
 

 

รหัสทัวร TTN1901457 

ทัวรญ่ีปุ�น นิกโก ฟูจิ ซุปตาร ซามูไร หวานเย็น 5 วัน 3 คืน (TR) 
ชมใบไมเปล่ียนสี ณ ทะเลสาบชูเซนจิ เยือนสวนสนุกเอโดะ วันเดอรแลนด ณ เมืองนิกโก  
ข้ึนภูเขาไฟฟูจิช้ัน 5 เพลิดเพลินใจกับอุโมงคใบเมเปم�ล ณ คาวากูจิโกะ  

นมัสการส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ วัดอาซากุสะ แวะถายรูปกับโตเกียวสกายทรี ชอปปم�งจุใจ ชินจูกุ โอไดบะ  

บุฟเฟ�ตขาปู อาบน้ําแรธรรมชาติ 

 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันแรก      กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง  
21.00 น. พรอมกันที่ สนามบินนานาชาติดอนเมือง ช้ัน 3 อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ  
ประตู 6 เคานเตอร 6 สายการบินสกูต (SCOOT) เจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ 
และอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน 
สายการบิน SCOOT ใชเคร่ือง Boeing 787 Dreamliner จัดท่ีน่ังแบบ 3-3-3 น้ําหนัก
กระเป�า 20 กก.ตอทาน (หากตองการซ้ือน้ําหนักเพ่ิม ตองเสียคาใชจายเพ่ิม)  
สายการบินมบีริการจําหนายอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง (ราคาทัวรไมรวมคาอาหาร) 
 
วันที่สอง   สนามบินนาริตะ – เมืองนิกโก - สวนสนุก เอโดะ วันเดอรแลนด – ทะเลสาบชูเซน

จิ - เมืองอิบารากิ 
00.45 น. เหิรฟ�าสู เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ�น โดยเที่ยวบินที่ TR868 
08.50 น. เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญ่ีปุ�น นําทานผานข้ันตอนการตรวจคนเขา 
เมืองและศุลกากร เรียบรอยแลว (เวลาที่ญ่ีปุ�น เร็วกวาเมืองไทย 2 ช่ัวโมง กรุณาปรับนาฬิกา 
ของทานเพ่ือความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***สําคัญมาก!! ประเทศญี่ปุ�นไมอนุญาตให 
นําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝ�าฝนมีโทษปรับและจับ  

จากน้ันเดินทางสู นิกโก (Nikko) 
มีช่ือเสียงโดงดังในเร่ืองความสวยงามของวัด 

และศาลเจาตางๆท่ีไดรับการข้ึนทะเบียนเปนมรดกโลกจาก UNESCO นําทานยอนยุค ไปสมัย 
เอโดะ ณ สวนสนุก เอโดะ วันเดอรแลนด (Edo Wonderland) สวนสนุกในธีม 



 

 

ประวัติศาสตรสมัยเอโดะ ภายในดินแดนแหงน้ีเต็มไปดวยนินจา และเหลาซามูไรเดินกันขวักไขว 
อยูทามกลางอาคารบานเรือนแบบสมัยกอน ขบวนแหหญิงคณิกาโออิรันอันหรูหราสงางาม ผาน 
ถนนสายตางๆ ท่ีเปم�ยมดวยบรรยากาศเกาแกราวกับไดยอนเวลากลับไปสูสมัยเอโดะเลยทีเดียว  
นักทองเท่ียวยังสามารถแตงกายยอนยุคแบบสมัยเอโดะและสนุกสนานกับการถายรูปเลนไดดวย  
เท่ียง อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 

นําทานสู ทะเลสาบชูเซนจิ (Lake Chuzenji) ทะเลสาบแหงน้ีน่ีจะต้ังอยูบริเวณ 
ฐานภูเขาไฟนันไต นักทองเท่ียวสามารถเดินป�าไปรอบๆ ทะเลสาบชูเซนจิ เพ่ือเพลิดเพลินไปกับ
ธรรมชาติท่ีงดงามทะเลสาบแหงน้ีเกิดจากการระเบิดเม่ือประมาณ 20,000 ปที่ผาน ในชวงฤดู
ใบไมรวงกลางถึงปลายเดือนตุลาคมจะสวยงามมาก เปนพิเศษดวยทัศนียภาพของสีสันของ
ตนไมและภูเขา แมแตในชวงฤดูรอนก็มีอากาศท่ีเย็นสบายไมไดรอนเหมือนที่อ่ืนๆ เน่ืองจากเปน
พ้ืนท่ีสูง 1,269 เมตรเหนือระดับน้ําทะเล อิสระใหทานสูดอากาศบริสุทธิ์และพักผอนตาม
อัธยาศัย นําทานเดินกลับเมืองอิบารากิ เพ่ือกลับสูที่พัก 
ค่ํา         อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย 
ท่ีพัก  Okura Frontier Hotel Tsukuba Epochal หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน   
 
วันที่สาม   เมืองอิบารากิ – วัดอาซากุสะ – หอคอยโตเกียวสกายทรี (จุดถายรูป) – ยานชอป

ปم�งชินจุกุ - อุโมงคใบเมเปم�ล  
เชา      รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (1) 

นําทานนมัสการเจาแมกวนอิมทองคํา ณ วัดอาซากุสะ (Asakusa Temple) วัด 
ท่ีไดช่ือวาเปนวัดที่มีความศักด์ิสิทธ์ิ และไดรับความเคารพนับถือมากท่ีสุดแหงหน่ึงใน
กรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองคเจาแมกวนอิมทองคําท่ีศักด์ิสิทธ์ิ ขนาด 5.5 เซนติเมตร ซึ่ง



 

 

มักจะมีผูคนมากราบไหวขอพรเพ่ือความเปนสิริมงคลตลอดทั้งป ประกอบกับภายในวัดยังเปน
ท่ีต้ังของโคมไฟยักษที่มีขนาดใหญที่สุดในโลกดวยความสูง 4.5 เมตร ซ่ึงแขวนหอยอยู ณ ประตู
ทางเขาท่ีอยูดานหนาสุดของวัด ท่ีมีช่ือวา “ประตูฟ�าคํารณ” และถนนจากประตูเขาสูตัววิหารที่
ประดิษฐานเจาแมกวนอิมทองคํา มีช่ือวา ถนนนากามิเซะ ซ่ึงเปนที่ต้ังของรานคาขายของที่ระลึก
พ้ืนเมืองตางๆ มากมาย อาทิ ขนมนานาชนิด ของเลน รองเทา พวงกุญแจที่ระลึก ฯลฯ ใหทุก
ทานไดเลือกซ้ือเปนของฝากของที่ระลึกอิสระ และทานสามารถเดินไปถายรูปคูกับหอคอยท่ีสูง
ท่ีสุดในโลก แลนดมารกแหงใหมของกรุงโตเกียว ณ ริมแมน้ําสุมดิะ หอคอยโตเกียวสกาย ทรี 
(Tokyo Sky tree) (ไมรวมคาข้ึนหอคอย) หอสงสัญญาณโทรคมนาคมท่ีสูงที่สุดในโลก เปด
ใหบริการเมื่อวันท่ี 22 พฤษภาคม 2555 โดยหอน้ีมีความสูง 634 เมตร สามารถทําลายสถิติ
ความสูงของหอกวางตุง ในมณฑลกวางโจว ซึ่งมีความสูง 600 เมตร และหอซีเอ็น ทาวเวอร 
ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มีความสูง 553 เมตร ทิวทัศนของ “หอคอยโตเกียวสกายทรี” ที่
บรรจุเทคโนโลยีแนวหนาสุดสามารถมองเห็นไดจากละแวกวัดอาซะกุซาที่เต็มไปดวยกล่ินอาย
แบบเมืองเกาของเอะโดะ  
เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)  

ชอปปم�ง ยานชอปปم�งชินจุกุ ใหทานอิสระและเพลิดเพลินกับการชอปปم�งสินคา 
มากมายท้ังเคร่ืองใช ไฟฟ�า กลองถายรูปดิจิตอล นาฬิกา เคร่ืองเลนเกมส หรือสินคาที่จะเอาใจ
คุณผูหญิงดวย กระเป�า รองเทา เส้ือผา แบรนดเนม เส้ือผาแฟช่ันสําหรับวัยรุน เครื่องสําอาง
ย่ีหอดังของญ่ีปุ�นไมวาจะเปน KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอ่ืนๆ อีกมากมาย
เดินทางสูเมืองยามานาชิ นําทานสู อุโมงคใบเมเปم�ล (Momiji Kairo) จุดชมใบไมเปล่ียนท่ี
สวยงามบริเวณทะเลสาบคาวากูชิโกะ ตนเมเปم�ลท่ีขึ้นอยูทั้ง 2 ฝم�งของคลองน้ําจะเปล่ียนสีทั้งสม
และแดง ใบที่แหงแลวก็จะรวงหลนลงที่คลอง ทําใหทั้งดานบนและดานลางเต็มไปดวยใบเมเปم�ล 
จึงดูเหมือนกับเปนอุโมงคใบเมเปم�ล ในตอนกลางคืนจะมีไฟ illumination เปดประดับยาวตาม
ทางเดินไปตลอดแนวอีกดวย (หมายเหตุ เทศกาล Fuji Kawaguchiko Autumn Leaves 
Festival จะจัดข้ึนในชวงราวๆ กลางเดือนพฤศจิกายนของทุกป และสําหรับป 2019 ยังไม
ประกาศออกมาอยางแนชัด) 
ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร ของโรงแรม (2) พิเศษ!! อ่ิมอรอยกับ บุฟเฟ�ตขาปู   
พักที่ FUJI SUN RESORT HOTEL หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน   

จากน้ันใหทานไดผอนคลายกับการ แชน้ําแรออนเซ็นธรรมชาติ เช่ือวาถาไดแช 



 

 

น้ําแรแลว จะทําใหผิวพรรณสวยงามและชวยใหระบบหมุนเวียนโลหิตดีข้ึน 
 
วันที่ส่ี  ภูเขาไฟฟูจิช้ัน 5 (ข้ึนอยูกับสภาพอากาศ) – พิธีชงชาญ่ีปุ�น – ยานโอไดบะ - ได

เวอรซิต้ี - หมูบานเยอรมันแหงโตเกียว 

เชา      รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (5) 
นําทานเดินทางสู ภูเขาไฟฟูจิ (Mount Fuji 5th) ท่ีมีความสูงเหนือจาก 

ระดับน้ําทะเล 3,776 เมตร ภูเขาท่ีมีช่ือเสียงเปนที่รูจักไปทั่วโลกในเร่ืองความสวยงามท่ี
ธรรมชาติไดมอบมาใหอยางลงตัว และยังถือวาเปนสัญลักษณหน่ึงของประเทศญี่ปุ�น ท้ังยังเปน
จุดมุงหมายของนักทองเท่ียวตางชาติท่ีมาเยือนญ่ีปุ�นตลอดทุกฤดูกาล นําทานข้ึนสูช้ันที่ 5 ของ
ภูเขาไฟฟูจิ (ขอสงวนสิทธิ์ไมข้ึน ในกรณีที่อากาศไมเอ้ืออํานวย หรือ ทางข้ึนปด) ที่ทุกทานจะได
เห็นถึงความสวยงามของตัวภูเขาและวิวโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิ และสัมผัสกับความหนาวเย็น 
ใหทุกทานไดถายภาพความประทับใจเก็บไว และเลือกซ้ือสินคาของที่ระลึกซ่ึงเปนสัญลักษณรูป
ภูเขาไฟฟูจิในหลากหลายบรรยากาศไดอีกดวยอิสระใหทานไดเพลิดเพลินกับการถายรูปและซ้ือ
ของท่ีระลึกตามอัธยาศัย จากน้ันสัมผัสวัฒนธรรมด้ังเดิมของชาวญ่ีปุ�น น่ันก็คือ การเรียนพิธีชง
ชาญ่ีปุ�น (Sado) โดยการชงชาตามแบบญี่ปุ�นน้ัน มีข้ันตอนมากมาย เร่ิมต้ังแตการชงชา การรับ
ชา และการด่ืมชา ทุกข้ันตอนน้ันลวนมีพิธี รายละเอียดท่ีบรรจงและสวยงามเปนอยางมาก พิธี



 

 

ชงชาน้ี ไมใชแครับชมอยางเดียว ยังเปดโอกาสใหทานไดมีสวนรวมในพิธีการชงชาน้ีอีกดวย และ
จากน้ันใหทานไดอิสระเลือกซ้ือของท่ีระลึกตามอัธยาศัย 
เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)  

จากน้ันเดินทางสู กรุงโตเกียว จากน้ันนําทานเดินทางไป ยานโอไดบะ (Odaiba)  
คือเกาะท่ีสรางข้ึนไวเปนแหลงชอปปم�ง และแหลงบันเทิงตางๆ ในอาวโตเกียว ไดรับการปรับปรุง
ใหมีช่ือเสียงและเปนที่นิยมในชวงหลังของป 1990 นอกจากมีสถาปตยกรรมท่ีสวยงามต้ังอยู
มากมายแลว แตก็ยังคงความเปนธรรมชาติไวดวยความอุดมสมบูรณของพ้ืนที่สีเขียว ไดเวอรซิต้ี 
โตเกียว พลาซา (DiverCity Tokyo Plaza) เปนหางดังอีกหางหน่ึง ทีอ่ยูบนเกาะ โอไดบะ 
จุดเดนของหางน้ีก็คือ หุนยนตกันด้ัม ขนาดเทาของจริง ซ่ึงมีขนาดใหญมาก ในบริเวณหาง ก็จะ
มีรานคาสําหรับคอกันด้ัม อยางเชน กันด้ัมคาเฟ� (Gundam Cafe) และถาอยากเขาไปดู
นิทรรศกาลกันด้ัม ก็ตองไปท่ี กันด้ัมฟรอนท (Gundam Front) ซ่ึงอยูในบริเวณหาง ไดเวอรซิต้ี 
จากน้ันนําทานเดินทางสู หมูบานเยอรมันแหงโตเกียว (Tokyo German Village) ต้ังอยูใน
จังหวัดชิบะ บนอาณาบริเวณขนาดใหญ อยูหางใจกลางกรุงโตเกียว (Tokyo) ออกไปราว 2 
ช่ัวโมง ที่หมูบานเยอรมันแหงโตเกียวน้ันมีท้ังเคร่ืองเลนแบบสวนสนุกแตไมหวือหวามาก โซน
ประสบการณธรรมชาติ เกม กีฬา และโซนสัมผัสชีวิตสัตว รวมไปถึงมีกิจกรรม workshop 
ตางๆ กิจกรรมเก็บเก่ียวผลไมตามฤดูกาล เปนสไตลหมูบานท่ีจําลองเอาบรรยากาศของทองทุง
ในเยอรมนี และสําหรับชวงฤดูหนาวจะมีเทศกาลประดับไฟ หรือ ที่เรียกวา Country Farm 
Tokyo German Village Winter Illumination โดยในทุกๆป จะมีข้ึนในชวงเดือน
พฤศจิกายน – เมษายน จากน้ันนําทานเขาสูที่พัก 
ค่ํา         อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย 
ท่ีพัก   TENDER VILLA KUJUKURI หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน   
 
วันทีห่า  สนามบินนาริตะ – สนามบิน ดอนเมือง 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (5) 
10.00 น.   ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินสกูต (SCOOT) เที่ยวบินท่ี TR869   
15.00 น.    เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 
**สายการบินมีบริการจําหนายอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง (ราคาทัวรไมรวมคาอาหาร)** 



 

 

อัตราคาบริการ 
วันเดินทาง อุณหภูมิ  ราคาผูใหญ พักเด่ียว จํานวน 
30 กันยายน-04 ตุลาคม 62 18°C - 23°C  26,888.- 7,900.- 34+1 
01-05 ตุลาคม 62 17°C - 23°C  26,888.- 7,900.- 34+1 
02-06 ตุลาคม 62 18°C - 22°C  26,888.- 7,900.- 34+1 
03-07 ตุลาคม 62 18°C - 22°C  26,888.- 7,900.- 34+1 
04-08 ตุลาคม 62 18°C - 22°C  26,888.- 7,900.- 34+1 
05-09 ตุลาคม 62 18°C - 22°C  26,888.- 7,900.- 34+1 
06-10 ตุลาคม 62 16°C - 23°C  26,888.- 7,900.- 34+1 
07-11 ตุลาคม 62 16°C - 22°C  26,888.- 7,900.- 34+1 
08-12 ตุลาคม 62 16°C - 22°C  26,888.- 7,900.- 34+1 
09-13 ตุลาคม 62 16°C - 22°C  26,888.- 7,900.- 34+1 
10-14 ตุลาคม 62 16°C - 22°C  26,888.- 7,900.- 34+1 
11-15 ตุลาคม 62 16°C - 22°C  26,888.- 7,900.- 34+1 
12-16 ตุลาคม 62 16°C - 22°C  26,888.- 7,900.- 34+1 
13-17 ตุลาคม 62 16°C - 22°C  26,888.- 7,900.- 34+1 
14-18 ตุลาคม 62 15°C - 21°C  26,888.- 7,900.- 34+1 
15-19 ตุลาคม 62 15°C - 21°C  26,888.- 7,900.- 34+1 
16-20 ตุลาคม 62 15°C - 21°C  26,888.- 7,900.- 34+1 
17-21 ตุลาคม 62 15°C - 21°C  26,888.- 7,900.- 34+1 
18-22 ตุลาคม 62 15°C - 21°C  26,888.- 7,900.- 34+1 
19-23 ตุลาคม 62 14°C - 20°C  26,888.- 7,900.- 34+1 
20-24 ตุลาคม 62 14°C - 20°C  26,888.- 7,900.- 34+1 
21-25 ตุลาคม 62 14°C - 20°C  26,888.- 7,900.- 34+1 
22-26 ตุลาคม 62 14°C - 19°C  26,888.- 7,900.- 34+1 
23-27 ตุลาคม 62 14°C - 19°C  26,888.- 7,900.- 34+1 



 

 

 
** ปล. ไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเปนราคาพิเศษ / Infant เด็กอายุต่ํากวา 2 ป ราคา 7,900.-** 
 ราคาน้ีไมรวมคาทิปไกดทานละ 1,500 บาท/ทริป** 
สําหรับลูกคาทานที่ไมเอาต๋ัวเคร่ืองบิน  หักคาต๋ัวออก 6,000 บาท จากราคาทัวร 
* ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร * 
** ทั้งน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง ** 

 
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ :  รายการทัวรสามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะ
อากาศ, การเมือง, สายการบิน เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา การบริการของรถบัสนํา

24-28 ตุลาคม 62 14°C - 19°C  26,888.- 7,900.- 34+1 
25-29 ตุลาคม 62 13°C - 19°C  26,888.- 7,900.- 34+1 



 

 

เท่ียวญ่ีปุ�น ตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ�น สามารถใหบริการวันละ 10 ช่ัวโมง มิอาจเพ่ิมเวลา
ได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูกับสภาพ
การจราจรในวันเดินทางน้ันๆ เปนหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนเวลาทองเที่ยวตาม
สถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 
 
อัตราคาบริการรวม 

 คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับตามรายการท่ีระบุ  
 คารถโคชปรับอากาศ  
 โรงแรมท่ีพักตามท่ีระบุ หรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง)  
 คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ    
 คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ   
 คาเบ้ียประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเท่ียว วงประกันทานละ 1,000,000 บาท   

(เง่ือนไขตามกรรมธรรม) 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 

× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร  
เคร่ืองด่ืม คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่มิไดระบุในรายการ 

× คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ปุ�น กรณีประกาศใหกลับมาย่ืนรองขอวีซาอีกคร้ัง  
(เน่ืองจากทางญี่ปุ�นไดประกาศยกเวนการย่ืนวีซาเขาประเทศญ่ีปุ�นใหกับคนไทยสําหรับผูที่
ประสงคพํานักระยะส้ันในประเทศญ่ีปุ�นไมเกิน 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญ่ีปุ�นประกาศใหย่ืนวีซาตามเดิม ผูเดินทางจะตองจายเพ่ิม  
2,000 บาท สําหรับการย่ืนรองขอวีซา 

× คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเป�าสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกวาที่สายการบินน้ันๆกําหนดหรือ 
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน 

× คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกต๋ัวเคร่ืองบินไป 
แลว 

× คามัคคุเทศกทองถ่ิน และหัวหนาทัวรอํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 



 

 

คาทิปมัคคุเทศก, คนขับรถ, 1500 บาท/ทาน/ทริป, คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของ
ทาน 
เดินทางข้ึนต่ํา 34 ทาน หากต่ํากวากําหนด กรุปจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทาน
ยินดีที่จะชําระคาบริการเพ่ิมเพ่ือใหคณะเดินทางได ทางเรายินดีท่ีจะประสานงานในการเดินทาง
ตามประสงคใหทานตอไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเล่ือนการเดินทางไป
ในวันอ่ืนตอไป โดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบลวงหนา  
 
เง่ือนไขการจอง และ การชําระเงิน   

 มัดจําทานละ 15,000 บาท ภายหลังจากที่ทานสงเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคาทํา 
การจองกอนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาทัวรเต็มจํานวน  

 สวนที่เหลือ ชําระกอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน 
 หากไมชําระมัดจําตามที่กําหนด ขออนุญาตตัดท่ีน่ังใหลูกคาทานอ่ืนที่รออยู 
 หากชําระไมครบตามจํานวน บริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม 

มีเง่ือนไข 
 เมื่อทานชําระเงินไมวาจะท้ังหมดหรือบางสวน ทางบริษัทฯถือวาทานไดยอมรับ 

เง่ือนไขและขอตกลงตางๆท่ีไดระบุไวท้ังหมดน้ีแลว 
 หากชําระเงินในแตละสวนแลว โปรดสงสําเนาการโอนเงิน พรอมระบุช่ือพนักงาน 

ขายมาทางแฟกซ 
 สงรายช่ือสํารองที่น่ัง ผูเดินทางตองสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดย 

เซ็นตช่ือพรอมยืนยันวาตองการเดินทางทองเท่ียวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบาง, เบอรโทร // 
[หากไมสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบ
คาเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดช่ือ-นามสกุล และอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองต๋ัว
เคร่ืองบินทั้งส้ิน 
โปรดตรวจสอบ Passport : จะตองมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกวา 6 เดือนข้ึนไป และ
เหลือหนากระดาษอยางต่ํา 2 หนาหากไมมั่นใจโปรดสอบถาม 
 
 



 

 

เง่ือนไขยกเลิกการจอง  
 ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วัน ไดเงินคืนท้ังหมด 
 ยกเลิกกอนการเดินทาง 29-15 วัน ไดเงินคืน 70 เปอรเซ็นของคาทัวรทั้งหมด 
 ยกเลิกหลัง 14 วัน ไมไดคาทัวรคืน  
 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีตองการันตีมัดจํากับสายการบิน หรือกรุปที่ 

มีการการันตีคามัดจําที่พักโดยตรง หรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไม
อาจขอคืนเงินได รวมถึงเท่ียวบิน พิเศษเชน EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT ขอ
สงวนสิทธิ์ ไมมีการคืนเงินทุกกรณี ทั้งมัดจํา หรือคาทัวรทั้งหมด เน่ืองจากคาต๋ัวเปนการเหมา
จายในเท่ียวบินน้ันๆ 
 
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะส้ันในประเทศ
ญ่ีปุ�นไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ จะตองยื่น
เอกสารในข้ันตอนการตรวจเขาเมือง เพ่ือยืนยันการมีคุณสมบัติการเขาประเทศญ่ีปุ�น* ดังตอไปน้ี 

1. ต๋ัวเคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ�น (ทางบริษัทฯจัดการให) 
2. ส่ิงที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดข้ึนในระหวางที่พํานักในประเทศ 

ญ่ีปุ�นได (เชน เงินสด บัตรเครดิต เปนตน) 
3. ช่ือ ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีปุ�น (ทางบริษัทจัดการให) 
4. กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญ่ีปุ�น (ทางบริษัทฯ จัดการให) 

คุณสมบัติการเขาประเทศญ่ีปุ�น (สําหรับกรณีการเขาประเทศญ่ีปุ�นดวยมาตรการยกเวนวีซา) 
1. หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู ไมต่ํากวา 6 เดือน  
2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระทําในประเทศญ่ีปุ�นจะตองไมเปนส่ิงท่ีขัดตอกฎหมายและเขาขาย 

คุณสมบัติการพํานักระยะส้ัน 
3. ในข้ันตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน 
4. เปนผูท่ีไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ปุ�น มิไดอยูในระยะเวลาของการถูก 

ปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ 
 



 

 

หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดท้ังหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและความ
เขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการข้ึนในกรณีท่ีมีผู 
รวมคณะไมถึง 30 ทาน  
2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับข้ึน 
กอนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจาก 
สาเหตุตางๆ  
4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิก 
บิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําส่ิงของผิดกฎหมาย 
ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาท 
ของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง  
6. เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวา 
ทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  
7. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกคร้ังหน่ึง หลังจากไดสํารอง 
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซ่ึงอาจจะ
ปรับเปล่ียนตามที่ระบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเร่ืองหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก  โดยมี 
หองพักสําหรับผูสูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได โดยอาจจะขอเปล่ียนหองไดตามความประสงคของผูที่
พัก ท้ังน้ีข้ึนอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได   
9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ  
อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะน้ันบริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได  
10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังส้ินแทนผูจัด  
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 
11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับ 



 

 

ตัวแทนตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวา
จะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อัน
เน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไม
ถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  
12. กรณีตองการพักแบบ 3 ทาน ตอหองหรือหองแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple  
ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดหองใหเปนแบบ แยก 2 หอง คือ 1 หองพักคู และ 1 หองพัก
เด่ียว โดยไมคาใชจายเพ่ิม  
13. สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ�น หรือ วันเสารอาทิตย รถ 
อาจจะติด อาจทําใหเวลาในการทองเท่ียวและ ชอปปم�งแตละสถานท่ีนอยลง  โดยเปนดุลยพินิจ
ของมัคคุเทศก และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซ่ึงอาจจะขอความรวมมือจากผูเดินทางใน
บางคร้ังที่ตองเรงรีบ เพ่ือใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม 
14. บริการน้ําด่ืมทานวันละ 1ขวด ตอคนตอวันเร่ิมในวันท่ี 2 ของการเดินทาง ถึงวันที่ 3 ของ 
การเดินทาง รวมจํานวน 2 ขวด 
15. การบริการของรถบัสนําเท่ียวญ่ีปุ�น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ�น สามารถใหบริการวันละ  
10 ช่ัวโมง ในวันน้ันๆ มิอาจเพ่ิมเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความ
เหมาะสม ท้ังน้ีข้ึนอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆเปนหลัก จึงขอสงวนสิทธ์ิในการ
ปรับเปล่ียนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 
 


