
 
 

 
 

 
 

 

            
** นมสัการขอพรจาก "หลวงพ่อโต ไดบุทสึ" พระพุทธรูปสาํริดองคใ์หญ่ที�ประดิษฐานอยูก่ลางแจง้ 
** ชม "ปราสาทโอดาวาระ" ปัจจุบนัไดถู้กขึ+นทะเบียนเป็นมรดกทางประวติัศาสตร์ของประเทศญี�ปุ่น 
** นาํท่านยอ้นลาํลึกวฒันธรรมกลิ�นอายสมยัเอโดะ ณ “เมอืงคาวาโกเอะ” เมืองแห่งประวติัศาสตร์ 
** ชมบรรยากาศธรรมชาติดว้ยการ “ล่องเรือโจรสลดั ณ ทะเลสาบอาชิ” ซึ�งเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟ 
** ชอ้ปสินคา้แบรนดเ์นมราคาถูก ณ "โกเทมบะเอ้าท์เลต็"  
** ใหท่้านไดผ้อ่นคลาย แช่นํ)าแร่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยกัษ์ อิ�มไม่อั+น 

 

กาํหนดการเดนิทาง  12-14 (วนัแม่) / 26-71 สิงหาคม 2889 

 (หากท่านมีจองตั�วภายในประเทศ รบกวน ขอเที�ยวบินกับเจ้าหน้าที� ก่อนจองตั�วค่ะ) 

 

วนัแรก  ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ- สนามบินนาริตะ - ออิอนพลาซ่า 
;<.;; น. พร้อมกนัที�ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั+น > ส่วนผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ขาออก ประตู ? เคาน์เตอร์ D 

โดย สายการบินไทย  เจา้หนา้ที� คอยใหก้ารตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกดา้นเอกสารก่อนขึ+นเครื�อง 
07.35 น. เหินฟ้าสู่ ประเทศญี�ปุ่น โดยสายการบินไทย เที�ยวบินที� TG 676 

(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชั�วโมง / เวลาทอ้งถิ�นจะเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชั�วโมง) 
H<.>< น. เดินทางถึงสนามบินนาริตะ ประเทศญี�ปุ่น หลงัจากผา่นขั+นตอนศุลกากรเรียบร้อยแลว้ 

จากนั+นนาํท่านเดินทางสู่ “ออิอนพลาซ่า” ศูนยร์วมแห่งสินคา้ชั+นนาํนานาชนิด อาทิ นาฬิกา, กลอ้ง, กระเป๋า, 
รองเทา้, เสื+อผา้ เป็นตน้ และยงัมี “ร้าน 100 เยน” สินคา้ทีมีคุณภาพดีจากประเทศญี�ปุ่นแต่ราคาแสนจะถูก เพื�อให้
ท่านไดช้อ้ปปิ+ ง และเลือกซื+อของฝากอยา่งเตม็ที� 
� อาหารคํ�าแบบอิสระ เพื�อใหท้่านไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร)  
� พกัที� NARITA GATEWAY HOTEL OR KIKUSUI HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 7 ดาว 



 

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

โกเทม็บะ เอ้าท์เลต็ - ออนเซ็น+ขาปูยกัษ์ไม่อั)น 
� รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั+นนาํท่านเดินทางสู่  “เมืองคามาคูระ” นาํท่านกราบนมสัการขอพรจาก 
“หลวงพ่อโต” หรือ “ไดบุทสึ” พระพุทธรูปสาํริดองคใ์หญ่ที�ประดิษฐานอยู่
กลางแจง้  ในอดีตกาลเคยประดิษฐานอยูใ่นวหิาร  แต่ต่อมาในปี ค.ศ. HPQR 
วหิารไดถู้กพายพุดัจนไดรั้บความเสียหาย  และต่อมาในปี ค.ศ. H>S< ถูกคลื�นยกัษก์ลืนหายไปในทะเล แต่องค์
พระมิไดช้าํรุดเสียหายแต่ประการใดจวบจนกระทั�งปัจจุบนันบัเป็นเวลากวา่ R;; ปีแลว้ และนาํท่านต่อสู่ 
“ปราสาทโอดาวาระ” หนึ�งในปราสาทที�เป็นตาํนานเล่าขานถึงความยิ�งใหญ่ในยคุสมยัโฮโจ ผูซึ้� งปกครอง
บา้นเมืองในแถบคนัโตในสมยัอดีตกาลไดถู้กสร้างขึ+นในปี ค.ศ.H>>U อีกทั+งยงัเป็นที�พาํนกับนฐานที�มั�นอนัสูง
ตระหง่านซึ�งสามารถสังเกตการณ์ไดอ้ยา่งกวา้งไกล แต่ใครไหนเลยจะล่วงรู้วา่ สถานที�แห่งนี+จกัเป็นดั�งอนุสรณ์
สถานสุดทา้ยแห่งตระกลูโฮโจ อุจิมาสะและจบสิ+นยคุสมยัโฮโจนบัแต่บดันั+นเป็นตน้มา ปัจจุบนัไดถู้กขึ+น
ทะเบียนเป็นมรดกทางประวติัศาสตร์ของประเทศญี�ปุ่น ไดรั้บการบูรณะขึ+นใหม่ในปี ค.ศ.ปี HRQ; เพื�อใหเ้ป็น
โบราณสถานของชาติ 

 � รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

จากนั+นนาํท่านเดินทางสู่ “ฮาโกเน่” แหล่งท่องเที�ยวยอดนิยมที�มีภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลงัและมีบ่อนํ+าพุร้อนซุก
ซ่อนอยูม่ากมาย นาํทุกท่าน “ล่องเรือโจรสลดั” ยงับริเวณ “ทะเลสาบอาชิ”เพื�อใหท้่านไดส้ัมผสับรรยากาศ
ธรรมชาติ และชมความงามของทะเลสาบนํ+าจืดขนาดใหญ่ที�เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเมื�อกวา่ P,;;; ปีที�
แลว้ จากนั+นนาํท่านชอ้ปปิ+ งอยา่งจุใจกบัสินคา้แบรนดเ์นมที� “โกเทม็บะ แฟคทอรีN เอ้าท์เลต็” แหล่งรวมสินคา้
นาํเขา้และสินคา้แบรนด์ญี�ปุ่นโกอินเตอร์มากมาย ทั+งกระเป๋า เครื�องประดบั และนาฬิกาหรู รองเทา้แฟชั�น สินคา้
สาํหรับคุณหนู และสินคา้อื�นๆอีกมากมาย  
� พกัที� FUJINOBO HOTEL OR KASUGAI VIEW HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 
� รับประทานอาหารคํNา ณ ห้องอาหารของโรงแรม พิเศษ!!ใหท้่านไดท้านขาปูยกัษ ์อนัขึ+นชื�อของญี�ปุ่น แบบ
ไม่อั+น 
พิเศษ! ณ โรงแรมที�พกัแห่งนี+  ท่านจะไดส้ัมผสักบัการอาบนํ+าแร่ หรือ เรียกอีกอยา่งวา่ออนน
เซ็น เพื�อผอ่นคลายความเมื�อยลา้ การอาบนํ+าแร่ จะทาํให ้เลือดลมดี, ผวิพรรณสดใส, 
สุขภาพดี, ผอ่นคลายความเมื�อยลา้ และยงัช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายอีกดว้ย 
 

    
 



วนัทีNสาม        ภูเขาไฟฟูจิ - โอชิโนะ ฮัคไค - วดัอาซากสุะ+ถ่ายภาพโตเกยีวสกายทรี - โอไดบะ -  

                       ห้างไดเวอร์ซิตี) (หุ่นกนัดั)ม) 
� รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั+นนาํท่านขึ+นสู่  “ภูเขาไฟฟูจิ” ที�ตั+งตระหง่านอยูเ่หนือเกาะญี�ปุ่นดว้ยความ
สูง P,UUQ เมตรจากระดบันํ+าทะเล นาํท่านขึ+นชมความงามกนัแบบใกลชิ้ดยงั
บริเวณ “ชั+น <” ของภูเขาไฟฟูจิ (หรือชั+นสูงสุดที�ทางอุทยานฯอนุญาตใหขึ้+นได้
ในวนันั+นๆ) เพื�อชมทศันียภาพโดยรอบของภูเขาไฟที�สามารถมองเห็น
ทะเลสาบทั+งหา้กระจายอยูโ่ดยรอบ จากนั+นนาํท่านเดินทางสู่ “โอชิโนะฮัคไค” บ่อนํ+าที�เกิดจากการละลายของ
หิมะบนภูเขาไฟฟูจิ ที�ใชเ้วลาอนัยาวนาน ในการไหลลงมาสู่พื+นดิน และซึมไปยงับ่อนํ+าแต่ละบ่อ ดงันั+นนํ+าที�อยู่
ในบ่อ จะเป็นนํ+าที�ใสสะอาด และสดชื�นมาก ในปี 1985 สถานที�แห่งนี+ยงัไดถู้กเลือกให้เป็น 1 ใน 100 อนัดบั 
แหล่งนํ+าจากธรรมชาติที�ดีที�สุดของญี�ปุ่นอีกดว้ย   
� รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

นาํท่านเดินทางสู่ “มหานครโตเกยีว” เพื�อนมสัการเจา้แม่กวนอิมทองคาํ ณ “วดัอาซากุสะ” วดัที�ไดชื้�อวา่เป็นวดั
ที�มีความศกัดิ\ สิทธิ\  และไดรั้บความเคารพนบัถือมากที�สุดแห่งหนึ�งในกรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองคเ์จา้แม่
กวนอิมทองคาํที�ศกัดิ\ สิทธิ\  ขนาด 5.5 เซนติเมตร ซึ� งมกัจะมีผูค้นมากราบไหวข้อพรเพื�อความเป็นสิริมงคลตลอด
ทั+งปี ประกอบกบัภายในวดัยงัเป็นที�ตั+งของโคมไฟยกัษที์�มีขนาดใหญ่ที�สุดในโลกดว้ยความสูง 4.5 เมตร   ซึ� ง
แขวนห้อยอยู ่ณ ประตูทางเขา้ที�อยูด่า้นหนา้สุดของวดั ที�มีชื�อวา่ “ประตูฟ้าคาํรณ” และถนนจากประตูเขา้สู่ตวั
วหิารที�ประดิษฐานเจา้แม่กวนอิมทองคาํ มีชื�อวา่ “ถนนนากามิเซะ” ซึ� งเป็นที�ตั+งของร้านคา้ขายของที�ระลึก
พื+นเมืองต่างๆ มากมาย อาทิ ขนมนานาชนิด ของเล่น รองเทา้ พวงกุญแจที�ระลึก ฯลฯ ใหทุ้กท่านไดเ้ลือกซื+อเป็น
ของฝากของที�ระลึก หลงัจากชอ้ปปิ+ งนาํทุกท่านเดิน ถ่ายรูปคู่กบั แลนดม์าร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริม
แม่นํ+าสุมิดะ “หอคอยโตเกยีวสกาย ทรี”(Tokyo Sky tree) หอส่งสัญญาณโทรคมนาคมที�สูงที�สุดในโลก ... เปิด
ใหบ้ริการเมื�อวนัที� ?? พฤษภาคม ?<<< โดยหอนี+ มีความสูง QP> เมตร สามารถทาํลายสถิติความสูงของหอ
กวางตุง้ ในมณฑลกวา่งโจว ซึ� งมีความสูง Q;; เมตร และหอซีเอ็น ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มี
ความสูง <<P เมตร ... ทิวทศัน์ของ “หอคอยโตเกียวสกายทรี”ที�บรรจุเทคโนโลยแีนวหนา้สุดสามารถมองเห็นได้
จากละแวกวดัอาซะกุซ่าที�เต็มไปดว้ยกลิ�นอายแบบเมืองเก่าของเอะโดะ  
จากนั+นเดินทางสู่ “โอไดบะ” ยา่นเมืองใหม่ที�เกิดจากการถมทะเลขึ+นมาเป็นเกาะ เดินทางสู่หา้ง “DiverCity 

Tokyo Plaza” ซึ� งเป็นอีกหนึ�งสถานที�ถูกสร้างขึ+นมาเพื�อดึงดูดนกัท่องเที�ยวทั+งชาวญี�ปุ่น และชาวต่างชาติ ภายใต้
คอนเซ็ปท ์“Theatrical City Space” แหล่งชอ้ปปิ+ งขนาดใหญ่ที�มีร้านคา้ต่างๆ มารวมตวักนัอยูถึ่ง H<> ร้าน ท่าน
จะไดช้มหุ่นยนต ์GUNDAM ตวัโตเท่าขนาดจริง ยนืรอตอ้นรับท่านที�ดา้นหนา้ของหา้ง ที�เป็นเสมือนสัญลกัษณ์
ของสถานที�แห่งนี+  อีกทั+งยงัมี “GUNDAM Front Tokyo” Theme Park แห่งใหม่ที�จะบอกผา่นความยิ�งใหญ่ของ 
GUNDAM ไปทั�วโลก (ไม่รวมค่าเขา้ชม)  
� อาหารคํ�าแบบอิสระ เพื�อใหท้่านไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร)  
� พกัที� HARUMI GRAND HOTEL OR APA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 7 ดาว 

 



                   
 
 
 
 
 

วนัทีNสีN      เมอืงคาวาโกเอะ + ย่านคาชิย่า โยโกโช - ศาลเจ้าเมจิ - ย่านฮาราจูก ุ- ย่านชินจูก ุ
� รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั+นนาํท่านสู่ “เมืองคาวาโกเอะ” เมืองแห่งประวติัศาสตร์ที�ยงัคงไวซึ้� ง
วฒันธรรมและกลิ�นอายในสมยัเอโดะ บรรยากาศของเมืองนี+ท่านจะไดพ้บ
เห็น บา้นโกดงัของพอ่คา้ในสมยัก่อนตั+งเรียงราย และโทคิ-โนะ-คาเนะ(หอ
ระฆงั) จะมีเสียงระฆงับอกเวลา คุณจะรู้สึกวา่ไดเ้ดินทางยอ้นกลบัไปใน
สมยัเอโดะโบราณ ในคาวาโกเอะ คุณจะไดส้ัมผสัความเป็นญี�ปุ่นแบบ
ดั+งเดิมแท้ๆ  และซึมซบัความรู้สึกในสมยัเอโดะ ซึ� งไม่สามารถพบเห็นไดที้�โตเกียว เดินทางต่อกนัที� “ย่านคาชิย่า 

โยโกโช” (Penny Candy Alley) เป็นตรอกที�มีชื�อเสียงในเมืองคาวาโกเอะ ซึ� งเป็นถนนปูดว้ยหินและฝังดว้ยแกว้
หลากสี และดว้ยร้านขายลูกกวาดแบบญี�ปุ่นดั+งเดิมถึง ?? ร้าน ร้านขายลูกกวาดในตรอกนี+จะส่งต่อรสชาติที�
คุน้เคยและชวนใหนึ้กถึงความหลงัของวนัที�ผา่นไป เมื�อใครก็ตามไดล้องยา่งกา้วเขา้ไปในร้านเหล่านี+  จะรู้สึกวา่
ตวัเองกลบัไปเป็นเด็กอีกครั+ ง สถานที�แห่งนี+ เป็นที�ที�ทาํให้ผูค้นทุกรุ่นตื�นเตน้ ทั+งเด็กๆ ที�ไม่คุน้เคยกบัลูกกวาด
แบบดั+งเดิมและผูใ้หญ่ที�อยากรําลึกถึงความหลงั 
                  นาํท่านชม “ศาลเจ้าเมจิ” ศาลเจา้ชินโตที�สาํคญัของมหานครโตเกียว ไดเ้คยถูกทาํลายในช่วง
สงครามโลกครั+ งที�สอง และไดรั้บการบูรณะขึ+นใหม่ในปี ค.ศ. HS<R โดยมีเอกลกัษณ์เด่นคือซุม้ประตูที�ทาํดว้ย
ไมที้�ใหญ่ที�สุดในญี�ปุ่น จากนั+นเดินทางสู่ “ย่านฮาราจูกุ” แหล่งรวมแฟชั�นทนัสมยัของวยัรุ่นญี�ปุ่น อิสระกบั
การชอ้ปปิ+ งยงั “ตรอกทาเคชิตะ” สองขา้งทางเรียงรายไปดว้ยร้านขายของวยัรุ่น เสื+อผา้ เครื�องประดบั รองเทา้ 
กระเป๋า ร้านฟาสทฟ์ูดที�วนัสุดสัปดาห์จะเป็นแหล่งนดัพบของพวก “แต่งตวัประหลาด” หรือ “ COSPLAY ” มกั
มาแต่งหนา้และเปลี�ยนเสื+อผา้กนั ร้านเครปญี�ปุ่นอร่อยๆมากมาย ร้าน 100 เยน หรือเลือกชอ้ปปิ+ งแบบสบายๆบน
ถนน “โอโมเตะซนัโด” ดว้ยบรรยากาศคลา้ยยโุรปกบัตึกร้านคา้ที�ออกแบบและตกแต่งสไตลย์โุรป  
จากนั+นนาํท่านสู่ “ย่านชินจูกุ” ยา่นแห่งความเจริญอนัดบัหนึ�งของกรุงโตเกียว 
ท่านจะไดพ้บกบัหา้งสรรพสินคา้ และร้านขายของเป็นพนัๆ ร้าน ซึ� งจะมีผูค้น
นบัหมื�นเดินกนัขวกัไขว ่ถือเป็นจุดนดัพบยอดนิยมอีกดว้ย เชิญท่านเลือกชม
สินคา้มากมาย อาทิ เครื�องใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถ่ายรูป, นาฬิกา, เสื+อผา้, รองเทา้
แฟชั�น และเครื�องสาํอาง เป็นตน้ อิสระใหท้่านไดเ้พลินเพลินกบัการ “เลือกชม
และซื+อ” สินคา้ตามอธัยาศยั 
สมควรแก่เวลา เดินทางสู่ “สนามบินฮาเนดะ” เพื�อเตรียมตวัเดินทางกลบั 



� รับประทานอาหารกลางวนั และคํ�าแบบอิสระ เพื�อให้ท่านไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร)  
 

     
 
 
 

วนัทีNห้า  สนามบินฮาเนดะ - กรุงเทพฯ 
;;.?; น.   เหินฟ้าสู่เมืองไทย โดยสายการบินไทย เที�ยวบินที� TG 641 
;4.50 น.   เดินทางถึงเมืองไทย พร้อมกบัความประทบัใจเตม็เปี� ยม 
   

 
หมายเหตุ :  รายการต่างๆ สามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื�องจากภยัธรรมชาติ, สภาวะอากาศ,  

การเมือง, สายการบิน เป็นตน้ อีกทั+งโรงแรมต่างๆที�ระบุในรายการนี+อาจมีการปรับยา่น และสถานที�ตั+ง ไดต้ามความเหมาะสม  
ทั+งนี+ ยงัคงไวซึ้� งระดบัในมาตรฐานเดียวกนั โดยบริษทัจะคาํนึงถึงความสะดวกของเส้นทางออนทวัร์เป็นสาํคญั 

โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
 

เดนิทาง  12-16 สิงหาคม 2889 (วนัแม่) 

อตัราค่าบริการ สาํหรับคณะ 30 ท่านขึ+นไป 

ผูใ้หญ่ PQ,S;; บาท 
เดก็อาย ุU-HHปี / มีเตียง  PQ,S;; บาท 
เดก็อาย ุ?-Q ปี / ไม่มีเตียง P>,S;; บาท 
พกัเดี�ยวจ่ายเพิ�ม (จากราคาผูใ้หญ่) Q,;;; บาท 
ไม่ใชต้ั~วเครื�องบิน ลด (ทั+งเดก็และผูใ้หญ่) -H?,;;; บาท 

เดก็ทารก อายตุ ํ�ากวา่ ? ปี (ณ. วนัเดินทาง) เช็คราคาตั~วก่อนทาํการจองค่ะ 
 
 

เดนิทาง  27 - 31 สิงหาคม 2889 

อตัราค่าบริการ สาํหรับคณะ 30 ท่านขึ+นไป 

ผูใ้หญ่ P<,S;; บาท 



เดก็อาย ุU-HHปี / มีเตียง  P<,S;; บาท 
เดก็อาย ุ?-Q ปี / ไม่มีเตียง PP,S;; บาท 
พกัเดี�ยวจ่ายเพิ�ม (จากราคาผูใ้หญ่) Q,;;; บาท 
ไม่ใชต้ั~วเครื�องบิน ลด (ทั+งเดก็และผูใ้หญ่) -H?,;;; บาท 

เดก็ทารก อายตุ ํ�ากวา่ ? ปี (ณ. วนัเดินทาง) เช็คราคาตั~วก่อนทาํการจองค่ะ 
 

 

อตัราค่าบริการนี)รวม 
o ตั~วเครื�องบินไป-กลบั ตามเส้นทางและสายการบินที�ระบุในโปรแกรม (ชั+นทศันาจร) 
o ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร์ 
o ค่าธรรมเนียมนํ+ามนัที�สายการบินเรียกเก็บ (คาํนวณ ณ วนัที� PH/</?<<S) 
o ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที�ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
o โรงแรมที�พกัตามระบุไวใ้นรายการ หรือในระดบัเดียวกนั (พกัหอ้งละ ? หรือ P ท่าน) 
o ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหวา่งการเดินทาง  ***ไม่คุม้ครองเด็กอายตุ ํ�ากวา่ 1เดือน 

วงเงินทุนชีวิตท่านละ ?,;;;,;;; บาท ดูแลค่ารักษาพยาบาลอุบติัเหตุ และอาหารเป็นพิษระหวา่งเดินทาง  
o การบริการของมัคคุเทศก์จากเมืองไทยตลอดการเดินทาง 1 ท่าน 
 
อตัราค่าบริการนี)ไม่รวม 
o ค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม U% และค่าภาษีหกั ณ ที�จ่าย P% 
o ค่าทาํหนงัสือเดินทาง / ต่อหนา้เล่มหนงัสือเดินทาง 
o ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเครื�องดื�มในหอ้งพกั และค่าอาหารที�สั�งมาในหอ้งพกั เป็นตน้ 
o ค่าอาหารและเครื�องดื�มที�สั�งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที�บริษทัจดัให ้ในรายการทวัร์ 
o ค่านํ+าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีที�เกินกวา่สายการบินกาํหนด (P; กิโลกรัมต่อท่าน) 
o ค่าทาํใบอนุญาตที�กลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 
o ค่าเปลี�ยนแปลงตั~ว กรณีไป-กลบัไม่พร้อมคณะ หรือเปลี�ยนคนเดินทาง (สอบถามค่าใชจ่้ายกบัเจา้หนา้ที�) 

 กรุณาแจง้อยา่งนอ้ย U วนัก่อนเดินทาง พร้อมหนา้พาสชดัเจนของคนเดินทางแทน 
o ค่าธรรมเนียมนํ+ามนัที�ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ�มเติมในภายหลงั 
o ค่าธรรมเนียมทิปไกด+์คนขบัรถ โดยประมาณ ?,;;; เยน (ประมาณ Q;; บาทไทย) เพิ�มเติมตามความพึงพอใจ 
o ค่าวซ่ีาเขา้ประเทศญี�ปุ่น ประเภทท่องเที�ยวระยะสั+น (สาํหรับผูถื้อหนงัสือเดินทางต่างชาติ) 
 
เงืNอนไขการสํารองทีNนัNง / ชําระเงิน / การยกเลกิ 

o กรุณาจองทวัร์ล่วงหนา้ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระมัดจําท่านละ 1k,kkk บาท 
o ส่วนที�เหลือชาํระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ ?; วนั มิฉะนั+นถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 
o กรณยีกเลกิการเดินทาง 71-m8 วนัก่อนเดินทาง ยดึมัดจําท่านละ 8,kkk บาท (นบัจากวนัที�ส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 



o กรณยีกเลกิการเดินทาง 21-7k วนัก่อนเดินทาง ยดึมัดจําท่านละ 1k,kkk บาท (นบัจากวนัที�ส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 
o กรณยีกเลกิการเดินทาง 11-20 วนัก่อนเดินทาง ยดึเงิน 8k% ของราคาทวัร์ (นบัจากวนัที�ส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 
o กรณยีกเลกิการเดินทาง 10 วนัก่อนเดินทาง ยดึเงิน 1kk% ของราคาทวัร์ (นบัจากวนัที�ส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 
o เนื�องดว้ยไม่ตอ้งยื�นวซ่ีาเขา้ประเทศญี�ปุ่น ทางบริษทัฯ จะไม่ทาํการเก็บเอกสารจริงใดๆ  

รบกวนส่งเอกสารเป็น สําเนาหน้าพาสปอร์ตทีNชัดเจน และมีอายุเหลอืการใช้งานไม่น้อยกว่า 4 เดือน 
พร้อมระบุห้องนอน, อาหารทีNไม่สามารถทานได้, ทีNนัNงทีNต้องการ, และเลขทีNสะสมไมล์  
ควรแจง้พร้อมสาํรองที�นั�ง หรือ H< วนัก่อนการเดินทาง เป็นอยา่งชา้ 

 

 

เงืNอนไขและข้อกาํหนดอืNนๆ 
o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ\ เปลี�ยนแปลงราคาในกรณีที�มีผูร่้วมเดินทางไม่ถึงจาํนวนที�ระบุ 
o กรณีท่านมีการเดินทางดว้ยตั~วเครื�องบินภายในประเทศตอ้งรบกวนแจง้ใหก้บัเราทราบ ณ วนัที�สาํรองที�นั�ง หากไม่มีการแจง้

เรื�องไว ้จะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายที�เกิดขึ+นจากตั~วเครื�องบินดงักล่าวได ้
o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิเก็บค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและภาษีตั~วทุกชนิดเพิ�ม หากสายการบินปรับขึ+นก่อนวนัเดินทาง 
o หากท่านไม่เดินทางกลบัพร้อมคณะทวัร์ ตั~วเครื�องบินขากลบัซึ� งยงัไม่ไดใ้ช ้ไมส่ามารถนาํมาขอคืนเงินได ้ 
o ในระหวา่งการท่องเที�ยวนี+  หากท่านไม่ใชบ้ริการใดๆ ไม่วา่ทั+งหมดหรือบางส่วน ถือวา่ท่านสละสิทธิ\  ไมส่ามารถเรียกร้องขอ

คืนค่าบริการได ้ 
o ค่าบริการที�ท่านชาํระกบัทางบริษทัฯ เป็นการชาํระแบบเหมาขาด และทางบริษทัฯไดช้าํระใหก้บับริษทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่ง

แบบเหมาขาดเช่นกนั ดงันั+นหากท่านมีเหตุอนัใดที�ทาํให้ท่านไม่ไดท้่องเที�ยวพร้อมคณะตามรายการที�ระบุไว ้ท่านจะขอคืน
ค่าบริการไม่ได ้ 

o ทางรัฐบาลญี�ปุ่นไดป้ระกาศยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญี�ปุ่นให้กบัคนไทยที�มีวตัถุประสงคเ์พื�อการพาํนกัระยะสั+นในประเทศ
ญี�ปุ่นนั+น ทางรัฐบาลญี�ปุ่นไดป้ระกาศเริ�มบงัคบัใชใ้นวนัที� 1 กรกฏาคม พ.ศ.2884 และสามารถพาํนกัในประเทศญี�ปุ่นได ้H< 
วนั (หากผูย้ื�นประสงคจ์ะพาํนกัในประเทศญี�ปุ่นเกิน H< วนั หรือไปทาํงาน หรือมีวตัถุประสงคอื์�นๆ จะตอ้งยื�นขอวีซ่า
ตามปกติ) 

o หากท่านถูกเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมืองของประเทศนั+นๆ ปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ�งอยู่
นอกเหนืออาํนาจและความรับผดิชอบของบริษทัฯทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ\ ที�จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั+งหมด  

o หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ไม่วา่ประเทศใดจนทาํใหท้่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได ้คณะทวัร์ท่านอื�นๆ รวมถึง
ไกดจ์ะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได ้จาํเป็นตอ้งออกเดินทางตามโปรแกรมที�วางไว ้แต่ทางตวัแทนบริษทัฯ จะทาํหนา้ที�
ประสานงานและเจา้หนา้ที�จะทาํการติดต่อช่วยเหลือท่านเป็นระยะ 

o บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ คน
ต่างดา้วที�พาํนกัอยูใ่นประเทศไทย แต่จะทาํหนา้ที�ช่วยเหลือเจรจา แต่อาํนาจสิทธิ\ ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเขา้เมือง  

o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ\ ที�จะไม่รับผดิชอบต่อค่าใชจ่้ายใดๆ ในกรณีที�เกิดเหตุสุดวสิัย เช่น การยกเลิกหรือล่าชา้ของสายการบิน, 
อุบติัเหตุ, ภยัธรรมชาติ, การนดัหยดุงาน, การจลาจล หรือสิ�งของสูญหายตามสถานที�ต่าง ๆ ที�เกิดเหนืออาํนาจควบคุมของ
บริษทัฯ  

o บริษทัฯ จะทาํหนา้ที�เป็นตวัแทนในการเรียกร้องค่าชดใชจ้ากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษทัขนส่งเมื�อเกิดการสูญหายของ 
สัมภาระระหวา่งการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดงักล่าว  

o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ\ ที�จะเปลี�ยนแปลงรายการทวัร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั+งนี+ทางบริษทัฯ จะยดึถือ
และคาํนึงถึงความปลอดภยั รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกคา้ส่วนมากเป็นสาํคญั 

o เมื�อท่านตกลงชาํระเงินไม่วา่ทั+งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเงื�อนไขขอ้ตกลงต่างๆ แลว้ 


