
 

 

รหัสทัวร JWT1902091 
ทัวรญี่ปุ�น โตเกียว นิกโก 5 วัน 3 คืน (SL)  
วัดอาซากุสะ ถนนนากามิเซะ ผานชมโตเกียวสกายทรี อุทยานฮาโกเน ลองเรือโจรสลัด  
ภูเขาไฟฟูจิ ศาลเจาโดมิทาเคะ โอไดบะ ไดเวอรซิต้ี ทะเลสาบชูเซนจ ิน้ําตกเคะงอน  
สะพานแดงชินเคียว ศาลจาโทโชกุ อิออนมอลล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันที ่1 กรุงเทพ-สนามบินดอนเมือง 

22.30 น. คณะพรอมกัน ณ อาคาร 1 ชั้น 3 อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ 
เคานเตอรสายการบินไทยไลออนแอร (SL) สนามบินดอนเมือง พบเจาหนาที่ของ
บริษัทฯ คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ
หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพ่ือเตรียมความพรอมกอนออกเดินทาง 

 
วันที ่2  สนามบินนาริตะ-วัดอาซากุสะ-ถนนนากามิเซะ-ผานชมโตเกียวสกายทรี-วน

อุทยานฮาโกเน-ลองเรือโจรสลัด 
               *** อาบน้ําแรเชออนเซ็น+บุฟเฟ�ตขาปูยักษ *** 

 
01.00 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ นารติะ ประเทศญี่ปุ�น โดยสายบิน THAI 

LION AIR เท่ียวบินที่ SL 300 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

**ไมมบีริการอาหารและน้ําด่ืมบนเครื่องบินแตมีจําหนาย** 
 
*** ในการเดินทางเปนหมูคณะ การจัดที่น่ังของกรุป ไมสามารถรีเควสหรือเลือกที่น่ังได และทาง

สายการบินเปนผูกําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ  
ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได *** 

** สําคัญมาก!! ประเทศญี่ปุ�นไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก 
ผลไม เขาประเทศ หากฝ�าฝนมีโทษปรับและจับ ** 

นํ �าหนกักระเป๋า 20 กโิลกรมัตอ่ทา่น 



 

 

09.10 น.   เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ นาริตะ ประเทศญี่ปุ�น (เวลาที่ญี่ปุ�นเร็วกวา
ประเทศไทย 2 ช่ัวโมง) หลังจากผานข้ันตอนศุลกากร กรุณาปรับนาฬิกาของทาน
เพ่ือความสะดวกในการนัดหมายเวลา 

 
เท่ียง บริการอาหารกลางวันแบบปم�งยางยากินิก ุ(1) 
  

นําทานเดินทางสู “มหานครโตเกียว” เพื่อนมัสการเจา
แมกวนอิมทองคํา ณ “วัดอาซากุสะ” วัดท่ีไดช่ือวาเปน
วัดท่ีมีความศักดิ์สิทธ์ิ และไดรับความเคารพนับถือมาก
ที่สุดแหงหน่ึงในกรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองคเจาแมกวนอิมทองคําที่
ศักด์ิสิทธ์ิ ขนาด 5.5 เมตร ซึ่งมักจะมีผูคนมากราบไหวขอพรเพื่อความเปนสิริ
มงคลตลอดทั้งป ประกอบกับภายในวัดยงัเปนที่ต้ังของโคมไฟยักษท่ีมีขนาดใหญ
ที่สุดในโลกดวยความสูง 4.5 เมตร ซึง่แขวนหอยอยู ณ ประตูทางเขาท่ีอยูดานหนา
สุดของวัด ที่มีช่ือวา “ประตูฟ�าคํารณ” และถนนจากประตูเขาสูตัววหิารท่ี
ประดิษฐานเจาแมกวนอิมทองคํา มีชื่อวา “ถนนนากามิเซะ” ซึ่งเปนที่ต้ังของราน
คาขายของท่ีระลึกพ้ืนเมืองตางๆ มากมาย อาท ิขนมนานาชนิด ของเลน รองเทา 
พวงกุญแจท่ีระลึก ฯลฯ ใหทุกทานไดเลือกซื้อเปนของฝากของท่ีระลึก และทาน
สามารถเดินไปถายรูปคูกับหอคอยที่สูงท่ีสุดในโลก แลนดมารกแหงใหมของ
กรุงโตเกียว ณ ริมแมน้ําสุมิดะ ผานชม “หอคอยโตเกียวสกาย ทรี” (Tokyo Sky 
tree) หอสงสัญญาณโทรคมนาคมท่ีสูงที่สุดในโลก จากน้ันเดินทางสู   วนอุทยาน
แหงชาติ ฮาโกเน  ซึ่งเปนสถานที่ทองเท่ียวที่ไดรับความนิยม โดยเปนสวนหน่ึงของ
อุทยานแหงชาติ ฟูจิ-ฮาโกเน-อิสึ ที่ผูมาเยือนสามารถช่ืนชมความงามแหงธรรมชาติ 
และดอกไมนานาพันธุหลากสีสันที่เบงบานตลอดทั้งป ทิวทัศนท่ีสวยงามหลากหลาย 
รวมไปถึงภูเขาไฟฟูจิ ทะเลสาบอะช ิและ โอวาคุดานิ ฮาโกเนยังมีชื่อเสียงในเรื่องของ
การเปนแหลงน้ําพุรอน ที่แปลกไปกวาน้ันคือ มีจํานวนน้ําพุรอนมากถึง 17  แหง นํา
ทาน ลองเรือโจรสลัด ท่ีทะเลสาบอาชิ (ใชเวลาประมาณ 10-15 นาที) ทะเลสาบที่กอ
ตัวจากลาวาของภูเขาไฟฟูจิ หากวันใดอากาศสดใส ทานจะไดสัมผัสกับทัศนียภาพอัน
งดงามของทะเลสาบท่ีมีภูเขาไฟฟูจิเปนฉากหลัง (หมายเหตุ : เน่ืองจากประเทศญี่ปุ�น
เปนประเทศท่ีตระหนักเร่ืองความปลอดภัยมาเปนอันดับแรก หากวันท่ีเดินทางมีลม
แรง,หมอกลงเยอะ หรือ เหตุการณทางธรรมชาติอ่ืนๆ เรืออาจจะงดการใหบริการ) 

 
 



 

 

 
 
 

 
จากน้ันนําเดินทางสู ท่ีพัก โรงแรม FUJI HOTEL หรือระดับเดียวกนั ใหทานได
ผอนคลายกับ การ แชน้ําแรออนเซ็นธรรมชาติ เช่ือวาถาไดแชน้ําแรแลว จะทําให
ผิวพรรณสวยงามและชวยใหระบบหมุนเวียนโลหิตดีข้ึน 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร ของโรงแรม เมนู บุฟเฟตขาปูยักษ (2) 
 

 
 
 
 
 
 
 
วันที ่3 ภูเขาไฟฟูจิ (ช้ัน5)-ศาลเจาโคมิทาเกะ - ศูนยวัฒนะธรรมชงชา-โอไดบะ- 
  ไดเวอรซิต้ี 
เชา      รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (3) 

นําทานเดินทางสู “ภูเขาไฟฟูจิ” เปนภูเขาท่ีสูงที่สุดใน
ญี่ปุ�น รอบๆ ภูเขาเต็มไปดวยธรรชาติอันงดงามท่ีลง
ตัว ความสูงเหนือจากระดับน้ําทะเล 3,776 เมตรซึ่ง
เปนสัญลักษณสําคัญของประเทศญี่ปุ�น นําทานขึ้นสู
ชั้นที่ 5 ของภูเขาไฟฟูจิ (ขอสงวนสิทธ์ิไมขึ้น ในกรณีท่ี
อากาศไมเอ้ืออํานวย หรือ ทางขึ้นปด) ท่ีเพ่ือชม
ทัศนียภาพของภูเขาไฟ ทุกทานจะไดเห็นถึงความ
สวยงามของตัวภูเขาและวิวโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิซึ่ง
เปนภูเขาไฟท่ียังดับไมสนิท และสัมผัสกับความหนาว
เย็น ใหทุกทานไดถายภาพความประทับใจเกบ็ไว 
และเลือกซื้อสินคาของท่ีระลึกซึ่งเปนสัญลักษณรูป



 

 

ภูเขาไฟฟูจิในหลากหลายบรรยากาศไดอีกดวย แวะสักการะ “ศาลเจาโคมิทาเกะ” 
ซึ่งเปนศาลเจาในลัทธิชินโต อีกท้ังยงัมเีทพเจาเอบิสุและเทพเจาไดโกกุ เทพเจาแหง
โชคลาภความมั่งค่ังและอุดมสมบูรณ องคซายคือเทพเอบิสุ หรือ ฮิรุโกะ เทพเจา
แหงสายน้ํา เปนเทพแหงชาวประมงและการคาขาย ในมือขวาถือเบ็ดตกปลา และ
มือซายถือปลา องคขวาคือเทพไดโกกุ เทพแหงความมั่งค่ังและการเพาะปลูก เปน
เทพคุมครองเครื่องใชภายในบานโดยเฉพาะหองครัว หนาตายิม้แยมแจมใส มือ
ขวาถือคอน มือซายแบกถุงขาวสารนําทานสัมผัสประสบการณ “พิธีชงชาแบบ
ญี่ปุ�น” ใหทานไดทดลองชงชาดวยตัวทานเองและอิสระใหทานเลือกซื้อสินคาราคา
ถูกตามอัธยาศัย บริเวณดานหลังของราน ทานสามารถชมวิวทิวทัศนของทะเลสาบ
คาวากูจิโกะและมีภูเขาไฟฟูจิที่สวยงามอยูเบ้ืองหลัง 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4) 
จากน้ันนําทานเดินทางไป ยานโอไดบะ (Odaiba) คือเกาะที่สรางขึ้นไวเปนแหลงช
อปปم�ง และแหลงบันเทิงตางๆ ในอาวโตเกียว ไดรับการปรับปรงุใหมช่ืีอเสียงและ
เปนท่ีนิยมในชวงหลังของป 1990 นอกจากมสีถาปตยกรรมที่สวยงามต้ังอยู
มากมายแลว แตก็ยังคงความเปนธรรมชาติไวดวยความอุดมสมบูรณของพ้ืนท่ีสี
เขียว ไดเวอรซิต้ี โตเกยีว พลาซา (DiverCity Tokyo Plaza) เปนหางดังอีกหาง
หน่ึง ที่อยูบนเกาะ โอไดบะ จุดเดนของหางน้ีก็คือ หุนยนตกันดัม้ ขนาดเทาของจริง 
ซึ่งมีขนาดใหญมาก ในบริเวณหาง ก็จะมรีานคาสําหรับคอกันด้ัม อยางเชน กันด้ัม
คาเฟ� (Gundam Cafe) และถาอยากเขาไปดูนิทรรศกาลกันด้ัม กต็องไปที่ กันด้ัม
ฟรอนท (Gundam Front) ซึ่งอยูในบริเวณหางไดเวอรซิต้ี 

ค่ํา         อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย 
ที่พัก NARITA HOTEL หรอืเทียบเทาระดับเดียวกัน 
 

วันที ่4 นิกโก-ทะเลสาบชูเซนจ-ิน้ําตกเคะงอน-สะพานแดงชินเคียว-ศาลเจาโทโชกุ-อิออ
นมอลล 

เชา      รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม   (5)                                                                                         
จากน้ันนําทานเดินทางสู “เมืองนิกโก” เปนเมอืงหน่ึงท่ีนักทองเที่ยวนิยมเดินทาง
ทองเท่ียว เน่ืองจากมีจุดเดนทางดานประวัติศาสตรและไดรับขึ้นทะเบียนเปนมรดก



 

 

จากทาง UNESCO มวีัดและศาลเจา รวมทั้งมีธรรมชาติที่สวยงามโดยเฉพาะชวง
ใบไมเปลี่ยนส ีพ้ืนที่โดยรอบของเมืองนิกโก จะมีน้ําพุรอน น้ําตก ทะเลสาบตางๆท่ี
ทิวทัศนท่ีสวยงาม จากน้ันเดินทางโดยผาน “ถนนอิโระฮะซะกะ” ซึ่งเปนถนนที่มี
ทัศนียภาพทีส่วยงามและยังมีช่ือเสียงในฐานะที่เปนจุดชมวิวในฤดูใบไมเปลี่ยนสีท่ี
งดงามแหงเมืองนิกโกอีกดวย และถนนสายน้ีเช่ือมตอกับ “ทะเลสาบซูเชนจ”ิ เปน
ทะเลสาบท่ีเกิดจากการระเบดิของภูเขาไฟแลวลาวาไหลมาปดทางน้ําทําใหเกิดเปน
ทะเลสาบข้ึนมา จากน้ันเดินทางสู “น้ําตกเคงอน” คือ น้ําตกท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในนิก
โก และเปนหน่ึงในน้ําตกที่สวยงามที่สุดในประเทศญี่ปุ�น โดยมคีวามสูง 100 เมตร 
นอกจากช้ันชมวิวดานบนท่ีสามารถมองเห็นต้ังแตจุดสูงสุดของน้ําตกแลว ยังมีจุดที่
นาต่ืนตาต่ืนใจที่สุดอีก น่ันก็คือ จุดชมวิวจากช้ันลางที่อยูลึกถึง 100 เมตร 
นักทองเที่ยวสามารถลงไปจุดชมวิวไดโดยลงลิฟตเพ่ือเขาชมวิว (คาทัวรไมรวมคา
ลิฟทประมาณ 550 เยน)  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6) 
เดินทางผานชม “สะพานแดงชินเคียว” เปรียบเสมือนสะพานศักด์ิสิทธ์ิที่นําพาทุก
ทานเขาสู “ศาลเจาโทโชกุ” เปนศาลเจาเกาแกมีประวัติศาสตรยาวนานและไดรับ
การข้ึนทะเบียน เปนมรดกโลก เอกลักษณของศาลเจาแหงน้ีอยูที่สถาปตยกรรม
ระดับสมบัติของชาติซึ่งใชเทคนิคดานฮวงจุยประกอบการกอสราง จนไดชื่อวาเปน
จุดเสริมดวงชะตาเร่ืองโชคลาภเลยทีเดียว จุดเดนของศาลเจาแหงน้ีก็คือ ประตโูย
เมมง (Yomei-mon Gate) และรูปแกะสลักหลากสีสันบนบานประตูนั้นสวยงาม

นาชมเปนอยางมาก มรีะเบียงโทไซไคโร (Tozai-Kairo Corridor) ทางฝم�งซาย
และขวาของประตู ซึ่งประดับดวยรูปแกะสลักนกและดอกไมมากมาย และยังจะได
เห็นรูปแกะสลักลิงสามตัวมิซะรุ (Mizaru)  (The Three Wise Monkeys) ที่
ส่ือถึงการไมดู ไมพูด และไมฟง และรูปแมวนอนหลับเนะมุริเนะโกะ (Nemuri-
neko)  (Sleeping Cat) ทานสามารถเขาชมภายในศาลเจาได (คาทัวรไมรวม
คาเขาชมประมาณ 1,300 เยน) 
 



 

 

นําทานเดินทางสู AEON TOWN SHOPPING MALL  ใหทานไดอิสระซื้อสินคา
ท่ัวไปของญี่ปุ�น   เชน ขนม, อาหารวาง, ของเลน, กระเป�า , รองเทา,เส้ือผา 
รวมถึงรานรอยเยน  

ค่ํา         อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย 
ท่ีพัก NARITA HOTEL หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน 
 

วันที ่5 สนามบินนาริตะ-สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ 
เชา      รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (7)  
  สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู สนามบินนาริตะ  
11.00 น. ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายบินTHAI LION เท่ียวบินที่ SL 301 (ใช

ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 6.50 ช่ัวโมง)  ไมมบีริการอาหารและเครื่องด่ืม
บนเครื่องบิน  
(แตมีจําหนายบนเครื่อง) 

16.15 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ 
 
โปรแกรมสามารถสลับปรับเปลี่ยนไดโดยไมตองแจงลวงหนา 
** ปล. ไมมรีาคาเด็ก เน่ืองจากเปนราคาพิเศษ **  
เด็กอายุต่ํากวา 2 ป 7,000 บาท 
ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปคนขับรถ และไกดทองถิ่น (ถาม)ีทานละ 1,500 บาท/ทริป  
(ชําระที่สนามบินดอนเมืองในวันเช็คอิน) 
(คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

อัตราคาบรกิาร 
วันเดินทาง ราคาผูใหญ พักเด่ียว 

 23-27 ตุลาคม 2562 28,999 8,900 

28 ตุลาคม -1 พฤศจิกายน 2562 24,999 8,900 

1-5 พฤศจกิายน 2562 26,999 8,900 

3-7 พฤศจิกายน 2562 25,999 8,900 

5-9 พฤศจิกายน 2562 25,999 8,900 

8-12 พฤศจกิายน 2562 26,999 8,900 

10-14 พฤศจิกายน 2562 25,999 8,900 

12-16 พฤศจิกายน 2562 25,999 8,900 

15-19 พฤศจิกายน 2562 27,999 8,900 

17-21 พฤศจิกายน 2562 26,999 8,900 

19-23 พฤศจิกายน 2562 28,999 8,900 

22-26 พฤศจิกายน 2562 30,999 8,900 

24-28 พฤศจิกายน 2562 30,999 8,900 

26-30 พฤศจิกายน 2562 30,999 8,900 

29 พฤศจิกายน -3 ธนัวาคม 2562 29,999 8,900 

1-5 ธันวาคม 2562 29,999 8,900 

3-7 ธันวาคม 2562 31,999 8,900 

6-10 ธันวาคม 2562 32,999 8,900 



 

 

8-12 ธันวาคม 2562 29,999 8,900 

10-14 ธันวาคม 2562 29,999 8,900 

 
อัตราคาบรกิารรวม 

 คาต๋ัวเครื่องบินโดยสารช้ันประหยัด รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเช้ือเพลิง 
 คาที่พักหองคู (2-3 ทาน) ดังที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน 
 โรงแรมที่พักตามท่ีระบ ุหรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง)  
 คาอาหาร ดังที่ระบุในรายการ 
 คาเขาชม ดังที่ระบุในรายการ 
 คารถนําเที่ยว ดังท่ีระบุในรายการ 
 คาประกันอุบัติเหตุในระหวางการเดินทาง วงประกันทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไข

ตามกรรมธรรม) 
 
อัตราคาบรกิารน้ีไมรวม 

 คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร 
เครื่องดื่ม คาซกัรีด    คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ท่ีมิไดระบุในรายการ 

 คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ปุ�น กรณีประกาศใหกลับมายื่นรองขอวีซาอีกครั้ง 
(เน่ืองจากทางญี่ปุ�นไดประกาศยกเวนการยื่นวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทยสําหรับผูที่
ประสงคพํานักระยะส้ันในประเทศญีปุ่�นไมเกิน 15 วัน) 

 หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ�นประกาศใหยืน่วีซาตามเดิม ผูเดินทางจะตองจายเพ่ิม 
2,000 บาท สําหรับการยื่นรองขอวีซา 

 คาธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป�าสัมภาระท่ีมีน้ําหนักเกินกวาท่ีสายการบินน้ันๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน 

 คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไป
แลว 

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

 คาทิปคนขับรถ และไกดทองถิ่น(ถามี) ทานละ 1,500 บาท/ทรปิ ชําระที่สนามบินในวัน
เช็คอิน (คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน) 

 ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% (กรณีตองการใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากบั
ภาษี) 



 

 

เง่ือนไขการสํารองที่น่ัง 
 กรุณาจองลวงหนาอยางนอย 30 วันกอนการเดินทาง และกรุณาเตรยีมเงินมดัจํา 

15,000 บาท พรอมกบัเตรียมเอกสารสงใหเรียบรอย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทําการ
จองแลว 

 การชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือทางบริษัทฯ จะเรยีกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 30 วัน 
ทานควรจัดเตรียมคาทัวรใหเรียบรอยกอนกําหนด เน่ืองจากทางบริษัทตองสํารอง
คาใชจายในสวนของคาท่ีพักและต๋ัวเครื่องบิน มิฉะน้ันจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดย
อัตโนมัติ 

 หากทานที่ตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอ
เจาหนาท่ี กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดข้ึน รวมถึงการลาชาของสายการบินระหวางประเทศ 

 หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรค
ประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ช่ัวโมงติดตอกัน ทาน
และครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เนื่องจากการเดินทางเปนหมู
คณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 

 ไมสามารถยกเลิกได เน่ืองจากเปนราคาโปรโมช่ัน และขอเก็บเงินท้ังหมด (แตสามารถเปลี่ยน
ช่ือผูเดินทางไดตามกําหนดของแตละสายการบินกอน 7 วันของการเดินทาง) 
 

หมายเหตุ 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 5 วัน ในกรณีท่ีไมสามารถทํากรุปได
อยางนอย 30 ทาน ในกรณีน้ีบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวรอ่ืนใหถาตองการ 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัยจนไม
อาจแกไขได และจะไมรับผิดชอบใด  ๆในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสีย หรือไดรับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความ
รับผิดชอบของหัวหนาทัวรและอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เชน การจราจร, การนัดหยุดงาน, ภัย
ธรรมชาติ, การจลาจลตางๆ  เปนตน 
 

ขอมูลเพิ่มเติม เรื่องต๋ัวเคร่ืองบิน 

ในการเดินทางเปนหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการเล่ือนวัน
เดินทางกลับ ทานจะตองชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบิน และบริษัททัวรเรียกเก็บ และการ



 

 

จัดที่น่ังของกรุป เปนไปโดยสายการบินเปนผูกําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซง
ได 

จากมาตรการยกเวนวซีาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศ
ญี่ปุ�นไมเกนิ 15 วัน ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะตองยื่น
เอกสารในข้ันตอนการตรวจเขาเมือง เพ่ือยืนยันการมคุีณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุ�น* ดังตอไปน้ี 

1. ต๋ัวเครื่องบินขาออกจากประเทศญีปุ่�น (ทางบริษัทฯจัดการให) 
2. ส่ิงที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นในระหวางที่พํานักในประเทศ

ญี่ปุ�นได (เชน เงินสด บัตรเครดิต เปนตน) 
3. ช่ือ ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางท่ีพํานักในประเทศญี่ปุ�น (ทางบริษัทจัดการให) 
4. กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น (ทางบรษิัทฯ จัดการให) 

 
1. หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู ไมต่ํากวา 6 เดือน  
2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระทําในประเทศญี่ปุ�นจะตองไมเปนส่ิงที่ขัดตอกฎหมายและเขาขาย

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

ปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขายคุณสมบัติท่ีจะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ 
 
หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดท้ังหมดกอนทําการจอง เพื่อความถูกตองและความ

เขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการข้ึนในกรณีท่ีมีผูรวมคณะ

ไมถึง 30 ทาน  
 ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับข้ึน

กอนวันเดินทาง  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจาก

สาเหตุตางๆ  
 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกดิกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิก

บิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําส่ิงของผิด
กฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  



 

 

 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกดิส่ิงของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาท
ของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง  

 เม่ือทานตกลงชาระเงินมัดจําหรือคาทัวรท้ังหมดกบัทางบริษัทฯ แลว ทางบรษิัทฯ จะถือวา
ทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด 

 กรณีท่ีทานเปนอิสลาม ไมทานเน้ือสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาที่เปน
กรณีพิเศษ 

 รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครัง้หน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  

 การจัดการเร่ืองหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกบักรุปท่ีเขาพัก  โดยมีหองพัก
สําหรับผูสูบบุหร่ี / ปลอดบุหรี่ได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูท่ีพัก 
ท้ังน้ีขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได   

 กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยาง
นอย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะน้ันบริษัทฯไมสามารถจดัการไดลวงหนาได  

 มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมสิีทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากบัเทาน้ัน 

 ผูจัดจะไมรบัผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับ
ตัวแทนตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไม
วาจะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อัน
เน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสาร
เดินทางไมถูกตอง หรอื การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

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

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

 เน่ืองจากการเดินทางทองเที่ยวในครั้งน้ี เปนการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนใน
ตางประเทศ ทางบริษทัจึงขอสงวนสิทธ์ิ ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน หรือ 
สวนใดสวนหน่ึงท่ีทานไมตองการไดรับบริการ หากระหวางเดินทาง สถานที่ทองเที่ยวใดที่ไม
สามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมสามารถคืน



 

 

คาใชจายไมวาสวนใดสวนหน่ึงใหทาน เน่ืองจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจาย
แบบเหมาจายไปลวงหนาทั้งหมดแลว 

 บริการน้ําด่ืมทานวันละ 1 ขวด ตอคนตอวัน เริ่มในวันท่ี 2 ของการเดินทาง ถงึวันที่ 3 ของ
การเดินทาง การบริการของรถบัสนําเที่ยวญ่ีปุ�น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ�น สามารถ
ใหบริการวันละ 10 ช่ัวโมง ในวันน้ันๆ มิอาจเพิ่มเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปน
ผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆเปนหลัก 
จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนเวลาทองเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 

 กรณีพาสปอรตตางชาติท่ีตองการเดินทางไปกับทัวร **ผูเดินทางตองดําเนินการเช็คเรื่องการ
ทําวีซาในการเขาประเทศญี่ปุ�นดวยตนเอง และหากมีคาใชจายเพ่ิมเติมผูเดินทางตอง
รับผิดชอบในสวนน้ันๆ ซึ่งหากวันเดินทางผูเดินทางไมไดขอวีซา จะถอืวาเปนความผิดของผู
เดินทางเองและจะไมรับผิดชอบคาใชจายตางๆ 

 กรณีท่ีทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาใชจายที่
จะเกิดขึ้นตามมา และ จะไมสามารถคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวน
หน่ึง 

 หากวันเดินทาง เจาหนาท่ีสายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ 
หนังสือเดินทาง  
(พาสปอรต) ของทานชํารุดแมเพียงเล็กนอย เชน เปยกน้ํา ขาดไปหนาใดหนาหน่ึง มีหนาใด
หนาหน่ึงหายไป มีกระดาษหนาใดหนาหน่ึงหลุดออกมา มรีอยแยกระหวางสันของเลม
หนังสือเดินทาง เปนตน ไมวากรณีใดๆทั้งส้ิน ทางสายการบิน หรือ เจาหนาท่ีดานตรวจคน
ออก และ เขาเมือง มีสิทธ์ิไมอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังน้ันกรุณาตรวจสอบ และ 
ดูแล หนังสือเดินทางของทานใหอยูในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารดุ กรุณา
ติดตอกรมการกงสุลกระทรวงการตางประเทศเพ่ือทําหนังสือเดินทางฉบับใหม โดยใชฉบับ
เกาไปอางอิง และ ยืนยันดวย พรอมกับแจงมาที่บริษัทเร็วที่สุด เพือ่ยืนยันการเปลี่ยนแปลง
ขอมูลหนังสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาท่ีบริษัทเรียบรอยแลว กรณีท่ียังไมออกบัตร
โดยสาร ทานสามารถเปลี่ยนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออกบัตรโดยสาร (ต๋ัวเคร่ืองบิน) 
เรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ซึง่โดย
สวนใหญต๋ัวเครื่องบินแบบกรุปจะออกกอนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ท้ังน้ีขึ้นอยูกบั
กระบวนการและข้ันตอนของแตละคณะ 



 

 

 กรณีท่ีทานไมผานดานตรวจคนออก หรือ เขาเมือง (หามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณีใดๆ
ทั้งสิ้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคาใชจายใหไมวาสวนใดสวนหน่ึงทั้งสิ้น 

บริการเพ่ิมเติม Wifi เลนเน็ตชิว ชิว ตลอดทิป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
*เมื่อทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลวทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเง่ือนไข
ขอตกลงทั้งหมดน้ีแลว* 


