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TOKYO ซากุระ คาวาซึ 5 วัน 3 คืน 
เดนิทาง กุมภาพนัธ ์2563 

ราคาแนะน าเพียง 27,900.- 

 
เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1.  กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมือง) – โตเกียว (สนามบนินารติะ) (XW102 /02.45-10.25) 

วนัท่ี 2.  โตเกียว (สนามบนินารติะ) –กิจกรรมชงชา – กิจกรรม ณ ลานสกี – บฟุเฟตข์าปยูกัษ ์– แช่น า้แรธ่รรมชาต ิ

วนัท่ี 3.  เมืองคาวาซ ึ– ชมซากรุะแห่งคาวาซึ –โตเกียว – ชอ้ปปิง้ย่านชินจกู ุ

วนัท่ี 4.  วดัอาซากสุะ – ถ่ายรูปคูโ่ตเกียว สกายทรี –ตลาดปลาซึกจิิ - โอไดบะ – หา้งไดเวอร ์ซิตี ้– อควาซิตี ้– หมูบ่า้นเยอรมนั(ดงูานประดบัไฟ) 

วนัท่ี 5. วดันารติะ – ถนนหนา้วดันารติะซงั โอโมเตะซงัโดะ – โตเกียว (สนามบนินารติะ) - กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมือง) (XW101/13.55-18.25) 
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วันที ่1 
กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) - โตเกียว (สนามบินนาริตะ)  
(XW102 / 02.45-10.25) 

23.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชัน้ 3 เคานเ์ตอรส์ายการบินนกสกู๊ต (XW) 
พบเจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรบั พรอ้มอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน 

วันที ่2 
โตเกียว (สนามบินนาริตะ) - กิจกรรมชงชา - กิจกรรม ณ ลานสกี - บุฟเฟตข์าปู
ยักษ ์- แช่น า้แร่ธรรมชาติ 

02.45 น. ออกเดนิทางสูป่ระเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบนินกสกู๊ต เท่ียวบนิท่ี XW102   บริการอาหารและเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง 
10.25 น. เดนิทางถึง  สนามบนินาริตะ  ประเทศญ่ีปุ่ น (เวลาทอ้งถิ่นเรว็กวา่เวลาประเทศไทย 2 ชม.)  

 ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมือง ด่านศุลกากร และรบักระเป๋าเรียบรอ้ยแลว้  [ส าคัญมาก!!ไม่อนุญาตให้น าอาหารสด 
จ าพวก เนื้อสัตว ์พชื ผัก ผลไม้ เข้าประเทศญี่ปุ่นหากฝ่าฝืนมีโทษจับปรับได้] 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
 สมัผัสวฒันธรรมดัง้เดิมของชาวญ่ีปุ่ น นั่นก็คือ การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น (Sado) โดยการชงชาตามแบบญ่ีปุ่ นนั้น มีขัน้ตอน

มากมาย เริม่ตัง้แตก่ารชงชา การจบัถว้ยชา และการด่ืมชา ทกุขัน้ตอนนัน้ลว้นมีขัน้ตอนท่ีมีรายละเอียดท่ีประณีตและสวยงามเป็น
อย่างมาก และท่านยงัมีโอกาสไดล้องชงชาดว้ยตวัท่านเองอีกดว้ย  

 
 สมัผสั ลานสกี ใหท้กุท่านไดอ้ิสระเพลดิเพลนิสนกุสนานกบัการเลน่หิมะและเก็บภาพประทับใจ กลบัไปอวดคนทางบา้น  

เช่นหากท่านตอ้งการเลน่ เล่ือนหิมะ **สามารถเช่าอปุกรณ,์ ชดุส าหรบัเลน่สกีและเคร่ืองเลน่ทกุชนิด ราคาประมาณ 500-15,000 
เยน** 
หมายเหตุ: ในกรณีท่ี ลานสกีเขา้ไมไ่ดเ้น่ืองจากสภาพอากาศ บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปล่ียนโปรแกรมทัวรเ์ป็น Fuji Visitor Center 
ซึ่งท่านสามารถศกึษาความเป็นมาของภเูขาไฟฟจูิและเลือกซือ้ของท่ีระลกึเก่ียวกบัภเูขาไฟฟจูิได ้และยังเป็นจุดถ่ายรูปกับภูเขาไฟ
ฟจูิไดส้วยงามในช่วงฤดหูนาว 

 
ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม พเิศษเมนูขาปูยักษส์ไตลญ์ี่ปุ่น พร้อมน ้าจิม้รสเดด็ 
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ทีพั่ก น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ี่พกั FUJI HOTEL หรือเทียบเท่า 
ผ่อนคลายกับการแช่น ้าจากแร่ธรรมชาตสิไตลญ์ี่ปุ่น 

วันที ่3 เมืองคาวาซึ - ชมซากุระแหง่คาวาซึ - โตเกียว - ช้อปป้ิงย่านชินจูกุ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 เดนิทางสู่เมืองคาวาซึ เมืองทางตอนลา่งของแถบคนัโต มีช่ือเสียงในการจดั งานเทศกาลซากุระคาวาซ ึจดัขึน้ท่ีริมฝ่ังแม่น า้คา

วาซึรวมระยะทางยาวประมาณ 4 กิโลเมตร เทศกาลนีจ้ะเริ่มจัดช่วงกลางเดือนกุมภาพนัธ์-ตน้เดือนมีนาคมเป็นประจ าทุกปี เพ่ือ
เป็นการเฉลมิฉลองการออกดอกซากรุะและดงึดดูนกัท่องเท่ียวเกือบสองลา้นคนมาท่องเท่ียวและชมซากุระ ตน้ซากุระในเมืองนีมี้
หลากหลายสายพนัธุ ์และมกัจะเริ่มบานในตน้เดือนกุมภาพนัธข์ึน้อยู่กับอุณหภูมิในแต่ละปี เช่น ซากุระคาวาซึ ท่ีถูกคน้พบครัง้
แรกในเมืองคาวาซึปี 1950 ปลกูมากท่ีสดุบริเวณริมแม่น า้คาวาซึ ซึ่งปัจจุบนัมีอายุกว่า 60 ปีแลว้ โดยในเทศกาลจะมีการตัง้บูธ
จ าหน่ายอาหารปรุงสกุ อาหารแหง้จ าพวกผลไมท้อ้งถิ่น ของท่ีระลึก ใหทุ้กท่านไดเ้พลิดเพลินกับการชมซากุระและถ่ายรูปตาม
อธัยาศยั (เทศกาลซากุระทีค่าวาซึ อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ขึน้อยู่กับสภาพอากาศ) 

 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 เดนิทางกลับโตเกียว อิสระชอ้ปปิง้ใจกลางมหานครโตเกียวอันเล่ืองช่ืออย่าง ย่านชินจูกุ สินคา้หลากหลายท่ีเหมาะแก่ทุกเพศ
ทกุวยัไมว่า่จะเป็นถนนชอ้ปปิง้ใตด้นิ Subnade หา้งสรรพสนิคา้ชัน้น าท่ีเรียงรายอยู่รอบสถานีรถไฟใหญ่ชิจกู ุเช่น หา้งอิเซตนั หา้ง
มารุยอิ หา้งทาคาชิมายะ รา้นขายอุปกรณ์อิเลคทรอนิกสช่ื์อดงั อย่าง Bic camera Yodobashi Labi ทัง้สินคา้มากมาย เกมส ์
กนัดัม้ เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ นาฬกิา รา้นรอ้ยเยน ทัง้สนิคา้ทอ้ปแบรนด ์สนิคา้มือสอง  

 
ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่าตามอัธยาศัย 
ทีพั่ก น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ี่พกั TOKYO HOTEL  หรือเทียบเท่า 
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วันที ่4 
วัดอาซากุสะ - ถ่ายรูปคู่โตเกียว สกายทรี - ตลาดปลาซึกิจิ - โอไดบะ - 
หา้งไดเวอร ์ซิตี ้- อควาซิตี ้-  หมู่บ้านเยอรมัน (ดูงานประดับไฟ) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 วัดอาซากุสะ (Asakusa) วัดท่ีเก่าแก่ท่ีสดุในกรุงโตเกียว ขอพรจากพระพุทธรูปเจา้แม่กวนอิมทองค า ท่านยังจะไดเ้ก็บภาพ

ประทบัใจกบัโคมไฟขนาดยกัษท่ี์มีความสงูถึง 4.5 เมตรซึ่งแขวนอยู่บรเิวณประตทูางเขา้วดั และยงัสามารถเลือกซือ้เครื่องรางของ
ขลงัไดภ้ายในวดั ฯลฯ หรือเพลดิเพลนิกบั ถนนนาคามเิซะ ถนนชอ้ปปิง้ท่ีมี ช่ือเสียงของวดั มีรา้นขายของท่ีระลึกมากมายไม่ว่าจะ
เป็นเครื่องรางของขลงั ของเล่นโบราณ และตบทา้ยดว้ยรา้นขายขนมท่ีคนญ่ีปุ่ นช่ืนชอบ แมก้ระทั่งองคจ์ักรพรรดิองคปั์จจุบนัยัง
เคยเสดจ็อีกดว้ย 

 
 เดินสู่ริมแม่น า้ซูมิดะเพ่ือถ่ายรูปกับหอคอยท่ีสูงท่ีสุดในโลก หอคอยโตเกียวสกาย ทรี (Tokyo Sky tree) ท่ีเปิดเม่ือ 22 

พฤษภาคม 2555 มีความสงู 634 เมตร และสามารถท าลายสถิติความสงูของหอกวางตุง้ ในมณฑลกว่างโจว ซึ่งมีความสงู 600 
เมตร กบั CN Tower ในนครโตรอนโต ของแคนาดา ท่ีมีความสงู 553 เมตร 

 
 แหลง่รวมรา้นคา้ขายอาหารทะเลสดๆยามเชา้ ตลาดปลาซึกิจ ิเป็นตลาดคา้สง่อาหารทะเลสดอันโด่งดงัของมหานครโตเกียว ซึ่ง

ปัจจบุนัแมบ้รเิวณประมลูปลาไดถ้กูยา้ยไปเป็นท่ีเรียบรอ้ยแตย่งัคงมีรา้นคา้มากมายใหไ้ดเ้ลือกชิมอาหารทะเลสดๆกนัอย่างเตม็ท่ี 
กลางวัน อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 

 โอไดบะ (Odaiba) เป็นเกาะรวมศนูยก์ลางความบนัเทิง ย่านเมืองใหมท่ี่เกิดจากการถมทะเลขึน้มาเป็นเกาะ ตัง้แตปี่ ค.ศ. 1850 
เกาะนีเ้ป็นท่ีแสดงใหเ้ห็นถึง วิสยัทศัน ์และศกัยภาพของชาวญ่ีปุ่ น ท่ีสามารถสรา้ง สิง่ท่ีเป็นไปไมไ่ดใ้หเ้ป็นไปไดข้ึน้มา  
ใหท้่านไดช้อ้ปปิง้สนิคา้หลากหลายชนิดท่ีห้างไดเวอรซ์ิตี ้ ซึ่งภายในมีรา้นคา้ รา้นอาหาร และแหลง่บนัเทิงมากมาย และใหท้่าน
ถ่ายรูปกบักนัดัม้ตวัใหม ่RX-0 Unicorn  ขนาดเท่าของจรงิ ซึ่งมีขนาดใหญ่มาก ในบรเิวณหา้ง ก็จะมีรา้นคา้ส  าหรบัคอกนัดัม้ 
อย่างกนัดัม้คาเฟ่ และใหมล่า่สดุ เม่ือวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2562 ท่ีผา่นมากบัห้างสรรพสินค้าแห่งอนาคตของโดราเอมอน หรือ 
Doraemon Future Department ขึน้ช่ือวา่เป็น รา้นคา้ของโดราเอมอนแห่งแรกของโลก ภายในจึงประกอบดว้ยโซนรา้นคา้
ท่ีจ  าหน่ายสนิคา้ลขิสทิธิท์ัง้หมดของโดราเอมอนและเพ่ือนๆ รวมถึงมีสนิคา้หายากท่ีมีวางจ าหน่ายเฉพาะท่ีน่ีเท่านัน้ เรียกไดว้า่มี
สนิคา้ใหแ้ฟนๆ ไดเ้ลือกซือ้กนัอย่างจใุจเลยทีเดียว  วา่กันวา่ น่ีคือสถานท่ีท่ีเหล่าสาวก “โดราเอม่อน” ควรมาเยือนสกัครัง้ในชีวติ 
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เพราะจะไดส้มัผสักบัประสบการณส์ดุพเิศษ ราวกบัยกออกมาจากการต์นู ไมว่า่จะเป็นโซน “Secret Gadgets Lab” ท่ีจ  าลอง
บรรยากาศภายในใหผู้ม้าเยือนรูส้กึราวกบัว่าก าลงัไดส้มัผสักบัของวเิศษท่ีออกมาจากกระเป๋าของโดราเอมอ่นอย่างท่ีปรากฎอยู่ใน
เร่ือง รวมถึงโซน “Customization” ท่ีใหแ้ฟนๆ ของโดราเอมอ่นได ้สรา้งของวเิศษ ท่ีจะมีเพียงหนึ่งเดียวเป็นของตวัเองอีกดว้ย 
และห้างสรรพสินค้าอควาซิตี ้ หา้งดงัของย่านนีท่ี้ไมค่วรพลาด เพราะทัง้รา้นคา้ไมว่า่จะเป็นเสือ้ผา้ตา่งๆ รา้นอาหาร รา้นกาแฟ 
และโรงภาพยนตรท่ี์มีถึง 13 โรงดว้ยกนั จุดเด่นของทีน่ี่อยู่ทีช้ั่น 5 เป็น ราเม็ง ฟู๊ด ทมีพารค์ รวบรวมราเม็งชนิดตา่งๆจากทั่ว
ประเทศญ่ีปุ่ นมาไวท่ี้น่ี ส  าคญัดา้นหนา้ของหา้งสรรพสินคา้สามารถมองเห็นสะพานสายรุง้ไดอ้ย่างชดัเจน 

 
 หมู่บ้านเยอรมัน (Tokyo German Village) ตัง้อยู่ในจังหวดัชิบะ บนอาณาบริเวณขนาดใหญ่ ท่ีหมู่บา้นเยอรมนั นีมี้ทัง้เครื่อง

เล่นแบบสวนสนุกแต่ไม่หวือหวามาก โซนประสบการณ์ธรรมชาติ เกม กีฬา และโซนสัมผัสชีวิตสัตว ์รวมไปถึงมีกิจกรรม 
workshop ตา่งๆท่ีจ าลองเอาบรรยากาศของทอ้งทุ่งในเยอรมนี ท่ีมีทุ่งดอกไมไ้วใ้หถ้่ายรูปเล่น มีอาหารและไวนใ์หไ้ดเ้ลือกทานกัน
ตามอธัยาศยั ไฮไลท!์!! ตื่นตากบังานประดบัไฟท่ีสวยท่ีสดุแห่งหนึ่งของภมูภิาคคนัโต ประเทศญ่ีปุ่ น 

 
 ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่าตามอัธยาศัย ณ German Village 
ทีพั่ก น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ี่พกัโรงแรม HEDISTAR HOTEL NARITA  หรือเทียบเท่า 

วันที ่5 
วัดนาริตะ- ถนนหน้าวัดนาริตะซัง โอโมเตะซังโดะ – โตเกียว (สนามบินนาริตะ)-
กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) (XW101/13.55-18.25) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 วัดนาริตะซัง ชนิโชจิ (Naritasan Shinshoji Temple) มีประวตัิศาสตรอ์ันเก่าแก่ มีอายุยาวนานมากกว่า 1,000 ปี (สมยัเฮอัน 

ช่วงปลายศตวรรษท่ี 8) ซึ่งเป็น 1 ใน 3 วดัหลกัของลทัธิคนัโตท่ีไดส้รา้งขึน้อุทิศแด่ศาสนาพทุธใหก้ับเทพเจา้ฟูดเูมียวโอะ วดันีถื้อ
ไดว้่าเป็นวดัท่ีศกัดิส์ิทธิ์มากทางดา้นการขอพรเร่ืองความปลอดภัย แคลว้คลาดจากภัยอันตรายและอุบตัิเหตตุ่างๆ รวมทัง้เร่ือง
ความรกั หนา้ท่ีการงาน 

 น าท่านชอ้ปปิง้ ถนนช้อปป้ิงนาริตะ โอโมเตะซังโดะ ท่ีอยู่บรเิวณหนา้วดันารติะ ถนนท่ีเต็มไปดว้ยบรรยากาศญ่ีปุ่ นยอ้นยุค ทัง้
สองขา้งทางของถนนแห่งนีเ้ตม็ไปดว้ยตกึเก่าแบบดัง้เดมิ อาหารขึน้ช่ือของท่ีน่ีคือเนือ้ปลาไหลย่าง ขา้วหนา้ปลาไหล ซึ่งแต่ละรา้น
จะเลือกปลาไหลอย่างดี น ามาแร ่นึ่งและย่างอย่างพถีิพถินั นอกจากนีย้งัมีของท่ีระลกึอีกมากมายใหท้่านไดช้อ้ปปิง้อย่างจใุจ 
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 ได้เวลาอันสมควรน าท่านเดนิทางสู่สนามบนินาริตะ 
 ถึง สนามบนินารติะ ท าการเช็คอิน และโหลดกระเป๋าสมัภาระ 

13.55 น. น าท่านกลบัสู ่กรุงเทพฯ โดย สายการบนินกสกู๊ต เท่ียวบนิท่ี XW101  
(บริการอาหารและเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง) 

18.25 น. เดนิทางถึง สนามบนิดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 
** หากท่านทีต้่องออกต๋ัวภายใน (เคร่ืองบนิ,รถทัวร,์รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จ้าหน้าทีทุ่กคร้ังก่อนท าการ 

ออกต๋ัวเน่ืองจากสายการบนิอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท์ หรือ 

 เวลาบนิ โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 

ราคาแนะน าเพียง : TOKYO ซากุระ คาวาซึ 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินนกสกู๊ต  

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 
ปี (เสริมเตยีง)  

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 7 
ปี (ไม่เสริมเตยีง) 

ท่านละ 

พักเดีย่ว 
ท่านละ 

ไม่รวมต๋ัว 
ท่านละ 

วันที่ 12-16 ก.พ. 63 27,900.- 27,900.- 26,900.- 7,900.- 21,900 

วันที่ 13-17 ก.พ. 63 27,900.- 27,900.- 26,900.- 7,900.- 21,900 

วันที่ 14-18 ก.พ. 63 27,900.- 27,900.- 26,900.- 7,900.- 21,900 

วันที่ 15-19 ก.พ. 63 27,900.- 27,900.- 26,900.- 7,900.- 21,900 

วันที่ 16-20 ก.พ. 63 27,900.- 27,900.- 26,900.- 7,900.- 21,900 

วันที่ 17-21 ก.พ. 63 27,900.- 27,900.- 26,900.- 7,900.- 21,900 

วันที่ 18-22 ก.พ. 63 27,900.- 27,900.- 26,900.- 7,900.- 21,900 

วันที่ 19-23 ก.พ. 63 27,900.- 27,900.- 26,900.- 7,900.- 21,900 

วันที่ 20-24 ก.พ. 63 27,900.- 27,900.- 26,900.- 7,900.- 21,900 

วันที่ 21-25 ก.พ. 63 27,900.- 27,900.- 26,900.- 7,900.- 21,900 

วันที่ 22-26 ก.พ. 63 27,900.- 27,900.- 26,900.- 7,900.- 21,900 

วันที่ 23-27 ก.พ. 63 27,900.- 27,900.- 26,900.- 7,900.- 21,900 

ราคาเด็กทารก [อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดนิทางกลับ] ท่านละ 7,900 บาท ราคานีร้วมรายการทัวร ์ตั๋วเคร่ืองบิน  
 ไม่มีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษ 
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ราคาทัวรง์ต้นยังไม่รวมค่าทคิาทัวรข้์างต้นยังไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศนท์้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /

ท่าน/ทริป 

หัวหน้าทัวรท์ีดู่แลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเหน็สมควร 
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

 

เงือ่นไขการใหบ้ริการ 
1.  การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวน

ดงักลา่ว ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดินทาง 
2.  ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจา้หนา้ท่ีของบรษิัทฯเพื่อเช็คว่ากรุ๊ป

มีการคอนเฟิรม์เดินทางก่อนทกุครัง้ มิฉะนัน้ทางบรษิัทจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 
3.  การช าระคา่บรกิาร 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 15,000 บาท  
    3.2 กรุณาช าระคา่ทวัรส์ว่นท่ีเหลอื 15 วนัก่อนออกเดินทาง 
4. การยกเลกิารเดินทาง 

4.1 แจง้ยกเลกิ ก่อนการเดินทาง 45 วนั ไม่นบัวนัเดินทาง คืนคา่ใชจ้่ายทัง้หมด  
4.2 แจง้ยกเลกิ ก่อนเดินทาง 15 วนั ไม่นบัวนัเดินทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 15,000 บาท  
4.3 แจง้ยกเลกิ นอ้ยกวา่ 15 วนัการเดินทาง ทางบรษิัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด  
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการ
บินมีการการนัตีมดัจ าท่ีนั่งกบัสายการบินและค่ามัดจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER 
FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือ ค่าทัวรท์ั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 
4.5 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้
ประเทศท่ีระบุ ไวใ้นรายการเดินทาง บรษิัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไม่คืนคา่ทวัรไ์ม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 **ส าคญั!! บริษัทท าธุรกิจเพื่อการท่องเท่ียวเท่านัน้ ไม่สนบัสนุนใหล้กูคา้เดินทางเขา้ประเทศญ่ีปุ่ น
โดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและญ่ีปุ่ น ขึน้อยู่กับการ
พิจารณาของเจา้หนา้ท่ีเทา่นัน้ ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมืองดว้ยตวัของท่านเอง ทาง
มคัคเุทศกไ์ม่สามารถใหค้วามช่วยเหลอืใดๆไดท้ัง้สิน้** 
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4.6 เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่
เดินทาง   

 พรอ้มคณะถือวา่ทา่นสละสทิธ์ิ ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลบั ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

 กรณีทา่นมีความประสงคจ์ะตอ้งการปรบัเปลี่ยนระดบัชัน้ท่ีนั่งจากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกิจ โดยใช้
คะแนนจากบตัรสะสมไมล ์จะตอ้งด าเนินก่อนเดินทาง 7 วนัลว่งหนา้ และถา้โดยการช าระเงินเพื่อ
อพัเกรดตอ้งกระท าท่ีเคานเ์ตอรส์นามบิน ณ วนัเดินทาง เทา่นัน้  

2.  คา่ท่ีพกัหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทียบเทา่ 
** ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่
สามารถจัดหาห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ 
แยก 2ห้องคือ 1 TWN + 1SGL และอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป ** 

3.  คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนิด ตามท่ีระบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 
4.  เจา้หนา้ท่ีบรษิัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดินทาง 
5.  ค่าน า้หนกัสมัภาระรวมในตั๋วเครื่องบินนกสกู๊ต 20 กิโล  ค่าประกันวินาศภยัเครื่องบินตามเงื่อนไข

ของแตล่ะสายการบินท่ีมีการเรยีกเก็บ 
6.  คา่ประกนัอุบติัเหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  
 คา่รกัษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดินทางส  าหรบัครอบคลมุเรื่องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูล 
เพิ่มเติมกบัทางบรษิัทได ้**  

- เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอุบติัเหตุ 3 ลา้นบาท] 
**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอุบติัเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7.  ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3%  
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1.  คา่ท าหนงัสอืเดินทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ(ทางรัฐบาลญ่ีปุ่ นประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับ

คนไทย ผู้ที่ประสงคจ์ะพ านักระยะส้ันในประเทศญ่ีปุ่ นไม่เกิน 15  **ถ้ากรณีทางรัฐบาล
ญ่ีปุ่ นประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามที่
สถานทูตก าหนด) 
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2.  คา่ใชจ้่ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือท่ีระบุ อาทิเช่น คา่อาหาร - เครื่องด่ืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรีด ค่า
โทรศพัท ์ 

3.  คา่ภาษีน า้มนั ท่ีสายการบินเรยีกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบรษิัทฯไดอ้อกตั๋วเครื่องบิน 

4.  คา่ทิปมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทรปิ/ทา่น 
 

หมายเหตุ 
1.  บรษิัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะเลื่อนการเดินทางในกรณีท่ีมีผูร้ว่มคณะไม่ถึง 10 ทา่น 
2.  ขอสงวนสทิธ์ิการเก็บคา่น า้มันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัขึน้ก่อนวนั

เดินทาง 
3.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจ้งใหท้ราบล่วงหนา้อันเน่ืองจากสาเหตุ

ตา่งๆ 
4.  บรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความลา่ชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดั

หยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รบัผิดชอบของบรษิัทฯ 

5.  บรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน
เกิดจากการโจรกรรม และ อุบติัเหตจุากความประมาทของนกัทอ่งเท่ียวเอง 

6.  เม่ือทา่นตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัรท์ัง้หมดกับทางบริษัทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้
ยอมรบัเงื่อนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิตอ้งแจ้งล่วงหนา้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสภาวะ

อากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัอตัรา

แลกเปลี่ยนของเงินสกลุเยน 

 

รายละเอียดเก่ียวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กับคนไทย  
จากมาตรการยกเวน้วีซา่เขา้ประเทศญ่ีปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพ านกัระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไม่
เกิน 15 วนั ไม่วา่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พื่อการทอ่งเท่ียว เยี่ยมญาติ หรอืธุรกิจ อาจจะมีการ ถกูตรวจสอบ
เอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมือง เพื่อเป็นการยืนยนัวา่มีคณุสมบติัในการเขา้ ประเทศญ่ีปุ่ น 
**เอกสารท่ีอาจจะตอ้งใชใ้นการพิจารณาการอนญุาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตั๋วเครื่องบินและเอกสารเรื่องท่ีพกั
ทางบรษิัทจะจดัเตรยีมใหก้บัลกูทวัร ์แตท่ัง้นีข้ึน้อยูก่บัการพิจารณาของกองตรวจคนเขา้เมืองของญ่ีปุ่ น** 
1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่ น  
2. สิ่งท่ียืนยนัวา่ทา่นสามารถรบัผิดชอบคา่ใชจ้่ายท่ีอาจเกิดขึน้ระหวา่งท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น  
     (เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 
3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัทท่ี์ติดตอ่ไดร้ะหวา่งท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (เช่น คน รูจ้กั โรงแรม 

และอ่ืนๆ) 
 
ก าหนดการเดินทางระหว่างทีพ่ านักในประเทศญ่ีปุ่ น 
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คุณสมบัติการเข้าประเทศญ่ีปุ่ น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญ่ีปุ่ นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
1. หนงัสอืเดินทางอิเลก็ทรอนิกสท่ี์ยงัมีอายกุารใชง้านเหลอือยู ่
2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท าในประเทศญ่ีปุ่ นจะตอ้งไม่เป็นสิ่งท่ีขดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบติั

เพื่อการพ านกัระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านกัไม่เกิน 15 วนั 
 เป็นผูท่ี้ไม่มีประวติัการถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่ น หรอืมิไดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏิเสธ

ไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่เขา้ขา่ยคณุสมบติัท่ีอาจจะถกูปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 


