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JAPAN 

TOKYO SAKURA FULL BLOOM 6D4N โดยสายการบนิเจแปน แอรไ์ลน ์(JL) 

กําหนดวนัเดนิทาง ผูใ้หญพ่กั 2-3 ทา่น ทา่นละ พกัเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 

มนีาคม – เมษายน 2566 ราคาเริม่ตนั 54,900.- 10,900.- 

ราคาเด็กทารก [อายไุมถ่งึ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั] ทา่นละ 10,500 บาท  

ราคานีร้วมรายการทวัร ์ต ัว๋เครือ่งบนิ ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ 

ราคาทัวรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศนท์อ้งถิน่และคนขบัรถรวม 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ 

หัวหนา้ทัวรท์ีด่แูลคณะจากเมอืงไทยตามแตท่า่นจะเห็นสมควร 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 

 

 โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง คํา่ โรงแรมทีพ่กั 

1 พเีรยีดวนัที ่24-28 ม.ีค. กรงุเทพฯ (สนามบนิ

สวุรรณภมู)ิ – นารติะ (สนามบนินารติะ) (JL718 

00.55-8.45 )   

กรงุเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ – โตเกยีว (สนามบนิ

ฮาเนะดะ) (JL034 21.55-6.10)   

    

2 โตเกยีว (สนามบนิฮาเนดะ/นารติะ) - เมอืงคาวาโกเอะ 

– หอระฆังโทคิโนะคาเนะ  – ศาลเจา้ฮคิาวะ – ชม

ซากรุะ สวนซากามโิกะ – แชน่ ้าแร่ธรรมชาต ิ- เมนูขา

ปยูกัษ์ 

✈  

 

เมนู

ขาป ู

 SUNFUJI YAMANAKAKO 

ONSEN  

หรอืเทยีบเทา่ [♨] 

3 ภเูขาไฟฟจู ิ– ชมซากรุะ รมิทะเลสาบคาวากจุโิกะ  – 

หมูบ่า้นน ้าใส โอชโินะฮักไก – กจิกรรม ชงชาญีปุ่่ น – 

เมอืงโตเกยีว – ไดเวอรซ์ติี ้โอไดบะ 

  อสิระ 
NEW OTANI INN TOKYO หรอื

เทยีบเทา่ 

4 ตลาดปลาซกึจิ ิ- วัดอาซากุสะ – ชอ้ปป้ิงถนนนากามิ

เสะ –ชมซากรุะรมิแมน่ ้าสมุดิะ – ชอ้ปป้ิงยา่นชนิจกู ุ
 อสิระ อสิระ 

NEW OTANI INN TOKYO หรอื

เทยีบเทา่ 

5 อสิระชอ้ปป้ิงในโตเกยีว หรือ เลอืกซือ้ทัวร ์ธมีพาร์ก

มมูนิ ตัวการต์ูนสุดน่ารักสไตลน์อรด์กิ ทีจ่ังหวัดไซตา

มะ หรือเลือกซือ้ทัวร์โตเกยีวดสินี่ยแ์ลนด์ (เดนิทาง

โดยรถไฟ) 

 อสิระ อสิระ 
NEW OTANI INN TOKYO หรอื

เทยีบเทา่ 

6 วัดนารติะ – ชอ้ปป้ิงออิอน มอลล-์ นารติะ (สนามบนิ

นารติะ) - กรงุเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ (JL707 

18.05-23.00) 

 อสิระ   
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วนัแรก กรงุเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ – โตเกยีว (สนามบนิฮาเนดะ) (JL034 21.55-6.10) 

19.00 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิประตูหมายเลข 8 เคาน์เตอร ์U สายการบนิเจแปน แอรไ์ลน์  เจา้หนา้ที ่ให ้

การตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 

22.00 น. พเีรยีดวนัที ่23-28 มนีาคม 2566 พรอ้มกันทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิประตูหมายเลข 8 เคาน์เตอร ์U สาย

การบนิเจแปน แอรไ์ลน ์ เจา้หนา้ที ่ใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 

21.55 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนิฮาเนดะ ประเทศญีปุ่่ น โดย สายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่JL034 (สายการบนิมี

บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) )  (J034  21.55-06.10 ) 

วนัทีส่อง โตเกยีว (สนามบนิฮาเนดะ) – เมอืงคาวาโกเอะ – หอระฆงัโทคโินะคาเนะ – วดัคติะอนิ – ศาลเจา้ฮิ

คาวะ – ชมซากรุะ สวนซากามโิกะ – แชนํ่า้แรธ่รรมชาต ิ- เมนขูาปยูกัษ ์

00.55 น. พเีรยีดวนัที ่23-28 มนีาคม  ออกเดนิทางสู่ สนามบนินารติะ ประเทศญี่ปุ่ น โดย สายการบนิไทย 

เทีย่วบนิที ่JL718 (สายการบนิมบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) (JL718  00.55 - 08.45) 

06.10 น. เดนิทางถงึ สนามบนิฮาเนดะ ประเทศญีปุ่่ น (เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่เวลาประเทศไทย 2 ชม.) ผ่านขัน้ตอนการ

ตรวจคนเขา้เมือง ด่านศุลกากร และรับกระเป๋าเรียบรอ้ยแลว้ [ส าคัญมาก!!ไม่อนุญาตใหน้ าอาหารสด 

จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผัก ผลไม ้เขา้ประเทศญีปุ่่ นหากฝ่าฝืนมโีทษจับปรับได]้ 

08.45 น. พเีรยีดวนัที ่23-28 มนีาคม  เดนิทางถงึ สนามบนินารติะ ประเทศญี่ปุ่ น (เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าเวลา

ประเทศไทย 2 ชม.) ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง ด่านศุลกากร และรับกระเป๋าเรยีบรอ้ยแลว้ [ส าคัญ

มาก!!ไมอ่นุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผัก ผลไม ้เขา้ประเทศญีปุ่่ นหากฝ่าฝืนมโีทษจับปรับ

ได]้ 

 เดนิทางสู ่คาวาโกเอะ (Kawagoe) ไดรั้บการขนานนามวา่เป็นลติเตลิเอโดะ เพราะมบีรรยากาศทีม่คีวาม

เป็นเมอืงเกา่ทีไ่ดก้ลิน่อายโบราณ ท าใหรู้ส้กึเหมอืนไดย้อ้นยคุ ไดซ้มึซับบรรยากาศของโกดังเกา่ ทีเ่รยีง

รายกนัยาวตลอดระยะทางกว่า 700เมตร ในสมัยกอ่นเป็นสถานทีเ่ก็บกักเสบยีงอาหารเพือ่สง่ไปใหเ้มอืงเอ

โดะ (โตเกยีวในปัจจบุนั) แตใ่นปัจจบุนัไดถ้กูเปลีย่นเป็นรา้นคา้ รา้นอาหาร รา้นขายของที่ระลกึไมว่่าจะเป็น

รา้นขนมทีท่ าจากมนัหวานสเีหลอืงและสมีว่งอนัเป็นผลติภัณฑข์ึน้ชือ่ของเมอืงนี้และสถานทีท่่องเทีย่วอันมี

ชือ่เสยีงของเมอืงคาวาโกเอะ 
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 หอระฆงัโทคโินะคาเนะ (Toki no kane) สัญลักษณ์ของเมอืงคาวาโกเอะเป็นสถาปัตยกรรมทีถู่กสรา้ง

ขึน้มาตัง้แตใ่นสมยัเอโดะสรา้งขึน้มาเพือ่ใชต้บีอกเวลาในสมยัอดตี และในชว่งปีค.ศ 1893 หอระฆังนี้ถูกไฟ

ไหมจ้งึถกูสรา้งขึน้มาใหมใ่หเ้ราไดช้มกนัในปัจจบุนั และใน 1 วันระฆงันีจ้ะถกูตบีอกเวลาถงึ 5ครัง้เหมอืนใน

อดตีคอืในเวลา 6.00น.12.00น.15.00น. และ 18.00น.และเราสามารถแวะเขา้ไปชมศาลเจา้ขนาดเล็กใน

หอระฆงัไดไ้มม่คีา่ใชจ้า่ย 
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กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (มือ้ที ่1) 

 น าทา่นสู ่ศาลเจา้ฮคิาวะ(Hikawa Shrine) เป็นศาลเจา้เกา่แกใ่นของญีปุ่่ น ชือ่เสยีงเกีย่วกับมาขอเรือ่ง

ความรัก ผูค้นจงึนยิมมาขอเรือ่งความรักกนัเป็นจ านวนมาก ภายในศาลเจา้ ก็ยังมสี ิง่ทีแ่ปลกตาใหไ้ดช้มกัน 

ไม่ว่าจะเป็น เซยีมซรีูปปลา ทีท่ านายเรือ่งความรักโดยเฉพาะ รวมถงึซุม้แขวนไมอ้ธฐิาน ล าธารศักสทิธิ์

ส าหรับขจัดสิง่ไมด่ ีซุม้กระดิง่ลมส าหรับฤดูรอ้น ตน้ไมศ้ักสทิธิท์ีคู่่รักนยิมมาเดนิวนเป็นเลข 8 เพือ่ใหค้วาม

รักยนืยาว เสาโทรอิหินิอายหุลายรอ้ยปี และเสาโทรอิไิมส้แีดงอันใหญ่ยักษ์รวมถงึเครือ่งราง ทีเ่สรมิเรือ่ง

ตา่งๆ อกีมากมาย 
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 ชมซากรุะ สวนซากามโิกะ ใหท้กุทา่นไดช้ืน่ชมดอกซากรุะนับลา้นดอก ทีซ่ากามโิกะ รสีอรท์ เพลชเชอร ์

ฟอเรสต ์ซึง่เป็นรสีอรท์กลางแจง้ทีม่กีจิกรรมมากมาย อาทเิชน่ แคมป้ิง, บารบ์คีวิ, บอ่น ้าพุรอ้น และสวน

สนุกทีม่พีืน้ที ่40-000 ตารางเมตร สามารถเพลดิเพลนิไดท้ัง้กลางวันและกลางคนื โดยทัง้สองชว่งเวลา

ของวันจะมอบประสบการณ์ทีแ่ตกตา่งกนั งานเทศกาลนีเ้ป็นทีช่ ืน่ชอบของนักทอ่งเทีย่วทกุเพศทกุวัย  
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คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่2) เมนขูาปยูกัษส์ไตลญ์ีปุ่่ น พรอ้มนํา้จ ิม้รส

เด็ด 

 

ทีพ่กั SUNFUJI YAMANAKAKO ONSEN หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว 

หลงัจากทานอาหารคํา่ ใหผ้อ่นคลายกบัการแชนํ่า้จากแรธ่รรมชาตสิไตลญ์ีปุ่่ น 

วนัทีส่าม ภูเขาไฟฟูจ ิ– ชมซากุระรมิทะเลสาบคาวากุจโิกะ  – หมูบ่า้นนํา้ใส โอชโินะฮกัไก – กจิกรรม ชง

ชาญีปุ่่ น – เมอืงโตเกยีว – ไดเวอรซ์ติ ี ้โอไดบะ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่3) 

 นําท่านสู่ ภูเขาไฟฟูจ ิ(Mt.Fuji) ที่ตัง้ตระหง่านอยู่เหนือเกาะญี่ปุ่ นดว้ยความสูง 3,776 เมตร จาก

ระดับน ้าทะเล น าท่านขึน้ชมความงามกันแบบใกลช้ดิยังบรเิวณ “ชัน้ 5” ของภเูขาไฟฟจู ิ(ขึน้อยูก่ับสภาพ

ภมูอิากาศ) เพือ่ชมทัศนยีภาพโดยรอบของภเูขาไฟที ่สามารถมองเห็นทะเลสาบทัง้หา้กระจายอยูโ่ดยรอบ 
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ใหท้่านไดส้ัมผัสอากาศอันบรสิทุธิบ์นยอดเขาฟจู ิถ่ายภาพทีร่ะลกึกับภูเขาไฟทีไ่ดช้ ือ่ว่ามสีัดส่วนสวยงาม

ทีส่ดุในโลก ซึง่เป็นภเูขาไฟทีย่งัดับไมส่นทิ และมคีวามสงูทีส่ดุในประเทศญีปุ่่ น 

หมายเหต:ุ ในกรณีที ่ภเูขาไฟฟจูไิมส่ามารถขึน้ไดเ้นือ่งจากสภาพอากาศ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่น

โปรแกรมทัวรเ์ป็น Fuji Visitor Center ซึง่ทา่นสามารถศกึษาความเป็นมาของภเูขาไฟฟจูแิละเลอืกซือ้ของ

ทีร่ะลกึเกีย่วกบัภเูขาไฟฟจูไิด ้และยงัเป็นจดุถา่ยรปูกบัภเูขาไฟฟจูไิดส้วยงามในชว่งฤดหูนาว 

 

 น าทา่นเดนิทางสู ่ทะเลสาบคาวากจูโิกะ (Kawaguchi ko) ทีเ่ป็นหนึง่ในหา้ทะเลสาบลอ้มรอบภเูขาไฟ

ฟจู ิซึง่ทะเลสาบแหง่นีเ้ป็นทีน่ยิมส าหรับนักทอ่งเทีย่วไมว่า่จะเป็นคนญีปุ่่ นหรอืต่างชาตกิ็ตาม มักจะมาหาที่

พักผ่อนในบริเวณนี้มากกว่าทะเลสาบที่เหลืออีกสี่แห่ง ดังนั้นรอบๆ บริเวณนี้จึงเต็มไปดว้ยโรงแรม, 

รา้นอาหาร, และรา้นขายของที่ระลกึมากมาย (ช่วงปลายมนีาตน้เมษาท่านจะไดช้มซากุระสวยๆ

ภายในบรเิวณทะเลสาบไดอ้กีดว้ย ข ึน้อยูก่บัสภาพอากาศ) 
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 น าท่านเดนิทางสู่ หมูบ่า้นโอชโินะฮกัไค (Oshino Hakkai Village) เป็นจุดท่องเทีย่วทีส่รา้งเป็น

หมูบ่า้นเล็กๆ ทีม่ฉีากหลังเป็น ภเูขาไฟฟจู ิประกอบดว้ยบอ่น ้า 8 บอ่ในโอชโินะ ตัง้อยูร่ะหว่างทะเลสาบคา

วากจูโิกะกบัทะเลสาบยามานาคาโกะซึง่เป็นพืน้ทีเ่กา่ของทะเลสาบแหง่ที ่6 ทีแ่หง้ขอดไปเมือ่ 200-300 ปี

ทีผ่า่นมา บอ่น ้าทัง้ 8 นีเ้ป็นน ้าจากหมิะทีล่ะลายในชว่งฤดูรอ้น ทีไ่หลมาจากทางลาดใกล ้ๆ ภเูขาไฟฟจูผิ่าน

หนิลาวาทีม่รีพูรนุอายกุวา่ 80 ปี ท าใหน้ ้าใสสะอาดเป็นพเิศษ ถัดไปอกีบอ่หนึง่ นักท่องเทีย่วสามารถดืม่น ้า

เย็นจากแหล่งน ้าไดโ้ดยตรง นอกจากนี้ยังมรีา้นอาหาร รา้นจ าหน่ายของทีร่ะลกึ บางรา้นยังขายมันเทศ

หวานยา่ง และขนมแซมเบ ้บนเตาเล็กๆ กลางแจง้สง่กลิน่หอมชวนใหล้ิม้รสอกีดว้ย 

 สมัผัสวัฒนธรรมดัง้เดมิของชาวญีปุ่่ น น่ันก็คอื กจิกรรมการชงชาญีปุ่่ น (Sado) โดยการชงชาตามแบบ

ญีปุ่่ นนัน้ มขีัน้ตอนมากมาย เริม่ตัง้แตก่ารชงชา การจับถว้ยชา และการดืม่ชา ทกุขัน้ตอนนัน้ลว้นมขีัน้ตอนที่

มรีายละเอยีดทีป่ระณีตและสวยงามเป็นอยา่งมาก และท่านยังมโีอกาสไดล้องชงชาดว้ยตัวทา่นเองอกีดว้ย 

ซึง่กอ่นกลับใหท้า่นอสิระเลอืกซือ้ของทีฝ่ากของทีร่ะลกึตามอธัยาศัย 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (มือ้ที ่4) 

 โอไดบะ (Odaiba) เป็นเกาะรวมศูนยก์ลางความบันเทงิ ยา่นเมอืงใหม่ทีเ่กดิจากการถมทะเลขึน้มาเป็น

เกาะ ตัง้แตปี่ ค.ศ. 1850 เกาะนีเ้ป็นทีแ่สดงใหเ้ห็นถงึ วสิยัทัศน ์และศักยภาพของชาวญีปุ่่ น ทีส่ามารถสรา้ง 

สิง่ทีเ่ป็นไปไมไ่ดใ้หเ้ป็นไปไดข้ึน้มาใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้หลากหลายชนดิที ่หา้งไดเวอรซ์ติ ี ้ ซ ึง่ภายใน

มรีา้นคา้ รา้นอาหาร และแหล่งบันเทงิมากมาย และใหท้่านถ่ายรูปกับกันดัม้ตัวใหม ่RX-0 Unicorn ขนาด

เท่าของจริง ซึง่มีขนาดใหญ่มาก ในบริเวณหา้ง ก็จะมีรา้นคา้ส าหรับคอกันดั ้ม อย่างกันดั ้มคาเฟ่ 

หา้งสรรพสนิคา้อควาซติี ้หา้งดังของย่านนี้ที่ไม่ควรพลาด เพราะทัง้รา้นคา้ไม่ว่าจะเป็นเสือ้ผา้ต่างๆ 

รา้นอาหาร รา้นกาแฟ และโรงภาพยนตรท์ีม่ถีงึ 13 โรงดว้ยกนั จดุเดน่ของทีน่ ีอ่ยูท่ ีช่ ัน้ 5 เป็น ราเม็ง ฟู๊ ด 

ทมีพารค์ รวบรวมราเม็งชนิดต่างๆจากทั่วประเทศญี่ปุ่ นมาไวท้ี่นี่ ส าคัญดา้นหนา้ของหา้งสรรพสนิคา้

สามารถมองเห็นสะพานสายรุง้ไดอ้ยา่งชดัเจน 
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คํา่ อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั ณ แหลง่ชอ่ปป้ิง 

ทีพ่กั NEW OTANI INN TOKYO HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว 

วนัทีส่ ี ่ ตลาดปลาซกึจิ ิ- วดัอาซากุสะ – ชอ้ปป้ิง ถนนนากามเิสะ – ชมซากุระรมิ แมนํ่า้สุมดิะ - ชอ้ปป้ิง

ยา่นชนิจกู ุ

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่5) 

 น าทา่นเดนิทางสู ่ตลาดปลาซกึจิ ิ(Tsukiji market) เป็นหนึง่ในตลาดปลาทีใ่หญท่ีส่ดุในโลกจากการที่

มกีารซือ้ขายสนิคา้ทะเลกวา่ 2,000 ตันตอ่วัน ภายในตลาดแบง่ออกเป็น 2สว่นใหญ่ๆ คอืสว่นภายนอกซึง่มี

รา้นคา้ปลกีและรา้นอาหารตัง้เรยีงรายเป็นจ านวนมาก และสว่นภายในซึง่เป็นบรเิวณทีร่า้นคา้ส่งใชเ้จรจา

ธรุกจิและเป็นจดุทีม่กีารประมลูปลาทนู่าทีม่ชี ือ่เสยีง มสีนิคา้จ านวนมากอาท ิปลาทะเล อาหารทะเลสดๆ ไป

จนถงึผักผลไม ้ท าใหต้ลาดแหง่นีค้กึคัก อาหารทีไ่มค่วรพลาดชมิคอืซาชมิกิบัซชู ิเพราะวัตถดุบิสด ราคาถกู

กวา่ขา้งนอกตลาด จนกลายมาเป็นแหลง่รวมรา้นอาหารยอดฮติ คนโตเกยีวนยิมมาฝากทอ้งทีน่ี ่สามารถซือ้

ของฝากทีเ่ป็นทะเลแหง้ตา่งๆไดท้ีน่ีอ่กีอกีดว้ย 
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 น าทา่นเดนิทางเขา้สู ่วดัอาซากุสะ หรอื วดัเซนโซจ ิ(Sensoji Temple) วัดทีว่่ากันว่า เกา่แกท่ีส่ดุใน

กรุงโตเกยีว ซึง่เคยเป็นวัดทีเ่หล่าโชกุนและซามไูรใหค้วามเลือ่มใสศรัทธาเป็นอยา่งมากในอดตี  น าท่าน

นมัสการ องคเ์จา้แม่กวนอมิทองค า ทีป่ระดษิฐานในวหิารหลังใหญ่ (อยูห่ลังฉากม่านกัน้)  และ ถ่ายภาพ

เป็นทีร่ะลกึกบั “คามนิารมิง (ประตฟู้าค ารณ)” ซึง่มโีคมไฟสแีดงทีไ่ดช้ ือ่วา่เป็น “โคมไฟทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก” 

มคีวามสูงใหญ่ถงึ 4.5 เมตร  อกีทัง้ยังม ี“ถนนนากามเิสะ”ถนนรา้นคา้แหล่งรวมสนิคา้ของทีร่ะลกึต่างๆ 

มากมาย อาท ิพวงกุญแจ ตุ๊กตาแมวกวัก ดาบซามไูร ชดุกโิมโน ร่มญีปุ่่ น หรอื ขนมอาเกมันจู ขนมขึน้ชือ่

ของวัดอาซากสุะ 

 

 เดนิ ชมความงามของซากรุะรมิแมนํ่า้สมุดิะ อสิระใหท้า่นไดถ้า่ยรปูเก็บภาพความประทับใจหอคอยทีส่งู

ทีส่ดุในโลก หอคอยโตเกยีวสกาย ทร ี(Tokyo Sky tree) ทีเ่ปิดเมือ่ 22 พฤษภาคม 2555 มคีวามสงู 

634 เมตร และสามารถท าลายสถติคิวามสงูของหอกวางตุง้ ในมณฑลกวา่งโจว ซึง่มคีวามสงู 600 เมตร กบั 

CN Tower ในนครโตรอนโต ของแคนาดา ทีม่คีวามสงู 553 เมตร 
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กลางวนั อสิระรบัประทานอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั 

 ชอ้ปป้ิงที ่ยา่นชนิจกู ุ(Shinjuku) แหลง่บนัเทงิและแหลง่ชอ้ปป้ิงขนาดใหญใ่จกลางเมอืงหลวงโตเกยีว 

เป็นศนูยร์วมแฟชัน่เก๋ๆ  เทห่์ๆ  ของเหลา่บรรดาแฟชัน่นสิตา้ มสีถานีรถไฟชนิจูกทุีเ่ป็นเหมอืนศูนยก์ลางของ

ของย่านนี้ ซ ึง่เป็นหนึง่ในสถานีที่คกึคักที่สุดในญี่ปุ่ น ในแต่ละวันมผีูค้นจ านวนมากถงึ 2.5 ลา้นคนที่ใช ้

บรกิารสถานแีหง่นี ้ทางดา้นตะวันตกยา่นนีท้ีเ่ต็มไปดว้ยตกึระฟ้าหลายอาคาร มทีัง้โรงแรมชัน้น า และในสว่น

ทางดา้นตะวันออกนัน้คอื คาบกูโิจ (Kabuki-jo) เป็นยา่นทีเ่ต็มไปดว้ยหา้งสรรพสนิคา้, รา้นเครือ่งใชไ้ฟฟ้า

ขนาดใหญอ่ยา่ง Bic Camera และยา่นบันเทงิยามราตรทีีม่รีา้นอาหารเยอะแยะมากมาย เชน่รา้นอซิากายะ 

(Izakaya) 

คํา่ อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั ณ แหลง่ชอ่ปป้ิง 

ทีพ่กั NEW OTANI INN TOKYO HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว 

วนัทีห่า้ อสิระชอ้ปป้ิงในโตเกยีว หรอื เลอืกซื้อทวัร ์ธมีพารก์มูมนิ ตวัการต์ูนสุดน่ารกัสไตลน์อรด์กิ ที่

จงัหวดัไซตามะ หรอืเลอืกซือ้ทวัรโ์ตเกยีวดสินีย่แ์ลนด ์(เดนิทางโดยรถไฟ) 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม (มือ้ที ่6) 

 อสิระชอ้ปป้ิงในโตเกยีว ไกดแ์นะน าทา่นเดนิทางโดยรถไฟ เพือ่ไปเทีย่วยา่นดังในโตเกยีวและแหล่งชอ้ป

ป้ิง อาท ิ ยา่นชนิจุกุ (Shinjuku shopping) สถานบันเทงิและแหล่งชอ้ปป้ิงขนาดใหญ่ใจกลางเมอืง

โตเกียว เป็นศูนยร์วมแฟชั่นเก๋ๆ เท่ห์ๆ ของเหล่าบรรดาแฟชั่นนิสตา้ มีสถานีรถไฟชนิจูกุที่เป็นเหมือน

ศนูยก์ลางของของยา่นนี ้

 คาบูกโิจ (Kabuki-jo) เป็นยา่นทีเ่ต็มไปดว้ยหา้งสรรพสนิคา้, รา้นเครือ่งใชไ้ฟฟ้าขนาดใหญ่อยา่ง Big 

Camera และยา่นบนัเทงิยามราตรทีีม่รีา้นอาหารเยอะแยะมากมาย เชน่รา้นอซิากายะ (Izakaya) เป็นตน้  

 ยา่นฮาราจูกุ (Harajuku) แหล่งชอ้ปป้ิงมสีไตล ์ยา่นฮาราจูกทุ่านจะพบกับเหล่าวัยรุ่นญีปุ่่ นแต่งตัวคอส

เพลย ์สนุกไปกบัการแตง่ตัวเพลดิเพลนิเป็นแฟชัน่ของตัวเองทีม่อีสิระในการแตง่ตัวน่ารักหลากหลายสไตล์

ทัง้แนวโลลติา้สดุคิว้ แนวกอทกิสุดเท่ หรอืแนวเดคอร่าเก๋ๆ  วกิสสีันโดดเด่นแปลกตา อยากไดเ้สือ้ผา้ ถุง

เทา้ เครือ่งประดับสวยๆ ตอ้งหา้มพลาดกบัเมอืงฮาราจกูปุระเทศญีปุ่่ น 

 ศาลเจา้เมจ ิ(Meiji Shrine) เป็นหนึง่ในศาลเจา้ทีโ่ดง่ดังในกรงุโตเกยีว สรา้งขึน้เพือ่เป็นสถานทีบ่ชูาดวง

วญิญาณของจักรพรรดเิมยจ์แิละจักรพรรดนิโีชเกน ในระหวา่งชว่งสงครามโลกครัง้ทีส่อง ศาลเจา้เมจไิดถู้ก
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ท าลายลง แตภ่ายหลังไดม้กีารบรูณะและสรา้งขึน้มาใหมจ่นถงึปัจจบุนั ซึง่ศาลเจา้นีต้ัง้อยูใ่กลก้บัสถานฮีารา

จกู ุ(Harajuku Station) อยูต่ดิกบัสวนโยโยก ิ(Yoyogi Park) และบรเิวณทางเขา้จะมเีสาโทรอิขินาดใหญ่

อยูด่า้นหนา้ เมือ่เดนิผา่นเขา้มาจะเป็นป่าใจกลางเมอืง มตีน้ไมอ้ยูม่ากถงึ 1 แสนตน้ หรอืทีเ่รยีกกันว่า Meiji 

Jingu’s forest รม่รืน่มาก 

 ยา่นชบิูยา่ (Shibuya) เต็มไปดว้ยแหล่งชอ้ปป้ิง รา้นอาหารทีท่ันสมัย สถานทีเ่กีย่วกับวัฒนธรรม คลับ 

และอืน่ๆ อกีมากมาย นอกจากนัน้ยงัมสีถานทีต่า่งๆ ทีค่นตา่งชาตริูจ้ักเป็นอยา่งด ีอาทริูปปั้นฮาจโิกะ สนัุขผู ้

ซือ่สัตยท์ีก่ลายเป็นจุดนัดพบและสถานทีท่ีห่ากใครมาเยอืนชบิยู่าตอ้งแวะมาถ่ายรูป หา้แยกชบิูยา่ทีม่คีน

เดนิสวนกนัไปมาจนตาลายบรเิวณ ชบิยูา่เซน็เตอรไ์ก (Shibuya Center-gai) ถนนชอ้ปป้ิงแหลง่รวมตัวของ

วัยรุน่ อากฮิาบาระ (Akihabara) เป็นแหลง่ชอ็ปป้ิงสดุคกึคักทีข่ ึน้ชือ่เรือ่งรา้นขายเครือ่งใชไ้ฟฟ้า ทีม่ตีัง้แต่

รา้นเล็กๆ ไปจนถงึศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ่ เชน่ หา้งโยโดบาช ิมัลตมิเีดยี อากบิะ นอกจากนี้ ยังมรีา้นทีเ่นน้

ขายหนังสอืการต์นูญีปุ่่ น แอนเิมชนั และวดิโีอเกมอยา่งรา้น Tokyo Anime Center ซึง่มทีัง้สว่นนทิรรศการ

และสว่นขายของทีร่ะลกึ รวมถงึรา้น Radio Kaikan สงู 10 ชัน้ทีเ่ต็มไปดว้ยของเล่น เกมการด์ และของ

สะสม ใกล ้ๆ  กนัยงัมคีาเฟ่ทีพ่นักงานในรา้นสวมชดุเมดและพอ่บา้นอกีดว้ย 

 

 หรือท่านจะเลือกซือ้ทัวร์เสรมิ ธมีพารก์มูมนิ ตวัการต์ูนสุดน่ารกัสไตลน์อรด์กิ ทีจ่งัหวดัไซตามะ 

หมู่บา้นมูมนิ (Moomin Valley Park) ตัง้อยู่ที่บรเิวณแถบชายฝ่ังของทะเลสาบมยิาซาวา (Lake 

Miyazawa) เมอืงฮันโนะ (Hanno) จังหวัดไซตามะ (Saitama) เป็นแลนดม์ารก์ใหมเ่ปิดเมือ่ชว่งวันที ่16 

มนีาคม 2019 บรรยากาศภายในเขาจะจ าลองใหก้ลายเป็นหมูบ่า้นมมูนิทีม่ทีัง้บา้นสไตลส์งูๆเก่ๆ  โรงละคร

แบบโอเพ่นชือ่ว่า Oshun Oxtra theatre ทีจ่ะมกีารแสดงของเหล่ามูมนิและผองเพื่อนมาใหไ้ดดู้

เพลดิเพลนิกัน ประภาคารทีส่ามารถมองววิสวยๆของบรเิวณรอบๆได ้และคาเฟ่รา้นอาหารธมีมูนมนิสุดคิว้ 

หรอืถา้อยากหากจิกรรมสนุกๆก็ยังสามารถเล่น Hobgoblin’s zip line มหีลากหลายมมุทีเ่คา้จัดไวใ้หเ้ราได ้

เต็มทีก่บัการถา่ยรปูเหมอืนหลดุเขา้ไปในโลกของครอบครัวมมูนิ ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิชอ้ปป้ิงสนิคา้มมูนิอ

ยา่งจใุจ และมรีา้นอาหาร คาเฟ่ธมีมมูนิใหท้า่นเขา้ไปน่ังชลิรับประทานเครือ่งดืม่และของหวาน เพิม่ผูใ้หญ่

ทา่นละ 750 บาท / เด็กอายุ4-10 ปี ท่านละ 350  บาท (ราคานีร้วมคา่เดนิทางโดยรถไฟไป-

กลบั) [ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลง] 
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 หรอืเลอืกซือ้ทวัรเ์สรมิโตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์ดสินีย่ซ์ ีเชญิท่านพบกับความอลังการซึง่เต็มไปดว้ยเสน่ห์

แหง่ต านานและจนิตนาการของการผจญภยั ใชท้นุในการกอ่สรา้ง 600 ลา้นเยน โดยการถมทะเล ทา่นจะได ้

พบสัมผัสกับเครื่องเล่นในหลายรูปแบบ เช่น ทา้ทายความมันส์เหมือนอยู่ในอวกาศไปกับ SPACE 

MOUTAIN, ระทกึขวัญกับ HAUNTED MANSION บา้นผสีงิ, ตืน่เตน้กับ SPLASH MOUNTAIN, น่ังเรอื

ผจญภัยในป่ากับ JUNGLE CRUISE, เทีย่วบา้นหมพีูห,์ ตะลุยอวกาศไปกับ BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO 

BLASTERS, เขา้ไปอยูใ่นโลกแห่งจนิตนาการกับการต์ูนทีท่่านชืน่ชอบของ WALT DISDEY เพิม่ผูใ้หญ่

ท่านละ 3,000 บาท / เด็ก 2,500 บาท ไม่รวมค่ารถไฟในการเดนิทาง [ราคาอาจมีการ

เปลีย่นแปลง] 

 เพือ่ใหท้า่นไดส้นกุสนานอยา่งเต็มทีจ่งึไมม่บีรกิารอาหารกลางวนัและอาหารคํา่ 

ทีพ่กั NEW OTANI INN TOKYO HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว 
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วนัทีห่ก วดันารติะ – ออิอน มอลล ์- นารติะ (สนามบนินารติะ) - กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภูม)ิ (JL707 

18.05-23.00) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม (มือ้ที ่7) 

 วดันารติะซงั ชนิโชจ ิ(Naritasan Shinshoji Temple) มปีระวัตศิาสตรอ์ันเกา่แก่ มอีายุยาวนาน

มากกวา่ 1,000 ปี (สมยัเฮอนั ชว่งปลายศตวรรษที ่8) ซึง่เป็น 1 ใน 3 วัดหลักของลัทธคิันโตทีไ่ดส้รา้งขึน้

อทุศิแดศ่าสนาพทุธใหก้บัเทพเจา้ฟดููเมยีวโอะ วัดนี้ถอืไดว้่าเป็นวัดทีศ่ักดิส์ทิธิม์ากทางดา้นการขอพรเรือ่ง

ความปลอดภยั แคลว้คลาดจากภยัอนัตรายและอบุตัเิหตุตา่งๆ รวมทัง้เรือ่งความรัก หนา้ทีก่ารงาน 

 

 หา้งออิอนมอลล ์(AEON Shopping Mall) ชอ้ปป้ิงเซ็นเตอรข์นาดใหญ่ในเมอืงนารติะ เพยีบพรอ้มไป

ดว้ยรา้นคา้กว่า 150 รา้น ไมว่่าจะเป็น Muji , Sanrio Store , รา้น100เยน (100 Yen Shop) ,รา้นขายยา

และเครือ่งส าอางค ์Matsumoto Kiyoshi , เกมสเ์ซ็นเตอร ์, รา้นหนังสอื , รา้นรองเทา้ ฯลฯ  และยังม ี

ซปุเปอรม์ารเ์ก็ตขนาดใหญใ่นสว่นของ Jusco ทีร่วมของสด ของแหง้ อกีมากมายใหท้่านไดซ้ือ้ตดิมอืกอ่น

ขึน้เครือ่งกลับสูก่รงุเทพฯ 

 

กลางวนั อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

 สมควรแกเ่วลาเดนิทางน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนินารติะ 

18.05 น. ออกเดนิทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบนิเจแปน แอรไ์ลน์ เทีย่วบนิที ่JL707 (สายการบนิมบีรกิารอาหาร
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อตัราคา่บรกิารและเงือ่นไขรายการทอ่งเทีย่ว 

Tokyo Sakura สงกรานต ์

6 วนั 4 คนื โดยสายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์(JL) 

วนัเดนิทาง 
ผูใ้หญพ่กั 2-3 ทา่น 

ทา่นละ 
พกัเดีย่ว ราคาไมร่วมต ัว๋ 

23 - 28 ม.ีค.2566 54,900.- 10,900.- 39,900.- 

26 - 31ม.ีค.2566 56,900.- 10,900.- 41,900.- 

28 ม.ีค. - 02 เม.ย.2566 56,900.- 10,900.- 41,900.- 

02 - 07 เม.ย.2566 56,900.- 10,900.- 41,900.- 

04 - 09 เม.ย.2566 56,900.- 10,900.- 41,900.- 

ราคาเด็กทารก [อายไุมถ่งึ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั] ทา่นละ 10,500 บาท  

ราคานีร้วมรายการทวัร ์ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 

**โปรแกรมอาจมกีารสลบัสบัเปลีย่นหนา้งานโดยคาํนงึถงึประโยชนล์กูคา้เป็นสําคญั** 

ตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศนท์อ้งถิน่และคนขบัรถรวม  

1.อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มกนัท ัง้คณะ   คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ 

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี  คา่จา้งมคัคเุทศกบ์รกิารตลอดการเดนิทาง 

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 46 ก.ก.  คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพ่ักตามทีร่ะบใุนรายการ (พักหอ้งละ 2 ทา่น)  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ 

 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 

1.1 คา่ต ัว๋โดยสารเครือ่งบนิ ไป-กลับ ชัน้ประหยัด พรอ้มค่าภาษีสนามบนิ และค่าภาษีน ้ามัน ทุกแห่งตามรายการทัวร์

ขา้งตน้ 

และเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

23.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 
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ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบั ต ัว๋เครือ่งบนิ   

- กรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดับชัน้ทีน่ั่ง จาก ชัน้ประหยดั (Economy Class)  

เป็นชัน้ธรุกจิ (Business Class) โดยใชค้ะแนนจากบตัรสะสมไมล ์จะตอ้งดาํเนนิการลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง 7 วนั 

และ หากมตีอ้งการชําระเงนิเพือ่อพัเกรดทีน่ ัง่ ตอ้งดําเนนิการทีเ่คานเ์ตอรข์องสายการบนิ ณ วนัเดนิทาง ดว้ย

ตวัทา่นเอง เทา่น ัน้  

- ในการเดนิทาง ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกันเป็นหมู่คณะ หากตอ้งการเลือ่นวนัเดนิทางกลบั

กอ่น (หรอืหลงั) ทา่นจะตอ้งชําระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิ และบรษิทัทวัรเ์รยีกเก็บเพิม่เตมิกอ่น

ออกต ัว๋โดยสาร  

- การจัดที่น่ังบนเครื่องบนิ จะเป็นไปตามทีส่ายการบนิเป็นผูก้ําหนด ซึง่ทางบรษิทัฯ ไม่สามารถเขา้ไป

จดัการไดแ้ตอ่ยา่งใด  

- ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้ง ออกต ัว๋โดยสารเครือ่งบนิภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯล่วงหนา้ทุก

ครัง้  เพือ่ตรวจสอบวา่กรุ๊ปมกีารออกเเดนิทางแน่นอนหรอืไม ่ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ หากกรุ๊ปไมส่ามารถ

เดนิทางได ้และทา่นไดอ้อกตั๋วไปแลว้   

1.2 คา่ทีพ่กั ประเภทหอ้ง ละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับเทยีบเทา่ 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบั โรงแรมทีพ่กั  

- เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแต่ละโรงแรมในญีปุ่่ นแตกต่างกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว 

(Single) , หอ้งพักคู ่(Twin / Double) และหอ้งพักแบบ 3 ทา่น (Triple) อาจจะไมไ่ดอ้ยูใ่นชัน้เดยีวกนั หรอื อยู่

ตดิกนั **ในกรณีทีท่่านจองหอ้งพักแบบ TRIPLE [2 เตยีง + 1 ทีน่อนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจัดหา

หอ้งพัก แบบ TRIPLE ได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการจัดหอ้งพักแบบ แยก 2 หอ้ง คอื [1TWN+1 SGL] 

แทน ** 

-   กรณีมกีารจัดงานประชมุนานาชาต ิ(TRADE FAIR)  ซึง่เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มาก และหอ้งพักในตัวเมอืง

เต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลีย่น หรอื ยา้ยเมอืง เพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสมกบัโปรแกรมทัวร ์  

1.3 คา่อาหาร, คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่ว และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

1.4 เจา้หนา้ทีบ่รษิทั ฯ หรอืมคัคเุทศก ์คอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

1.5 คา่นํา้หนกัสมัภาระ (รวมในต ัว๋เครือ่งบนิ) โดยทั่วไป 46 กโิลกรัม 

1.6 คา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิ ตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งสมัภาระ  

         -   ส าหรับน ้าหนักของสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหบ้รรทกุใตท้อ้งเครือ่งบนิ คอื 20 กโิลกรัม  

(ส าหรับผูโ้ดยสารชัน้ประหยดั / ECONOMY CLASS PASSENGER) , การเรยีกเก็บคา่ระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธขิองสาย

การบนิ ทีท่า่นไมอ่าจปฏเิสธได ้(ทา่นจะตอ้งช าระในสว่นทีโ่ดนเรยีกเก็บเพิม่)  

         - ส าหรับกระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครือ่งได ้ตอ้งมนี ้าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม และ 
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มคีวามกวา้ง+ยาว+สูง ไม่เกนิ 115 เซนตเิมตร หรอื  25 เซนตเิมตร (9.75 นิว้) x 56 เซนตเิมตร (21.5 นิ้ว) x 46 

เซนตเิมตร (18 นิว้) 

- กรณีทีต่อ้งเดนิทางดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได ้

ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ  ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบสว่นต่างของค่าใชจ้่ายทีส่ัมภาระ

น ้าหนักเกนิ (ทา่นตอ้งช าระในสว่นทีโ่ดนเรยีกเก็บเพิม่) 

        - ทางบรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร ในทกุกรณี 

1.7 คา่ประกนัอบุตัเิหต ุคุม้ครองระหวา่งการเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท กรณีเสยีชวีติโดยอบุตัเิหต ุ

คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหต ุวงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคา้ทา่นใด สนใจซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุสขุภาพ สามารถสอบถามขอ้มลู เพิม่เตมิกบัทางบรษัิทได ้ 

เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 650 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] **ความครอบคลุมผูเ้อาประกันทีม่อีายมุากกว่า 16 หรอืนอ้ยกว่า 75 ปี 

**  

[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอื เสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

1.8 ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% เฉพาะคา่บรกิาร 

 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

1.  คา่ทําหนงัสอืเดนิทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ (ทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศยกเลกิวซีา่ใหก้ับคนไทย ผูท้ี่

ประสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ใน ประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วัน **ถา้กรณีทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศใหก้ลับมาใชว้ซีา่ ผูเ้ดนิทาง

จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ในการขอวซีา่ตามที ่สถานทตูก าหนด) 

2.  คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืทีร่ะบุ อาทเิชน่ ค่าอาหาร-เครือ่งดืม่ นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรดี ค่าโทรศัพท ์ค่า

มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ รวมทัง้ค่าธรรมเนียมในกรณีกระเป๋าสัมภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกว่า

ทีส่ายการบนินัน้ๆ ก าหนด หรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน 

3.  คา่ภาษนํีา้มนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯ ไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ ซึง่ลูกคา้ตอ้ง

ช าระสว่นตา่งเพิม่ 

4.  คา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทรปิ/ทา่น ซึง่ตอ้งชําระ ณ วนัเดนิทางทีส่นามบนิตน้ทาง 

ส าหรับส่วนทีเ่พิม่เตมิแก่หัวหนา้ทัวรท์ี่ดูแลคณะจากเมอืงไทย  ตามแต่ท่านจะเห็นสมควรขึน้อยู่กับความพงึพอใจใน

บรกิาร 

5.  ไมร่วมคา่ตรวจ RT-PCR ภายใน 72 ช ัว่โมงกอ่นการเดนิทาง มใีบรบัรองผลการตรวจเป็นภาษาองักฤษตาม

แบบฟอรม์ของทางญีปุ่่ น 
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เงือ่นไขการจอง การชําระเงนิ และการยกเลกิ 

 

1.  การทําการจอง และ การชําระคา่บรกิาร 

      1.1 กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 21,000 บาท ภายใน 36 ชม หลงัจากทําการจอง พรอ้มจดัสง่เอกสารการจอง

มายงับรษิทัฯ 

     กรณีลกูคา้ทําการจองกอ่นวนัเดนิทางภายใน 20 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทวัรเ์ต็มจํานวน  

     โดยทกุการจองจะไดรั้บการยนืยนัสทิธิส์ ารองทีน่ั่ง เมือ่มกีารช าระมดัจ า เทา่นัน้ 

      1.2 กรุณาช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 25 วนั ก่อนออกเดนิทางหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ําหนด หากไม่ช าระตามที่

ก าหนด ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิไมม่เีงือ่นไขใดๆ และขออนุญาตใหส้ทิธิก์ารจองแกล่กูคา้

ทา่นอืน่ทีอ่ยูล่ าดับถัดไป   

     1.3 เมือ่ช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สําเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุือ่พนกังานขายมาทางอเีมลล ์พรอ้ม

ท ัง้สง่รายชือ่สํารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนังสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้มยนืยันว่า ตอ้งการ

เดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด วันทีใ่ด ไปกับใครบา้ง, เบอรโ์ทร // หากไมส่ง่ส าเนาหนังสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทาง

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหาย อนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกด ชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้น

การจองตั๋วเครือ่งบนิ 

**  กรณุาตรวจสอบหนงัสอืเดนิทาง (Passport) ของผูเ้ดนิทาง จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วนัเดนิทางไป-กลบั

มากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษวา่งอยา่งตํา่ 2 หนา้หากไมม่ ัน่ใจโปรดสอบถาม 

**การตดิต่อประสานงานกับทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์ อเีมลล ์หรอืจดหมาย ขอความกรุณาตอ้งท าในวันเวลาท าการของ

ทาง บรษัิท ดังนี ้วันจันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 08.30 น. – 17.30 น.เทา่นัน้ นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยดุนักขัตฤกษ์ที่

รัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท  

** กรุณาศกึษารายการทัวร ์และเงือ่นไขการใหบ้รกิารโดยละเอยีด เพือ่ผลประโยชน์สูงสุดในการใชบ้รกิารของท่าน 

เนื่องจาก เมือ่ท่านช าระเงนิครบจ านวนหรอืมัดจ าบางสว่นแลว้ ทางบรษัิทฯ ถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขการบรกิารและ

ขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ด ้ระบไุวท้ัง้หมดในโปรแกรมการเดนิทางนัน้ๆ 

 

เงือ่นไขการยกเลกิ 

กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืตัวแทนจ าหน่ายตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรอืตัวแทน

จ าหน่าย(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื มาเซน็เอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิท อยา่งใดอยา่งหนึง่ เพือ่

เป็นการแจง้ยกเลกิกบัทางบรษัิทอยา่งเป็นลายลักษณ์อกัษร (ทางบรษัิทไมข่อรับยกเลกิการจอง ผ่านทางโทรศัพทไ์มว่่า

กรณีใดๆ) 

กรณีนักท่องเที่ยวหรือตัวแทนจ าหน่าย ตอ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเที่ยวหรือตัวแทนจ าหน่าย (ผูม้ชี ือ่ใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล์ หรอื มาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิท อย่างใดอย่างหนึง่ เพือ่ท าเรือ่ง

ขอรับเงนิค่าบรกิารคืน โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิ

ค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมดุบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิค่าบรกิาร ตาม 
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“ประกาศคณะกรรมการธุรกจินําเทีย่วและมคัคุเทศก ์เรือ่ง หลกัเกณฑเ์กีย่วกบัการกําหนดอตัราการจา่ยเงนิ

คา่บรกิารคนืใหแ้กน่กัทอ่งเทีย่ว พ.ศ. 2563” ดังนี ้

4.1 ยกเลกิ ไมน่อ้ยกวา่ 30 วนักอ่นการเดนิทาง (ไมนั่บวันเดนิทาง) คนืเงนิค่าทัวรเ์ต็มจ านวน ยกเวน้ ค่าธรรมเนียม

ทา่นละ 1,000 บาท+คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิเพือ่การเตรยีมการน าเทีย่ว ทัง้หมด เชน่ ค่ามัดจ าตั๋วเครือ่ง ค่าบรกิารแลนด ์

ตา่งประเทศ เป็นตน้” 

4.2 ยกเลกิ ไมน่อ้ยกวา่ 15-29 วนักอ่นเดนิทาง (ไม่นับวันเดนิทาง) คนืเงนิรอ้ยละ 50 ของค่าทัวรท์ัง้หมด ยกเวน้ 

ค่าธรรมเนียมท่านละ 1,000 บาท+ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิเพือ่การเตรยีมการน าเทีย่ว ทัง้หมด เชน่ ค่ามัดจ าตั๋วเครือ่ง 

คา่บรกิารแลนด ์ตา่งประเทศ เป็นตน้” 

4.3 ยกเลกิ นอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์ไมค่นืเงนิคา่ทัวรท์ัง้หมด 

** การจา่ยเงนิคนืแกนั่กทอ่งเทีย่วตามขอ้ก าหนดดา้นบน ซ ึง่มกีารหักเงนิในบางสว่นนัน้ เนือ่งจากทางบรษัิทมคีา่ใชจ้า่ยที่

ไดจ้า่ยจรงิเพือ่การเตรยีมการจัดน าเทีย่วไปแลว้ เชน่ การมดัจ าทีน่ั่งบตัรโดยสารเครือ่งบนิ  การจองทีพั่ก  และ ค่าใชจ้่าย

ทีจ่ าเป็นอืน่ๆ  เป็นตน้ ** 

4.4 การยกเลกิเดนิทางกบักรุ๊ปทีอ่อกเดนิทางชว่งเทศกาลวันหยดุ เชน่ ปีใหม,่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารกา

รันตมีัดจ าทีน่ั่งกับสายการบนิและค่ามัดจ าทีพั่ก รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ า 

หรอื คา่ทัวรท์ัง้หมดทีช่ าระแลว้ ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

***ในกรณี มเีหตใุหต้อ้งยกเลกิการเดนิทางทีบ่รษิทัไดโ้ฆษณาไว ้ ซึง่มใิชค่วามผดิของบรษิทัเอง  ทางบรษิทั

ยนิดคีนืเงนิคา่บรกิารตามทีลู่กคา้ไดชํ้าระมาแลว้ เต็มจํานวน โดยตอ้งมรีะยะเวลาไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั กอ่นการ

เดนิทาง โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ีถ่ว้นกอ่นการจองทวัรท์กุคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง  *** 

4.5 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบ ุไวใ้น

รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

** สาํคญั !! บรษัิทท าธุรกจิเพือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ ไม่สนับสนุนใหลู้กคา้เดนิทางเขา้ประเทศญีปุ่่ นโดยผดิกฎหมาย

และในขัน้ตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ไทยและญีปุ่่ น ขึน้อยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ทา่นัน้ ลกูคา้ทกุทา่น

ตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตัวของทา่นเอง ทางมคัคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ัง้ส ิน้ ** 

4.6 เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืว่า

ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

หมายเหต ุ 

1. จ านวนผู ้เดนิทางตอ้งมขี ัน้ตํา่ 10 ทา่น ขึน้ไปต่อกรุ๊ป มฉิะนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและ

เลือ่นการเดนิทางไปในวันอืน่ต่อไป โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ นอกจากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะ

ช าระคา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่

การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ โรคระบาด, การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 
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5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่านอันเกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

6.เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิมัดจ าหรือค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ล่วงหนา้ ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับสภาวะอากาศ  การเมอืง สาย

การบนิ และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับอัตราแลกเปลีย่นของเงนิสกลุ (เยน) โดยมติอ้ง

แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

8. อตัราคา่บรกิารนีค้ านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตั๋ว

เครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกนัภยัสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ 

9. การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฏหมายประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ  10 ชัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้

โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆ เป็น

หลกั  จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง  อกีทัง้โปรแกรมอาจจะมกีาร

ปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาลทัง้นีเ้พือ่ความปลอดภยัของนักทอ่งเทีย่วเป็นส าคัญ 

10. มคัคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท เวน้แต่มเีอกสารลง

นามโดยผูม้ ีอ านาจของบรษัิทก ากบัเทา่นัน้ 

 

รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย  

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วัน ไมว่า่

จะดว้ยวัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธรุกจิ และอาจจะมกีารถูกตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคน

เขา้เมอืง เพือ่เป็นการยนืยนัวา่มคีณุสมบตัใินการเขา้ ประเทศญีปุ่่ น 

** เอกสารทีอ่าจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ **  

1. ตั๋วเครือ่งบนิขาออก จากประเทศญีปุ่่ น   

2. เอกสารชือ่โรงแรมทีพั่กตลอดการเดนิทาง (ทัง้ 2 อยา่ง ทางบรษัิทจะเป็นผูจ้ัดเตรยีมใหก้บัลกูคา้ แตท่ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัการ

พจิารณาของกองตรวจคนเขา้เมอืงของญีปุ่่ น อกีครัง้)  

3. สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ 

เป็นตน้) 

4. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขโทรศัพทท์ีต่ดิต่อไดร้ะหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (เชน่ คน รูจั้ก โรงแรม และอืน่ๆ) และ

ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น 

 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นตามมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางอเิล็กทรอนกิสท์ีย่งัมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับถงึวันเดนิทางกลับ 

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ัดต่อกฎหมาย และเขา้ขา่ยคุณสมบัตเิพือ่การพ านักระยะ

สัน้ 
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3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น หรอืมไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ  

และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีอ่าจจะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

 

 

ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรต่อช ิน้ และ

รวมกนัทกุชิน้ไมเ่กนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ที่

ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่า

ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

2. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

3. ประเทศญีปุ่่ น มกีฎหมายหา้มน าผลติภัณฑท์ีท่ ามาจากพชื และเนื้อสัตวท์ุกชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด ไข ่

เนือ้สตัว ์ไสก้รอกฯ เพือ่เป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหลา่นี ้หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอตัรา

ทีส่งูมาก 

 

โปรดทราบ 

 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้

กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย

โปรแกรมทวัร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย

ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้

ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวี่าเหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน

การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  

 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม

เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง

เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น

ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่

ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล

เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา

กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้
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รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์ 

10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร

นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 

12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่

สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ

ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ

ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 

เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่

กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์

โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง

บญัชเีทา่นัน้ 

 

บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึชําระเงนิมดัจํา 

 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 

 


