
 

 

รหัสทัวร SNT1901214 
ทัวรญี่ปุ�น ฟูจิ โตเกียว 5 วัน 3 คืน (SL) 
 

วัดอาซากุสะ Tokyo Sky tree แชน้ํารอนออนเซ็นธรรมชาติ  ภูเขาไฟฟูจิ พิพิธภัณฑแผนดินไหว  
พิพิธภัณฑหมูบานอิยาชิ ศาลเจาโทโชกุ น้ําตกเคงอน วัดชูเซนจิ อิออน จัสโก   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันที่ 1 : สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริตะ                                                              
(-/-/-) 
22.00 น. คณะพรอมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคารผูโดยสารขาออก Terminal1  ช้ัน 

3 อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ เคานเตอรสายการบิน THAI LION AIR 
หมายเลข 8  เจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวก
ในการข้ึนเคร่ือง (ไกดทัวรแนะนําการเดินทาง) 

 
สายการบิน THAI LION AIR ใชเคร่ือง AIRBUS A330-300 จํานวน 392 ที่น่ัง 

เคร่ืองใหม ลําใหญ มีจอทีวี การบริการทุกที่น่ัง 
จัดที่น่ังแบบ 3-3-3 มีบริการอาหารวางเสิรฟทั้งขาไปและขากลับ 

(น้ําหนักกระเป�า 20 กก./ทาน หากตองการซ้ือน้ําหนักเพ่ิม ตองเสียคาใชจาย) 
 
 

 
 
 



 

 

วันที่ 2 : สนามบินนาริตะ – วัดอาซากุสะ – หอคอยโตเกียวสกาย ทรี                       (-/
L/D) 
             โกเทมบะ เอาทเล็ต – พิเศษ!! อรอยกับเมนูบุฟเฟต ขาปูยักษ + แชน้ําออนเซ็น                                                   

 
01.00 น.  เหินฟ�าสูเมืองนาริตะ ประเทศญ่ีปุ�นโดยเท่ียวบินที่ SL300  บริการอาหาร

วาง และเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง  

09.10 น.    เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญ่ีปุ�น   (เวลาทองถ่ินเร็วกวาประเทศไทย 2 
ช.ม.   กรุณาปรับนาฬิกาของทานเปนเวลาทองถ่ินเพ่ือความสะดวกในการนัด
หมาย) สําคัญ!!! ประเทศญี่ปุ�นไมอนุญาตใหนํา อาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช 
ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝ�าฝนจะมีโทษจับและปรับ  หลังผานพิธีการตรวจคน
เขาเมืองและศุลกากร รับกระเป�าและทําภารกิจสวนตัวเรียบรอยแลว 
หลังจากน้ันนําทานเดินทางสู มหานครโตเกียว เมืองที่มีความทันสมัยมากที่สุดใน
โลกเมืองหน่ึง นมัสการเจาแมกวนอิมทองคําที่ศักด์ิสิทธ์ิ ณ วัดอาซากุสะ วัดที่ได
ช่ือวามีความศักด์ิ สิท ธ์ิ และได รับความเคารพนับถือมากที่ สุดแหงหน่ึงใน
กรุงโตเกียว ซึ่งมักจะมีผูคนมากราบไหวขอพรเพ่ือความเปนสิริมงคลตลอดทั้งป 
ประกอบกับภายในวัดยังเปนท่ีต้ังของ  โคมไฟยักษที่มีขนาดใหญท่ีสุดในโลกดวย
ความสูง 4.5 เมตร   ซ่ึงแขวนหอยอยู ณ ประตูทางเขาที่อยูดานหนาสุดของวัด ที่
มีช่ือวา “ประตูฟ�าคํารณ” และถนนจากประตูเขาสูตัววิหารที่ประดิษฐานเจาแม
กวนอิมทองคํา มีช่ือวา “ถนนนากามิเซะ” ซ่ึงเปนที่ต้ังของรานคาขายของที่ระลึก
พ้ืนเมืองตางๆ มากมาย อาทิ ขนมนานาชนิด ของเลน รองเทา พวงกุญแจท่ีระลึก 
ฯลฯ ใหทุกทานไดเลือกซ้ือเปนของฝากของที่ระลึก ตามอัธยาศัย    



 

 

หลังจากชอปปم�งนําทุกทานเดิน ถายรูปคู
กับ  แลนดมารกแหงใหมของกรุงโตเกียว 
ณ ริมแมน้ําสุมิดะ  หอคอยโตเกียวสกาย 
ทรี (Tokyo Sky tree) หอสงสัญญาณ
โทรคมนาคมท่ี สูงที่ สุดในโลก ... เป ด
ใหบริการเม่ือวันท่ี 22 พฤษภาคม 2555 
โดยหอน้ีมีความสูง 634 เมตร สามารถ
ทําลายสถิติความสูงของหอกวางตุง ใน
มณฑลกวางโจว ซ่ึงมีความสูง 600 เมตร 
และหอซีเอ็น ทาวเวอร ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มีความสูง 553 เมตร ... 
ทิวทัศนของ “หอคอยโตเกียวสกายทรี”ท่ีบรรจุเทคโนโลยีแนวหนาสุดสามารถ
มองเห็นไดจากละแวกวัดอาซะกุสะท่ีเต็มไปดวยกล่ินอายแบบเมืองเกาของเอะโดะ   
ใหทุกทานอิสระในการเก็บภาพประทับใจกับคูกับแลนดมารกของกรุงโตเกียว  

เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1) 
บาย   หลังจากน้ันนําทานเดินทางไปยัง  โกเทมบะ แฟคทอร่ี เอาทเล็ต แหลงรวมสินคา
นําเขาและสินคา 

แบรนด ญ่ี ปุ�นที่ ดังไปท่ัวโลก พบกับคอลเลคช่ันเส้ือผาใหมลาสุด อาทิ MK 
MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY ฯลฯ เลื อ กซื้ อ
กระเป� าแบรนด เนม ย่ีหอดังได ท่ี ราน BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, 
TUMOI, GAP, ARMANI ฯลฯ เลือกดูเคร่ืองประดับ และนาฬิกาหรูอยาง TAG 
HEURE, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯรองเทาแฟช่ัน 
HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ 

ค่ํา     รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม พิเศษ อรอยกับเมนูบุฟเฟต 
ขาปูยักษ (2) 

 
  
 
 
  
  
 
 



 

 

หลังอาหารใหทานได    แชน้ํารอนออนเซ็นธรรมชาติ  เพ่ือผอนคลายความ
เม่ือยลา จะทําใหระบบหมุนเวียนโลหิต และใหผิวพรรณสวยงาน (แชคร้ังละ
ประมาณ 20 นาที ไมควรเกิน 1 ช่ัวโมง) 
 นําทานเขาสูท่ีพัก ณ โรงแรม Hotel Just One หรือเทียบเทา       

 
วันที่ 3 : ภูเขาไฟฟูจิ (ช้ันที่ 5 ) – พิพิธภัณฑแผนดินไหว –  เรียนรูพิธีชงชา                   
(B/L/-) 
             ตนตําหรับแบบฉบับคนญ่ีปุ�น – พิพิธภัณฑหมูบานอิยาชิโนซาโตะ – ชอปปم�งชินจูกุ     

เชา  บริการอาหารเชา(3) ณ หองอาหารของโรงแรม  หลังจากน้ันนําทานเดินทางสู 
ภูเขาไฟฟูจิ บริเวณช้ัน 5 โดยรถโคช  (ข้ึนอยูกับสภาพภูมิอากาศ) ใหทานไดสัมผัส
อากาศอันบริสุทธ์ิบนยอดเขาฟูจิ ถายภาพท่ีระลึก กับภูเขาไฟที่ไดช่ือวามีสัดสวน
สวยงามที่สุดในโลก ซ่ึงเปนภูเขาไฟที่ยังดับไมสนิท และมีความสูงที่สุดในประเทศ
ญ่ีปุ�นจากดานลางสูบนยอดปลองเขาดวยความสูง 3,776 เมตร)  จากน้ันนําทาน
เย่ียมชม พิพิธภัณฑแผนดินไหว  EARTH QUAKE MUSEUM ที่จําลองเร่ืองราว
ของภูเขาไฟฟูจิ และใหทานไดสัมผัสกับความรูสึกของการจําลองเร่ืองราวเก่ียวกับ
แผนดินไหวที่เกิดข้ึนในประเทศญี่ปุ�น จากน้ัน นําทาน เรียนรูพิธีชงชาตนตําหรับ
แบบฉบับคนญ่ีปุ�น เพราะถือไดวา การชงชาน้ันคือเอกลักษณของประเทศญี่ปุ�นเลย
ก็วาได  ดวยการด่ืมและการชงชาผงสีเขียวหรือมัทชา นับต้ังแตประมาณศตวรรษที่ 
14 ตนฉบับของพิธีชงชา และใหทานไดสัมผัสกับบรรยากาศของการจําลอง
เร่ืองราวเก่ียวกับการพบปะกันในวงสังคมการด่ืมและชงชาที่ไดแพรหลายในบรรดา
ชนช้ันสูงที่เกิดขึ้นในประเทศญ่ีปุ�น จากน้ันอิสระใหทานไดเลือกซ้ือของที่ระลึกตาม
อัธยาศัย 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4) 



 

 

บาย หลังจากน้ันนําทานเดินทางสู พิพิธภัณฑหมูบานอิยาชิโนซาโตะ(Iyashi no Sato) 
ต้ังอยูในพ้ืนที่ท่ีเคยเปนหมูบานเกษตรกรรมบนชายฝم�งทิศตะวันตกของทะเลสาบไซ
โกะ(Lake Saiko) ซึ่งถูกพายุไตฝุ�นพัดถลมในป 1966 จนกระท้ังตอมาอีก 40 ป
ไดรับการบูรณะข้ึนใหมใหเปนแบบด้ังเดิม และเปดเปนพิพิธภัณฑกลางแจงให
ประชาชนได เข าชม ศึกษาเรียน รู เก่ียวกับวัฒ นธรรม    ภายในหมู บ าน 
ประกอบดวยบานกวา 20 หลังคาเรือน ที่ ได รับการดัดแปลงให เปนรานคา 
รานอาหาร พิพิธภัณฑ และแกลเลอร่ี ซ่ึงแตละหลังก็จะมีความเช่ียวชาญในงาน
ฝมือด้ังเดิมที่ต่างกัน  
หลังจากน้ัน นําทานชอปปم�งยานดัง  ยานชินจุกุ ใหทานไดเพลิดเพลินกับการจับจาย

ซ้ือสินคานานาชนิด ไดจากที่ น่ี  ไมวาจะเปน รานซานริโอะ รานขายเคร่ือง
อิเลคทรอนิกส กลองถายรูปดิจิตอล นาฬิกา เคร่ืองสําอาง ตางๆ กันที่ราน 
MATSUMOTO แหลงรวมเหลาบรรดาเคร่ืองสําอางมากมาย อาทิ มารคเตาหู, 
โฟมลางหนา WHIP FOAM ที่ราคาถูกกวาบานเรา 3 เทา, ครีมกันแดดชิเซโด 
แอนเนสซาที่คนไทยรูจักเปนอยางดี  และสินคาอ่ืน ๆ  หรือใหทานไดสนุกกับการ
เลือกซื้อสินคา แบรนดดังอาทิ LOUIS VULTTON, UNIQLO, กระเป�าสุดฮิต 
BAO BAO ISSEY MIYAKE, เส้ือ COMME DES GARCONS, H&M หรือ
เลือก ซ้ือรองเท าหลากหลายแบรนด ดั ง อาทิ  NIKE, CONVERSE,NEW 
BALANCE, REEBOK ฯลฯ ไดท่ีราน ABC MART  



 

 

ค่ํา เพ่ือเปนการไมรบกวนเวลา  อิสระอาหารค่ํา ตามอัธยาศัย 
 นําทานเขาสูท่ีพัก ณ โรงแรม Toyoko Inn Narita  Or SML หรือเทียบเทา     
 

วันที่ 4 : เมืองนิกโก  –  ศาลเจาโทโชกุ – น้ําตกเคงอน – วัดชูเซนจิ –  อิออน จัสโก      (B/-/-) 

เชา  บริการอาหารเชา(5) ณ หองอาหารของโรงแรม  หลังจากน้ันนําทานเดินทางสู
เมืองนิกโก  เปนเมืองมรดกโลก ท่ีมีประวัติศาสตรความเปนมายาวนานต้ังแตสมัย
เอโดะหลังจากน้ัน นําทุกทานชม ศาลเจาโทโชกุ (Toshogu Shrine)นับเปนศาล
เจาท่ีเปรียบเสมือนแลนดมารกสําคัญของเมืองนิกโกเลยนะคะ เรียกไดวาไมวาใคร
ท่ีมาเมืองน้ีแลวถาไมมาศาลเจาโทโชกุเหมือนมาไมถึงเลยทีเดียว เน่ืองจากศาลเจา
แหงน้ีน้ันถูกสรางข้ึนเพ่ืออุทิศใหกับเทพแหงแสงสวาง อีกทั้งยังเปนท่ีพํานักอาศัยที่
สุดท ายของ โชกุน  Tokugawa Ieyasu ทํ าให กลายเป นวัด เก าแกที่ เป น
สัญลักษณของเมืองนิโกอันมีความสําคัญกับประวัติศาสตรญี่ปุ�นมากท่ีสุดแหงหน่ึง    

เท่ียง  เพ่ือเปนการไมรบกวนเวลา  อิสระอาหารเที่ยง ตามอัธยาศัย 
หลังจากน้ันนําทานสู   น้ําตกเคงอน (Kegon Waterfall) สามารถเรียกไดเต็ม
ปากเต็มคําวาเปนอีกหน่ึงทีเด็ดแหลงทองเท่ียวท่ีหามพลาดประจําเมืองนิกโกเลย
นะคะ เพราะท่ีน่ีสวยเล่ืองช่ือจนไดรับการจัดอันดับใหติด 1 ใน 3 น้ําตกท่ีสวยงาม
ท่ีสุดของญี่ปุ�น  
หลังจากน้ันนําทานเขาชม วัด
ชูเซนจิ (Chuzenji Temple) 
ต้ังอยูบนฝم�งทิศตะวันออกของ
ทะเลสาบชูเซนจิ นับวาเปนวัด
ท่ีมีความสําคัญทางศาสนา
ข อ ง เมื อ ง   น อ ก จ า ก น้ี
นั ก ท อ ง เที่ ย ว ส า ม า ร ถ



 

 

เพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพที่สวยงามของทะเลสาบไดจากระเบียงอาคารวัด
จากน้ันนําทานอิสระชอปปم�ง ณ หางสรรพสินคา  อิออน จัสโก  ซ่ึงเปนหางซุปเปอร
มารเก็ตขนาดใหญ มีทั้งโซนซุปเปอรมารเก็ต โซนอาหาร รานขายยา เส้ือผาแบ
รนดทองถ่ิน ซ่ึงซ้ือของฝากกอนกลับ อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม และ หากทาน
ใดหลงไหลในรสชาดของคิทแคทชาเขียวสามารถหาซ้ือไดจากที่น่ีไดเลย 

ค่ํา เพ่ือเปนการไมรบกวนเวลา  อิสระอาหารค่ํา ตามอัธยาศัย 
 นําทานเขาสูที่พัก ณ โรงแรม Toyoko Inn Narita  Or SML หรือเทียบเทา    
 

วันที่ 5 :  สนามบินนาริตะ – สนามบินดอนเมือง                                                                    
(B/-/-) 
เชา   บริการอาหารเชา(6) ณ หองอาหารของโรงแรม   หลังจากน้ันนําทานเดินทางสู 

สนามบินนาริตะ เพ่ือเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ ระหวางน้ันทุกทานยังสามารถช็อป
ปم�ง เลือกซื้อของฝาก           ของท่ีระลึกได ภายในสนามบิน 

11.00 น.  เหินฟ�าสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI LION AIR เท่ียวบินท่ี SL301   
 บริการอาหารวาง และเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง  

16.15 น. ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ  
 

** หากทานที่ตองออกต๋ัวภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทัวร ,รถไฟ)  กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาท่ี 
กอนทําการ  เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน ** 

 
อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง ผูใหญหองละ 
          2-3 ทาน พักเด่ียวเพ่ิม ราคาไมรวมต๋ัว 

15 – 19 ตุลาคม 2562 20,990.- 6,000.- 14,900.- 
16 – 20  ตุลาคม 2562 24,990.- 6,000.- 14,900.- 
17 – 21 ตุลาคม 2562 24,990.- 6,000.- 14,900.- 
18 – 22 ตุลาคม 2562 25,990.- 6,000.- 14,900.- 
19 – 23 ตุลาคม 2562 25,990.- 6,000.- 14,900.- 
20 – 24 ตุลาคม 2562 24,990.- 6,000.- 14,900.- 
21 – 25 ตุลาคม 2562 24,990.- 6,000.- 14,900.- 
22 – 26 ตุลาคม 2562 24,990.- 6,000.- 14,900.- 



 

 

23 – 27 ตุลาคม 2562 24,990.- 6,000.- 14,900.- 
24 – 28 ตุลาคม 2562 24,990.- 6,000.- 14,900.- 
25 – 29 ตุลาคม 2562 24,990.- 6,000.- 14,900.- 

 
***รายการสีแดงเปนวันเดินทางชวงวันหยุด*** 

 
การเดินทางในแตละคร้ังจะตองมีผูโดยสารจํานวน 30 ทานข้ึนไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวน

ดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา 
 

* ราคาเด็กอายุไมเกิน 2 ป  10,000 บาท * 
**กรณีด็กอายุเกิน 2 ใหคิดเปนผูใหญ (นับวันเกิดจากวันท่ีกลับจากญ่ีปุ�น)** 

 
***คาบริการขางตน ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถ่ิน 

ทานละ 1,500 บาท /ทริป/ตอทาน*** 
กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 10,000 บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวน

สิทธิ์ในการคืนมัดจําทั้งหมด เน่ืองจากทางบริษัทฯ ไดชําระคาต๋ัวเคร่ืองบินเต็มใบใหกับสายการ
บินเปนที่เรียบรอย 

ยกเวนคาภาษีน้ํามันที่ยังมิไดชําระ คาทัวรสวนท่ีเหลือ กรุณาชําระ 21 วันกอนการ
เดินทาง 

 
ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตองยกเลิก 30 วันกอนการเดินทางเทาน้ัน ไมเชนน้ันทางบริษัทจะ
ไมคืนมัดจําไมวาดวยกรณีใดๆทั้งส้ิน เพราะวาทางบริษัทไดทําการจายคาต๋ัวไปใหกับการสาย
การบินเรียบรอยแลว โปรดอานขอความใหถ่ีถวนกอนการจองทัวรทุกคร้ัง เพ่ือประโยชนแกตัว
ทานเอง  
หมายเหตุ 1. ต๋ัวเม่ือออกแลว ไมสามารถรีฟนดได อันเน่ืองจากเง่ือนไขของสายการบิน 
 2. ไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเปนราคาพิเศษ 
 
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะส้ันในประเทศ
ญ่ีปุ�นไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ จะตองย่ืน
เอกสารในข้ันตอนการตรวจเขาเมือง เพ่ือยืนยันการมีคุณสมบัติการเขาประเทศญ่ีปุ�น* 
ดังตอไปน้ี 

1. ต๋ัวเคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ�น ทางทัวรจัดเตรียมให 



 

 

2. ส่ิงท่ียืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายท่ีอาจเกิดข้ึนในระหวางท่ีพํานักในประเทศ
ญ่ีปุ�นได (เชน เงินสด บัตรเครดิต เปนตน) 

3. ช่ือ ท่ีอยู และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานักในประเทศญ่ีปุ�น (เชน คนรูจัก โรงแรม 
และอ่ืนๆ) ทางทัวรจัดเตรียมให 

4. กําหนดการเดินทางระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีปุ�น ทางทัวรจัดเตรียมให 
 

อัตราคาบริการน้ีรวม 
 คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ พรอมคณะ     คาภาษีสนามบินทุกแหงที่ม ี
 คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระทานละไมเกิน 20 กก.  คารถรับ-สง และนําเที่ยวตามรายการ 
 คาที่พักตามท่ีระบุในรายการ พักหองละ 2 ทาน  คาเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการ  
 คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ    คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการ
เดินทาง  
 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตาม
กรมธรรม) 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
  คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ปุ�น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญ่ีปุ�น

ใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานัก  ระยะส้ันในประเทศญ่ีปุ�นไมเกิน 15 วัน) **ถากรณีที่
ทางรัฐบาลประกาศใหกลับมาใชวีซา ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายในการทําวีซาเพ่ิม 
ทานละ 1,700 บาท** 

  คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คา
โทรศัพททางไกล , คาอินเตอรเน็ต , คาซักรีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและ
เคร่ืองด่ืมท่ีส่ังเพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ) 

  คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถ่ิน ทานละ 1,500 บาท/ทริป/ตอทาน 
  คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 
  คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ปุ�น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญ่ีปุ�น
ใหกับคนไทย  

ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะส้ันในประเทศญ่ีปุ�นไมเกิน 15 วัน) 
 

ราคาทัวรน้ีไมรวมทิป พนักงานขับรถ,  ไกดทองถ่ิน  และหัวหนาทัวรจากเมืองไทย 
คาทิป จํานวน 1,500 บาท  *กรุณาย่ืนคาทิปใหกับหัวหนาทัวรที่สนามบิน (วันแรก) *  
 



 

 

วิธีการชําระเงิน กรุณาชําระคามัดจํา ทานละ  10,000 บาท  
 แฟกซหรืออีเมล หนาหนังสือเดินทาง (Passport) ของผูเดินทาง (หนังสือเดินทางมีอายุการ

ใชงาน 6  เดือนข้ึนไป) 
 คาทัวรสวนท่ีเหลือ บริษัทฯขอเก็บคาทัวรทั้งหมด กอนการเดินทางอยางนอย 21 วันทําการ 

มิฉะน้ันทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินคามัดจําท้ังหมด 
 
การยกเลิกและการเปล่ียนแปลง  

กรณีที่ นักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ีตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง 
นักทองเท่ียวหรือเอเจนซี่(ผูมีช่ือในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือเดินทางมาเซ็น
เอกสารการยกเลิกที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพ่ือแจงยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปนลาย
ลักษณอักษร ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ 

กรณีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี
ช่ือในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่
บริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพ่ือทําเร่ืองขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพรอม
หลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหนาสมุดบัญชี
ธนาคารท่ีตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี 

1. ยกเลิกกอนวันเดินทาง 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการที่ชําระ
แลว  

2. ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของเงิน
คาบริการ 

3. ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวท้ังหมด 
 ท้ังน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเน่ืองในการเตรียมการ

จัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองที่น่ังต๋ัวเคร่ืองบิน การจองที่พักฯลฯ 
 ยกเวนกรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือกรุปท่ีมี

การการันตีคามัดจําท่ีพักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ และไม
อาจขอคืนเงินได รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เชน EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT 
จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดเน่ืองจากคาต๋ัวเปนการเหมาจายในเที่ยวบินน้ัน 

 
เง่ือนไขอ่ืนๆ 
- รายการทัวรสามารถปรับเปล่ียนการเดินทางได ตามความเหมาะสม โดยไมตองแจงใหทราบ

ลวงหนา แตทางบริษัทจะยังคงรักษาผลประโยชนของลูกคาเปนส่ิงสําคัญ 



 

 

- บริษัทฯรับเฉพาะผูมีวัตถุประสงคเดินทางเพ่ือทองเท่ียวเทาน้ัน หากทานถูกเจาหนาที่ตรวจคน
เขาเมืองของประเทศน้ันๆปฏิเสธการเขา-ออกเมือง ดวยเหตุผลใดๆ ก็ตามถือเปนเหตุผลซ่ึง
อยูนอกเหนืออํานาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไมคืนเงิน
บางสวนหรือทั้งหมดหากทานถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมือง ไมวาประเทศใดจนทําใหทานไม
สามารถเดินทางตอไปได คณะทัวรทานอ่ืนๆ รวมถึงไกดจะไมสามารถรอทาน ณ สนามบินได 
จําเปนตองออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว แตทางตัวแทนบริษัทฯจะทําหนาที่ประสานงาน
และเจาหนาท่ีจะทําการติดตอและชวยเหลือทานเปนระยะๆ 

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมรับผิดชอบตอคาใชจายใดๆท้ังส้ิน  ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย
ตางๆ เชน การยกเลิกหรือการลาชาของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุด
งาน, การจราจรติดขัด หรือส่ิงของสูญหายตามสถานที่ตางๆ ท่ีเกิดข้ึนเหนืออํานาจการ
ควบคุมของบริษัทฯ และเจาหนาที่น้ันๆ ที่จะสงผลทําใหเสียเวลาในการทองเท่ียวตามรายการ
ทัวร ผูเดินทางไมสามารถเรียกรองคาเสียหาย ไมวาในกรณีใดๆทั้งส้ิน ทั้งคาเสียเวลา คาเสีย
โอกาส คาเสียความรูสึก และคาใชจายที่บริษัทจายไปแลว เปนตน  

- กรณียกเลิกหรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดหรือ
บางสวนใหกับทาน เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทาง
บริษัทถือวาทานไดยอมรับในเง่ือนไขขอตกลงตางๆ ท่ีไดระบุไวทั้งหมดแลว  

- เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม
เดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธ์ิ ไมอาจเรียกรองคาบริการ และเงินมัดจําคืน ไมวากรณี
ใดๆ ท้ังส้ิน 

- ถากรุปท่ีทานจองทัวรไว ไมสามารถออกเดินทาง จากกรณีจํานวนผูเดินทางไมครบจํานวน
ตามที่กําหนดไว หรือสายการบินแจงยกเลิกบิน ทางบริษัทจะคืนเงินคาทัวรใหทาน แตทาง
บริษัทจะขอหักเงินคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริง  เชน คาธรรมเนียมในการยืนขอวีซาของประเทศที่
ทานจะเดินทาง  (ถาโปรแกรมที่ทานเดินทางจะตองย่ืนขอวีซา) 

- อัตราคาบริการคิดคํานวณจากอัตราแลกเปล่ียน และราคาต๋ัวเคร่ืองบินในปจจุบัน บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนคาบริการในกรณีที่มีการข้ึนราคาคาต๋ัว เคร่ืองบิน ภาษีเดินทาง 
คาประกันภัย คาธรรมเนียมน้ํามัน หรือมีการประกาศลดคาเงินบาท หรืออัตราแลกเปล่ียนได
ปรับข้ึนในชวงใกลวันท่ีคณะจะเดินทาง 

- เน่ืองจากต๋ัวเคร่ืองบินชุดน้ีเปนต๋ัวราคาพิเศษ (ต๋ัวกรุป) ตองเดินทางตามวันที่ที่ระบุไวบนหนา
ต๋ัวเทาน้ัน จึงไมสามารถยกเลิกหรือเปล่ียนแปลงใดๆ ท้ังส้ิน และถาทางบริษัทไดดําเนินการ
ออกต๋ัวเคร่ืองบินไปแลวน้ัน ไมสามารถยกเลิกหรือเปล่ียนแปลงรายช่ือผูเดินทางได (ยกเวน
บางสายการบิน ท่ีสามารถเปล่ียนแปลงรายช่ือผูเดินทางได เมื่อทานตองการเปล่ียนแปลง



 

 

รายช่ือผูเดินทางหลังจากออกต๋ัวเคร่ืองบินไปแลว จะตองเสียคาใชจายในการดําเนินการ ท้ังน้ี
จะข้ึนอยูกับสายการบินเทาน้ัน) 

- บริษัทฯทําหนาที่เปนตัวแทนในการเรียกรองคาชดใชจากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษัท
ขนสงเมื่อเกิดการสูญหายของสัมภาระระหวางการเดินทาง แตจะไมรับผิดชอบตอการสูญหาย
ดังกลาวในระหวางการ ทองเที่ยวน้ี หากทานไมใชบริการใดๆ ไมวาท้ังหมดหรือบางสวน ถือ
วาทานสละสิทธ์ิไมสามารถเรียกรองขอคืนคาบริการไดหากทานไม เดินทางกลับพรอมคณะ
ทัวร ต๋ัวเครื่องบินขากลับซ่ึงยังไมไดใช ไมสามารถนํามาขอคืนเงินไดคาบริการท่ี ทานชําระกับ
ทางบริษัทฯ เปนการชําระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯไดชําระใหกับบริษัทฯ ตัวแทนแตละ
แหงแบบเหมาขาดเชนกัน ดังน้ันหากทานมีเหตุอันใดที่ทําใหทานไมไดทองเท่ียวพรอมคณะ
ตามรายการ ท่ีระบุไว ทานจะขอคืนคาบริการไมไดบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปล่ียนแปลง
รายการทัวรตามความเหมาะสม และสถานการณตางๆ ทั้งน้ีทางบริษัทฯจะยึดถือและคํานึงถึง 
ความปลอดภัย รวมถึงประโยชนสูงสุดของลูกคาสวนมากเปนสําคัญ 

 


