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DE-JP04 : ทวัรญ์ี.ปุ่ น โตเกยีว ภเูขาไฟฟจู ิ5 วนั 3 คนื (TZ)  
 
 
 

 
 
 
DAY 1 : กรุงเทพฯ - สนามบนิดอนเมอืง (TZ 292   00.55 - 09.00) 
DAY 2 : สนามบนิดอนเมอืง - สนามบนินารติะ - ภูเขาไฟฟูจชิ ั
น 5 - พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว - ทะเลสาบยามานากะ 
DAY 3 : สวนโออชิ ิปารค์ - วดัอาซะกซุ่า - ชมววิเมอืงโตเกยีวบนตกึ TMG - ชอ้ปกระหนํ.า ณ ชนิจูก ุ- นารติะ 
DAY 4 : อสิระฟรชีอ้ปปิ
 งตลอดท ั
งวนัหรอืเลอืกซื
อทวัรเ์สรมิ โตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์(ไมร่วมคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง) 
DAY 5 : นารติะ - สนามบนินารติะ - กรุงเทพฯ (TZ 291   10.00 - 13.50) 
 

*** ทอ่งเที.ยวแบบสดุคุม้ พกัโรงแรมคุณภาพ ชมมรดกโลกทางวฒันธรรม อาบนํ
าแรแ่ชอ่อนเซ็นสไตลญ์ี.ปุ่ น 
อ ิ.มอรอ่ยกบับุฟเฟ่ตปิ์
 งยา่งและบุฟเฟ่ตข์าปูยกัษส์ดๆ มนํี
าดื.มบรกิาร FREE WIFI *** 

 
วนัแรกของการเดนิทาง กรงุเทพฯ - สนามบนิดอนเมอืง 
22.00 คณะพรอ้มกันทีHสนามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ั
น 3 ประตูทางเขา้ที.6 -7 เคานเ์ตอรส์ายการ

บนิ SCOOT AIR เจา้หนา้ทีHบรษัิทฯคอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวกใหท้า่นกอ่นขึSนเครืHอง 
    ** สายการบนิ SCOOTAIR ทําการบนิดว้ยเครื.องบนิ BOEING 787-800 DREAM LINER ที.น ั.งแบบ 

3-3-3 (335 ที.น ั.ง) นํ 
าหนกักระเป๋าเดนิทางขาไป 20 กก. ขากลบั 20 กก. ** 
       หมายเหต ุ: บนเครื.องมบีรกิารจําหนา่ยอาหารและเครื.องดื.ม(คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครื.อง) 

 
วนัที.สองของการเดนิทาง สนามบนิดอนเมอืง - สนามบนินารติะ - ภเูขาไฟฟูจ ิช ั
น 5 - 
    พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว - ทะเลสาบยามานะกะ 
00.55 ออกเดนิทางสู ่สนามบนินารติะโดยสายการบนิ SCOOT AIR เที.ยวบนิที. TZ 292 
09.00 ถงึ สนามบนินารติะ(เวลาทอ้งถิHนเร็วกวา่ไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถิHนเพืHอสะดวกใน

การนัดหมาย) หลงัผา่นพธิกีารทางตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้  
นําทา่นเดนิทางสู ่ภูเขาไฟฟูจ ิสมัผัสภูเขาไฟฟจูอิย่างใกลช้ดิทีHบรเิวณขั SนทีH 5 ซึHงเป็นจุดทีHรถโดยสารสามารถขึSน
ไปจอดได ้ฟจูเิป็นภเูขาไฟทีHสงูทีHสดุในญีHปุ่ น และยังเป็นสญัลักษณ์ของประเทศญีHปุ่ นอกีดว้ย ทา่นสามารถชมความ
งามของภูเขาไฟฟจูไิดต้ลอดทั Sงปี เพราะในแตล่ะฤดภููเขาไฟฟจูจิะมคีวามงดงามทีHแตกตา่งกัน และเป็นภูเขาไฟทีH
สวยงามไมว่า่จะมองจากมมุไหนก็ตาม (การขึ
นชมภูเขาไฟฟจูชี ั
น 5 น ั
นข ึ
นอยูก่บัสภาพอากาศอํานวย) 
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เที.ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
นําทา่นเยีHยมชม พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหวEARTH QUAKE MUSEUMทีHจําลองเรืHองราวของภูเขาไฟฟจู ิและให ้
ทา่นไดส้มัผัสกบับรรยากาศของการจําลองเรืHองราวเกีHยวกับแผ่นดนิไหวทีHเกดิขึSนในประเทศญีHปุ่ นหรอืเลอืกทดสอบ
บา้นจําลองสถานะการณ์แผ่นดนิไหว รับการสัHนสะเทอืนจากขั SนตํHาสดุสูข่ั Sนสงูสดุ และศกึษาเรยีนรูป้ระสบการณ์ ใน
หอ้งจําลองตา่งๆ จากนัSนอสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซืSอของฝากทีHระลกึตามอธัยาศยั 
จากนัSนนําทา่นเขา้ทีHพัก ทะเลสาบยามานะกะ ณ LAKE YAMANAKA SUN PLAZA HOTELหรอืเทยีบเทา่ 

คํ.า  รบัประทานอาหารคํ.าในหอ้งอาหารของรสีอรท์ สดุสดุกบัเมนูพเิศษ ขาปูยกัษเ์สริฟ์แบบไมอ่ ั
น!  

  พักผอ่นกบัการแช ่ออนเซ็น นํSาแร่ธรรมชาตผิ่านความรอ้นใตพ้ภิพเพืHอผ่อนคลายความเมืHอยลา้เลอืดลมเดนิดเีสรมิ
  สขุภาพใหก้ระปรีHกระเปร่าผวิพรรณสดใสมนํีSามนีวลชว่ยระบบการเผาผลาญของร่างกายใหอ้ยู่ในสภาพคงทีHความ
  อศัจรรยแ์หง่การอาบนํSาแร่แบบญีHปุ่ นนีHเองทําใหม้ผีูก้ลา่ววา่ =>หากมาที.ญี.ปุ่ นแลว้ไมไ่ดล้งอาบนํ
าแรก็่ 
  เหมอืนกบัวา่ทา่นมาไมถ่งึญี.ปุ่ น ! 

 

วนัที.สามของการเดนิทาง ทะเลสาบยามานะกะ - สวนโออชิ ิปารค์ - วดัอาซะกซุา่ - 
    ชมววิเมอืงโตเกยีวบนตกึ TMG - ชอ้ปกระหนํ.าชนิจกู ุ- นารติะ 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัSนนําท่านสู ่สวนโออชิ ิปารค์ ซึHงตั Sงอยู่รมิฝัHงทะเลสาบคาวาคุชโิกะฝัHงเหนือ สวนแห่งนีSเป็นจุดชมววิทีHนิยม
มากสาํหรับนักทอ่งเทีHยวชาวญีHปุ่ น ในวนัทีHอากาศแจม่ใสทอ้งฟ้าเปิดทา่นจะสามารถมองเห็นภูเขาไฟฟจูไิด ้อสิระให ้
ทา่นไดช้มความงามของมวลหมู่ดอกโคเคยีสเีขยีวแดงทีHแต่งแตม้สสีรรคต์ามฤดูกาลและเก็บภาพความประทับใจ 
หรอืเลอืกซืSอเลอืกชมสนิคา้พืSนเมอืง ผลผลติแปรรูปทางการเกษตร แวะจบิกาแฟดืHมดํHากับบรรยากาศรอบขา้งตาม
อธัยาศยั (ขึ
นอยูก่บัสภาพอากาศอํานวย) 
จากนัSนนําทา่นเดนิทางสูม่หานครโตเกยีว นําทา่นสูว่ดัอาซะกุซ่า นมัสการเจา้แม่กวนอมิอันศักดิeสทิธิeทีHมคีวามสงู
เพียง 5.5 เซ็นตเิมตร ซึHงประดษิฐานในวหิารหลวงของวัดและเป็นทีHเคารพสักการะของชาวญีHปุ่ น  รวมถึง
นักทอ่งเทีHยวทีHมาเยอืนประเทศญีHปุ่ น วดัอาซะกซุา่เป็นวดัเกา่แกข่องมหานครโตเกยีว ทางดา้นหนา้ประตคูามนิารมิง  
มโีคมไฟยักษ์สแีดงทีHมขีนาดใหญ่ทีHสดุในโลก มคีวามสงูถงึ 4.5 เมตร มนํีSาหนักถงึ 130 กโิลกรัม ใหท้่านไดไ้ป
ถา่ยรูปเก็บไวเ้ป็นทีHระลกึและถัดจากโคมไฟยักษ์ ทา่นจะไดเ้ลอืกซืSอของทีHระลกึ อาทเิชน่ แมวกวักแบบตา่ง ๆ โคม
ไฟนอ้ยใหญ่ พวงกญุแจหรือเดนิชมิขนมอร่อย ๆ ขึSนชืHอของย่านนีS เชน่ขนมอบรูปทรงตุ๊กตา ซาลาเปาทอดรอ้น ๆ 
เซมเบก้รุ๊บกรอบหลากหลายรสชาตเิป็นตน้ ทางทศิตะวันออกของวัดคอื แม่นํSาซมูดิะงาวะ ไหลลงอา่วโตเกยีวและ
ใกล ้ๆ  กนัจะม ีสวนสาธารณะซมูดิะโคเอ็น ซึHงเปิดโลง่สูแ่มนํ่Sาดว้ยบรรยากาศสวยงามน่าเดนิเลน่ 

เที.ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ยบุฟเฟ่ตปิ์
 งยา่ง 
จากนัSนนําทา่นขึSนตกึ TOKYO METROPOLITAN GOVERNMENT (TMG) หรอื ที.วา่การมหานครโตเกยีว 
ทีHตั Sงอยูใ่จกลางชนิจกู ุอาคารแฝดทีHมมีลูคา่การกอ่สรา้งถงึ 15,700 ลา้นเยน เคยเป็นอาคารทีHสงูทีHสดุในกรุงโตเกยีว 
ดว้ยความสงู 243 เมตร ในปี ค.ศ. 1991 - 2006 นําทา่นสู ่ชั Sน OBSERVATORY บรเิวณชั Sน 41 อสิระทา่นจะได ้
ชมววิ หรอืแวะเลอืกชมเลอืกซืSอของฝากทีHรา้นขายของทีHระลกึตามอธัยาศยั 

  นําทา่น ชอ้ปปิ
 งชนิจกู ุตืHนตาตืHนใจกบับรรยากาศเมอืงหลวง ณ กรุงโตเกยีวทีHคราครํHาดว้ยผูค้นมากมาย และ 
  เทคโนโลยทีนัสมัยตลอดสองขา้งทาง นําทา่นสมัผัสบรรยากาศยา่นชอ้ปปิSงชืHอดงัของญีHปุ่ น ทีHทา่นจะได ้
  เพลดิเพลนิกับการจับจ่ายสนิคา้ทีHถูกตาถูกใจถูกเงนิในกระเป๋า ชนิจูกุ ย่านชอ้ปปิS งทีHมคีวามเจรญิอันดับหนึHงของ
  โตเกยีวปัจจุบันถูกขนานนามว่า ศูนยก์ลางทีHสองแห่งนคร ศูนยร์วมรา้นคา้จัดแต่งอย่างหรูหราน่ารักหลาก สไตล ์
  รวมไปถงึรา้นสนิคา้ชืHอดังเป็นทีHนิยมทั SงชาวญีHปุ่ น และนักท่องเทีHยวทีHมาเยอืน รา้น 100 เยน เท่ากันหมด (ยังไม่
  รวมภาษี 5%) มทีั SงเครืHองสําอางค ์กิjฟชอ๊ป ขนม และสนิคา้อืHนๆ  อกีมากมายทีHทา่นสามารถเลอืกซืSอเป็นของฝาก
  กลับบา้นไดใ้นราคาสบาย กระเป๋า อสิระใหท้า่นเพลดิเพลนิกับการจับจ่ายเลอืกซืSอสนิคา้ถูกใจ อาท ิสนิคา้แบรนด์
  เนมดงั อปุกรณ์อเีลคทรอนคิ กลอ้งถ่ายรูปดจิติอล หรอืสนิคา้เอาใจคณุผูห้ญงิ เสืSอผา้แฟชัHนวัยรุ่น กระเป๋า รองเทา้ 
  เครืHองสาํอางคย์ีHหอ้ดงัของญีHปุ่ นไมว่า่จะเป็น KOSE ,  SHISEDO KANEBO, SK–II ในราคาถกูกวา่เมอืงไทย 

***อาหารคํ.าอสิระตามอธัยาศยัเพื.อใหท้า่นใชเ้วลาไดอ้ยา่งคุม้คา่*** 
จากนัSนนําทา่นเขา้ทีHพัก นารติะ ณ NARITA TOBU HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัที.ส ี.ของการเดนิทาง  นารติะ - อสิระฟรชีอ้ปปิ
 งตลอดท ั
งวนั หรอื เลอืกซื
อทวัรเ์สรมิ  
    โตเกยีวดสินยีแ์ลนด(์ไมร่วมคา่เดนิทาง)  
    ผูใ้หญท่า่นละ 2,700.- บาท, เด็กตํ.ากวา่ 12 ปี ทา่นละ 1,900.- บาท 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ใชเ้วลาคุม้คา่เต็มวนั  เขา้สูช่ว่งเวลาชอ้ปกระหนํ.า ในยา่นสรรพสนิคา้ทนัสมยัช ั
นนํามากมาย 
ชนิจกู ุ ตืHนตาตืHนใจกบับรรยากาศเมอืงหลวง ณ กรุงโตเกยีวทีHคราครํHาดว้ยผูค้นมากมาย และเทคโนโลยทีันสมัยตลอดสอง

ขา้งทาง 
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อะคฮิาบารา่ หรอื อเีลคทรคิทาวน ์ยา่นการคา้ชืHอดงัทีHสดุเกีHยวกบัเครืHองไฟฟ้า,กลอ้งดจิติอล,เกมสต์า่งๆ  
ชบิูยา่  ยา่นชอ้ปปิSงทนัสมัยศนูยก์ลางและแหลง่รวม วยัรุน่ไฮโซ ยอดนยิมของญีHปุ่ น รวมถงึนักทอ่งเทีHยวผูม้าเยอืนซึHงมทีกุ

สิHงพรอ้มสรรพสนองตอบ ดว้ยเหตนุีSเองทําใหย้า่นนีSพลกุพลา่นดว้ยผูม้าเยอืน 
กนิซา่ ยา่นชอ้ปปิSงเกา่แก ่แตค่งทนัสมัยลํSาหนา้แหลง่รวมสนิคา้ ไฮโซยอดนยิมของ คนทํางานระดับไฮคลาสญีHปุ่ น รวมถงึ

นักทอ่งเทีHยวผูม้าเยอืน สนิคา้แบรนดเ์นมระดบัตน้ๆ ทําใหย้า่นนีSพลกุพลา่นดว้ยผูม้าเยอืนทีHดดูมีรีะดบั 
ฮาราจกู ุ ยา่นขายของกนิของใชแ้ละสถานทีHเทีHยวของบรรดาวัยรุ่นวัยทนี โดยเฉพาะชว่งสดุสปัดาหนั์Sนละแวกบรเิวณ ทาเคะ

ชติะโดร ิถนนสายแคบระหวา่ง สถานฮีาราจูกุ กับถนน เมจ ิโดร ิเรยีกวา่แทบไม่มทีีHหายใจ ถา้มเีวลา ขอแนะนํา
ทา่นใหเ้ขา้ไปชม ศาลเจา้เมจยิ ์
หรอืเลอืกซื
อทวัรพ์เิศษเที.ยว โตเกยีวดสีนยีแ์ลนด ์==>ผูใ้หญท่า่นละ 2,700บาท เด็กตํ.ากวา่ 12 ปี ทา่น
ละ 1,900บาท(ไมร่วมคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางโดยรถไฟ) 

  นําท่านเดนิทางมุ่งหนา้สู ่โตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์ใหท้่านสัมผัสความสนุกสนานในดนิแดนแห่งความหฤหรรษ์อัน
  ยิHงใหญทุ่ม่ทนุสรา้งกวา่ 600ลา้นเหรยีญสหรัฐฯ ดว้ยเนืSอทีHไดจ้ากการถมทะเลในอา่วโตเกยีวพบกบัสญัลกัษณ์ 
  ดสินยีแ์ลนด ์มกิกีSเมา้ส ์ทีHพูดไดค้ลอ่งทั SงภาษาญีHปุ่ น และภาษาองักฤษพรอ้มเพืHอนการต์นูมากมาย เชญิทา่น 
  สนุกสนานเพลดิเพลนิกบัความอลงัการของจนิตนาการตืHนตากับWESTERNLAND ตืHนเตน้กับการลอ่งเรอืผจญภัย
  ผ่านเหลา่โจรสลัดใน PIRATES OF THE–CARIBBEAN สนุกกับการนัHงเรอืบกุป่า JUNGLE CRUISE ทา่นจะ
  ไดพ้บกบัเหลา่สตัวป่์านานาชนดิ ผอ่นคลายอริยิาบทกบัการนัHงรถไฟชมความหลากหลายในดสินียแ์ลนด ์กระชากใจ
  ใสค่วามสนุกเพิHมกับ BIG THUNDER  MOUNTAINเรา้ใจกับรถไฟขนถ่านตะลยุความมันสใ์นเหมอืงแร่โบราณ 
  BUZZ LIGHT YEAR’S  ASTRO BLASTER ทีHจะนําเขา้ไปยังโลกอวกาศ พรอ้ม บัตต ์ไลทเ์ยยีร ์ตัวละครเรืHอง 
  TOY STORY เพืHอตอ่สูก้บั เชริค์พรอ้มกบัเหลา่สมนุทีHน่ากลวัปนความน่ารักเขยา่ขวญั กบั HAUNTED  
  MANSION ปราสาทผสีงิ ทีHมาของภาพยนตรแ์นวสยองขวัญเรืHองดังแห่งปี  สนุกตอ่กับ SPLASH MOUNTAIN
  ทีHทา้ทายความกลา้ เพลนิใจกับเหล่าตุ๊กตาน่ารักทั Sงหลายใน สมอลล ์เวลิด์ และเครืHองเล่นนานาชนิดอันตืHนเตน้
  มากมายใหท้า่นไดส้นุกสนานอยา่งเต็มทีH พรอ้มเลอืกซืSอหาสนิคา้ทีHระลกึสไตลด์สินยี ์ณ MAIN STREET  
  ประทับใจกับความงามของ ขบวนอเิล็กทรคิพาเหรดอนัตระการตาบันทกึภาพความประทับใจกับการต์นูดังของ
  วอลท์ดสินยีท์ีHทา่นชืHนชอบ    

  หมายเหตุ: กรณีลูกคา้ตอ้งการเดนิทางไปโตเกยีวดสินยีซ์ ีตอ้งชําระคา่รถ MONORAIL DISNEY LINE 
  เพิ.มเองทา่นละ 520 เยน ไปกลบั 

***อาหารกลางวนัและคํ.าอสิระตามอธัยาศยัเพื.อใหท้า่นใชเ้วลาไดอ้ยา่งคุม้คา่*** 
จากนัSนนําทา่นเขา้ทีHพัก นารติะ ณ NARITA TOBU HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที.หา้ของการเดนิทาง นารติะ - สนามบนินารติะ - กรงุเทพฯ 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

สมควรแกเ่วลากรุณาตรวจเช็คสมัภาระใหเ้รยีบรอ้ย เพื.อเตรยีมตวัเดนิทางสูส่นามบนิเพื.อกลบักรุงเทพฯ 
10.00 ออกเดนิทางสู ่ประเทศไทย โดยสายการบนิ SCOOT AIRเที.ยวบนิที. TZ 291 

       หมายเหตุ: บนเครื.องมบีรกิารจําหนา่ยอาหารและเครื.องดื.ม (คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครื.อง) 
13.50  ถงึสนามบนิดอนเมอืงโดยสวัสดภิาพ 
 

********************************************** 
 
 
 
 
 

หมายเหต:ุ  การเดนิทางแตล่ะครัSงตอ้งมผีูใ้หญไ่มน่อ้ยกวา่ 35 ทา่น ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจํานวนดงักลา่ว บรษัิทขอสงวนสทิธิeในการเลืHอน
การเดนิทางหรอืเปลีHยนแปลงราคา 

 
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ~ในการเปลี.ยนแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ท ั
งนี
ข ึ
นอยูก่บัสภาวะอากาศ การเมอืง สาย

การบนิ และราคาอาจเปลี.ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ขึ
นอยูก่บัอตัราแลกเปลี.ยนของเงนิสกุลเยน 
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อตัราคา่บรกิารรวม 
� ค่าตัnวเครืHองบินเดินทางไป-กลับ ชั Sนประหยัด ตามเสน้ทางและสายการบินทีHระบุในรายการ(ไม่สามารถเลื.อนหรือ

เปลี.ยนแปลงวนัเดนิทางได)้ ทั SงนีSการจัดทีHนัHงขึSนอยู่กับทางสายการบนิเป็นผูกํ้าหนด กรณีลูกคา้ตอ้งการรเีควสที.น ั.งตดิรมิ
หนา้ต่างหรอืรมิทางเดนิสามารถแจง้ความประสงคก์บัเจา้หนา้ที.ของสายการบนิไดท้ี.หนา้เคาเตอรเ์ช็คอนิ ณ วนั
เดนิทาง 
*** กรณีมคีวามประสงคต์อ้งการอพัเกรดที.น ั.ง ซื
อนํ 
าหนกักระเป๋าเพิ.ม ซื
ออาหารเพิ.ม  
กรุณาตดิตอ่ พนง.ขาย ที.ดแูล ทา่น *** 
 

� คา่ทีHพักหอ้งละ 2 - 3 ทา่น / คา่พาหนะ / คา่อาหาร / คา่เขา้ชมตามสถานทีHตา่ง ๆ ตามทีHระบใุนรายการ 
� คา่ประกันอุบัตเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองท่านละ1 ลา้นบาท  กรณีรักษาพยาบาล5 แสนบาท(ตามเงื.อนไขกรมธรรม์

เป็นผูกํ้าหนด) 
� คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่  
� คา่กระเป๋าเดนิทางทา่นละ 1 ใบ นํSาหนักไมเ่กนิทา่นละ20กโิลกรัม 

 
อตัราคา่บรกิารไมร่วม 
� คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั  อาทเิชน่ คา่โทรศพัท ์, คา่ซกัรดี  
� คา่อาหารและเครืHองดืHมนอกเหนอืจากในรายการ 
� คา่นํSาหนักกระเป๋าเดนิทางทีHเกนิจากสายการบนิกําหนด 
� คา่ภาษีมลูคา่เพิHม 7%  และภาษีหัก ณ ทีHจา่ย 3%  (กรณีลกูคา้ตอ้งการใบเสร็จรับเงนิแบบเต็มรูปแบบ) 
� คา่ธรรมเนยีมวซีา่ช ั.วคราวเขา้ประเทศญี.ปุ่ น (สําหรบัผูถ้อืหนงัสอืเดนิทางไทย) 
� คา่สนินํ
าใจสําหรบัมคัคุเทศก,์ คนขบัรถ 3,000 เยน/คน/ทรปิสําหรบักรุ๊ปที.มหีวัหนา้ทวัรใ์หบ้รกิารแลว้แตค่วาม

ประทบัใจในการบรกิาร 
 

เง ื.อนไขการสํารองที.น ั.ง 
� กรุณาสํารองทีHนัHงโดยการชําระมัดจํา ภายใน 3 วนั หลงัจากสํารองที.น ั.งท่านละ 15,000 บาทพรอ้มส่งสําเนาหนา้

พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (หนงัสอืเดนิทางจะตอ้งมอีายไุมน่อ้ยกวา่ 6เดอืน นบัจากวนัที.เดนิทางไปและกลบั) 
� กรุณาชําระคา่ใชจ้า่ยสว่นทีHเหลอืทั Sงหมดกอ่นการเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วนัทําการ 

 
เง ื.อนไขการยกเลกิและการคนืคา่ทวัร ์
� กรณียกเลกิการเดนิทาง45 วนั กอ่นการเดนิทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธิeในการคนืคา่มัดจํา 
� กรณีการเดนิทางที.บรษิทัฯตอ้งทําการวางการนัตคี่ามดัจําหรอืซื
อขาดแบบมเีงื.อนไข และหรอืเที.ยวบนิเหมาลํา 

CHARTER FILGHT หรอื EXTRA FLIGHT กบัสายการบนิ หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีาร
คนืเงนิมดัจําหรอืคา่บรกิารท ั
งหมด   

 
หมายเหต ุ

*** ขอความกรุณาทุกทา่นอา่นและศกึษาขอ้มูลท ั
งหมดกอ่นการจอง  
เพื.อความถูกตอ้งและความเขา้ใจที.ตรงกนัระหวา่งทา่นและบรษิทัฯ  

ดงัน ั
นหากทา่นชําระเงนิคา่จองทวัรแ์ละหรอืคา่ทวัรแ์ลว้  
ทางบรษิทัถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงื.อนไขของบรษิทัฯเป็นที.เรยีบรอ้ยแลว้  

จงึเรยีนมาเพื.อทราบอกีคร ั
ง *** 
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1. กรณีเจา้หนา้ทีHตรวจคนเขา้เมือง ณ ประเทศนัSน ๆ ปฏเิสธการเขา้-ออก ดว้ยเหตุผลใดก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึHงอยู่นอกเหนือ
อํานาจและความรับผดิชอบ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิeทีHจะไมค่นืเงนิทั Sงหมด 

2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิeทีHจะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใด ๆ ในกรณีทีHเกดิเหตสุดุวสิยั อาทเิชน่ การยกเลกิไฟทห์รอืการลา่ชา้ของสาย
การบนิ, อบุัตเิหต,ุ ภัยธรรมชาต,ิ การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรอืสิHงของสญูหายตามสถานทีHตา่ง ๆ ทีHเหนืออํานาจการควบคมุ
ของบรษัิทฯ 

3. ในกรณีที.ลูกคา้ตอ้งออกต ั�วโดยสารภายในประเทศกรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที.ของบรษิทัฯกอ่นทุกคร ั
งมฉิะน ั
นทางบรษิทัฯ
จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆท ั
งส ิ
น 

4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิeทีHจะเปลีHยนแปลงราคาโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ในกรณีทีHมกีารขึSนลงของเงนิตราตา่งประเทศ  และ
หรอืจากการปรับขึSนคา่นํSามันของสายการบนิ 

5. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิeในการเปลีHยนแปลงรายการทอ่งเทีHยวไดต้ามความเหมาะสม ในกรณีเกดิจราจรตดิขัดหรอืเกดิอบุัตเิหตบุน
ทอ้งถนน โดยขึSนอยู่ดลุพนิิจของมัคคุเทศก ์ทั SงนีSจะยดึถอืผลประโยชน์ของคณะผูเ้ดนิทางเป็นสําคัญ และบรษัิทฯ ยังคงรักษา
มาตรฐานการบรกิารเชน่เดมิ 

6. การบรกิารของรถบัสนําเทีHยวตามกฎหมายแรงงานและการใชร้ถทีHประเทศญีHปุ่ นสามารถใหบ้รกิารวันละ 10 – 12 ชัHวโมงเทา่นัSน 
อาทเิชน่ เริHมงาน 08.00น. ถงึเวลา 20.00น.(ตอ้งถงึโรงแรมเรยีบรอ้ยแลว้) การใหบ้รกิารในแตล่ะวันมอิาจเพิHมเวลาการใชร้ถบัส
ได ้ทั SงนีSมัคคเุทศกแ์ละพนักงานขับรถจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ขึSนอยู่กับสภาพการจราจร ณ วันเดนิทางนัSนๆเป็น
หลกั 

7. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิeเมืHอทา่นเดนิทางไปพรอ้มคณะแลว้ หากทา่นงดใชบ้รกิารใด และหรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละ
สทิธิe ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิคนื ไมว่า่กรณีใด ๆ ทั SงสิSน 

 
****รายละเอยีดเกี.ยวกบัมาตราการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี.ปุ่ นใหก้บัคนไทย**** 

(เอกสารที.ทา่นจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 
จากมาตราการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีHปุ่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ีHประสงคจ์ะพํานักระยะสั SนในประเทศญีHปุ่ นไม่เกนิ 15 วนั ไม่วา่จะ

ดว้ยวตัถปุระสงคเ์พืHอการทอ่งเทีHยว เยีHยมญาต ิหรอืธรุกจิ จะตอ้งยืHนเอกสารในขั Sนตอนการตรวจคนเขา้เมอืง เพืHอยนืยันการมคีณุสมบัติ
การเขา้ประเทศญีHปุ่ น ดงัตอ่ไปนีS 

1. สิHงยนืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีHอาจเกดิขึSนในระหวา่งทีHพํานักในประเทศญีHปุ่ นได ้เชน่ เงนิสด หรอืบตัรเครตดิ 
 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี.ปุ่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญี.ปุ่ นดา้นมาตราการยกเวน้วซีา่) 
1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่6 เดอืน และมหีนา้หนังสอืเดนิทางทีHไมม่ตีราประทบัอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
2. กจิกรรมใดๆทีHจะกระทําในประเทศญีHปุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิHงทีHขดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพํานักระยะสั Sน 
3. ในขั Sนตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วนั 
4. เป็นผูท้ีHไม่มปีระวัตกิารถูกสง่ตัวกลับจากประเทศญีHปุ่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่เขา้

ขา่ยคณุสมบตัทิีHจะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

 


