
 

 

รหัสทัวร B2B1900550 
ทัวรญี่ปุ�น โตเกียว ฟูจิสวย สะดดุตา 5 วัน 3 คืน (TG) 
อุทยานแหงชาติฮาโกเน และศาลเจาฮาโกเน 
ชมชิบะซากุระ หรือ ลาเวนเดอร ณ สวนดอกไมโออิชิ ปารค  
เยี่ยมชมภูเขาไฟฟูจิ ท่ีช้ัน 5 
ชม วัดอาซากุซะ 
แชน้ําแรธรรมชาติ และ บุฟเฟตขาปูยักษ 
 

 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 เสนทางการเดินทาง 

วัน โปรแกรมการเดินทาง เชา กลางวัน คํ่า โรงแรมท่ี
พัก 

1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนาริตะ 
[TG640 22.10-06.20+1]     

2 
สนามบินนาริตะ – อุทยานแหงชาติฮาโกเน – 
ศาลเจาฮาโกเน – หุบเขาโอวาคุดานิ – โก
เทมบะ พรีเมียม เอาทเล็ตส – แชน้ําแร
ธรรมชาติ – บุฟเฟตขาปูยักษ 

✈ � � 

FUJI 
HOTEL 

หรือ
เทียบเทา 

[♨] 

3 

ภูเขาไฟฟูจิ ช้ัน 5 (ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ) – 
ศูนยจําลองแผนดินไหว – ชมชิบะซากุระ หรือ 
ลาเวนเดอร ณ สวนดอกไมโออิชิ ปารค (ขึ้นอยู
กับสภาพอากาศ) – กิจกรรมชงชาแบบญี่ปุ�น – 
โตเกียว – ชอปปم�งชินจกุุ 

� � อิสระ 
TOKYO 
HOTEL 

หรือ
เทียบเทา 

4 อิสระชอปปم�งเมืองโตเกยีว หรือ เลือกซื้อทัวร
เสริมโตเกียวดิสนียแลนด � อิสระ อิสระ 

TOKYO 
HOTEL 

หรือ
เทียบเทา 

5 
วัดอาซากุซะ - หางไดเวอร ซิต้ี โอไดบะ - อิ
ออน – สนามบินนาริตะ – สนามบินสุวรรณภูมิ 
[TG677 17.25-21.55] 

� อิสระ ✈  



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนาริตะ [TG640 22.10-06.20+1] 
20.00 น. พรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคานเตอร C สายการ

บินไทย 
เจาหนาท่ีใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกดานเอกสารและสัมภาระ 
[สําคัญมาก!!ไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม 
เขาประเทศญี่ปุ�นหากฝ�าฝนมีโทษจับปรับได] 

22.10 น. ออกเดินทางสู สนามบินนาริตะ ประเทศญีปุ่�น โดยสายการบินไทย 
เท่ียวบินที่ TG 640 
สายการบินมีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง 

วันที่ 2 
สนามบินนาริตะ – อุทยานแหงชาติฮาโกเน – ศาลเจาฮาโกเน – หุบเขาโอ
วาคุดานิ – โกเทมบะ พรีเมียม เอาทเล็ตส – แชน้ําแรธรรมชาติ – บุฟเฟต
ขาปูยักษ  

06.20 น. เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ�น นําทานผานขั้นตอนการตรวจ
คนเขาเมืองและศุลกากรและเมื่อรับสัมภาระเรียบรอย ไกดจะพาทุกทาน
ไปขึ้นรถบัส เตรียมตัวออกเดินทาง พรอมกับรบกวนปรับนาฬิกาของทาน
ใหตรงตามเวลาของญี่ปุ�น ซึ่งเร็วกวาเมืองไทย 2 ชั่วโมง เพ่ือความสะดวก
ในการนัดหมายเวลา 

 อุทยานแหงชาติฮาโกเน (HAKONE IZU NATIONAL PARK) ตั้งอยูใน
จังหวัดคะนะงะวะ ชื่อเสียงในดานน้ําพุรอนซึ่งเกิดจากความรอนของภูเขา
ไฟรวมทั้งยังมีทิวทัศนของภูเขาไฟฟูจิที่สวยงาม นําทาน ลองเรือทะเลสาบ
อาชิ ซึ่งไดกอตัวจากลาวาของภูเขาไฟ ทานจะไดสัมผัสกับทัศนียภาพที่
สวยงามดั่งภาพวาดสะทอนลงสูทะเลสาบเปรียบดั่งสะทอนจากกระจกใส
บานใหญ  

 ศาลเจาฮาโกเน ( Hakone Shrine ) ตั้งอยูดานลางของภูเขาฮาโกเน
บริเวณชายฝم�งของทะเลสาบอาชิ (Lake Ashi) ถูกซอนอยู ในป�าลึก 
สังเกตงายๆคือจะมี เสาโทริอิสีแดง (Torii) ตั้งเดนอยูในทะเลสาบ และ
ทางเดินไปยังศาลเจาโดยสองขางทางจะมีตะเกียงแขวนเรียงรายอยูตลอด
ทาง ภายในศาลเจาน้ันมีบรรยากาศที่เงียบสงบอยูทามกลางตนไมใหญ มี
ความสวยงามตลอดทั้งป บางครั้งจะมีหมอกปกคลุมไปทั่ว 

 หุบเขาโอวาคุดานิ หรือ หุบเขานรก (Owakudani) ชมบอน้ําแรกํามะถัน
ที่สามารถตมไขไหสุก ดวยอุณหภูมิ 97 องศาเซลเซียส ชิมไขดํา ที่เชื่อกัน



 

 

วา เม่ือกินไขดํา 1 ฟอง จะทําใหมีอายุยืนยาวขึ้น 7 ป 
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร  
บาย 
 

 
ชอปปم�งสินคาแบรนดเนม โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอาทเล็ตส (Gotemba 
Premium Outlet) เป นห น่ึ งในสาขาแบรนด เอาท เล็ทที่ ก ระจาย
ครอบคลุมประเทศญี่ปุ�น ใหทานไดชอปปم�งอยางจุใจกับสินคาหลากหลาย
แบรนดดัง ทั้งในประเทศ และ ตางประเทศ เชน MORGAN, ELLE, 
BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL,TUMI,GAP, ARMANY, NIKE , 
ADIDAS ฯลฯ 

 
คํ่า 
 

 บริการอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม  
**พิเศษ เมนูขาปูยักษสไตลญี่ปุ�น พรอมน้ําจิ้มรสเด็ด** 

  นําทานเดินทางเขาสูที่พัก FUJI HOTEL หรือเทียบเทา  
หลังอาหารคํ่า ใหทานไดผอนคลายกับการแชน้ําจากแรธรรมชาติสไตล
ญี่ปุ�น 

วันที่ 3 ภูเขาไฟฟูจิ ช้ัน 5 (ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ) – ศูนยจําลองแผนดินไหว – 
ชมชิบะซากุระ หรือ ลาเวนเดอร ณ สวนดอกไมโออิชิ ปารค – กิจกรรมชง
ชาแบบญีปุ่�น – โตเกียว – ชอปปم�งชินจุกุ  

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรม 
 
 
 

เดินทางสู ภูเขาไฟฟูจิ (Mt.Fuji) ที่ตั้งตระหงานอยูเหนือเกาะญี่ปุ�นดวย
ความสูง3,776เมตร จากระดับน้ําทะเล นําทานขึ้นชมความงามกันแบบ
ใกลชิดยังบริเวณ “ชั้น 5” ของภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยูกับสภาพภูมิอากาศ) 
เพ่ือชมทัศนียภาพโดยรอบของภูเขาไฟที่ สามารถมองเห็นทะเลสาบทั้งหา
กระจายอยูโดยรอบ ใหทานไดสัมผัสอากาศอันบริสุทธิ์บนยอดเขาฟูจิ 
ถายภาพที่ระลึกกับภูเขาไฟที่ไดชื่อวามีสัดสวนสวยงามที่สุดในโลก ซึ่งเปน
ภูเขาไฟที่ยังดับไมสนิท และมีความสูงที่สุดในประเทศญี่ปุ�น 
หมายเหตุ: 
ในกรณีที่ ภูเขาไฟฟูจิไมสามารถขึ้นไดเน่ืองจากสภาพอากาศ ทางบริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนโปรแกรมทัวรเปน Fuji Visitor Center ซึ่งทาน
สามารถศึกษาความเปนมาของภูเขาไฟฟูจิและเลือกซื้อของที่ระลึก
เกี่ยวกับภูเขาไฟฟูจิได และยังเปนจุดถายรูปกับภูเขาไฟฟูจิไดสวยงาม 
จากน้ันเดินทางสู ศูนยจําลองแผนดินไหว หรือ FUJINOEKI โดยภายในมี



 

 

หองจัดแสดงขอมูลการปะทุของภูเขาไฟจากทุกมุมโลก มีหองจัดฉากการ
เกิดแผนดินไหว และ ความแรงของการสั่นสะเทือนในระดับริคเตอรตางๆ 
รวมไปถึงการเสนอแนวทางการเอาตัวรอดจากสิ่งกีดขวางตางๆ หลังจาก
เกิดแผนดินไหวไปแลว จากน้ันจะปดทายดวยโซนชอปปم�งสินคาตางๆ
มากมายท่ีเปนโปรดักสของญี่ปุ�น 

 สัมผัสวัฒนธรรมด้ังเดิมของชาวญี่ปุ�นน่ันก็คือ การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ�น โดย
การชงชาตามแบบญี่ปุ�นน้ัน มีข้ันตอนมากมาย เริ่มตั้งแตการชงชา การจับ
ถวยชา และการดื่มชา ทุกขั้นตอนน้ันลวนมีขั้นตอนที่มีรายละเอียดที่
ประณีตและสวยงามเปนอยางมาก และทานยังมีโอกาสไดลองชงชาดวย
ตัวทานเองอีกดวย ซ่ึงกอนกลับใหทานอิสระเลือกซื้อของที่ฝากของที่ระลึก
ตามอัธยาศัย 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร 
บาย 
 

กรุป 16-20 พฤษภาคม 2562 
ดอกชิบะซากรุะหรือดอกพิ้งคมอส (ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ) มีตนกําเนิดมา
จากทวีปอเมริกาตะวันออกเฉียง เหนือ ดอกไมชนิดน้ีมีหลายพันธุ ท้ังสี
ชมพูและสีขาว ดอกจะบานที่พ้ืนดิน ญี่ปุ�นนํามาปลูกตามรั้วบาน หรือ
ตามที่ลาดเอียง ดุจดังพรมผืนยักษ ในชวงฤดูใบไมผลิดอกไมจะบานและ
หนาตาดูคลายกับดอกซากุระ 
[สถานที่ชมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยูกับสภาพอากาศ] 

 กรุป 12-17 ก.ค. 62 /13-17 ก.ค.62 / 14-18 ก.ค.62/16-20 ก.ค.
62 
สวนดอกไมโออิชิ ปารค OISHI PARK (ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ) นับเปน
จุดชมวิวฟูจิที่สวยงามอีกแหงนึง ใหทานไดเพลิดเพลินไปกับการเดินชม
ถนนที่ประดับประดาไปดวยดอกไมที่มีความยาวประมาณ 350 เมตร 
พรอมชมความงามของภูเขาไฟฟูจิ(Fuji) ที่เปนฉากหลัง โดยสวนน้ีจะปลูก
ดอกไมสลับสับเปลี่ยนกันตลอด โดยชวงกลางเดือนมิถุนายนจนถึงเดือน
กรกฎาคม จะเปนชวงที่มีการจัดงาน Kawaguchiko Herb Festival 
ซึ่งเต็มไปดวย ดอกลาเวนเดอร (Lavandula) สงกลิ่นหอมไปทั่วทั้งสวน 

 เดิ นท างสู  เมื อ งโต เกี ย ว  (Tokyo) นํ าท านสู  ย านช อปปم� งชิ น จุ กุ  
(Shinjuku) ใหทานอิสระและเพลิดเพลินกับการชอปปم�งสินคามากมาย
และ เครื่องใชไฟฟ�า กลองถายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องเลนเกมส หรือ
สินคาที่จะเอาใจคุณผูหญิงดวย กระเป�า รองเทา เสื้อผา แบรนดเนม 



 

 

เสื้อผาแฟชั่นสําหรับวัยรุน เครื่องสําอางยี่หอดังของญี่ปุ�นไมวาจะเปน 
KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO 

คํ่า  อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย ณ แหลงชอปปم�ง 
  นําทานเดินทางเขาสูที่พัก TOKYO HOTEL หรือเทียบเทา 
วันที่ 4 อิสระชอปปم�งเมืองโตเกยีว หรือ เลือกซื้อทัวรเสริมโตเกียวดิสนียแลนด 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรม 
 
 
 
 
 
 

ใหทานไดเลือกอิสระทองเที่ยวตามสถานที่ตางๆใน เมืองโตเกียว โดยมี
ไกดคอยใหคําแนะนําทานในการเดินทาง เชนยานชินจูกุ (Shinjuku) 
แหลงบันเทิงและแหลงชอปปم�งขนาดใหญใจกลางเมืองหลวงโตเกียว เปน
ศูนยรวมแฟชั่นเกๆ เทหๆ ของเหลาบรรดาแฟชั่นนิสตา มีสถานีรถไฟชินจู
กุที่เปนเหมือนศูนยกลางของของยานน้ี ซึ่งเปนหน่ึงในสถานีที่คึกคักที่สุด
ในญี่ปุ�น ในแตละวันมีผูคนจํานวนมากถึง 2.5 ลานคนที่ใชบริการสถานี
แหงน้ี ทางดานตะวันตกยานน้ีที่เต็มไปดวยตึกระฟ�าหลายอาคาร มีทั้ง
โรงแรมชั้นนํา และในสวนทางดานตะวันออกน้ันคือ คาบูกิโจ (Kabuki-
jo) เปนยานที่เต็มไปดวยหางสรรพสินคา, รานเครื่องใชไฟฟ�าขนาดใหญ
อยาง Bic Camera และยานบันเทิงยามราตรีที่มีรานอาหารเยอะแยะ
มากมาย เชนรานอิซากายะ (Izakaya) เปนตนและยังมีสถานที่ทองเท่ียว
สําคัญๆตางๆมากมาย เชน 
ยานฮาราจูกยานชิบูยยานอากิฮาบาระไดเวอรวิตี้โอไดบะ ตลาดอาเมโย
โกะตลาดปลาสึคิจิศาลเจาเมยจTิokyo Sky Tree 
หรือเลือกซื้อทัวรเสริมโตเกียวดิสนียแลนด เต็มวัน เพิ่มผูใหญทานละ 
2,700 บาท / เด็ก 2,000 บาท ไมรวมคารถไฟในการเดินทาง [ราคา
อาจมีการเปลี่ยนแปลง] เชิญทานพบกับความอลังการซึ่งเต็มไปดวยเสนห
แหงตํานานและจินตนาการของการผจญภัย ใชทุนในการกอสราง 600 
ลานเยน โดยการถมทะเล ทานจะไดพบสัมผัสกับเครื่องเลนในหลาย
รูปแบบ เชน ทาทายความมันสเหมือนอยูในอวกาศไปกับ SPACE 
MOUTAIN, ระทึกขวัญกับ HAUNTED MANSION บานผีสิง, ตื่นเตน
กั บ  SPLASH MOUNTAIN, น่ั ง เรื อ ผ จญ ภั ย ใน ป� า กั บ  JUNGLE 
CRUISE, เที่ยวบานหมีพูห,ตะลุยอวกาศไปกับ BUZZ LIGHTYEAR’S 
ASTRO BLASTERS, เขาไปอยูในโลกแหงจินตนาการกับการตูนที่ทาน
ชื่นชอบของ WALT DISDEY 
* เพื่อใหทานไดสนุกสนานอยางเต็มที่จึงไมมีบริการอาหารกลางวันและ



 

 

อาหารคํ่า* 
  นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก TOKYO HOTEL หรือเทียบเทา 
วันที่ 5 วัดอาซากสุะ – หางไดเวอร ซิต้ี โอไดบะ (กันดั้มยักษ) – อิออน – 

สนามบินนาริตะ – สนามบินสุวรรณภูมิ [TG677 17.25-21.55] 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรม 

 
 

นมัสการเจาแมกวนอิมทองคํา ณ วัดอาซากุสะ (Asakusa) หรือ วัดเซน
โซจิ เปนวัดที่เกาแกและไดรับความเคารพจากชาวกรุงโตเกียวอยางมาก 
เพราะภายในอารามประดิษฐานองคเจาแมกวนอิมทองคําที่ศักดิ์สิทธิ์ 
ขนาด 5.5 เซนติเมตร และยังมี โคมไฟยักษ 4.5 เมตร ณ ประตูทางเขาที่
อยูดานหนาสุดของวัด ในนามประตูฟ�าคํารณและทานจะไดสนุกกับการ
เดินเลือกดูสินคาตางๆ สองขางทางของ ถนนนากามิเซะ ซึ่งมีรานคาขาย
ของที่ระลึกตางๆ มากมาย อาทิ ขนมนานาชนิด ของเลน รองเทา พวง
กุญแจท่ีระลึก ฯลฯ  

 
 

ไดเวอร ซิตี้ โอไดบะ (Diver city Odaiba) เมืองแหงศตวรรษที่ 21 ของ
มหานครโตเกียว ตั้งอยู ณ ริมอาวโตเกียวจุดชมวิวที่สวยงามของสะพาน
สายรุงที่เชื่อตอระหวางแผนดินใหมและแผนดินเกาที่เกิดจากการถมทะเล
ขึ้นมา อีกทั้งเทพีเสรีภาพที่ตั้งเดนเปนสงาอีกจุดถายรูปสวยของมหานคร
โตเกียว หางรานที่เรียงรายเชื่อตอกันบริเวณริมอาวน้ี รวมทั้ง Divercity 
ที่มีหุนยนตกันดั้มขนาดใหญยืนตระหงานอยูดานหนา อีกไฮไลตที่ตองมา
เยือนแหงมหานครโตเกียวอีกดวย ภายในหางเองก็มีรานคาสินคาและ
ภัตตาคารหลากหลายใหเลือกซื้อเลือกชิมกันอยางเต็มที่อีกดวย 

กลางวัน  อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย ณ แหลงชอปปم�ง 
 
 

ชอปปم�งตอที่ อิออน มอลล (Aeon Mall) หางสรรพสินคาที่มีสาขาอยูทั่ว
ประเทศญี่ปุ�น มีรานคาที่หลากหลายมากกวา 150 ราน เชน MUJI, 100 
yen shop, Sanrio store, Capcom games arcade , ร านขาย
เครื่องกีฬา และซุปเปอรมารเก็ตขนาดใหญ ใหทานไดเก็บจัดการลิสตของ
ฝากมาจากคนที่บานไดอยางครบครันเต็มท่ี 

 สมควรแกเวลาเดินทางนําทานเดินทางสูสนามบินนาริตะ 
17.25 น. ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินที่ TG677 

สายการบินมีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง 
21.55 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ  



 

 

โดยสายการบินไทย 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ 

พักหองละ 
2-3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง12ป  

[มีเตียง] 
พักกับผูใหญ 

 1 ทาน  
ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง12ป 

[มีเตียง] 
พักกับผูใหญ 

2 ทาน  
ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง7ป 
[ไมมีเตียง] 

พักกับผูใหญ 
2 ทาน  
ทานละ 

ราคา 
ไมรวมต๋ัว 
ทานละ 

พักเด่ียวเพิ่ม 
ทานละ 

16 พ.ค. - 20 พ.ค. 62 
    (วันหยุดวิสาขบูชา) 36,900. 36,900.- 36,900.- 35,900.- 25,900.- 7,900.- 
12 ก.ค. - 16 ก.ค. 62 

      (วันหยุดอาสาฬหบูชา) 37,900. 37,900.- 37,900.- 36,900.- 26,900.- 7,900.- 
13 ก.ค. - 17 ก.ค. 62 

     (วันหยุดอาสาฬหบูชา) 37,900. 37,900.- 37,900.- 36,900.- 26,900.- 7,900.- 
14 ก.ค. - 18 ก.ค. 62 

      (วันหยุดอาสาฬหบูชา) 36,900. 36,900.- 36,900.- 35,900.- 25,900.- 7,900.- 
16 ก.ค. - 20 ก.ค. 62 

      (วันหยุดอาสาฬหบูชา) 36,900. 36,900.- 36,900.- 35,900.- 25,900.- 7,900.- 

 **เน่ืองจากเปนราคาพิเศษ จึงไมมีราคาเด็ก ** 
ราคาเด็กทารก [อายุไมถึง 2 ปบริบรูณ ณ วันเดินทางกลับ]  ทานละ 10,500 บาท  

ราคาน้ีรวมรายการทัวร ต๋ัวเครื่องบิน 
***ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปมัคคุเทศกและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ตอทาน*** 

** โปรแกรมอาจจะมีการปรบัเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 
 
 
เงื่อนไขการใหบริการ 
1. การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว  
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2. ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯเพื่อเช็ควากรุป
มีการ 
 คอนเฟรมเดินทางกอนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบรษิัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น 
 



 

 

3. การชําระคาบริการ 
    3.1 กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 15,000 บาท  
    3.2 กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 15 วันกอนออกเดินทาง 
4.การยกเลิการเดินทาง 
4.1 แจงยกเลิก กอนการเดินทาง 45 วัน ไมนับวันเดินทาง คืนคาใชจายท้ังหมด  
4.2 แจงยกเลิก กอนเดินทาง 15 วัน ไมนับวันเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 15,000 บาท  
4.3 แจงยกเลิก นอยกวา 15 วันการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคาใชจายทั้งหมด  
4.4 ยกเวนกรุปที่ออกเดินทางชวงเทศกาลวันหยุด เชน ปใหม, สงกรานต เปนตน บางสายการบินมีการ

การันตีมัดจําท่ีน่ังกบัสายการบินและคามัดจําท่ีพัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน CHARTER FLIGHT 
จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือ คาทัวรทั้งหมด ไมวายกเลิกดวยกรณีใดๆ 

4.5 กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองท้ังกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขา
ประเทศที่ระบุ ไวในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

 **สําคัญ!! บริษัททําธุรกิจเพ่ือการทองเที่ยวเทาน้ัน ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขาประเทศญี่ปุ�นโดย
ผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผานการตรวจคนเขาเมือง ท้ังไทยและญี่ปุ�น ขึ้นอยูกับการพิจารณา
ของเจาหนาที่เทาน้ัน ลูกคาทุกทานตองผานการตรวจคนเขาเมืองดวยตัวของทานเอง ทางมัคคุเทศก
ไมสามารถใหความชวยเหลือใดๆไดทั้งสิ้น** 

4.6 เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบรกิารรายการใดรายการหน่ึง หรือไม
เดินทาง   

 พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบรกิารและเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1. คาต๋ัวโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยดัพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวรขางตน 
 กรณีทานมีความประสงคจะตองการปรับเปลีย่นระดบัชั้นที่น่ังจากชัน้ประหยัดเปนชั้นธุรกิจ โดยใช

คะแนนจากบัตรสะสมไมล จะตองดําเนินกอนเดินทาง 7 วันลวงหนา และถาโดยการชําระเงนิเพ่ือ
อัพเกรดตองกระทําที่เคานเตอรสนามบิน ณ วันเดินทาง เทาน้ัน  

2. คาท่ีพักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมท่ีระบุไวในรายการ หรือ ระดับเทียบเทา 
** ในกรณีที่ทานจองหองพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ท่ีนอนเสริม] แลวทางโรงแรมไมสามารถ
จัดหาหองพักแบบ TRIPLE ได ทางบริษัทอาจมีการจัดหองพักใหตามความเหมาะสมตอไป ** 

3. คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน 
4. เจาหนาที่บริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง 
 
 
 



 

 

5. คาน้ําหนักสัมภาระรวมในต๋ัวเครื่องบิน [การบินไทย 30 กิโล **ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เปน
ตนไป ทางสายการบินไทย มีการปรบัลดน้ําหนักสัมภาระโหลดใตทองเครื่องจาก 30กิโล เหลือเพียง 
20 กิโลเทาน้ัน ** แอรเอเซียเอกซ 20 กิโล / เจแปนแอรไลนและออลนิปปอน 2 ใบใบละไมเกิน 
23 กิโล] คาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงือ่นไขของแตละสายการบินที่มีการเรียกเกบ็ 

6. คาประกันอุบัติเหตคุุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท  
 คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม  
** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล  
เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได **  
- เบ้ียประกนัเร่ิมตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
- เบ้ียประกนัเร่ิมตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป **  
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ลานบาท] 
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป **  
  [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 
7. ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และหัก ณ ท่ีจาย 3%  
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
 1. คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ(ทางรัฐบาลญี่ปุ�นประกาศยกเลิกวซีาใหกับ
คนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ�นไมเกิน15 **ถากรณีทางรัฐบาลญีปุ่�นประกาศให
กลับมาใชวีซา ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายเพ่ิมในการขอวีซาตามที่สถานทูตกําหนด) 
 2. คาใชจายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือท่ีระบุ อาทิเชน คาอาหาร - เครื่องด่ืม นอกเหนือจากรายการ คาซัก
รีด คาโทรศัพท  
 3. คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบิน 
 4. คาทิปมัคคุเทศกและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ตอทาน  

 
 
 
 
 



 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย  
จากมาตรการยกเวนวซีาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ�น
ไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถูก
ตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเขาเมือง เพื่อเปนการยืนยันวามีคุณสมบัติในการเขา ประเทศ
ญี่ปุ�น 
 
**เอกสารที่อาจจะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตใหเขาประเทศ – ตั๋วเครื่องบินและเอกสารเร่ืองที่
พักทางบริษัทจะจัดเตรียมใหกับลูกทัวร แตทั้งน้ีขึ้นอยูกับการพิจารณาของกองตรวจคนเขาเมืองของ
ญี่ปุ�น** 
1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญีปุ่�น  
2. สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรบัผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น  
    (เชน เงินสด บัตรเครดติ เปนตน) 
3. ชื่อ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น (เชน คน รูจัก โรงแรม 
และอ่ืนๆ) 
4. กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น 

 
คุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุ�น (สําหรับกรณีการเขาประเทศญี่ปุ�นตามมาตรการยกเวนวีซา) 
1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกสท่ียังมีอายุการใชงานเหลืออยู 
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปุ�นจะตองไมเปนสิ่งที่ขัดตอกฎหมาย และเขาขายคุณสมบัติ
เพ่ือการพํานักระยะสั้น 
3. ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน 
4. เปนผูที่ไมมีประวัตกิารถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ปุ�น หรือมิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธ
ไมใหเขาประเทศ และไมเขาขายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ 

 



 

 

หมายเหตุ  
 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง 10 ทาน 
 2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอน
วันเดินทาง 
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุ
ตางๆ 

 4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การประทวง, 
การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือ
ความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

 5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของ
ทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตจุากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง 

 6. เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบรษิัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทาน
ไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  

 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิตองแจงลวงหนา ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ 
การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยูกับอัตรา
แลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน 

 


