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     โปรแกรมการเดินทาง เชา้ เท่ียง คํา่ โรงแรมท่ีพกั 

1 กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง     

2 สนามบินนาริตะ-วดัอาซากุสะ ถนนนากามิเซะ ผ่านชม

โตเกียวสกายทรี โอไดบะไดเวอรซิ์ตี้  (DMK-NRT: 

SL300 01.00-09.00) 

   FUJI HOTEL 

หรือเทียบเทา่  

(ออนเซ็น) 

3 ภเูขาไฟฟูจชิั้น 5-เรียนรูวิ้ธีการชงชาโตเกียวสวนอเุอ

โนะ-ชอ้ปป้ิงชินจกุุ 

   KEISEI HOTEL 

หรือเทียบเทา่ 

พกัหรู 4 ดาว ใกลแ้หลง่ชอ้ปป้ิง 

4 อิสระท่องเท่ียวในกรุงโตเกียว 

หรือซ้ือทวัรเ์สริมโตเกียวดิสนียแ์ลนด ์  

ฟรี !! รถรบั-สง่จากโรงแรม-ดิสนียแ์ลนด ์

   KEISEI HOTEL 

หรือเทียบเทา่ 

พกัหรู 4 ดาว ใกลแ้หลง่ชอ้ปป้ิง 

5 สนามบินนาริตะ-สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ (NRT-

DMK: SL301 10.30-15.45) 

    

 

WIFI ON BUS  มีนํ้าด่ืมบริการบนรถบสัวนัละ 1 ขวด  

หากท่านมีความจาํเป็นจะตอ้งซ้ือตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เพ่ือบินไปและกลับจากกรุงเทพฯ กรุณาสอบถาม

เท่ียวบินเพื่อยืนยนักับทางเจา้หนา้ท่ีก่อนทาํการจองและขอความกรุณาใหท้่านซ้ือตัว๋เคร่ืองบินประเภทท่ีสามารถ
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เล่ือนวันและเวลาเดินทางได ้อันเน่ืองมาจากหากเกิดความผิดพลาดจากทางสายการบิน ไม่ว่าจะเป็นการยกเลิก

เท่ียวบิน การล่าชา้ของสายการบิน การยุบเท่ียวบินรวมกัน ตารางการเดินทางมีการเปล่ียนแปลง ซ่ึงสายการบิน

พิจารณาสถานการณแ์ลว้พบว่าอยู่เหนือการความคุมของทางสายการบิน หรือจะเป็นเหตุผลเชิงพาณิชย ์หรือเป็น

เหตุผลดา้นความปลอดภัย ดังนั้นเหตุผลเหล่าน้ี อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่

รบัผิดชอบและไม่คืนค่าใชจ้า่ยใดๆ ทั้งส้ิน อน่ึง บริษัทฯ จะคอนเฟิรม์กรุป๊ ประมาณ 7-10 วนัก่อนเดินทาง ขออภยั

ในความไม่สะดวก 

 

วนัที่ 1 กรุงเทพ-สนามบินดอนเมือง 

22.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคาร 1 ชั้น 3 อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคานเ์ตอรส์ายการบิน

ไทยไลออ้นแอร ์(SL) สนามบินดอนเมือง พบเจา้หน้าท่ีของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและอาํนวยความ

สะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และหวัหนา้ทวัรใ์หค้าํแนะนําเพ่ือเตรียมความพรอ้มกอ่นออกเดินทาง 

วนัที่ 2  สนามบินนาริตะ-วดัอาซากุสะ ถนนนากามิเซะ-ผ่านชมโตเกียวสกายทรี-โอไดบะไดเวอรซิ์ตี้   ***อาบ

นํ้าแรเ่ช่ออนเซ็น*** 

01.00 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาต ินาริตะ ประเทศญ่ีปุ่น โดยสายบิน THAI LION AIR เท่ียวบินท่ี SL 

300 

 

 

 

 

 

** ไม่มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน แตมี่จาํหน่าย ใชเ้วลาบินโดยประมาณ 6 ชัว่โมง ** 

*** ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ การจดัที่นัง่ของกรุป๊ ไม่สามารถรีเควสหรือเลือกท่ีนัง่ได ้และทางสายการบินเป็นผู ้

กาํหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้*** 

09.00 น.   ถึง เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น หลงัจากผ่านขั้นตอนศุลกากรแลว้นําท่านเดินทางสู่ท่ีพกั (เวลาท่ีญ่ีปุ่น เร็ว

กวา่เมืองไทย 2 ชัว่โมง กรุณาปรบันาฬิกาของท่านเพ่ือความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***สาํคญัมาก!! 

ประเทศญ่ีปุ่นไม่อนุญาตใหน้าํอาหารสด จาํพวก เน้ือสตัว ์พืช ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษ

ปรบัและจบั***  

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูบุฟเฟตป้ิ์งยา่งสไตลญ่ี์ปุ่น 

 นําท่านเดินทางสู่ มหานครโตเกียว”เพ่ือนมสัการเจา้แม่กวนอิมทองคาํ ณ วดัอาซากุสะ วดัท่ีไดช้ื่อวา่เป็น

วดัท่ีมีความศกัด์ิสิทธ์ิ และไดร้บัความเคารพนับถือมากท่ีสุดแห่งหน่ึงในกรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองค์

เจา้แม่กวนอิมทองคาํท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ ขนาด 5.5 เมตร ซ่ึงมกัจะมีผูค้นมากราบไหวข้อพรเพ่ือความเป็นสิริมงคล

ตลอดทั้งปี ประกอบกับภายในวดัยงัเป็นท่ีตั้งของโคมไฟยกัษ์ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลกดว้ยความสูง 4.5 

เมตร ซ่ึงแขวนหอ้ยอยู่ ณ ประตูทางเขา้ท่ีอยู่ดา้นหน้าสุดของวดั ท่ีมีชื่อว่า “ประตูฟ้าคาํรณ” และถนนจาก

ประตเูขา้สู่ตวัวิหารท่ีประดิษฐานเจา้แม่กวนอิมทองคาํ มีชื่อวา่ ถนนนากามิเซะ ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของรา้นคา้ขาย

ของท่ีระลึกพื้ นเมืองต่างๆ มากมาย อาทิ ขนมนานาชนิด ของเล่น รองเทา้ พวงกุญแจท่ีระลึก ฯลฯ ใหทุ้ก



JPN7780 - ทวัรญ่ี์ปุ่น PRO TOKYO POPULAR (5วนั3คืน) เอิรธ์แทรเวล 02 361 2955 www.earththaitravel.com  3 | P a g e  

ท่านไดเ้ลือกซ้ือเป็นของฝากของท่ีระลึกและท่านสามารถเดินไปถ่ายรปูคู่กบัหอคอยท่ีสงูท่ีสุดในโลก แลนด์

มารก์แห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริมแม่น้ําสุมิดะ “หอคอยโตเกียวสกาย ทรี” (Tokyo Sky tree) (ไม่

รวมค่าข้ึนหอคอย) หอส่งสญัญาณโทรคมนาคมท่ีสงูท่ีสุดในโลก จากนั้นนาํเดินทางสู่ นําท่านเดินทางไป 

ยา่นโอไดบะ (Odaiba) คือเกาะท่ีสรา้งขึ้ นไวเ้ป็นแหล่งชอ้ปป้ิง และแหล่งบนัเทิงต่างๆ ในอ่าวโตเกียว ไดร้บั

การปรบัปรุงใหม้ีชื่อเสียงและเป็นท่ีนิยมในช่วงหลงัของปี 1990 นอกจากมีสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามตั้งอยู่

มากมายแลว้ แต่ก็ยงัคงความเป็นธรรมชาติไวด้ว้ยความอุดมสมบรูณ์ของพ้ืนท่ีสีเขียว ไดเวอรซิ์ตี้  โตเกียว 

พลาซ่า (DiverCity Tokyo Plaza) เป็นหา้งดังอีกหา้งหน่ึง ท่ีอยู่บนเกาะ โอไดบะ จุดเด่นของหา้งน้ีก็คือ 

หุ่นยนตก์ันดั้ม ขนาดเท่าของจริง ซ่ึงมีขนาดใหญ่มาก ในบริเวณหา้ง ก็จะมีรา้นคา้สําหรับคอกันดั้ม 

อยา่งเช่น กนัดัม้คาเฟ่ (Gundam Cafe) และถา้อยากเขา้ไปดูนิทรรศกาลกนัดั้ม ก็ตอ้งไปท่ี กนัดัม้ฟรอนท ์

(Gundam Front) ซ่ึงอยูใ่นบริเวณหา้ง ไดเวอรซิ์ต้ีไดเ้วลานําท่านเขา้สู่ท่ีพกั 

คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารเซ็ตสไตลญ่ี์ปุ่น 

 พกัท่ีโรงแรม FUJI HOTEL หรือระดบัเดียวกนั ใหท้่านไดผ่้อนคลายกบัการ แช่นํ้าแรอ่อนเซ็นธรรมชาต ิ

หากท่านไดแ้ชน้ํ่าแร่ผ่อนคลาย จะทาํใหผิ้วพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหิตดีข้ึน 

วนัที่ 3 ภเูขาไฟฟูจชิั้น 5-เรียนรูวิ้ธีการชงชาแบบญีปุ่่น-โตเกียว-สวนอุเอโนะ-ชอ้ปป้ิงชินจกุู 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 นําท่านเดินทางสู่ ภเูขาไฟฟูจ ิท่ีมีความสงูเหนือจากระดบัน้ําทะเล 3,776 เมตร ภเูขาท่ีมีชื่อเสียงเป็นท่ีรูจ้กั

ไปทัว่โลกในเร่ืองความสวยงามท่ีธรรมชาติไดม้อบมาใหอ้ย่างลงตัว และยงัถือว่าเป็นสัญลักษณ์หน่ึงของ

ประเทศญ่ีปุ่น ทั้งยงัเป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีมาเยือนญ่ีปุ่นตลอดทุกฤดูกาล นาํท่านข้ึนสู่

ชั้นท่ี 5 ของภเูขาไฟฟจิู ท่ีทุกท่านจะไดเ้ห็นถึงความสวยงามของตวัภเูขาและวิวโดยรอบของภเูขาไฟฟจิู และ

สมัผสักบัความหนาวเย็น ใหทุ้กท่านไดถ่้ายภาพความประทบัใจเก็บไว ้และเลือกซ้ือสินคา้ของท่ีระลึกซ่ึงเป็น

สัญลักษณ์รูปภูเขาไฟฟูจิในหลากหลายบรรยากาศไดอี้กดว้ย(ขอสงวนสิทธ์ิไม่ข้ึน ในกรณีที่อากาศไม่

เอ้ืออาํนวย หรือ ทางข้ึนปิด) และในกรณีท่ีไม่สามารถขึ้ นภูเขาไฟฟูจิไดท้างบริษัทขอสงวนสิทธ์ินําท่าน

เดินทางสู่ โออิชิปารค์ ซ่ึงเป็นจุดชมวิวภเูขาไฟฟูจิ (Mt.Fuji) ท่ีตั้งอยู่ริมฝัง่ทะเลสาบคาวากุจิโกะฝัง่เหนือ 

(Lake Kawaguchiko) ในวนัท่ีอากาศแจม่ใสสวนแหง่น้ีจะเป็นจุดชมววิท่ีสามารถมองเห็นภเูขาไฟฟจูิไดเ้กือบ

ทั้งลกูซ่ึงสวยงามมาก 

 จากน้ันนําท่านสมัผสัประสบการณพิ์ธีชงชาแบบญ่ีปุ่ น ใหท้่านไดท้ดลองชงชาดว้ยตวัท่านเองและอิสระให้

ท่านเลือกซ้ือสินคา้ราคาถกูตามอธัยาศัย บรเิวณดา้นหลงัของรา้น ท่านสามารถชมววิทิวทศัน์ของทะเลสาบ

คาวากจูิโกะและมีภเูขาไฟฟจูิท่ีสวยงามอย ูเ่บ้ืองหลงั  

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารเซ็ตสไตลญ่ี์ปุ่น 

 นาํท่านเดินทางสูส่วนอุเอโนะ (Ueno Park) ซ่ึงเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ของโตเกียว จุดชมซากุระยอด

นิยมของกรุงโตเกียว โดยจะมีตน้ซากุระเรียงรายอยู่ทั้งสองขา้งยาวไปตามทางเดินภายในสวน มีจํานวน

มากกว่า 1,000 ตน้ ทําใหดึ้งดูดผูค้นจาํนวนมากมาเยี่ยมชมในเทศกาลชมดอกซากุระ หรือท่ีเรียกกนัว่า 

งานฮานามิ (โดยปกติแลว้ซากุระจะบานช่วงประมาณกลางมีนาคมถึงกลางเดือนเมษายน ทั้งน้ีอาจมี

การเปล่ียนแปลงได ้ข้ึนอยู่กับสภาพอากาศ กรณีท่ีซากุระร่วงโรยหมดแลว้ ขอสงวนสิทธ์ินาํท่าน

เดินทางสูต่ลาดอะเมโยโกะ (Ameyoko Market) ตลาดท่ีคึกคกัเกือบตลอดเวลาตั้งอยูร่ะหว่างสถานีอุเอ
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โนะ (Ueno Station) และสถานีโอคาชิมาชิ (Okachimachi Station) มีสินคา้หลากหลายชนิดทั้งของสด 

ของใช ้เคร่ืองสาํอาง กระเป๋า รองเทา้ เส้ือผา้ทั้งของญ่ีปุ่น และของนาํเขา้ ท่ีน่ีส่วนใหญ่จะมีราคาถูก

กว่าในหา้งบางรา้นอาจจะตอ่ราคาเพ่ิมไดอี้ก  

 จากน้ันนําท่านสู่ ย่านชอ้ปป้ิงชินจุกุ ใหท่้านอิสระและเพลิดเพลินกับการชอ้ปป้ิงสินคา้มากมายและ 

เคร่ืองใช ้ไฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เคร่ืองเล่นเกมส ์หรือสินคา้ท่ีจะเอาใจคุณผูห้ญิงดว้ย กระเป๋า 

รองเทา้ เส้ือผา้ แบรนดเ์นม เส้ือผา้แฟชัน่สสาํหรบัวยัรุ่น เคร่ืองสาํอางยี่หอ้ดงัของญ่ีปุ่นไม่ว่าจะเป็น KOSE, 

KANEBO, SK II, SHISEDO และอ่ืนๆ อีกมากมาย  

คํา่ อิสระรบัประทานอาหารคํา่ตามอธัยาศยั 

ท่ีพกั KEISEI MIRAMARE HOTEL หรือเทียบเทา่ระดบัเดียวกนั 

 ที่พกัเป็นโรงแรมระดบั 4 ดาว อยู่ใจกลางเมืองชิบะ มีทาํเลอยู่หนา้สถานีรถไฟ Chibachuo Train 

Station บริเวณโรงแรมมีรา้นสะดวกซ้ือ รา้นชอ้ปป้ิง เช่น ไดโซะ มัตสึโมโตะ รา้นขายยา ใหท้่านเลือก

ซ้ือของตามอัธยาศยั และมีรา้นอาหารใหเ้ลือกล้ิมรสอย่างหลากหลาย เช่น รา้นราเม็ง ขา้วหนา้เน้ือ 

ป้ิงยา่ง เป็นตน้  

 (หอ้งพกัท่ีโรงแรม KEISEI จะเป็นแบบ Studio Twin room (1 single bed + 1 sofa bed) เน่ืองจากเป็น

โรงแรมท่ีอยู่ในเมืองและใกลส้ถานีรถไฟใตดิ้น **ในกรณีท่ีท่านจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 

ท่ีนอนเสริม] แลว้ทางโรงแรมไม่สามารถจดัหาหอ้งพกัแบบ TRIPLE ได ้ทางบริษัทอาจมีการจดั

หอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป หรอือาจมีคา่ใชจ้า่ยบางส่วนเพิ่ มเตมิ ** 

วนัที่ 4 ทัวรโ์ตเกียวดิสนียแ์ลนด ์(รถรับ-ส่ง ฟรีไม่มีค่าใชจ้่าย) หรือ อิสระชอ้ปป้ิงเพลิดเพลินในโตเกียว  

(ข้ึนรถไฟเที่ยวเอง มีค่าใชจ้า่ยตามระยะทาง) 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 OPTION A: นําท่านเดินทางสู่ โตเกียวดิสนียแ์ลนด ์หรือ ดิสนียซี์  

 รวมรถ รบั-สง่โตเกียวดสินียแ์ลนด ์ฟรี !!!!!! 

  (กรุณาระบุเวลาในการเดินทาง เน่ืองจากเป็นรถรบั-สง่ของทางโรงแรม ดงันั้นรถจะว่ิงเป็นเวลา) 

 ** ราคาดงักลา่วไม่รวมบตัรเขา้ เด็กอายุ 4-11 ปี 2,000 บาท 

 อายุ 12-17 ปี 2,400 บาท 18 ปีข้ึนไป ราคา 2,700 บาท 

 [ราคาอาจมีการเปล่ียนแปลง] ** 

 เชิญท่านพบกบัความอลงัการซ่ึงเต็มไปดว้ยเสน่หแ์ห่งตาํนานและจินตนาการของการผจญภยั ใชทุ้นในการ

ก่อสรา้ง 600 ลา้นเยน โดยการถมทะเล ท่านจะไดพ้บสัมผัสกบัเคร่ืองเล่นในหลายรูปแบบ เช่น ทา้ทาย

ความมนัสเ์หมือนอยู่ในอวกาศไปกบั SPACE MOUTAIN, ระทึกขวญักบั HAUNTED MANSION บา้นผีสิง, 

ต่ืนเตน้กบั SPLASH MOUNTAIN, นัง่เรือผจญภยัในป่ากบั JUNGLE CRUISE, เท่ียวบา้นหมีพหูต์ะลุยอวกาศ

ไปกบั BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO BLASTERS, เขา้ไปอยูใ่นโลกแหง่จินตนาการกบัการต์นูท่ีท่านช่ืนชอบ

ของ WALT DISDEY เช่น มิกกี้ เมา้ส,์ มินนิเมา้ส,์ โดนัลดั๊ก ฯลฯ หรือชอ้ปป้ิงซ้ือของท่ีระลึกภายในวนสนุก

อย่างจุใจและอีกมากมายท่ีรอท่านพิสูจน์ความมนัส์กนัอย่างเต็มท่ี ใหท่้านไดส้นุกสนานต่อกบัเคร่ืองเล่น

นานาชนิดอยา่งจุใจ 

 *อาหารกลางวนั-เยน็ อิสระตามอธัยาศยั เพ่ือความสะดวกในการชอ้ปป้ิง* 
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 OPTION B: อิสระชอ้ปป้ิงเพลิดเพลินในโตเกียว (ข้ึนรถไฟเที่ยวเอง มีค่าใชจ้า่ยตามระยะทาง) 

   สาํหรบัท่านท่ีเลือกท่ีจะอิสระในเมืองโตเกียวท่านสามารถสอบถามขอ้มลูการเดินทางจากมคัคุเทศกเ์พื่อ

ความสะดวกในการเดินทางหรือชอ้ปป้ิงในยา่นการคา้อนัทนัสมยัของมหานครโตเกียวศนูยร์วมวยัรุ่นแหล่งช้

อบป้ิงช่ือดงั  

 แนะนาํสถานท่ีทอ่งเท่ียวในโตเกียว (ไม่รวมค่าเดินทาง หรือคา่ตัว๋รถไฟ) 

 ยา่นฮาราจกุู ท่านจะไดพ้บกบัการแต่งตวัท่ีเป็นเอกลกัษณ ์แหวกแนว ตามสไตลว์ยัรุ่นญ่ีปุ่น การแต่งกาย

เลียนแบบคาแรคเตอรก์ารต์นูต่างๆ  

 โอโมเตะซนัโด รา้น Kiddyland ศนูยร์วมของเล่นหลากหลาย น่ารกั และแปลกๆ เหมาะสาํหรบัเป็นของ

ฝากเด็กเล็ก เด็กโต ตุ๊กตาบลายด ์สนูปป้ี คิตต้ี คาแรคเตอร่ต่างๆ หรือ เกมส ์ของเด็กเล่นท่ีหลากหลาย

ใหท่้านไดเ้ลือกชมเลือกซ้ือหาอยา่งจุใจ  

 ชิบูยา่ ยา่นวยัรุ่นช่ือดังอีกแห่งของมหานครโตเกียวท่านจะไดต่ื้นตาต่ืนใจกบัแฟชัน่ทนัสมยัของหนุ่มสาว
ชาวแดนปลาดิบจากรา้นคา้มากมาย มากกวา่ 100 รา้นคา้ และ “ตึก 109” ตึกชื่อดงัท่ีเป็นสญัลกัษณ์

ของยา่นน้ัน  

แนะนาํวิธีการเดินทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*อาหารกลางวนั-เยน็ อิสระตามอธัยาศยั เพ่ือความสะดวกในการชอ้ปป้ิง* 

ท่ีพกั KEISEI MIRAMARE HOTEL หรือเทียบเทา่ระดบัเดียวกนั 

วนัที่ 5 สนามบินนาริตะ-สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

  สมควรแกเ่วลานําทานเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ  

10.30 น. ออกเดินทางกลบั กรุงเทพฯ โดยสายบินTHAI LION AIR เท่ียวบินท่ี SL 301  

 (ใชร้ะยะเวลาในการเดินทางประมาณ 6.50 ช่ัวโมง)   

                   ไม่มีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเคร่ืองบิน (แตมี่จาํหน่ายบนเคร่ือง) 

15.45 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ 

*********************** 

โปรแกรมสามารถสลบัปรบัเปล่ียนไดโ้ดยไม่ตอ้งแจง้ลว่งหนา้ 
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** ปล. ไม่มีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ **  

เด็กอายุต ํา่กว่า 2 ปี ราคา 10,000 บาท 

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ และไกดท์อ้งถ่ิน (ถา้มี)ทา่นละ 1,500 บาท/ทริป (ชาํระที่สนามบินดอน

เมืองในวนัเช็คอิน) 

(ค่าทิปหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพึงพอใจของทา่น) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการทวัร ์

วนัเดินทาง ราคาผูใ้หญ ่

พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น 

พกัเด่ียวเพ่ิม ราคาทวัรไ์ม่รวมตัว๋ 

14-18 มี.ค. 63 20,999 7,900 14,999 

18-22 มี.ค. 63 21,999 7,900 15,999 

19-23 มี.ค. 63 21,999 7,900 15,999 

20-24 มี.ค. 63 23,999 7,900 17,999 

21-25 มี.ค. 63 22,999 7,900 16,999 

24-28 มี.ค. 63 22,999 7,900 16,999 

25-29 มี.ค. 63 23,999 7,900 17,999 

26-30 มี.ค. 63 23,999 7,900 17,999 

27-31 มี.ค. 63 23,999 7,900 17,999 

28 มี.ค. – 01 เม.ย. 63 22,999 7,900 16,999 

29 มี.ค. – 02 เม.ย. 63 22,999 7,900 16,999 

30 มี.ค. – 03 เม.ย. 63 22,999 7,900 16,999 

01-05 เม.ย. 63 25,999 7,900 19,999 

02-06 เม.ย. 63 29,999 7,900 23,999 

03-07 เม.ย. 63 29,999 7,900 23,999 

04-08 เม.ย. 63 28,999 7,900 22,999 

06-10 เม.ย. 63 25,999 7,900 19,999 

 
สาํคญั  กรณุาอา่นเงือ่นไขแนบทา้ยโดยละเอยีด เพือ่ประโยชนส์งูสดุแกต่ัวทา่นเอง หากชําระเงนิแลว้ทาง
บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขแลว้และไมส่ามารถ เปลีย่นแปลงเงือ่นไขใดๆ ได ้

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลีย่นหรอืงดไปบาง
รายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้

 

ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใดๆ อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไขกอ่นการเดนิทางแลว้  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ร ิม่และจบการใหบ้รกิาร ที ่สนามบนิตน้ทางขาไป เทา่น ัน้  
 
 
 
 
 
 

กรณีผูเ้ดนิทางมาจากตา่งจังหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะทําการสํารองตั๋วเครือ่งบนิ หรอืยานพาหนะ
อืน่ ๆ เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลับ ณ สนามบนิ สวุรรณภมูทิางบรษัิท จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเนือ่งจากเป็น
คา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรม 

อนัเนือ่งมากจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สายการบนิ
หรอืเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทัง้นีจ้ะคํานงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสําคญั
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07-11 เม.ย. 63 25,999 7,900 19,999 

08-12 เม.ย. 63 25,999 7,900 19,999 

09-13 เม.ย. 63 30,999 9,900 24,999 

10-14 เม.ย. 63 32,999 9,900 26,999 

11-15 เม.ย. 63 32,999 9,900 26,999 

12-16 เม.ย. 63 30,999 9,900 24,999 

13-17 เม.ย. 63 29,999 9,900 23,999 

14-18 เม.ย. 63 28,999 9,900 22,999 

15-19 เม.ย. 63 25,999 7,900 19,999 

16-20 เม.ย. 63 23,999 7,900 17,999 

17-21 เม.ย. 63 21,999 7,900 15,999 

18-22 เม.ย. 63 20,999 7,900 14,999 

19-23 เม.ย. 63 19,999 7,900 13,999 

20-24 เม.ย. 63 18,999 7,900 12,999 

21-25 เม.ย. 63 20,999 7,900 14,999 

22-26 เม.ย. 63 21,999 7,900 15,999 

23-27 เม.ย. 63 21,999 7,900 15,999 

24-28 เม.ย. 63 21,999 7,900 15,999 

อตัราค่าบริการรวม 

 คา่ตัว๋เคร่ืองบินโดยสารชั้นประหยดั รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเช้ือเพลิง 

 คา่ท่ีพกัหอ้งคู ่(2-3 ท่าน) ดงัท่ีระบุในรายการหรือระดบัเดียวกนั 

 โรงแรมท่ีพกัตามท่ีระบุ หรือเทียบเท่า (พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง)  

 หอ้งพกัท่ีโรงแรมจะเป็นแบบ Studio Twin room (1 single bed + 1 sofa bed) เน่ืองจากเป็นโรงแรมท่ีอยู่ใน

เมืองและใกลส้ถานีรถไฟใตดิ้น **ในกรณีท่ีท่านจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE  

 [2 เตยีง+1 ท่ีนอนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไม่สามารถจดัหาหอ้งพกัแบบ TRIPLE ได ้ 

 ทางบรษิทัอาจมีการจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป หรอือาจมีคา่ใชจ้า่ยบางส่วนเพ่ิมเตมิ  

 คา่อาหาร ดงัท่ีระบุในรายการ 

 คา่เขา้ชม ดงัท่ีระบุในรายการ 

 คา่รถนําเท่ียว ดงัท่ีระบุในรายการ 

 คา่ประกนัอุบติัเหตุในระหวา่งการเดินทาง วงประกนัท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรรมธรรม)์ 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 คา่ใชจ้่ายส่วนตวัของผูเ้ดินทาง อาทิ ค่าทาํหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม ค่าซกัรีด    ค่ามินิบาร์

ในหอ้งและคา่พาหนะต่างๆ ท่ีมไิดร้ะบุในรายการ 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่น กรณีประกาศใหก้ลบัมายื่นรอ้งขอวีซ่าอีกครั้ง (เน่ืองจากทางญ่ีปุ่นไดป้ระกาศ

ยกเวน้การยื่นวซ่ีาเขา้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้บัคนไทยสาํหรบัผูท่ี้ประสงคพ์าํนักระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่นไมเ่กิน 15 วนั) 
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 หากในภายหลงัทางรฐับาลญ่ีปุ่นประกาศใหย้ื่นวีซ่าตามเดิม ผูเ้ดินทางจะตอ้งจ่ายเพ่ิม 2,000 บาท สาํหรบัการยื่น

รอ้งขอวซ่ีา 

 ค่าธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋าสมัภาระท่ีมีน้ําหนักเกินกว่าท่ีสายการบินน้ันๆกาํหนดหรือสมัภาระใหญ่เกินขนาด
มาตรฐาน 

 คา่ภาษีน้ํามนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลงัจากทางบริษัทฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ 

 คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระ ท่ีหนักเกินสายการบินกาํหนด (ปกติ ขาไป 20 กก. // ขากลบั 20 กก.) 

 ค่าทิปคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิ่ น(ถา้มี) ท่านละ 1,500 บาท/ทรปิ ชาํระท่ีสนามบินในวนัเช็คอิน (ค่าทิปหวัหน้า

ทวัรแ์ลว้แตค่วามพึงพอใจของท่าน) 

 ภาษีมลูคา่เพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% (กรณีตอ้งการใบเสร็จรบัเงิน/ใบกาํกบัภาษี) 

เง่ือนไขการสาํรองท่ีนัง่ 

โอนเงินมดัจาํจาํนวน 15,000 บาท  เขา้บญัชีท่ีแจง้ไว ้ส่วนท่ีเหลือชาํระกอ่นวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 40 วนั  

ชื่อบญัช ี นายวฒันา วริิยะกติติ    บญัชีออมทรพัย ์

- ธนาคารกสิกรไทย   สาขา ซอยจารุรตัน์    เลขท่ีบญัช ี071-2-80018-6  

- ธนาคารไทยพาณิชย ์  สาขา ซอยลาซาล    เลขท่ีบญัช ี221-2-20230-1  

เมื่อทาํการโอนเงินแลว้ กรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินพรอ้มแจง้ชื่อ-นามสกุล อายุ (เพื่อใชใ้นการทาํประกนัการเดินทาง) และ

เบอรโ์ทรศพัทติ์ดต่อ พรอ้มระบุโปรแกรมทวัร ์มาท่ี 02-748-7330  

การจองจะมีผลสมบูรณ ์ก็ตอ่เม่ือมีการโอนเงินมดัจาํเรียบรอ้ยแลว้เทา่นั้น  

 ท่านควรจดัเตรียมค่าทวัรใ์หเ้รียบรอ้ยก่อนกาํหนด เน่ืองจากทางบริษัทตอ้งสาํรองค่าใชจ้า่ยในส่วนของค่าท่ีพกัและ

ตัว๋เคร่ืองบิน มิฉะน้ันจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

 หากท่านท่ีตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจงัหวดั) ใหท่้านติดต่อเจา้หน้าท่ี ก่อนออกบตัรโดยสารทุก

ครั้ง หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายท่ีเกิดข้ึน รวมถึงการล่าชา้ของสาย

การบินระหวา่งประเทศ 

 หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มีโรคประจาํตวั หรือไม่สะดวกในการเดินทาง

ท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง 

เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ หวัหน้าทวัรม์ีความจาํเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ั้งหมด 

กรณียกเลิกการเดินทาง 

 ไม่สามารถยกเลิกได ้เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชัน่ และขอเก็บเงินทั้งหมด (แต่สามารถเปล่ียนช่ือผูเ้ดินทางไดต้ามกาํหนด

ของแต่ละสายการบินกอ่น 7 วนัของการเดินทาง) 

หมายเหต ุ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 5 วนั ในกรณีท่ีไม่สามารถทาํกรุป๊ไดอ้ยา่งนอ้ย 30 ท่าน ใน

กรณีน้ีบริษทัฯ ยนิดีคืนเงินใหท้ั้งหมด หรือจดัหาคณะทวัรอ่ื์นใหถ้า้ตอ้งการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียด

บางประการในทวัรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสญูหาย สญูเสีย หรือ

ไดร้บับาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหน้าทวัรแ์ละอุบติัเหตุสุดวิสยับางประการ เช่น การจราจร, การนัดหยุด

งาน, ภยัธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ เป็นตน้ 

ขอ้มูลเพ่ิมเติม เรื่องตัว๋เคร่ืองบิน 
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ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเล่ือนวันเดินทางกลับ ท่าน

จะตอ้งชาํระค่าใชจ้า่ยสว่นตา่งท่ีสายการบิน และบริษัททวัรเ์รียกเก็บ และการจดัที่นัง่ของกรุป๊ เป็นไปโดยสายการบิน

เป็นผูก้าํหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

ขอ้มูลเพ่ิมเติม เรื่องตัว๋เคร่ืองบิน 

ในการเดินทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งชาํระ

ค่าใชจ้า่ยส่วนต่างท่ีสายการบิน และบริษัททวัรเ์รียกเก็บ และการจดัท่ีนัง่ของกรุป๊ เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้าํหนด ซ่ึง

ทางบริษัทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

จากมาตรการยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้บัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพาํนักระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15 วนั ไมว่่าจะ

ดว้ยวตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะตอ้งยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขา้เมือง เพ่ือยืนยนัการมี

คุณสมบติัการเขา้ประเทศญ่ีปุ่น* ดงัต่อไปน้ี 

1. ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่น (ทางบริษัทฯจดัการให)้ 

2. ส่ิงท่ียืนยนัวา่ท่านสามารถรบัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยท่ีอาจเกิดข้ึนในระหวา่งท่ีพาํนักในประเทศญ่ีปุ่นได ้(เช่น เงินสด บตัร

เครดิต เป็นตน้) 

3. ชื่อ ท่ีอยู ่และหมายเลขติดต่อในระหวา่งท่ีพาํนักในประเทศญ่ีปุ่น (ทางบริษัทจดัการให)้ 

4. กาํหนดการเดินทางระหวา่งท่ีพาํนักในประเทศญ่ีปุ่น (ทางบริษัทฯ จดัการให)้ 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญ่ีปุ่น (สาํหรบักรณีการเขา้ประเทศญ่ีปุ่นดว้ยมาตรการยกเวน้วีซ่า) 

1. หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลืออยู ่ไมต่ํา่กวา่ 6 เดือน  

2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระทาํในประเทศญ่ีปุ่นจะตอ้งไมเ่ป็นส่ิงท่ีขดัต่อกฎหมายและเขา้ข่ายคุณสมบติัการพาํนักระยะสั้น 

3. ในขั้นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพาํนักไมเ่กิน 15 วนั 

4. เป็นผูท่ี้ไมม่ีประวติัการถกูส่งตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่น มิไดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และ

ไมเ่ขา้ขา่ยคุณสมบติัท่ีจะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

หมายเหต ุ:  กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทาํการจอง เพ่ือความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหว่าง

ทา่นลกูคา้และบริษทั 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางหรือปรบัราคาคา่บริการข้ึนในกรณีท่ีมผีูร่้วมคณะไมถึ่ง 30 ท่าน  

 ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคา่น้ํามนัและภาษีสนามบินทุกแหง่เพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัข้ึนกอ่นวนัเดินทาง  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ  

 บริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทว้ง, การนัดหยุด

งาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การนําส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ  

 บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ

โจรกรรม และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง  

 เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเง่ือนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด 

 กรณีท่ีท่านเป็นอิสลาม ไมท่านเน้ือสตัว ์หรือ แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หน้าท่ีเป็นกรณีพิเศษ 

 รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยนืยนัจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลงัจากไดส้าํรองโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศ

เรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซ่ึงอาจจะปรบัเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม  
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 การจดัการเร่ืองหอ้งพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้บักรุ๊ปท่ีเขา้พกั  โดยมีหอ้งพกัสาํหรบัผูส้บูบุหร่ี / ปลอด

บุหร่ีได ้โดยอาจจะขอเปล่ียนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท่ี้พกั ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความพรอ้มใหบ้ริการของโรงแรม และไม่

สามารถรบัประกนัได ้  

 กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใชว้ีลแชร์ กรุณาแจง้บริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการ

เดินทาง มิฉะน้ันบริษัทฯไมส่ามารถจดัการไดล่้วงหน้าได ้ 

 มคัคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธิในการใหค้าํสญัญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลงนาม

โดยผูม้ีอาํนาจของผูจ้ดักาํกบัเท่าน้ัน 

 ผูจ้ัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีท่ีผู ้

เดินทางไมผ่่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของ

ทุกประเทศในรายการท่องเท่ียว อันเน่ืองมาจากการกระทําท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง 

เอกสารเดินทางไมถ่กูตอ้ง หรือ การถกูปฏเิสธในกรณีอ่ืน ๆ  

 กรณีตอ้งการพกัแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรือหอ้งแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิใน

การจดัหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คือ 1 หอ้งพกัคู ่และ 1 หอ้งพกัเด่ียว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพ่ิม  

 สภาพการจลาจรในช่วงวนัเดินทางตรงกบัวนัหยุดเทศกาลของญ่ีปุ่น หรือ วนัเสารอ์าทิตย ์รถอาจจะติด อาจทาํใหเ้วลา

ในการท่องเท่ียวและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานท่ีน้อยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมคัคุเทศก ์และคนขยัรถในการบริหารเวลา ซ่ึง

อาจจะขอความร่วมมือจากผูเ้ดินทางในบางครั้งท่ีตอ้งเร่งรีบ เพ่ือใหไ้ดท่้องเท่ียวตามโปรแกรม 

 เน่ืองจากการเดินทางท่องเท่ียวในครั้งน้ี เป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายขาดกบับริษัทตวัแทนในต่างประเทศ ทางบริษัทจึง

ขอสงวนสิทธ์ิ ไม่สามารถขอรบัเงินคืนไดใ้นบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหน่ึงท่ีท่านไม่ตอ้งการไดร้บับริการ หาก

ระหวา่งเดินทาง สถานท่ีท่องเท่ียวใดท่ีไม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไม่

สามารถคืนคา่ใชจ้า่ยไม่วา่ส่วนใดส่วนหน่ึงใหท่้าน เน่ืองจากทางบริษัทไดท้าํการจองและถกูเก็บค่าใชจ้า่ยแบบเหมาจา่ย

ไปล่วงหนา้ทั้งหมดแลว้ 

 บริการน้ําด่ืมท่านวนัละ 1 ขวด ต่อคนต่อวนั เร่ิมในวนัท่ี 2 ของการเดินทาง ถึงวนัท่ี 3 ของการเดินทาง การบริการของ

รถบสันําเท่ียวญ่ีปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่น สามารถใหบ้ริการวนัละ 10 ชัว่โมง ในวนัน้ันๆ มิอาจเพิ่มเวลาได ้

โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดินทางน้ันๆเป็น

หลกั จงึขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนเวลาท่องเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 

 กรณีพาสปอรต์ต่างชาติท่ีตอ้งการเดินทางไปกบัทวัร ์**ผูเ้ดินทางตอ้งดําเนินการเช็คเร่ืองการทาํวซ่ีาในการเขา้ประเทศ
ญ่ีปุ่นดว้ยตนเอง และหากมีคา่ใชจ้า่ยเพิม่เติมผูเ้ดินทางตอ้งรบัผิดชอบในส่วนน้ันๆ ซ่ึงหากวนัเดินทางผูเ้ดินทางไมไ่ดข้อวี

ซ่า จะถือวา่เป็นความผิดของผูเ้ดินทางเองและจะไมร่บัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยต่างๆ 

 กรณีท่ีท่านถกูปฎิเสธการเดินทางเขา้เมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายท่ีจะเกิดขึ้ นตามมา และ จะไม่
สามารถคืนเงินค่าทวัรท่ี์ท่านชาํระเรียบรอ้ยแลว้ไมว่า่ส่วนใดส่วนหน่ึง 

 หากวนัเดินทาง เจา้หน้าท่ีสายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง  

(พาสปอรต์) ของท่านชาํรุดแมเ้พยีงเล็กน้อย เชน่ เปียกน้ํา ขาดไปหน้าใดหนา้หน่ึง มีหนา้ใดหน้าหน่ึงหายไป มีกระดาษ

หน้าใดหน้าหน่ึงหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนังสือเดินทาง เป็นตน้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน ทางสายการ

บิน หรือ เจา้หน้าท่ีด่านตรวจคนออก และ เขา้เมือง มีสิทธ์ิไม่อนุญาตใหท่้านเดินทางต่อไปได ้ดังน้ันกรุณาตรวจสอบ 

และ ดูแล หนังสือเดินทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชาํรุด กรุณาติดต่อกรมการกงสุล

กระทรวงการต่างประเทศเพ่ือทาํหนังสือเดินทางฉบบัใหม่ โดยใชฉ้บบัเก่าไปอา้งอิง และ ยืนยนัดว้ย พรอ้มกบัแจง้มาท่ี
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บริษัทเร็วท่ีสุด เพือ่ยืนยนัการเปล่ียนแปลงขอ้มลูหนังสือเดินทาง หากท่านไดส่้งเอกสารมาท่ีบริษัทเรียบรอ้ยแลว้ กรณีท่ี

ยงัไม่ออกบตัรโดยสาร ท่านสามารถเปล่ียนแปลงไดไ้ม่มีค่าใชจ้่าย แต่หากออกบตัรโดยสาร (ตัว๋เครื่องบิน) เรียบรอ้ย

แลว้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ้า่ยท่ีเกิดข้ึนจริงทั้งหมด ซ่ึงโดยส่วนใหญ่ตัว๋เคร่ืองบินแบบกรุ๊ปจะออก

กอ่นออกเดินทางประมาณ 14-20 วนั ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บักระบวนการและขั้นตอนของแต่ละคณะ 

 กรณีท่ีท่านไมผ่่านด่านตรวจคนออก หรือ เขา้เมือง (หา้มไมใ่หเ้ดินทางต่อ ไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ

ในการคืนคา่ใชจ้า่ยใหไ้มว่า่ส่วนใดส่วนหน่ึงทั้งส้ิน 
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