
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOKYO FUJI LAVENDER 5D3N 

ทวัร ์เรยีล เรียล...โตเกียว มว๊ง ม่วง 



 

 

 

 

21.30 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้ โดยสารขาออกระหว่างประเทศชัน้ 4 สนามบินสุวรรณภูมิ 

เคาน์เตอร์ สายการบิน THAI AIR ASIA X (XJ) พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ

และอ านวยความสะดวก 

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

เที่ยวบินที่ XJ 600 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง ) ใช้ระยะเวลาในการเดินทาง

ประมาณ 6.05 ชัว่โมง 

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-ถ่ายรปูหอคอยโตเกียวสกายทรริีม

แม่น ้าสุมิดะ-เมืองคาวาโกะเอะ-ศาลเจ้าฮิกาวะ-ถนนครุาสึคริุ-หอระฆงัเวลาโทคิโนะคาเนะ-
ตรอกขนมโบราณคาชิยะโยโคโช-หมู่บ้านโอชิโนะฮกัไก 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 
08.00 น. คณะเดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่ น (**เวลาที่ประเทศญี่ปุ่ นจะเร็วกว่าประเทศ

ไทย 2 ชม. ควรปรับนาฬิกาของท่านเพื่อสะดวกในการนดัหมาย) หลงัผ่านพิธีตรวจคนเข้า

เมืองแล้ว จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ วัดเซ็นโซจิ หรือวัดอาซากุสะ (Sensoji Temple or 

Asakusa Temple) เป็นวดัที่ขึน้ชื่อว่าเก่าแก่มากที่สดุของเมืองโตเกียวแห่งนี  ้ถูกสร้างขึน้เสร็จ

เมื่อประมาณปี ค.ศ. 645 เป็นหนึ่งในวัดที่เก่าแก่และเป็นที่นิยมมากที่สุดวัดหนึ่งของเมือง

โตเกียว โดยจะมี ถนนนากามิเสะ (Nakamise Street) ที่เป็นถนนยาวเข้าสู่พืน้ที่ภายในวดัที่

จะเต็มไปด้วยร้านค้ามากมาย โดยนกัท่องเที่ยวนิยมถ่ายภาพที่ระลึกกับโคมแดงอนัใหญ่ๆ ที่

เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ส าคัญมากๆ ของวัดแห่งนี ้จากนัน้น าท่านแวะ ถ่ายรูปโตเกียว

สกายทรีริมแม่น า้สุมิดะ (Tokyo Sky Tree) หอคอยที่สงูที่สดุในโลก จดัเป็นแลนด์มาร์กอีก

อย่างหนึ่งของกรุงโตเกียวบริเวณริมแม่น า้สมุิดะ เป็นหอส่งสญัญาณโทรคมนาคมที่สงูที่สดุใน

โลก เปิดให้บริการตัง้แต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2012 โดยหอนีม้ีความสูง 634 เมตร สามารถ

ท าลายสถิติความสงูของหอกวางตุ้ง ในมณฑลกว่างโจว ซึ่งมีความสงู 600 เมตร และหอซีเอ็น 

ทาวเวอร์ ในนครโตรอนโต ของแคนาดา มีความสูง 553 เมตร ทิวทัศน์ของหอคอยโตเกียว

สกายทรีที่บรรจุเทคโนโลยีแนวหน้าสุด สามารถมองเห็นได้จากละแวกวัดอาซากุสะที่เต็มไป

ด้วยกลิ่นอายแบบเมืองเก่าของเอโดะ (ราคาทัวร์ไม่รวมค่าขึน้หอคอย) ซึ่งริมแม่น า้สุมิดะนัน้ 

ท่านสามารถเก็บภาพความประทบัใจกบัความสวยงามตามอธัยาศยั 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1) 

จากนัน้น าท่านสู่ เมืองคาวาโกเอะ (Kawagoe) เป็นนครศูนย์กลางใน จ.ไซตามะ ประเทศ

ญ่ีปุ่ น เมืองนีไ้ด้รับฉายาว่าเป็นเมือง "เอโดะจิ๋ว" (Little Edo) ด้วยอาคารบ้านเรือนภายในเขต

เมืองเก่าที่ยังคงอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี เป็นสถาปัตยกรรมเก่าสมยัยุคเอโดะ การเดินทางจาก

โตเกียวง่าย และใช้เวลาเดินทางเพียงประมาณ 1 ชม. เท่านัน้ ให้ท่านได้สกัการะ ศาลเจ้าฮิกา

วะ (Hikawa Shrine) เป็นศาลเจ้าเก่าแก่ในนิกายชินโตของญ่ีปุ่ นที่มีชื่อเสียงในหมู่คนญ่ีปุ่ น

มากเร่ืองการขอเร่ืองความรัก มีอายุเก่าแก่กว่า 1,500 ปี ซึ่งศาลเจ้าแห่งนีบู้ชาเทพเจ้าถึง 5 

องค์ด้วยกัน แต่ละองค์ล้วนเป็นเทพที่เป็นพ่อแม่ลูก คนญ่ีปุ่ นจึงเชื่อกันว่าเป็น “เทพเจ้าแห่ง

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


 

 
ความรัก”, “เทพเจ้าแห่งความสมัพนัธ์ระหว่างสามี-ภรรยา” และ “เทพเจ้าแห่งความสมัพนัธ์

ระหว่างครอบครัว” จากนัน้น าท่านสู่ ถนนคุราสึคุริ (Kurazukuri) ย่านเมืองเก่าของเมือง ให้

ท่านได้เก็บภาพบรรยากาศย้อนยุคสมยัเอโดะ บ้านเรือนย้อนยุคที่ทอดยาวริมสองฝ่ัง ให้ท่าน

ได้ชม หอระฆังเวลาโทคิโนะคาเนะ (Toki no Kane) ก่อสร้างเป็นอาคารสามชัน้ สูง 16 

เมตร อายยุาวนานกว่า 350 ปี ได้ชื่อว่า เป็นสญัลกัษณ์ของเมืองคาวาโกเอะ จากนัน้ให้ท่านได้

เดินเที่ยว ตรอกขนมโบราณคาชิยะโยโคโช (Kashiya Yokocho) หรือตรอกลูกกวาด 

(Candy Alley) เป็นตรอกซอยเล็กๆ ที่มีร้านค้าขายขนมโหลราคาถูกแบบโบราณ และอาหาร

ว่าง ส่วนใหญ่จะเป็นบ้านของชาวบ้านในย่านนัน้ที่เปิดเป็นร้านขนมกันมาตัง้แต่สมัยโบราณ 

ให้ท่านอิสระเลือกซือ้ขนม ของกินเล่น หรือของฝาก และเพลิดเพลินไปกับบรรยากาศของ

ช่วงเวลาสมยัโชวะตามอธัยาศยั น าท่านเดินทางสู ่หมู่บ้านโอชิโนะ ฮักไก (Oshino Hakkai) 

โอชิโนะ ฮกัไก เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ประกอบด้วยบ่อน า้ 8 บ่อในโอชิโนะ ตัง้อยู่ระหว่างทะเลสาบ

คาวากจูิโกะกบัทะเลสาบยามานาคาโกะ บ่อน า้ทัง้ 8 นีเ้ป็นน า้จากหิมะที่ละลายในช่วงฤดรู้อน 

ที่ไหลมาจากทางลาดใกล้ๆ ภูเขาไฟฟูจิผ่านหินลาวาที่มีรูพรุนอายุกว่า 80 ปี ท าให้น า้ใส

สะอาดเป็นพิเศษ นอกจากนีย้งัมีร้านอาหาร ร้านจ าหน่ายของที่ระลึก และซุ้มรอบๆ บ่อที่ขาย

ทัง้ผกั ขนมหวาน ผกัดอง งานฝีมือ และผลิตภณัฑ์ท้องถิ่นอ่ืนๆ อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกบั

การถ่ายรูปและซือ้ของที่ระลกึตามอธัยาศยั 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (2) (พิเศษ!! อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ขาปู)  
ที่พัก Yukari No Mori หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน 

ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น า้แร่ออนเซ็นธรรมชาติ เชื่อว่าถ้าได้แช่น า้แร่แล้ว จะท าให้

ผิวพรรณสวยงาม และช่วยให้ระบบหมนุเวียนโลหิตดีขึน้ 

 
 
 
 



 

 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

จากนัน้น าท่านสู ่สวนโออิชิ (Oishi Park) (รวมค่าเข้าชม) สวนสาธารณะริมทะเลสาบคาวากู

จิโกะ เป็นหนึ่งในจุดชมวิวยอดฮิตของภูเขาไฟฟูจิ ซึ่งในฤดหูน้าร้อนนัน้ สามารถชื่นชมความ

งามของทุ่งดอกลาเวนเดอร์โดยมีภูเขาไฟฟูจิในหน้าร้อนเป็นฉากหลงั เราสามารถถ่ายภาพ

ดอกไม้หลากสีสนัโดยมีภูเขาไฟฟูจิเป็นพืน้หลงั ให้ท่านเดินชมพร้อมเก็บภาพความประทบัใจ

ไปตามถนนดอกไม้ เพื่อชมภูเขาไฟฟูจิอันงดงาม เราจะรู้สึกผ่อนคลายจนลืมเวลาไปได้เลย 

ด้านในมีศูนย์ Kawaguchiko Natural Living Center ที่สามารถซือ้ของฝากสินค้าหัตถกรรม

ท้องถิ่นมากมายอีกด้วย (**การบานของดอกไม้ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศเป็นส าคญั ปกติจะอยู่

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

Fuji 5th Station) ให้ท่านสมัผสัภเูขาไฟฟูจิอย่างใกล้ชิดที่บริเวณขัน้ที่ 5 ซึง่เป็นจดุที่รถโดยสาร

สามารถขึน้ไปจอดได้ ภเูขาไฟฟจูินัน้ เป็นภเูขาไฟที่สงูที่สดุในญ่ีปุ่ น และยงัเป็นสญัลกัษณ์ของ

ประเทศญ่ีปุ่ นอีกด้วย ท่านสามารถชมความงามของภูเขาไฟฟูจิได้ตลอดทัง้ปี เพราะในแต่ละ

วนัท่ีสาม   สวนโออิชิ-ภเูขาไฟฟจิู ชัน้ 5-เรียนรู้พิธีชงชาแบบญ่ีปุ่ น-โอไดบะ-Diver City Plaza-ย่านชินจูก-ุ

ถ่ายรปู Cat 3D 



 

 
ฤด ูภเูขาไฟฟจูิจะมีความงดงามที่แตกต่างกนั อีกทัง้ยงัเป็นเป็นภูเขาไฟที่สวยงามไม่ว่าจะมอง

จากมุมไหนก็ตาม (**หมายเหตุ การขึน้ชมภูเขาไฟฟูจิชัน้ 5 นัน้ ขึน้อยู่กับสภาพอากาศ) 

จากนัน้น าท่านสมัผัสประสบการณ์พิเศษ เรียนรู้พิธีชงชาแบบญี่ปุ่ น (Shikido) ให้ท่านได้

เรียนรู้วิธีชงชาแบบธรรมเนียมญ่ีปุ่ น มีเซนเซมาสอนการชงชาแบบญ่ีปุ่ นตัง้แต่การวอร์ม

อุปกรณ์ การชง และขัน้ตอนการด่ืม อีกทัง้ยังเป็นการชงชาที่วิวทิวทัศน์ดีมากๆ ท่านจะได้

มองเห็นทัง้วิวภเูขาไฟฟจูิ และทะเลสาบคาวากจูิโกะ 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4) 

จากนัน้น าท่านเดินทางสู่กรุงโตเกียวอีกครัง้ น าท่านสู่ โอไดบะ (Odaiba) และ Diver City 

Plaza เป็นเกาะจ าลองขนาดใหญ่ซึ่งสร้างขึน้จากการถมทะเลบริเวณอ่าวโตเกียว  เติบโตขึน้

อย่างรวดเร็วในฐานะเขตท่าเรือ จนถึงช่วงทศวรรษที ่1990 โอไดบะ ได้กลายเป็นย่านการค้า มี

ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ท่ีพกัอาศยั และแหล่งนนัทนาการที่ใหญ่โตแห่งหนึ่ง ให้ท่านได้ชม 

Unicorn Gundam หุ่นกันดัม้ตัวใหม่เป็นรุ่น RX-0 Unicorn Gundam ในโหมด Destroy เป็น

หุ่นสีขาว-แดง มีความสูงประมาณ 24 เมตร สูงกว่าหุ่นตัวเดิมถึง 6 เมตร และช้อปปิ้งตาม

อธัยาศยั จากนัน้น าท่านช้อปปิง้ ย่านชินจูกุ (Shinjuku) และถ่ายรูปกับ Cat 3D ย่านช้อปปิง้

ซึ่งเต็มไปด้วยห้างสินค้าแฟชั่น และห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่อย่าง Isetan, Takashimaya 

และ Marui เรียงรายกันอยู่มากมาย อีกทัง้ยังให้ท่านได้ชม และถ่ายรูปกับ Cat 3D ซึ่งเป็นที่

สนใจของทัง้คนญ่ีปุ่ น และต่างชาติที่ผ่านมายงัแยกชินจูกุ บริเวณตึก Cross Shinjuku จะเจอ

แมวยักษ์โผล่มาให้เห็น ซึ่งเป็นป้ายโฆษณาแบบ 3 มิติ “Cross Shinjuku Vision” ที่ความ

คมชดัระดบั 4K นัน่เอง แมวยกัษ์ขนาดใหญ่ที่ขยบัตวัไปมาเสมือนจริง สร้างความฮือฮาให้คน

ญ่ีปุ่ นต่างถ่ายคลิปแชร์กนัในโลกออนไลน์กนัเป็นอย่างมาก และบริเวณทางออกฝ่ังตะวนัออก

ของสถานีชินจกุุ ยงัมีห้างร้านให้นกัท่องเที่ยวหลากหลายกลุ่มวยัได้ช้อปปิง้กนัอย่างจุใจ ไม่ว่า

จะเป็นดิสเคาท์สโตร์อย่าง Don Quijote ร้านขายเคร่ืองใช้ไฟฟ้าอย่าง Yamada Denki หรือจะ

เป็น Shinjuku Subnade ซึง่มีร้านสินค้าหลากหลายแบรนด์ให้ท่านได้ช้อปปิง้กนัตามอธัยาศยั  
เย็น อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย 



 

 
ที่พัก Hotel Welco Narita หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน 

 
 
 

 

 
 

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

- ดิสนีย์แลนด์ (Disneyland) (ติดต่อพนักงานขายเพื่อสอบถามราคา) “ดิสนีย์แลนด์” โลก

แห่งจินตนาการของราชาการ์ตูนญ่ีปุ่ น โดยที่โตเกียวแห่งนี ้ เป็นดิสนีย์แลนด์แห่งแรกที่สร้าง

นอกประเทศสหรัฐอเมริกา สร้างขึน้ในปี พ.ศ. 2526 จากการถมทะเล ท่านจะได้สนกุสนานกบั

เคร่ืองเล่นมากมายนานา หรือผจญภัยในดินแดนต่างๆ ทัง้เคร่ืองเล่นตัวใหม่จากภาพยนตร์

การ์ตูนเร่ืองดัง Toy Story ทัง้ฉากรบกลางทะเลคาริเบียนในดินแดนโจรสลัดจากภาพยนตร์ 

วนัท่ีส่ี    อิสระเตม็วนั 



 

 
The Pirate of Caribbean หรือเขย่าขวัญกับบ้านผีสิงใน Haunted Mansion ชมภาพยนตร์

สามมิติ The Invention of the Year อีกทัง้ท่านได้เพลิดเพลินไปกบัการเลือกซือ้สินค้าที่ระลึก

สุดน่ารักในดิสนีย์แลนด์ ท่านยังจะได้สมัผัสใกล้ชิดกับตัวการ์ตูนเอกจากวอลท์ดิสนีย์ อย่าง 

มิกกี ้เม้าส์ มินนี่ เม้าส์ พร้อมผองเพื่อนตัวการ์ตูนอีกมากมาย หรือชมขบวน “อิเล็คทริค

พาเหรด” ซึง่จะจดัเป็นริว้ขบวนเพื่อแสดงให้นกัท่องเที่ยวได้ชมอย่างสวยงาม และอลงัการด้วย

เคร่ืองแต่งกายของนักแสดง รวมทัง้ตวัการ์ตูนต่างๆ ของดิสนีย์ อาทิ ตวัละครจากภาพยนตร์

เร่ือง “อะลาดิน” “ทอย สตอร่ี” ที่ออกมาเต้น และเดินขบวนเสมือนอยู่ในโลกแห่งเทพนิยายนัน้ 

จะตกแต่งไปด้วยดวงไฟสวยงามนับล้านดวง สามารถเปลี่ยนสีไปมาตามท่วงท านองเพลงที่

เปิดประกอบการเดินขบวน อีกทัง้ยงัได้ชื่อว่าเป็นไฮไลท์ของวันยามค ่าคืนที่เต็มไปด้วยความ

ฝันเลยทีเดียว 

- ย่านชินจูกุ (Shinjuku) ย่านช้อปปิ้งที่คนไทยคุ้นเคย และรู้จักกันเป็นอย่างดี ท่านจะได้ 

เพลิดเพลินไปกบัการจบัจ่ายซือ้สินค้านานาชนิดของนกัท่องเที่ยวทุกเพศทุกวยั ซึ่งเต็มไปด้วย

ห้างสินค้าแฟชั่น และห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่อย่าง Isetan, Takashimaya และ Marui 

เรียงรายกนัอยู่มากมาย ท่านสามารถหาซือ้สินค้านานาชนิดได้จากที่นี่ ไม่ว่าจะเป็นร้านซานริ

โอะ ร้านขายเคร่ืองใช้ไฟฟ้าอิเลคทรอนิกส์ กล้องถ่ายรูป ดิจิตอล นาฬิกา เคร่ืองส าอาง ร้าน 

MUJI ร้านค้าร้อยเยน ร้าน UNIQLO ร้านขายสินค้าแบรนด์เนมมือสอง หรือถ่ายรูปกับ Cat 

3D ซึ่งเป็นที่สนใจของทัง้คนญ่ีปุ่ น และต่างชาติที่ผ่านมายังแยกชินจูกุ บริเวณตึก Cross 

Shinjuku จะเจอแมวยักษ์โผล่มาให้เห็น ซึ่งเป็นป้ายโฆษณาแบบ 3 มิติ “Cross Shinjuku 

Vision” ที่ความคมชัดระดับ 4K นั่นเอง แมวยักษ์ขนาดใหญ่ที่ขยับตัวไปมาเสมือนจริง สร้าง

ความฮือฮาให้คนญ่ีปุ่ นต่างถ่ายคลิปแชร์กันในโลกออนไลน์กันเป็นอย่างมาก และบริเวณ

ทางออกฝ่ังตะวนัออกของสถานีชินจกุุ ยงัมีห้างร้านให้นกัท่องเที่ยวหลากหลายกลุม่วยัได้ช้อป

ปิ้งกันอย่างจุใจ ไม่ว่าจะเป็นดิสเคาท์สโตร์อย่าง Don Quijote ร้านขายเคร่ืองใช้ไฟฟ้าอย่าง 

Yamada Denki หรือจะเป็น Shinjuku Subnade ซึ่งมีร้านสินค้าหลากหลายแบรนด์ให้ท่าน

ได้ช้อปปิง้กนัตามอธัยาศยั 



 

 
- ย่านฮาราจูกุ (Harajuku) เป็นหนึ่งในพืน้ที่หลกัของการสญัจรอนัคกึคกัของคนญ่ีปุ่ น ย่านฮา

ราจูกุ เป็นย่านที่ขึน้ชื่อในเร่ืองของแฟชั่นเป็นอย่างมาก ทัง้แฟชั่นล า้สมัย คอสเพลย์ หรือการ

แต่งตัวตามศิลปินที่โด่งดัง เพราะเป็นจุดก าเนิดของการสร้างสรรค์แฟชั่นชนิดต่างๆ ที่มี

เอกลกัษณ์เฉพาะตวั และได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในหมู่วยัรุ่น ซึง่บางวนัก็จะมีวยัรุ่นแต่ง

กายด้วยชุดคอสเพลย์ต่างๆ มาเดินเที่ยว หรือร้านต่างๆ ก็จะแต่งกายด้วยชุดคอสเพลย์เพื่อ

สร้างสีสนัให้กบัย่านนีเ้ป็นอย่างมาก 

- พระราชวังอิมพีเรียล (Imperial Palace) คือสถานที่ประทบัของสมเด็จพระจักรพรรดิแห่ง

ญ่ีปุ่ น ภายในพืน้ท่ีกว้างใหญ่ ประกอบด้วยพระต าหนกั และอาคารต่างๆ มากมาย ในอดีตเคย

เป็นที่ตัง้ของปราสาทเอโดะ (Edo Castle) บริเวณพระราชวงัจึงล้อมรอบด้วยคนู า้ และก าแพง

หินสงูตระหง่าน พระราชวงัแห่งนีย้งัใช้เป็นสถานที่จดังานพิธีส าคญัๆ อีกด้วย 

- ศาลเจ้าเมจิ (Meiji Shrine) เป็นศาลเจ้าแบบชินโตที่มีความส าคัญมากในประเทศญ่ีปุ่ น 

การสร้างศาลเจ้าแห่งนีเ้ป็นงานยิ่งใหญ่ระดับชาติ มีการออกแบบ และสร้างโดยนักออกแบบ

ชัน้น า และช่างฝีมือ ชาวญ่ีปุ่ นได้มีส่วนร่วมในการเป็นส่วนหนึ่งของศาลเจ้า ด้วยการบริจาค

ต้นไม้เพื่อปลูกเป็นป่ารอบๆ ศาลเจ้า มีต้นไม้ถูกส่งมาจากทั่วญ่ีปุ่ นถึง 100,000 ต้น มักจะมี

การจดังานแต่งงานที่นี่อยู่บ่อยๆ ในวนัปีใหม่จะมีชาวญ่ีปุ่ น และ นกัท่องเที่ยวมาขอพรที่ศาล

เจ้าแห่งนีถ้ึง 3 ล้านคน  

 *** อิสระอาหารกลางวัน และอาหารเย็น เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาตามอัธยาศัย *** 
ที่พัก  Hotel Welco Narita หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (6) 

  ได้เวลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู ่สนามบินนาริตะ... 

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

เที่ยวบินที่ XJ 601 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง ) ใช้ระยะเวลาในการเดินทาง

ประมาณ 6.45 ชัว่โมง 

วนัท่ีห้า   กรงุโตเกียว-สนามบินนาริตะ-กรงุเทพฯ (สนามบินสุวรรณภมิู) 



 

 
14.00 น. คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพและความประทบัใจ... 

☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻ 

 

 

 

 

 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

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 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** กรุณาศึกษารายละเอียดทัง้หมดก่อนท าการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่าน

ลูกค้า และบริษทัฯ เมื่อท่านตกลงช าระเงนิมัดจ า หรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบริษทัฯ แล้ว ทางบริษทัฯ จะ

ถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆทัง้หมด *** 



 

 
**ท่านใดมีเที่ยวบินภายในประเทศ ให้ท่านจองเป็นสายการบิน แอร์เอเชีย เท่านัน้** 

** ทัง้นีห้ากสายการบิน หรือเที่ยวบนิหลักเกิดการล่าช้า ทางบริษัทฯจะพิจารณาชดเชยค่าเสียหายเฉพาะในส่วน
สายการบินภายในประเทศที่เป็นสายการบนิเครือเดียวกนักบัเที่ยวบนิหลกัเท่านัน้ นอกเหนือจากสายการบนิที่ทาง

บริษัทฯ แจ้ง ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบ และพิจารณาทุกๆ กรณี เน่ืองจากทางบริษัทฯ ได้จ าหน่าย
โปรแกรมทัวร์ที่เร่ิมเดินทางจาก สนามบนิสุวรรณภูมิ ไม่นับรวมการเดนิทางจากสนามบนิอื่นๆ  และให้แจ้งต่อ

พนักงานขายล่วงหน้าก่อนท าการซือ้บัตรโดยสารภายในประเทศทุกครัง้ เน่ืองจากต้องได้รับการยืนยันเที่ยวบนิหลัก 
และกรุ๊ปคอนเฟิร์ม เพื่อประโยชน์ของตวัท่านเอง ** 

 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์  รายการทวัร์สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การระบาดของ

โรคติดต่อ, การเมือง, สายการบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การบริการของรถบสัน าเที่ยวญ่ีปุ่ นตามกฎหมายของ

ประเทศญ่ีปุ่ น สามารถให้บริการวนัละ 10 ชัว่โมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมคัคุเทศก์ และคนขบัจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความ

เหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนัน้ๆ เป็นหลกั จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนเวลาท่องเท่ียวตาม

สถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 

 

อัตราค่าบริการรวม 

✓ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ไป-กลบั ตามรายการท่ีระบ ุรวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน า้มนั  

✓ ค่ารถโค้ชปรับอากาศ  

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

✓ ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบ ุ   

✓ ค่าอาหาร ตามรายการท่ีระบ ุ  

✓ ค่าเบีย้ประกนั อุบตัิเหตใุนระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินประกนัท่านละ 500,000 บาท (ไม่ครอบคลมุถึงสขุภาพ 

อาการเจ็บป่วย หรือโรคประจ าตัว) กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินประกันท่านละ 

1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)  

✓ ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 

 

 

 



 

 
อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

× ค่าใช้จ่ายส่วนตวัของผู้ เดินทาง อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เคร่ืองดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ใน

ห้อง และค่าพาหนะต่างๆ ท่ีมิได้ระบใุนรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ น กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครัง้ (เนื่องจากทางญ่ีปุ่ นได้ประกาศ

ยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทยส าหรับผู้ที่ประสงค์พ านกัระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไม่เกิน 15 วนั) 

× หากในภายหลงัทางรัฐบาลญ่ีปุ่ นประกาศให้ยื่นวีซ่าตามเดิม ผู้ เดินทางจะต้องจ่ายเพิ่ม 2,000 บาท ส าหรับการยื่นร้อง

ขอวีซ่า 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน า้หนักเกินกว่าที่สายการบินนัน้ๆ  ก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน 

× ค่าภาษีน า้มนัท่ีทางสายการบินเรียกเก็บเพิ่มในภายหลงัจากทางบริษัทฯ ได้ออกตัว๋เคร่ืองบินไปแล้ว 

× ค่ามคัคเุทศก์ท้องถิ่น และหวัหน้าทวัร์คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

× ค่าทปิมัคคุเทศก์, คนขับรถ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทปิหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน 

 

เดินทางขัน้ต ่า 30 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้ เดินทางทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพิ่ม

เพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ

งดออกเดินทาง และเล่ือนการเดินทางไปในวนัอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า  

 

1. เงื่อนไขการจอง และการช าระเงนิ (เฉพาะการส่งจอยทัวร์เท่านัน้ ไม่รวมการตัดกรุ๊ป หรือกรุ๊ปเหมา) 

 มัดจ าท่านละ 20,000 บาท ภายหลงัจากที่ท่านได้รับอินวอยซ์การจอง 3 วนั กรณีลูกค้าท าการจองน้อยกว่าวัน

เดินทาง 25 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจ านวนทันทีในวันจองเท่านัน้   

 ส่วนท่ีเหลือ ช าระก่อนวนัเดินทาง 30 วนั (นบัรวมวนัเสาร์ และอาทิตย์)  

• หากไม่ช าระมดัจ าตามทีก่ าหนด ขออนญุาตตดัทีน่ัง่ให้ลูกคา้ท่านอืน่ทีร่ออยู่ 

• หากช าระไม่ครบตามจ านวน บริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติัโดยไม่มีเงือ่นไข 

• เมื่อท่านช าระเงินไม่ว่าจะทัง้หมด หรือบางส่วน ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขและข้อตกลงต่างๆทีไ่ด้

ระบไุวท้ัง้หมดนีแ้ล้ว 



 

 
• หากช าระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งส าเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางอีเมล์,  

หรือแนบสลิปผ่านระบบจองที่น่ังออนไลน์ของทางบริษัทฯ   

1.1 เงื่อนไขยกเลิกการจอง  

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

• ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน คืนเงนิค่าทัวร์ 50% (จากราคาทัวร์ที่ซือ้) 

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

 

     1.2    เงื่อนไขยกเลิกการจอง / เดินทางวันหยุด หรือเทศกาล และโปรแกรมที่เดินทางด้วยเที่ยวบินพิเศษ  

Charter Flight 

กรุ๊ปที่เดินทาง ในช่วงวันหยุด หรือเทศกาล ที่ต้องการันตีค่าบัตรโดยสารทัง้หมด และที่น่ังกับสายการบิน  
หรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่าที่พักทัง้หมด และอื่นๆโดยตรง หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือ
ต่างประเทศ และไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสิทธิ์ไม่มีการคืน
เงนิทุกกรณี ทัง้มัดจ า หรือค่าทัวร์ทัง้หมด เน่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบิน และโปรแกรมนัน้ๆ ซึ่งไม่
สามารถใช้เงื่อนไขยกเลิกการจองร่วมกับข้อที่ 1.1 ได้ 

 

      2.      เงื่อนไขการจอง และการช าระเงนิ (เฉพาะการตัดกรุ๊ป หรือกรุ๊ปเหมา ซึ่งเป็นข้อตกลง  

   ระหว่างบริษัททัวร์ผู้ขาย และบริษัททัวร์ผู้ซือ้เท่านัน้) 

 มัดจ าท่านละ 20,000 บาท ภายหลงัจากที่ท่านได้รับอินวอยซ์การจอง 3 วนั (กรณีลูกค้าท าการจองน้อยกว่าวัน

เดินทาง 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจ านวนทันทีในวันจองเท่านัน้)   

 ส่วนท่ีเหลือ ช าระก่อนวนัเดินทาง 35 วนั (นบัรวมวนัเสาร์ และอาทิตย์)  

 หากไม่ช าระมดัจ าตามทีก่ าหนด ขออนญุาตตดัทีน่ัง่ให้ลูกคา้ท่านอืน่ทีร่ออยู่ 

 หากช าระไม่ครบตามจ านวน บริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติัโดยไม่มีเงือ่นไข 

 เมื่อท่านช าระเงินไม่ว่าจะทัง้หมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขและข้อตกลงต่างๆที่ไดร้ะบไุว้

ทัง้หมดนีแ้ล้ว 

2.1 เงื่อนไขยกเลิกการจอง  



 

 
• ยกเลิกก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วัน คืนเงนิเต็มจ านวน  

• ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 45 วัน คืนเงินบางส่วน (หักจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริงแล้ว 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 ทัง้หมด และอื่ นๆโดยตรง หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือ
ต่างประเทศ และไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสิทธิ์ไม่มีการคืนเงินทุก
กรณี ทัง้มัดจ า หรือค่าทัวร์ทัง้หมด เน่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบิน และโปรแกรมนัน้ๆ ซึ่งไม่สามรถใช้
เงื่อนไขยกเลิกการจองร่วมกับข้อที่ 2.1 ได้ 

 

3.  เงื่อนไขกรณีเกดิภัยพิบตัิ 

     ไม่ว่ากรณีใดๆ หากเกิดภยัพิบัติตามธรรมชาติ หรือภัยพิบัติอนัไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ เช่น พายุไต้ฝุ่น 

แผ่นดินไหว สึนามิ หรือโรคระบาดในประเทศ หรือนอกประเทศ หรือเมืองที่ท่านเดนิทางไป ลูกค้าไม่สามรถที่จะน า

เหตกุารณ์ดงักล่าวมาขอยกเลกิ หรือขอเงนิคนืได้ และบริษัทฯ จะไม่คนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แต่จะขอสงวนสทิธิ์ในการ

พิจารณาเลื่อนการเดินทางออกไปได้ตามที่บริษทัฯ ได้แจ้ง จนกว่าภัยพิบตันัิน้จะสิน้สุดลง 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะต้องมีอายคุงเหลือ ณ วนัเดินทางมากกวา่ 6 เดือนขึน้ไป และเหลือหน้ากระดาษอย่างต ่า 2 

หน้า หากไม่มัน่ใจโปรดสอบถาม 

 

หมายเหตุ กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ ใน

รายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ รวมถึงเมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้า

ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการคืน ไม่ว่า

กรณีใดๆทัง้สิน้ 

 

 



 

 
ข้อมูลเพิ่มเติม เร่ืองตั๋วเคร่ืองบิน 

ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั ไม่สามารถเลื่อนวนัเดินทางกลบัได้ และการจัดที่น่ัง

ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ก าหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการ

เดินทาง บตัรโดยสารไม่สามารถยกเลิก หรือคืนเงินบางส่วนได้ 

 

ข้อมูลเพิ่มเตมิ เร่ืองโรงแรมที่พัก 

➢ เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเดี่ยว (Single) และ

ห้องคู่ (Twin / Double) และ ห้องพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัอาจจะไม่ติดกนั 

➢ กรณีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้มาก และห้องพักในเมืองเต็ม  บริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียน หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเร่ืองสัมภาระ และค่าพนักงานยกกระเป๋า (Porter) 

➢ ส าหรับน า้หนกัของสมัภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเคร่ืองบิน คือ 20 กิโลกรัม (ส าหรับผู้ โดยสาร

ชัน้ประหยัด / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางน า้หนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจ

ปฏิเสธได้ (ท่านต้องช าระในส่วนที่โดนเรียกเก็บเพิ่ม) 

➢ ส าหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้น าขึน้เคร่ืองได้ ต้องมีน า้หนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความ

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

(18 นิว้)  

➢ กรณีที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น า้หนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต ่ากว่ามาตรฐานได้  ทัง้นี ้

ขึน้อยู่กับข้อก าหนดของแต่ละสายการบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระส่วนของค่าใช้จ่ายท่ีสมัภาระน า้หนกั

เกิน (ท่านต้องช าระในส่วนที่โดนเรียกเก็บเพิ่ม) 

➢ ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสารทุกกรณี 

หมายเหตุ… (ส าคัญมาก!!! ผู้โดยสารควรรับทราบก่อนการเดินทาง) 

1. รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจาก การยกเลิกเที่ยวบิน ความล่าช้าของสายการบิน 

โรงแรม ที่พกั การจราจร เหตกุารณ์ทางการเมอืง การนดัหยดุงาน การก่อจลาจล อบุตัิเหต ุสภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ 



 

 
วาตภยั อคัคีภยั โรคระบาด ในประเทศ หรือนอกประเทศ หรือเมืองที่ท่านเดินทางไป หรือไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดๆ ก็

ตาม (ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่นอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัทฯ) โดยทางบริษัทฯ จะค านึงถึงความปลอดภยั

ของลกูค้าเป็นส าคญั 

2. หากท่านยกเลิกทัวร์ เนื่องจากเหตกุารณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาตภยั 

อัคคีภัย โรคระบาด ในประเทศ หรือนอกประเทศ หรือเมืองที่ท่านเดินทางไป แต่สายการบิน หรือในส่วนของการ

บริการทางประเทศที่ท่านเดินทางท่องเที่ยว ยงัคงให้บริการอยู่เป็นปกติ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่า

ทัวร์ทัง้หมด หรือบางส่วนให้กับท่าน 

3. หากในวนัเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทฯ จะหาสถานที่

ท่องเที่ยวใหม่ทดแทน หรือคืนค่าใช้จ่ายบางส่วนนัน้ให้  

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ และขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทัวร์ทัง้หมด หรือบางส่วนให้กับท่าน ในกรณีดงันี ้

➢ กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้ เดินทาง เดินทาง เนื่องจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือส่ิงของห้ามน าเข้าประเทศ 

เอกสารเดินทางไม่ถกูต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสียด้วยเหตผุลใดๆ ก็ตามที่ทางกองตรวจคนเข้า

เมืองห้ามเดินทาง 

➢ กรณีที่สถานทตูงดออกวีซ่า อนัสืบเนื่องมาจากตวัผู้ โดยสารเอง 

➢ กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมือง ให้กบัชาวต่างชาติ หรือคนต่างด้าวที่พ านกั

อยู่ในประเทศไทย 

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่ นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ านักระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไม่เกิน 15 วนั 

ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขัน้ตอนการตรวจเข้าเมือง 

เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่ น ดังต่อไปนี ้

1. ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่ น (ทางบริษัทฯ จดัการให้) 

2. ส่ิงที่ยืนยนัว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึน้ในระหว่างที่พ านกัในประเทศญ่ีปุ่ นได้ (เช่น เงินสด บตัร
เครดิต เป็นต้น) 

3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (ทางบริษัทฯ จดัการให้) 

4. ก าหนดการเดินทางระหว่างที่พ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (ทางบริษัทฯ จดัการให้) 

 



 

 
คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่ น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่ นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า) 

1. หนงัสือเดินทางต้องมีอายกุารใช้งานเหลืออยู่ ไม่ต ่ากว่า 6 เดือน  

2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระท าในประเทศญ่ีปุ่ นจะต้องไม่เป็นส่ิงที่ขดัต่อกฎหมายและเข้าข่ายคณุสมบตัิการพ านกัระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบรุะยะเวลาการพ านกัไม่เกิน 15 วนั 

4. เป็นผู้ที่ไม่มีประวตัิการถกูส่งตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่ น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถกูปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และ

ไม่เข้าข่ายคณุสมบตัิที่จะถกูปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทัง้หมดก่อนท าการจอง เพื่อความถูกต้อง และความเข้าใจตรงกันระหว่าง

ท่านลูกค้า และบริษัท 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึน้ ในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 30 

ท่าน  

2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน า้มนัและภาษีสนามบินทกุแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึน้ก่อนวนัเดินทาง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอนัเนื่องจากสาเหตตุ่างๆ  

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนดั

หยดุงาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การน าส่ิงของผิดกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดส่ิงของสูญหายอันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน , เกิดจากการ

โจรกรรม และอบุตัิเหตจุากความประมาทของนกัท่องเที่ยวเอง  

6. เมื่อท่านตกลงช าระเงนิมัดจ าหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ

เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้หมด  

7. รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักใน

ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจดัในระดบัใกล้เคียงกนั ซึง่อาจจะปรับเปล่ียนตามที่ระบใุนโปรแกรม  

8. การจดัการเร่ืองห้องพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพกั โดยมีห้องพกัส าหรับผู้สบูบุหร่ี / ปลอด

บุหร่ีได้ โดยอาจจะขอเปล่ียนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทัง้นีข้ึน้อยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม 

และไม่สามารถรับประกนัได้   

9. กรณีผู้ เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการ

เดินทาง มิฉะนัน้บริษัทฯ ไม่สามารถจดัการล่วงหน้าให้ได้ 



 

 
10. มคัคเุทศก์ พนกังาน และตวัแทนของผู้จดั ไม่มีสิทธิในการให้ค าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนผู้จดั นอกจากมีเอกสารลงนาม

โดยผู้มีอ านาจของผู้จดัก ากบัเท่านัน้ 

11. ผู้จดัจะไม่รับผิดชอบ และไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตวัแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้

เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงาน

ของทกุประเทศในรายการท่องเที่ยว อนัเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง 

เอกสารเดินทางไม่ถกูต้อง หรือการถกูปฏิเสธในกรณีอื่นๆ  

12. กรณีต้องการพกัแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง Triple โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิใน

การจดัห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพกัคู่ และ 1 ห้องพกัเดี่ยว โดยไม่ค่าใช้จ่ายเพิ่ม  

13. สภาพการจราจรในช่วงวนัเดินทางตรงกบัวนัหยดุเทศกาลของญ่ีปุ่ น หรือวนัเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจท าให้เวลา

ในการท่องเที่ยว และช้อปปิง้แต่ละสถานที่น้อยลง โดยเป็นดุลยพินิจของมคัคุเทศก์ และคนขับรถในการบริหารเวลา 

ซึง่อาจจะขอความร่วมมือจากผู้ เดินทางในบางครัง้ที่ต้องเร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม 

14. บริการน า้ดื่มท่านวนัละ 1 ขวด ต่อคนต่อวนัเร่ิมในวนัท่ี 2 ของการเดินทาง ถึงวนัท่ี ... ของการเดินทาง 

15. การบริการของรถบสัน าเที่ยวญ่ีปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่ น สามารถให้บริการวนัละ 10 ชัว่โมง ในวนันัน้ๆ มิ

อาจเพิ่มเวลาได้ โดยมคัคเุทศก์และคนขบัจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาพการจราจรใน

วนัเดินทางนัน้ๆเป็นหลกั จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนเวลาท่องเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 

 

*** ขอบขอบพระคุณทุกท่านท่ีมอบความไว้วางใจให้กับเรา ดูแลเร่ืองการท่องเท่ียว และบริการ *** 

 


