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โดยสายการบินสกู๊ต แอร์ไลน์ (TR) 
ขึ้นภูเขาไฟฟูจิช้ัน 5 สัญลกัษณ์ของประเทศญี่ปุ่น 

แวะถ่ายรูป ณ  หมูบ่้านเยอรมันแห่งโตเกียว 

เยี่ยมชม หมู่บ้านน้ําใส โอชิโนะฮักไก นั่งกระเช้า คาชิ คาชิ  

นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ ์วัดอาซากุสะ และวัดนาริตะ 

เยือนหมู่บ้านโบราณ ลิตเต้ิลเอโดะ ณ เมืองซาวาระ 

ช้อปปิ้งจุใจ โกเท็มบะ เอ้าเลท และชินจูกุ 

อาบนํ้าแร่ธรรมชาติ ดินเนอร์ขาปูยักษ์ FREE WIFI ON BUS 

มีนํ้าดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด 

** ปล. ไม่มีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ / Infant เด็กอายุต่ํากว่า 2 ปี ราคา 7,900.-** 
 ราคาน้ีไม่รวมค่าทิปไกด์ท่านละ 1,000 บาท/ทริป** 

 

วันแรก      กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง  

21.00 น. พร๎อมกันท่ี สนามบินนานาชาติดอนเมือง ช้ัน 3 อาคารผู๎โดยสารระหวํางประเทศ ประตู 6 

เคาน์เตอร์ 6 สายการบินสกู๊ต (SCOOT) เจ๎าหน๎าท่ีของบริษัทฯ คอยให๎การต๎อนรับ และอํานวย

ความสะดวกในการเช็คอิน 

สายการบิน SCOOT ใช๎เครื่อง Boeing 787 Dreamliner จัดท่ีนั่งแบบ 3-3-3 น้ําหนักกระเป๋า 20 กก.

ตํอทําน (หากต๎องการซื้อน้ําหนักเพิ่ม ต๎องเสียคําใช๎จํายเพิ่ม)  

สายการบินมีบริการจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง (ราคาทัวร์ไม่รวมค่าอาหาร) 

วันที่สอง   สนามบินนาริตะ – วัดอาซากุสะ – ผ่านชมโตเกียวสกาย ทรี – น่ังกระเช้า คาชิ คาชิ - โก

เท็มบะ เอ้าต์เลต – Dinner บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ - ออนเช็นธรรมชาติ  

00.45 น. เหิรฟ้าสํู เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยเท่ียวบินท่ี TR868 

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ ่ พักเด่ียว 
จํานวน 

20-24 เมษายน 2562 29,888.- 7,900.- 34+1 

21-25 เมษายน 2562  28,888.- 7,900.- 34+1 

22-26 เมษายน 2562 28,888.- 7,900.- 34+1 

23-27 เมษายน 2562  28,888.- 7,900.- 34+1 

24-28 เมษายน 2562 28,888.- 7,900.- 34+1 

25-29 เมษายน 2562 28,888.- 7,900.- 34+1 

26-30 เมษายน 2562 28,888.- 7,900.- 34+1 
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08.50 น. เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น นําทํานผํานขั้นตอนการตรวจคนเข๎าเมืองและศุลกากร 

เรียบร๎อยแล๎ว (เวลาที่ญี่ปุ่น เร็วกว่าเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของทํานเพื่อความ

สะดวกในการนัดหมายเวลา) ***สําคัญมาก!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นําอาหารสด จําพวก 

เน้ือสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับและจับ นําทํานเดินทางสํูเมือง เมือง

โตเกียว นําทํานนมัสการเจ๎าแมํกวนอิมทองคํา ณ วัดอาซากุสะ วัดท่ีได๎ช่ือวําเป็นวัดท่ีมีความ

ศักดิ์สิทธิ์ และได๎รับความเคารพนบัถือมากท่ีสุดแหํงหนึ่งในกรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองค์เจ๎าแมํ

กวนอิมทองคําท่ีศักดิ์สิทธิ์ ขนาด 5.5 เซนติเมตร ซึ่งมักจะมีผู๎คนมากราบไหว๎ขอพรเพื่อความเป็นสิริ

มงคลตลอดท้ังปี ประกอบกับภายในวัดยังเป็นท่ีตั้งของโคมไฟยักษ์ท่ีมีขนาดใหญํท่ีสุดในโลกด๎วย

ความสูง 4.5 เมตร ซึ่งแขวนห๎อยอยูํ ณ ประตูทางเข๎าท่ีอยูํด๎านหน๎าสุดของวัด ท่ีมีช่ือวํา “ประตูฟ้าคํา

รณ” และถนนจากประตูเข๎าสํูตัววิหารท่ีประดิษฐานเจ๎าแมํกวนอิมทองคํา มีช่ือวํา ถนนนากามิเซะ ซึ่ง

เป็นท่ีตั้งของร๎านค๎าขายของท่ีระลึกพื้นเมืองตํางๆ มากมาย อาทิ ขนมนานาชนิด ของเลํน รองเท๎า 

พวงกุญแจท่ีระลึก ฯลฯ ให๎ทุกทํานได๎เลือกซื้อเป็นของฝากของท่ีระลึกอิสระ และทํานสามารถเดินไป

ถํายรูปคูํกับหอคอยท่ีสูงท่ีสุดในโลก แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริมแมํน้ําสุมิดะ 

หอคอยโตเกียวสกาย ทรี (Tokyo Sky tree) (ไม่รวมค่าข้ึนหอคอย) หอสํงสัญญาณ

โทรคมนาคมท่ีสูงท่ีสุดในโลก เปิดให๎บริการเมื่อวันท่ี 22 พฤษภาคม 2555 โดยหอนี้มีความสูง 634 

เมตร สามารถทําลายสถิติความสูงของหอกวางตุ๎ง ในมณฑลกวํางโจว ซึ่งมีความสูง 600 เมตร และ

หอซีเอ็น ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มีความสูง 553 เมตร ทิวทัศน์ของ “หอคอย

โตเกียวสกายทรี” ท่ีบรรจุเทคโนโลยีแนวหน๎าสุดสามารถมองเห็นได๎จากละแวกวัดอาซะกุซําท่ีเต็มไป

ด๎วยกลิ่นอายแบบเมืองเกําของเอะโดะ 

 เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1) 

 นําทํานเดินทางสํู ทะเลสาบคาวากูจิโกะ (Lake Kawaguchiko) ทะเลสาบทีเป็นจุดชมวิวฟูจิท่ี

สวยท่ีสุดแหํงหนึ่ง ไฮไลท์!!! นําท่านข้ึน กระเช้าลอยฟ้า คาชิ คาชิ (Kachi Kachi Ropeway) 

กระเช๎าท่ีจะพาไปบนยอดเขา Mitsutoge เพื่อชมความสวยงามของทะเลสาบคาวากูจิโกะจากมุมสูง

เปิดให๎บริการทุกวันตลอดท้ังปี (อาจมีการงดให้บริการชั่วคราวเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ เช่น 

สภาพอากาศไม่เอื้ออํานวย) เพียงไมํกี่นาทีถึงยอดเขา ชมวิวแบบพาโนรามาท่ีมีความสูง 1,075 

เมตร ทํานสามารถชมทัศนียภาพโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิและทะเลสาบคาวากุจิได๎ และในวันท่ีอากาศ

แจํมใสจะสามารถมองเห็นได๎ไกลถึงภูเขาแอลป์ญี่ปุ่นทางตอนใต๎ (เทือกเขาอากาอิชิ และเทือกเขาอา

ราคาวะ)จากนั้นนําเดินทางสํู โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต ให๎ทํานได๎ช๎อปปิ้งอยํางจุใจกับสินค๎าแบ

รนด์เนมท่ีแหลํงรวมสินค๎านําเข๎าและสินคา๎แบรนด์ญี่ปุ่นโกอินเตอร์มากมาย เชํน MK MICHEL KLEIN, 

MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY, DIFFUSIONE TESSILE ฯลฯ เลือกซื้อ กระเป๋าไฮไซ 

BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL,TUMI,GAP, ARMANY ฯลฯ เลือกดูเครื่องประดับ และนาฬิกาหรู 

อยําง TAG HEUER, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯ รองเท๎าแฟช่ัน HUSH 
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PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ หรือเลือกซื้อสินค๎าสําหรับคุณหนู AIGLE, 

BANDAI ASOBI, HAKKA KIDS และสินค๎าอื่นๆ อีกมากมาย ได๎เวลานําทํานเข๎าสํูท่ีพัก  

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร ของโรงแรม เมนู บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ (2)  

พักที ่ FUJI SUN RESORT HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดีบวกัน   

จากน้ันให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการ แช่นํ้าแร่ออนเซ็นธรรมชาติ เชื่อว่าถ้าได้แช่นํ้าแร่แล้ว จะ

ทําให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีข้ึน 

วันที่สาม   ภูเขาไฟฟูจิ - พิธีชงชาญี่ปุ่น - หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - โตเกียว - ศาลเจ้าคะเมอิโดะเท็นจิน - 

ช้อปป้ิงชินจูกุ  

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3) 

นําทํานเดินทางสํู ภูเขาไฟฟูจิ ท่ีมีความสูงเหนือจากระดับน้ําทะเล 3,776 เมตร ภูเขาท่ีมีช่ือเสียงเป็น

ท่ีรู๎จักไปท่ัวโลกในเรื่องความสวยงามท่ีธรรมชาติได๎มอบมาให๎อยํางลงตัว และยังถือวําเป็นสัญลักษณ์

หนึ่งของประเทศญี่ปุ่น ท้ังยังเป็นจุดมุํงหมายของนักทํองเท่ียวตํางชาติท่ีมาเยือนญี่ปุ่นตลอดทุก

ฤดูกาล นําท่านข้ึนสู่ชั้นที่  5 ของภูเขาไฟฟูจิ (ขอสงวนสิทธิ์ไม่ ข้ึน ในกรณีที่อากาศไม่

เอื้ออํานวย หรือ ทางข้ึนปิด) ท่ีทุกทํานจะได๎เห็นถึงความสวยงามของตัวภูเขาและวิวโดยรอบของ

ภูเขาไฟฟูจิ และสัมผัสกับความหนาวเย็น ให๎ทุกทํานได๎ถํายภาพความประทับใจเก็บไว๎ และเลือกซื้อ

สินค๎าของท่ีระลึกซึ่งเป็นสัญลักษณ์รูปภูเขาไฟฟูจิในหลากหลายบรรยากาศได๎อีกด๎วยอิสระให๎ทํานได๎

เพลิดเพลินกับการถํายรูปและซื้อของท่ีระลึกตามอัธยาศัย จากนั้นสัมผัสวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาว

ญี่ปุ่น นั่นก็คือ การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น (Sado) โดยการชงชาตามแบบญี่ปุ่นนั้น มีขั้นตอนมากมาย 

เริ่มตั้งแตํการชงชา การรับชา และการดื่มชา ทุกขั้นตอนนั้นล๎วนมีพิธี รายละเอียดท่ีบรรจงและสวยงาม

เป็นอยํางมาก พิธีชงชานี้ ไมํใชํแคํรับชมอยํางเดียว ยังเปิดโอกาสให๎ทํานได๎มีสํวนรํวมในพิธีการชงชา

นี้อีกด๎วย และจากนั้นให๎ทํานได๎อิสระเลือกซื้อของท่ีระลึกตามอัธยาศัย  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4) 
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จากนั้นเดินทางสํู หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก (Oshino Hakkai) ในชํวงฤดูใบไม๎เปลี่ยนสีเป็นจุด

ทํองเท่ียวสําคัญอีกสถานท่ีหนึ่ง โดยมีวิวภูเขาไฟฟูจิสีขาวตัดกับพื้นหลังสีฟ้า และใบไม๎เปลี่ยนสี สี

เหลือง แดง ส๎ม เป็นภาพท่ีสวยงามมาก โอชิโนะฮักไกเป็นหมูํบ๎านเล็กๆ ประกอบด๎วยบํอน้ํา 8 บํอใน

โอชิโนะ ตั้งอยูํระหวํางทะเลสาบคาวากูจิโกะ กับทะเลสาบยามานาคาโกะ บํอน้ําท้ัง 8 นี้เป็นน้ําจาก

หิมะท่ีละลายในชํวงฤดูร๎อน ท่ีไหลมาจากทางลาดใกล๎ๆภูเขาไฟฟูจิผํานหินลาวาท่ีมีรูพรุนอายุกวํา 80 

ปี ทําให๎น้ําใสสะอาดเป็นพิเศษ นอกจากนี้ยังมีร๎านอาหาร ร๎านจําหนํายของท่ีระลึก และซุ๎มรอบๆบํอ ท่ี

ขายท้ังผัก ขนมหวาน ผักดอง งานฝีมือ และผลิตภัณฑ์ท๎องถ่ินอื่นๆ อิสระให๎ทํานได๎เพลิดเพลินกับ

การถํายรูปและซื้อของท่ีระลึกตาม  

นําทํานเดินทางกลับสํูเมือง เมืองโตเกียว ชม ศาลเจ้าคะเมอิโดะเท็นจิน (Kameido Tenjin  

Shrine) เป็นสถานท่ีชมดอกวิสทีเรียยอดนิยมในโตเกียว ภาพสะพานไทโคะบาชิคูํกับดอกวิสทีเรียสี

มํวง เป็นภาพท่ีสวยงามในแบบฉบับของญี่ปุ่นโดยแท๎ จากสะพานแหํงนี้สามารถถํายรูปท่ีระลึกโดยมี

โตเกียวสกายทรีสูงตระหงํานอยูํเบื้องหลัง และในชํวงปลายเดือนเมษายนของทุกปี จะมีการจัดงาน 

เทศกาลชมดอกวิสทีเรีย (Wisteria Festival) ซึ่งนอกจากจะมีการจัดแสดงไฟไลท์อัพในตอน

กลางคืนแล๎ว ยังจะได๎เพลิดเพลินไปกับการชิมของอรํอยท่ีมาออกร๎านภายในงานมากมายอีกด๎วย 

(ดอกไม้จะบานมากหรือน้อยทั้งน้ีข้ึนอยู่กับสภาพอากาศ) 

จากนั้นนําทํานสํู ย่านช้อปป้ิงชินจุกุ ให๎ทํานอิสระและเพลิดเพลินกับการช๎อปปิ้งสินค๎ามากมายและ 

เครื่องใช๎ ไฟฟ้า กล๎องถํายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องเลํนเกมส์ หรือสินค๎าท่ีจะเอาใจคุณผู๎หญิงด๎วย 

กระเป๋า รองเท๎า เส้ือผ๎า แบรนด์เนม เส้ือผ๎าแฟช่ันสําหรับวัยรุํน เครื่องสําอางยี่ห๎อดังของญี่ปุ่นไมํวําจะ

เป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอื่นๆ อีกมากมาย  
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ค่ํา         อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย 

ท่ีพัก  NARITA HEDISTAR HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่ส่ี  วัดนาริตะซัง – เมืองซาวาระ – สะพานจาจา – หมู่บ้านเยอรมันแห่งโตเกียว 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5) 

 

จากนั้นนําทํานสักการะส่ิงศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดนาริตะซัง ชินโชจิ (Naritasan Shinshoji Temple) 

เป็นวัดพุทธเกําแกํ ขนาดใหญํ ท่ีมีช่ือเสียงมากของเมืองนาริตะ สร๎างขึ้นในปี 940 ตั้งอยูํไมํไกลจาก

สนามบินนานาชาตินาริตะ ภายในวัดมีอาคารท่ีหลากหลายตั้งอยูํในบริเวณท่ีกว๎างขวาง เชํน ห๎องโถง

หลัก เจดีย์ 3 ช้ันสไตล์ Tahoto มีช่ือวํา Great Pagoda of Peace นอกจากนี้ยังมีสวนญี่ปุ่น และสวน

ยุโรปอีกด๎วยนําทํานเดินทางสํู เมืองซาวาระ เป็นเมืองเล็กๆ ตั้งอยูํทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ

เมืองนาริตะ เคยเป็นศูนย์กลางการขนสํงข๎าวในชํวงสมัยเอโดะ บริเวณใจกลางเมืองมีคลองตัดผําน  มี

ช่ือเรียกวํา เอโดะน้อย Little Edo ได๎รับการรักษาและบูรณะท่ีอยูํอาศัยแบบดั้งเดิม ร๎านค๎าตํางๆ 

และคลังสินค๎าจากสมัยเอโดะ ระหวํางคลองจะเช่ือมตํอด๎วยสะพานหลายแหํง ไฮไลท์!!! สะพานจา

จา หรือ สะพานโทโยฮาชิ ซึ่งจะมีน้ําไหลออกมาจากสะพานท้ังสองด๎านคล๎ายน้ําตก ใกล๎ๆกับ

สะพานจาจา เป็นท่ีตั้งของพิพิธภัณฑ์อิโนะทาดาทากะและบา๎นพักอาศัยเดิมของเขา อิโนะทาดาทากะ 

คือผู๎ท่ีบุกเบิกประเทศญี่ปุ่น สร๎างแผนท่ีท่ีแมํนยําในสมัยโชกุนโทกุงาวะ ภายในพิพิธภัณฑ์จึงจัด

แสดงผลงาน และเทคนิคตํางๆท่ีใช๎ในการทํางานของเขา พร๎อมคําอธิบายภาษาอังกฤษ อิสระให๎ทําน

ชมเมืองซาวาระตามอัธยาศัย  

เที่ยง อิสระรับประทานอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย  

จากนั้นนําทํานเดินทางสํู หมู่บ้านเยอรมันแห่งโตเกียว (Tokyo German Village) ตั้งอยูํใน

จังหวัดชิบะ บนอาณาบริเวณขนาดใหญํ อยูํหํางใจกลางกรุงโตเกียว (Tokyo) ออกไปราว 2 ช่ัวโมง ท่ี

หมูํบ๎านเยอรมันแหํงโตเกียวนั้นมีท้ังเครื่องเลํนแบบสวนสนุกแตํไมํหวือหวามาก โซนประสบการณ์

ธรรมชาติ เกม กีฬา และโซนสัมผัสชีวิตสัตว์ รวมไปถึงมีกิจกรรม workshop ตํางๆ กิจกรรมเก็บเกี่ยว

ผลไม๎ตามฤดูกาล เป็นสไตล์หมูํบ๎านท่ีจําลองเอาบรรยากาศของท๎องทํุงในเยอรมนี ท่ีมีทํุงดอกไม๎ไว๎

ให๎ถํายรูปเลํน มีอาหารและไวน์ให๎ได๎เลือกทานกันตามอัธยาศัย  

ค่ํา         อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย 

ท่ีพัก  TENDER VILLA KUJUKURI หรือเทียบเท่า 
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วันทีห้่า  สนามบินนาริตะ – สนามบิน ดอนเมือง 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6) 

10.00 น.   ออกเดินทางสํู กรุงเทพฯ โดยสายการบินสกู๊ต (SCOOT) เท่ียวบินท่ี TR869   

15.00 น.     เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร๎อมความประทับใจ 

**สายการบินมีบริการจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง (ราคาทัวร์ไม่รวมค่าอาหาร)** 

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

สําหรับลูกค้าท่านทีไ่ม่เอาต๋ัวเครื่องบิน  หักค่าตั๋วออก 9,000 บาท จากราคาทัวร์ 

 
 

* ท่านใดมีไฟล์ทบนิภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บรษิัทฯทราบในวันจองทัวร์ * 

** ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง ** 
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บริษัทขอสงวนสิทธิ์ :  รายการทัวร์สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, 

การเมือง, สายการบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การบริการของรถบัสนําเที่ยวญี่ปุ่น ตาม

กฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ 10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับ

จะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆ เป็นหลัก จึงขอ

สงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

อัตราค่าบริการรวม 

 คําตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงคําภาษีสนามบิน และคําภาษีนํ้ามัน  
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 คํารถโค๎ชปรับอากาศ  

 โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเทํา (พัก 2-3 ทําน/ห๎อง)  

 คําธรรมเนียมเข๎าชมสถานที่ตํางๆ ตามรายการที่ระบุ    

 คําอาหาร ตามรายการที่ระบุ   

 คําเบ้ียประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทํองเที่ยว วงประกันทํานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์) 
 

อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม 

× คําใช๎จํายสํวนตัวของผ๎ูเดนิทาง อาทิ คําทําหนังสือเดนิทาง คําโทรศัพท ์คําอาหาร เครื่องดื่ม คําซักรีด คํามินิบาร์ใน

ห๎องและคําพาหนะตํางๆ ที่มิได๎ระบุในรายการ 

× คําธรรมเนียมวีซําเข๎าประเทศญี่ปุ่น กรณีประกาศให๎กลับมายื่นร๎องขอวีซําอีกครั้ง (เน่ืองจากทางญี่ปุ่นได๎ประกาศ

ยกเว๎นการยื่นวีซําเข๎าประเทศญี่ปุ่นให๎กับคนไทยสําหรับผ๎ูที่ประสงค์พํานักระยะส้ันในประเทศญี่ปุ่นไมํเกิน 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศให๎ยื่นวีซําตามเดิม ผ๎ูเดินทางจะต๎องจํายเพิ่ม 2,000 บาท สําหรับการยื่น

ร๎องขอวีซํา 

× คําธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีนํ้าหนักเกินกวําที่สายการบินน้ันๆกําหนดหรือสัมภาระใหญํเกินขนาด

มาตรฐาน 

× คําภาษีนํ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได๎ออกตั๋วเครื่องบินไปแล๎ว 

× คํามัคคุเทศก์ท๎องถิ่น และหัวหน๎าทัวร์อํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 

× ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 1,000 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน 

× ภาษีมูลคําเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จําย 3 % 
 

เดินทางข้ึนต่ํา 34 ท่าน หากต่ํากวํากําหนด กรุ๏ปจะไมํสามารถเดินทางได๎ หากผู๎เดินทางทุกทํานยินดีท่ีจะชําระ

คําบริการเพิ่มเพื่อให๎คณะเดินทางได๎ ทางเรายินดีท่ีจะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให๎ทํานตํอไป ทางบริษัท

ขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอื่นตํอไป โดยทางบริษัทฯจะแจ๎งให๎ทํานทราบ

ลํวงหน๎า  
 

เงื่อนไขการจอง และ การชําระเงิน  : 

 มัดจําท่านละ 15,000 บาท ภายหลังจากที่ทาํนสํงเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกค๎าทําการจองกํอนวันเดินทาง

ภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคําทัวร์เต็มจํานวน  

 สํวนที่เหลือ ชําระกํอนวันเดินทางอยํางน๎อย 30 วัน 

 หากไมํชําระมัดจําตามที่กําหนด ขออนุญาตตัดที่น่ังให๎ลูกค๎าทํานอื่นที่รออยูํ 

 หากชําระไมํครบตามจํานวน บริษัทฯถือวําทํานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไมํมีเงื่อนไข 

 เมื่อทํานชําระเงินไมวํําจะทั้งหมดหรอืบางสํวน ทางบริษัทฯถือวําทํานได๎ยอมรับเงื่อนไขและข๎อตกลงตํางๆที่ได๎

ระบุไว๎ทั้งหมดน้ีแล๎ว 

 หากชําระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งสําเนาการโอนเงิน พร้อมระบุช่ือพนักงานขายมาทางแฟกซ์ 

 ส่งรายช่ือสํารองที่นั่ง ผู้เดินทางต้องส่งสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ช่ือพร้อมยืนยัน

ว่าต้องการเดินทางท่องเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // [หากไม่ส่งสําเนาหนังสือ

เดินทาง (Passport) มาให้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความ

ผิดพลาดจากการสะกดช่ือ-นามสกุล และอื่นๆ เพ่ือใช้ในการจองต๋ัวเครื่องบินทั้งสิ้น 
 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะต๎องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกวํา 6 เดือนขึ้นไป  และเหลือหน๎ากระดาษ

อยํางต่ํา 2 หน๎าหากไมํมั่นใจโปรดสอบถาม 
 

เงื่อนไขยกเลิกการจอง : 
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เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เครื่องบินโปรโมช่ัน เมื่อจองทัวรชํ์าระเงินคําจองคําทัวร์แล๎ว ไมํสามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได๎ทุก

กรณี และกรณีที่กองตรวจคนเข๎าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตํางประเทศ ปฏิเสธมิให๎เดินทางออก หรือ เข๎าประเทศที่ระบุไว๎ 

ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมํคนืคาํทวัรไ์มํวาํกรณีใดๆ ทั้งส้ิน รวมถึง เมื่อทํานออกเดนิทางไปกับคณะแลว๎ 

ถ๎าทํานงดการใช๎บรกิารรายการใดรายการหน่ึง หรือไมํเดินทาง พร๎อมคณะถือวําทํานสละสิทธิ์ ไมํอาจเรียกร๎องคําบริการและ

เงินมัดจาคืน ไมํวํากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

 

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 
วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องย่ืนเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้า
เมือง เพ่ือยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น* ดังต่อไปนี้ 

1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯจัดการให๎) 

2. ส่ิงที่ยืนยันวําทํานสามารถรับผิดชอบคําใช๎จํายที่อาจเกิดข้ึนในระหวํางที่พํานักในประเทศญี่ปุ่นได๎ (เชํน เงินสด 
บัตรเครดิต เป็นต๎น) 

3. ช่ือ ที่อยูํ และหมายเลขติดตํอในระหวํางที่พํานักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทจัดการให๎) 

4. กําหนดการเดินทางระหวํางที่พํานักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯ จัดการให๎) 

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (สําหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า) 

1. หนังสือเดินทางต๎องมีอายุการใช๎งานเหลืออยูํ ไมํต่ํากวํา 6 เดือน  

2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญีปุ่่นจะต๎องไมเํป็นส่ิงที่ขัดตํอกฎหมายและเข๎าขํายคุณสมบัติการพํานักระยะส้ัน 

3. ในข้ันตอนการขอเข๎าประเทศ จะต๎องระบุระยะเวลาการพํานักไมํเกิน 15 วัน 

4. เป็นผ๎ูที่ไมํมีประวัตกิารถูกสํงตวักลบัจากประเทศญีปุ่่น มิได๎อยูํในระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใํห๎เข๎าประเทศ และ
ไมํเข๎าขํายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไมํให๎เข๎าประเทศ 
 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทําการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจ

ตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 30 ท่าน  

2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคํานํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแหํงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับข้ึนกํอนวันเดินทาง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต๎องแจ๎งให๎ทราบลํวงหน๎าอันเน่ืองจากสาเหตุตํางๆ  

4. บริษัทฯ จะไมํรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกดิกรณีความลาํช๎าจากสายการบิน, การยกเลกิบิน, การประท๎วง, การนัดหยุด
งาน, การกํอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูํนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไมํรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทําน, เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทํองเที่ยวเอง  

6. เมื่อทํานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคําทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล๎ว ทางบริษัทฯ จะถือวําทํานได๎ยอมรับเงื่อนไข
ข๎อตกลงตํางๆ ทั้งหมด  

7. รายการน้ีเป็นเพียงข๎อเสนอที่ต๎องได๎รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลังจากได๎สํารองโรงแรมที่พักใน
ตํางประเทศเรียบร๎อยแล๎ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล๎เคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรื่องหอ๎งพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดหอ๎งให๎กบักรุ๏ปที่เข๎าพกั  โดยมีห๎องพักสําหรับผ๎ูสูบบุหรี่ / ปลอด
บุหรี่ได๎ โดยอาจจะขอเปลี่ยนหอ๎งได๎ตามความประสงค์ของผ๎ูที่พกั ทั้งน้ีข้ึนอยูํกับความพร๎อมให๎บรกิารของโรงแรม และ
ไมํสามารถรับประกันได๎   

9. กรณีผ๎ูเดินทางต๎องการความชํวยเหลอืเป็นพิเศษ อาทิเชํน ใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการ
เดินทาง มิฉะน้ันบริษัทฯไมํสามารถจัดการได๎ลํวงหน๎าได๎  

10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผ๎ูจัด ไมํมีสิทธิในการให๎คําสัญญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผ๎ูจัด นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผ๎ูมีอํานาจของผ๎ูจัดกํากับเทําน้ัน 

11. ผ๎ูจัดจะไมํรับผิดชอบและไมํสามารถคืนคําใช๎จํายตํางๆ ได๎เน่ืองจากเป็นการเหมาจํายกับตัวแทนตํางๆ ในกรณีที่ผ๎ู
เดินทางไมํผํานการพจิารณาในการตรวจคนเข๎าเมอืง-ออกเมือง ไมํวําจะเป็นกองตรวจคนเข๎าเมืองหรือกรมแรงงานของ
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ทุกประเทศในรายการทํองเที่ยว อันเน่ืองมาจากการกระทําที่สํอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข๎าออกเมือง 
เอกสารเดินทางไมํถูกต๎อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ  

12. กรณีต๎องการพกัแบบ 3 ทําน ตํอห๎องหรอืหอ๎งแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีห๎อง Triple ไมํเพียงพอ ขอสงวนสิทธิใน
การจัดห๎องให๎เป็นแบบ แยก 2 ห๎อง คือ 1 ห๎องพักคูํ และ 1 ห๎องพักเดี่ยว โดยไมํคําใช๎จํายเพิ่ม  

13. สภาพการจลาจรในชํวงวนัเดนิทางตรงกบัวนัหยดุเทศกาลของญ่ีปุ่น หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจทําให๎เวลา
ในการทํองเที่ยวและ ช๎อปป้ิงแตํละสถานที่น๎อยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขัยรถในการบริหารเวลา 
ซ่ึงอาจจะขอความรํวมมือจากผ๎ูเดินทางในบางครั้งที่ต๎องเรํงรีบ เพื่อให๎ได๎ทํองเที่ยวตามโปรแกรม 

14. บริการนํ้าดื่มทํานวันละ 1ขวด ตํอคนตํอวันเริ่มในวันที่ 2 ของการเดินทาง ถึงวันที่ 3 ของการเดินทาง รวมจํานวน 2 
ขวด 

15. การบริการของรถบัสนําเทีย่วญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่น สามารถให๎บริการวันละ 10 ช่ัวโมง ในวันน้ันๆ มิอาจ
เพิ่มเวลาได๎ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผ๎ูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูํกับสภาพการจราจรในวัน
เดินทางน้ันๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาทํองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

 

 

ใบจองทัวร์  / BOOKING FORM 

รายการทัวร์.................................................................................. วนัเดินทาง........................................ 

ช่ือผู๎ติดตํอ (ผู๎จอง) .................................................................. โทร...................................................... 

จํานวนผู๎เดินทางท้ังหมด.................คน   (ผู๎ใหญํ................ทําน / เด็กอายุต่ํากวํา 12 ปี..............ทําน) 

จํานวนห๎องพักท่ีใช๎ท้ังหมด.............ห๎อง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 

 

รายชื่อผู้เดินทาง (กรุณากรอกชื่อไทยและอังกฤษอย่างถูกต้องตามหนังสือเดินทาง เรียงตามห้องพัก) 

 

หมายเหตุ กรุณาแจ๎งความประสงค์อื่นตามท่ีทํานต๎องการ อาทิเชํน 

อาหาร   ไมํทานเนื้อวัว  ไมํทานเนื้อหมู  ไมํทานสัตว์ปีก  ทานมังสาวิรัต 

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ) วันเกิด (ว/ด/ป) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    
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รายละเอียดอื่นๆ .................................................................................................................................. 

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

 

 
ข้าพเจ้ารับทราบเงื่อนไขในรายการทัวร์เรียบร้อยแล้ว 

 

 
ลงชื่อ.............................................................ผู้จอง 

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


