
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที ่ รายการทวัร ์
มื้ ออาหาร 

เชา้ กลางวนั ค า่ 

วนัแรก สนามบนิสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ ) JL034 (21.55-06.10) - - - 

วนัทีส่อง 

สนามบนิฮาเนดะ – เมืองคามาคูระ – นัง่รถไฟเอโนเด็น – พระใหญ่ได

บุทสึ – กระเชา้ คาจิ คาจิ – คาวาคูจิโกะ  

 FUJISUN PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า 
 ✓ HTL  

 

วนัที่สาม 

โอชิโนะ ฮกัไก – เมืองคาวาโกเอะ – สระน ้ าคูโมบะ – คารุยซาว่าเอา้ท์

เล็ต – คุสชัซึ ออนเซ็น 

 
✓ ✓ HTL  

 KUSATSU ONSEN HOTEL RESORT หรือเทียบเท่า          

วนัทีส่ี ่
คุสชัซึ ออนเซ็น – วดัดารุมะจิ – สวนโชวะ คิเนน – ชอ้ปป้ิงชินจูกุ  

✓ ✓ ✓ 
 SHINJUKU WASHINGTON HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัทีห่า้ 
วดัอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี – ชอ้ปป้ิง อิออน – สนามบนินาริตะ – 

สนามบนิสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ ) JL 707 (18.20-23.00) 
✓ -  



 

 

 

ก าหนดการเดินทาง 

***ราคาขายเป็นราคาโปรโมชัน่ไม่มีราคาเด็ก*** 

 

วนัแรกของการเดินทาง    กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ 

19.00 พร้อมกนัที่สนามบินสวุรรณภมิู ช้ันระหว่างประเทศขาออก (ช้ัน 4) 

เคาน์เตอร์ สายการบินเจแปน แอรไ์ลน ์พบกบัเจ้าหน้าที่ที่คอย

ต้อนรับและอ านวยความสะดวก ณ บริเวณหน้าเคาน์เตอร์   

21:55 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินเจแปนแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิ

ที ่JL 034 (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง...เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

วนัทีส่องของการเดินทาง สนามบินฮาเนดะ – เมืองคามาคูระ – นัง่รถไฟเอโนเด็น – พระใหญ่ไดบุทสึ – 

กระเชา้ คาจิ คาจิ – คาวาคูจิโกะ 

06:10   ถงึ สนามบินฮาเนดะ ประเทศญีปุ่่นดินแดนอาทิตยอุ์ทยั ผ่านพธีิศุลกากรและตรวจคนเขา้เมือง  

 
ช่วงการเดินทาง 

 

 
ผูใ้หญ่พกั หอ้งละ 2 ท่าน 

 
พกัท่านเดีย่ว จ่ายเพิม่ 

 
จ านวนทีน่ ัง่ 

12 – 16 ต.ค.65 56,999. - 6,000. - 30 

20 – 24 ต.ค.65 56,999. - 6,000. - 30 

น ้ำหนักกระเป๋ำ 
สงูสดุ 46 กก. 

บริกำรอำหำรร้อน 
ทัง้ขำไป-ขำกลบั 

เครื่องล ำใหญ่นัง่สบำย 
Best Economy Class 2018 



 

 

 รถไฟฟ้าสายเอโนชิมะ (Enoshima Dentetsu Line) คือรถไฟสายยอดนิยมตั้งแต่ในหมู่คนท้องถิ่นไปจนถึง

นักทอ่งเที่ยว มีช่ือที่เรียกกนัง่ายๆ โดยทั่วไปว่า “เอโนเดน็ (Enoden)” เป็นรถไฟท้องถิ่นที่ช่วยให้การเดินทาง

ท่องเที่ยวคามาคุระ (Kamakura) และเกาะเอโนะชิมะ (Enoshima Island) เป็นเร่ืองแสนสะดวกสบาย จาก

ภายในขบวนรถมองออกไปจะเหน็ทวิทศัน์ข้างทางและวิวทะเลสวยงาม  

พระใหญ่ไดบุทสึ เป็นพระพุทธรูปที่ส าคัญที่สุดในเมืองคามาคุระ ตั้งอยู่ในวัดโคโตะกุอนิ พระพุทธรูปไดบุทสึ

มีความสูงถึง 13.35 เมตร น า้หนัก 95 ตัน เป็นพระพุทธรูปที่ใหญ่เป็นอันดับสองในญ่ีปุ่น รองจากหลวงพ่อ

โต แห่งวัดโทไดจิ เมืองนารา พระใหญ่ไดบุทสึสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1252 ในตอนแรกน้ันพระพุทธรูปอยู่ในห้อง

โถงของวัด แต่ตัววัดได้รับความเสียหายจากพายุและแผ่นดินไหว อยู่หลายคร้ัง จนในที่สุดไม่มีตัวอาคารของ

วัด พระใหญ่ไดบุทสจึึงได้ตั้งอยู่กลางแจ้งจนถึงปัจจุบันนี้   

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย  กระเชา้คาจิคาจิภูเขาเทนโจระยะทาง 400 เมตร เช่ือมต่อชายฝั่งตะวันออกของทะเลสาบคาวากูจิโกะ กับ

ดาดฟ้าชมวิวใกล้ยอดภูเขาเทนโจสูงประมาณ 1,000 เมตรเหนือระดับน า้ทะเลที่มีทัศนียภาพอันงดงามของ

ทะเลสาบด้านล่างรวมกบัภเูขาไฟฟูจิ รวมไปถึงยังได้เหน็วิวเมืองรอบๆ ทะเลสาบอกีด้วย 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม บุปเฟ่ตข์าปูยกัษ ์

   ทีพ่กั  FUJISUN PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า  

**จากนั้นพกัผ่อนและผ่อนคลายอิริยาบถกบัการ “แช่ออนเซ็น” การแช่น ้ าแร่ท่ีคนญี่ปุ่ นเช่ือกนัว่าจะช่วยกระตุน้การ

ไหลเวียนของโลหิตและช่วยใหผ้ิวพรรณดีข้ึน** 

 



 

 

 

วนัทีส่ามของการเดินทาง โอชิโนะ ฮกัไก – เมืองคาวาโกเอะ – สระน ้ าคูโมบะ – คารุยซาว่าเอา้ทเ์ล็ต – 

คุสชัซึ ออนเซ็น 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

โอชิโนะ ฮกัไก หรือ หมู่บ้านน า้ใส ถือเป็นหมู่บ้านแห่งการทอ่งเที่ยวที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ

เอาไว้ได้อย่างดี ในหมู่บ้านมีบ่อน า้ใสที่เป็นน า้ที่ละลายมากจากหิมะบนภเูขาไฟฟู ที่น่ีมีความสวยงามในระดับ

ที่ว่าได้รับการข้ึนทะเบียนให้เป็นมรดกทางธรรมชาติในปีค.ศ. 1934 และได้รับคัดเลือกให้เป็นหน่ึงในภมูิทศัน์

ทางน า้ที่งดงามร้อยอนัดับในปี ค.ศ. 1985 อกีด้วย และยังเป็นอกีหน่ึงสถานที่ที่เราสามารถมองเหน็วิวฟูจิด้วย

หากวันน้ันเป็นวันที่ฟ้าเปิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

คาวาโกเอะ ปัจจุบันตั้งอยู่ในจังหวัดไซตามะ ซ่ึงอยู่ติดกับโตเกียว ในอดีตน้ันเป็นเมืองทางตอนเหนือของเอ

โดะ (ช่ือเดิมของโตเกียว) โดยเช่ือมต่อกับเอโดะทางแม่น า้ Shingashi เป็นเมืองที่มีความสัมพันธก์บัเอโดะใน

ด้านการเงินและวัฒนธรรมเป็นอย่างมากเมืองหน่ึงเลยกว่็าได้ จึงได้สมยานามว่า “เอโดะน้อย (Little Edo)” 

เมืองคาวาโกะเอะเป็นเมืองที่สามารถสัมผัสบรรยากาศย้อนยุคในสมัยเอโดะ (ช่วงค.ศ. 1603-1867) ทั้ง

อาคารบ้านเรือน ร้านค้า วัดและศาลเจ้าต่างๆ ที่อนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย  สระน ้ าคุโมบะ อีกหน่งจุดชมวิวใบไม้ร่วงที่สวยมากกับทวิทศัน์ภาพใบไม้แดงที่ก  าลังเปล่ียนสีได้สะท้อนลงบน

ผิวน า้ สร้างความประทบัใจได้ดีมาก  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คารุยซาว่า เอา้ทเ์ล็ต เอ้าท์เลต็มอลล์ที่ใหญ่ที่สุดในญ่ีปุ่น แหล่งรวบรวมแบรนด์ใหญ่ระดับโลกและช้ันน า

ของญีปุ่นเอาไว้มากมายกว่า 240 ร้าน ให้นักท่องเที่ยวได้ช้อปป้ิงกัน ใจกลางเอ้าท์เลต็ ถูกออกแบบเป็นบึง

ขนาดกะทัดรัดสวยงาม มีร้านอาหารและคาเฟ่ตั้งอยู่รอบบริเวณ เม่ือรวมกับสภาพแวดล้อมที่ต้ังอยู่กลาง

ธรรมชาติล้อมรอบด้วยภเูขา เอ้าทเ์ลต็น้ีจึงกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวในตัวอีหแห่งหน่ึง เราสามารถมาเดินเล่น

ชมทศันยีภาพโดยไม่ต้องช้อปป้ิงกยั็งได้  

คุสตัซึออนเซ็น เป็น 1 ใน 3 ออนเซน็ที่ดีที่สุดของญ่ีปุ่น ไม่เพียงแต่เป็นแหล่งออนเซ็นเท่าน้ัน คุซัตสึยังมี

โรงแรม เรียวกงั อาหารอร่อยๆ รวมถึงกจิกรรมในแบบญ่ีปุ่นให้ท าด้วย ไม่ว่าฤดูไหนกส็ามารถไปทอ่งเที่ยวได้ 

ฤดูร้อนอากาศเยน็สบาย ฤดูหนาวกม็ีหิมะให้ชม เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของทั้งชาวญ่ีปุ่นและต่างชาติ 

ในการพักผ่อน ผ่อนคลายความเม่ือยล้าของร่างกาย 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 



 

 

 ทีพ่กั  KUSATSU ONSEN HOTEL RESORT หรือเทียบเท่า  

 

วนัทีสี่ข่องการเดินทาง   คุสชัซึ ออนเซ็น – วดัดารุมะจิ – สวนโชวะ คิเนน – ชอ้ปป้ิงชินจูกุ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

วดัดารุมะจิ วัดน้ีเป็นถิ่นก าเนิดของตุก๊ตา ทาคาซาคิ ดารุมะ ที่เป็นตัวน าโชค ที่มีช่ือเสียงมากในญ่ีปุ่น วัดดารุ

มะจิถูกสร้างขึ้นมาเมื่อปี 1697 และในพ้ืนที่น้ี มีตุก๊ตาดารุมะที่ สิ้นสดุหน้าที่และถูกน าเข้ามาเป็นจ านวนมาก 

ส าหรับชาวเมืองทาคาซากแิล้ว ส่วนใหญ่มักจะขอสิ่งที่ต้องการจากตุก๊ตาดารุมะน้ี จึงกล่าวได้ว่าตุก๊ตาดารุมะ 

เป็นสิ่งที่ผูกพันธก์บัชาวเมืองทาคาซากเิป็นอย่างมาก และในวันที่ 6 และ 7 เดือนมกราคมของทุกๆ ปี จะมี

ผู้คนกว่าสองแสนคนเข้าร่วมนมัสการขอพร ณ วัดแห่งน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

สวนโชวะ คิเนน ถูกสร้างขึ้ นเพ่ือเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี ของจักรพรรดิโชวะ มีขนาดใหญ่ถึง 

16,300 เอเคอร์ สวนแห่งน้ีตั้งอยู่ใกล้สถานี Tachikawa Station ทางทศิตะวันตกของโตเกียว ภายในแบ่งโซน

ออกเป็น 2-3 สวน โดยเช่ือมต่อกันด้วยเส้นทางส าหรับเดินเท้าและจักรยาน หน้าทางเข้าหลักจะเรียงรายด้วย

ต้นกงิโกะ(ginkgo) และต้นเมเป้ิลล้อมรอบสวนญ่ีปุ่น ซ่ึงสวยงามเป็นพิเศษในฤดูใบไม้ร่วง 



 

 

แหล่งช้อปป้ิงช่ือดังในโตเกียวอย่างชินจูกุ ให้ท่านอิสระและเพลิดเพลินกับการช้อปป้ิงสินค้ามากมายทั้ง

เคร่ืองใช้ ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เคร่ืองเล่นเกมส์ หรือสินค้าที่จะเอาใจคุณผู้หญิงด้วย กระเป๋า 

รองเท้า เสื้ อผ้า แบรนด์เนม เสื้ อผ้าแฟช่ันส าหรับวัยรุ่น เคร่ืองส าอางย่ีห้อดังของญ่ีปุ่นไม่ว่าจะเป็น KOSE, 

KANEBO, SK II, SHISEDO และอื่นๆ อกีมากมาย 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

   ทีพ่กั  SHINJULU WASHINGTON HOTEL หรือเทียบเท่า  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีห่า้ของการเดินทาง วดัอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี – ชอ้ปป้ิง อิออน – สนามบินนาริตะ – สนามบิน

สุวรรณภูมิ  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

วดัอาซากุสะ วัดที่ได้ช่ือว่าเป็นวัดที่มีความศักด์ิสิทธิ์  และได้รับความเคารพนับถือมากที่สุดแห่งหน่ึงใน

กรุงโตเกยีว ภายในประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมทองค าที่ ซ่ึงมักจะมีผู้คนมากราบไหว้ขอพรเพ่ือความเป็นสิริ

มงคลตลอดทั้งปี ประกอบกบัภายในวัดยังเป็นที่ต้ังของโคมไฟยักษ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สดุในโลกด้วยความสูง 4.5 

เมตร ซ่ึงแขวนห้อยอยู่ ณ ประตูทางเข้าที่อยู่ด้านหน้าสุดของวัด ที่มีช่ือว่า “ประตูฟ้าค ารณ” บริเวณทางเข้าสู่

ตัววิหารจะมีถนนนากามิเซะ  ซ่ึงเป็นที่ต้ังของร้านค้าขายของที่ระลึกพ้ืนเมืองต่างๆ มากมาย เช่น หน้ากาก 

ของเล่น รองเท้า พวงกุญแจที่ระลึก และขนมนานาชนิด ทั้ง เมล่อนปังในต านาน ดังโงะหนึบหนับ และน้อง

ปลาขนมไทยากิ ฯลฯ ให้ทุกท่านได้เลือกซ้ือเป็นของฝากของที่ระลึก จากน้ันน าท่านยืนถ่ายรูป กับโตเกียว

สกายทรี (ด้านนอก) ที่บริเวณสะพานข้ามแม่น า้สุมิดะหน่ึงในแลนด์มาร์คของโตเกียวเป็นหอคอยส่งสัญญาณ

โทรทศัน์ที่เป็น สิ่งปลูกสร้างที่สูงที่สุดในญ่ีปุ่น และเป็น หอคอยที่สุดที่สูงในโลก ต้ังอยู่ที่เขตสุมิดะ หน้าที่หลัก

ของโตเกียวสกายทรีคือการกระจายสัญญาณสื่อสารแบบดิจิตอลน่ันเองและโตเกียวสกายทรียังแทรกความ



 

 

เป็นมาของท้องถิ่นเอาไว้ด้วย ความสูงของหอคอยที่ 634 เมตร มาจาก มุซาชิคุนิ ช่ือเรียกในอดีตของแถบน้ี 

ซ่ึงตัวเลข 634 สามารถอ่านตามเสยีงตัวเลขเป็น มุซาชิ ได้ 

 

เทีย่ง  อิสระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

อิออน ชอ้ปป้ิงมอลล ์ภายในตัวห้างมีร้านค้าต่างๆมากถึง 150 ร้าน ซ่ึงตกแต่งในรูปแบบที่ทนัสมัยสไตล์ญ่ีปุ่น 

สินค้ามากมายหลากหลายให้เลือกตั้งแต่เสื้ อผ้าแฟช่ัน อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบ้าน รวมไปถึง

เคร่ืองส าอางค์ ขนมญ่ีปุ่นต่างๆและยังมีร้านค้ามากมายไม่ว่าจะเป็น Muji, 100 yen shop, Sanrio store, 

Capcom games arcade และกยั็งมีซุปเปอร์มาร์เกตขนาดใหญ่ให้เราได้เลือกซ้ือของอกีด้วย 

  สมควรแก่เวลาน าทา่นเดินทางสู่สนามบินนาริตะ 

18:20  ออกเดินทางจากสนามบินนาริตะ โดยสายการบินเจแปนแอรไ์ลน ์เทีย่วบิน JL707 

23:00  ถงึ สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจมิรูล้ืม 

 

*********************************************************** 



 

 

ประกาศศส าคญั: รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการทอ่งเที่ยวเทา่น้ัน ค่าทวัร์ที่จ่ายให้กบับริษัท เป็นการช าระแบบจ่ายช าระ

ขาด และบริษัทได้ช าระให้กับสายการบินและสถานที่ต่างๆ แบบช าระขาดเช่นกนัก่อนออกเดินทาง  ฉะน้ันหากทา่นไม่ได้ร่วม

เดินทางหรือใช้บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใด หรือได้รับการปฏเิสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ 

(ประเทศไทยและประเทศญ่ีปุ่น)  ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิการคืนเงินรวมทั้งค่าตัว๋เคร่ืองบินให้แก่ทา่น 

 

ตามประกาศของรัฐบาลญ่ีปุ่น (อพัเดท 27พ.ค.65) ส าหรับการมาตรการเปิดรับนักทอ่งเที่ยว ต้ังแต่วันที่ 10 

มิถุนายน 65 ที่เดินทางมาในรูปแบบคณะทวัร์ 🔵กลุ่มสีน า้เงิน (เสี่ยงต ่า) ประเทศไทยจัดอยู่ในกลุ่มน้ี 

- ไม่ต้องตรวจRT-PCRที่สนามบินญ่ีปุ่น 

- ไม่ต้องกกัตัว 

- ไม่ต้องแสดงผลการฉีดวัคซีน (vaccine certificate) 

-นักทอ่งเที่ยวจ าเป็นต้องดาวน์โหลด 4แอปพลิเคช่ันในโทรศัพทส่์วนตัวดังน้ี  

1. My SOS เพ่ือติดต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสขุ กรณีฉุกเฉิน ต้องการความช่วยเหลือเน่ืองจากสงสัยว่าอาจจะติดเช้ือ ซ่ึง

สามารถท า VDO call ได้และแชทได้ 

2. Cocoa เป็นระบบแจ้งเตือนว่า เราอาจพบความเสี่ยงเน่ืองจากอยู่ใกล้ผู้ติดเช้ือ 

3. Questionnaire  

แบบสอบถามออนไลน์ เป็นการลงทะเบียนผู้เดินทางที่เข้ามาญ่ีปุ่น กรอกข้อมูลส่วนบุคคล (ลงทะเบียนอย่างน้อย6ชม.

ก่อนเดินทาง) 

4. Google maps ล้ิงค์กบั My SOS เพ่ือทราบ location Real Time ตลอดเวลาที่อยู่ในญ่ีปุ่น 

การเดินทางกลบัเขา้ประเทศไทย ส าหรบัคนไทย เตรียมเอกสารรบัรองการฉีดวคัซีนครบถว้น ตามขอ้ก าหนด

ของรฐับาลไทย มากกว่า 14 วนัก่อนเดินทาง (Vaccinated Certificate หรือ International Vaccinated 

Certificate) 

 

🔵 เอกสารย่ืนวีซ่าญ่ีปุ่น  

1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานต้องเหลือมากกว่า 6 เดือน)  

2. วีซ่าญ่ีปุ่น  

เตรียมเอกสารเพ่ือจัดส่งให้ทางบริษัทด าเนินการย่ืนวีซ่าให้ดังน้ี 

- Passport เล่มจริง มีอายุไม่น้อยกว่า6เดือน 

- รูปถ่าย2x2น้ิว พ้ืนขาว 1รูป ไม่เกนิ 6 เดือน ไม่มีการตกแต่งรูปใดๆ 

- ส าเนาบัตรประชาชน 

- ทะเบียนบ้าน (ตัวจริง) หรือคัดส าเนา ทร.14 ที่ส านักงานเขต พร้อมส าเนา 1 ชุด 

- ใบเปล่ียนช่ือ-สกุล ใบสมรส ใบหย่าร้าง (ตัวจริง) (ถ้ามี) พร้อมส าเนา 1 ชุด 

- ขอ statement ย้อนหลัง 6 เดือน กบัธนาคาร ต้องมีตราประทบัและลายเซน็ต์จากธนาคารเทา่นั้น 

- พนักงานบริษัท ขอหนังสือรับรองการท างาน ระบุต าแหน่ง วันเร่ิมงาน เงินเดือนและวันลาตามวันเดินทาง 

(ภาษาองักฤษ)         

นักเรียน นักศึกษา ใช้หนังสือรับรองการเรียน (ภาษาองักฤษ) เอกสารฉบับจริง พร้อมส าเนา 1 ชุด 

อาชีพอสิระ หนังสอืรับรองตนเอง (ภาษาองักฤษ) เอกสารฉบับจริง และส าเนา 1 ชุด 

เจ้าของกจิการ เอกสารจดทะเบียนการค้า เอกสารฉบับจริง และส าเนา 1 ชุด 

3.ลงทะเบียนออนไลน์ ERFS ล่วงหน้า เพ่ือน าใบรับรองไปใช้ประกอบการย่ืนวีซ่า (บริษัทด าเนินการให้) 

4.ใบรับรองผลตรวจTest COVID-19 เป็นลบ แบบ RT-PCR ภายใน 72 ช่ัวโมงก่อนการเดินทาง (ภาษาองักฤษ) 

ข้อมูลการเข้าประเทศญ่ีปุ่นอพัเดท ณ วันที่ 31 พ.ค.65 อาจมีการเปล่ียนแปลงข้ึนอยู่กบัทางรัฐบาลญ่ีปุ่น 

 



 

 

บริษทัขอสงวนสิทธ์ิและแจง้ใหผู้ใ้ชบ้ริการทราบว่า : โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตาม

ความเหมาะสม  โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบั การจราจร สภาพอากาศ และเหตุสดุวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถ

คาดการณ์ได้ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯจะรักษาผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นส าคัญและไม่สามารถ

เปล่ียนเป็นเงินได้  การบริการของรถน าเทีย่ว ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่นก าหนดไวว้นัละ 10 ชัว่โมง ไม่สามารถขบั

เกินเวลาได ้ทางมัคคุเทศกแ์ละพนักงานขับรถ จะจัดโปรแกรมให้ตามความเหมาะสมกบัเวลา และต้องขึ้ นอยู่กบัสภาพ

การจราจรในวันเดินทางน้ันๆ อาจเปล่ียนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 

อตัรานี้ รวม 

1. ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ช้ันประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไป-กลับพร้อมคณะ  

     (ไม่สามารถระบุทีน่ ัง่บนเครือ่งได ้สายการบนิเป็นผูก้ าหนด Random Seat) 

2. ค่าทปิไกด์ และ คนขับรถ  

3. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 

4. ค่ารถโค้ชปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ช านาญเส้นทาง 

5. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทยีบเทา่ (2-3 ท่าน / หอ้ง) 

6. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 

7. ค่าเข้าชมสถานที่ทอ่งเที่ยวตามรายการ 

8. ค่ากระเป๋าเดินทางทา่นละ 2 ใบ (น ้ าหนกัไม่เกิน 23 กิโลกรมั/ใบ)  

9. ค่ามัคคุเทศกข์องบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง 

10. ค่าประกนัอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางคุ้มครองในวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 

11. ภาษีมูลค่าเพ่ิมค่าบริการ 7 %    

12. ค่าประกนัสขุภาพ *ประเทศญ่ีปุ่นบังคับให้ผู้ที่เดินทางเข้าประเทศญ่ีปุ่นต้องซ้ือประกนัสขุภาพที่ครอบคลุมวงเงินประกนั 

50,000 USD/ทา่น 

 

อตัราไม่นี้ รวม 

1. ค่าธรรมเนียมการจัดท าหนังสอืเดินทาง 

2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทเิช่น ค่าเคร่ืองด่ืมที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซักรีด, ค่าน า้หนักเกนิจากทางสายการบินก าหนดเกนิ

กว่า 20 กโิลกรัมและมากกว่า 1 ช้ิน, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจบ็ป่วยจากโรคประจ าตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางที่ช ารุดหรือ

ของมีค่าที่สญูหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น 

3. ค่าภาษีน า้มันที่ทางสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติม หรือมีการเปล่ียนแปลงกะทนัหัน (ราคาเชค็ ณ วันที่ 6 มิถุนายน 

2565) 

4. ค่าธรรมเนียมวีซ่าญ่ีปุ่นและด าเนินการย่ืน 2,000 บาท 

5. ค่าด าเนินการคัดกรองตรวจหาเช้ือ RT-PCR ต้องตรวจก่อนเดินทางออกนอกประเทสไทยอย่างน้อย 72 ชม. 

 

 



 

 

ตามประกาศของรัฐบาลญ่ีปุ่น (อพัเดท 27พ.ค.65) ส าหรับการมาตรการเปิดรับนักทอ่งเที่ยว ต้ังแต่วันที่ 10 

มิถุนายน 65 ที่เดินทางมาในรูปแบบคณะทวัร์ 🔵กลุ่มสีน า้เงิน (เสี่ยงต ่า) ประเทศไทยจัดอยู่ในกลุ่มน้ี 

- ไม่ต้องตรวจRT-PCRที่สนามบินญ่ีปุ่น 

- ไม่ต้องกกัตัว 

- ไม่ต้องแสดงผลการฉีดวัคซีน (vaccine certificate) 

-นักทอ่งเที่ยวจ าเป็นต้องดาวน์โหลด 4แอปพลิเคช่ันในโทรศัพทส่์วนตัวดังน้ี  

1. My SOS เพ่ือติดต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสขุ กรณีฉุกเฉิน ต้องการความช่วยเหลือเน่ืองจากสงสัยว่าอาจจะติดเช้ือ ซ่ึง

สามารถท า VDO call ได้และแชทได้ 

2. Cocoa เป็นระบบแจ้งเตือนว่า เราอาจพบความเสี่ยงเน่ืองจากอยู่ใกล้ผู้ติดเช้ือ 

3. Questionnaire  

แบบสอบถามออนไลน์ เป็นการลงทะเบียนผู้เดินทางที่เข้ามาญ่ีปุ่น กรอกข้อมูลส่วนบุคคล (ลงทะเบียนอย่างน้อย6

ชม.ก่อนเดินทาง) 

4. Google maps ล้ิงค์กบั My SOS เพ่ือทราบ location Real Time ตลอดเวลาที่อยู่ในญ่ีปุ่น 

 

การเดินทางกลบัเขา้ประเทศไทย ส าหรบัคนไทย เตรียมเอกสารรบัรองการฉีดวคัซีนครบถว้น ตามขอ้ก าหนดของ

รฐับาลไทย มากกว่า 14 วนัก่อนเดินทาง (Vaccinated Certificate หรือ International Vaccinated Certificate) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การยกเลิกส าหรบัการจอง 

ตามหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัการก าหนดอตัราการจ่ายเงินค่าบริการคืนใหแ้ก่นกัท่องเทีย่ว 2563 

* ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้า 30 วันข้ึนไป ก่อนวันน าเที่ยว คืนเงินทั้งหมด (โดยหักจากค่าใช้จ่ายจริง เช่น ค่าวีซ่า ค่า

มัดจ าของบัตรโดยสารเคร่ืองบิน ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นอื่นๆ) 

* ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันน าเที่ยว  คืนเงิน 50 % ของค่าทวัร์ 

* ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าน้อยกว่า 15 วันก่อนวันน าเที่ยว ขอสงวนสิทธิ์คืนเงินในทุกกรณี 

 



 

 

เงือ่นไขในการส ารองที่น ัง่ 

- กรุณาจองล่วงหนา้พรอ้มส าเนาหนงัสือเดินทางและช าระมดัจ าท่านละ 20,000 บาท ภายใน 3 วนัหลงัท าการจอง  

(กรณีลูกคา้ท าการจองนอ้ยกว่าวนัเดินทาง 25 วนั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าทวัรเ์ต็มจ านวนทนัทีในวนัทีจ่อง

เท่านั้น) 

*ส่วนทีเ่หลือ ช าระก่อนวนัเดินทาง 30 วนั (นบัรวมวนัเสารแ์ละวนัอาทิตย)์ 

**กรณีทีท่่านช าระค่าทวัรท์ั้งหมดหรือบางส่วนทางบริษทัถอืว่าท่านไดย้อมรบัเงือ่นไขและขอ้ตกลงต่างๆทีไ่ดร้ะบุไว ้

ทั้งหมดนี้ แลว้ 

(โปรดตรวจสอบพรอ้มส่งส าเนาหนงัสือเดินทาง ที่มีอายุเหลือมากกว่า 180 วนั นบัจากวนัทีเ่ดินทาง  บริษทัไม่

รบัผิดชอบหากกรณี หนงัสือเดินทางมีอายุนอ้ยกว่า 180 และไม่สามารถเดินทางไดห้รือโดนปฎิเสธจากสายการบินและ

เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมืองนั้นๆ) 

 

    ทางบริษัท ผู้จัดท าจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนเงินค่าใช้จ่ายต่างๆได้ เน่ืองจากเป็นรายการเหมาจ่ายกบัตัวแทน

ต่างๆ หากเกดิกรณี ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจเข้า-ออกเมือง หรือกรมแรงงาน สายการบินในประเทศไทยหรือ

ประเทศต่างๆ หรืออันเน่ืองมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายของประเทศไทยและประเทศต่างๆ การหลบหนี เข้า

ออกเมือง หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏเิสธการเข้า-ออกประเทศต่างๆ ในกรณีอื่นๆ 

 

-   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์แจ้งยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถท ากรุ๊ปเดินทางได้  ในกรณีน้ีบริษัทฯ 

ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด (ยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าซ่ึงได้ช าระไว้กบัทางสถานทูตแล้ว กรณี ต้องใช้วีซ่า) หรือจัดหาคณะทวัร์อื่น

ให้ถ้าต้องการ 

 

หมายเหตุ กรุณาศึกษาเง่ือนไขทัง้หมดก่อนการจอง เพือ่ความเขา้ใจทีต่รงกันระหว่างลกูคา้และบริษัท 

1. ราคาดังกล่าวรวมภาษีน า้มันและภาษีสนามบินแล้ว   หากมีการประกาศปรับเพ่ิมก่อนการเดินทางทางบริษัทขอเกบ็เพ่ิม 

     ตามจริง 

2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น ซ่ึงนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท เช่น การนัดหยุดงาน, 

จลาจล, การล่าช้าจากสายการบิน ,การยกเลิกเที่ยวบิน ,ภัยธรรมชาติ ,สภาพการจราจร และการน าสิ่งของผิดกฎหมาย 

4. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งเหตุให้ทราบล่วงหน้า  

5. ทางบริษทัฯไม่รบัผดิชอบใดๆทั้งส้ิน กรณีสิง่ของสูญหาย อนัเนือ่งจากความประมาทของผูเ้ดินทาง ,การโจรกรรม 

และอุบติัเหตุอนัเกิดจากความประมาทของผูเ้ดินทาง 

6. หากทา่นได้ช าระเงินมัดจ าหรือค่าทวัร์กบัทางบริษัทฯแล้ว ถือว่าทา่นตกลงยอมรับในเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆทั้งหมด 

7. โปรแกรมน้ีเป็นเพียงโปรแกรมที่เป็นข้อเสนอ ทา่นจะต้องได้รับการยืนยันจากทางบริษัทฯอกีคร้ังหน่ึง หลังจากทางบริษัทได้

ท าการส ารองโรงแรมและห้องพักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมอาจจัดให้ในระดับใกล้เคียงกั น หรืออาจจะ

ปรับเปล่ียนจากตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม 

8. มัคคุเทศก ์พนักงานหรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีสทิธิ์ในการให้ค าสญัญาใดๆทั้งสิ้นแทนผู้จัดท า นอกจากมีเอกสาร 

     นามโดยผู้มีอ านาจของผู้จัดชัดเจนเทา่นั้น  

9. ผู้จัดท าทวัร์น้ีเป็นทวัร์แบบเหมา จะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนเงินค่าใช้จ่ายต่างๆได้ เน่ืองจากเป็นรายการเหมาจ่าย 



 

 

    กบัตัวแทน ต่างๆ หากเกดิกรณีผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจเข้า-ออกเมือง ,กรมแรงงาน ,สายการบินใน  

    ประเทศไทยหรือประเทศต่างๆ หรืออนัเน่ืองมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายของประเทศไทยและประเทศ 

    ต่างๆ การหลบหนี เข้าอกเมือง หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏเิสธการเข้า-ออกประเทศต่างๆ ในกรณี 

    อื่นๆ 

10. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศหรือออกตัว๋โดยสารเอง กรุณาติดต่อเจา้หนา้ทีข่องบริษทัฯ ก่อน

ทุก 

      ครั้ง ทางบริษทัฯ จะไม่ขอรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน 

11. โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบั  

       การจราจร สภาพอากาศ และเหตุสดุวิสยัต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯจะรักษา     

        ผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นส าคัญและไม่สามารถเปล่ียนเป็นเงินได้ 

12. กรุณา อย่าขีดเขียน ฉีก หรือประทบัตราใดๆ ทีไ่ม่เกีย่วขอ้ง ลงในหนงัสือเดินทางหากทางสายการบินไม่อนุญาตให ้ 

      เช็คอิน หรือต ารวจตรวจคนเขา้เมืองประเทศนั้นๆ ปฎิเสธการเขา้-ออกประเทศ ทางบริษทัไม่รบัผดิชอบทุกกรณี  

ขอ้มูลเพิม่เติมเรือ่งตัว๋เครือ่งบนิ 

- ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกนั หากต้องการเปล่ียนวันเดินทางกลับ ทา่นจะต้องช าระ

ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่ทางสายการบิน (กรณีที่บตัรโดยสารสามารถเปลี่ยนได)้ และบริษัททวัร์เรียกเกบ็การจัดที่น่ังของกรุ๊ป

เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ก าหนด ซ่ึงทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ ในกรณียกเลิกการเดินทางและได้

ด าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแล้ว (กรณีตัว๋ REFUNDได)้ ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเทา่นั้น 

ขอ้มูลเพิม่เติมเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1. เน่ืองจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเด่ียว (Single) และห้องคู่  

(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ทา่น (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกนั 

2. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรือเทศกาล เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักอาจเตม็ บริษัทฯขอ

สงวนสทิธิ์ในการปรับเปล่ียนเพ่ือให้เกดิความเหมาะสม 

การเดินทางเป็นครอบครวั 

หากทา่นเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เดก็

, และผู้สูงอายุที่มีโรคประจ าตัว หรือ ไม่สะดวกในการเดินทอ่งเที่ยวติดต่อกนั ทา่นและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายใน

ครอบครัวของทา่นเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทวัร์มีความจ าเป็นต้องดูแลคณะทวัร์ทั้งหมด 

ส าหรบัผูเ้ดินทางทีอ่ายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา มารดา ตอ้งมีจดหมายยินยอมใหบุ้ตรเดินทางไป

ต่างประเทศจากบดิาหรือมารดาแนบมาดว้ย 

ขอ้ความซ่ึงถอืเป็นสาระส าหรบัท่านทีร่่วมเดินทาง 

ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดน าสมัมนา และการเดินทางที่มีความช านาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร ยานพาหนะ

และสถานที่ทอ่งเที่ยวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงานเพ่ือความสะดวกสบายและเกดิประโยชน์สงูสดุในการเดินทาง ทั้งน้ีทางบริษัทฯ

ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ, อันเน่ืองจากอุบัติเหตุรวมถึงภัย

ธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน



 

 

เงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น, ตลอดจนการถูก

ปฏเิสธออกวีซ่าจากกงสุลและ/หรือส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถึงผู้มีอ านาจท าการแทนประจ าประเทศ

ไทย (โดยไม่จ าต้องแสดงเหตุผล เน่ืองจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซ่ึงอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงใน

ระหว่างการเดินทางทอ่งเที่ยวทั้งในหรือต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุ้มครอง และประกนัอุบัติเหตุ ตามเง่ือนไขที่บริษัท

ฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผู้ร่วมเดินทางถูกปฏเิสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้

เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู้เดินทางไม่ปฏบัิติตามกฎระเบียบด้านการความคุม

โรคติดต่อเฉพาะพ้ืนที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพ่ือการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ 

รายละเอยีดด้านการเดินทาง อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความจ าเป็น หรือเพ่ือความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า ทั้งน้ีการขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัทจะยึดถือและค านึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มีเกยีรติ ที่

ร่วมเดินทางเป็นส าคัญ 

 
 

 
 

 


