
 

 

รหัสทัวร GQH1901780 
ทัวรญ่ีปุ�น TOKYO AUTUMN แสนพิเศษ 6 วัน 3 คืน [TG] 
อุทยานแหงชาติฮาโกเน ลองเรือทะเลสาบอาชิ หุบเขาโอวาคุดะนิ  

โกเทมบะ พรีเมียม เอาทเล็ตส ภูเขาไฟฟูจิ ช้ัน 5 ศูนยจําลองแผนดินไหว  

กิจกรรมชงชาแบบญี่ปุ�น สวนฮิตาชิซีไซดพารค พระพุทธรูปอุชิคุไดบุทสึ วัดอาซากุสะ  

ศาลเจาเมจิ ไดเวอร ซิต้ี  

พิเศษ ! แชน้ําแรธรรมชาติ + บุฟเฟตขาปูยักษ  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันท่ี 1  กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูม)ิ – โตเกียว (สนามบินฮาเนดะ) 
[TG682 22.45-06.55+1] 

19.00 น. คณะพรอมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคานเตอร C สายการบินไทย
เจาหนาที่ใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกดานเอกสารและสัมภาระ 

22.45 น. ออกเดินทางสู สนามบินฮาเนดะ ประเทศญี่ปุ�น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินท่ี 
TG682 
(สายการบินมีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

วันท่ี 2 
โตเกียว (สนามบินฮาเนดะ) – อุทยานแหงชาติฮาโกเน – ลองเรือทะเลสาบอาชิ– หุบ
เขาโอวาคุดะนิ – โกเทมบะ พรีเมียม เอาทเล็ตส – แชน้ําแรธรรมชาติ – บุฟเฟตขาปู
ยักษ  

06.55 น. เดินทางถึง สนามบินฮาเนดะ ประเทศญี่ปุ�น (เวลาทองถ่ินเร็วกวาเวลาประเทศไทย 2 
ชม.) 

 ผานข้ันตอนการตรวจคนเขาเมือง ดานศุลกากร และรับกระเป�าเรียบรอยแลว  [สําคัญ
มาก!!ไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศญี่ปุ�น
หากฝ�าฝนมีโทษจับปรับได] 

  อุทยานแหงชาติฮาโกเน (HAKONE IZU NATIONAL PARK) จุดชมวิวและเมือง
พักผอนตากอากาศท่ี ต้ังอยูในจังหวัดคะนะงะวะ มีช่ือเสียงในดานน้ําพุรอนซ่ึงเกิดจาก
ความรอนของภูเขาไฟรวมทั้งยังมีทิวทัศนของภูเขาไฟฟูจิที่สวยงาม ลองเรือทะเลสาบ
อาชิ (Lake Ashi Hakone Cruise) ทานจะไดสัมผัสประสบการณแปลกใหม
ลองเรือโจรสลัดเรือตนแบบจากการตูนดังของญ่ีปุ�น One Piece ชมบรรยากาศ
ธรรมชาติ ทัศนียภาพท่ีสวยงามของทะเลสาบน้ําจืดขนาดใหญท่ีเกิดจากการระเบิด
ของภูเขาไฟ (ลองเรือถายรูป 10 นาที) 

 หุบเขาโอวาคุดะนิ หรือ หุบเขานรก (Owakudani) บริเวณท่ีมีควันพวยพุงข้ึนมา
ตลอดท้ังป ทามกลางหุบเขาท่ีในวันอากาศดีมองเห็นภูเขาไฟฟูจิอยูเบ้ืองหนาไดอยาง
สวยงามมาก ทานสามารถเดินข้ึนชมบอน้ําแรกํามะถันท่ีสามารถตมไขไหสุก ดวย
อุณหภูมิ 97 องศาเซลเซียส ชิมไขดํา ท่ีเช่ือกันวา เมื่อกินไขดํา 1 ฟอง จะทําใหมีอายุ
ยืนยาวข้ึน 7 ป 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร 
 ชอปปم�งสินคาแบรนดเนมท่ี โกเทมบะ พรีเม่ียม เอาทเล็ตส (Gotemba Premium 

Outlet) เปนท่ีหน่ึงดานความหลากหลายของสินคาในสาขาเอาทเล็ตทท่ีมีช่ือเสียงและ
กระจายอยูตามเมืองพักผอนตางๆในประเทศญี่ปุ�น ใหทานไดชอปปم�งอยางจุใจกับ



 

 

สินคาหลากหลายแบรนดดัง ท้ังในประเทศ และ ตางประเทศ เชน MORGAN, 
ELLE, BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL,TUMI,GAP, ARMANY, NIKE , 
ADIDAS ฯลฯ 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม  
**พิเศษ เมนูขาปูยักษสไตลญี่ปุ�น พรอมน้ําจ้ิมรสเด็ด** 

ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก FUJI HOTEL หรือเทียบเทา  
หลังอาหารค่ํา ใหทานไดผอนคลายกับการแชน้ําจากแรธรรมชาติสไตลญ่ีปุ�น 

วันท่ี 3 
ภูเขาไฟฟูจิ ช้ัน 5 (ข้ึนอยูกับสภาพอากาศ) – ศูนยจําลองแผนดินไหว – กิจกรรมชงชา
แบบญ่ีปุ�น –โอชิโนะฮัคไก-ชมดอกคอสมอส (ข้ึนอยูกับสภาพอากาศ) - โตเกียว - ช
อปปم�งซินจุกุ  

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 เดินทางสู ภูเขาไฟฟูจิ (Mt.Fuji) ที่ต้ังตระหงานอยูเหนือเกาะญ่ีปุ�นดวยความสูง

3,776เมตร จากระดับน้ําทะเล นําทานข้ึนชมความงามกันแบบใกลชิดยังบริเวณ “ช้ัน 
5” ของภูเขาไฟฟูจิ (ข้ึนอยูกับสภาพภูมิอากาศ) เพ่ือชมทัศนียภาพโดยรอบของภูเขา
ไฟที่ สามารถมองเห็นทะเลสาบท้ังหากระจายอยูโดยรอบ ใหทานไดสัมผัสอากาศอัน
บริสุทธ์ิบนยอดเขาฟูจิ ถายภาพที่ระลึกกับภูเขาไฟที่ไดช่ือวามีสัดสวนสวยงามที่สุดใน
โลก ซ่ึงเปนภูเขาไฟที่ยังดับไมสนิท และมีความสูงท่ีสุดในประเทศญ่ีปุ�น 
หมายเหตุ: 
ในกรณีท่ี ภูเขาไฟฟูจิไมสามารถขึ้นไดเน่ืองจากสภาพอากาศ ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธ์ิเปล่ียนโปรแกรมทัวรเปน Fuji Visitor Center ซ่ึงทานสามารถศึกษาความ
เปนมาของภูเขาไฟฟูจิและเลือกซ้ือของท่ีระลึกเก่ียวกับภูเขาไฟฟูจิได และยังเปนจุด
ถายรูปกับภูเขาไฟฟูจิไดสวยงาม จากน้ันเดินทางสู ศูนยจําลองแผนดินไหว หรือ 



 

 

FUJINOEKI โดยภายในมีหองจัดแสดงขอมูลการปะทุของภูเขาไฟจากทุกมุมโลก มี
หองจัดฉากการเกิดแผนดินไหว และ ความแรงของการสั่นสะเทือนในระดับริคเตอร
ตางๆ รวมไปถึงการเสนอแนวทางการเอาตัวรอดจากส่ิงกีดขวางตางๆ หลังจากเกิด
แผนดินไหวไปแลว จากน้ันจะปดทายดวยโซนชอปปم�งสินคาตางๆมากมายท่ีเปนโปร
ดักสของญ่ีปุ�น 
 

 สัมผัสวัฒนธรรมด้ังเดิมของชาวญ่ีปุ�นน่ันก็คือ การเรียนพิธีชงชาญ่ีปุ�น โดยการชงชา
ตามแบบญี่ปุ�นน้ัน มีข้ันตอนมากมาย เร่ิมต้ังแตการชงชา การจับถวยชา และการด่ืม
ชา ทุกข้ันตอนน้ันลวนมีข้ันตอนที่มีรายละเอียดที่ประณีตและสวยงามเปนอยางมาก 
และทานยังมีโอกาสไดลองชงชาดวยตัวทานเองอีกดวย ซ่ึงกอนกลับใหทานอิสระเลือก
ซ้ือของที่ฝากของที่ระลึกตามอัธยาศัย 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร 
 ชม สวนฮานะโนะมิยาโกะ (Hana No Miyako Park) เปนสวนสาธารณะขนาดใหญ

และถือวาเปนสวรรคของคนรักดอกไมเพราะเต็มไปดวยไมดอกนานาชนิดที่จะ
หมุนเวียนเปล่ียนกันบานใหนักเท่ียวไดชมตลอดท้ังป ซ่ึงในชวงเดือนกันยายน-ตุลาคม 
นําทานเพลิดเพลินกับ ทุงดอกคอสมอส หรือดอกดาวกระจาย ดอกไมที่คนญ่ีปุ�นเรียก
ขานกันวาเปนด่ังซากุระในฤดูใบไมรวง อันมีท่ีมาจากรูปรางของมันที่ดูคลายกับดอก
ซากุระ ดอกคอสมอสมีหลายสี อาทิ สีชมพู สีขาว สีแดง สีเหลือง ฯลฯ แมจะเปน
ดอกไมท่ีมีสีสันสดใสขนาดน้ี แตความหมายของมันคือตัวแทนหัวใจอันบริสุทธิ์ของ
หญิงสาว เปนความบริสุทธิ์หลากสีในฤดูใบไมรวง ใหทุกทานไดเพลิดเพลินกับการ
ถายรูปตามอัธยาศัย [สถานที่ชมอาจจะมีการเปล่ียนแปลงข้ึนอยูกับสภาพอากาศ] 

 เดินทางสู เมืองโตเกียว (Tokyo) นําทานสู ชอปปم�งยานชินจูกุ  แหลงชอปปم�งขนาด
ใหญใจกลางเมืองหลวงโตเกียว เปนศูนยรวมแฟช่ันเกๆ เทหๆ ของเหลาบรรดาแฟช่ัน
นิสตา เปนแหลงอัพเดทเทรนดและเปนยานความเจริญอันดับหน่ึงของนครโตเกียวใน
ปจจุบัน ใหทานเลือกชมและซ้ือสินคามากมาย อาทิเชน เคร่ืองใชไฟฟ�า, กลองถายรูป, 
MP-3,  คอมพิวเตอร, Notebook, นาฬิกา, เส้ือผา,รองเทา และเคร่ืองสําอาง เชน
แบนรด  KOSE , SHISEDO , KANEBO , SK II และอ่ืน ๆ อีกมากมายที่ราคา
คอนขางถูกกวาเมืองไทยและราน100เยน (อยูตึกPEPEช้ัน8) ซ่ึงสินคาทุกอยาง
ภายในรานจะราคา 100 เยน เทากันหมด หรือเปนรานดองก้ี ท่ีขายสินคาราคาถูก
สารพัดอยาง หรือจะเปนรานมัตสึโมโตที่รวมสินคา เคร่ืองใชเคร่ืองสําอางค ผลิตภัณฑ
ของใชไวอยางหลากหลาย 



 

 

ค่ํา อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย ณ แหลงชอปปم�ง 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก TOKYO HOTEL หรือเทียบเทา 
วันท่ี 4 สวนฮิตาชิซีไซดพารค-ชมทุงตนโคเคีย-พระพุทธรูปอุชิคุไดบุทสึ- 

ชอปปم�งชินซิบูยา  
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 เดินทางสู สวนฮิตาชิซีไซดพารค (Hitachi Seaside Park) ต้ังอยูใน เมืองฮิตาชินา

กะ ในจังหวัดอิบารากิ ในประเทศญ่ีปุ�น เปนสวนสาธารณะขนาดใหญท่ีมีเน้ือที่กวาง 
1,187.5 ไร ที่น่ีเปนสวรรคของคนรักดอกไมเพราะเต็มไปดวยไมดอกนานาชนิดที่จะ
หมุนเวียนเปล่ียนกันบานใหนักเท่ียวไดชมตลอดท้ังป นําทานชมตนโคเคีย เปนไมพุมที่
จะเปล่ียนสี 3 ฤดู ชวงแรกจะเปนสีเขียวในชวงหน่ารอน หลังจากน้ันจะเปล่ียนเปนสี
แดงในชวงตนฤดูใบไมรวง และจากแดงเปนเหลือง น้ําตาลในชวงฤดูใบไมรวง ใหทาน
ไดเดินเลนชมสวนตามอัธยาศัย 



 

 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร 
 พระใหญอุชิคุ ไดบุสสึ (Ushiku Daibutsu) เปนพระพุทธรูปท่ีสูงที่สุดในโลก ถูก

บันทึกไวโดยหนังสือบันทึกสถิติโลกกินเนสบุค (Guinness Book of world 
records) เมื่อป ค.ศ. 1995 มีความสูง 120 เมตร ยืนอยุบนกลีบดอกบัวบาน 
น้ําหนักถึง 4,000 ตัน โดยขางใน เปนหองจัดแสดงถึงความโลภโกรธหลง คําส่ังสอน
ของพระพุทธเจา และยังมีหองเก็บพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจา หองจําลอง
ดินแดนสุขาวดีมีพระพุทธรุปทองคําองคเล็กๆประดิษฐานอยูถึง 3400 องค และเปน
ที่เก็บพระไตรปฏกภาษาบาลีอีกดวย ที่สําคัญตรงหนาอกพระพุทธรูป เปนจุดท่ี
สามารถมองเห็นวิวไดอยางสวยงาม และยังสามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิและโตเกียว
สกายทรี ไดอีกดวย (ราคาไมรวมคาลิฟตดานในขององคพระพุทธรูป) 

 เดินทางสู เมืองโตเกียว (Tokyo) ชอปปم�งซิบูยา (Shibuya) แหลงชอปปم�งสตรีทที่
ย่ิงใหญสุดๆในโตเกียว รายลอมไปดวยหางฯตางๆและรานคาอีกนับพัน ซ่ึงมีหางฯ 
SHIBUYA 109 ท่ีรวบรวมรานคาแฟช่ันไวมากมายรวมทั้งมีรูปปم�น “ฮาจิโกะ” หรือ
เจาหมาแสนซ่ือสัตย ฮาจิ ที่เฝ�ารอคอยเจานายหนาสถานีชิบูยา ตราบจนวันตายของ
มัน 

ค่ํา อิสระอาหารกลางวัน และอาหารค่ํา ตามอัธยาศัย ณ แหลงชอปปم�ง 
ท่ีพัก นําทานเดินทางเขาสูที่พักโรงแรม TOKYO HOTEL หรือระดับใกลเคียงกัน 
วันที่ 5 วัดอาซากุสะ - ศาลเจาเมจิ-ชอปปم�งฮาราจูกุ-หางไดเวอร ซิต้ี โอไดบะ- โตกียว

(สนามบินฮาเนดะ)  
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 วัดอาซากุสะ (Asakusa) วัดที่เกาแกที่สุดในกรุงโตเกียว ขอพรจากพระพุทธรูปเจา

แมกวนอิมทองคํา ทานยังจะไดเก็บภาพประทับใจกับโคมไฟขนาดยักษที่มีความสูงถึง 



 

 

4.5 เมตรซึ่งแขวนอยูบริเวณประตูทางเขาวัด และยังสามารถเลือกซ้ือเคร่ืองรางของ
ขลังไดภายในวัด ฯลฯ หรือเพลิดเพลินกับ ถนนนาคามิเซะ ถนนชอปปم�งท่ีมี ช่ือเสียง
ของวัด มีรานขายของท่ีระลึกมากมายไมวาจะเปนเคร่ืองรางของขลัง ของเลนโบราณ 
และตบทายดวยรานขายขนมท่ีคนญ่ีปุ�นช่ืนชอบ แมกระทั่งองคจักรพรรด์ิองคปจจุบัน
ยังเคยเสด็จอีกดวย 

 ศาลเจาเมจิ ( Meiji Shrine ) เปนหน่ึงในศาลเจาที่โดงดังในกรุงโตเกียว สรางข้ึน
เพ่ือเปนสถานท่ีบูชาดวงวิญญาณของจักรพรรดิเมยจิและจักรพรรดินีโชเกน ใน
ระหวางชวงสงครามโลกคร้ังที่สอง ศาลเจาเมจิไดถูกทําลายลง แตภายหลังไดมีการ
บูรณะและสรางข้ึนมาใหมจนถึงปจจุบัน บริเวณทางเขาจะมีเสาโทริอิขนาดใหญอยู
ดานหนา ศาลเจาแหงน้ียังสามารถประกอบพิธีแตงงานไดดวย สวนมากจะขอพรดาน
สุขภาพ ธุรกิจ การงาน การทําขอสอบ เร่ืองความรัก 

กลางวัน อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ แหลงชอปปم�ง 
 ไดเวอร ซิต้ี โอไดบะ (Diver city Odaiba) เมืองแหงศตวรรษที่ 21 ของมหานคร

โตเกียว ต้ังอยู ณ ริมอาวโตเกียวจุดชมวิวท่ีสวยงามของสะพานสายรุงท่ีเช่ือมตอ
ระหวางแผนดินใหมและแผนดินเกาท่ีเกิดจากการถมทะเลข้ึนมา อีกทั้งเทพีเสรีภาพ
ท่ีต้ังเดนเปนสงาอีกจุดถายรูปสวยของมหานครโตเกียว หางรานที่เรียงรายเช่ือมตอกัน
บริเวณริมอาวน้ี รวมทั้ง Divercity ที่มีหุนยนตกันด้ัมขนาดใหญยืนตระหงานอยู
ดานหนา อีกไฮไลตท่ีตองมาเยือนแหงมหานครโตเกียวอีกดวย ภายในหางเองก็มี
รานคาสินคาและภัตตาคารหลากหลายใหเลือกซื้อเลือกชิมกันอยางเต็มที่อีกดวย 



 

 

ค่ํา อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย ณ แหลงชอปปم�ง 
 สมควรแกเวลา นําทานเดินทางสูสนามบินฮาเนดะ 
วันท่ี 6 โตเกียว (สนามบินฮาเนดะ) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 

[TG661 00.20-04.50] 
00.20 น. ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินที่ TG661 

สายการบินมีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 
04.50 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 

 
** หากทานที่ตองออกต๋ัวภายใน (เคร่ืองบิน,รถทัวร,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาที่ทุกคร้ัง
กอนทําการ 
ออกต๋ัวเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบ
ลวงหนา **   



 

 

 

ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปมัคคุเทศนทองถ่ินและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทาน/ทริป 
หัวหนาทัวรท่ีดูแลคณะจากเมืองไทยตามแตทานจะเห็นสมควร 
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อัตราคาบริการ  

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพัก 2-3 
ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป  
(เสริมเตียง)  
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
7 ป 
(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

พักเด่ียว 
ทานละ 

ไมรวมต๋ัว 
ทานละ 

วันที่ 10-15 ต.ค. 62 43,900.- 43,900.- 43,900.- 7,900.- 33,900.- 
วันที่ 21-26 ต.ค. 
62 43,900.- 43,900.- 43,900.- 7,900.- 33,900.- 
ราคาเด็กทารก [อายุไมถึง 2 ปบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ] ทานละ 10,500 บาท ราคาน้ีรวม
รายการทัวร ต๋ัวเครื่องบิน ไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเปนราคาพิเศษ 

 



 

 

เง่ือนไขการใหบริการ 
1.  การเดินทางในแตละคร้ังจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานข้ึนไป ถาผูโดยสารไมครบ

จํานวนดังกลา 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 

2.  ในกรณีที่ลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯเพ่ือ
เช็ควากรุปมีการคอนเฟรมเดินทางกอนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ 
ท้ังส้ิน 

3.  การชําระคาบริการ 
     3.1 กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 15,000 บาท  
    3.2 กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 15 วันกอนออกเดินทาง 
4. การยกเลิการเดินทาง 

4.1 แจงยกเลิก กอนการเดินทาง 45 วัน ไมนับวันเดินทาง คืนคาใชจายทั้งหมด  
4.2 แจงยกเลิก กอนเดินทาง 15 วัน ไมนับวันเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 15,000 
บาท  
4.3 แจงยกเลิก นอยกวา 15 วันการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคาใชจาย
ท้ังหมด  
4.4 ยกเวนกรุปที่ออกเดินทางชวงเทศกาลวันหยุด เชน ปใหม, สงกรานต เปนตน บางสาย
การบินมีการการันตีมัดจําที่น่ังกับสายการบินและคามัดจําที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน 
CHARTER FLIGHT จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือ คาทัวรทั้งหมด ไมวายกเลิกดวยกรณี
ใดๆ 
4.5 กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก 
หรือ เขาประเทศที่ระบุ ไวในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไมคืนคาทัวรไมวา
กรณีใดๆ ท้ังส้ิน 

 **สําคัญ!! บริษัททําธุรกิจเพ่ือการทองเท่ียวเทาน้ัน ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขา
ประเทศญ่ีปุ�นโดยผิดกฎหมายและในข้ันตอนการผานการตรวจคนเขาเมือง ท้ังไทยและ
ญ่ีปุ�น ข้ึนอยูกับการพิจารณาของเจาหนาท่ีเทาน้ัน ลูกคาทุกทานตองผานการตรวจคนเขา
เมืองดวยตัวของทานเอง ทางมัคคุเทศกไมสามารถใหความชวยเหลือใดๆไดท้ังส้ิน** 
4.6 เม่ือทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง 
หรือไมเดินทาง   

 พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ 
ท้ังส้ิน 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1.  คาต๋ัวโดยสารเคร่ืองบินไป-กลับ ช้ันประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ

ทัวรขางตน 



 

 

 กรณีทานมีความประสงคจะตองการปรับเปล่ียนระดับช้ันที่น่ังจากช้ันประหยัดเปนช้ันธุรกิจ 
โดยใชคะแนนจากบัตรสะสมไมล จะตองดําเนินกอนเดินทาง 7 วันลวงหนา และถาโดยการ
ชําระเงินเพ่ืออัพเกรดตองกระทําที่เคานเตอรสนามบิน ณ วันเดินทาง เทาน้ัน  

2.  คาที่พักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการ หรือ ระดับเทียบเทา 
** ในกรณีท่ีทานจองหองพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ท่ีนอนเสริม] แลวทางโรงแรมไม
สามารถจัดหาหองพักแบบ TRIPLE ได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดหองใหเปนแบบ 
แยก 2หองคือ 1 TWN + 1SGL และอาจมีการจัดหองพักใหตามความเหมาะสมตอไป ** 

3.  คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน 
4.  เจาหนาท่ีบริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง 
5.  คาน้ําหนักสัมภาระรวมในต๋ัวเคร่ืองบินการบินไทย 20 กิโล  คาประกันวินาศภัยเคร่ืองบิน

ตามเง่ือนไขของแตละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ **ต้ังแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เปน
ตนไป ทางสายการบินไทย มีการปรับลดน้ําหนักสัมภาระโหลดใตทองเคร่ืองจาก 30กิโล 
เหลือเพียง 20 กิโลเทาน้ัน  

6.  คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 
บาท  

 คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของ
กรมธรรม  
** ลูกคาทานใดสนใจ...ซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถ
สอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได **  
- เบ้ียประกันเร่ิมตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
- เบ้ียประกันเร่ิมตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
**ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายมุากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป **  
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 
ลานบาท] 
**ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป **  
  [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 
ลานบาท] 

7.  ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และหัก ณ ที่จาย 3%  
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1.  คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ(ทางรัฐบาลญ่ีปุ�นประกาศยกเลิกวีซา

ใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะส้ันในประเทศญ่ีปุ�นไมเกิน 15  **ถากรณีทาง



 

 

รัฐบาลญ่ีปุ�นประกาศใหกลับมาใชวีซา ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายเพ่ิมในการขอวีซา
ตามท่ีสถานทูตกําหนด) 

2.  คาใชจายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเชน คาอาหาร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ 
คาซักรีด คาโทรศัพท  

3.  คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกต๋ัวเคร่ืองบิน 
4.  คาทิปมัคคุเทศกและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ทาน 
 
หมายเหตุ 
1.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเล่ือนการเดินทางในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง 10 ทาน 
2.  ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับข้ึน

กอนวันเดินทาง 
3.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจาก

สาเหตุตางๆ 
4.  บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การ

ประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําส่ิงของผิดกฎหมาย 
ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

5.  บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความ
ประมาทของทานเกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยว
เอง 

6.  เม่ือทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือ
วาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิตองแจงลวงหนา ท้ังน้ีข้ึนอยูกับ
สภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม 
ท้ังน้ีข้ึนอยูกับอัตราแลกเปล่ียนของเงินสกุลเยน 

 
รายละเอียดเก่ียวกับมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญ่ีปุ�นใหกับคนไทย  
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะส้ันในประเทศ
ญ่ีปุ�นไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมี
การ ถูกตรวจสอบเอกสารในข้ันตอนการตรวจคนเขาเมือง เพ่ือเปนการยืนยันวามีคุณสมบัติใน
การเขา ประเทศญ่ีปุ�น 
**เอกสารที่อาจจะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตใหเขาประเทศ – ต๋ัวเคร่ืองบินและเอกสาร
เร่ืองที่พักทางบริษัทจะจัดเตรียมใหกับลูกทัวร แตท้ังน้ีข้ึนอยูกับการพิจารณาของกองตรวจคน
เขาเมืองของญ่ีปุ�น** 



 

 

1. ต๋ัวเคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ�น  
2. ส่ิงท่ียืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายท่ีอาจเกิดข้ึนระหวางท่ีพํานักในประเทศญี่ปุ�น  
     (เชน เงินสด บัตรเครดิต เปนตน) 
3. ช่ือ ท่ีอยู และหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดระหวางที่พํานักในประเทศญ่ีปุ�น (เชน คน รูจัก 

โรงแรม และอ่ืนๆ) 
 
กําหนดการเดินทางระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีปุ�น 
คุณสมบัติการเขาประเทศญ่ีปุ�น (สําหรับกรณีการเขาประเทศญ่ีปุ�นตามมาตรการยกเวนวีซา) 
1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกสที่ยังมีอายุการใชงานเหลืออยู 
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญ่ีปุ�นจะตองไมเปนส่ิงท่ีขัดตอกฎหมาย และเขาขาย

คุณสมบัติเพ่ือการพํานักระยะส้ัน 
3. ในข้ันตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน 
 เปนผูท่ีไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญ่ีปุ�น หรือมิไดอยูในระยะเวลาของการถูก

ปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ 


