มื้ ออาหาร
วันที่

รายการทัวร์
เช้า กลางวัน

วันแรก

วันทีส่ อง

วันที่สาม

สนามบินสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ ) JL034 (21.55-06.10)

-

-

-

✓

HTL

✓

✓

HTL

✓

✓

✓

✓

-

สนามบินฮาเนดะ – เมืองคามาคูระ – นังรถไฟเอโนเด็
่
น – พระใหญ่ได
บุทสึ – กระเช้า คาจิ คาจิ – คาวาคูจิโกะ
 FUJISUN PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า

โอชิโนะ ฮักไก – เมืองคาวาโกเอะ – สระน้ าคูโมบะ – คารุยซาว่าเอ้าท์
เล็ต – คุสชั ซึ ออนเซ็น

คา่

 KUSATSU ONSEN HOTEL RESORT หรือเทียบเท่า

วันทีส่ ี่
วันทีห่ า้

คุสชั ซึ ออนเซ็น – วัดดารุมะจิ – สวนโชวะ คิเนน – ช้อปปิ้ งชินจู กุ
 SHINJUKU WASHINGTON HOTEL หรือเทียบเท่า

วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี – ช้อปปิ้ ง อิออน – สนามบินนาริตะ –
สนามบินสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ ) JL 707 (18.20-23.00)

กาหนดการเดินทาง
***ราคาขายเป็ นราคาโปรโมชัน่ ไม่มีราคาเด็ก***

ช่วงการเดินทาง

ผูใ้ หญ่พกั ห้องละ 2 ท่าน

พักท่านเดีย่ ว จ่ ายเพิม่

จานวนทีน่ งั ่

12 – 16 ต.ค.65

56,999. -

6,000. -

30

20 – 24 ต.ค.65

56,999. -

6,000. -

30

วันแรกของการเดินทาง
กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
19.00
พร้ อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4)
เคาน์เตอร์ สายการบินเจแปน แอร์ไลน์ พบกับเจ้ าหน้ าที่ท่คี อย
ต้ อนรับและอานวยความสะดวก ณ บริเวณหน้ าเคาน์เตอร์
21:55
ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เทีย่ วบิน
ที่ JL 034 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่ โมง...เวลาท้องถิน่ เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่ โมง)

เครื่องลำใหญ่นัง่ สบำย
Best Economy Class 2018

วันทีส่ องของการเดินทาง
06:10

บริ กำรอำหำรร้อน
ทัง้ ขำไป-ขำกลับ

น้ำหนักกระเป๋ำ
สูงสุด 46 กก.

สนามบินฮาเนดะ – เมืองคามาคูระ – นังรถไฟเอโนเด็
่
น – พระใหญ่ไดบุทสึ –
กระเช้า คาจิ คาจิ – คาวาคูจิโกะ
ถึง สนามบินฮาเนดะ ประเทศญีป่ นดิ
ุ่ นแดนอาทิตย์อุทยั ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง

รถไฟฟ้ าสายเอโนชิมะ (Enoshima Dentetsu Line) คือรถไฟสายยอดนิยมตั้งแต่ในหมู่คนท้ องถิ่นไปจนถึง
นักท่องเที่ยว มีช่ ือที่เรียกกันง่ายๆ โดยทั่วไปว่า “เอโนเด็น (Enoden)” เป็ นรถไฟท้ องถิ่นที่ช่วยให้ การเดินทาง
ท่องเที่ยวคามาคุระ (Kamakura) และเกาะเอโนะชิมะ (Enoshima Island) เป็ นเรื่องแสนสะดวกสบาย จาก
ภายในขบวนรถมองออกไปจะเห็นทิวทัศน์ข้างทางและวิวทะเลสวยงาม
พระใหญ่ไดบุทสึ เป็ นพระพุทธรูปที่สาคัญที่สุดในเมืองคามาคุระ ตั้งอยู่ในวัดโคโตะกุอนิ พระพุทธรูปไดบุทสึ
มีความสูงถึง 13.35 เมตร นา้ หนัก 95 ตัน เป็ นพระพุทธรูปที่ใหญ่เป็ นอันดับสองในญี่ปุ่น รองจากหลวงพ่ อ
โต แห่งวัดโทไดจิ เมืองนารา พระใหญ่ไดบุทสึสร้ างขึ้นในปี ค.ศ.1252 ในตอนแรกนั้นพระพุทธรูปอยู่ในห้ อง
โถงของวัด แต่ตัววัดได้ รับความเสียหายจากพายุและแผ่นดินไหว อยู่หลายครั้ง จนในที่สุดไม่มีตัวอาคารของ
วัด พระใหญ่ไดบุทสึจึงได้ ต้งั อยู่กลางแจ้ งจนถึงปัจจุบันนี้

เทีย่ ง
บ่าย

คา่

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
กระเช้าคาจิ คาจิ ภูเขาเทนโจระยะทาง 400 เมตร เชื่อมต่อชายฝั่งตะวันออกของทะเลสาบคาวากูจิโกะ กับ
ดาดฟ้ าชมวิวใกล้ ยอดภูเขาเทนโจสูงประมาณ 1,000 เมตรเหนือระดับนา้ ทะเลที่มีทัศนียภาพอันงดงามของ
ทะเลสาบด้ านล่างรวมกับภูเขาไฟฟูจิ รวมไปถึงยังได้ เห็นวิวเมืองรอบๆ ทะเลสาบอีกด้ วย
รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม บุปเฟ่ ต์ขาปูยกั ษ์
 ทีพ่ กั FUJISUN PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า
**จากนั้นพักผ่อนและผ่อนคลายอิริยาบถกับการ “แช่ออนเซ็ น” การแช่น้ าแร่ที่คนญี่ปนเชื
ุ่ ่อกันว่าจะช่วยกระตุน้ การ
ไหลเวียนของโลหิตและช่วยให้ผิวพรรณดีขึ้น**

วันทีส่ ามของการเดินทาง
เช้า

โอชิโนะ ฮักไก – เมืองคาวาโกเอะ – สระน้ าคูโมบะ – คารุยซาว่าเอ้าท์เล็ต –
คุสชั ซึ ออนเซ็น
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
โอชิโนะ ฮักไก หรือ หมู่บ้านนา้ ใส ถือเป็ นหมู่บ้านแห่งการท่องเที่ยวที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ
เอาไว้ ได้ อย่างดี ในหมู่บ้านมีบ่อนา้ ใสที่เป็ นนา้ ที่ละลายมากจากหิมะบนภูเขาไฟฟู ที่น่ีมีความสวยงามในระดับ
ที่ว่าได้ รับการขึ้นทะเบียนให้ เป็ นมรดกทางธรรมชาติในปี ค.ศ. 1934 และได้ รับคัดเลือกให้ เป็ นหนึ่งในภูมิทศั น์
ทางนา้ ที่งดงามร้ อยอันดับในปี ค.ศ. 1985 อีกด้ วย และยังเป็ นอีกหนึ่งสถานที่ท่เี ราสามารถมองเห็นวิวฟูจิด้วย
หากวันนั้นเป็ นวันที่ฟ้าเปิ ด

เทีย่ ง
บ่าย

คา่

คาวาโกเอะ ปัจจุบันตั้งอยู่ในจังหวัดไซตามะ ซึ่งอยู่ติดกับโตเกียว ในอดีตนั้นเป็ นเมืองทางตอนเหนือของเอ
โดะ (ชื่อเดิมของโตเกียว) โดยเชื่อมต่อกับเอโดะทางแม่นา้ Shingashi เป็ นเมืองที่มีความสัมพันธ์กบั เอโดะใน
ด้ านการเงินและวัฒนธรรมเป็ นอย่างมากเมืองหนึ่งเลยก็ว่าได้ จึงได้ สมยานามว่า “เอโดะน้ อย (Little Edo)”
เมืองคาวาโกะเอะเป็ นเมืองที่สามารถสัมผัสบรรยากาศย้ อนยุคในสมัยเอโดะ (ช่วงค.ศ. 1603-1867) ทั้ง
อาคารบ้ านเรือน ร้ านค้ า วัดและศาลเจ้ าต่างๆ ที่อนุรักษ์ไว้ เป็ นอย่างดี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
สระน้ าคุโมบะ อีกหน่งจุ ดชมวิวใบไม้ ร่วงที่สวยมากกับทิวทัศน์ภาพใบไม้ แดงที่กาลังเปลี่ยนสีได้ สะท้ อนลงบน
ผิวนา้ สร้ างความประทับใจได้ ดีมาก

คารุยซาว่า เอ้าท์เล็ต เอ้ าท์เล็ตมอลล์ ท่ีใหญ่ ท่ีสุดในญี่ปุ่น แหล่งรวบรวมแบรนด์ใหญ่ระดับโลกและชั้ นนา
ของญีปุ่นเอาไว้ มากมายกว่า 240 ร้ าน ให้ นักท่องเที่ยวได้ ช้อปปิ้ งกัน ใจกลางเอ้ าท์เล็ต ถูกออกแบบเป็ นบึง
ขนาดกะทัดรั ดสวยงาม มีร้านอาหารและคาเฟ่ ตั้งอยู่ร อบบริ เวณ เมื่อรวมกับสภาพแวดล้ อมที่ต้ั งอยู่ ก ลาง
ธรรมชาติล้อมรอบด้ วยภูเขา เอ้ าท์เล็ตนี้จึงกลายเป็ นแหล่งท่องเที่ยวในตัวอีหแห่งหนึ่ง เราสามารถมาเดินเล่น
ชมทัศนยีภาพโดยไม่ต้องช้ อปปิ้ งก็ยังได้
คุสตั ซึ ออนเซ็ น เป็ น 1 ใน 3 ออนเซ็นที่ดีท่ีสุดของญี่ปุ่น ไม่เพียงแต่เป็ นแหล่ งออนเซ็นเท่านั้น คุซัตสึยังมี
โรงแรม เรียวกัง อาหารอร่อยๆ รวมถึงกิจกรรมในแบบญี่ปุ่นให้ ทาด้ วย ไม่ว่าฤดูไหนก็สามารถไปท่องเที่ยวได้
ฤดูร้อนอากาศเย็นสบาย ฤดูหนาวก็มีหิมะให้ ชม เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของทั้งชาวญี่ปุ่นและต่างชาติ
ในการพักผ่อน ผ่อนคลายความเมื่อยล้ าของร่างกาย
รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 ทีพ่ กั KUSATSU ONSEN HOTEL RESORT หรือเทียบเท่า

วันทีส่ ีข่ องการเดินทาง
คุสชั ซึ ออนเซ็น – วัดดารุมะจิ – สวนโชวะ คิเนน – ช้อปปิ้ งชินจูกุ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
วัดดารุมะจิ วัดนี้เป็ นถิ่นกาเนิดของตุก๊ ตา ทาคาซาคิ ดารุมะ ที่เป็ นตัวนาโชค ที่มีช่ ือเสียงมากในญี่ปุ่น วัดดารุ
มะจิถูกสร้ างขึ้นมาเมื่อปี 1697 และในพื้นที่น้ ี มีตกุ๊ ตาดารุมะที่ สิ้นสุดหน้ าที่และถูกนาเข้ ามาเป็ นจานวนมาก
สาหรับชาวเมืองทาคาซากิแล้ ว ส่วนใหญ่มักจะขอสิ่งที่ต้องการจากตุก๊ ตาดารุมะนี้ จึงกล่าวได้ ว่าตุก๊ ตาดารุมะ
เป็ นสิ่งที่ผูกพันธ์กบั ชาวเมืองทาคาซากิเป็ นอย่างมาก และในวันที่ 6 และ 7 เดือนมกราคมของทุกๆ ปี จะมี
ผู้คนกว่าสองแสนคนเข้ าร่วมนมัสการขอพร ณ วัดแห่งนี้

เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
สวนโชวะ คิเนน ถูกสร้ างขึ้นเพื่ อเป็ นการเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี ของจักรพรรดิโชวะ มีขนาดใหญ่ ถึง
16,300 เอเคอร์ สวนแห่งนี้ต้ังอยู่ใกล้ สถานี Tachikawa Station ทางทิศตะวันตกของโตเกียว ภายในแบ่งโซน
ออกเป็ น 2-3 สวน โดยเชื่อมต่อกันด้ วยเส้ นทางสาหรับเดินเท้ าและจักรยาน หน้ าทางเข้ าหลักจะเรียงรายด้ วย
ต้ นกิงโกะ(ginkgo) และต้ นเมเปิ้ ลล้ อมรอบสวนญี่ปุ่น ซึ่งสวยงามเป็ นพิเศษในฤดูใบไม้ ร่วง

คา่

แหล่ งช้ อ ปปิ้ งชื่ อ ดังในโตเกียวอย่ า งชิ นจู กุ ให้ ท่า นอิสระและเพลิ ดเพลิ น กับการช้ อปปิ้ งสิน ค้ ามากมายทั้ง
เครื่องใช้ ไฟฟ้ า กล้ องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องเล่นเกมส์ หรื อสินค้ าที่จะเอาใจคุณผู้หญิงด้ วย กระเป๋ า
รองเท้ า เสื้อผ้ า แบรนด์เนม เสื้อผ้ าแฟชั่นสาหรับวัยรุ่น เครื่ องสาอางยี่ห้อดังของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็ น KOSE,
KANEBO, SK II, SHISEDO และอื่นๆ อีกมากมาย
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
 ทีพ่ กั SHINJULU WASHINGTON HOTEL หรือเทียบเท่า

วันทีห่ า้ ของการเดินทาง
เช้า

วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี – ช้อปปิ้ ง อิออน – สนามบินนาริตะ – สนามบิน
สุวรรณภูมิ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
วัดอาซากุส ะ วั ดที่ได้ ช่ ื อ ว่ า เป็ นวั ดที่มีความศั ก ดิ์ สิทธิ์ และได้ รั บ ความเคารพนั บ ถื อ มากที่สุดแห่ งหนึ่ งใน
กรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองค์เจ้ าแม่กวนอิมทองคาที่ ซึ่งมักจะมีผ้ ูคนมากราบไหว้ ขอพรเพื่อความเป็ นสิริ
มงคลตลอดทั้งปี ประกอบกับภายในวัดยังเป็ นที่ต้ังของโคมไฟยักษ์ท่มี ีขนาดใหญ่ท่สี ดุ ในโลกด้ วยความสูง 4.5
เมตร ซึ่งแขวนห้ อยอยู่ ณ ประตูทางเข้ าที่อยู่ด้านหน้ าสุดของวัด ที่มีช่ ือว่า “ประตูฟ้าคารณ” บริเวณทางเข้ าสู่
ตัววิหารจะมีถนนนากามิเซะ ซึ่งเป็ นที่ต้ังของร้ านค้ าขายของที่ระลึกพื้ นเมืองต่างๆ มากมาย เช่น หน้ ากาก
ของเล่น รองเท้ า พวงกุญแจที่ระลึก และขนมนานาชนิด ทั้ง เมล่อนปั งในตานาน ดังโงะหนึบหนับ และน้ อง
ปลาขนมไทยากิ ฯลฯ ให้ ทุกท่านได้ เลือกซื้ อเป็ นของฝากของที่ระลึก จากนั้นนาท่านยืนถ่ายรูป กับโตเกียว
สกายทรี (ด้ านนอก) ที่บริเวณสะพานข้ ามแม่นา้ สุมิดะหนึ่งในแลนด์มาร์คของโตเกียวเป็ นหอคอยส่งสัญญาณ
โทรทัศน์ท่เี ป็ น สิ่งปลูกสร้ างที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น และเป็ น หอคอยที่สุดที่สูงในโลก ตั้งอยู่ท่เี ขตสุมิดะ หน้ าที่หลัก
ของโตเกียวสกายทรี คือการกระจายสัญญาณสื่อสารแบบดิจิตอลนั่นเองและโตเกี ยวสกายทรี ยังแทรกความ

เป็ นมาของท้ องถิ่นเอาไว้ ด้วย ความสูงของหอคอยที่ 634 เมตร มาจาก มุซาชิคุนิ ชื่อเรียกในอดีตของแถบนี้
ซึ่งตัวเลข 634 สามารถอ่านตามเสียงตัวเลขเป็ น มุซาชิ ได้

เทีย่ ง

18:20
23:00

อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
อิออน ช้อปปิ้ งมอลล์ ภายในตัวห้ างมีร้านค้ าต่างๆมากถึง 150 ร้ าน ซึ่งตกแต่งในรูปแบบที่ทนั สมัยสไตล์ญ่ีปุ่น
สินค้ ามากมายหลากหลายให้ เลือกตั้งแต่เสื้อผ้ าแฟชั่น อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบ้ าน รวมไปถึง
เครื่ อ งสาอางค์ ขนมญี่ ปุ่ นต่ า งๆและยั งมี ร้ า นค้ า มากมายไม่ ว่ า จะเป็ น Muji, 100 yen shop, Sanrio store,
Capcom games arcade และก็ยังมีซุปเปอร์มาร์เกตขนาดใหญ่ให้ เราได้ เลือกซื้อของอีกด้ วย
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่สนามบินนาริตะ
ออกเดินทางจากสนามบินนาริตะ โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เทีย่ วบิน JL707
ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรูล้ ืม
***********************************************************

🔵 เอกสารยื่นวีซ่าญี่ปุ่น
1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้ งานต้ องเหลือมากกว่า 6 เดือน)
2. วีซ่าญี่ปุ่น
เตรียมเอกสารเพื่อจัดส่งให้ ทางบริษัทดาเนินการยื่นวีซ่าให้ ดังนี้
- Passport เล่มจริง มีอายุไม่น้อยกว่า6เดือน
- รูปถ่าย2x2นิ้ว พื้นขาว 1รูป ไม่เกิน 6 เดือน ไม่มีการตกแต่งรูปใดๆ
- สาเนาบัตรประชาชน
- ทะเบียนบ้ าน (ตัวจริง) หรือคัดสาเนา ทร.14 ที่สานักงานเขต พร้ อมสาเนา 1 ชุด
- ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ใบสมรส ใบหย่าร้ าง (ตัวจริง) (ถ้ ามี) พร้ อมสาเนา 1 ชุด
- ขอ statement ย้ อนหลัง 6 เดือน กับธนาคาร ต้ องมีตราประทับและลายเซ็นต์จากธนาคารเท่านั้น
-ตามประกาศของรั
พนักงานบริษัท ขอหนั
งสื่ ปอุ่ นรับ(อัรองการท
างาน ระบุตาแหน่
วันเริ่มงาน เงินเดืดรัอบนและวั
ลาตามวั
เดิวนันทาง
่ยว ตั้งนแต่
ฐบาลญี
พเดท 27พ.ค.65)
สาหรังบการมาตรการเปิ
นักท่อนงเที
ที่ 10
(ภาษาอั
มิถุนายนงกฤษ)
65 ที่เดินทางมาในรูปแบบคณะทัวร์ 🔵กลุ่มสีนา้ เงิน (เสี่ยงต่า) ประเทศไทยจัดอยู่ในกลุ่มนี้
นั-กไม่
เรียตน้ องตรวจRT-PCRที
นักศึกษา ใช้ หนังสื่สอนามบิ
รับรองการเรี
นญี่ปุ่น ยน (ภาษาอังกฤษ) เอกสารฉบับจริง พร้ อมสาเนา 1 ชุด
อาชี
- ไม่พตอิ้ สอระ
งกักหนั
ตัวงสือรับรองตนเอง (ภาษาอังกฤษ) เอกสารฉบับจริง และสาเนา 1 ชุด
เจ้-าไม่
ของกิ
การ เอกสารจดทะเบี
า เอกสารฉบั
ต้อจงแสดงผลการฉี
ดวัคซีนยนการค้
(vaccine
certificate)บจริง และสาเนา 1 ชุด
3.ลงทะเบี
ยนออนไลน์
งหน้ า4แอปพลิ
เพื่อนาใบรั
่ยวจาเป็ นต้ERFS
-นักท่องเที
องดาวน์ล่วโหลด
เคชับ่นรองไปใช้
ในโทรศัปพระกอบการยื
ท์ส่วนตัวดังนี่น้ วีซ่า (บริษัทดาเนินการให้ )
4.ใบรั
เป็ นลบ
แบบฉุกRT-PCR
ภายใน 72วชัยเหลื
่วโมงก่
นทาง
1. MyบรองผลตรวจTest
SOS เพื่อติดต่อเจ้COVID-19
าหน้ าที่สาธารณสุ
ข กรณี
เฉิน ต้ องการความช่
อเนือ่ อนการเดิ
งจากสงสั
ยว่า(ภาษาอั
อาจจะติงดกฤษ)
เชื้อ ซึ่ง
่ ปุ่นอัพเดท ณ วันที่ 31 พ.ค.65 อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กบั ทางรัฐบาลญี่ปุ่น
ข้ อมูาลVDO
การเข้ าcall
ประเทศญี
สามารถท
ได้ และแชทได้
2. Cocoa เป็ นระบบแจ้ งเตือนว่า เราอาจพบความเสี่ยงเนื่องจากอยู่ใกล้ ผ้ ูติดเชื้อ
3. Questionnaire
แบบสอบถามออนไลน์ เป็ นการลงทะเบียนผู้เดินทางที่เข้ ามาญี่ปุ่น กรอกข้ อมูลส่วนบุคคล (ลงทะเบียนอย่างน้ อย6ชม.
ก่อนเดินทาง)
4. Google maps ลิ้งค์กบั My SOS เพื่อทราบ location Real Time ตลอดเวลาที่อยู่ในญี่ปุ่น
การเดินทางกลับเข้าประเทศไทย สาหรับคนไทย เตรียมเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนครบถ้วน ตามข้อกาหนด
ของรัฐบาลไทย มากกว่า 14 วันก่อนเดินทาง (Vaccinated Certificate หรือ International Vaccinated
Certificate)

ประกาศศสาคัญ: รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ค่าทัวร์ท่จี ่ายให้ กบั บริษัท เป็ นการชาระแบบจ่ายชาระ
ขาด และบริษัทได้ ชาระให้ กับสายการบินและสถานที่ต่างๆ แบบชาระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ ร่วม
เดินทางหรือใช้ บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใด หรือได้ รับการปฏิเสธการเข้ าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ
(ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น) ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิการคืนเงินรวมทั้งค่าตัว๋ เครื่องบินให้ แก่ทา่ น

บริษทั ขอสงวนสิทธิ์และแจ้งให้ผใู ้ ช้บริการทราบว่า : โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตาม
ความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า ทั้งนี้ข้ ึนอยู่กบั การจราจร สภาพอากาศ และเหตุสดุ วิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถ
คาดการณ์ได้ ล่วงหน้ าโดยทางบริษัทฯจะรักษาผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็ นสาคัญและไม่สามารถ
เปลี่ยนเป็ นเงินได้ การบริการของรถนาเทีย่ ว ตามกฎหมายของประเทศญีป่ นก
ุ่ าหนดไว้วนั ละ 10 ชัว่ โมง ไม่สามารถขับ
เกินเวลาได้ ทางมัคคุเทศก์และพนักงานขับรถ จะจัดโปรแกรมให้ ตามความเหมาะสมกับเวลา และต้ องขึ้นอยู่กบั สภาพ
การจราจรในวันเดินทางนั้นๆ อาจเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า

อัตรานี้ รวม
1. ค่าตัว๋ เครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไป-กลับพร้ อมคณะ
(ไม่สามารถระบุทีน่ งบนเครื
ั่
อ่ งได้ สายการบินเป็ นผูก้ าหนด Random Seat)
2. ค่าทิปไกด์ และ คนขับรถ
3. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
4. ค่ารถโค้ ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ พร้ อมคนขับรถที่ชานาญเส้ นทาง
5. ค่าห้ องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (2-3 ท่าน / ห้อง)
6. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
7. ค่าเข้ าชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวตามรายการ
8. ค่ากระเป๋ าเดินทางท่านละ 2 ใบ (น้ าหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม/ใบ)
9. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง
10. ค่าประกันอุบัติเหตุค้ ุมครองในระหว่างการเดินทางคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
11. ภาษีมูลค่าเพิ่มค่าบริการ 7 %
12. ค่าประกันสุขภาพ *ประเทศญี่ปุ่นบังคับให้ ผ้ ูท่เี ดินทางเข้ าประเทศญี่ปุ่นต้ องซื้อประกันสุขภาพที่ครอบคลุมวงเงินประกัน
50,000 USD/ท่าน
อัตราไม่นรวม
ี้
1. ค่าธรรมเนียมการจัดทาหนังสือเดินทาง
2. ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่ส่งั พิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่านา้ หนักเกินจากทางสายการบินกาหนดเกิน
กว่า 20 กิโลกรัมและมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่ วยจากโรคประจาตัว, ค่ากระเป๋ าเดินทางที่ชารุดหรือ
ของมีค่าที่สญ
ู หายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้ น
3. ค่าภาษีนา้ มันที่ทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม หรือมีการเปลี่ยนแปลงกะทันหัน (ราคาเช็ค ณ วันที่ 6 มิถุนายน
2565)
4. ค่าธรรมเนียมวีซ่าญี่ปุ่นและดาเนินการยื่น 2,000 บาท
5. ค่าดาเนินการคัดกรองตรวจหาเชื้อ RT-PCR ต้ องตรวจก่อนเดินทางออกนอกประเทสไทยอย่างน้ อย 72 ชม.

ตามประกาศของรัฐบาลญี่ปุ่น (อัพเดท 27พ.ค.65) สาหรับการมาตรการเปิ ดรับนักท่องเที่ยว ตั้งแต่วันที่ 10
มิถุนายน 65 ที่เดินทางมาในรูปแบบคณะทัวร์ 🔵กลุ่มสีนา้ เงิน (เสี่ยงต่า) ประเทศไทยจัดอยู่ในกลุ่มนี้
- ไม่ต้องตรวจRT-PCRที่สนามบินญี่ปุ่น
- ไม่ต้องกักตัว
- ไม่ต้องแสดงผลการฉีดวัคซีน (vaccine certificate)
-นักท่องเที่ยวจาเป็ นต้ องดาวน์โหลด 4แอปพลิเคชั่นในโทรศัพท์ส่วนตัวดังนี้
1. My SOS เพื่อติดต่อเจ้ าหน้ าที่สาธารณสุข กรณีฉุกเฉิน ต้ องการความช่วยเหลือเนื่องจากสงสัยว่าอาจจะติดเชื้อ ซึ่ง
สามารถทา VDO call ได้ และแชทได้
2. Cocoa เป็ นระบบแจ้ งเตือนว่า เราอาจพบความเสี่ยงเนื่องจากอยู่ใกล้ ผ้ ูติดเชื้อ
3. Questionnaire
แบบสอบถามออนไลน์ เป็ นการลงทะเบียนผู้เดินทางที่เข้ ามาญี่ปุ่น กรอกข้ อมูลส่วนบุคคล (ลงทะเบียนอย่างน้ อย6
ชม.ก่อนเดินทาง)
4. Google maps ลิ้งค์กบั My SOS เพื่อทราบ location Real Time ตลอดเวลาที่อยู่ในญี่ปุ่น

การเดินทางกลับเข้าประเทศไทย สาหรับคนไทย เตรียมเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนครบถ้วน ตามข้อกาหนดของ
รัฐบาลไทย มากกว่า 14 วันก่อนเดินทาง (Vaccinated Certificate หรือ International Vaccinated Certificate)

การยกเลิกสาหรับการจอง
ตามหลักเกณฑ์เกีย่ วกับการกาหนดอัตราการจ่ ายเงินค่าบริการคืนให้แก่นกั ท่องเทีย่ ว 2563
* ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้ า 30 วันขึ้นไป ก่อนวันนาเที่ยว คืนเงินทั้งหมด (โดยหักจากค่าใช้ จ่ายจริง เช่น ค่าวีซ่า ค่า
มัดจาของบัตรโดยสารเครื่องบิน ค่าใช้ จ่ายที่จาเป็ นอื่นๆ)
* ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันนาเที่ยว คืนเงิน 50 % ของค่าทัวร์
* ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้ าน้ อยกว่า 15 วันก่อนวันนาเที่ยว ขอสงวนสิทธิ์คืนเงินในทุกกรณี

เงือ่ นไขในการสารองที่นงั ่
- กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมสาเนาหนังสือเดินทางและชาระมัดจาท่านละ 20,000 บาท ภายใน 3 วันหลังทาการจอง
(กรณีลูกค้าทาการจองน้อยกว่าวันเดินทาง 25 วัน ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจานวนทันทีในวันทีจ่ อง
เท่านั้น)
*ส่วนทีเ่ หลือ ชาระก่อนวันเดินทาง 30 วัน (นับรวมวันเสาร์และวันอาทิตย์)
**กรณีทีท่ ่านชาระค่าทัวร์ท้ งั หมดหรือบางส่วนทางบริษทั ถือว่าท่านได้ยอมรับเงือ่ นไขและข้อตกลงต่างๆทีไ่ ด้ระบุไว้
ทั้งหมดนี้ แล้ว
(โปรดตรวจสอบพร้อมส่งสาเนาหนังสือเดินทาง ที่มีอายุเหลือมากกว่า 180 วัน นับจากวันทีเ่ ดินทาง บริษทั ไม่
รับผิดชอบหากกรณี หนังสือเดินทางมีอายุนอ้ ยกว่า 180 และไม่สามารถเดินทางได้หรือโดนปฎิเสธจากสายการบินและ
เจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าเมืองนั้นๆ)
ทางบริษัท ผู้จัดทาจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนเงินค่าใช้ จ่ายต่างๆได้ เนื่องจากเป็ นรายการเหมาจ่ายกับตั วแทน
ต่างๆ หากเกิดกรณี ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจเข้ า-ออกเมือง หรือกรมแรงงาน สายการบินในประเทศไทยหรือ
ประเทศต่างๆ หรืออันเนื่องมาจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายของประเทศไทยและประเทศต่างๆ การหลบหนี เข้ า
ออกเมือง หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้ อง หรือ การถูกปฏิเสธการเข้ า-ออกประเทศต่างๆ ในกรณีอ่นื ๆ
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์แจ้ งยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้ า 10 วัน ในกรณีท่ไี ม่สามารถทากรุ๊ปเดินทางได้ ในกรณีน้ ีบริษัทฯ
ยินดีคืนเงินให้ ท้งั หมด (ยกเว้ นค่าธรรมเนียมวีซ่าซึ่งได้ ชาระไว้ กบั ทางสถานทูตแล้ ว กรณี ต้ องใช้ วีซ่า) หรือจัดหาคณะทัวร์อ่นื
ให้ ถ้าต้ องการ
หมายเหตุ กรุณาศึกษาเงื่อนไขทัง้ หมดก่อนการจอง เพือ่ ความเข้าใจทีต่ รงกันระหว่างลูกค้าและบริษัท
1. ราคาดังกล่าวรวมภาษีนา้ มันและภาษีสนามบินแล้ ว หากมีการประกาศปรับเพิ่มก่อนการเดินทางทางบริษัทขอเก็บเพิ่ม
ตามจริง
2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น ซึ่งนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท เช่น การนัดหยุดงาน,
จลาจล, การล่าช้ าจากสายการบิน ,การยกเลิกเที่ยวบิน ,ภัยธรรมชาติ ,สภาพการจราจร และการนาสิ่งของผิดกฎหมาย
4. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้ งเหตุให้ ทราบล่วงหน้ า
5. ทางบริษทั ฯไม่รบั ผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น กรณีสิง่ ของสูญหาย อันเนือ่ งจากความประมาทของผูเ้ ดินทาง ,การโจรกรรม
และอุบตั ิเหตุอนั เกิดจากความประมาทของผูเ้ ดินทาง
6. หากท่านได้ ชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์กบั ทางบริษัทฯแล้ ว ถือว่าท่านตกลงยอมรับในเงื่อนไขและข้ อตกลงต่างๆทั้งหมด
7. โปรแกรมนี้เป็ นเพียงโปรแกรมที่เป็ นข้ อเสนอ ท่านจะต้ องได้ รับการยืนยันจากทางบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากทางบริ ษัทได้
ทาการสารองโรงแรมและห้ องพั กในต่างประเทศเรียบร้ อยแล้ ว โดยโรงแรมอาจจัดให้ ในระดับใกล้ เคียงกั น หรื ออาจจะ
ปรับเปลี่ยนจากตามที่ระบุไว้ ในโปรแกรม
8. มัคคุเทศก์ พนักงานหรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีสทิ ธิ์ในการให้ คาสัญญาใดๆทั้งสิ้นแทนผู้จัดทา นอกจากมีเอกสาร
นามโดยผู้มีอานาจของผู้จัดชัดเจนเท่านั้น
9. ผู้จัดทาทัวร์น้ ีเป็ นทัวร์แบบเหมา จะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนเงินค่าใช้ จ่ายต่างๆได้ เนื่องจากเป็ นรายการเหมาจ่าย

กับตัวแทน ต่างๆ หากเกิดกรณีผ้ ูเดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจเข้ า-ออกเมือง ,กรมแรงงาน ,สายการบินใน
ประเทศไทยหรือประเทศต่างๆ หรืออันเนื่องมาจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายของประเทศไทยและประเทศ
ต่างๆ การหลบหนี เข้ าอกเมือง หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้ อง หรือการถูกปฏิเสธการเข้ า -ออกประเทศต่างๆ ในกรณี
อื่นๆ
10. ในกรณีทีล่ ูกค้าต้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศหรือออกตัว๋ โดยสารเอง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯ ก่อน
ทุก
ครั้ง ทางบริษทั ฯ จะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ น
11. โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า ทั้งนี้ข้ นึ อยู่กบั
การจราจร สภาพอากาศ และเหตุสดุ วิสยั ต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ ล่วงหน้ าโดยทางบริษัทฯจะรักษา
ผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็ นสาคัญและไม่สามารถเปลี่ยนเป็ นเงินได้
12. กรุณา อย่าขีดเขียน ฉีก หรือประทับตราใดๆ ทีไ่ ม่เกีย่ วข้อง ลงในหนังสือเดินทางหากทางสายการบินไม่อนุญาตให้
เช็คอิน หรือตารวจตรวจคนเข้าเมืองประเทศนั้นๆ ปฎิเสธการเข้า-ออกประเทศ ทางบริษทั ไม่รบั ผิดชอบทุกกรณี
ข้อมูลเพิม่ เติมเรือ่ งตัว๋ เครือ่ งบิน
- ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้ องเดินทางไป-กลับพร้ อมกัน หากต้ องการเปลี่ยนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้ องชาระ
ค่าใช้ จ่ายส่วนต่างที่ทางสายการบิน (กรณีที่บตั รโดยสารสามารถเปลี่ยนได้) และบริษัททัวร์ เรี ยกเก็บการจัดที่น่ังของกรุ๊ป
เป็ นไปโดยสายการบิ น เป็ นผู้ ก าหนด ซึ่ งทางบริ ษัทฯ ไม่ สามารถเข้ า ไปแทรกแซงได้ ในกรณี ยกเลิ กการเดิน ทางและได้
ดาเนินการออกตัว๋ เครื่องบินไปแล้ ว (กรณีตวั๋ REFUNDได้) ผู้เดินทางต้ องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น
ข้อมูลเพิม่ เติมเรือ่ งโรงแรมทีพ่ กั
1. เนื่องจากการวางแปลนห้ องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้ ห้องพักแบบห้ องเดี่ยว (Single) และห้ องคู่
(Twin/Double) และห้ องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) ห้ องพักอาจจะไม่ติดกัน
2. กรณีท่มี ีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรือเทศกาล เป็ นผลให้ ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้ องพักอาจเต็ม บริษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเพื่อให้ เกิดความเหมาะสม
การเดินทางเป็ นครอบครัว
หากท่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่หรือเดินทางพร้ อมสมาชิกในครอบครัวที่ต้องได้ รับการดูแลเป็ นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก
, และผู้สูงอายุท่มี ีโรคประจาตัว หรือ ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้ องให้ การดูแลสมาชิกภายใน
ครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้ าทัวร์มีความจาเป็ นต้ องดูแลคณะทัวร์ท้งั หมด
สาหรับผูเ้ ดินทางทีอ่ ายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย
ข้อความซึ่งถือเป็ นสาระสาหรับท่านทีร่ ่วมเดินทาง
ทางบริษัทฯ เป็ นตัวแทนในการจัดนาสัมมนา และการเดินทางที่มีความชานาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร ยานพาหนะ
และสถานที่ทอ่ งเที่ยวพร้ อมทั้งการสัมมนา ดูงานเพื่อความสะดวกสบายและเกิดประโยชน์สงู สุดในการเดินทาง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ
ไม่ สามารถรั บผิดชอบในอุบัติเหตุหรื อความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ, อันเนื่องจากอุบัติเหตุรวมถึงภัย
ธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

เงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้ าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น, ตลอดจนการถูก
ปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุลและ/หรือส่วนงานที่เกี่ยวข้ องกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถึงผู้มีอานาจทาการแทนประจาประเทศ
ไทย (โดยไม่จาต้ องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็ นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงใน
ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งในหรือต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุ้มครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษัท
ฯ ที่รับประกันในกรณีท่ผี ้ ูร่วมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้
เดินทางออก หรือ เข้ าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู้เดินทางไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้ านการความคุม
โรคติดต่อเฉพาะพื้ นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่ อการเดินทาง รวมถึงมีส่ิงผิดกฎหมาย บริ ษัทฯ จะไม่ คืนค่ าใช้ จ่ายใดๆ
รายละเอียดด้ านการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามความจาเป็ น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบ
ล่วงหน้ า ทั้งนี้การขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัทจะยึ ดถือและคานึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มีเกียรติ ที่
ร่วมเดินทางเป็ นสาคัญ

