
5DAYS 3NIGHTS 
กําหนดการเดนิทางเดอืน 13-17 เมษายน 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ชมสวนดอกทวิลปิ ทีส่วน Sakura Tulip Festa ลอ่งทะเลสาบอะช ิ
 สมัผสัความงามของ ภเูขาไฟฟจู ิช ัน้ 5 ไหวพ้ระใหญ ่ไดบทุส ึ 

ชมศาลเจา้ทซรึงุะโอะกะ ฮะจมิงั 
ขอพรเจา้แมก่วนอมิ ณ วดัอาซากสุะ   

จใุจกบัแหลง่ชอ้ปป้ิงชือ่ดงั โกเทมบะ เอา้ทเ์ล็ต ออิอนมอลล ์ชนิจกุ ุ
  

พเิศษ!!! แชอ่อนเซ็น + บฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ ์  

!!!!!!!!!!!! FREE WIFI ON BUS!!!!!!!!!!!!! 

**เด็ก อายไุมถ่งึ 2 ปี (Infant) ราคา 8,000.-** 
ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ และราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกดท์า่นละ 1,000 บาท/ทรปิ 

 

รายการทวัร ์
วนัแรก      กรงุเทพฯ   สนามบนิสวุรรณภมู ิ 

05.35 น. พรอ้มกันที่ สนามบนินานาชาตสิุวรรณภูม  ิ ประตู 2 เคาน์เตอร์ C สายการบนิ ไทย แอรเ์วย ์

(THAI  AIRWAYS) เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกในการ

เชค็อนิ 

สายการบนิ THAI  AIRWAYS  ใชเ้ครือ่ง AIRBUS A330  จัดทีน่ั่งแบบ 2-4-2 น้ําหนักกระเป๋า 30 กก.

ตอ่ทา่น  

 

 

 

 

 

 

หมายเหต:ุ 

บัตรโดยสารไมส่ามารถอัพเกรดเป็น BISSINESS CLASS  ไมส่ามารถขอคนืเงนิหากไมเ่ดนิทาง และสามารถใชบ้ัตร 

ROYAL ORCHID PLUS สะสมไมลไ์ด ้

 

07.35 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงโตเกยีว ประเทศญีปุ่่ น โดยเทีย่วบนิที ่TG676  

15.45 น. เดนิทางถงึ สนามบนินารติะ ประเทศญีปุ่่ น นําท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร 

เรียบรอ้ยแลว้ (เวลาทีญ่ ีปุ่่ น เร็วกว่าเมอืงไทย 2 ช ัว่โมง กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพื่อความ

สะดวกในการนัดหมายเวลา) ***สําคญัมาก!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นญุาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก 

เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั 

 นําทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพั่ก  

พกัที ่  Narita Marroad Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

วนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่พกัหอ้ง

ละ 2-3 ทา่น 

เด็กอาย ุ2 -12 
ปี พกักบัผูใ้หญ ่

1 ทา่น 

เด็กอาย ุ2 -12 
ปี พกักบั 2 

ผูใ้หญ ่
(มเีตยีงเสรมิ) 

เด็กอายตุํา่กวา่ 
12 ปี พกักบั

ผูใ้หญ ่2 ทา่น  
(ไมม่เีตยีงเสรมิ) 

พกัเดีย่วจา่ย

เพิม่ 

13-17APR 18 59,900 59,900 54,100 46,800 7,000 



 

วนัทีส่อง   นารติะ - Sakura Tulip Festa – ลอ่งเรอืทะเลสาบอะช ิ- โกเทมบะ แฟคทอรี ่เอา้เล็ต 

– แชน่ํา้แรอ่อนเซ็น + บฟุเฟห ์ขาปยูกัษ ์    (B/L/D) 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

 นําท่านเดนิทางสู่ เทศกาลชมดอกทวิลปิ Sakura Tulip Festa ทีเ่มอืง Sakura (ซะคุระ) 

จังหวัด Chiba ในปี 2016 จัดขึน้เป็นครัง้ที่ 28 ระหวา่งวนัที ่2-24 เมษายน สถานทีจ่ัดงาน 

Sakura Furusato Hiroba ในงานนี้จะไดช้มกับทุ่งทวิลปิมากกว่า 100 สายพันธุร์วมกันกว่า 

710,000 ตน้ อสิระใหท้า่นเก็บภาพกบัดอกทวิลปิตามอธัยาศัย… 

 นําทา่นเพลดิเพลนิกับการเลอืกชมและซือ้สตรอเบอรร์ี ่“ไรส่ตรอเบอรร์ี”่ ของชาวญีปุ่่ นทีม่กีารปลูก

อยา่งพถิพีถิัน และไดรั้บการดูแลเอาใจใสทุ่กกระบวนการทุกขัน้ตอน ทําใหผ้ลของสตรอเบอรร์ีนั่น้มี

ขนาดใหญ่ สแีดงสด และรสชาตหิวานกว่าบา้นเราหลายเท่า ท่านจะไดช้มถงึวธิกีารเก็บสตรอเบอรร์ี่

และทีสํ่าคัญ คอืทา่นสามารถชมิสตรอเบอรร์ีใ่นไร่นี้ได ้โดยสามารถเด็ดจากตน้ดว้ยตัวเอง และยังซือ้

กลับมาเป็นของฝากแกค่นทีบ่า้นได ้

หลังจากนัน้ นําทางสู ่อทุยานแหง่ชาตฮิาโกเน ่ตัง้อยูใ่นจังหวัดคะนะงะวะ ชือ่เสยีงในดา้นน้ําพุรอ้น

ซึง่เกดิจากความรอ้นของภูเขาไฟรวมทัง้ยังมทีวิทัศน์ของภูเขาไฟฟูจทิี่สวยงาม นําท่าน ลอ่งเรอื

ทะเลสาบอาช ิซึง่ไดก้่อตัวจากลาวาของภูเขาไฟ ท่านจะไดส้ัมผัสกับทัศนียภาพที่สวยงามดั่ง

ภาพวาดสะทอ้นลงสูท่ะเลสาบเปรยีบดั่งสะทอ้นจากกระจกใสบานใหญ ่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

นําทา่นออกเดนิทางสู ่แหลง่ชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมชือ่ดังที ่โกเทมบะ แฟคทอรี ่เอา้ทเ์ล็ต แหล่ง

รวมสนิคา้นําเขา้และสนิคา้แบรนดญ์ีปุ่่ นทีด่ังไปทั่วโลก พบกับคอลเลคชัน่เสือ้ผา้ใหมล่่าสดุ อาท ิMK 

MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY ฯลฯ เลอืกซือ้กระเป๋าแบรนดเ์นมยีห่อ้ดัง

ไดท้ีร่า้น BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, TUMOI, GAP, ARMANI ฯลฯ เลอืกดูเครือ่งประดับ 

และนาฬกิาหรูอยา่ง TAG HEURE, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯ รองเทา้

แฟชัน่ HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ 

 

 

 

 

 

 

 

สมควรแกเ่วลานําทกุทา่นเดนิทางกลับสูท่ีพั่ก 

พกัที ่ โรงแรม YAMANAKAKO SUN PLAZA หรอืระดบัเดยีวกนั   

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  พเิศษ “เมนพูเิศษขาปยูกัษ”์   

จากน ัน้ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการ แชนํ่า้แรอ่อนเซ็นธรรมชาต ิเชือ่วา่ถา้ไดแ้ชนํ่า้แรแ่ลว้ จะ

ทําใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขี ึน้ 

 



 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่าม  ภเูขาไฟฟจู ิ(บรเิวณช ัน้5) - หลวงพอ่โตไดบสุ ึ– ศาลเจา้ทซรึงุะโอะกะ ฮะจมิงั –  

 ออิอนมอลล ์                 (B/L/-) 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

นําท่านเดนิทางสู่ “ภูเขาไฟฟูจ”ิสัญลักษณ์ของแดนอาทติย์อุทัยแห่งนี้ และยังเป็นภูเขาไฟที่มี

ลักษณะงดงามทีสุ่ดในโลกแห่งหนึง่ โดยมคีวามสงูประมาณ 3,776 เมตร ซึง่มหีมิะปกคลุมบนยอด

เขาตลอดทัง้ปี นําท่านขึน้สัมผัสบรรยากาศและกลิน่อายอยา่งใกลช้ดิที ่“สถานทีี ่5”บนระดับความ

สงูที ่2,500 เมตร (ในกรณีทีอ่ากาศเอือ้อํานวย) อสิระใหท้า่นไดบ้นัทกึภาพความงามของภเูขาไฟ

แหง่นี ้พรอ้มทัง้เลอืกชมและซือ้ “สนิคา้พืน้เมอืงและขนมอรอ่ย” มากมายตามอธัยาศัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงคามาครูะ ญีปุ่่ น ใหท้า่นไดน้มสัการ หลวงพอ่โตไดบสุ ึแหง่เมอืงคามาครูะ 
ญีปุ่่ น อนัเลือ่งชือ่เป็นทีรู่จั้กกนัดขีองคนญีปุ่่ น ซึง่ถกูสรา้งขึน้ในสมยัคามาครูะเมือ่ราว 300 กวา่ปีกอ่น 
เป็นพระพทุธรปูกลางแจง้สํารดิสงูถงึ 12 เมตร โดยการบรจิาคทานของชาวพทุธศาสนกิชนทัว่
ประเทศญีปุ่่ น ชาวญีปุ่่ นมคีวามเชือ่ในการบนบาน ขอใหป้ระสบความสําเร็จตา่งๆ ไมว่า่เรือ่ง การงาน 
ความรัก สขุภาพ หรอืแมก้ระทั่งขอลกู สําหรับคูส่าม ีภรรยา ทีม่บีตุรยาก 

 นําทา่นเดนิทางสู ่ศาลเจา้ทซรึงุะโอะกะ ฮะจมิงัก ู(Tsurugaoka Hachimangu) เป็นศาลเจา้
เกา่แกท่ีม่ชี ือ่เสยีงและสําคญัมากทีส่ดุของเมอืงคามาครุะ ศาลเจา้นีส้รา้งขึน้เพือ่อทุศิให ้Hachiman 
เทพแหง่สงคราม ทีต่ะกลูมนิาโมโตะและเหลา่ซามไูรใหก้ารนับถอื ศาลเจา้นีเ้ป็นหนึง่ในศาลเจา้ที่
ไดรั้บความนยิมอยา่งมากของญีปุ่่ น โดยเฉพาะในชว่งเทศกาลปีใหมจ่ะมชีาวญีปุ่่ น (รวมทัง้
ชาวตา่งชาต)ิ เดนิทางมาสกัการะเทพเจา้ทีศ่าลเจา้กวา่ 2 ลา้นคน ดา้นซา้ยของบนัไดขึน้ทางขึน้สู่

ศาลเจา้หลักมตีน้แปะกว๊ยอายนัุบพันปี (ปัจจบุนัเหลอืเพยีงซาก) ซึง่โชกนุคนทีส่ามของเมอืงถกู
คนรา้ยทีแ่อบอยูด่า้นหลังตน้แปะกว๊ยนีล้อบสงัหารโดยยงิธนูเขา้ใส ่

 
 

 

 

 

 

 

 

 



นําทา่นเดนิทางสูน่ารติะ 

นําท่านชอ้ปป้ิง หา้งออิอน พลาซ่า (AEON)ทีแ่ห่งนี้เป็นหา้งสรรพสนิคา้แหล่งใหญ่รวบรวมสนิคา้

หลากหลายชนดิรอใหท้่านเลอืกซือ้ อาท ิเสือ้ผา้แฟชัน่นําสมัย กระเป๋ารองเทา้ เครือ่งสําอางของที่

ระลกึ เครื่องใชไ้ฟฟ้า อุปกรณ์อเิล็คทรอนิคส ์และยังมรีา้น 100 เยน ซึง่ของในรา้นจะมรีาคาเดยีว

เทา่นัน้ คอืราคา 100 เยน 

เย็น  อสิระ   อาหารเย็น เพือ่ใหท้า่นไดใ้ชเ้วลาในการชอ้ปป้ิงไดเ้ต็มที ่

  ไดเ้วลาสมควร นําทา่นเดนิทางสูโ่รงแรม 

พกัที ่Narita Marroad Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่ ี ่ โตเกยีว – วดัอาซากสุะ – ชอ้ปป้ิงชนิจกุ ุ- หา้งไดเวอรซ์ติ ี ้โอไดบะ         

           (B/L/-) 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารโรงแรม   

นําท่านเดินทางสู่ วดัอาซากุสะ วัดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว ใหท้่านมีโอกาสขอพรจาก

พระพุทธรูปเจา้แม่กวนอมิทองคํา  นอกจากนัน้ท่านยังจะไดพ้บเก็บภาพประทับใจกับโคมไฟขนาด

ยกัษ์ทีม่คีวามสงูถงึ 4.5 เมตรซึง่แขวนอยูบ่รเิวณประตูทางเขา้วัด และยังสามารถเลอืกซือ้ เครือ่งราง

ของขลังไดภ้ายในวัด ฯลฯ หรือเพลดิเพลนิกับ ถนนนาคามเิซ ถนนชอ้ปป้ิงทีม่ ีชือ่เสยีงของวัด มี

รา้นขายของทีร่ะลกึมากมายไมว่า่จะเป็นเครือ่งรางของขลัง ของเล่นโบราณ และตบทา้ยดว้ยรา้นขาย

ขนมทีค่นญีปุ่่ น มายงัวัดแหง่นีต้อ้งมาตอ่ควิกนัเพือ่ลิม้ลองกบัรสชาดสดุแสนอรอ่ย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นําทา่นชอ้ปป้ิงยา่นดัง “ยา่นชนิจกุ”ุใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัการจับจา่ยซือ้สนิคา้นานาชนดิ ไดจ้าก

ทีน่ี ่ไมว่า่จะเป็น รา้นซานรโิอะ รา้นขายเครือ่งอเิลคทรอนกิส ์กลอ้งถา่ยรปูดจิติอล นาฬกิา 

เครือ่งสําอาง ตา่งๆ กนัทีร่า้น MATSUMOTO แหลง่รวมเหลา่บรรดาเครือ่งสําอางมากมาย อาท ิมารค์

เตา้หู,้ โฟมลา้งหนา้ WHIP FOAM ทีร่าคาถกูกวา่บา้นเรา 3 เทา่, ครมีกนัแดดชเิซโด ้แอนเนสซา่ที่

คนไทยรูจั้กเป็นอยา่งด ี และสนิคา้อืน่ ๆ  หรอืใหท้า่นไดส้นุกกบัการเลอืกซือ้สนิคา้ แบรนดด์งัอาท ิ

LOUIS VULTTON, UNIQLO, กระเป๋าสดุฮติ BAO BAO ISSEY MIYAKE, เส ือ้ COMME 

DES GARCONS, H&M หรอืเลอืกซือ้รองเทา้หลากหลายแบรนดด์งั อาท ิNIKE, 

CONVERSE, NEW BALANCE, REEBOK ฯลฯ ไดท้ีร่า้น ABC MART 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูย่า่นโอไดบะ ยา่นเมอืงใหมท่ีเ่กดิจากการถมทะเลขึน้มาเป็นเกาะ ชอ้ปป้ิงที่

หา้งไดเวอรซ์ติ ี ้โอไดบะ (Odaiba) เป็นเกาะรวมศูนยก์ลางความบันเทงิ ของเมอืงโตเกยีว เมอืง

หลวงในปัจจบุนัของญีปุ่่ น โอไดบะ เป็นเกาะทีม่นุษยส์รา้งขึน้เอง โดยการนํา ดนิ ทราย มาถม ทะเล 

ใหเ้กดิขึน้เป็น เกาะขึน้มา ตัง้แตปี่ ค.ศ. 1850 สรา้งกนัมาเป็นรอ้ยปีเลยทเีดยีว เกาะนีเ้ป็นเกาะทีแ่สดง

ใหเ้ห็นถงึ วสิยัทัศน ์และศักยภาพของชาวญีปุ่่ น ทีส่ามารถสรา้ง สิง่ทีเ่ป็นไปไมไ่ดใ้หเ้ป็นไปไดข้ึน้มา 

ใหท้่านไดอ้สิระชอ้ปป้ิงในแหล่งชอ้ปป้ิงขนาดใหญ่ทีม่รีา้นคา้ต่าง ๆ มารวมตัวกันถงึ 154 รา้น อาทิ

เชน่ Coach, H&M, Chloe, Uniqlo, Zara , Daiso 100 Yen, Onitsuka และยงัมหีา้งใหเ้ลอืกเดนิท ัง้ 

AQUA CITY , VENUS FORT, DECKใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ ฮาเนดะ 

วนัทีห่า้      สนามบนิฮาเนดะ - กรงุเทพฯ   สนามบนิสวุรรณภมู ิ 

00.20 น.   ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดย สายการบนิไทย(TG) เทีย่วบนิที ่TG661   

04.50 น.     เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

HIGHLIGHT 

อาหารพเิศษ 
บปุเฟ่หข์าปยูกัษ ์

 

 

 

 

 



 

JAPANNESE SET  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

มหีวัหนา้ทวัรบ์รกิารจากเมอืงไทย เมือ่มผีูร้ว่มเดนิทางต ัง้แต ่35 ทา่นขึน้ไป กรณีผูเ้ดนิทางนอ้ยกวา่ 35 ทา่น 

มไีกดใ์หบ้รกิารทา่นเดยีว เดนิทางพรอ้มทา่นจากเมอืงไทย 

 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 

การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบสันําเทีย่วญีปุ่่ น ตาม

กฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบั

จะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ๆ เป็นหลกั จงึขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุ(เนือ่งจากกรุป๊นี ้ทางบรษิทัไดท้าํการจองทีน่ ัง่เป็นต ัว๋เดีย่ว หลงัจาก

ทีลุ่กคา้ทําการจองพรอ้มสง่ชือ่และโอนมดัจําแลว้ ทางบรษิทัจะดําเนนิการออกต ัว๋ใหท้า่น ซ ึง่หลงัจากที่

ออกต ัว๋แลว้ไมส่ามารถเปลีย่นชือ่คนเดนิทาง หากขอยกเลกิการเดนิทาง ทางเราขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ

มดัจาํในทกุกรณี) รวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน้ํามัน  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

 คา่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอํ์านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง (มหีัวหนา้ทัวรเ์มือ่มผีูร้ว่มทาง 30ทา่น) 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์น

หอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนื่องจากทางญีปุ่่ นไดป้ระกาศ

ยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทยสําหรับผูท้ีป่ระสงคพํ์านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศใหย้ืน่วซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิม่ 2,000 บาท สําหรับการยืน่

รอ้งขอวซีา่ หรอืมากกวา่ 2,000 บาท ตามทีส่ถานทตูกําหนด และมคีา่บรกิารวซีา่ตา่งหาก 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระที่มีน้ําหนักเกนิกว่าที่สายการบนินั้นๆกําหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน 



× คา่ภาษีน้ํามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

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

× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 
 

เดนิทางขึน้ตํ่า 25ท่าน หากตํ่ากว่ากําหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดีที่จะชําระ

คา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไปในวันอืน่ต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่านทราบ

ลว่งหนา้  

 

เงือ่นไขการจอง และ การชําระเงนิ  : 

 มดัจําทา่นละ 30,000 บาท ภายหลังจากทีท่า่นสง่เอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลกูคา้ทําการจองกอ่นวันเดนิทาง

ภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจํานวน  

 สว่นทีเ่หลอื ชําระกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั 

 หากไมช่าํระมัดจําตามทีกํ่าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

 หากชาํระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไขและขอสงวน

สทิธิค์า่มัดจําการจอง 

 เมือ่ทา่นชาํระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ด ้

ระบไุวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

 หากชาํระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สาํเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุ ือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์

 สง่รายชือ่สาํรองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ ือ่พรอ้มยนืยนั

วา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไม่สง่สาํเนาหนงัสอื

เดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายอนัเกดิจากความ

ผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เคร ือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 
 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษ

อยา่งตํ่า 2 หนา้หากไมม่ัน่ใจโปรดสอบถาม 
 

เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เนื่องจากเป็นราคาต๋ัวเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรชํ์าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดท้กุ

กรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้

ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ 

ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและ

เงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพํานกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 
วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้
เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1. ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2. สิง่ทีย่นืยันว่าทา่นสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด 
บตัรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมตํ่า่กวา่ 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระทําในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ัดตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพํานักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และ
ไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
 

หมายเหต ุ: กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นทําการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจ

ตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 



1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น้ํามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุ
งาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนําสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมที่พักใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอด
บหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และ
ไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการ
เดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู ้
เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของ
ทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระทําทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง 
เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใิน
การจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลา
ในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา 
ซึง่อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน้ําดืม่ทา่นวันละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วันเริม่ในวันที่ 2 ของการเดนิทาง ถงึวันที่ 4 ของการเดนิทาง รวมจํานวน 3 
ขวด 

15. การบรกิารของรถบสันําเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัว่โมง ในวันนัน้ๆ มอิาจ

เพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวัน

เดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

  



 

ใบจองทวัร ์ / BOOKING FORM 

 
รายการทัวร ์                       EXCLUSIVE TOKYO                      วันเดนิทาง........................................ 

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

จํานวนผูเ้ดนิทางทัง้หมด.................คน   (ผูใ้หญ.่...............ทา่น / เด็กอายตํุ่ากวา่ 12 ปี..............ทา่น) 

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

รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชือ่ไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 
 

ลําดบั 
คํานําหนา้ – ชือ่        
(ภาษาองักฤษ) 

นามสกลุ              
(ภาษาองักฤษ) 

วนัเกดิ                       
(ว/ด/ป) 

เลขที ่          
หนงัสอืเดนิทาง 

วนัหมดอาย ุ
หนงัสอืเดนิทาง 

ตวัอยา่ง MISS SUHANSA CHUMPHOLWONGSE 01/01/1988 AA4470524 1/1/2021 
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หมายเหต ุ กรณุาแจง้ความประสงคอ์ืน่ตามทีท่า่นตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร   ไมท่านเนือ้วัว  ไมท่านเนือ้หม ู  ไมท่านสตัวปี์ก  ทานมงัสาวรัิต 

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

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

 
ขา้พเจา้รบัทราบเงือ่นไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 

 
 

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

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

 


