
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
            

** นมสัการขอพรจาก "หลวงพ่อโต ไดบุทสึ" พระพุทธรูปสาํริดองคใ์หญ่ท่ีประดิษฐานอยูก่ลางแจง้ 

** ชม "ปราสาทโอดาวาระ" ปัจจุบนัไดถู้กข้ึนทะเบียนเป็นมรดกทางประวติัศาสตร์ของประเทศญ่ีปุ่น 

** นาํท่านยอ้นลาํลึกวฒันธรรมกล่ินอายสมยัเอโดะ ณ “เมอืงคาวาโกเอะ” เมืองแห่งประวติัศาสตร์ 

** ชมบรรยากาศธรรมชาติดว้ยการ “ล่องเรือโจรสลดั ณ ทะเลสาบอาชิ” ซ่ึงเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟ 

** ชอ้ปสินคา้แบรนดเ์นมราคาถูก ณ "โกเทมบะเอ้าท์เลต็"  

** ใหท่้านไดผ้อ่นคลาย แช่นํา้แร่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยกัษ์ อ่ิมไม่อั้น 
 

กาํหนดการเดนิทาง  12-16 (วนัแม่) / 27-31 สิงหาคม 2559 

 (หากท่านมีจองต๋ัวภายในประเทศ รบกวน ขอเท่ียวบินกับเจ้าหน้าท่ี ก่อนจองต๋ัวค่ะ) 

 

วนัแรก  ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ- สนามบินนาริตะ - ออิอนพลาซ่า 

05.00 น. พร้อมกนัที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ส่วนผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ขาออก ประตู 2 เคาน์เตอร์ D 

โดย สายการบินไทย  เจา้หนา้ที่ คอยใหก้ารตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกดา้นเอกสารก่อนขึ้นเคร่ือง 

07.35 น. เหินฟ้าสู่ ประเทศญี่ปุ่ น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG676 

(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง / เวลาทอ้งถ่ินจะเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 

15.45 น. เดินทางถึงสนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น หลงัจากผา่นขั้นตอนศุลกากรเรียบร้อยแลว้ มคัคุเทศกน์าํท่านเดินทาง

สู่ “อิออนพลาซ่า” ศูนยร์วมแห่งสินคา้ชั้นนาํนานาชนิด อาทิ นาฬิกา, กลอ้ง, กระเป๋า, รองเทา้, เส้ือผา้ เป็นตน้ 

และยงัมี “ร้าน 100 เยน” สินคา้ทีมีคุณภาพดีจากประเทศญี่ปุ่ นแต่ราคาแสนจะถูก เพื่อให้ท่านไดช้อ้ปป้ิง และ

เลือกซ้ือของฝากอยา่งเตม็ที่ 

 อาหารคํ่าแบบอิสระ เพือ่ใหท้่านไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร)  

 พกัที่ NARITA GATEWAY HOTEL OR KIKUSUI HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

 

 



 
 

 

 

วนัทีส่อง  เมอืงคามาคุระ - หลวงพ่อโตคามาคุระ - ปราสาทโอดาวาระ (ด้านนอก) - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ -  

โกเทม็บะ เอ้าท์เลต็ - ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น 

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่  “เมืองคามาคูระ” นําท่านกราบนมสัการขอพรจาก 

“หลวงพ่อโต” หรือ “ไดบุทสึ” พระพุทธรูปสาํริดองคใ์หญ่ท่ีประดิษฐานอยู่

ก ล า ง แ จ้ง   ใ น อ ดี ต ก า ล เ ค ย ป ร ะ ดิ ษ ฐ า น อ ยู่ ใน วิ ห า ร  แ ต่ ต่ อ ม า ใ น ปี  

ค.ศ. 1368 วหิารไดถู้กพายพุดัจนไดรั้บความเสียหาย  และต่อมาในปี ค.ศ. 1495 

ถูกคล่ืนยกัษก์ลืนหายไปในทะเล แต่องคพ์ระมิไดช้าํรุดเสียหายแต่ประการใดจวบจนกระทัง่ปัจจุบนันบัเป็นเวลา

กวา่ 800 ปีแลว้ และนาํท่านต่อสู่ “ปราสาทโอดาวาระ” หน่ึงในปราสาทที่เป็นตาํนานเล่าขานถึงความยิง่ใหญ่ใน

ยคุสมยัโฮโจ ผูซ่ึ้งปกครองบา้นเมืองในแถบคนัโตในสมยัอดีตกาลไดถู้กสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1447 อีกทั้งยงัเป็นที่

พาํนกับนฐานที่มัน่อนัสูงตระหง่านซ่ึงสามารถสงัเกตการณ์ไดอ้ยา่งกวา้งไกล แต่ใครไหนเลยจะล่วงรู้วา่ สถานที่

แห่งน้ีจกัเป็นดัง่อนุสรณ์สถานสุดทา้ยแห่งตระกูลโฮโจ อุจิมาสะและจบส้ินยคุสมยัโฮโจนบัแต่บดันั้นเป็นตน้มา 

ปัจจุบนัไดถู้กขึ้นทะ เบียน เป็นมรดกทางประวติัศาสตร์ของประเทศญี่ปุ่น ไดรั้บการบูรณะขึ้นใหม่ในปี ค.ศ.ปี 

1860 เพือ่ใหเ้ป็นโบราณสถานของชาติ 

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ “ฮาโกเน่” แหล่งท่องเท่ียวยอดนิยมท่ีมีภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลงัและมีบ่อนํ้ าพุร้อนซุก

ซ่อนอยูม่ากมาย นาํทุกท่าน “ล่องเรือโจรสลัด” ยงับริเวณ “ทะเลสาบอาชิ”เพือ่ใหท้่านไดส้ัมผสับรรยากาศธรรม 

ชาติ และชมความงามของทะเลสาบนํ้ าจืดขนาดใหญ่ที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเม่ือกว่า 3,000  ปีที่แล้ว 

จากนั้นนาํท่านชอ้ปป้ิงอยา่งจุใจกบัสินคา้แบรนด์เนมท่ี “โกเท็มบะ แฟคทอร่ี เอ้าท์เล็ต” แหล่งรวมสินคา้นาํเขา้

และสินคา้แบรนด์ญี่ปุ่ นโกอินเตอร์มากมาย ทั้งกระเป๋า เคร่ืองประดับ และนาฬิกาหรู รองเทา้แฟชั่น สินคา้

สาํหรับคุณหนู และสินคา้อ่ืนๆอีกมากมาย  

 พกัที่ FUJINOBO HOTEL OR KASUGAI VIEW HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

 รับประทานอาหารคํา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม พเิศษ!!ใหท้่านไดท้านขาปูยกัษ ์อนัขึ้นช่ือของญี่ปุ่ น  

แบบไม่อั้น 

พเิศษ! ณ โรงแรมที่พกัแห่งน้ี ท่านจะไดส้มัผสักบัการอาบนํ้ าแร่ หรือ เรียกอีกอยา่งวา่ 

ออนเซ็น เพือ่ผอ่นคลายความเม่ือยลา้ การอาบนํ้ าแร่ จะทาํให้ เลือดลมดี, ผวิพรรณสดใส, สุขภาพดี, ผอ่นคลาย

ความเม่ือยลา้ และยงัช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายอีกดว้ย 

 

    

 

 



 
 

 

 

วนัทีส่าม        ภูเขาไฟฟูจ ิ- โอชิโนะ ฮัคไค - วดัอาซากสุะ+ถ่ายภาพโตเกยีวสกายทรี - โอไดบะ -  

                       ห้างไดเวอร์ซิตี ้(หุ่นกนัดั้ม) 

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้นนาํท่านขึ้นสู่  “ภูเขาไฟฟูจิ” ที่ตั้งตระหง่านอยูเ่หนือเกาะญี่ปุ่ นดว้ยความ

สูง 3,776 เมตรจากระดับนํ้ าทะเล นําท่านขึ้นชมความงามกันแบบใกล้ชิดยงั

บริเวณ “ชั้น 5” ของภูเขาไฟฟูจิ (หรือชั้นสูงสุดที่ทางอุทยานฯอนุญาตให้ขึ้นได้

ในวนันั้นๆ) เพือ่ชมทศันียภาพโดยรอบของภูเขาไฟที่สามารถมองเห็นทะเลสาบ

ทั้งหา้กระจายอยูโ่ดยรอบ จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ “โอชิโนะฮัคไค” บ่อนํ้ าที่เกิด

จากการละลายของหิมะบนภูเขาไฟฟูจิ ท่ีใชเ้วลาอนัยาวนาน ในการไหลลงมาสู่พื้นดิน และซึมไปยงับ่อนํ้ าแต่ละ

บ่อ ดงันั้นนํ้ าที่อยูใ่นบ่อ จะเป็นนํ้ าที่ใสสะอาด และสดช่ืนมาก ในปี 1985 สถานที่แห่งน้ียงัไดถู้กเลือกให้เป็น 1 

ใน 100 อนัดบั แหล่งนํ้ าจากธรรมชาติที่ดีที่สุดของญี่ปุ่ นอีกดว้ย   

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นาํท่านเดินทางสู่ “มหานครโตเกียว” เพือ่นมสัการเจา้แม่กวนอิมทองคาํ ณ “วัดอาซากุสะ” วดัที่ไดช่ื้อว่าเป็นวดั

ที่มีความศกัด์ิสิทธ์ิ และไดรั้บความเคารพนบัถือมากที่สุดแห่งหน่ึงในกรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองคเ์จา้แม่

กวนอิมทองคาํที่ศกัด์ิสิทธ์ิ ขนาด 5.5 เซนติเมตร ซ่ึงมกัจะมีผูค้นมากราบไหวข้อพรเพือ่ความเป็นสิริมงคลตลอด

ทั้งปี ประกอบกบัภายในวดัยงัเป็นที่ตั้งของโคมไฟยกัษท่ี์มีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลกดว้ยความสูง 4.5 เมตร   ซ่ึง

แขวนหอ้ยอยู ่ณ ประตูทางเขา้ที่อยูด่า้นหน้าสุดของวดั ท่ีมีช่ือว่า “ประตูฟ้าคาํรณ” และถนนจากประตูเขา้สู่ตวั

วหิารที่ประดิษฐานเจา้แม่กวนอิมทองคาํ มีช่ือว่า “ถนนนากามิเซะ” ซ่ึงเป็นที่ตั้งของร้านคา้ขายของที่ระลึกพื้น 

เมืองต่างๆ มากมาย อาทิ ขนมนานาชนิด ของเล่น รองเทา้ พวงกุญแจที่ระลึก ฯลฯ ให้ทุกท่านไดเ้ลือกซ้ือเป็น

ของฝากของที่ระลึก หลงัจากชอ้ปป้ิงนาํทุกท่านเดิน ถ่ายรูปคู่กับ แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริม

แม่นํ้ าสุมิดะ “หอคอยโตเกียวสกาย ทรี”(Tokyo Sky tree) หอส่งสัญญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก เปิด

ใหบ้ริการเม่ือวนัที่ 22 พฤษภาคม 2555 โดยหอน้ีมีความสูง 634 เมตร สามารถทาํลายสถิติความสูงของหอกวาง 

ตุง้ ในมณฑลกวางโจว ซ่ึงมีความสูง 600 เมตร และหอซีเอ็น ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มีความ

สูง 553 เมตร ทิวทศัน์ของ “หอคอยโตเกียวสกายทรี”ที่บรรจุเทคโนโลยแีนวหน้าสุดสามารถมองเห็นไดจ้าก

ละแวกวดัอาซากุสะที่เตม็ไปดว้ยกล่ินอายแบบเมืองเก่าของเอะโดะ  

จากนั้นเดินทางสู่ “โอไดบะ” ยา่นเมืองใหม่ที่เกิดจากการถมทะเลขึ้นมาเป็นเกาะ เดินทางสู่ห้าง “Diver City 

Tokyo Plaza” ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงสถานที่ถูกสร้างขึ้นมาเพือ่ดึงดูดนกัท่องเที่ยวทั้งชาวญี่ปุ่ น และชาวต่างชาติ ภายใต้

คอนเซ็ปท ์“Theatrical City Space” แหล่งชอ้ปป้ิงขนาดใหญ่ที่มีร้านคา้ต่างๆ มารวมตวักนัอยูถึ่ง 154 ร้าน ท่าน

จะไดช้มหุ่นยนต ์GUNDAM ตวัโตเท่าขนาดจริง ยนืรอตอ้นรับท่านที่ดา้นหนา้ของห้าง ที่เป็นเสมือนสัญลกัษณ์

ของสถานที่แห่งน้ี อีกทั้งยงัมี “GUNDAM Front Tokyo” Theme Park แห่งใหม่ที่จะบอกผ่านความยิง่ใหญ่ของ 

GUNDAM ไปทัว่โลก (ไม่รวมค่าเขา้ชม)  



 
 

 

 

 อาหารคํ่าแบบอิสระ เพือ่ใหท้่านไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร)  

 พกัที่ HARUMI GRAND HOTEL OR APA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

 

                   

 

 

วนัทีส่ี่      เมอืงคาวาโกเอะ + ย่านคาชิย่า โยโกโช - ศาลเจ้าเมจ ิ- ย่านฮาราจูก ุ- ย่านชินจูกุ 

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้นนาํท่านสู่ “เมืองคาวาโกเอะ” เมืองแห่งประวติัศาสตร์ท่ียงัคงไวซ่ึ้ง

วฒันธรรมและกล่ินอายในสมยัเอโดะ บรรยากาศของเมืองน้ีท่านจะไดพ้บ

เห็น บา้นโกดงัของพอ่คา้ในสมยัก่อนตั้งเรียงราย และโทคิ-โนะ-คาเนะ (หอ

ระฆงั) จะมีเสียงระฆังบอกเวลา คุณจะรู้สึกว่าได้เดินทางยอ้นกลับไปใน

สมยัเอโดะโบราณ ในคาวาโกเอะ คุณจะไดส้มัผสัความเป็นญี่ปุ่ นแบบดั้งเดิมแท้ๆ  และซึมซับความรู้สึกในสมยั

เอโดะ ซ่ึงไม่สามารถพบเห็นได้ที่โตเกียว เดินทางต่อกนัที่ “ย่านคาชิย่า โยโกโช” (Penny Candy Alley) เป็น

ตรอกที่มีช่ือเสียงในเมืองคาวาโกเอะ ซ่ึงเป็นถนนปูด้วยหินและฝังดว้ยแกว้หลากสี และดว้ยร้านขายลูกกวาด

แบบญี่ปุ่ นดั้งเดิมถึง 22 ร้าน ร้านขายลูกกวาดในตรอกน้ีจะส่งต่อรสชาติที่คุน้เคยและชวนให้นึกถึงความหลัง

ของวนัที่ผ่านไป เม่ือใครก็ตามได้ลองย่างก้าวเขา้ไปในร้านเหล่าน้ี จะรู้สึกว่าตวัเองกลับไปเป็นเด็กอีกคร้ัง 

สถานที่แห่งน้ีเป็นที่ที่ทาํให้ผูค้นทุกรุ่นต่ืนเตน้ ทั้งเด็กๆ ที่ไม่คุน้เคยกบัลูกกวาดแบบดั้งเดิมและผูใ้หญ่ที่อยาก

ราํลึกถึงความหลงั 

นาํท่านชม “ศาลเจ้าเมจิ” ศาลเจา้ชินโตท่ีสาํคญัของมหานครโตเกียว ไดเ้คยถูกทาํลายในช่วงสงครามโลกคร้ังที่

สอง และได้รับการบูรณะขึ้นใหม่ในปี ค.ศ. 1958 โดยมีเอกลกัษณ์เด่นคือซุ้มประตูที่ทาํดว้ยไม้ที่ใหญ่ที่สุดใน

ญี่ปุ่ น จากนั้นเดินทางสู่ “ย่านฮาราจูก”ุ แหล่งรวมแฟชัน่ทนัสมยัของวยัรุ่นญี่ปุ่ น อิสระกบัการชอ้ปป้ิงยงั “ตรอก

ทาเคชิตะ” สองขา้งทางเรียงรายไปดว้ยร้านขายของวยัรุ่น เส้ือผา้ เคร่ืองประดบั รองเทา้ กระเป๋า ร้านฟาสทฟู์ดที่ 

วนัสุดสปัดาห์จะเป็นแหล่งนดัพบของพวก “แต่งตวัประหลาด” หรือ “ COSPLAY ” มกัมาแต่งหน้าและเปล่ียน

เส้ือผา้กนั ร้านเครปญี่ปุ่ นอร่อยๆมากมาย ร้าน 100 เยน หรือเลือกชอ้ปป้ิงแบบสบายๆบนถนน “โอโมเตะซัน

โด” ดว้ยบรรยากาศคลา้ยยโุรปกบัตึกร้านคา้ที่ออกแบบและตกแต่งสไตลย์โุรป  

จากนั้นนาํท่านสู่ “ย่านชินจูกุ” ยา่นแห่งความเจริญอนัดบัหน่ึงของกรุงโตเกียว 

ท่านจะไดพ้บกบัห้างสรรพสินคา้ และร้านขายของเป็นพนัๆ ร้าน ซ่ึงจะมีผูค้น

นับหม่ืนเดินกนัขวกัไขว่ ถือเป็นจุดนัดพบยอดนิยมอีกดว้ย เชิญท่านเลือกชม

สินคา้มากมาย อาทิ เคร่ืองใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูป, นาฬิกา, เส้ือผา้, รองเท้า

แฟชัน่ และเคร่ืองสาํอาง เป็นตน้ อิสระใหท้่านไดเ้พลินเพลินกบัการ “เลือกชมและซ้ือ” สินคา้ตามอธัยาศยั 

สมควรแก่เวลา เดินทางสู่ “สนามบินฮาเนดะ” เพื่อเตรียมตวัเดินทางกลบั 



 
 

 

 

 รับประทานอาหารกลางวนั และคํ่าแบบอิสระ เพือ่ใหท้่านไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร)  

 

     

 

 

 

วนัทีห้่า  สนามบินฮาเนดะ - กรุงเทพฯ 

00.20 น.   เหินฟ้าสู่เมืองไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG661 

04.50 น.   เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพพร้อมกบัความประทบัใจ 
   

 

หมายเหตุ :  รายการต่างๆ สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากภยัธรรมชาติ, สภาวะอากาศ,  
การเมือง, สายการบิน เป็นตน้ อีกทั้งโรงแรมต่างๆที่ระบุในรายการน้ีอาจมีการปรับยา่น และสถานที่ตั้ง ไดต้ามความเหมาะสม  

ทั้งน้ียงัคงไวซ่ึ้งระดบัในมาตรฐานเดียวกนั โดยบริษทัจะคาํนึงถึงความสะดวกของเสน้ทางออนทวัร์เป็นสาํคญั 
โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 

เดนิทาง  12-16 สิงหาคม 2559 (วนัแม่) 

อตัราค่าบริการ สาํหรับคณะ 30 ท่านข้ึนไป 

ผูใ้หญ่ 36,900 บาท 

เดก็อาย ุ7-11ปี / มีเตียง  34,900 บาท 

เดก็อาย ุ2-6 ปี / ไม่มีเตียง 32,900 บาท 

พกัเด่ียวจ่ายเพิ่ม (จากราคาผูใ้หญ่) 6,000 บาท 

ไม่ใชต้ัว๋เคร่ืองบิน ลด (ทั้งเดก็และผูใ้หญ่) -12,000 บาท 

เด็กทารก อายตุ ํ่ากวา่ 2 ปี (ณ. วนัเดินทาง) เช็คราคาตัว๋ก่อนทาํการจองค่ะ 
 
 

เดนิทาง  27 - 31 สิงหาคม 2559 

อตัราค่าบริการ สาํหรับคณะ 30 ท่านข้ึนไป 

ผูใ้หญ่ 35,900 บาท 



 

เดก็อาย ุ7-11ปี / มีเตียง  33,900 บาท 

เดก็อาย ุ2-6 ปี / ไม่มีเตียง 31,900 บาท 

พกัเด่ียวจ่ายเพิ่ม (จากราคาผูใ้หญ่) 6,000 บาท 

ไม่ใชต้ัว๋เคร่ืองบิน ลด (ทั้งเดก็และผูใ้หญ่) -12,000 บาท 

เด็กทารก อายตุ ํ่ากวา่ 2 ปี (ณ. วนัเดินทาง) เช็คราคาตัว๋ก่อนทาํการจองค่ะ 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม 

o ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ตามเสน้ทางและสายการบินที่ระบุในโปรแกรม (ชั้นทศันาจร) 

o ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร์ 

o ค่าธรรมเนียมนํ้ ามนัที่สายการบินเรียกเก็บ (คาํนวณ ณ วนัที่ 31/5/2559) 

o ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทกุชนิด ตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

o โรงแรมที่พกัตามระบุไวใ้นรายการ หรือในระดบัเดียวกนั (พกัหอ้งละ 2 หรือ 3 ท่าน) 

o ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหวา่งการเดินทาง  ***ไม่คุม้ครองเด็กอายตุ ํ่ากวา่ 1 เดือน 

วงเงินทุนชีวิตท่านละ 2,000,000 บาท ดูแลค่ารักษาพยาบาลอุบติัเหตุ และอาหารเป็นพษิระหวา่งเดินทาง  

o การบริการของมัคคุเทศก์จากเมืองไทยตลอดการเดินทาง 1 ท่าน 

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

o ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 

o ค่าทาํหนงัสือเดินทาง / ต่อหนา้เล่มหนงัสือเดินทาง 

o ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั และค่าอาหารที่สัง่มาในหอ้งพกั เป็นตน้ 

o ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมที่สัง่พเิศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัจดัให ้ในรายการทวัร์ 

o ค่านํ้ าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกวา่สายการบินกาํหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน) 

o ค่าทาํใบอนุญาตที่กลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 

o ค่าเปล่ียนแปลงตัว๋ กรณีไป-กลบัไม่พร้อมคณะ หรือเปล่ียนคนเดินทาง (สอบถามค่าใชจ่้ายกบัเจา้หนา้ที่) 

 กรุณาแจง้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนเดินทาง พร้อมหนา้พาสชดัเจนของคนเดินทางแทน 

o ค่าธรรมเนียมนํ้ ามนัที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิม่เติมในภายหลงั 

o ค่าธรรมเนียมทิปไกด+์คนขบัรถ โดยประมาณ 2,000 เยน (ประมาณ 600 บาทไทย) เพิม่เติมตามความพงึพอใจ 

o ค่าวซ่ีาเขา้ประเทศญี่ปุ่ น ประเภทท่องเที่ยวระยะสั้น (สาํหรับผูถื้อหนงัสือเดินทางต่างชาติ) 

 

 



 
 

 

 

เงื่อนไขการสํารองทีน่ั่ง / ชําระเงิน / การยกเลิก 

o กรุณาจองทวัร์ล่วงหนา้ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระมัดจําท่านละ 10,000 บาท 

o ส่วนที่เหลือชาํระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 20 วนั มิฉะนั้นถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

o กรณยีกเลกิการเดนิทาง 31-45 วันก่อนเดินทาง ยดึมัดจําท่านละ 5,000 บาท (นบัจากวนัที่ส่งอีเมลย์นืยนัแจง้ยกเลิก) 

o กรณยีกเลกิการเดนิทาง 21-30 วันก่อนเดินทาง ยดึมัดจําท่านละ 10,000 บาท (นบัจากวนัที่ส่งอีเมลย์นืยนัแจง้ยกเลิก) 

o กรณยีกเลกิการเดนิทาง 11-20 วันก่อนเดินทาง ยดึเงิน 50% ของราคาทัวร์ (นบัจากวนัที่ส่งอีเมลย์นืยนัแจง้ยกเลิก) 

o กรณยีกเลกิการเดนิทาง 10 วันก่อนเดินทาง ยึดเงนิ 100% ของราคาทัวร์ (นบัจากวนัที่ส่งอีเมลย์นืยนัแจง้ยกเลิก) 

o เน่ืองดว้ยไม่ตอ้งยืน่วซ่ีาเขา้ประเทศญี่ปุ่ น ทางบริษทัฯ จะไม่ทาํการเก็บเอกสารจริงใดๆ  

รบกวนส่งเอกสารเป็น สําเนาหน้าพาสปอร์ตที่ชัดเจน และมีอายุเหลอืการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือนพร้อมระบุห้องนอน, 

อาหารที่ไม่สามารถทานได้, ที่น่ังที่ต้องการ, และเลขที่สะสมไมล์ ควรแจง้พร้อมสาํรองที่นัง่ หรือ 15 วนัก่อนการเดินทาง เป็น

อยา่งชา้ 

 

เงื่อนไขและข้อกําหนดอื่นๆ 

o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงราคาในกรณีที่มีผูร่้วมเดินทางไม่ถึงจาํนวนที่ระบ ุ
o กรณีท่านมีการเดินทางดว้ยตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศตอ้งรบกวนแจง้ใหก้บัเราทราบ ณ วนัที่สาํรองที่นัง่ หากไม่มีการแจง้

เร่ืองไว ้จะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากตัว๋เคร่ืองบินดงักล่าวได ้
o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิเก็บค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและภาษีตัว๋ทุกชนิดเพิม่ หากสายการบินปรับขึ้นก่อนวนัเดินทาง 
o หากท่านไม่เดินทางกลบัพร้อมคณะทวัร์ ตัว๋เคร่ืองบินขากลบัซ่ึงยงัไม่ไดใ้ช ้ไม่สามารถนาํมาขอคนืเงินได ้ 
o ในระหวา่งการท่องเที่ยวน้ี หากท่านไม่ใชบ้ริการใดๆ ไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน ถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่สามารถเรียกร้องขอ

คืนค่าบริการได ้ 
o ค่าบริการที่ท่านชาํระกบัทางบริษทัฯ เป็นการชาํระแบบเหมาขาด และทางบริษทัฯไดช้าํระใหก้บับริษทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่ง

แบบเหมาขาดเช่นกนั ดงันั้นหากท่านมีเหตุอนัใดที่ทาํใหท้่านไม่ไดท้อ่งเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว ้ท่านจะขอคืน
ค่าบริการไม่ได ้ 

o ทางรัฐบาลญี่ปุ่ นไดป้ระกาศยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญี่ปุ่ นใหก้บัคนไทยที่มีวตัถุประสงคเ์พือ่การพาํนกัระยะสั้นในประเทศ
ญี่ปุ่ นนั้น ทางรัฐบาลญี่ปุ่ นไดป้ระกาศเร่ิมบงัคบัใชใ้นวนัที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ.2556 และสามารถพาํนกัในประเทศญี่ปุ่ นได ้ 
15 วนั (หากผูย้ืน่ประสงคจ์ะพาํนกัในประเทศญี่ปุ่ นเกิน 15 วนั หรือไปทาํงาน หรือมีวตัถุประสงคอ่ื์นๆ จะตอ้งยืน่ขอวซ่ีา
ตามปกติ) 

o หากท่านถูกเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซ่ึงอยู่
นอกเหนืออาํนาจและความรับผดิชอบของบริษทัฯทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด  

o หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ไม่วา่ประเทศใดจนทาํใหท้่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได ้คณะทวัร์ท่านอ่ืนๆ รวมถึง
ไกดจ์ะไม่สามารถรอทา่น ณ สนามบนิได ้จาํเป็นตอ้งออกเดินทางตามโปรแกรมท่ีวางไว ้แต่ทางตวัแทนบริษทัฯ จะทาํหนา้ที่
ประสานงานและเจา้หนา้ที่จะทาํการติดต่อช่วยเหลือท่านเป็นระยะ 

o บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ คน
ต่างดา้วที่พาํนกัอยูใ่นประเทศไทย แต่จะทาํหนา้ที่ช่วยเหลือเจรจา แต่อาํนาจสิทธ์ิขาดเป็นของทางกองตรวจคนเขา้เมือง  

o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่รับผดิชอบต่อค่าใชจ่้ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวสิัย เช่น การยกเลิกหรือล่าชา้ของสายการบิน, 
อุบติัเหตุ, ภยัธรรมชาติ, การนดัหยดุงาน, การจลาจล หรือส่ิงของสูญหายตามสถานท่ีต่าง ๆ ท่ีเกิดเหนืออาํนาจควบคุมของ
บริษทัฯ  



 
 
 
 
 
o บริษทัฯ จะทาํหนา้ที่เป็นตวัแทนในการเรียกร้องค่าชดใชจ้ากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษทัขนส่งเม่ือเกิดการสูญหายของ 

สมัภาระระหวา่งการเดินทาง แต่จะไม่รับผดิชอบต่อการสูญหายดงักล่าว  
o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงรายการทวัร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะยดึถือ

และคาํนึงถึงความปลอดภยั รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกคา้ส่วนมากเป็นสาํคญั 
o เม่ือท่านตกลงชาํระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ แลว้ 
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