที�มคีวามศักดิPสทิธิP และไดรั้บความเคารพนับถอืมากที�สุดแห่งหนึ�งในกรุงโตเกยีว ภายใน
ประดษิฐานองคเ์จา้แมก่วนอมิทองคําที�ศักดิPสทิธิP ขนาด 5.5 เซนตเิมตร ซึ�งมักจะมผีูค้นมากราบไหว ้
ขอพรเพื�อความเป็นสริมิงคลตลอดทั �งปี ประกอบกับภายในวัดยังเป็นที�ตั �งของโคมไฟยักษ์ที�มขีนาด
ใหญท่ี�สดุในโลกดว้ยความสงู 4.5 เมตร ซึ�งแขวนหอ้ยอยู ่ณ ประตทูางเขา้ที�อยูด่า้นหนา้สดุของวัด ที�
มชี ื�อว่า ประตูฟ้าคํารณ และถนนจากประตูเขา้สู่ตัววหิารที�ประดษิฐานเจา้แม่กวนอมิทองคํา มชีื�อว่า 
ถนนนากามเิซะ ซึ�งเป็นที�ตั �งของรา้นคา้ขายของที�ระลกึพื�นเมอืงตา่งๆ มากมาย อาท ิขนมนานาชนดิ 
ของเล่น รองเทา้ พวงกญุแจที�ระลกึ ฯลฯ ใหทุ้กท่านไดเ้ลอืกซื�อเป็นของฝากของที�ระลกึ และท่าน
สามารถเดนิไปถ่ายรูปคู่กับหอคอยที�สงูที�สุดในโลก แลนดม์ารก์แหง่ใหมข่องกรุงโตเกยีว ณ รมิ
แม่นํ�าสุมดิะ หอคอยโตเกยีวสกาย ทร ี(Tokyo Sky tree) (ไมร่วมคา่ขึ=นหอคอย) หอส่ง
สัญญาณโทรคมนาคมที�สงูที�สดุในโลก โดยหอนี�มคีวามสงู 634 เมตร สามารถทําลายสถติคิวามสูง
ของหอกวางตุง้ ในมณฑลกว่างโจว ซึ�งมคีวามสงู 600 เมตร และหอซเีอ็น ทาวเวอร ์ในนครโทรอน
โต ของแคนาดา มคีวามสูง 553 เมตร ทวิทัศน์ของ “หอคอยโตเกยีวสกายทร”ี ที�บรรจุเทคโนโลยี
แนวหนา้สุดสามารถมองเห็นไดจ้ากละแวกวัดอาซะกุซ่าที�เต็มไปดว้ยกลิ�นอายแบบเมอืงเก่าของ
เอะโดะ 

เทีAยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

จากนั�น นําทา่นเดนิทางสู ่จงัหวดัยามานาช ิหรอื ชซุิโอกะ นําทา่นสู ่หบุเขาโอวาคดุาน ิ(โดยรถ
บสั) เกดิจากการระเบดิของภเูขาไฟฮาโกเน่เมื�อประมาณ 3000 ที�แลว้ ปัจจุบันนั�นภเูขาไฟนี�ยังคงไม่
ดับ จงึทําใหม้บี่อนํ�ารอ้นและถา้กํามะถันหลงเหลอือยู ่และที�หุบเขานี�ยังมองเห็นภูเขาไฟฟจูอิกีดว้ย 
การขึ�นจะขึ�นมายังหุบเขาโอวาคุดานนิี� นักท่องเที�ยวสว่นใหญ่ที�มาถงึยังหุบเขาก็จะตอ้งซื�อไขดํ่า ซึ�ง
เป็นไขท่ี�ตํ�าจากนํ�าพรุอ้นธรรมชาต ิดา้นนอกของเปลอืกไขจ่ะเป็นสดํีาเนื�องจากถูกแร่กํามะถัน มคีวาม
เชื�อว่าเมื�อทานไขดํ่า 1 ลูก จะมอีายุยนืขึ�น 7 ปีจากนั�นนําท่านชอ้ปปิ�งสนิคา้แบรนดเ์นมชื�อดังที� โก
เทมบะ แฟคทอรีA เอา้ทเ์ล็ต แหล่งรวมสนิคา้นําเขา้และสนิคา้แบรนดญ์ี�ปุ่ นที�ดังไปทั�วโลก พบกับ
คอลเลคชั�นเสื�อผา้ใหมล่่าสดุ อาท ิMK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY 
ฯลฯ เลอืกซื�อกระเป๋าแบรนดเ์นมยี�หอ้ดังไดท้ี�รา้น BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, TUMOI, GAP, 
ARMANI ฯลฯ เลอืกดูเครื�องประดับ และนาฬกิาหรูอย่าง TAG HEURE, AGETE, S.T.DUPONT, 
TASAKI, LONGINES ฯลฯ รองเทา้แฟชั�น HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, 
HOGAN ฯลฯ 

คํAา บรกิารอาหารคํAา ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

พกัทีA โรงแรม YAMANAKAKO SUN PLAZA หรอืระดบัเดยีวกนั   

จากน ั=นใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการ แชนํ่ =าแรอ่อนเซ็นธรรมชาต ิเชืAอวา่ถา้ไดแ้ชนํ่ =าแรแ่ลว้ จะ
ทําใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขี ึ=น 



 

 

วนัทีAสาม   ภูเขาไฟฟูจ ิ- พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว - สวนดอกไมฮ้านะโนะมยิาโกะ - โตเกยีว -ช้
อปปิ= งชนิจกู ุ 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

 

นําทา่นเดนิทางสู ่ภเูขาไฟฟูจ ิที�มคีวามสงูเหนอืจากระดับนํ�าทะเล 3,776 เมตร ภเูขาที�มชี ื�อเสยีงเป็น
ที�รูจั้กไปทั�วโลกในเรื�องความสวยงามที�ธรรมชาตไิดม้อบมาใหอ้ยา่งลงตัว และยงัถอืวา่เป็นสญัลักษณ์
หนึ�งของประเทศญี�ปุ่ น ทั �งยังเป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเที�ยวต่างชาตทิี�มาเยือนญี�ปุ่ นตลอดทุก
ฤดูกาล นําท่านขึ=นสู่ช ั=นทีA 5 ของภูเขาไฟฟูจิ (ขอสงวนสิทธิjไม่ข ึ=น ในกรณีทีAอากาศไม่
เอื=ออํานวย หรอื ทางขึ=นปิด) ที�ทุกท่านจะไดเ้ห็นถงึความสวยงามของตัวภเูขาและววิโดยรอบของ
ภเูขาไฟฟจู ิและสมัผัสกบัความหนาวเย็น ใหท้กุทา่นไดถ้่ายภาพความประทับใจเก็บไว ้และเลอืกซื�อ
สนิคา้ของที�ระลกึซึ�งเป็นสญัลักษณ์รปูภเูขาไฟฟจูใินหลากหลายบรรยากาศไดอ้กีดว้ย  

นําท่านจากนั�นนําท่านไปสัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่ที� พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว (Experience 
Earthquake) ที�จําลองเรื�องราวของภเูขาไฟฟจู ิและท่านจะไดส้ัมผัสกับบรรยากาศของการจําลอง
เหตุการณ์เรื�องราวต่างๆ เกี�ยวกับแผ่นดนิไหวที�เกดิขึ�นในประเทศญี�ปุ่ น และจากนั�นใหท้่านไดอ้สิระ
เลอืกซื�อของที�ระลกึตามอธัยาศัย  

เทีAยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 

เดนิทางสู ่สวนดอกไมฮ้านะโนะมยิาโกะ (Hananomiyako Flower Park) สวนดอกไมท้ี�เรยีก
ไดว้า่งดงามที�สดุแหง่หนึ�งในบรเิวณๆ ภเูขาไฟฟจู ิสวนดอกไมข้นาดใหญใ่กลก้บัทะเลสาบยามานะกะ
และภเูขาไฟฟจู ิมพีื�นที�ถงึ 300,000 ตารางเมตร หรอืประมาณ 87.5 ไร ่มดีอกไมห้ลายพันธุ ์ที�ปลกูไว ้
ใหนั้กท่องเที�ยวไดเ้ดนิทางมาชมตลอดทั �งปี ภายในสวนนอกจากทุ่งกวา้งแลว้นั�นยังมดีอกไมท้ี�ถูก
ปลกูไวใ้นโดมขนาดใหญ ่เพื�อที�วา่หากวันใดที�มฝีนตก ยงัสามารถสมัผัสความงามของดอกไมใ้นรม่ได ้
ไฮไลท!์!! นํ =าตกเมยีวจนิ นํ�าตกสงู 10 เมตร ยาว 800 เมตร ภายในสวน บรเิวณรอบๆ นํ�าตกยังมี
กงัหันและ มมุถ่ายรูปใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับการเก็บภาพประทับใจตามอัธยาศัย  ท่านสามารถเขา้
ชมดอกไมไ้ดต้ั �งแต่ฤดูใบไมผ้ลจินถงึฤดูใบไมร้่วง ทางสวนมตีารางบอกชว่งเวลาดอกไมบ้าน ว่าชว่ง
ไหนมดีอกไมอ้ะไรใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัสสีนัของดอกไมน้านาพันธุ ์ 



 

 

(ปลายเดอืนเมษายน-กลางเดอืนพฤษภาคม : ดอกทวิลปิ, เดอืนมถิุนายน-กลางเดอืน
กรกฎาคม : ดอกป๊อปปี= ,แคลฟิอรเ์นยีป๊อปปี= , เดอืนกรกฏาคม-เดอืนกนัยายน : ดอกบานชืAน
,ดอกคอสมอส และดอกทานตะวนั เป็นตน้)  

นําท่านเดนิทางกลับสู่เมอืง เมอืง  โตเกยีว นําท่านอสิระ ยา่นชอ้ปปิ= งชนิจุกุ ใหท้่านอสิระและ
เพลิดเพลินกับการชอ้ปปิ� งสินคา้มากมายและ เครื�องใช ้ไฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา 
เครื�องเล่นเกมส ์หรือสนิคา้ที�จะเอาใจคุณผูห้ญงิดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เสื�อผา้ แบรนดเ์นม เสื�อผา้
แฟชั�นสําหรับวัยรุ่น เครื�องสําอางยี�หอ้ดังของญี�ปุ่ นไมว่่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO 
และอื�นๆ อกีมากมาย 

คํAา         อสิระรบัประทานอาหารคํAาตามอธัยาศยั 

ทีAพกั  NARITA KIKUSUI HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีAส ีA  อสิระชอ้ปปิ= งตามอธัยาศยั หรอื เลอืกซื=อทวัรเ์สรมิโตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

***อสิระทอ่งเทีAยวเต็มวนั*** ไมม่รีถบสัใหบ้รกิาร แตม่ไีกดแ์นะนําการเดนิทางใหท้า่น 

 ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูการเดนิทางจากไกด ์เพื�อความสะดวกในการเดนิทาง หรอืชอ้ปปิ�งในยา่น
การคา้อนัทันสมยัของมหานครโตเกยีวศนูยร์วมวัยรุน่แหลง่ชอ้บปิ�งชื�อดัง  

แนะนําสถานทีAทอ่งเทีAยวในโตเกยีว (ไมร่วมคา่เดนิทาง หรอืคา่ต ัzวรถไฟ) 

• ยา่นฮาราจูกุ ท่านจะไดพ้บกับการแต่งตัวที�เป็นเอกลักษณ์ แหวกแนว ตามสไตลว์ัยรุ่น
ญี�ปุ่ น การแตง่กายเลยีนแบบคาแรคเตอรก์ารต์นูตา่งๆ  

• โอโมเตะซนัโด รา้น Kiddyland ศูนยร์วมของเล่นหลากหลาย น่ารัก และแปลกๆ เหมาะ
สําหรับเป็นของฝากเด็กเล็ก เด็กโต ตุ๊กตาบลายด์ สนูปปี�  คิตตี� คาแรคเตอร่ต่างๆ หรือ เกมส ์
ของเด็กเลน่ที�หลากหลายใหท้า่นไดเ้ลอืกชมเลอืกซื�อหาอยา่งจใุจ  



 

 

• ชบิูย่า ย่านวัยรุ่นชื�อดังอีกแห่งของมหานครโตเกียวท่านจะไดต้ื�นตาตื�นใจกับแฟชั�น
ทันสมยัของหนุ่มสาวชาวแดนปลาดบิจากรา้นคา้มากมาย มากกว่า 100 รา้นคา้ และ “ตกึ 109” ตกึ
ชื�อดังที�เป็นสญัลักษณ์ของยา่นนั�น  

• สวนอเุอโนะ (Ueno Park) เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญข่องโตเกยีว จดุชมซากรุะยอด
นยิมของกรงุโตเกยีว 

• ตลาดอะเมโยโกะ (Ameyoko Market) ตลาดที�คกึคักเกอืบตลอดเวลาตั �งอยูร่ะหว่าง
สถานีอเุอโนะ (Ueno Station) และสถานีโอคาชมิาช ิ(Okachimachi Station) สนิคา้หลากหลาย
ชนดิทั �ง ของสด ของใช ้เครื�องสําอาง กระเป๋า รองเทา้ เสื�อผา้ทั �งของญี�ปุ่ น และของนําเขา้ที�ส่วน
ใหญจ่ะมรีาคาถกูกวา่ในหา้งบางรา้นอาจจะตอ่ราคาเพิ�มไดอ้กี อาหารทะเล ผลไม ้ผักสด รา้นขนมและ

ของกนิเลน่  

หรอืเลอืกซื=อทวัรเ์สรมิ โตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์สวนสนุกที�มนัีกท่องเที�ยวต่อปีเกอืบ 20 ลา้นคนต่อ ซึ�ง
มากที�สดุในประเทศญี�ปุ่ น และมากเป็นอนัดับ 2 ของโลก สรา้งขึ�นโดยบรษัิทผลติภาพยนตรก์ารต์ูนวอลท์
ดสินยี ์เปิดใหบ้รกิารในปี 1983 ซึ�งเป็นสวนสนุกดสินยีแ์ลนดแ์หง่แรกที�สรา้งขึ�นนอกประเทศสหรัฐอเมรกิา 
ประกอบดว้ยธมีหลกั 7 ธมี โดยตกแตง่ตามฤดกูาล และมกีารเดนิขบวนพาเหรดที�สนุกสนาน (ราคาไม่
รวมคา่เขา้ ราคาประมาณ 3,000 บาท/ทา่น) 

� World Bazaar 
� Tomorrowland 
� Toontown 
� Fantasyland 
� Critter Country 
� Westernland 
� Adventureland  

* *อสิระอาหารกลางวนัและอาหารคํAาตามอธัยาศยั** 

เขา้สูท่ ีAพกั  NARITA KIKUSUI HOTEL หรอืเทบีเทา่ 

 



 

 

 

วนัทีAหา้  สนามบนินารติะ – สนามบนิ ดอนเมอืง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

10.00 น.   ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิสกูต๊ (SCOOT) เที�ยวบนิที� TZ291   

14.55 น.     เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

**สายการบนิมบีรกิารจําหนา่ยอาหารและเครืAองดืAมบนเครืAอง (ราคาทวัรไ์มร่วมคา่อาหาร)** 

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

สําหรบัลกูคา้ทา่นทีAไมเ่อาต ัzวเครืAองบนิ  หกัคา่ต ัzวออก 6,500 บาท จากราคาทวัร ์
 
 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ั=งนี=เพืAอประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 



 

 

 
บรษิทัขอสงวนสทิธิj :  รายการทวัรส์ามารถเปลีAยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนืAองจากสภาวะอากาศ, 
การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบสันําเทีAยวญีAปุ่ น ตาม
กฎหมายของประเทศญีAปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ัAวโมง มอิาจเพิAมเวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบั
จะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ั=งนี=ข ึ=นอยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ั=นๆ เป็นหลกั จงึขอ
สงวนสทิธิjในการปรบัเปลีAยนเวลาทอ่งเทีAยวตามสถานทีAในโปรแกรมการเดนิทาง 

 
 
 
 
 
 



 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 
� คา่ตัvวเครื�องบนิไป-กลับตามรายการที�ระบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีนํ�ามัน  
� คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
� โรงแรมที�พักตามที�ระบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
� คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามรายการที�ระบ ุ   
� คา่อาหาร ตามรายการที�ระบ ุ  
� คา่เบี�ยประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเที�ยว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื�อนไขตามกรรมธรรม)์ 

 

อตัราคา่บรกิารนี=ไมร่วม 
× คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครื�องดื�ม คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์น

หอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ที�มไิดร้ะบใุนรายการ 
× คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายื�นรอ้งขอวซีา่อกีครั �ง (เนื�องจากทางญี�ปุ่ นไดป้ระกาศ

ยกเวน้การยื�นวซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ นใหก้บัคนไทยสําหรับผูท้ี�ประสงคพํ์านักระยะสั �นในประเทศญี�ปุ่ นไมเ่กนิ 15 วัน) 
× หากในภายหลังทางรัฐบาลญี�ปุ่ นประกาศใหย้ื�นวซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิ�ม 2,000 บาท สําหรับการยื�น

รอ้งขอวซีา่ 
× ค่าธรรมเนียมในกรณีที�กระเป๋าสัมภาระที�มีนํ�าหนักเกนิกว่าที�สายการบนินั�นๆกําหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน 
× คา่ภาษีนํ�ามัน ที�สายการบนิเรยีกเก็บเพิ�ม ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัvวเครื�องบนิไปแลว้ 
× คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิ�น และหัวหนา้ทัวรอํ์านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,000 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 
× ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7 % และภาษีหัก ณ ที�จา่ย 3 % 

 

เดนิทางขึ=นตํAา 34 ท่าน หากตํ�ากว่ากําหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดีที�จะชําระ
คา่บรกิารเพิ�มเพื�อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีี�จะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิท
ขอสงวนสทิธิPในการงดออกเดนิทางและเลื�อนการเดนิทางไปในวันอื�นต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่านทราบ
ลว่งหนา้  
 

เงืAอนไขการจอง และ การชําระเงนิ  : 

� มดัจําทา่นละ 15,000 บาท ภายหลังจากที�ทา่นสง่เอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลกูคา้ทําการจองกอ่นวันเดนิทาง
ภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิPในการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจํานวน  

� สว่นที�เหลอื ชําระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

• หากไมชํ่าระมัดจําตามที�กําหนด ขออนุญาตตัดที�นั�งใหล้กูคา้ทา่นอื�นที�รออยู ่

• หากชําระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไมม่เีงื�อนไข 

• เมื�อทา่นชําระเงนิไมว่า่จะทั �งหมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื�อนไขและขอ้ตกลงตา่งๆที�ได ้
ระบไุวทั้ �งหมดนี�แลว้ 

• หากชําระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สําเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุืAอพนกังานขายมาทางแฟกซ ์

• สง่รายชืAอสํารองทีAน ัAง ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สําเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ืAอพรอ้มยนืยนั
วา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีAยวทรปิใด, วนัทีAใด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่สําเนาหนงัสอื
เดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิjไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายอนัเกดิจากความ
ผดิพลาดจากการสะกดชืAอ-นามสกลุ และอืAนๆ เพืAอใชใ้นการจองต ัzวเครืAองบนิท ั=งส ิ=น 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึ�นไป และเหลอืหนา้กระดาษ
อยา่งตํ�า 2 หนา้หากไมม่ั�นใจโปรดสอบถาม 
 

 

 

 



 

 

เง ืAอนไขยกเลกิการจอง : 

เนื�องจากเป็นราคาตัvวเครื�องบนิโปรโมชั�น เมื�อจองทัวรชํ์าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลื�อน ขอคนืเงนิ ไดท้กุ

กรณี และกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงทั �งกรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที�ระบไุว ้

ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิPที�จะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทั �งสิ�น รวมถงึ เมื�อทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ 

ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ�ง หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิP ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและ

เงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั �งสิ�น 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีAปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีAประสงคจ์ะพํานกัระยะส ั=นในประเทศญีAปุ่ นไมเ่กนิ 15 

วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พืAอการทอ่งเทีAยว เยีAยมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืAนเอกสารในข ั=นตอนการตรวจเขา้

เมอืง เพืAอยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีAปุ่ น* ดงัตอ่ไปนี= 

1. ตัvวเครื�องบนิขาออกจากประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2. สิ�งที�ยนืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที�อาจเกดิขึ�นในระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ นได ้(เชน่ เงนิสด บตัร

เครดติ เป็นตน้) 

3. ชื�อ ที�อยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีAปุ่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญีAปุ่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมตํ่�ากวา่ 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ที�จะกระทําในประเทศญี�ปุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิ�งที�ขัดตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพํานักระยะสั �น 

3. ในขั �นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ี�ไมม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญี�ปุ่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และ

ไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิี�จะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

หมายเหต ุ: กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ั=งหมดกอ่นทําการจอง เพืAอความถกูตอ้งและความเขา้ใจ

ตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิjท ีAจะเลืAอนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึ=นในกรณีทีAมผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิPการเก็บคา่นํ�ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ�ม หากสายการบนิมกีารปรับขึ�นกอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิPในการเปลี�ยนเที�ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื�องจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุ

งาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนําสิ�งของผดิกฎหมาย ซึ�งอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  



 

 

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกดิสิ�งของสญูหาย อันเนื�องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเที�ยวเอง  

6. เมื�อท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรือค่าทัวร์ทั �งหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงื�อนไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทั �งหมด  

7. รายการนี�เป็นเพียงขอ้เสนอที�ตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั �งหนึ�ง หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมที�พักใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึ�งอาจจะปรับเปลี�ยนตามที�ระบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรื�องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปที�เขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี� / ปลอด

บหุรี�ได ้โดยอาจจะขอเปลี�ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี�พัก ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และ

ไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการ

เดนิทาง มฉิะนั�นบรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทั �งสิ�นแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม

โดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั�น 

11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื�องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที�ผู ้

เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของ

ทุกประเทศในรายการท่องเที�ยว อันเนื�องมาจากการกระทําที�ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง 

เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�น ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใิน

การจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดี�ยว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิ�ม  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของญี�ปุ่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลา

ในการทอ่งเที�ยวและ ชอ้ปปิ�งแตล่ะสถานที�นอ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา 

ซึ�งอาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครั �งที�ตอ้งเรง่รบี เพื�อใหไ้ดท้อ่งเที�ยวตามโปรแกรม 

14. บรกิารนํ�าดื�มทา่นวันละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วันเริ�มในวันที� 2 ของการเดนิทาง ถงึวันที� 3 ของการเดนิทาง รวมจํานวน 1

ขวด 

15. การบรกิารของรถบสันําเที�ยวญี�ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี�ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชั�วโมง ในวันนั�นๆ มอิาจ

เพิ�มเวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทั �งนี�ข ึ�นอยู่กับสภาพการจราจรในวัน

เดนิทางนั�นๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิPในการปรับเปลี�ยนเวลาทอ่งเที�ยวตามสถานที�ในโปรแกรมการเดนิทาง 

 
 
 


