
 

 

รหัสทัวร B2B2000435 
ทัวรญี่ปุ�น โตเกียว ดิสนียแลนด ซากุระ สงกรานต 6 วัน 3 คืน (TG) 
โตเกียวดิสนียแลนดเตม็วัน | ลองเรือทะเลสาบอาชิ  | วัดอาซากุสะ | สวนสันติภาพ   
ชมซากุระริมแมนํ้าสุมิดะ | ชมซากุระสวนอุเอโนะ | ชอปปم�งชินจูกุ | แชออนเซ็น   
 

 

 

 

 



 

 

เสนทางการเดินทาง 
วันที่ 1.   กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – โตเกียว (สนามบินนาริตะ)  [TG640 / 
22.30-06.20+1] 
วันที่ 2.   โตเกียว (สนามบินนาริตะ)  - อุทยานแหงชาติฮาโกเน  -  ลองเรือ
ทะเลสาบอาช ิ - สวนสันติภาพ เฮวะโคเอน  - โอชิโนะฮัคไก  -   
               แชออนเซ็น  -  บุฟเฟ�ตขาปูยักษ 
วันที่ 3.   ภูเขาไฟฟูจิ - ศูนยจําลองแผนดินไหว - โตเกียว – ชอปปم�งชินจูกุ  
วันที่ 4   โตเกียวดิสนียแลนดเต็มวัน (รวมบัตรเขา) 
วันที่ 5.  วัดอาซากุสะ  - ชมซากุระริมแมนํ้าสุมิดะ- ถายรูปโตเกียวสกายทรี  - ชม
ซากุระสวนอุเอโนะ -โอไดบะ - ไดเวอรซิตี้ - สนามบินฮาเนดะ 
วันที่ 6.   สนามบินฮาเนดะ   -  กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) [TG661 / 00.20-
04.50]     



 

 

วันที่ 1 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - โตเกียว (สนามบินนาริตะ)   
[TG640 / 22.30-06.20+1] 

20.00 
น. 

คณะพรอมกันทีส่นามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคานเตอร C สายการบินไทย
เจาหนาท่ีใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกดานเอกสารและสัมภาระ 

22.30 
น. 

ออกเดินทางสู สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ�น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  
TG640 
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเคร่ือง) 

22.45 
น. 

ออกเดินทางสู สนามบินฮาเนดะ ประเทศญี่ปุ�น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  
TG682 
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) สําหรับกรุปที่เดินทางตั้งแตวันที่ 10-15 
เมษายน 63  

วันที่ 2 
โตเกียว (สนามบินฮาเนดะ) - อุทยานแหงชาติฮาโกเน - ลองเรือทะเลสาบอาชิ  - 
สวนสันติภาพ เฮวะโคเอน - โอชิโนะฮัคไก - แชออนเซ็น - บุฟเฟ�ตขาปูยักษ 

06.20 
น. 

เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ�น (เวลาทองถิ่นเร็วกวาเวลาประเทศไทย 2 
ชม.) 

06.55 
น. 

เดินทางถึง สนามบินฮาเนดะ ประเทศญี่ปุ�น (เวลาทองถิ่นเร็วกวาเวลาประเทศไทย 2 
ชม.) 
สําหรับกรุปที่เดินทางตั้งแตวันที่ 10-15 เมษายน 63 

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

 อุทยานแหงชาติฮาโกเน (HAKONE IZU NATIONAL PARK) จุดชมวิวและเมือง
พักผอนตากอากาศที่ ตั้งอยูในจังหวัดคะนะงะวะ มีชื่อเสียงในดานนํ้าพุรอนซึ่งเกิดจาก
ความรอนของภูเขาไฟรวมท้ังยังมีทิวทัศนของภูเขาไฟฟูจิท่ีสวยงาม 

 ล อ ง เรื อ ท ะ เล ส าบ อ าชิ  (Lake Ashi Hakone Cruise) ท าน จะได สั ม ผั ส
ประสบการณแปลกใหมลองเรือโจรสลัดเรือตนแบบจากการตูนดังของญี่ปุ�น One 
Piece ชมบรรยากาศธรรมชาติ ทัศนียภาพที่สวยงามของทะเลสาบนํ้าจืดขนาดใหญที่
เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟ  



 

 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร 
 สวนสันติภาพ หรือ เฮวะโคเอน เปนอนุสรณสถานสงครามเกาหลี มีเจดียสีขาวทรง

ลังกา โดยภายในสวนแหงนี้มีรูปปم�นสิงโต 7 ตัว ซึ่งเปนสัญลักษณของเหลาประเทศที่
เขารวมในสงครามในครั้งนั้นดวย  สิงโต 1 ใน 7 ตัวนันเปนสิงโตที่เปนตัวแทนของ
ประเทศไทย บริเวณสวนสันติภาพ สามารถมองเห็นวิวภูเขาไฟฟูจิไดอยางชัดเจน 

 
 โอชิโนะฮัคไก (Oshino Hakkai) ซึ่งเปนจุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิไดสวยงามที่สุดอีกจุด

หนึ่ง ซึ่งไดรับความนิยมจากนักทองเที่ยวชาวญี่ปุ�นเปนอยางมาก และที่นี่ยังมีบอนํ้า
ศักดิ์สิทธิ์อันแสนบริสุทธิ์ซึ่งเกิดจากหิมะบนยอดเขาละลายและไหลผานภูเขาไฟฟูจิลงสู
พื้นเบื้องลางผุดขึ้นเปนตานํ้าและบอนํ้าขนาดเล็กใหญมากมาย ซึ่งใชเวลายาวนานถึง 
3-4 ป ซึ่งชาวบานเชื่อกันวาถานํานํ้าในบอนี้มาดื่มนอกจากจะไดความสดชื่นจากการ
ลิ้มรสนํ้าอันบริสุทธิ์ ยังจะทําใหสุขภาพแข็งแรง และจะมีโชคดีอีกดวย ที่นี่ทานสามารถ
ซื้อของที่ระลึกจากรานคาที่ตั้งอยูภายในบริเวณนี้อยางสําราญใจ 



 

 

ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก  เดินทางเขาสูที่พัก FUJI HOTEL  หรือเทียบเทา 
ผอนคลายกับการแชนํ้าจากแรธรรมชาติสไตลญี่ปุ�น 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม พิเศษเมนูขาปูยักษสไตลญี่ปุ�น พรอม
นํ้าจิ้มรสเด็ด 

วันที่ 3 ภูเขาไฟฟูจิ - ศูนยจําลองแผนดินไหว - โตเกียว - ชอปปم�งชินจูกุ 

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

3,776เมตร จากระดับนํ้าทะเล นําทานขึ้นชมความงามกันแบบใกลชิดยังบริเวณ “ชั้น 
5” ของภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยูกับสภาพภูมิอากาศ) เพื่อชมทัศนียภาพโดยรอบของภูเขาไฟ
ที่ สามารถมองเห็นทะเลสาบทั้งหากระจายอยูโดยรอบ ใหทานไดสัมผัสอากาศอัน
บริสุทธิ์บนยอดเขาฟูจิ ถายภาพที่ระลึกกับภูเขาไฟที่ไดชื่อวามีสัดสวนสวยงามที่สุดใน
โลก ซึ่งเปนภูเขาไฟท่ียังดับไมสนิท และมีความสูงที่สุดในประเทศญี่ปุ�น 
หมายเหตุ:  
ในกรณีที่ ภูเขาไฟฟูจิไมสามารถขึ้นไดเนื่องจากสภาพอากาศ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
เปลี่ยนโปรแกรมทัวรเปน Fuji Visitor Center ซึ่งทานสามารถศึกษาความเปนมา
ของภูเขาไฟฟูจิและเลือกซื้อของที่ระลึกเกี่ยวกับภูเขาไฟฟูจิได และยังเปนจุดถายรูปกับ
ภูเขาไฟฟูจิไดสวยงาม  



 

 

 
 ศูนยจําลองแผนดินไหว หรือ FUJINOEKI โดยภายในมีหองจัดแสดงขอมูลการปะทุ

ของภูเขาไฟจากทุกมุมโลก มีหองจัดฉากการเกิดแผนดินไหว และ ความแรงของการ
สั่นสะเทือนในระดับริคเตอรตางๆ รวมไปถึงการเสนอแนวทางการเอาตัวรอดจากสิ่งกีด
ขวางตางๆ หลังจากเกิดแผนดินไหวไปแลว จากนั้นจะปดทายดวยโซนชอปปم�งสินคา
ตางๆมากมายที่เปนโปรดักสของญี่ปุ�น 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร 
 เดินทางกลับเมืองโตเกียว 
 นําทาน  ชอปปم�งชินจุกุ เพลิดเพลินกับการชอปปم�งสินคาแบรนดเนมมากมาย และ 

เครื่องใชไฟฟ�า กลองถายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องเลนเกมส หรือสินคาที่จะเอาใจคุณ
ผูหญิ งดวย กระเป� า รองเทา เสื้อผา แบรนด เนม เสื้อผาแฟชั่นสําหรับวัยรุน 
เครื่องสําอางคยี่หอดังของญี่ปุ�นไมวาจะเปน KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO 
และอื่นๆอีกมากมาย 

คํ่า อิสระอาหารคํ่า ตามอัธยาศัย 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก TOKYO HOTEL หรือเทียบเทา 

 
 
 
 



 

 

วันที่ 4 โตเกียวดสินียแลนดเต็มวัน (รวมบัตรเขา) 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 นําทานเดินทางสู โตเกียวดิสนียแลนด (รวมบัตรเขา) โลกแหงจินตนาการของราชา
การตูนญี่ปุ�นซึ่งเปนดิสนียแลนดแหงแรกที่สรางนอกประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสรางขึ้น
ในป  พ.ศ. 2526 จากการถมทะเลและใชทุนสรางกวา 600 ลานบาท ใหทาน
สนุกสนานกับเครื่องเลนนานาชนิด (ไมจํากัดจํานวนการเลน) ผจญภัยในดินแดนตางๆ 
ใหทานเลนเครื่องเลนตัวใหมจากภาพยนตรการตูนเรื่องดัง Toy Story ชมฉากรบ
กลางทะเลคาริเบียนในดินแดนโจรสลัดจากภาพยนตร The Pirate of Caribbean 
เขยาขวัญกับบานผีสิงใน Haunted Mansion สัมผัสความนารักของตุกตาเด็ก
นานาชาติในโลกใบเล็ก Small World ชมภาพยนตรสามมิติ The Invention of 
the Year ใหทานไดสนุกสนานพรอมกับการจับจายเลือกซื้อสินคาที่ระลึกนารัก
ในดิสนียแลนดอีกทั้งยังจะไดสัมผัสกับตัวการตูนเอกจากวอลดิสนีย อยาง มิกกี้เมาส 
มินนี่เมาส พรอมผองเพื่อนการตูนอีกมากมายสนุกกับการจับจายซื้อของที่ระลึกนารัก
ในดิสนยีแลนด 
* เพื่อใหทานไดสนุกสนานอยางเต็มที่จึงไมมีบริการอาหารกลางวันและอาหารคํ่า* 

ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพักโรงแรม TOKYO HOTEL หรือระดับใกลเคียงกัน 
 

วันที่ 5 วัดอาซากุสะ  - ชมซากุระริมแมนํ้าสุมิดะ- ถายรูปโตเกียวสกายทรี  - ชมซากุระ
สวนอุเอโนะ - โอไดบะ - ไดเวอรซิตี ้- สนามบินฮาเนดะ 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 วัดอาซากุสะ (Asakusa) วัดที่เกาแกที่สุดในกรุงโตเกียว ขอพรจากพระพุทธรูปเจา

แมกวนอิมทองคํา ทานยังจะไดเก็บภาพประทับใจกับโคมไฟขนาดยักษที่มีความสูงถึง 
4.5 เมตรซึ่งแขวนอยูบริเวณประตูทางเขาวัด และยังสามารถเลือกซื้อเครื่องรางของ
ขลังไดภายในวัด ฯลฯ หรือเพลิดเพลินกับ ถนนนาคามิเซะ ถนนชอปปم�งที่มีชื่อเสียงของ
วัด มีรานขายของที่ระลึกมากมายไมวาจะเปนเครื่องรางของขลัง ของเลนโบราณและ
ตบทายดวยรานขายขนมท่ีคนญี่ปุ�นชื่นชอบ 



 

 

  
เดินสูริมแมนํ้าสุมิดะ ชมความงามของซากุระ อิสระใหทานไดถายรูปเก็บภาพความ
ประทับใจหอคอยที่สูงที่สุดในโลก หอคอยโตเกียวสกาย ทรี (Tokyo Sky tree) ที่
เปดเมื่อ 22 พฤษภาคม 2555 มีความสูง 634 เมตร และสามารถทําลายสถิติความ
สูงของหอกวางตุง ในมณฑลกวางโจว ซึ่งมีความสูง 600 เมตร กับ CN Tower ใน
นครโตรอนโต ของแคนาดา ที่มีความสูง 553 เมตร 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร 
 สวนอุเอโนะ(Ueno Park) เปนสวนสาธารณะขนาดใหญของโตเกียว ภายในมีทั้งวัด 

ศาลเจา ทะเลสาบ และสวนสัตว มีตนไมมากมาย ใหบรรยากาศรมรื่นจึงเปนสถานที่ที่
ชาวโตเกียวนิยมมาพักผอนกัน และในฤดูใบไมผลิของทุกๆปสวนอุเอโนะจะไดรับความ
นิยมเปนอยางมากในการมาชมซากุระ โดยจะมีตนซากุระเรียงรายอยูท้ังสองขางยาวไป
ตามทางเดินภายในสวน มีจํานวนมากกวา 1,000 ตน ทําใหดึงดูดผูคนจํานวนมากมา
เยี่ยมชมในเทศกาลชมดอกซากุระ หรือที่เรียกกันวา งานฮานามิ  
(โดยปกติซากุระจะบานประมาณปลายเดือนมีนาคมถึงตนเดือนเมษายน อาจมีการ
เปลีย่นแปลงไดขึ้นอยูกับสภาพอากาศ) 



 

 

 
  

 โอไดบะ (Odaiba) เปนเกาะรวมศูนยกลางความบันเทิง ยานเมืองใหมที่เกิดจากการ
ถมทะเลขึ้นมาเปนเกาะ ตั้งแตป ค.ศ. 1850 เกาะนี้เปนที่แสดงใหเห็นถึง วิสัยทัศน และ
ศักยภาพของชาวญี่ปุ�น ท่ีสามารถสราง ส่ิงที่เปนไปไมไดใหเปนไปไดขึ้นมา 
ใหทานไดชอปปم�งสินคาหลากหลายชนิดทีห่างไดเวอรซิตี ้ ซึ่งภายในมีรานคา 
รานอาหาร และแหลงบันเทิงมากมาย และใหทานถายรูปกับกันดั้มตัวใหม RX-0 
Unicorn  ขนาดเทาของจริง ซ่ึงมีขนาดใหญมาก ในบริเวณหาง ก็จะมีรานคาสําหรับ
คอกันดั้ม อยางกันดั้มคาเฟ� และใหมลาสุด เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2562 ที่ผานมากับ
หางสรรพสินคาแหงอนาคตของโดราเอมอน หรือ Doraemon Future 
Department ขึ้นชื่อวาเปน รานคาของโดราเอมอนแหงแรกของโลก ภายในจึง
ประกอบดวยโซนรานคาท่ีจําหนายสินคาลิขสิทธ์ิทั้งหมดของโดราเอมอนและเพ่ือนๆ 
รวมถึงมีสินคาหายากที่มีวางจําหนายเฉพาะที่นี่เทานั้น เรียกไดวามีสินคาใหแฟนๆ ได
เลือกซื้อกันอยางจุใจเลยทีเดียว  วากันวา นี่คือสถานที่ที่เหลาสาวก “โดราเอมอน” 
ควรมาเยือนสักครั้งในชีวิต เพราะจะไดสัมผัสกับประสบการณสุดพิเศษ ราวกับยก
ออกมาจากการตูน ไมวาจะเปนโซน “Secret Gadgets Lab” ที่จําลองบรรยากาศ
ภายในใหผูมาเยือนรูสึกราวกบัวากําลังไดสัมผัสกับของวิเศษที่ออกมาจากกระเป�าของ
โดราเอมอนอยางที่ปรากฎอยูในเรื่อง รวมถึงโซน “Customization” ที่ใหแฟนๆ 
ของโดราเอมอนได สรางของวิเศษ ที่จะมีเพียงหนึ่งเดียวเปนของตัวเองอีกดวย 
และหางสรรพสินคาอควาซิตี ้ หางดังของยานนี้ท่ีไมควรพลาด เพราะท้ังรานคาไมวา
จะเปนเสื้อผาตางๆ รานอาหาร รานกาแฟ และโรงภาพยนตรที่มีถึง 13 โรงดวยกนั 
จุดเดนของที่นี่อยูที่ชัน้ 5 เปน ราเม็ง ฟู�ด ทีมพารค รวบรวมราเม็งชนิดตางๆจากทั่ว
ประเทศญี่ปุ�นมาไวที่นี่ สําคัญดานหนาของหางสรรพสินคาสามารถมองเห็นสะพาน
สายรุงไดอยางชัดเจน 



 

 

 สมควรเวลา นําทานเดินทางสูสนามบนิฮาเนดะ 
วันที่ 6 สนามบินฮาเนดะ - กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) [TG661 / 00.20-04.50] 
00.20 

น. 
ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG661 
(สายการบินมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเคร่ือง) 

04.50 
น. 

เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 

 
** หากทานที่ตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน,รถทัวร,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่

เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการ 
ออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมได

แจงใหทราบลวงหนา ** 
หัวหนาทัวรที่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแตทานจะเห็นสมควร 

ราคาแนะนําเริ่มตนเพียง :  TOKYO ดิสนียแลนด ซากุระ สงกรานต 6วัน 3คืน 
โดยสายการบินไทย 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพัก 
2-3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไม
เกิน 12 ป  

(เสริมเตียง)  
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
7 ป 

(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

พักเด่ียว 
ทานละ 

ไมรวมตั๋ว 
ทานละ 

วันที่ 19-24 มี.ค. 63 45,900 45,900.- 43,900.- 8,900.- 26,900.- 
วันที่  26-31 มี.ค. 63 45,900 45,900.- 43,900.- 8,900.- 26,900.- 
วันที่ 10-15 เม.ย. 63  

(วันสงกรานต) 
53,900.- 53,900.- 51,900.- 8,900.- 28,900.- 

ราคาเด็กทารก [อายุไมถึง 2 ปบริบูรณ ณ วนัเดินทางกลับ] ทานละ 10,500 บาท ราคานีร้วมรายการ
ทัวร ตั๋วเคร่ืองบิน  

 ไมมีราคาเด็ก เนื่องจากเปนราคาพิเศษ 



 

 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและ
ฤดูกาล 

 
 

 
 
เงื่อนไขการใหบริการ 
1.  การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสาร

ไมครบจํานวนดังกลา 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 

2.  ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของ
บริษัทฯเพื่อเช็ควากรุปมีการคอนเฟรมเดินทางกอนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัท
จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

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 ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บ
คาใชจายทั้งหมด  
4.4 ยกเวนกรุปที่ออกเดินทางชวงเทศกาลวันหยุด เชน ปใหม, สงกรานต 
เปนตน บางสายการบินมีการการันตีมัดจําที่นั่งกับสายการบินและคามัดจําท่ีพัก 
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน CHARTER FLIGHT จะไมมีการคืนเงินมัดจํา 
หรือ คาทัวรทั้งหมด ไมวายกเลิกดวยกรณีใดๆ 



 

 

4.5 กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิให
เดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุ ไวในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ท่ีจะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 **สําคัญ!! บริษัททําธุรกิจเพื่อการทองเที่ยวเทานั้น ไมสนับสนุนใหลูกคาเดิน
ทางเขาประเทศญี่ปุ�นโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผานการตรวจคนเขา
เมือง ทั้งไทยและญี่ปุ�น ขึ้นอยูกับการพิจารณาของเจาหนาที่เทานั้น ลูกคาทุก
ทานตองผานการตรวจคนเขาเมืองดวยตัวของทานเอง ทางมัคคุเทศกไม
สามารถใหความชวยเหลือใดๆไดทั้งสิ้น** 
4.6 เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใด
รายการหนึ่ง หรือไมเดินทาง   

 พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืน ไมวา
กรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 
อัตราคาบริการนี้รวม 
1.  คาตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตาม

รายการทัวรขางตน 
 กรณีทานมีความประสงคจะตองการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัด

เปนชั้นธุรกิจ โดยใชคะแนนจากบัตรสะสมไมล จะตองดําเนินกอนเดินทาง 7 วัน
ลวงหนา และถาโดยการชําระเงินเพ่ืออัพเกรดตองกระทําที่เคานเตอรสนามบิน 
ณ วันเดินทาง เทานั้น  

2.  คาท่ีพักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมท่ีระบุไวในรายการ หรือ ระดับเทียบเทา 
** ในกรณีที่ทานจองหองพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แลว
ทางโรงแรมไมสามารถจัดหาหองพักแบบ TRIPLE ได ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิในการจัดหองใหเปนแบบ แยก 2หองคือ 1 TWN + 1SGL และอาจมี
การจัดหองพักใหตามความเหมาะสมตอไป ** 

3.  คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไวในรายการทัวร
ขางตน 

4.  เจาหนาท่ีบริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง 
5.  คานํ้าหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบินการบินไทย 20 กิโล  คาประกันวินาศภัย

เครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ **ตั้งแตวันที่ 1 
กรกฎาคม 2562 เปนตนไป ทางสายการบินไทย มีการปรับลดนํ้าหนักสัมภาระ
โหลดใตทองเครื่องจาก 30กิโล เหลือเพียง 20 กิโลเทานั้น  

6.  คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 
1,000,000 บาท  



 

 

 คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไข
ของกรมธรรม  
** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพ
สามารถสอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได **  
- เบี้ยประกันเริ่มตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
- เบี้ยประกันเริ่มตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายมุากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป **  
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจาก
อุบัติเหต ุ3 ลานบาท] 
**ความครอบคลมุผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป **  
  [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจาก
อุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 

7.  ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และหัก ณ ท่ีจาย 3%  
 

อัตราคาบริการนี้ไมรวม 
1.  คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ(ทางรัฐบาลญี่ปุ�นประกาศ

ยกเลิกวีซาใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ�นไม
เกิน 15  **ถากรณีทางรัฐบาลญี่ปุ�นประกาศใหกลับมาใชวีซา ผูเดินทาง
จะตองเสียคาใชจายเพิ่มในการขอวีซาตามที่สถานทูตกําหนด) 

2.  ค าใช จ ายอื่ นๆ  ที่ น อก เหนื อที่ ระบุ  อาทิ เช น  ค าอาหาร - เค รื่ อ งดื่ ม 
นอกเหนือจากรายการ คาซักรีด คาโทรศัพท  

3.  คาภาษีนํ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋ว
เครือ่งบิน 

4.  คาทิปมัคคุเทศกและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ทาน 
 
หมายเหตุ 
1.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเล่ือนการเดินทางในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง 10 ทาน 
2.  ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคานํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมี

การปรับขึ้นกอนวันเดินทาง 
3.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอัน

เนื่องจากสาเหตุตางๆ 
4.  บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, 

การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของ
ผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 



 

 

5.  บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจาก
ความประมาทของทานเกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาท
ของนักทองเที่ยวเอง 

6.  เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทาง
บริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิตองแจงลวงหนา ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได
ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกบัคนไทย  
จากมาตรการยกเวนวซีาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสั้น
ในประเทศญีปุ่�นไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยว เยี่ยม
ญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเขาเมือง 
เพ่ือเปนการยืนยันวามีคุณสมบัติในการเขา ประเทศญี่ปุ�น 
**เอกสารที่อาจจะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตใหเขาประเทศ – ตั๋วเครื่องบิน
และเอกสารเรื่องที่พักทางบริษัทจะจัดเตรียมใหกับลูกทัวร แตทั้งนี้ขึ้นอยูกับการ
พิจารณาของกองตรวจคนเขาเมืองของญี่ปุ�น** 
1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญีปุ่�น  
2. สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรบัผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นระหวางที่พํานักใน

ประเทศญี่ปุ�น  
     (เชน เงินสด บัตรเครดิต เปนตน) 
3. ชื่อ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น 

(เชน คน รูจัก โรงแรม และอื่นๆ) 
 
กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น 
คุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุ�น (สําหรับกรณีการเขาประเทศญี่ปุ�นตาม
มาตรการยกเวนวีซา) 
1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกสท่ียังมีอายุการใชงานเหลืออยู 
2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระทําในประเทศญี่ปุ�นจะตองไมเปนสิ่งที่ขัดตอกฎหมาย และ

เขาขายคุณสมบัติเพ่ือการพํานักระยะสั้น 
3. ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน 
 เปนผูที่ไมมีประวัตกิารถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ปุ�น หรือมิไดอยูในระยะเวลา

ของการถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธ
ไมใหเขาประเทศ 


