
 
5 Days 3 Nights  

**ก ำหนดเดินทำง 10 – 14 มกรำคม 2563  
วันแรก 10 ม.ค.63     กรุงเทพฯ   สนำมบินดอนเมือง  

 

นักศึกษำท่ีเดินทำงกบัสำยกำรบิน THAI LION AIR เท่ียวบินที ่ SL 300 

20.30 น. พร้อมกนัท่ี สนามบินดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ประตู 6 เคาน์เตอร์ 6 สายการบิน
ไทยไลออ้นแอร์  เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน 

00.55 น. ออกเดินทางสู่เมืองโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบิน   THAI LION AIR  เท่ียวบินท่ี SL 300 

 

 



 

นักศึกษำท่ีเดินทำงกบัสำยกำรบิน  SCOOT เท่ียวบินท่ี TR 102 

23.30 น. พร้อมกนัท่ี สนามบินดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ประตู 6 เคาน์เตอร์ 6 สายการบิน 
SCOOT   เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน 

02.45 น. ออกเดินทางสู่เมืองโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบิน   SCOOT  เท่ียวบินท่ี XW 102 

 
 
 

วันท่ีสอง 11 ม.ค.63      สนำมบินนำริตะ – วัดอำซำกุสะ -  หอคอยโตเกยีวสกำย - ย่ำนชินจูกุ   

  
 

  
9.00 เดินทางถึง สนำมบินนำริตะ ประเทศญ่ีปุ่น น าท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร 

เรียบร้อยแลว้ (เวลำท่ีญ่ีปุ่น เร็วกว่ำเมืองไทย 2 ช่ัวโมง) กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกใน

การนัดหมายเวลา) ***ส ำคัญมำก!! ประเทศญ่ีปุ่นไม่อนุญำตให้น ำอำหำรสด จ ำพวก เน้ือสัตว์ พืช ผัก 
ผลไม้ เข้ำประเทศ หำกฝ่ำฝืนมีโทษปรับและจับ 

นักศึกษำท่ีเดินทำงมำถึง 09:00 

 มัคคุเทศก์ ท่องถิ่นน ำทำงไปเทียวช้อปป้ิงในสนำมบินนำริตะช้ันสำมกบัช้ันส่ี ( โซนนีเ้ขำมีครบทั้งของกนิและของใช้ท้ัง

ร้ำนขนม, ร้ำนอำหำร, ร้ำนเส้ือผ้ำและกระเป๋ำเ แถมยังมีร้ำน Matsumoto Kiyoshi / FaSoLa STARS DUTY FREE ) 

เต็มไปหมดเลย 



 

เช้ำ ไดเ้วลา นกัรวมตวัเดินทางไปเท่ียวชม หมู่บ้ำนนำริตะ บริเวณดา้นหนา้วดันาริตะ ซ่ึงบริเวณริมทางจะมีรูป
ป้ันหิน 12 นักกษตัรวางเรียงรายอยู่ตามทาง อาคารบา้นเรือนเก่าแบบญ่ีปุ่ นให้ชม และร้านอาหาร ร้าน

ขนมขึ้นช่ือของญ่ีปุ่ นให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือเลือกชอ้ป ทั้งยงัมีร้านขายปลาไหลท่ีสามารถดูการย่ำงปลำไหลที่
หนา้ร้าน  จากนั้นน าท่านไหวพ้รขอพร วัดนำริตะซัง ชินโชจิ เป็นวดัพุทธเก่าแก่ ขนาดใหญ่ ท่ีมีช่ือเสียง
มากของเมืองนาริตะ สร้างขึ้นในปี 940 ตั้งอยู่ไม่ไกลจากสนามบินนานาชาตินาริตะ ภายในวดัมีอาคารท่ี
หลากหลายตั้งอยูใ่นบริเวณท่ีกวา้งขวาง เช่น หอ้งโถงหลกั เจดีย ์3 ชั้นสไตล ์Tahoto มีช่ือวา่ Great Pagoda 
of Peace นอกจากน้ียงัมีสวนญ่ีปุ่ น และสวนยโุรปอีก 

 รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร 

บ่ำย น าท่านเดินทางยงัเมืองโตเกียว นมสัการเจา้แม่กวนอิมทองค า ณ วัดอำซำกุสะ วดัที่ไดช่ื้อว่าเป็นวดัท่ี
มีความศกัด์ิสิทธ์ิ และไดรั้บความเคารพนับถือมากท่ีสุดแห่งหน่ึงในกรุงโตเกียว  ภายในประดิษฐาน
องค์เจา้แม่กวนอิมทองค าที่ศกัด์ิสิทธ์ิ  ขนาด 5.5 เซนติเมตร ซ่ึงมกัจะมีผูค้นมากราบไหวข้อพรเพื่อ
ความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี ประกอบกบัภายในวดัยงัเป็นท่ีตั้งของโคมไฟยกัษ์ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุด
ในโลกดว้ยความสูง 4.5 เมตร ซ่ึงแขวนห้อยอยู่ ณ ประตูทางเขา้ท่ีอยู่ดา้นหน้าสุดของวดั ท่ีมีช่ือว่า 
ประตูฟ้ำค ำรณ และถนนจากประตูเขา้สู่ตวัวิหารท่ีประดิษฐานเจา้แม่กวนอิมทองค า  มีช่ือว่า ถนนนา
กามิเซะ ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของร้านคา้ขายของท่ีระลึกพื้นเมืองต่างๆ มากมาย อาทิ ขนมนานาชนิด ของเล่น 

รองเทา้ พวงกุญแจท่ีระลึก ฯลฯ ให้ทุกท่านได้เลือกซ้ือเป็นของฝากของท่ีระลึกอิสระ 

น าท่านยงัแลนดม์าร์กแห่งกรุงโตเกียว ริมแม่น ้าสุมิดะ “หอคอยโตเกยีวสกำย (ถ่ายรูปบริเวณดา้นล่าง
หอคอย) ซ่ึงเป็นหอส่งสัญญาณโทรคมนาคมท่ีสูงท่ีสุดในโลก ท่ีมีความสูง 634 เมตร สามารถท าลายสถิติ
ความสูงของหอกวางตุง้ ในมณฑลกวา่งโจว ซ่ึงมีความสูง 600 เมตร และหอซีเอน็ ทาวเวอร์ ในนครโท

รอนโต ของแคนาดา มีความสูง 553 เมตร ทิวทศัน์ของ “หอคอยโตเกียวสกำยทรี” ท่ีบรรจุเทคโนโลยี
แนวหนา้สุดสามารถมองเห็นไดจ้ากละแวกวดัอาซะกุซ่าท่ีเตม็ไปดว้ยกล่ินอายแบบเมืองเก่าของ
เอะโดะ…จากนั้นน าทุกท่านเดินทางสู่ กรุงมหานครโตเกียว  

จากนั้นน าท่านไปยงั  ย่ำนชินจูกุ   แหล่งบนัเทิงและแหล่งช้อปป้ิงขนาดใหญ่ใจกลางเมืองหลวงโตเกียว 

เป็นศูนยร์วมแฟชัน่เก๋ๆ เท่ห์ๆ ของเหล่าบรรดาแฟชัน่นิสตา้ มีสถานีรถไฟชินจูกุท่ีเป็นเหมือนศูนยก์ลาง

ของของยา่นน้ี ซ่ึงเป็นหน่ึงในสถานีท่ีคึกคกัท่ีสุดในญ่ีปุ่ น ในแต่ละวนัมีผูค้นจ านวนมากถึง 2.5 ลา้นคนท่ี

ใชบ้ริการสถานีแห่งน้ี ทางดา้นตะวนัตกยา่นน้ีท่ีเตม็ไปดว้ยตึกระฟ้าหลายอาคาร มีทั้งโรงแรมชั้น ตึกแฝด

ท่ีเป็นส านักงานรัฐบาลซ่ึงด้านบนของตึกน้ีเปิดให้ประชาชมเขา้ชมฟรี ส่วนทางดา้นตะวนัออกนั้นคือ 

คาบูกิโชะ เป็นย่านท่ีเต็มไปดว้ยห้างสรรพสินคา้, ร้านเคร่ืองใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่อย่าง Big Camera และ

ยา่นบนัเทิงยามราตรีท่ีใหญ่ท่ีสุดในญ่ีปุ่ น 

 รับประทานอาหารค ่า ณ ร้านอาหาร  
พกัท่ี HARUMI TOKYO หรือเทียบเท่า          



 วันท่ีสำม 12 ม.ค.63         อิสระช้อปป้ิงตำมอธัยำศัย หรือ เลือกซ้ือทัวร์เสริมโตเกยีวดิสนีย์แลนด์  
 

  
 รับประทำนอำหำรเช้ำ  ณ ห้องอำหำรโรงแรม  

***อสิระท่องเท่ียวเต็มวัน*** ไม่มีรถบัสให้บริกำร แต่มีไกด์แนะน ำกำรเดินทำงให้ท่ำน 

ท่านใดท่ีมีความประสงคจ์ะ เลือกซ้ือดิสนีย์แลนด์บัตรผู้ใหญ่เพิ่มรำคำท่ำนละ 2,700 บำทบัตรเด็กอำยุ 8-

12 ปี เพิม่ท่ำนละ 2,400 บำท (ไม่รวมค่ำเดินทำง) ดิสนียแ์ลนดเ์ป็นสวนสนุกท่ีมีนกัท่องเท่ียวต่อปีเกือบ 20 
ล้านคนต่อ ซ่ึงมากท่ีสุดในประเทศญ่ีปุ่ น และมากเป็นอันดับ 2 ของโลก สร้างขึ้ นโดยบริษัทผลิต
ภาพยนตร์การ์ตูนวอลทดิ์สนีย ์เปิดให้บริการในปี 1983 ซ่ึงเป็นสวนสนุกดิสนียแ์ลนด์แห่งแรกท่ีสร้างขึ้น
นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ประกอบด้วยธีมหลัก 7 ธีม World Bazaar / Tomorrowland /Toontown 

/Fantasyland /Critter Country /Westernland /Adventureland โดยตกแต่งตามฤดูกาล และมีการ

เดินขบวนพาเหรดท่ีสนุกสนาน หรือ อิสระช้อปป้ิง หรือเดินทางสู่สถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืนๆ โดยมีไกด์คอย
ใหค้  าแนะน าในการเดินทางอาทิ 
 อิสระอาหารกลางวนั และอาหารค ่า ตามอธัยาศยั เพื่อใหท้่านไดใ้ชเ้วลาไดคุ้ม้ค่า 
พกัท่ี HARUMI TOKYO หรือเทียบเท่า               

วันท่ีส่ี 13 ม.ค.63      ศำลเจ้ำเมจิ  - ฮำรำจูกุ – สถำนีโตเกยีว - ย่ำนชิบูย่ำ 

  
รับประทำนอำหำรเช้ำ  ณ ห้องอำหำรโรงแรม 

เช้ำ  ศำลเจ้ำเมจิ เป็นศาลเจา้แบบชินโต ซ่ึงมีความเช่ือวา่จกัรพรรดิเป็นประมุขของศาสนา สืบสายเลือดมาจาก
เทพ การสร้างศาลเจา้ก็เพื่ออุทิศใหก้บัจกัรพรรดิเมจิ และ พระราชินีโชเคง ท่ีตั้งของศาลเจา้ฯ ตั้งอยูใ่จ



กลางเมืองโตเกียว ในยา่นฮาราจุคุ ใกลก้บัสถานี JR Harajuku แต่พระศพของจกัรพรรดิไม่ไดอ้ยูท่ี่ศาลเจา้
น้ี กลบัอยูท่ี่เมืองเกียวโต 
ขามถนนมาก็จะมาเจอ Harajuku คือแหล่งชอ้ปป้ิงและสถานท่ีท่องเท่ียวสุดชิคแห่งหน่ึงของวยัรุ่นชาว
ญ่ีปุ่ นในโตเกียว ท่ีเตม็ไปดว้ยสีสันและความหลากหลายของแฟชัน่หลากสไตลท่ี์ดูแลว้รับรองวา่แปลกตา
ส าหรับนกัท่องเท่ียวต่างชาติอยา่งเรา แต่นอกจากแหล่งชอ้ปป้ิงสุดชิคแลว้ในฮาราจูกุยงัมีสถานท่ี
ท่องเท่ียวน่าสนใจอีกหลายแห่ง เราจึงขอพาทุกคนไปทวัร์เดินเท่ียวเล่นในฮาราจูกุชมสีสันของยา่นน้ี
ภายในหน่ึงวนั  
น าท่านไปยงั ย่ำนชิบูย่ำ แหล่งชอ้ปป้ิงและเอนเตอร์เทนเมน้ทสุ์ดชิคขนาดใหญ่ใจกลางโตเกียว เป็นหน่ึง
ในยา่นท่ีคึกคกัมีผูค้นพลุกพลา่นตลอดเวลา ในบริเวณน้ีถือวา่เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงท่ีนิยมของวยัรุ่นญ่ีปุ่ น
เน่ืองจากมีหา้งสรรพสินคา้จ านวนมาก ร้านอาหารเก๋ๆก็มีอยูไ่ม่นอ้ย เน่ืองจากเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงท่ีมี
ช่ือเสียงท าใหมี้ร้านเส้ือผา้แฟชัน่หรือดีไซน์เนอร์ท่ีออกแบบเส้ือผา้เองและเปิดร้านบริเซรน้ี สามารถสร้าง
แบรนดสิ์นคา้แฟชัน่ของตนเองจนโด่งดงัไดห้ลายต่อหลายแบรนด ์ 

เร่ืองราวเก่ียวกบัชิบูยะท่ีเป็นท่ีรู้จกักนัมากท่ีสุดคือเร่ืองฮาจิโก สุนขัตวัหน่ึงท่ีเฝ้ารอนายมนัทุก ๆ วนัท่ี
สถานีรถไฟชิบูยะตั้งแต่ปี 1923 ถึง 1935 มนักลายเป็นสัญลกัษณ์แห่งความจงรักภกัดี รูปป้ันฮาจิโกตั้งติด
อยูก่บัสถานี ปัจจุบนั ผูค้นมกันดัพบกนัท่ีบริเวณรอบรูปป้ันฮาจิโก 

 รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร Gonbachi Shibuya 

บ่ำย  จากนั้นเราจะพาทุกคนมาอยู่ท่ีสถานีโตเกียว สถานีท่ีมีสถาปัตยกรรมคลาสสิคอนัโดดเด่นท่ีมี
ประวติัศาสตร์ยาวนานนบัตั้งแต่ ค.ศ.1914 นอกจากน้ียงัมีชานชาลามากมายจึงเป็นนบัจุดเช่ือมต่อท่ีส าคญั 
รอบ สถานีโตเกียว มีท่ีเท่ียวเพียบ เช่น  
1.Tokyo Station Marunouchi Bliuding : แชะภาพสถานีสุดคลาสสิค 
จุดแรกท่ีหา้มพลาดเม่ือมาเยอืนสถานีโตเกียว คือการเยีย่มชมและถ่ายภาพสถานีโตเกียวในฝ่ัง Marunouchi 
ซ่ึงเป็นรูปแบบอาคารเดิมจากการออกแบบของ สถาปนิกชาวญ่ีปุ่ น Kingo Tatsuno เป็นแบบยุโรปท่ี
คลา้ยคลึงกบั สถานีรถไฟ Amsterdam Central แห่งเนเธอแลนด ์ 

 
2.Tokyo Station Gallery : ชมศิลปะในสถานี 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AE%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A2%E0%B8%B0


ยงัอยู่กนัท่ีฝ่ังมารุโนะอุจิ Tokyo Station Gallery  ขอบอกว่ามาเช็คอินแถบน้ีล่ะถูกแลว้แค่ทางเขา้ของแกล
เลอร่ีก็เต็มไปดว้ยสถาปัตยกรรมท่ีงดงาม คงความคลาสสิคไวท้ว่าก็กลมกลืนกบัการเป็นสถานีรถไฟท่ี
ทนัสมยั  

   
 
3.Tokyo Character Street : สาวกการ์ตูนฟินเฟอร์ 
Yaesu Exit นั้นเต็มไปดว้ยร้านรวงของตวัการ์ตูนและคาแรคเตอร์ยอดฮิตมากมาย ไม่ว่าจะเป็น โปเกมอน 
มารูโกะ ริลคัคุมะ และมากกว่า 30 ตวัละคร มีของให้คุณเลือกช๊อป พร้อมมุมถ่ายรูปชิคๆ ท่ีบอกเลยว่า
น่ารัก จนไม่ควรพลาด 
 

จากนั้นน าท่านเท่ียวชอ้ปป้ิง โอไดบะ เมืองท่ีเกิดจากการถม
ทะเลโดยขยะเพื่อสร้างแผ่นดินขึ้นมาเป็นเกาะบริเวณอ่าว
โตเกียวเม่ือปี ค.ศ. 1853 ซ่ึงปัจจุบันเป็นเขตธุรกิจส าคัญ 
และเป็นแหล่งท่ีเต็มไปด้วยสถานบันเทิงน าสมัย แหล่ง
แฟชัน่ สวนสนุกขนาดใหญ่ และย่านกินด่ืมยามค ่าคืน โอ

ไดบะเช่ือมกบักรุงโตเกียวดว้ยสะพานแขวน 2 ชั้น สะพำน

สำยรุ้ง เรนโบว์ บริดจ์ โดยสะพานแห่งน้ีในช่วงกลางคืนจะมีการเปิดไฟสวยงามจนถือเป็นสัญลกัษณ์หลกั

ของโอไดบะ ใกลก้บัเขตสะพานยงัมี รูปป้ันเทพเีสรีภำพจ ำลอง เหมือนท่ีประเทศอเมริกา และยงัเป็นท่ีตั้ง
ของชิงช้าสวรรค์ท่ีสูงท่ีสุดในโลก  115 เมตร เมืองจ าลองยุโรปในศตวรรษท่ี  18 ร้านค้ามากมายและ
ถ่ำยรูปกับหุ่นยนต์กันดั้ม .. ห้ำงอควำซิตี้ โอไดบะ ห้างสรรพสินคา้อีกหน่ึงท่ีเป็นท่ีนิยมเท่ียวกนั จุดเด่น
ของท่ีน่ีอยู่ ท่ีชั้ นห้า คือ ราเม็ง ฟู๊ ด ซ่ึงท่ีน้ีรวบรวมราเม็งชนิดต่างๆ จากทั่วประเทศญ่ีปุ่ นมาไว้ให้
รับประทานกนั และยงัเป็นจุดยอดชมวิว ท่านจะสามารถมองเห็นสะพานสายรุ้งจากท่ีน้ี 

 
 รับประทำนอำหำรค ่ำตำมอธัยำศัย     

พกัท่ี TOKYO HOTEL หรือเทียบเท่า             
 



วันท่ีห้ำ 14 ม.ค.63    สนำมบินนำริตะ-สนำมบินดอนเมือง กรุงเทพฯ               

 รับประทำนอำหำรเช้ำ  ณ ห้องอำหำรโรงแรม หรอือาหารกลอ่ง 

07.00 น. น ำนักศึกษำเดินทำงทั้งสองสำยกำรบิน ไปยังสนำมบิน นำริตะ  เพื่อเตรียมตวักลบัประเทศไทย 

นักศึกษำท่ีเดินทำงกบัสำยกำรบิน THAI LION AIR เท่ียวบินที่ SL 301 

08.30 น.     น านกัศึกษาท่ีเดินทางโดยสายการบิน ไทยไลออ้นแอร์ เท่ียวบินท่ี SL 301 เช็กอินขึ้นเคร่ือง ณ เคาน์เตอร์ 
สายการบิน  ไทยไลออ้นแอร์  

10.30 น.   ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯถึงสนามบินดอนเมือง 

15.45 น.   ถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
 

 

 

 

นักศึกษำท่ีเดินทำงกบัสำยกำรบิน  SCOOT เท่ียวบินท่ี TR 101   

11.30 น.     น านกัศึกษาท่ีเดินทางโดยสายการบิน SCOOT เท่ียวบินท่ี XW 101 เช็กอินขึ้นเคร่ือง ณ เคาน์เตอร์ สายการ
บิน SCOOT  

13.55 น.   ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯถึงสนามบินดอนเมือง 

19.10น.     เดินทางถึง สนำมบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

 

 

นักศึกษำท่ีเดินทำงโดยสำยกำรบิน SCOOT  

มัคคุเทศก์ น ำทำงไปเท่ียวช้อปป้ิงในสนำมบินนำริตะช้ันสำมกบัช้ันส่ี 

 (Terminal 2, 4F) และ BLUE SKY (Terminal 2, ฝ่ังผู้โดยสำรขำเข้ำ South Wing) ( โซนนีเ้ขำมีครบท้ังของกนิและ

ของใช้ท้ังร้ำนขนม, ร้ำนอำหำร, ร้ำนเส้ือผ้ำและกระเป๋ำเ แถมยังมีร้ำน Matsumoto Kiyoshi / FaSoLa STARS DUTY 

FREE / ) 

 
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ :  รายการทวัร์สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สาย
การบิน เป็นตน้ โดยมิตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหน้า การบริการของรถบสัน าเท่ียวญ่ีปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่ น 
สามารถใหบ้ริการวนัละ 10 ชัว่โมง มิอาจเพิ่มเวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม 



ทั้งน้ีขึ้นอยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดินทางนั้นๆ เป็นหลกั จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนเวลาท่องเท่ียวตาม
สถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 
อตัรำค่ำบริกำรรวม 

✓ ค่ารถโคช้ปรับอากาศ  
✓ โรงแรมท่ีพกัตามท่ีระบุ หรือเทียบเท่า (พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง)  
✓ ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่าง ๆ ตามรายการท่ีระบุ    
✓ ค่าอาหาร ตามรายการท่ีระบุ   
✓ ค่าเบ้ียประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางท่องเท่ียว วงประกนัท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรรมธรรม)์ 
✓ มคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน และหวัหนา้ทวัร์อ านวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง (มีหวัหนา้ทวัร์เม่ือมีผูร่้วมทาง 30 ท่าน) 
อตัรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 

× ค่าใชจ่้ายส่วนตวัของผูเ้ดินทาง อาทิ ค่าท าหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ใน
หอ้งและค่าพาหนะต่าง ๆ ท่ีมิไดร้ะบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่ น กรณีประกาศให้กลบัมายื่นร้องขอวีซ่าอีกคร้ัง (เน่ืองจากทางญ่ีปุ่ นไดป้ระกาศ
ยกเวน้การยื่นวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทยส าหรับผูท่ี้ประสงค์พ  านักระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่ นไม่เกิน 15 
วนั) 

× หากในภายหลงัทางรัฐบาลญ่ีปุ่ นประกาศให้ยื่นวีซ่าตามเดิม ผูเ้ดินทางจะตอ้งจ่ายเพิ่ม 2,000 บาท ส าหรับการยื่น
ร้องขอวีซ่า หรือมากกวา่ 2,000 บาท ตามท่ีสถานทูตก าหนด และมีค่าบริการวีซ่าต่างหาก 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋าสัมภาระท่ีมีน ้ าหนกัเกินกว่าท่ีสายการบินนั้นๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด
มาตรฐาน 

× ค่าภาษีน ้ามนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ 

× ค่ำทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 2,000 บำท/ท่ำน/ทริป, ค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์แล้วแต่ควำมพงึพอใจของท่ำน 
× ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 

 
เดินทำงขึ้นต ่ำ 30 ท่ำน หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผูเ้ดินทางทุกท่านยินดีท่ีจะช าระ
ค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได ้ทางเรายินดีท่ีจะประสานงานในการเดินทางตามประสงคใ์ห้ท่านต่อไป ทาง
บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทางและเล่ือนการเดินทางไปในวนัอ่ืนต่อไป โดยทางบริษทัฯจะแจง้ให้ท่าน
ทราบล่วงหนา้  
เง่ือนไขกำรจอง และ กำรช ำระเงิน  : 

 มัดจ ำท่ำนละ 5,000 บำท ภายใน 3 วนัหลงัจากท าการจอง กรณีลูกคา้ท าการจองก่อนวนัเดินทางภายใน 15 วนั ทาง
บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าทวัร์เตม็จ านวน  

 ส่วนท่ีเหลือ ช ำระก่อนวันเดินทำงอย่ำงน้อย 30 วัน 

• หากไม่ช าระมัดจ าตามท่ีก าหนด ขออนุญาตตัดท่ีนั่งให้ลูกค้าท่านอ่ืนท่ีรออยู่ 

• หากช าระไม่ครบตามจ านวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเง่ือนไข 

• เม่ือท่านช าระเงินไม่ว่าจะท้ังหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขและข้อตกลงต่าง ๆท่ี
ได้ระบุไว้ท้ังหมดนีแ้ล้ว 



• หากช าระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งส าเนาการโอนเงิน พร้อมระบุช่ือพนักงานขายมาทางแฟกซ์ 

• ส่งรายช่ือส ารองท่ีน่ัง ผู้เดินทางต้องส่งส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ช่ือพร้อมยืนยันว่าต้องการ
เดินทางท่องเท่ียวทริปใด, วันท่ีใด, ไปกบัใครบ้าง, เบอร์โทร // [หากไม่ส่งส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มา

ให้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดช่ือ -นามสกุล 
และอื่น ๆ เพือ่ใช้ในการจองตั๋วเคร่ืองบินท้ังส้ิน 

 
โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมีอายคุงเหลือ ณ วนัเดินทางมากกวา่ 6 เดือนขึ้นไป และเหลือหนา้กระดาษ
อยา่งต ่า 2 หนา้หากไม่มัน่ใจโปรดสอบถาม 
เง่ือนไขยกเลิกกำรจอง :  เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เคร่ืองบินโปรโมชัน่ เม่ือจองทวัร์ช าระเงินค่าจองค่าทวัร์แลว้ 
ไม่สามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี และกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทั้ งกรุงเทพฯ และใน
ต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เขา้ประเทศท่ีระบุไว ้ในรายการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ี
จะไม่คืนค่าทวัร์ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งส้ิน รวมถึง เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการ
รายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดั
จาคืน ไม่วา่กรณีใด ๆ ทั้งส้ิน 
จำกมำตรกำรยกเว้นวีซ่ำเข้ำประเทศญ่ีปุ่นให้กบัคนไทย ผู้ท่ีประสงค์จะพ ำนักระยะส้ันในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 
15 วัน ไม่ว่ำจะด้วยวัตถุประสงค์เพ่ือกำรท่องเท่ียว เย่ียมญำติ หรือธุรกิจ จะต้องย่ืนเอกสำรในข้ันตอนกำร
ตรวจเข้ำเมือง เพ่ือยืนยันกำรมีคุณสมบัติกำรเข้ำประเทศญ่ีปุ่น* ดังต่อไปนี ้

1. ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่ น (ทางบริษทัฯจดัการให)้ 
2. ส่ิงท่ียืนยนัว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีอาจเกิดขึ้นในระหว่างท่ีพ  านกัในประเทศญ่ีปุ่ นได ้(เช่น เงินสด 

บตัรเครดิต เป็นตน้) 
3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขติดต่อในระหวา่งท่ีพ  านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (ทางบริษทัจดัการให)้ 
4. ก าหนดการเดินทางระหวา่งท่ีพ  านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (ทางบริษทัฯ จดัการให)้ 

คุณสมบัติกำรเข้ำประเทศญ่ีปุ่น (ส ำหรับกรณีกำรเข้ำประเทศญ่ีปุ่นด้วยมำตรกำรยกเว้นวีซ่ำ) 
1. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลืออยู ่ไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน  
2. กิจกรรมใด ๆ ท่ีจะกระท าในประเทศญ่ีปุ่ นจะตอ้งไม่เป็นส่ิงท่ีขดัต่อกฎหมายและเขา้ข่ายคุณสมบติัการพ านัก

ระยะสั้น 
3. ในขั้นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านกัไม่เกิน 15 วนั 
4. เป็นผูท่ี้ไม่มีประวติัการถูกส่งตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่ น มิไดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เขา้ประเทศ 

และไม่เขา้ข่ายคุณสมบติัท่ีจะถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 
 

1. ผูจ้ดัจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ ในกรณีท่ีผู ้
เดินทางไม่ผา่นการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการท่องเท่ียว อนัเน่ืองมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออก
เมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  



2. กรณีตอ้งการพกัแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวน
สิทธิในการจดัหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คือ 1 หอ้งพกัคู่ และ 1 หอ้งพกัเด่ียว โดยไม่ค่าใชจ่้ายเพิ่ม  

3. สภาพการจลาจรในช่วงวนัเดินทางตรงกบัวนัหยดุเทศกาลของญ่ีปุ่ น หรือ วนัเสาร์อาทิตย ์รถอาจจะติด อาจท าให้
เวลาในการท่องเท่ียวและ ช้อปป้ิงแต่ละสถานท่ีน้อยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมคัคุเทศก์ และคนขยัรถในการ
บริหารเวลา ซ่ึงอาจจะขอความร่วมมือจากผูเ้ดินทางในบางคร้ังท่ีตอ้งเร่งรีบ เพื่อใหไ้ดท้่องเท่ียวตามโปรแกรม 
การบริการของรถบสัน าเท่ียวญ่ีปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่ น สามารถให้บริการวนัละ 10 ชัว่โมง ในวนันั้น 
ๆ มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับสภาพ
การจราจรในวนัเดินทางนั้น ๆ เป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนเวลาท่องเท่ียวตามสถานท่ีใน
โปรแกรมการเดินทาง 

หมำยเหตุ : กรุณำอ่ำนศึกษำรำยละเอียดท้ังหมดก่อนท ำกำรจอง เพ่ือควำมถูกต้องและควำมเข้ำใจตรงกันระหว่ำงท่ำน
ลูกค้ำและบริษัท 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเล่ือนกำรเดินทำงหรือปรับรำคำค่ำบริกำรขึน้ในกรณีท่ีมีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 30 ท่ำน  

2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน ้ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวนัเดินทาง  

3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ  

4. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทว้ง, การ
นดัหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การน าส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของ
บริษทัฯ  

5. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจาก
การโจรกรรม และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง  

6. เม่ือท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด  

7. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยืนยนัจากบริษทัฯ อีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมท่ีพกัใน
ต่างประเทศเรียบร้อยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม  

8. การจดัการเร่ืองห้องพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัห้องให้กบักรุ๊ปท่ีเขา้พกั  โดยมีห้องพกัส าหรับผูสู้บบุหร่ี 
/ ปลอดบุหร่ีได ้โดยอาจจะขอเปล่ียนห้องไดต้ามความประสงคข์องผูท่ี้พกั ทั้งน้ีขึ้นอยู่กบัความพร้อมให้บริการ
ของโรงแรม และไม่สามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ กรุณำแจ้งบริษัทฯ อย่ำงน้อย 7 วันก่อนกำร
เดินทำง มิฉะนั้นบริษทัฯไม่สามารถจดัการไดล้่วงหนา้ได ้ 

10. มคัคุเทศก์ พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธิในการให้ค  าสัญญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั นอกจากมีเอกสาร
ลงนามโดยผูมี้อ  านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านั้น 

11. ผูจ้ดัจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ ในกรณีท่ี
ผูเ้ดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรม



แรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเท่ียว อนัเน่ืองมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี 
เขา้ออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

12. กรณีตอ้งการพกัแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวน
สิทธิในการจดัหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คือ 1 หอ้งพกัคู่ และ 1 หอ้งพกัเด่ียว โดยไม่ค่าใชจ่้ายเพิ่ม  

13. สภาพการจลาจรในช่วงวนัเดินทางตรงกบัวนัหยดุเทศกาลของญ่ีปุ่ น หรือ วนัเสาร์อาทิตย ์รถอาจจะติด อาจท าให้
เวลาในการท่องเท่ียวและ ช้อปป้ิงแต่ละสถานท่ีนอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมคัคุเทศก์ และคนขยัรถในการ
บริหารเวลา ซ่ึงอาจจะขอความร่วมมือจากผูเ้ดินทางในบางคร้ังท่ีตอ้งเร่งรีบ เพื่อใหไ้ดท้่องเท่ียวตามโปรแกรม 

14. การบริการของรถบสัน าเท่ียวญ่ีปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่ น สามารถให้บริการวนัละ 10 ชัว่โมง ในวนั
นั้นๆ มิอาจเพิ่มเวลาได ้โดยมคัคุเทศก์และคนขบัจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยู่กบัสภาพ
การจราจรในวนัเดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนเวลาท่องเท่ียวตามสถานท่ีใน
โปรแกรมการเดินทาง 

 
 


