
 

 

รหัสทัวร JWT1902267 
ทัวรญี่ปุ�น เซนได  นิกโก  โตเกียว 6 วัน 3 คืน (TG) 
เกาะมัตสึชิมะ   โกะไดโดะ   ตลาดปลาชิโอกามะ   ชอปปم�งยานอิจิบังโจ 
ศาลเจาฮานิสึ   ทะเลสาบอินาวะชิโระ   ปราสาทซึรุกะ(ถายรูปดานนอก) 
หมูบานโบราณโออุจิ จูคุ   สะพานชินเคียว   สวนไคระคุเอ็น   ชินจูกุ 
โรงงานเหลาสาเก   หางสรรพสินคาอิออน   วัดอาสะกุซา 
พระราชวังอิมพีเรียล   โอไดบะ 
 

 
 



 

 

1 ใน 3 สวนสวยสุดในญ่ีปุ�น 
1 ใน 3 เกาะสวยสุดในญ่ีปุ�น 

เช็คอินภาพสวยๆ ที่ทะเลสาบกระจกสวรรค 
เดินเลนชิลลๆที่หมูบานโบราณ 
สัมผัสมนตเสนหมรดกโลกนิกโก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
     

โปรแกรมการเดินทาง เชา เท่ียง คํ่า โรงแรมท่ีพัก 

1 กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ   
( TG626 : 23.59-07.40 ) 

    

2 สนามบินเซ็นได-เกาะมัตสึชิมะ-โกะไดโดะ  
ตลาดปลาชิโอกามะ-ชอปปم�งยานอิจิบังโจ บน

เคร่ือง 

  ITOEN  HOTEL 
หรือเทียบเทา 

  

3 ศาลเจาฮานิสึ-ทะเลสาบอินาวะชิโระ-ปราสาทซึรุกะ
(ถายรูปดานนอก)หมูบานโบราณโออุจิ จูคุ 

   AIZU  ASTORIA 
HOTEL  

หรือเทียบเทา 
4 มรดกโลกนิกโก-สะพานชินเคียว-สวนไคระคุเอ็น 

โรงงานเหลาสาเก-หางสรรพสินคาอิออน 
   TSUKUBA 

HOTEL หรือ
เทียบเทา 

 
5 วัดอาสะกุซา-ชินจูกุ-พระราชวังอิมพีเรียล-โอไดบะ 

สนามบินฮาเนดะ-สนามบินสุวรรณภูมิ   กรุงเทพฯ  
 

    

6 กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ   
(TG661 : 00.20-05.25) 

    

 
หากทานมีความจําเปนจะตองซื้อต๋ัวเคร่ืองบินภายในประเทศ เพ่ือบินไปและกลับจาก
กรุงเทพฯ กรุณาสอบถามเท่ียวบินเพ่ือยืนยันกับทางเจาหนาที่กอนทําการจองและขอความ
กรุณาใหทาน ซ้ือต๋ัวเคร่ืองบินประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได  อัน
เน่ืองมาจากหากเกิดความผิดพลาดจากทางสายการบิน ไมวาจะเปนการยกเลิกเท่ียวบิน 
การลาชาของสายการบิน การยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการเดินทางมีการเปล่ียนแปลง 
ซึ่ง สายการบินพิจารณาสถานการณแลวพบวาอยูเหนือการความคุมของทางสายการบิน 
หรือจะเปนเหตุผลเชิงพาณิชย หรือเปนเหตุผลดานความปลอดภัย ดังน้ันเหตุผลเหลาน้ี อยู
เหนือการควบคุมของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมรับผิดชอบและไมคืนคาใชจาย
ใดๆ ท้ังส้ิน อนึ่ง บริษัทฯ จะคอนเฟรมกรุป ประมาณ 7-10 วันกอนเดินทาง ขออภัยใน
ความไมสะดวก 
 
 



 

 

วันท่ี 1 กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ 
20.30 น.      พรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ผูโดยสารขาออก เคานเตอร D สายการ

บินไทย 
มีเจาหนาท่ีของบริษัทคอยตอนรับทาน 

23.50 น.      ออกเดินทางสูสนามบินเซนได ณ ประเทศญ่ีปุ�น โดยสายการบินไทย THAI 
AIRWAYS  

  เท่ียวบินที่  TG626 บริการน้ําด่ืมและอาหารวางบนเคร่ืองบิน 
 
 
 
 
 
 
วันท่ี 2  สนามบินเซ็นได-เกาะมัตสึชิมะ-โกะไดโดะ-ตลาดปลาชิโอกามะ- 
               ชอปปم�งยานอิจิบังโจ- 
เชา รับประทานอาหารเชา เสริฟอาหารรอน พรอมเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง(1) 
07.30 น. เดินทางถึง สนามบินเซนได จังหวัดมิยางิ ประเทศญ่ีปุ�น ผานข้ันตอนการตรวจคน

เขาเมืองและศุลกากร เรียบรอยแลว ***สําคัญมาก!! ประเทศญ่ีปุ�นไมอนุญาตให
นําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝ�าฝนมีโทษ
ปรับและจับ***      
 (ใชระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 6.15 ช่ัวโมง)  
 
 
 
 
 
 

 



 

 

09.30 น.   เดินทางถึง เกาะมัตสึชิมะ  เสนหความงามแหงเซ็นได  เปนเมืองต้ังอยูทางชายฝم�ง
ตะวันออกเฉียงเหนือของเซ็นได  เปนอาวที่ได รับการยกยองวาเปน1  ใน  3  
ดินแดนที่งดงามท่ีสุดในญี่ปุ�น  มีเกาะนอยใหญอยูถึง 300 เกาะ  เปนเมืองที่มี
ช่ือเสียงมาต้ังแตสมัยอดีต  ในป คศ.2013  ไดรับรางวัล  “ อาวที่งดงามที่สุดใน
โลก “  รองจากอาวของมหาวิหารมงค  ชาน มิเชล  ท่ีประเทศฝร่ังเศส  และอาว
ซานฟรานซิสโก ของประเทศอเมริกา  ซ่ึงเปนอาวแรกของประเทศญี่ปุ� น่ีไดรับ
รางวัลน้ี  ของกินแนะนําของเกาะน้ี  คือ  หอยนางรมท่ีทั้งหวาน  สด  ในรูปแบบ
ตางๆ  ไมวาจะเปนแบบยาง หรือทอดก็อรอยไมแพกัน  อีกท้ังยังสามารถเดินเลน
ชมบรรยากาศแบบสบายๆ  เพลินๆไมรูตัว   

 นําชมโกไดโดะ  สถาปตยกรรมที่เกาแกท่ีสุดในภูมิภาคโทโฮคุ  สรางข้ึนป คศ. 
807  ดานในอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปโกะไดเมียวโอ  ซ่ึงจะเปดใหเขาชมใน
ทุก  33 ปเทาน้ัน  (คร้ังลาสุดคือป  คศ.2006)  จากน้ัน นําทานเดินทางไปยัง
ตลาดปลาทองถ่ิน  ตลาดปลาชิโอกามะ  ใหอิสระทุกทานในการเดินชม  ชิม  
อาหารทะเลสดสด  จากทะเล 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวันอิสระ  ตามอัธยาสัย 
นําทานเดินทางสู ใจกลางเซ็นได  ยานอิจิบันโจ ตลอดสองขางทางของถนนน้ันเต็ม
ไปดวยรานคามากมาย เชน ช็อปของแบรนดเนมตางๆ รานขายสินคาแฟช่ันพวก
เส้ือผา รองเทาเคร่ือง ประดับ รานขายยา รานขายสินคา 100 เยน ลอดจน
รานอาหารตางๆ 

 
สมควรแกเวลานําทานเขาสูท่ีพัก  

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร ของโรงแรม (2) 



 

 

พักท่ีโรงแรม ITOEN  HOTEL หรือระดับเดียวกัน  
ใหทานไดผอนคลายกับการ แชน้ําแรออนเซ็นธรรมชาติ เช่ือวาถาไดแชน้ําแรแลว 
จะทําใหผิวพรรณสวยงามและชวยใหระบบหมุนเวียนโลหิตดีข้ึน 

 
วันท่ี 3 ศาลเจาฮานิทสึ-ทะเลสาบอินาวะชิโระ- ปราสาทซึรุกะ-บานโบราณโออุจิจูคุ 
เชา      รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (3) 

นําชม  และสักการะส่ิงศักด์ิสิทธ์ิของศาลเจาฮานิทสึ  ศาลเจาแหงน้ีไดจดทะเบียน
เปนมรดกโลกขององคการยูเนสโก  กอนถูกเผา  และภายหลังไดรับการบูรณะ
ซอมแซม  ปจจุบันเปนอีกหน่ึงสถานท่ี  ท่ีมีช่ือเสียงในดานความสวยงาม  และการ
เพลิดเพลินกับการชมใบไมเปล่ียนสีในชวงฤดูใบไมรวง  หากเปนชวงฤดูหนาวก็จะ
มีความสวยงามที่แปลกตาไปอีกบรรยากาศ 
 
 
 
 
 
 

 
สัมผัสกับทะเลสาบกระจกสวรรค  แหงเมืองฟุกคุชิมะ  ทะเลสาบอินาวะชิโระเปน
ทะเลสาบท่ีมีความสวยงาม น้ําใส  จนสามารถมองเห็นเปนภาพสะทอน  ราวกับ
กระจกสวรรคเลยทีเดียว  อีกทั้งยังเปนท่ีนิยมในการมาถายทําภาพยนตร  ตางๆ  
มากมาย  เปนทะเลสาบที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟ  ต้ังอยูในบริเวณอุทยาน
แหงชาติบันได อะซะฮี  จังหวัดฟุคุชิมะ  เหมาะอยางย่ิงกับการเปนจุดเช็คอิน  
ถายภาพเกๆ  ไมวาจะเปนชวงใบไมเปล่ียนสี  หรือหนาหนาว  ก็ใหความสวยงาม
ไมย่ิงหยอนไปกวากัน 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
 
  
   
เท่ียง บริการอาหารกลางวัน แบบเซ็ตญ่ีปุ�น (4) 

นําทานเดินทางสู ปราสาทซึรุกะ  หรือปราสาทนกกระเรียนขาว  ซึ่งที่ น่ีเปน
มากกวาปราสาท  แตเปนเสนหของรองรอยทางประวัติศาสตรท่ีผสมผสานกับ
ตํานานความกลาหาญของเหลาซามูไรนักรบ  ชุดสุดทายของญ่ีปุ�น  ทัศนียภาพ
รอบๆเปนคูน้ําลอมรอบ  หนาหนาวจะมีหิมะปกคลุม  ขาวโพลนสมศํกด์ิศรี
ปราสาทกระเรียนขาว  ใหทุกทานไดถายรูปบริเวณรอบๆปราสาท (หากตองการ
เขาชมปราสาทจะมีคาใชจายตางหากทานละ 600เยน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เดินชมหมูบานโบราณยอนยุค  กลับไปหลายรอยปกอนในสมัยเอโดะ  หมูบานแหง
น้ีเปรียบเสมือนแหลงที่พักแรมของคนในสมัยโบราณ  ถนนเสนหลักของท่ีน่ีเคย
เปนเสนทางหลักทางการคมนาคม และการคาท่ีสําคัญ  เช่ือมระหวางอาณาจักร
ไอสึ  จังหวัดฟุกคุชิมะและเมืองอิโมชิ  จังหวัดโทชิกิ  ปจจุบันบานตางๆ  ได
กลายเปนรานขายของที่ระลึก  ขายสินคาพ้ืนเมือง  รานอาหาร  และท่ีพักแบบ
ญ่ีปุ�น  เพ่ือดึงดูดนักทองเท่ียว  เปนตน 

ค่ํา         รับประทานอาหารค่ํา ณ  หองอาหารภายในโรงแรม(5) 
ที่พัก AIZU ASTORIA  HOTEL  หรือเทียบเทา 

 
วันท่ี 4 มรดกโลกนิกโก-สะพานแดงชินเคียว-สวนไคระคุเอ็น-โรงงานเหลา สาเก 
                    หางสรรพสินคาอิออน 
เชา      รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (6) 

 
 
 
 
 
 

 
เดินทางสูเมืองมรดกโลกนิกโก  จังหวัดโทชิกิ  แลนดมารกสวยอลังที่ไมควรพลาด  
เปนแหลงมรดกโลกที่โดดเดนในเร่ืองของสถาปตยกรรมอันวิจิตร ธรรมชาติอัน
สวยงาม อีกทั้งยังเปนเมืองที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตรยาวนานกวา 1200  
ปเลยทีเดียว  และยังเปนท่ีต้ังของสุสานโชกุนโทะกุงะวะ  นําชมศาลเจาโทโชคุ  
ศาลเจาที่มีช่ือเสียงท่ีสุดในเมืองนิกโก  ชมสถาปตยกรรม  และรูปแกะสลักลิงปดหู  
ปดตา  ปดปาก  อีกท้ังยังมีสัตวในตํานานและไมมงคลแกะสลักตางๆ  ใหไดชมอีก
ดวย  จากน้ัน  ผานชมสะพานแดงชินเคียว  อันเปนสัญลักษณต้ังอยูปากทางเขา
ของเมืองนิกโก 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน แบบเซ็ตญ่ีปุ�น (7) 



 

 

 นําชมสวนไคระคุเอ็น  สวนที่สวยสุดในญ่ีปุ�น 1 ใน 3 สวน  สรางข้ึนในป  คศ.
1841  เปนสวนที่สรางโดยโทคุงาวะ  นาริอากิ  ไดเมียวผูครองเมืองในขณะน้ัน  
ปจจุบันเปนสวนท่ีสามารถเขาชมได  ความหมายของช่ือหมายความวา  สวนท่ีทุก
คนมาเพลิดเพลินดวยกัน  ท่ีน่ีเต็มไปดวยตนบวยที่มีมากกวา  3000  ตน  มีไผ  
ป�าตนซีดาร  และตึกไมสไตลญ่ีปุ�น  รวมถึงสระน้ํา  การจัดสวนสวยๆ  สไตลญี่ปุ�น
ใหชมกันแบบจุใจ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 สมควรแกเวลานําทุกทานเขาสูโรงงานผลิตสาเกช่ือดัง  ของเมือง  ใหทานไดชม

กรรมวิธีในการผลิต  รวมถึงข้ันตอนตางๆ  พรอมชิมสาเกรดดี  จากโรงงาน  ท้ังยัง
สามารถเลือกซ้ือกลับไดอีกดวย 
จากน้ันเดินทางสู อิออน มอลล อิออนมอลล (AEON Mall) เปนหางท่ีรวมเอา
ซูเปอรมารเก็ตและชอปปم�งมอลลไวดวยกัน มีสินคาหลากหลายครบครันต้ังแต
เส้ือผาเคร่ืองนุงหม เคร่ืองใชไฟฟ�า หนังสือ ยาชนิดตางๆ ตลอดจนสินคาประเภท
อาหาร และมีบริการกลองสําหรับแพ็คใหฟรีดวย เรียกวามีบริการอํานวยความ
สะดวกใหกับนักชอปจากตางประเทศอยางครบครันเลยทีเดียว 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ําอิสระตามอัธยาสัย 
ที่พัก  TSUKUBA   HOTEL  หรือเทียบเทา 

 
 
 
 



 

 

วันท่ี 5 วัดอะซากุซา – ชอปปم�งชินจูกุ – พระราชวังอิมพีเรียล – โอไดบะ – สนามบิน
ฮาเนดะ 

เชา      รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (8) 
 นําทุกทานนมัสการองคเจาแมกวนอิม  ที่มีความสูงเพียง  5.5  เซ็น  ณ วัดอะสะกุ

ซา  วัดดังแหงเมืองโตเกียว  อีกทั้งบริเวณดานหนาวัดยังมีถนนคนเดินนากามิเสะ
ใหทานไดเลือกซื้อของกระจุกกระจิกเปนของฝากไดอีกดวย  อาทิ  แมวกวัก  
เคร่ืองรางแบบตางๆ  หรือชิมขนมอรอย  ไดอีกมากมาย 

 นําทานเดินทางชอปปم�งสุดเหวี่ยงที่ดาวนทาว  ใจกลางชินจูกุ  มีสินคามากมายให
เลือกซ้ือไมวาจะเปนเคร่ืองสําอาง  สินคามือสองคุณภาพดี  เส้ือผา  แฟช่ัน  
รองเทา  และอ่ืนๆ  อีกมากมาย 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาสัย 
 ถายรูปเช็คอินกับสะพานแวนตา  ท่ีพระราชวังอิมพีเรียล  เปนสะพานท่ีมี

เอกลักษณ  เวลาท่ีสะทอนกับน้ําจะมีรูปรางคลายๆกับแวนตาเลยทีเดียว 
  จากน้ันนําทานเดินทางสู ยานโอไดบะ (Odaiba) เปนเกาะท่ีสรางข้ึนไวเปน
แหลงชอปปم�ง และแหลงบันเทิงตางๆ ในอาวโตเกียว ได รับการปรับปรุงใหมี
ช่ือเสียงและเปนท่ีนิยมในชวงหลังของป 1990 นอกจากมีสถาปตยกรรมที่สวยงาม
ต้ังอยูมากมายแลว แตก็ยังคงความเปนธรรมชาติไวดวยความอุดมสมบูรณของ
พ้ืนที่สีเขียว ไดเวอรซิต้ี โตเกียว พลาซา (DiverCity Tokyo Plaza) เปนหาง
ดังอีกหางหน่ึง ที่อยูบนเกาะ โอไดบะ จุดเดนของหางน้ีก็คือ หุนยนตกันด้ัม ขนาด
เทาของจริง ซ่ึงมีขนาดใหญมาก ในบริเวณหาง ก็
จะมีรานคาสําหรับคอกันด้ัม อยางเชน กันด้ัมคา
เฟ�  (Gundam Cafe) และถ าอยาก เข า ไป ดู
นิทรรศกาลกันด้ัม ก็ตองไปที่  กันด้ัมฟรอนท 
(Gundam Front) ซ่ึงอยูในบริเวณหาง ไดเวอร
ซิต้ี 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ําอิสระตามอัธยาสัย 
 สมควรแกเวลานําทานเดินทางไปยังสนามบินฮาเนดะ 
 



 

 

วันท่ี 6 สนามบินสุวรรณภูมิ 
00.20 น. ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายบินไทย เที่ยวบินท่ี TG661 (ใชระยะเวลา
ในการเดินทางประมาณ 6.50 ช่ัวโมง)  พิเศษ !!!! บริการน้ําด่ืมและอาหารวางบน
เคร่ืองบิน 
05.25 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 

โปรแกรมสามารถสลับปรับเปล่ียนไดโดยไมตองแจงลวงหนา 
** ปล. ไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเปนราคาพิเศษ **  

ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปคนขับรถ และไกดทองถ่ิน (ถามี) 
ทานละ 2,000 บาท/ทริป  (ชําระท่ีสนามบินสุวรรณภูมิในวันเช็คอิน) 

(คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
อัตราคาบริการทัวร 

วันเดินทาง ราคาผูใหญ เด็กอายุต่ํากวา 2 ป พักเด่ียว 
07-12 พ.ย. 2562 35,999 12,999 9,900 
14-19 พ.ย. 2562 35,999 12,999 9,900 
16-21 พ.ย. 2562 34,999 12,999 9,900 
21-26 พ.ย. 2562 35,999 12,999 9,900 



 

 

 
อัตราคาบริการรวม 

 คาต๋ัวเครื่องบินโดยสารช้ันประหยัด รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเช้ือเพลิง 
 คาท่ีพักหองคู (2-3 ทาน) ดังที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน 
 โรงแรมท่ีพักตามท่ีระบุ หรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง)  
 คาอาหาร ดังที่ระบุในรายการ 
 คาเขาชม ดังที่ระบุในรายการ 
 คารถนําเท่ียว ดังที่ระบุในรายการ 
 คาประกันอุบัติเหตุในระหวางการเดินทาง วงประกันทานละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไข

ตามกรรมธรรม) 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 

 คาใชจายสวนตัวของผู เดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร 
เคร่ืองด่ืม        คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่มิไดระบุในรายการ 

 คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญ่ีปุ�น กรณีประกาศใหกลับมาย่ืนรองขอวีซาอีกคร้ัง 
(เน่ืองจากทางญ่ีปุ�นไดประกาศยกเวนการย่ืนวีซาเขาประเทศญ่ีปุ�นใหกับคนไทยสําหรับผูที่
ประสงคพํานักระยะส้ันในประเทศญ่ีปุ�นไมเกิน 15 วัน) 

 หากในภายหลังทางรัฐบาลญ่ีปุ�นประกาศใหย่ืนวีซาตามเดิม ผูเดินทางจะตองจายเพ่ิม 
2,000 บาท สําหรับการย่ืนรองขอวีซา 

 คาธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป�าสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกวาที่สายการบินน้ันๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน 

28 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2562 35,999 12,999 9,900 
30 พ.ย. – 05 ธ.ค. 2562 34,999 12,999 9,900 
12-17 ธ.ค. 2562 36,999 12,999 9,900 
19-24 ธ.ค. 2562 36,999 12,999 9,900 
09-14 ม.ค. 2563 35,999 12,999 9,900 
21-26 ม.ค. 2563 34,999 12,999 9,900 



 

 

 คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกต๋ัวเคร่ืองบินไป
แลว 

 คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ ขาไป 20 กก. // ขากลับ 
20 กก.) 

 คาทิปคนขับรถ และไกดทองถ่ิน(ถามี) ทานละ 2,000 บาท/ทริป ชําระท่ีสนามบินในวัน
เช็คอิน (คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน) 

 ภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3 % (กรณีตองการใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับ
ภาษี) 

 
เง่ือนไขการสํารองท่ีน่ัง 

 กรุณาจองลวงหนาอยางนอย 30 วันกอนการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมัดจํา 
20,000 บาท พรอมกับเตรียมเอกสารสงใหเรียบรอย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทําการ
จองแลว 

 การชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 30 วัน 
ทานควรจัดเตรียมคาทัวรใหเรียบรอยกอนกําหนด เน่ืองจากทางบริษัทตองสํารอง
คาใชจายในสวนของคาที่พักและต๋ัวเคร่ืองบิน มิฉะน้ันจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดย
อัตโนมัติ 

 หากทานที่ตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอ
เจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดข้ึน รวมถึงการลาชาของสายการบินระหวางประเทศ 

 หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู สูงอายุ, มีโรค
ประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ช่ัวโมงติดตอกัน ทาน
และครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทางเปนหมู
คณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 

 ไมสามารถยกเลิกได เน่ืองจากเปนราคาโปรโมช่ัน และขอเก็บเงินทั้งหมด (แตสามารถเปล่ียน
ช่ือผูเดินทางไดตามกําหนดของแตละสายการบินกอน 7 วันของการเดินทาง) 



 

 

หมายเหตุ 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 5 วัน ในกรณีที่ไมสามารถทํากรุป
ไดอยางนอย 30 ทาน ในกรณีน้ีบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวรอ่ืนใหถา
ตองการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เม่ือเกิด
เหตุจําเปนสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได และจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย 
หรือไดรับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวรและอุบัติเหตุสุดวิสัยบาง
ประการ เชน การจราจร, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลตางๆ เปนตน 
ขอมูลเพ่ิมเติม เร่ืองต๋ัวเคร่ืองบิน 
ในการเดินทางเปนหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการเล่ือนวัน
เดินทางกลับ ทานจะตองชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบิน และบริษัททัวรเรียกเก็บ และการ
จัดที่น่ังของกรุป เปนไปโดยสายการบินเปนผูกําหนด ซ่ึงทางบริษัทฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซง
ได 
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญ่ีปุ�นใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะส้ันในประเทศ
ญ่ีปุ�นไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะตองยื่น
เอกสารในข้ันตอนการตรวจเขาเมือง เพ่ือยืนยันการมีคุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุ�น* ดังตอไปน้ี 

1. ต๋ัวเคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ�น (ทางบริษัทฯจัดการให) 
2. ส่ิงท่ียืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายท่ีอาจเกิดข้ึนในระหวางที่พํานักในประเทศ

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

คุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุ�น (สําหรับกรณีการเขาประเทศญ่ีปุ�นดวยมาตรการยกเวนวี
ซา) 

1. หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู ไมต่ํากวา 6 เดือน  
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญ่ีปุ�นจะตองไมเปนส่ิงท่ีขัดตอกฎหมายและเขาขาย

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

ปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขายคุณสมบัติท่ีจะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ 



 

 

หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดท้ังหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและ
ความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการข้ึนในกรณีที่มีผูรวมคณะ
ไมถึง 30 ทาน  

 ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับข้ึน
กอนวันเดินทาง  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจาก
สาเหตุตางๆ  

 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน
, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําส่ิงของผิด
กฎหมาย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาท
ของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง  

 เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจําหรือคาทัวรท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวา
ทานไดยอมรับเง่ือนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด 

 กรณีที่ทานเปนอิสลาม ไมทานเน้ือสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาท่ีเปน
กรณีพิเศษ 

 รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกคร้ังหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซ่ึงอาจจะ
ปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม  

 การจัดการเร่ืองหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปท่ีเขาพัก  โดยมีหองพัก
สําหรับผูสูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได โดยอาจจะขอเปล่ียนหองไดตามความประสงคของผูท่ีพัก 
ทั้งน้ีข้ึนอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได   

 กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยาง
นอย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะน้ันบริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได  

 มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 



 

 

 ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับ
ตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไม
วาจะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อัน
เน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสาร
เดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

 กรณีตองการพักแบบ 3 ทาน ตอหองหรือหองแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple 
ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดหองใหเปนแบบ แยก 2 หอง คือ 1 หองพักคู และ 1 
หองพักเด่ียว โดยไมคาใชจายเพ่ิม  

 สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญ่ีปุ�น หรือ วันเสารอาทิตย รถ
อาจจะติด อาจทําใหเวลาในการทองเท่ียวและ ชอปปم�งแตละสถานท่ีนอยลง  โดยเปนดุลย
พินิจของมัคคุเทศก และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซ่ึงอาจจะขอความรวมมือจากผูเดินทาง
ในบางคร้ังที่ตองเรงรีบ เพ่ือใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม 

 เน่ืองจากการเดินทางทองเที่ยวในคร้ังน้ี เปนการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนใน
ตางประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธ์ิ ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน หรือ 
สวนใดสวนหน่ึงที่ทานไมตองการไดรับบริการ หากระหวางเดินทาง สถานท่ีทองเที่ยวใดที่ไม
สามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมสามารถคืน
คาใชจายไมวาสวนใดสวนหน่ึงใหทาน เน่ืองจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจาย
แบบเหมาจายไปลวงหนาท้ังหมดแลว 

 บริการน้ําด่ืมทานวันละ 1 ขวด ตอคนตอวัน เร่ิมในวันที่ 2 ของการเดินทาง ถึงวันท่ี 3 ของ
การเดินทาง การบริการของรถบัสนําเที่ยวญี่ปุ�น ตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ�น สามารถ
ใหบริการวันละ 10 ช่ัวโมง ในวันน้ันๆ มิอาจเพ่ิมเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปน
ผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ท้ังน้ีข้ึนอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆเปนหลัก 
จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนเวลาทองเท่ียวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

 กรณีพาสปอรตตางชาติที่ตองการเดินทางไปกับทัวร **ผูเดินทางตองดําเนินการเช็คเร่ืองการ
ทําวีซาในการเขาประเทศญ่ีปุ�นดวยตนเอง และหากมีคาใชจายเพ่ิมเติมผูเดินทางตอง
รับผิดชอบในสวนน้ันๆ ซ่ึงหากวันเดินทางผูเดินทางไมไดขอวีซา จะถือวาเปนความผิดของผู
เดินทางเองและจะไมรับผิดชอบคาใชจายตางๆ 



 

 

 กรณีท่ีทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาใชจายที่
จะเกิดข้ึนตามมา และ จะไมสามารถคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวน
หน่ึง 

 หากวันเดินทาง เจาหนาที่สายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ 
หนังสือเดินทาง  
(พาสปอรต) ของทานชํารุดแมเพียงเล็กนอย เชน เปยกน้ํา ขาดไปหนาใดหนาหน่ึง มีหนาใด
หนาหน่ึงหายไป มีกระดาษหนาใดหนาหน่ึงหลุดออกมา มีรอยแยกระหวางสันของเลม
หนังสือเดินทาง เปนตน ไมวากรณีใดๆท้ังส้ิน ทางสายการบิน หรือ เจาหนาที่ดานตรวจคน
ออก และ เขาเมือง มีสิทธิ์ไมอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังน้ันกรุณาตรวจสอบ และ 
ดูแล หนังสือเดินทางของทานใหอยูในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณา
ติดตอกรมการกงสุลกระทรวงการตางประเทศเพ่ือทําหนังสือเดินทางฉบับใหม โดยใชฉบับ
เกาไปอางอิง และ ยืนยันดวย พรอมกับแจงมาที่บริษัทเร็วที่สุด เพ่ือยืนยันการเปลี่ยนแปลง
ขอมูลหนังสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาที่บริษัทเรียบรอยแลว กรณีท่ียังไมออกบัตร
โดยสาร ทานสามารถเปล่ียนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออกบัตรโดยสาร (ต๋ัวเคร่ืองบิน) 
เรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดข้ึนจริงท้ังหมด ซ่ึงโดย
สวนใหญต๋ัวเคร่ืองบินแบบกรุปจะออกกอนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทั้งน้ีข้ึนอยูกับ
กระบวนการและข้ันตอนของแตละคณะ 

 กรณีที่ทานไมผานดานตรวจคนออก หรือ เขาเมือง (หามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณีใดๆ
ทั้งส้ิน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคาใชจายใหไมวาสวนใดสวนหน่ึงทั้งส้ิน 

 
*เม่ือทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลวทางบริษัทฯ  

จะถือวาทานไดยอมรับเง่ือนไขขอตกลงทั้งหมดน้ีแลว 
บริการเพ่ิมเติมเลนเน็ตชิว ชิว ตลอดทิป 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


