
 

 

รหัสทัวร ZET1901092 

ทัวรญี่ปุ�น โตเกียว ฟูจิ โอไดบะ [เลสโก โตเกียว มวงมณีรัตน] 
5 วัน 3 คืน (JL) 
วัดอาซากุสะ   ถายรูปโตเกียวสกายทรี   ลองเรอืทะเลสาบอาชิ 

หุบเขาโอวาคุดานิ   ภูเขาไฟฟูจิ   พิพิธภัณฑแผนดินไหว   ทุงลาเวนเดอร 
ดิวต้ีฟรี   ชอปปم�งยานชินจูกุ   ตลาดปลาซึกิจิ   เมืองโอไดบะ   มิตซุยเอาทเล็ท 
หางอิออน-จัสโก 

 



 

 

วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินฮาเนดะ 
 
06.30 น. พรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตูหมายเลข 8 สายการบินเจแปน 

แอรไลน เคานเตอร R เพ่ือเตรียมตัวเดินทาง และผานขั้นตอนการเช็คอิน 
09.45 น. เหิรฟ�าสูเมืองฮาเนดะ ประเทศญี่ปุ�น โดยเที่ยวบินที่ JL032 บริการอาหาร และ

เคร่ืองดื่มบนเครื่อง 
 

 
17.55 น.   ถึง เมืองฮาเนดะ ประเทศญี่ปุ�น หลังจากผานขั้นตอนศุลกากรแลวนําทานเดินทาง
สูท่ีพัก 
พักที่ โรงแรม SHINJUKU GRANBELL HOTEL หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน 
 
วันที่สอง วัดอาซากุสะ – ถายรูปโตเกียวสกายทร ี– ลองเรือทะเลสาบอาชิ – โอวาคุดา

นิ - อาบนํ้าแรธรรมชาติ - ทานขาปูยักษ 
 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

จากน้ันนําทานชม วัดอาซากุสะ วัดที่เกาแกทีสุ่ดในกรุงโตเกียว เขานมัสการขอพร
จากพระพุทธรูปเจาแมกวนอิมทองคํา  นอกจากน้ันทานยังจะไดพบเก็บภาพ
ประทับใจกับโคมไฟขนาดยักษที่มีความสูงถึง 4.5 เมตรซึ่งแขวนอยูบริเวณประตู
ทางเขาวัด และยังสามารถเลือกซื้อเครื่องรางของขลังไดภายในวัด ฯลฯ  
 



 

 

 
 

หรือเพลิดเพลินกับ ถนนนาคามิเซ ถนนชอปปم�งที่มี ชื่อเสียงของวัด มีรานขายของ
ที่ระลึกมากมายไมวาจะเปนเครื่องรางของขลัง ของเลนโบราณ และตบทายดวย
รานขายขนมที่คนญี่ปุ�น มายังวัดแหงน้ีตองมาตอคิวกันเพื่อลิ้มลองกับรสชาดสุด
แสนอรอย  

 

 
 



 

 

นําทาน เก็บภาพประทับใจกับคูกับแลนดมารกแหงใหมของกรุงโตเกียว ณ ริม
แมนํ้าสุมิดะ หอคอยโตเกียวสกายทรี” (Tokyo Sky tree) หอสงสัญญาณ
โทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก ... เปดใหบริการเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 
โดยหอน้ีมีความสูง 634 เมตร สรางดวยเทคนิคทางสถาปตยกรรมและวิศวกรรม
อันทันสมัย ในชวงที่เกิดแผนดินไหวครั้งใหญหอคอยแหงน้ีไดพิสูจนใหเห็นถึง
โครงสรางทางสถาปตยกรรมที่แข็งแรงทนทาน เพราะไมเกิดความเสียหายแมแต
นอย  

 

 
 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นําทานเดินทางสู อุทยานแหงชาติฮาโกเน ตั้งอยูในจังหวัดคะนะงะวะ ซึ่งเปน
แหลงรวมบอน้ําพรุอนมากถึง 17 แหง จากนั้นนําทาน ลองเรือทะเลสาบอาชิ (ใช
เวลาในการลองในการลอง 10 นาที) กับเรือแฟนตาซีโจรสลัดชมความงามของ
ทะเลสาบอันดับหน่ึงในญี่ปุ�น ซ่ึงไดกอตัวจากลาวาของภูเขาไฟ ทานจะไดสัมผัสกับ
ทัศนียภาพที่สวยงามดั่งภาพวาดสะทอนลงสูทะเลสาบ  



 

 

 
จากน้ันนําทานเดินทางโดยรถโคชสู หุบเขาโอวาคุดานิ ที่ยังครุกรุนดวยควันจาก
บอกํามะถันเดือดอยูตลอดเวลา ชมบอน้ําแรกํามะถันซึ่งสามารถตมไขใหสุกได 
โดยชาวญี่ปุ�นมีความเชื่อวาหากไดทานไขดําหน่ึงฟองจะสามารถทําใหอายุยืนยาว
ขึ้นอีกประมาณ 7 ป 

 
 
ที่พัก  โรงแรม FUJI SCHOLE LAND PLAZA หรือระดับเดียวกัน 



 

 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม *** ใหทานไดอิ่มอรอยกับ
ม้ือพิเศษที่มีขาปูยักษใหทานไดลิ้มลองรสชาติปูพรอมนํ้าจิ้มสไตสญี่ปุ�นอยางจุ
ใจ หลังอาหารใหทานไดผอนคลายกับการแชนํ้าแรธรรมชาติ เช่ือวาถาไดแช
นํ้าแรแลว จะทําใหผวิพรรณสวยงามและชวยใหระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึน้ 

 
วันที่สาม ภูเขาไฟฟูจิช้ันที่ 5  - พิพิธภัณฑแผนดนิไหว - ทุงดอกลาเวนเดอร  - ดิวตี้ฟรี 

- ชอปปم�งชินจูกุ 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

นําทานเดินทางสู ภูเขาไฟฟูจิ ที่ตั้งตระหงานอยูเหนือเกาะญี่ปุ�นดวยความสูง
3,776เมตร จากระดับน้ําทะเล นําทานขึ้นชมความงามกันแบบใกลชิด ยังบริเวณ 
“ชั้น 5” ของภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยูกับสภาพภูมิอากาศ) เพื่อชมทัศนียภาพโดยรอบ
ของภูเขาไฟที่ สามารถมอง เห็นทะเลสาบทั้งหากระจายอยูโดยรอบ ใหทานได
สัมผัสอากาศอันบริสุทธิ์บนยอดเขาฟูจิ ถายภาพที่ระลึก กับภูเขาไฟที่ไดชื่อวามี
สัดสวนสวยงามที่สุดในโลก ซึ่งเปนภูเขาไฟที่ยังดับไมสนิท และมีความสูงที่สุดใน
ประเทศญี่ปุ�น  
 

 
 
นอกจากน้ีดานหลังยังมี ศาลเจาโคมิตาเคะ ของศาสนาลัทธิชินโต เปนที่สัการะ
บูชาและอธิฐานขอพร อีกทัง้ยังเปนที่สําหรับบวงสรวงทานเทนกุ โดยมีความเชื่อวา



 

 

ที่บริเวณโดยรอบของฟูจิซังชั้น 5 น้ี ถูกเรียกวา “สวนของทานเทนกุโดยมีความเชื่อ
วาที่น่ีมีทานเทนกุปกครองอยูน่ันเอง และยังวากันวา ศาลเจาแหงน้ีมีสมบัติของ
ทานเทนกุหลงเหลืออยูมากมาย อยางเชน ขวานขนาดใหญที่มีน้ําหนักกวา 375 
กิโลกรัมตกอยูที่พื้นในสวน ซึ่งในสมัยกอนมีผูคนนิยมมาทดลองยกขวานน้ีกัน
มากมาย เปนตน 
 

 
 สําหรับทานที่หลงใหลในกลิ่นหอมกรุนของกาแฟ

น้ัน บริเวณดานหนาภูเขาไฟฟูจิมีคาเฟ�กาแฟไวบริการ
ทุกๆทานใหใชบริการไวดื่มดํ่ารสชาติกาแฟพรอมชมวิว
ภูเขาไฟฟูจิไดอยางเพลิดเพลิน หรือจะเลือกชอปปم�งของ
ฝากผลิตภัณฑของภูเขาไฟฟูจิซึ่งมีบริการอยูที่ภูเขาไฟฟูจิ
ที่เดียวหาไมไดจากที่ไหนอีกแลว อาทิเชน โคคา โคลา ลายภูเขาไฟฟูจิ อันลิมิเต็ด , 
น้ําแรธรรมชาติภูเขาไฟฟูจิ เปนตน 
จากน้ัน นําทานเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ EARTH QUAKE MUSEUM ที่จําลอง
เร่ืองราวของภูเขาไฟฟูจิ และใหทานไดสัมผัสกับความรูสึกของการจําลองเรื่องราว



 

 

เกี่ยวกับแผนดินไหวที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ�น จากน้ันอิสระใหทานไดเลือกซื้อของที่
ระลึกตามอัธยาศัย 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย จากน้ันนําทานเดินทางสู ทุงดอกลาเวนเดอร ที่บานสะพรั่งเหมือนพรมสีมวงใน

ฤดูรอนที่ดึงดูดใหนักทองเที่ยวมากมาย มาเที่ยวชมและถายรูปเปนที่ระลึกอยาง
เต็มอ่ิม สามารถชมความงามและสัมผัสกลิ่นหอมเย็นของดอกลาเวนเดอรในทุงสี
มวง ซึ่งโดยปกติทุงดอกลาเวนเดอรจะเริ่มบานในชวงวันที่ 16 มิถุนายน-17 
กรกฎาคมของทุกป (ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ) 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

***หากทุงลาเวนเดอรไมบานหรือหมดฤดูแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
เปลี่ยนโปรแกรมโดยการนําทานเดินทางสู หมูบานโอชิโนะฮัคไค นําทาน
เจาะลึกตามหาแหลงน้ําบริสุทธิ์จากภูเขาไฟฟูจิ ที่เปนแหลงน้ําตามธรรมชาติตั้งอยู
ในหมูบานโอชิโนะ จ.ยามานชิ หรือพูดในทางกลับกันคือกลุมน้ําผุดโอชิโนะฮัคไค 
เพียงกาวแรกที่ยางเทาเขาไปในหมูบาน ก็สัมผัสไดถึงอากาศบริสุทธิ์ และไอเย็น
จากแหลงน้ําธรรมชาติที่มีใหเห็นอยูทุกมุม โดยในบอน้ําใสแจวมีปลาหลากหลาย
พันธุแหวกวายสบายอารมณ  แตขอบอกเลยวาน้ําแตละบอน้ันเย็นเจี๊ยบถึงใจจน
แอบสังสัยวานองปลาไมหนาวสะทานกันบางรึ เพราะอุณหภูมิในน้ําเฉลี่ยอยูที่ 10-
12 องศาฯนอกจากชมแลวก็ยังมีน้ําผุดจากธรรมชาติใหตักดื่มตามอัธยาศัย และที่
สําคัญ หมูบานโอชิโนะยังเปนแหลงชอปปم�งสินคาโอทอปชั้นเยี่ยม 

 
จากนั้นนําทานชอปปم�งสินคาเครื่องสําอางค อาหารเสริม เครื่องประดับคุณภาพดีที่
รานคาปลอดภาษี ณ ดิวตีฟรี  อิสระใหทานไดเลือกชอปปم�งยานดัง ยานชินจุกุ 
ใหทานไดเพลิดเพลินกับการจับจายซื้อสินคานานาชนิด ไดจากที่น่ี ไมวาจะเปน 
รานซานริโอะ รานขายเครื่องอิเลคทรอนิกส กลองถายรูปดิจิตอล นาฬิกา 
เครื่องสําอาง ตางๆ กันที่ ราน MATSUMOTO แหลงรวมเหลาบรรดา
เครื่องสําอางมากมาย อาทิ มารคเตาหู, โฟมลางหนา WHIP FOAM ที่ราคา
ถูกกวาบานเรา 3 เทา, ครีมกันแดดชิเซโด แอนเนสซาที่คนไทยรูจักเปนอยาง
ดี  และสินคาอื่น ๆ  หรือใหทานไดสนุกกับการเลือกซื้อสินคา แบรนดดังอาทิ 
LOUIS VULTTON, UNIQLO, ก ร ะ เ ป� า สุ ด ฮิ ต  BAO BAO ISSEY 
MIYAKE, เสื้อ COMME DES GARCONS, H&M หรือเลือกซื้อรองเทา
หลากห ลายแบ รนด ดั ง  อ าทิ  NIKE, CONVERSE, NEW BALANCE, 
REEBOK ฯลฯ ไดที่ราน ABC MART **อิสระอาหารเย็นเพ่ือไมเปนการ
รบกวนเวลาชอปปم�ง** 

 



 

 

 
 
พักที่ โรงแรม SHINJUKU GRANBELL HOTEL หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน 
 
วันที่สี่   ตลาดปลาซึกิจิ – โอไดบะ – มิตซุยเอาทเล็ท – อิออน –  สนามบินฮาเนดะ 
 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

จากน้ันนําทานเดินทางสู ตลาดปลาซึกิจิ นับเปนที่ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของญี่ปุ�น 
อีกทั้งยังเปนที่รูจักกันดีวาเปนหน่ึงในตลาดปลาที่ใหญที่สุดในโลกจากการที่มีการ
ซื้อขายสินคาทะเลกวา 2,000 ตันตอวัน ภายในตลาดแบงออกเปน2 สวนใหญๆ 
คือสวนภายนอกซึ่งมีรานคาปลีกและรานอาหารตั้งเรียงรายเปนจํานวนมาก และ
สวนภายในซึ่งเปนบริเวณที่รานคาสงใชเจรจาธุรกิจและเปนจุดที่มีการประมูลปลา
ทูนาท่ีมีช่ือเสียง ความท่ีมีสินคาจํานวนมากไมวาจะเปนปลาทะเล อาหารทะเลสดๆ 
ไปจนถึงผักผลไม จึงทําใหตลาดแหงน้ีคึกคักคนเยอะกันตั้งแตเชา 

 



 

 

 
เที่ยง  อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 

นําทานเดินทางสู เมืองโอไดบะ เปนเมืองที่เกิดจากการนําขยะมาถมทะเลจน
กลายเปนเกาะขนาดใหญบริเวณอาวโตเกียวเพื่อประโยชนในการป�องกันประเทศ 
แตปจจุบันโอไดบะไดกลายมาเปนเขตเศรษฐกิจอีกแหงของประเทศ เน่ืองจากเต็ม
ไปดวยรานคากวา 150 ราน โซนอาหาร หางสรรพสินคา และอ่ืนๆ อีกมากมาย 
นอกจากน้ันยังเต็มไปดวยสถานที่ทองเที่ยวหลากหลายดวยฝมือของมนุษย ไมวา
จะเปนสะพานสายรุง เปนตน สวนการเดินทางมาที่น่ีก็สะดวกสบาย จึงไมแปลก
หากทีน่ี่คือสถานที่ทองเที่ยวสุดฮิตของนักทองเที่ยวทั้งในและตางประเทศ 
 



 

 

 
 
และในบริเวณใกลกันทานสามารถเดินไปถายภาพคูกับแลนดมารคเทพีเสรีภาพที่
โอไดบะ ซึ่งตั้งอยูบริเวณใกลเคียงหางใน  AQUA CITY Odaiba โดยมีวิว
ทิวทัศนตัดกับสะพานสายรุงอยางสวยงาม ซึ่งเทพีเสรีภาพน้ันทางการฝร่ังเศสไดสง
ใหกับทางญี่ปุ�น เน่ืองในโอกาสฉลองความสัมพันธอันยาวนาน กวา 3 ศตวรรษ
ระหวางญี่ปุ�นกับฝรั่งเศส ในป ค.ศ.1998 จนเม่ือถึงเวลานํากลับไดมีการขอรองไป
ยังรัฐบาลฝรั่งเศสวาอยาขนกลับเลย แตรัฐบาลฝรั่งเศสน้ันมีความจําเปนที่จะตอง
ขนกลับเพราะเปนตัวตนแบบของเทพีเสรีภาพที่นิวยอรก จึงไดสรางเทพีเสรีภาพตัว
ปจจุบันน้ีซึ่งมีขนาดใหญกวาตัวตนแบบแตก็ยังเล็กกวาเทพีเสรีภาพที่ตั้งอยูที่
นิวยอรก และสงมาใหในป ค.ศ.2000 น่ันเอง ดังน้ันเทพีเสรีภาพที่โอไดบะน้ัน
ไมใชของท่ีทําจําลองขึ้นมา แตเปนของแทแนนอนจากฝรั่งเศส 
 



 

 

 
 

จากน้ันนําทาน ชอปปم�งที่มิตซุย เอาทเล็ต ศูนยรวมแฟชั่นทันสมัยแหลงรวมพล
ของสินคาแบรนดเนมชื่อดังจากทั่วโลกประกอบดวยแบรนดดังถึง 128 แบรนด 
อาทิ เชน Coach Armani, Ralph Lauren, Seigo เพียบพรอมดวยสินคา
สําหรับทุกคนตั้งแตสินคาแฟชั่นหญิงชาย และเด็ก จนถึงอุปกรณกีฬา และสินคา
ทั่วไป **อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย**จากน้ันนําทานอิสระชอปปم� ง ณ 
หางสรรพสินคาขนาดใหญของนาริตะ หางฯ อิออน จัสโก  ซื้อของฝากกอนกลับ 
อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม และ หากทานใดหลงไหลในรสชาดของคิทแคทชา
เขียวสามารถหาซ้ือไดที่น่ีไดเลย  
ไดเวลาอันสมควรนําทานสู สนามบินฮาเนดะ เพ่ือเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ 

 
วันที่หา กรุงเทพฯ 
 
00.55 น. เหิรฟ�าสูกรุงเทพฯ โดยสายการบินเจแปน แอรไลนส เที่ยวบินที่ JL033 บริการ

อาหารและเคร่ืองดื่มบนเครื่อง 
05.05 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 



 

 

 
** หากทานที่ตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร ,รถไฟ) 

กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการ 
ออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท 

หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ** 
*** ขอบพระคุณทุกทานที่ใชบริการ *** 

 
 
 

อัตราคาบริการ 
 

กําหนดการเดนิทาง ผูใหญหองละ 
2-3 ทาน พักเด่ียวเพ่ิม 

10 – 14 กรกฎาคม 2562 27,999 8000 
25 – 29 กรกฎาคม 2562 27,999 8000 
11 – 15 กันยายน 2562 28,999 8000 
25 – 29 กันยายน 2562 28,999 8000 

 
 

** ราคาเด็กอายุไมเกิน 2 ป 10,000 บาท 
***คาบริการขางตน ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ และหัวหนาทัวร ทานละ 3,500 เยน /

ทริป/ตอทาน*** 
 

 
ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตองยกเลิก 30 วันกอนการเดินทางเทานั้น ไมเชนนั้นทาง
บริษัทจะไมคืนมัดจําไมวาดวยกรณีใดๆทั้งสิ้น เพราะวาทางบริษัทไดทําการจายคาตั๋วไป
ใหกับการสายการบินเรียบรอยแลว โปรดอานขอความใหถี่ถวนกอนการจองทัวรทุกครั้ง 
เพ่ือประโยชนแกตัวทานเอง  



 

 

การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 30 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบ
จํานวนดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา 
กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ในการคืนมัดจําทั้งหมด เนื่องจากทางบริษัทฯ ไดชําระคาตั๋วเครื่องบินเต็มใบใหกับ
สายการบินเปนที่เรียบรอย ยกเวนคาภาษีนํ้ามันที่ยังมิไดชําระ คาทัวรสวนที่เหลือ กรุณา
ชําระ 21 วันกอนการเดินทาง 
 
หมายเหตุ 1. ตั๋วเม่ือออกแลว ไมสามารถรีฟนดได อันเน่ืองจากเงื่อนไขของสายการ
บิน 
 
 
 
 
 
 

 

อัตราคาบริการน้ีรวม 
 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ     คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี 
 คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระทานละไมเกิน 46 กก.  คารถรับ-สง และนําเท่ียวตามรายการ 
 คาท่ีพักตามที่ระบุในรายการ พักหองละ 2 ทาน  คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ  
 คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ    
 คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง  
 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตาม
กรมธรรม) 
 

 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ี�ประสงคจ์ะพํานกัระยะส ั�นในประเทศ
ญี�ปุ่ นไมเ่กนิ 15 วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยว เยี�ยมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยื�น
เอกสารในข ั�นตอนการตรวจเขา้เมอืง เพื�อยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี�ปุ่ น* ดงัตอ่ไปนี� 
 

1. ต ั�วเครื�องบนิขาออกจากประเทศญี�ปุ่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
2. สิ�งที�ยนืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที�อาจเกดิขึ�นในระหวา่งที�พํานกัในประเทศ

ญี�ปุ่ นได ้(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 
3. ชื�อ ที�อยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งที�พํานกัในประเทศญี�ปุ่ น (เชน่ คนรูจ้กั โรงแรม 

และอื�นๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งที�พํานกัในประเทศญี�ปุ่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้



 

 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
 คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ปุ�น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับ

คนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน) **ถากรณีที่ทางรัฐบาล
ประกาศใหกลับมาใชวีซา      ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายในการทําวีซาเพิ่ม ทานละ 
1,700 บาท** 

 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คา
โทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องด่ืมท่ีสั่ง
เพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบรกิาร) 

 คาทิปคนขับรถ และหัวหนาทัวร ทานละ 3,500 เยน /ทริป/ตอทาน 
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 
 คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ปุ�น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับ

คนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน) 
เงื่อนไขการชําระคาบริการ 
1. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินมัดจําเปนเงินจํานวน 10,000 บาทตอทานเพื่อ

สํารองที่น่ัง  
2. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือทั้งหมดกอนวันเดินทางอยาง

นอย 21 วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายใน
กําหนด รวมถึงกรณี เช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆ ใหถือวา
นักทองเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวรนั้นๆ 

3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการ
ของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 
9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศ
ในปน้ันๆถือวาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง 

นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผูมีชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือเดินทางมา
เซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพื่อแจงยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปน
ลายลักษณอักษร ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ 



 

 

2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเท่ียวหรือเอเจนซี่ (ผู
มีชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงิน
คืนที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพื่อทําเรื่องขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบ
อํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ 
และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงิน
คาบริการดังน้ี 
2.1 ยกเลิกกอนวันเดินทาง 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการที่ชําระ

แลว  
2.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 30 วัน ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมด 
ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเน่ืองในการ
เตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองที่น่ังตั๋วเครื่องบิน การจองที่
พักฯลฯ 

3. การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรอืซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter 
Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  
จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมด   

4. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการ
ของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 
9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศ
ในปน้ันๆถือวาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถึง 15 คน  
 
เงื่อนไขและขอกําหนดอื่นๆ 

1. ทัวรนี้สําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน 
2. ทัวรน้ีเปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการ

ไมวาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะ
ไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทาน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทาง
นอยกวา 15 ทาน โดยจะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย 7 



 

 

วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา  และอยางนอย 10 วันกอนการเดินทาง
สําหรับประเทศที่มีวีซา  แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพ่ิมจาก
การที่มีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอยกวาท่ีทางบริษัทกําหนดเพ่ือใหคณะเดินทางได  ทาง
เรายินดีที่จะใหบริการตอไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ 
นามสกุล คํานําหนาชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ใน
กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษัทพรอมการ
ชําระเงินมัดจํา 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม 
เพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่
เดินทาง ทั้งน้ี บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเที่ยวสวนใหญเปนสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้น
ของนักทองเที่ยวที่มิไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การ
นัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป�วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ 
ความลาชา เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เปนตน 

7. อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัท
เสนอราคา ดังน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มี
การเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีเชื้อเพลิง 
คาประกันภัยสายการบนิ การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ  

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทน
บริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทาน้ัน  

 
ขอแนะนํากอนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 

100 มิลลิลิตรตอชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่ง
มีซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย 
อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทาน้ัน ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาที่กําหนด
จะตองใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน  



 

 

 
2. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตอง

ใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน  
3. ประเทศญี่ปุ�น มีกฎหมายหามนําผลิตภัณฑที่ทํามาจากพืช และเน้ือสัตวทุกชนิดเขาประเทศ 

เชน ผัก ผลไมสด  ไข เน้ือสัตว ไสกรอกฯ เพื่อเปนการป�องกันโรคติดตอที่จะมาจากสิ่งเหลาน้ี 
หากเจาหนาท่ีตรวจพบ จะตองเสียคาปรับในอัตราท่ีสูงมาก 

  
 
 


