
 

 

 

 

TOKYO SKI 5D3N 

ซุปตาร ์สก ีเหรยีญทอง 
กําหนดการเดนิทางเดอืนธนัวาคม 2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดยสายการบนิไทย (TG) 
เลน่สกชีมววิฟจู ิณ ลานสกฟีจูเิท็น ลอ่งเรอืโจรสลดั ณ ทะเลสาบอาช ิ 

เยีย่มชมหมูบ่า้นวฒันธรรม อยิาชโินะ ซาโตะ วดัอาซากุสะ  

ผา่นชมโตเกยีวสกายทร ีชอ้ปป้ิงชนิจกู ุโยโกฮามา่ พพิธิภณัฑร์าเมน  

 คามาครุะ ชมพระใหญไ่ดบุตส ึเพลดิเพลนิเต็มอิม่ที ่โอไดบะ ไดเวอรซ์ติ ี ้ 

โตเกยีว พลาซา่ ไหวพ้ระขอพร วดันารติะ ชอ้ปป้ิงเพลนิ ณ ออิอน มอลล ์

พเิศษ!!! บฟุเฟตข์าป ู+++ Free!! Wi-fi บนบสัตลอดรายการ 



วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว บสั 34+1 

03-07 มกราคม 61 36,888.- 8,900.- 1 

04-08 มกราคม 61 36,888.- 8,900.- 1 

05-09 มกราคม 61 35,888.- 8,900.- 1 

10-14 มกราคม 61 36,888.- 8,900.- 1 

12-16 มกราคม 61 35,888.- 8,900.- 1 

17-21 มกราคม 61 34,999.- 8,900.- 1 

19-23 มกราคม 61 36,888.- 8,900.- 1 

24-28 มกราคม 61 36,888.- 8,900.- 1 

26-30 มกราคม 61 36,888.- 8,900.- 1 

31 มกราคม – 04 กมุภาพนัธ ์61 35,888.- 8,900.- 1 

02-06 กมุภาพนัธ ์61 36,888.- 8,900.- 1 

08-12 กมุภาพนัธ ์61 36,888.- 8,900.- 1 

09-13 กมุภาพนัธ ์61 36,888.- 8,900.- 1 

10-14 กมุภาพนัธ ์61 36,888.- 8,900.- 1 

15-19 กมุภาพนัธ ์61 35,888.- 8,900.- 1 

17-21 กมุภาพนัธ ์61 36,888.- 8,900.- 1 

22-26 กมุภาพนัธ ์61 36,888.- 8,900.- 1 

24-28 กมุภาพนัธ ์61 36,888.- 8,900.- 1 

01-05 มนีาคม 61 35,888.- 8,900.- 1 

02-06 มนีาคม 61 36,888.- 8,900.- 1 

03-07 มนีาคม 61 36,888.- 8,900.- 1 

07-11 มนีาคม 61 36,888.- 8,900.- 1 

08-12 มนีาคม 61 36,888.- 8,900.- 1 

09-13 มนีาคม 61 36,888.- 8,900.- 1 

10-14 มนีาคม 61 36,888.- 8,900.- 1 

14-18 มนีาคม 61 36,888.- 8,900.- 1 

15-19 มนีาคม 61 36,888.- 8,900.- 1 

16-20 มนีาคม 61 36,888.- 8,900.- 1 

17-21 มนีาคม 61 36,888.- 8,900.- 1 
 

** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ // ราคาเด็กอายุตํา่กวา่ 2 ปี (INFANT) 

9,000 บาท/ทา่น** 

ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกด ์1,000 บาท/ทา่น/ทรปิ 

วนัแรก  สนามบนิ สวุรรณภมู ิ 

19.00 น       พรอ้มกนัที ่สนามบนิสวุรรณภมู ิชัน้ 4 ผูโ้ดยสารขาออก เคานเ์ตอร ์D สายการบนิไทย มเีจา้หนา้ที่

ของบรษัิทคอยตอนรับทา่น 



22.10 น      ออกเดนิทางสูส่นามบนินารติะ ณ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG640  

(บรกิารอาหารรอ้น พรอ้มเครือ่งดืม่ บนเครือ่ง) 
 

วนัทีส่อง สนามบนินารติะ – โตเกยีว - วดัอาซากสุะ – โตเกยีวสกายทรี (ผา่นชม) – ทะเลสาบคา

วากจูโิกะ - พพิธิภณัฑห์มูบ่า้นอยิาชโินซาโตะ - โกเท็มบะ แฟคทอรี ่เอา้ทเ์ลท 

06.20 น. เดนิทางถงึ  สนามบนินารติะ  ประเทศญีปุ่่ น  ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 

เรยีบรอ้ยแลว้ (เวลาทีญ่ ีปุ่่ น เร็วกวา่เมอืงไทย 2 ช ัว่โมง กรุณาปรับนาฬกิาของทา่นเพือ่ความ

สะดวกในการนัดหมายเวลา) ***สําคญัมาก !! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นญุาตใหนํ้าอาหารสด 

จําพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั  

 นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืง  เมอืงโตเกยีว  นําทา่นนมัสการเจา้แม่กวนอมิทองคํา  ณ วดัอาซากสุะ  

วัดทีไ่ดช้ือ่ว่าเป็นวัดทีม่คีวามศกัดิส์ทิธิ์  และไดร้ับความเคารพนับถอืมากทีส่ดุแห่งหนึง่ใน

กรุงโตเกยีว ภายในประดษิฐานองคเ์จา้แม่กวนอมิทองคําทีศ่กัด ิส์ทิธิ์  ขนาด 5.5 เซนตเิมตร  ซึง่

มักจะมผีูค้นมากราบไหวข้อพรเพือ่ความเป็นสริมิงคลตลอดทัง้ปี  ประกอบกบัภายในวัดยังเป็น

ทีต่ัง้ของโคมไฟยักษ์ทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุในโลกดว้ยความสงู  4.5 เมตร  ซึง่แขวนหอ้ยอยู่  ณ 

ประตทูางเขา้ทีอ่ยู่ดา้นหนา้สดุของวัด  ทีม่ชีือ่ว่า  ประตฟู้าคํารณ และถนนจากประตเูขา้สูต่วั

วหิารทีป่ระดษิฐานเจา้แม่กวนอมิทองคํา  มชีือ่ว่า  ถนนนากามเิซะ  ซึง่เป็นทีต่ัง้ของรา้นคา้ขาย

ของทีร่ะลกึพืน้เมอืงตา่งๆ  มากมาย  อาทิ ขนมนานาชนดิ  ของเลน่  รองเทา้  พวงกญุแจทีร่ะลกึ  

ฯลฯ ใหท้กุทา่นไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากของทีร่ะลกึอสิระ  และทา่นสามารถเดนิไปถา่ยรูปคูก่บั

หอคอยทีส่งูทีส่ดุในโลก  แลนดม์ารก์แห่งใหม่ของกรุงโตเกยีว  ณ รมิแม่น้ําสมุดิะ  หอคอย

โตเกยีวสกาย ทร ี(Tokyo Sky tree) (ไม่รวมคา่ข ึน้หอคอย) หอสง่สญัญาณโทรคมนาคมที่

สงูทีส่ดุในโลก   เปิดใหบ้รกิารเมือ่วันที่  22 พฤษภาคม  2555 โดยหอนี้มคีวามสงู  634 เมตร  

สามารถทําลายสถติคิวามสงูของหอกวางตุง้  ในมณฑลกว่างโจว  ซึง่มคีวามสงู  600 เมตร และ

หอซเีอ็น ทาวเวอร ์ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มคีวามสงู  553 เมตร ทวิทศันข์อง  “หอคอย

โตเกยีวสกายทร”ี ทีบ่รรจุเทคโนโลยแีนวหนา้สดุสามารถมองเห็นไดจ้ากละแวกวัดอาซะกซุา่ที่

เต็มไปดว้ยกลิน่อายแบบเมอืงเกา่ของเอะโดะ  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

 นําทา่นเดนิทางสู่  พพิธิภณัฑห์มูบ่า้นอยิาชโินซาโตะ ( Iyashi no Sato) พพิธิภณัฑ์

กลางแจง้เกีย่วกบัวัฒนธรรม  และมสีนิคา้หัตถกรรมแบบดัง้เดมิจําหน่าย ภายในหมู่บา้น  

ประกอบดว้ยบา้นกว่า 20 หลงัคาเรอืน ทีไ่ดร้ับการดดัแปลงใหเ้ป็นรา้นคา้ รา้นอาหาร พพิธิภณัฑ์ 

และแกลเลอรี่  ซึง่แตล่ะหลงัก็จะมคีวามเชีย่วชาญในงานฝีมอืดัง้เดมิทีต่า่งกนั  เชน่  

เครือ่งปั้นดนิเผา  ธูป และผา้ทอ  หรอือาจเขา้ร่วมทดลองผลติกระดาษวาชิ  ถา่นชารโ์คล  และ

บะหมีโ่ซบะดว้ยตนเอง นอกจากนี้ทา่นยังสามารถลองสวมชดุกโิมโนะ หรอืชดุเกราะซามูไร  เพือ่

ถา่ยภาพเป็นทีร่ะลกึ (มคีา่ใชเ้พ ิม่เตมิ)จากนัน้นําเดนิทางสู ่โกเท็มบะ แฟคทอรี ่เอา้ทเ์ล็ต ให ้

ทา่นไดช้อ้ปป้ิงอย่างจุใจกบัสนิคา้แบรนดเ์นมทีแ่หลง่รวมสนิคา้นําเขา้และสนิคา้แบรนดญ์ีปุ่่ นโก

อนิเตอรม์ากมาย เชน่ MK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY, 

DIFFUSIONE TESSILE ฯลฯ เลอืกซือ้  กระเป๋าไฮไซ BALLY, PRADA, GUCCI, 

DIESEL,TUMI,GAP, ARMANY ฯลฯ เลอืกดเูครือ่งประดบั และนาฬกิาหรู  อย่าง TAG HEUER, 

AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯ รองเทา้แฟชัน่ HUSH PUPPIES, SCOTCH 

GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ หรอืเลอืกซือ้สนิคา้สาํหรับคณุหนู AIGLE, BANDAI 

ASOBI, HAKKA KIDS และสนิคา้อืน่ๆ อกีมากมาย ไดเ้วลานําทา่นเขา้สูท่ีพ่ัก  

คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร ของโรงแรม เมน ูบฟุเฟตข์าปยูกัษ ์(2) 

ทีพ่กั โรงแรม YAMANAKAKO SUN PLAZA หรอืระดบัเดยีวกนั   

จากน ัน้ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการ  แชนํ่า้แรอ่อนเซ็นธรรมชาติ  เชือ่วา่ถา้ไดแ้ชนํ่า้แร่

แลว้ จะทําใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขี ึน้ 
 

วนัทีส่าม ฟจูเิท็น สกรีสีอรท์ – หมูบ่า้นโอชโินะฮกัไก – พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว - ลอ่งเรอืโจรสลดั  

ทีท่ะเลสาบอาช ิ- ยา่นชอ้ปป้ิงชนิจกุ ุ

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  (3) 



นําทา่นสมัผัสประสบการณ์ความสนุกสนานที่  ฟจูเิท็น สกรีสีอรท์  ลานสกแีละทีพ่ักทีต่ัง้อยู่

บรเิวณภเูขาไฟฟจู ิทา่นจะไดส้มัผัสกบัหมิะทีต่กในชว่งปีใหม่ หากมเีวลาพอ อสิระ ใหท้า่นได ้

สมัผัสประสบการณ์ใหม่ อาท ิตืน่เตน้กบัการลืน่ไถลดว้ย สก ีเลอืกสนุกกบัสโนวบ์อรด์ หรอื

เพลดิเพลนิกบัการน่ังเลือ่นหมิะ ทีท่า่นจะสามารถดืม่ดํา่กบัทศันียภาพทีถ่กูปกคลมุดว้ยหมิะทีดู่

แลว้สะอาดตาอย่างยิง่ (ราคาทวัรไ์มร่วมคา่เชา่อปุกรณ์และชุดสําหรบัเลน่กจิกรรมตา่งๆ)  

จากนัน้เดนิทางสู ่หมูบ่า้นโอชโินะฮกัไก (Oshino Hakkai) ในชว่งฤดใูบไมเ้ปลีย่นสเีป็นจุด

ทอ่งเทีย่วสาํคญัอกีสถานทีห่นึง่ โดยมวีวิภเูขาไฟฟจูสิขีาวตดักบัพืน้หลงัสฟ้ีา และใบไมเ้ปลีย่นส ี

สเีหลอืง แดง สม้ เป็นภาพทีส่วยงามมาก โอชโินะฮักไกเป็นหมู่บา้นเล็กๆ  ประกอบดว้ยบ่อน้ํา  8 

บ่อในโอชโินะ ตัง้อยู่ระหว่างทะเลสาบคาวากจูโิกะ กบัทะเลสาบยามานาคาโกะ บ่อน้ําทัง้  8 นี้

เป็นน้ําจากหมิะทีล่ะลายในชว่งฤดรูอ้น ทีไ่หลมาจากทางลาดใกล ้ๆ ภเูขาไฟฟจูผิ่านหนิลาวาทีม่รีู

พรุนอายุกว่า 80 ปี ทําใหน้ํ้าใสสะอาดเป็นพเิศษ  นอกจากนี้ยังมรีา้นอาหาร  รา้นจําหน่ายของที่

ระลกึ  และซุม้รอบๆบ่อ  ทีข่ายทัง้ผัก  ขนมหวาน  ผักดอง  งานฝีมอื  และผลติภณัฑท์อ้งถิน่อืน่ๆ  

อสิระใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัการถา่ยรูปและซือ้ของทีร่ะลกึตามอัธยาศยั จากนัน้นําทา่นไป

สมัผัสประสบการณ์แปลกใหม่ที่  พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว  (Experience Earthquake) ที่

จําลองเรือ่งราวของภเูขาไฟฟจู ิและทา่นจะไดส้มัผัสกบับรรยากาศของการจําลองเหตกุารณ์

เรือ่งราวตา่งๆ เกีย่วกบัแผ่นดนิไหวทีเ่กดิข ึน้ในประเทศญีปุ่่ น และจากนัน้ใหท้า่นไดอ้สิระเลอืก

ซือ้ของทีร่ะลกึตามอัธยาศยั 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางว ั น ณ ภตัตาคาร (4) 

นําทา่น ลอ่งเรอืโจรสลดั ทีท่ะเลสาบอาช ิทะเลสาบทีก่อ่ตวัจากลาวาของภเูขาไฟฟจู ิหากวัน

ใดอากาศสดใส ทา่นจะไดส้มัผัสกบัทศันียภาพอันงดงามของทะเลสาบทีม่ภีเูขาไฟฟจูเิป็นฉาก

หลงั นําทา่นเดนิทางกลบัสูเ่มอืง เมอืงโตเกยีว นําทา่นอสิระ ยา่นชอ้ปป้ิงชนิจกุุ  ใหท้า่นอสิระ

และเพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมายและ เครือ่งใช ้ไฟฟ้า กลอ้งถา่ยรูปดจิติอล นาฬกิา 

เครือ่งเลน่เกมส ์หรอืสนิคา้ทีจ่ะเอาใจคณุผูห้ญงิดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้ แบรนดเ์นม เสือ้ผา้

แฟชัน่สาํหรับวัยรุ่น เครือ่งสาํอางยีห่อ้ดงัของญีปุ่่ นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, 

SHISEDO และอืน่ๆ อกีมากมาย 

เย็น  อสิระรบัประทานอาหารเย็ นตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั  NARITA KIKUSUI HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่ ี ่ โยโกฮามา่ – พพิธิภณัฑร์าเม็ง  - เมอืงคามาครุะ  –พระใหญไ่ดบสุ ึ  – โอไดบะ– ไดเวอร ์

ซติ ี ้โตเกยีว พลาซา่ – นารติะ  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  (5) 

นําทา่นชม พพิธิภณัฑร์าเมงชนิโยโกฮามา่  (Shinyokohama Raumen Museum) 

พพิธิภณัฑร์าเมงชนิโยโกฮาม่า  รวมเรือ่งราวทกุอย่างเกีย่วกบัราเมง  ไม่ว่าจะเป็นประวัตคิวาม



เป็นมา, ชนดิของราเมง ในชัน้แรกของพพิธิภณัฑนั์น้จะเป็นประวัตขิองราเมงในประเทศญีปุ่่ น  มี

การจัดแสดงเสน้ราเมน น้ําซปุ ทอ้ปป้ิง รวมถงึชามใสร่าเมงหลากหลายชนดิ สว่นในชัน้ทีส่องนัน้  

จะมกีารจัดบรรยากาศจําลองของถนนและอาคารบา้นเรือ่งของชติามาช  ิ(Shitamachi) เมอืงเกา่

ของโตเกยีว ซึง่เป็นเมอืงทีร่าเมงไดร้ับความนยิมอย่างรวดเร็ว จะมรีา้นขายราเมงทีม่ชีือ่เสยีงอยู่

ประมาณ  9 รา้น ใหนั้กทอ่งเทีย่วไดล้องชมิ  และหากใครอยากจะทานราเมนหลายๆรา้น  ก็

สามารถสัง่แตล่ะชามเป็นขนาดเล็กมาลองทานได ้

เทีย่ง อสิระเลอืกรบัประทานราเมนตามอธัยาศยั  

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงคามาครุะ (Kamakura) เป็นเมอืงหลวงเกา่ของญีปุ่่ น เมอืงทีอ่ยู่ตดิกบั

ทะเลซึง่อยู่ไม่ไกลจากโตเกยีว มาเทีย่วไดง้่ายๆห่างจากโตเกยีวประมาณ 1 ชัว่โมงเทา่นัน้ เมอืง

ทอ่งเทีย่ว  ถกูขนานนามว่าเป็น เมอืงเกยีวโตตะวนัออก  (Kyoto of Eastern Japan) 

เนื่องจากมวีัด ศาลเจา้ และสถานทีท่างประวัตศิาสตรอ์ยู่หลายแห่งนําทา่นชม พระใหญแ่หง่คา

มาครุะ  (Great Buddha of Kamakura) พระใหญ่ (Daibutsu) เป็นสญัลกัษณ์ของเมอืง

คามาครุะ มคีวามสงูถงึ 13.5 เมตร ซึง่เป็นรูปปั้นพระทีส่งูเป็นอันดบัสองของญีปุ่่ น  รองจากพระ

ใหญ่ทีว่ัดโทไดจ ิเมอืงนารา  พระใหญ่แห่งคามาครุะนัน้ตัง้อยู่ที ่ วดัโคโตคอุนิ  (Kotokuin 

Temple) เดมิทอีงคพ์ระจะประดษิฐานอยู่ภายในอาคารวัด  แตเ่มือ่ประมาณศตวรรษที่  14 และ 

15 อาคารของวัดหลายสว่นไดถ้กูพายุไตฝุ้่ นทําลายลง  ทําใหเ้หลอืแตอ่งคพ์ระใหญ่ตัง้อยู่โดย

ไม่ไดส้รา้งอาคารขึน้มาครอบใหม่ จากนัน้นําทา่นเดนิทางไป ยา่นโอไดบะ  (Odaiba) คอืเกาะ

ทีส่รา้งข ึน้ไวเ้ป็นแหลง่ชอ้ปป้ิง  และแหลง่บันเทงิตา่งๆ ในอ่าวโตเกยีว  ไดร้ับการปรับปรุงใหม้ี

ชือ่เสยีงและเป็นทีน่ยิมในชว่งหลงัของปี 1990 นอกจากมสีถาปัตยกรรมทีส่วยงามตัง้อยู่มากมาย

แลว้  แตก่็ยังคงความเป็นธรรมชาตไิวด้ว้ยความอุดมสมบูรณ์ของพืน้ทีส่เีขยีว  ไดเวอรซ์ติ ี้  

โตเกยีว พลาซา่ (DiverCity Tokyo Plaza) เป็นหา้งดงัอกีหา้งหนึง่  ทีอ่ยู่บนเกาะ  โอไดบะ  

จุดเดน่ของหา้งนี้ก็คอื หุน่ยนตก์นัด ัม้ ขนาดเทา่ของจรงิ  ซึง่มขีนาดใหญ่มาก  ในบรเิวณหา้ง  ก็

จะมรีา้นคา้สาํหรับคอกนัดัม้  อย่างเชน่ กนัด ัม้คาเฟ่  (Gundam Cafe) และถา้อยากเขา้ไปดู

นทิรรศกาลกนัดัม้ ก็ตอ้งไปที่  กนัด ัม้ฟรอนท์ (Gundam Front) ซึง่อยู่ในบรเิวณหา้ง  ไดรเวอร์

ซติี ้

คํา่         อสิระรบัประทานอาหารคํา่ตามอธัยาศยั  

ทีพ่กั  NARITA KIKUSUI HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีห่า้ วดันารติะซงั ชนิโชจ ิ- ออิอน มอลล ์- สนามบนินารติะ – กรงุเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  (6) 

เดนิทางสู ่วดันารติะซงั ชนิโชจ ิ(Naritasan Shinshoji Temple) เป็นวัดพุทธเกา่แก่  ขนาด

ใหญ่ ทีม่ชีือ่เสยีงมากของเมอืงนารติะ สรา้งขึน้ในปี 940 ตัง้อยู่ไม่ไกลจากสนามบนินานาชาตนิาริ

ตะ ภายในวัดมอีาคารทีห่ลากหลายตัง้อยู่ในบรเิวณทีก่วา้งขวาง  เชน่ หอ้งโถงหลกั  เจดยี์ 3 ชัน้

สไตล์ Tahoto มชีือ่ว่า  Great Pagoda of Peace นอกจากนี้ยังมสีวนญีปุ่่ น  และสวนยุโรปอกีดว้ย 

เสน้ทางทีนํ่ามาสูว่ัดนารติะซงัคอืถนนชอ้ปป้ิงโอโมเตะซงัโดะ (Omotesando street) ระยะทาง

ประมาณ  1 กโิลเมตร  จาสถานีรถไฟ  เต็มไปดว้ยรา้นคา้ตา่งๆ  เชน่  รา้นจําหน่ายสนิคา้งานฝีมอื

ดัง้เดมิ รา้นอาหาร และรา้นของทีร่ะลกึ ซึง่เปิดบรกิารใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่วมานานหลายศตวรรษ 

เทีย่ง อสิระเลอืกรบัประทานอาหารตามอธัยาศยั  ณ ออิอนมอลล ์

นําทา่นเดนิทางสู ่ออิอน มอลล ์(Aeon Narita Mall) หา้งสรรพสนิคา้ทีน่ยิมในหมู่นักทอ่งเทีย่ว

ชาวตา่งชาต ิเนื่องจากตัง้อยู่ใกลก้บัสนามบนินานาชาตนิารติะ  ภายในตกแตง่ในรูปแบบทีท่นัสมัย

สไตลญ์ีปุ่่ น  มรีา้นคา้ทีห่ลากหลายมากกว่า  150 รา้นจําหน่ายสนิคา้แฟชัน่  อาหารสดใหม่  และ

อุปกรณ์ภายในบา้น นอกจากนี้ยังมรีา้นเสือ้ผา้แฟชัน่มากมาย  เชน่ MUJI, 100 yen shop, Sanrio 

store, Capcom games arcade และซปุเปอรม์ารเ์กตขนาดใหญ่ เป็นตน้ 

สมควรแกเ่วลา นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

17.25 น.     เหนิฟ้าสู ่เมอืงไทย โดย สายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG677 

21.55 น. เดนิทางถงึเมอืงไทย พรอ้มกบัความประทบัใจเต็มเป่ียม  

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



 
 

สําหรบัลกูคา้ทา่นทีไ่มเ่อาต ัว๋เครือ่งบนิ   หกัคา่ต ัว๋ออก 10,000 บาท 
 

ฤดหูนาวในญีปุ่่ นมขีอ้ควรระวงั : สภาพอากาศจะมดืเร็ว สีโ่มงเย็นก็มดืแลว้ สถานทีท่อ่งเทีย่วตา่ง  ๆจะปิด

เร็ว 1 ชม. เดนิทางควรกะเวลาใหด้ ีและถา้เทีย่วกลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะจะลืน่ตอ้งระวงั แวน่ควรจะตอ้งม ี

เมือ่แสงแดดกระทบหมิะจะสวา่งจา้สะทอ้นเขา้ตาได ้
 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ :  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ , 

การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบัสนําเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมาย

ของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิาร

เวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆ  เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 
 



อตัราคา่บรกิารรวม 

 ค่าต๋ัวเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึค่าภาษีสนามบนิ และค่าภาษีน้ํามัน  

 ค่ารถโคช้ปรับอากาศ  

 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 ค่าธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   

 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

 ค่าเบีย้ประกันอุบัตเิหตุในการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกันทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× ค่าใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครือ่งดืม่ ค่าซกัรดี ค่ามนิิ

บารใ์นหอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× ค่าธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนือ่งจากทางญีปุ่่ นได ้

ประกาศยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทยสําหรับผูท้ีป่ระสงคพํ์านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่

เกนิ 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศใหย้ืน่วซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจา่ยเพิม่ 2,000 บาท สําหรับการ

ยืน่รอ้งขอวซีา่ 

× ค่าธรรมเนยีมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่น้ํีาหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆกําหนดหรอืสัมภาระใหญเ่กนิขนาด

มาตรฐาน 

× ค่าภาษีน้ํามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกต๋ัวเครือ่งบนิไปแลว้ 

× ค่ามัคคุเทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอํ์านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,000 บาท/ทา่น/ทรปิ , คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของ

ทา่น 

× ภาษีมูลค่าเพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 
 

เดนิทางขึน้ตํา่ 34 ทา่น หากตํา่กว่ากําหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีีจ่ะชาํระ

คา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไปในวันอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่น

ทราบลว่งหนา้  

 
 

เง ือ่นไขการจอง และ การชําระเงนิ  : 

 มดัจําทา่นละ 10,000 บาท ภายหลังจากทีท่า่นสง่เอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ทําการจองกอ่นวัน

เดนิทางภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าทัวรเ์ต็มจํานวน  

 สว่นทีเ่หลอื ชาํระกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน 

 หากไม่ชาํระมัดจําตามทีก่ําหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหลู้กคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู่ 

 หากชาํระไม่ครบตามจํานวน บรษัิทฯถอืว่าทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไม่มเีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นชาํระเงนิไม่ว่าจะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืว่าทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลง

ต่างๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 หากชาํระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สาํเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุ ือ่พนกังานขายมาทาง

แฟกซ ์ 

 สง่รายชือ่สาํรองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง ( Passport) โดยเซ็นตช์ ือ่พรอ้ม

ยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด , วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง , เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่

สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง(Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนั

เกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เคร ือ่งบนิ

ท ัง้ส ิน้ 
 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึน้ไป  และเหลอื

หนา้กระดาษอย่างตํา่ 2 หนา้หากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 
 

เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เนือ่งจากเป็นราคาต๋ัวเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์าํระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ 

ไดท้กุกรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ  และในต่างประเทศ  ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก  หรอื เขา้



ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่าทัวรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ รวมถงึ เมือ่ทา่นออก

เดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าทา่นสละสทิธิ์ 

ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมัดจาคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
 

ขอ้มลูเพ ิม่เตมิ เร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ 

ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ  ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป -กลับพรอ้มกัน  หากตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ  ทา่น

จะตอ้งชาํระค่าใชจ้า่ยสว่นต่างทีส่ายการบนิ และบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บ และการจดัทีน่ ัง่ของกรุป๊ เป็นไปโดยสายการบนิ

เป็นผูก้ําหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลกิการเดนิทาง และไดดํ้าเนนิการออก

ต๋ัวเครือ่งบนิไปแลว้ (กรณีต๋ัว REFUND ได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้  
 

ขอ้มลูเพ ิม่เตมิ เร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 

 เนือ่งจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว 

(Single) และหอ้งคู่ (Twin / Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักอาจจะไม่

ตดิกัน 

 กรณีมงีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มาก และหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯ 

ขอสงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลีย่น หรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 
 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งสมัภาระ และคา่พนกังานยกกระเป๋า (Porter) 

 สําหรับน้ําหนักของสัมภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหบ้รรทกุใตท้อ้งเครือ่งบนิ  คอื 30 กโิลกรัม  (สําหรับ

ผูโ้ดยสารชัน้ประหยัด / Economy Class Passenger) การเรยีกค่าระวางน้ําหนักเพิม่เป็นสทิธขิองสายการบนิ

ทีท่า่นไม่อาจปฏเิสธได ้(ทา่นตอ้งชาํระในสว่นทีโ่ดนเรยีกเก็บเพิม่) 

 สําหรับกระเป๋าสัมภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหนํ้าขึน้เครือ่งได ้  ตอ้งมน้ํีาหนักไม่เกนิ  7 กโิลกรัม  และมี

ความกวา้ง+ยาว+สงู ไม่เกนิ 115 เซนตเิมตร หรอื 25 เซนตเิมตร (9.75 นิว้) x 56 เซนตเิมตร  (21.5 นิว้) x 

46 เซนตเิมตร (18 นิว้)  

 กรณีทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ  น้ําหนักของกระเป๋าอาจจะถกูกําหนดใหตํ้่ากว่ามาตรฐานได ้  

ทัง้นีข้ ึน้อยู่กับขอ้กําหนดของแต่ละสายการบนิ  ทางบรษัิทฯ  ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับภาระสว่นของค่าใชจ้า่ยที่

สัมภาระน้ําหนักเกนิ (ทา่นตอ้งชาํระในสว่นทีโ่ดนเรยีกเก็บเพิม่) 

 ทางบรษัิทฯ ไมร่บัผดิชอบกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสัมภาระของผูโ้ดยสารทกุกรณี 

 

หมายเหต.ุ. (สําคญัมาก!!! ผูโ้ดยสารควรรบัทราบ  กอ่นการเดนิทาง) 

1. รายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม  เนือ่งจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรม ทีพั่ก 

การจราจร เหตุการณ์ทางการเมอืง การนัดหยุดงาน การกอ่จลาจล อุบัตเิหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาต ิวาต

ภัย อัคคภีัย หรอืไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซึง่เป็นเหตกุารณ์ทีน่อกเหนอืการควบคมุจากทางบรษิทั

ทวัรฯ์) โดยทางบรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยของลูกคา้เป็นสําคัญ 

2. หากทา่นยกเลกิทวัร ์เนือ่งจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมอืง สายการบนิ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาต ิ

วาตภัย อัคคภีัย ทัง้ๆ ทีส่ายการบนิ หรอืในสว่นของการบรกิารทางประเทศทีท่า่นเดนิทางทอ่งเทีย่ว ยังคง

ใหบ้รกิารอยู่เป็นปกต ิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด หรอืบางสว่นใหก้บัทา่น 

3. หากในวันเดนิทาง สถานทีท่อ่งเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวน

สทิธิใ์นการไมค่นืคา่ใชจ้า่ย เนือ่งจากทางบรษัิทไดท้ําการจองและถกูเก็บค่าใชจ้า่ยไปล่วงหนา้แลว้ 

4. บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบ และ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด หรอืบางสว่นใหก้บัทา่น ในกรณี

ดังนี ้

 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืง หา้มผูเ้ดนิทาง เดนิทาง เนือ่งจากมสีิง่ผดิกฎหมาย หรอืสิง่ของหา้มนําเขา้

ประเทศ เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอืความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยีดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามทีท่าง

กองตรวจคนเขา้เมอืงหา้มเดนิทาง 

 กรณีทีส่ถานทตูงดออกวซีา่ อันสบืเนือ่งมาจากตัวผูโ้ดยสารเอง 

 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืง ใหก้ับชาวต่างชาต ิหรอื คนต่าง

ดา้วทีพํ่านักอยู่ในประเทศไทย 
 

 



จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพํานกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่

เกนิ 15 วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารใน

ข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1. ต๋ัวเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2. สิง่ทีย่นืยันว่าทา่นสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิ
สด บัตรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู่ และหมายเลขตดิต่อในระหว่างทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4. กําหนดการเดนิทางระหว่างทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 
 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ ไม่ตํ่ากว่า 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระทําในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไม่เป็นสิง่ทีขั่ดต่อกฎหมายและเขา้ขา่ยคุณสมบัตกิารพํานัก

ระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไม่เกนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่ม่มปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

และไม่เขา้ขา่ยคุณสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

 

หมายเหตุ  : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นทําการจอง เพือ่ความ

ถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง หรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 

30 ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บค่าน้ํามันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเนือ่งจากสาเหตุต่างๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ,  การประทว้ง , 

การนัดหยุดงาน , การกอ่การจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนําสิง่ของผดิกฎหมาย  ซึง่อยู่นอกเหนอืความ

รับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย  อันเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น , เกดิ

จากการโจรกรรม และ อุบัตเิหตุจากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ  แลว้ ทางบรษัิทฯ  จะถอืว่าทา่นไดย้อมรับ

เงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด  

7. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมทีพั่กใน

ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี ่

/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นีข้ ึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิาร

ของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนั

กอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้่วงหนา้ได ้ 

10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหคํ้าสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากับเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้า่ยต่างๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกับตัวแทนต่างๆ ในกรณี

ทีผู่เ้ดนิทางไม่ผา่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรม

แรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อันเนือ่งมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การ

หลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ  3 เตยีง  TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ  ขอ

สงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู่ และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่ค่าใชจ้า่ยเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจ

ทําใหเ้วลาในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถ



ในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตาม

โปรแกรม 

14. บรกิารน้ําดืม่ทา่นวันละ 1ขวด ต่อคนต่อวันเริม่ในวันที่  2 ของการเดนิทาง ถงึวันที่  3 ของการเดนิทาง รวม

จํานวน 2 ขวด 

15. การบรกิารของรถบัสนําเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ  10 ชัว่โมง ในวัน

นัน้ๆ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยู่กับสภาพ

การจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่น

โปรแกรมการเดนิทาง 

ใบจองทวัร ์ / BOOKING FORM 

รายการทวัร.์.......................................................................... วันเดนิทาง........................................ 

ชือ่ผูต้ดิตอ่ (ผูจ้อง) .................................................... โทร............................................................. 

จํานวนผูเ้ดนิทางทัง้หมด.................คน  (ผูใ้หญ่................ทา่น / เด็กอายุตํา่กว่า 12 ปี..............ทา่น) 

จํานวนหอ้งพักทีใ่ชท้ัง้หมด.........หอ้ง (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 

 
รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชือ่ไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 

หมายเหต ุกรุณ าแจง้ความประสงคอ์ืน่ตามทีท่า่นตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร   ไม่ทานเนื้อวัว  ไม่ทานเนื้อหมู  ไม่ทานสตัวปี์ก  ทานมังสาวริัต 

รายละเอยีดอืน่ๆ ........................................................................................................................... 

................................................................................................................................................. 

 
 

ขา้พเจา้รบัทราบเงือ่นไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 

 
ลงชือ่........................................................... ..ผูจ้อง 

 

(..............................................................) 
 

 

ลําดบั ชือ่-นามสกลุ (ภาษาไทย) ชือ่-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ (ว/ด/ป) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    


