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TOKYO AUTUMN LIGHT UP 6D 4N  

โดยสายการบนิไทย [TG] 

ราคาแนะน าเร่ิมต้นเพียง 44,900.- 
Hi light 

น่ังกระเช้า คาจิ คาจิ ROPWAY | โมมิจิ ไคโร อุโมงค์ใบเมเป้ิล | หมู่บ้านน า้ใสโอชิโนะฮักไก |  

งานเทศกาลประดับไฟซากามิ อิลลูมิเนช่ัน | วัดอาซากุสะ | ภูเขาไฟฟูจิชัน้ 5 | ตลาดปลาซึกิจิ |  

ช้อปป้ิงจุใจโกเทมบะ พรีเมียม เอาท์เล็ท | โอไดบะ ห้างไดเวอร์ซิตี ้| พักโตเกียว 3 คืน | พักออนเซ็น 1คืน  
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 เส้นทางการเดินทาง  

 

วัน โปรแกรมการเดนิทาง เช้า กลางวนั ค ่า โรงแรมที่พัก 

1 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – โตเกียว (สนามบินนาริตะ) 
(TG642 23.55 – 07.40) 

    

2 
สนามบินนาริตะ – ทะเลสาบคาวากจิุโกะ – นัง่กระเช้า คาจิ คาจิ 
– หมู่บ้านน า้ใส โอชิโนะฮกัไก – ช้อปปิง้โกเทมบะ พรีเมียม เอาท์
เลท็ - อาบน า้แร่ - เมนขูาปยูกัษ์ 

✈ 🍽 🍽 

SUNFUJI 
YAMANAKAKO 

ONSEN  
หรือเทียบเทา่ [♨] 

3 
ภเูขาไฟฟูจิชัน้ 5  - ศนูย์จ าลองแผ่นดินไหว - โมมิจิ ไคโร อโุมงค์
ใบเมเปิล้  – งานเทศกาลประดบัไฟซากามิ อิลลมูิเนชัน่  – เมือง
โตเกียว  

🍽 🍽 🍽 

NEW OTANI INN 
TOKYO HOTEL หรือ

เทียบเทา่ 

4 
วัดอาซากุสะ – ช้อปปิง้ถนนนากามิ – ถ่ายรูปวิวแม่น า้สุมิดะ
โตเกียวสกายทรี  – ตลาดปลาซึกิจิ - อาคารสถานีมารุโนะอุจิ 
สถานีโตเกียว - ไดเวอร์ซิตี ้โอไดบะ  

🍽 อิสระ อิสระ 

NEW OTANI INN 
TOKYO HOTEL หรือ

เทียบเทา่ 

5 
อิสระช้อปปิง้ในโตเกียว หรือ เลือกซือ้ทัวร์ ธีมพาร์กมูมิน ตัว
การ์ตนูสดุน่ารักสไตล์นอร์ดิก ที่จงัหวดัไซตามะ หรือเลือกซือ้ทวัร์
โตเกียวดิสน่ีย์แลนด์ (เดินทางโดยรถไฟ) 

🍽 อิสระ อิสระ 

NEW OTANI INN 
TOKYO HOTEL หรือ

เทียบเทา่ 

6 
โตเกียว (สนามบินนาริตะ) - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)  
(TG643 11.45 – 17.05) 

🍽 ✈  
 

วันที่ 1 
กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภมูิ) – โตเกียว (สนามบนินาริตะ) 
 (TG642 23.55 – 07.40) 

20.00 น. พร้อมกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมูิ ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับและอ านวย
ความสะดวกด้านเอกสารและสมัภาระ 

23.55 น. ออกเดินทางสู ่สนามบินนาริตะ ประเทศญ่ีปุ่ น โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 642 

(สายการบนิมีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 
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วันที่ 2  

สนามบินนาริตะ – ทะเลสาบคาวากุจโิกะ – น่ังกระเช้า คาจิ คาจิ – หมู่บ้านน า้

ใส โอชิโนะฮักไก - ช้อปป้ิงโกเทมบะ พรีเมียม เอาท์เล็ท - อาบน า้แร่ - เมนูขา

ปูยักษ์ 
07.40 น. เดินทางถงึ สนามบนินาริตะ ประเทศญ่ีปุ่ น (เวลาท้องถ่ินเร็วกวา่เวลาประเทศไทย 2 ชม.)  

ผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมือง ดา่นศลุกากร และรับกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว [ส าคัญมาก!!ไม่อนุญาตให้น าอาหารสด 

จ าพวก เนือ้สัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศญี่ปุ่นหากฝ่าฝืนมีโทษจับปรับได้] 
 น าท่านเดินทางสู่  ทะเลสาบคาวากูจิโกะ (Kawaguchiko) ที่เป็นหนึ่งในห้าทะเลสาบล้อมรอบภเูขาไฟฟูจิ ซึ่งทะเลสาบ

แห่งนีเ้ป็นที่นิยมส าหรับนกัท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นคนญ่ีปุ่ นหรือต่างชาติก็ตาม มกัจะมาหาที่พกัผ่อนในบริเวณนีม้ากกว่า
ทะเลสาบที่เหลืออีกสี่แห่ง ดงันัน้รอบๆ บริเวณนีจ้ึงเต็มไปด้วยโรงแรม, ร้านอาหาร, และร้านขายของที่ระลกึมากมาย น า
ทา่นขึน้ กระเช้าคาจิคาจิ (Kachi Kachi Ropeway) ระยะทาง 400 เมตร เช่ือมตอ่ชายฝ่ังตะวนัออกของทะเลสาบคาวากู
จิโกะ กบัดาดฟา้ ทา่นจะได้ชมวิวใกล้ยอด ภเูขาเทนโจ (Mount Tenjo) ที่สงูประมาณ 1,000 เมตร เหนือระดบัน า้ทะเล ที่
มีทศันียภาพอนังดงามของทะเลสาบด้านลา่งรวมกบั ภเูขาไฟฟจิู ท่ีเป็นแบคกราวน์  

 

 น าท่านสู่  หมู่บ้านโอชิโนะฮักไค (Oshino Hakkai Village) เป็นจุดท่องเที่ยวที่สร้างเป็นหมู่บ้านเล็กๆ ที่มีฉากหลงัเป็น 
ภเูขาไฟฟูจิ ประกอบด้วยบ่อน า้ 8 บ่อในโอชิโนะ ตัง้อยู่ระหว่างทะเลสาบคาวากูจิโกะกบัทะเลสาบยามานาคาโกะซึ่งเป็น
พืน้ท่ีเก่าของทะเลสาบแหง่ที่ 6 ที่แห้งขอดไปเมื่อ 200-300 ปีที่ผา่นมา บอ่น า้ทัง้ 8 นีเ้ป็นน า้จากหิมะที่ละลายในช่วงฤดรู้อน 
ที่ไหลมาจากทางลาดใกล้ๆภเูขาไฟฟูจิผ่านหินลาวาที่มีรูพรุนอายกุวา่ 80 ปี ท าใ ห้น า้ใสสะอาดเป็นพิเศษ ถดัไปอีกบ่อหนึง่ 
นกัทอ่งเที่ยวสามารถดื่มน า้เยน็จากแหลง่น า้ได้โดยตรง นอกจากนีย้งัมีร้านอาหาร ร้านจ าหนา่ยของที่ระลกึ และซุ้มรอบๆบอ่ 
ที่ขายทัง้ผกั ขนมหวาน ผกัดอง งานฝีมือ และผลิตภณัฑ์ท้องถ่ินอื่นๆ บางร้านยงัขายมนัเทศหวานยา่ง และขนมแซมเบ้ บน
เตาเลก็ๆ กลางแจ้งสง่กลิน่หอมชวนให้ลิม้รสอีกด้วย  
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กลางวนั  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 น าท่านเดินทางสู ่โกเทมบะพรีเมียม เอาท์เล็ท (Gotemba Premium Outlet) เป็น Outlet ที่ใหญ่ที่สดุในละแวก ฟูจิ-ฮา
โกเน ่อยูห่า่งจากโตเกียวประมาณ 90 นาที และเป็นทางผา่นส าหรับการไปเที่ยวภเูขาไฟฟจิูและทะเลสาบฮาโกเน ่(Hakone) 
มีบรรยากาศการช้อปปิง้แบบกลางแจ้งภายในมีร้านค้ากวา่ 200 ร้าน และศนูย์อาหาร รวมถึงชิงช้าสวรรค์ที่สงู 50 เมตร มี
สนิค้าแบรน์เนมของญ่ีปุ่ นหรือของตา่งชาติ เช่น Prada,Burburry,Coach ,Nike ,Adidas ,Dior ,Hugo boss ฯลฯ 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม **พิเศษ เมนูขาปูยกัษ์สไตล์ญ่ีปุ่น พร้อมน า้จิม้รสเด็ด** 

ที่พกั   น าทา่นเดินทางเข้าสูท่ี่พกั  SUNFUJI YAMANAKAKO ONSEN หรือเทียบเทา่  
หลังจากทานอาหารค ่า ให้ผ่อนคลายกับการแช่น า้จากแร่ธรรมชาติสไตล์ญี่ ปุ่น 

 

วันที่ 3  
ภูเขาไฟฟูจิชัน้ 5 - ศูนย์จ าลองแผ่นดินไหว - โมมิจิ ไคโร อุโมงค์ใบเมเป้ิล – 

งานเทศกาลประดับไฟซากามิ อลิลูมิเนช่ัน – เมืองโตเกียว 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 

 น าทา่นเดินทางสู ่ภเูขาไฟฟูจิชัน้ 5 (Fuji 5th) ถือกนัวา่เป็นภเูขาท่ีสวยท่ีสดุและมีความศกัดิ์สทิธ์ิส าหรับชาวญ่ีปุ่ นเป็นอย่าง

มาก โดยจะมีความสงูอยู่ที่ 3,776 เมตร และรถบสัสามารถพาท่านขึน้ไปยงัชัน้ 5 (ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ) จากทัง้หมด 10 
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ชัน้  เพื่อขึน้ไปชมศาลเจ้าฟูจิ และได้ถ่ายรูปจากบนนัน้ พร้อมกบัยงัมีร้านค้าขายของที่ระลกึให้ท่านได้เลือกซือ้อีกมากมาย

หมายเหตุ: ในกรณีท่ี ภเูขาไฟฟูจิไม่สามารถขึน้ได้เน่ืองจากสภาพอากาศ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเปลี่ยนโปรแกรมทวัร์

เป็น Fuji Visitor Center ซึ่งท่านสามารถศึกษาความเป็นมาของภเูขาไฟฟูจิและเลือกซือ้ของที่ระลกึเก่ียวกบัภเูขาไฟฟจิูได้ 

และยงัเป็นจดุถ่ายรูปกบัภเูขาไฟฟจิูได้สวยงาม 

 

 ศูนย์จ าลองแผ่นดินไหว หรือ FUJINOEKI โดยภายในมีห้องจดัแสดงข้อมลูการปะทขุองภเูขาไฟจากทกุมมุโลก มีห้องจดั

ฉากการเกิดแผน่ดินไหว และ ความแรงของการสัน่สะเทือนในระดบัริคเตอร์ตา่งๆ รวมไปถึงการเสนอแนวทางการเอาตวัรอด

จากสิง่กีดขวางตา่งๆ หลงัจากเกิดแผน่ดินไหวไปแล้ว จากนัน้จะปิดท้ายด้วยโซนช้อปปิง้สนิค้าตา่งๆมากมายที่เป็นโปรดกัส์

ของญ่ีปุ่ น 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 จากนัน้น าทา่นเดินทางสู ่โมมิจ ิไคโร อุโมงค์ใบเมเป้ิล โมมิจิ ไคโร (Momiji Kairo) (ขึน้อยูก่บัสภาพภมูิอากาศ) มีอีกช่ือ

ในภาษาองักฤษคือ Maple Corridor หรือแปลความหมายตรงตวัว่า ทางเดินสายเมเปิล้ เป็นจุดชม ใบไม้เปลี่ยนสี ฟูจิ ใน

บริเวณทะเลสาบคาวากจิุโกะตัง้อยูบ่ริเวณชายฝ่ังทางตอนเหนือของทะเลสาบ เลยีบแมน่ า้สายเก่า ลกัษณะของสถานท่ีนีจ้ะ

เป็นทางเดินยาวเลยีบทางแมน่ า้ ที่มีต้นเมเปิล้ หรือในภาษาญ่ีปุ่ นเรียกวา่ โมมิจิ ปลกูเรียงรายตลอดสองข้างทาง พอถึงช่วง

ฤดใูบไม้ร่วงปุ๊ บ ใบเมเปิล้จะเปลี่ยนเป็นสีแดง สีส้ม และร่วงหลน่ลงตามพืน้ ปกคลมุทางน า้สายเก่า จนกลายเป็นสีส้มแดง

ไปทัว่บริเวณ ทัง้ด้านบนและด้านลา่ง มองดเูหมือนอโุมงค์หลากสสีนั 
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 เทศกาลประดับไฟที่ซากามิ อิลลูมิเนชั่น หนึง่ในงานประดบัไฟท่ีใหญ่ที่สดุในคนัโต โดยงานประดบัไฟของจงัหวดัคานา

กาวะนีจ้ดัขึน้ท่ีซากามิโกะ รีสอร์ท เพลชเชอร์ ฟอเรสต์ ซึง่เป็นรีสอร์ทกลางแจ้งที่มีกิจกรรมมากมาย อาทิเช่น แคมปิง้, บาร์บี
คิว, บอ่น า้พรุ้อน และสวนสนกุที่มีพืน้ท่ี 40-000 ตารางเมตร งานเทศกาลประดบัไฟซากามิ อิลลมูิเนชัน่ ได้รับการรับรองให้
เป็นหนึง่ในสามงานประดบัไฟชัน้น าของคนัโต และสามารถเพลดิเพลนิได้ทัง้กลางวนัและกลางคืน โดยทัง้สองช่วงเวลาของ
วนัจะมอบประสบการณ์ที่แตกต่างกนั งานเทศกาลนีเ้ป็นที่ช่ืนชอบของนกัท่องเที่ยวทกุเพศทุกวยั งานนีใ้ช้หลอดไฟ LED 
ประมาณหกล้านดวง และทอดยาวไปทัว่สวนสนกุ เพื่อให้แสงสวา่งในค ่าคืนที่อากาศหนาวเย็น การประดบัไฟจะเร่ิมขึน้หลงั
พระอาทิตย์ตกดิน และดงึดดูผู้ เยี่ยมชมหลายพนัคนในทกุปี ตามค าบอกเลา่ของผู้คนในท้องถ่ินแนะน าวา่สถานท่ีที่ดีที่สดุใน
การชมการประดบัไฟ คือ พืน้ที่ใกล้กับชิงช้าสวรรค์หรือจากบนกระเช้าชิงช้าสวรรค์ คุณจะสามารถชมแสงไฟระยิบระยบั
เสมือนอยูท่า่มกลางดวงดาวที่ความสงู 370 เมตร 

 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ร้านอาหาร 

ที่พกั   น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก NEW OTANI INN TOKYO HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่ 4 วัดอาซากุสะ – ช้อปป้ิงถนนนากามิ – ถ่ายรูปวิวแม่น า้สุมิดะโตเกียวสกายทรี – ตลาด

ปลาซกึจิ ิ- อาคารสถานีมารุโนะอุจิ สถานีโตเกียว - ไดเวอร์ซติี ้โอไดบะ 
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เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 

 จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ วัดอาซากุสะ หรือ วัดเซนโซจิ (Sensoji Temple) วดัที่เก่าแก่ที่สดุในกรุงโตเกียว เป็นวดัที่

เหลา่โชกนุและซามไูรให้ความเลือ่มใสศรัทธาเป็นอยา่งมากในอดีต น าทา่นนมสัการองค์เจ้าแมก่วนอิมทองค าที่ประดิษฐาน

ในวิหารหลงัใหญ่ (อยู่หลงัฉากมา่นกัน้) และถ่ายภาพเป็นที่ระลกึกบั “คามินาริมง (ประตฟู้าค ารณ)” ซึ่งมีโคมไฟสีแดงที่ได้

ช่ือว่าเป็น “โคมไฟที่ใหญ่ที่สดุในโลก” มีความสงูใหญ่ถึง 4.5 เมตร อีกทัง้ยงัมี“ถนนนากามิเสะ (NAKAMISE STREET)”

ถนนร้านค้าแหลง่รวมสนิค้าของที่ระลกึตา่งๆ มากมาย อาทิ พวงกญุแจ  ตุ๊กตาแมวกวกั ดาบซามไูร ชดุกิโมโน ร่มญ่ีปุ่ น หรือ 

ขนมอาเกมนัจู ขนมขึน้ช่ือของวดัอาซากสุะ อย่าลืมไปลิม้ลองกนัด ูจากนัน้มคัคเุทศน์นดัหมายทา่นเพื่อถ่ายรูปวิวแมน่ า้สมุิ

ดะและหอคอยโตเกียวสกายทรี 
 

 
 จากนัน้น าทา่นเดินทางสู ่สถานีโตเกียว เยี่ยมชมและถ่ายภาพสถานีโตเกียวในฝ่ัง มารุโนะ อจิุ (Marunouchi) เป็นรูปแบบ

อาคารเดิมจากการออกแบบของ สถาปนิกชาวญ่ีปุ่ น Kingo Tatsuno เป็นแบบยุโรปที่คล้ายคลึงกับ สถานีรถไฟ 

Amsterdam Central แห่งเนเธอแลนด์เนื่องจากเคยโดนทิง้ระเบิดจนเสียหายสถานีจึงถกูสร้างใหม่อิงแบบเดิม ที่คงความ

คลาสสคิของสถาปัตยกรรม ท่ีชัน่ใต้ดินฝ่ังทางออก Yaesu Exit  มีถนนโตเกียวคาแลคเตอร์ (Tokyo Character Street) เต็ม

ไปด้วยร้านรวงของตวัการ์ตนูและคาแรคเตอร์ยอดฮิตมากมาย ไม่ว่าจะเป็น โปเกมอน มารูโกะ ริลคัคมุะ และมากกว่า 30 

ตวัละคร มีของให้คณุเลอืกช๊อป พร้อมมมุถ่ายรูปเก๋ๆ 
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กลางวนั  อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 

 จากนัน้น าทา่นเดินทางสู ่ตลาดปลาซึกิจิ (Tsukiji market) เป็นหนึง่ในตลาดปลาที่ใหญ่ที่สดุในโลกจากการท่ีมีการซือ้ขาย
สินค้าทะเลกว่า 2,000 ตนัต่อวนั ภายในตลาดแบ่งออกเป็น 2สว่นใหญ่ๆ คือสว่นภายนอกซึ่งมีร้านค้าปลีกและร้านอาหาร
ตัง้เรียงรายเป็นจ านวนมาก และสว่นภายในซึง่เป็นบริเวณที่ร้านค้าสง่ใช้เจรจาธุรกิจและเป็นจดุที่มีการประมลูปลาทนูา่ที่มี
ช่ือเสียง มีสินค้าจ านวนมากอาทิ ปลาทะเล อาหารทะเลสดๆ ไปจนถึงผกัผลไม้ ท าให้ตลาดแห่งนีค้ึกคกั อาหารที่ไม่ควร
พลาดชิมคือซาชิมิกบัซูชิ เพราะวตัถดุิบสด ราคาถกูกว่าข้างนอกตลาด จนกลายมาเป็นแหล่งรวมร้านอาหารยอดฮิต คน
โตเกียวนิยมมาฝากท้องที่น่ี สามารถซือ้ของฝากที่เป็นทะเลแห้งตา่งๆได้ที่น่ีอีกอีกด้วย 

 
 โอไดบะ (Odaiba) เป็นเกาะรวมศนูย์กลางความบนัเทิง ย่านเมืองใหม่ที่เกิดจากการถมทะเลขึน้มาเป็นเกาะ ตัง้แต่ปี ค.ศ. 

1850 เกาะนีเ้ป็นท่ีแสดงให้เห็นถึง วิสยัทศัน์ และศกัยภาพของชาวญ่ีปุ่ น ที่สามารถสร้าง สิง่ที่เป็นไปไมไ่ด้ให้เป็นไปได้ขึน้มา
ให้ทา่นได้ช้อปปิง้สนิค้าหลากหลายชนิดที่ห้างไดเวอร์ซิตี ้ซึง่ภายในมีร้านค้า ร้านอาหาร และแหลง่บนัเทิงมากมาย และให้
ท่านถ่ายรูปกบักนัดัม้ตวัใหม ่RX-0 Unicorn  ขนาดเท่าของจริง ซึ่งมีขนาดใหญ่มาก ห้างสรรพสินค้าแห่งอนาคตของโด
ราเอมอน หรือ Doraemon Future Department ขึน้ช่ือว่าเป็น ร้านค้าของโดราเอมอนก ภายในประกอบด้วยโซน
ร้านค้าท่ีจ าหน่ายสินค้าลิขสิทธ์ิทัง้หมดของโดราเอมอนและเพ่ือนๆ ห้างสรรพสินค้าอควาซิตี ้ ห้างดงัของย่านนีท้ี่ไมค่วร
พลาด เพราะทัง้ร้านค้าไมว่า่จะเป็นเสือ้ผ้าตา่งๆ ร้านอาหาร ร้านกาแฟ และโรงภาพยนตร์ที่มีถึง 13 โรงด้วยกนั จุดเด่นของ
ที่ น่ีอยู่ที่ชัน้ 5 เป็น ราเม็ง ฟู๊ด ทีมพาร์ค รวบรวมราเม็งชนิดต่างๆจากทัว่ประเทศญ่ีปุ่ นมาไว้ที่นี่ ส าคญัด้านหน้าของ
ห้างสรรพสนิค้าสามารถมองเห็นสะพานสายรุ้งได้อยา่งชดัเจน 

 
ค ่า  อิสระรับประทานอาหารค ่า ตามอัธยาศัย 
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วันที่ 5  อิสระช้อปป้ิงในโตเกียว หรือ เลือกซือ้ทัวร์ ธีมพาร์กมูมิน ตัวการ์ตูนสุดน่ารัก

สไตล์นอร์ดกิ ที่จังหวัดไซตามะ หรือเลือกซือ้ทัวร์โตเกียวดสิน่ีย์แลนด์ (เดนิทาง

โดยรถไฟ) 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 

 อิสระช้อปป้ิงในโตเกียว ไกด์แนะน าทา่นเดินทางโดยรถไฟ เพื่อไปเที่ยวยา่นดงัในโตเกียวและแหลง่ช้อปปิง้ อาทิ 
ย่านชินจุกุ (Shinjuku shopping) สถานบนัเทิงและแหลง่ช้อปปิง้ขนาดใหญ่ใจกลางเมืองโตเกียว เป็นศนูย์รวมแฟชัน่เก๋ๆ 
เทห์่ๆ ของเหลา่บรรดาแฟชัน่นิสต้า มีสถานีรถไฟชินจกูทุี่เป็นเหมือนศนูย์กลางของของยา่นนี ้ 
คาบูกิโจ (Kabuki-jo) เป็นย่านที่เต็มไปด้วยห้างสรรพสินค้า, ร้านเคร่ืองใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่อย่าง Big Camera และย่าน
บนัเทิงยามราตรีที่มีร้านอาหารเยอะแยะมากมาย เช่นร้านอิซากายะ (Izakaya) เป็นต้น  
ย่านฮาราจูกุ (Harajuku) แหลง่ช้อปปิง้มีสไตล์ ยา่นฮาราจกูทุา่นจะพบกบัเหลา่วยัรุ่นญ่ีปุ่ นแตง่ตวัคอสเพลย์ สนกุไปกบัการ
แต่งตวัเพลิดเพลินเป็นแฟชัน่ของตวัเองที่มีอิสระในการแต่งตวัน่ารักหลากหลายสไตล์ทัง้แนวโลลิต้าสดุคิว้  แนวกอทิกสดุเท่ 
หรือแนวเดคอร่าเก๋ๆ วิกสีสนัโดดเด่นแปลกตา อยากได้เสือ้ผ้า ถงุเท้า เคร่ืองประดบัสวยๆ ต้องห้ามพลาดกบัเมืองฮาราจกูุ
ประเทศญ่ีปุ่ น 
ศาลเจ้าเมจิ (Meiji Shrine) เป็นหนึ่งในศาลเจ้าที่โด่งดงัในกรุงโตเกียว สร้างขึน้เพื่อเป็นสถานที่บูชาดวงวิญญาณของ
จกัรพรรดิเมย์จิและจกัรพรรดินีโชเกน ในระหวา่งช่วงสงครามโลกครัง้ที่สอง ศาลเจ้าเมจิได้ถกูท าลายลง แตภ่ายหลงัได้มีการ
บรูณะและสร้างขึน้มาใหม่จนถึงปัจจุบนั ซึ่งศาลเจ้านีต้ัง้อยู่ใกล้กบัสถานีฮาราจกูุ (Harajuku Station) อยู่ติดกบัสวนโยโยกิ 
(Yoyogi Park) และบริเวณทางเข้าจะมีเสาโทริอิขนาดใหญ่อยูด้่านหน้า เมื่อเดินผ่านเข้ามาจะเป็นป่าใจกลางเมือง มีต้นไม้
อยู่มากถึง 1 แสนต้น หรือที่เรียกกันว่า Meiji Jingu’s forest ร่มร่ืนมาก คนญ่ีปุ่ นมกัจะมาเดินเล่นและออกก าลงับริเวณนี  ้
ย่านชิบูย่า (Shibuya) เต็มไปด้วยแหลง่ช้อปปิง้ ร้านอาหารที่ทนัสมยั สถานท่ีเก่ียวกบัวฒันธรรม คลบั และอื่นๆ อีกมากมาย 
นอกจากนัน้ยงัมีสถานที่ต่างๆ ที่คนต่างชาติรู้จักเป็นอย่างดี อาทิรูปปัน้ฮาจิโกะ สนุขัผู้ซื่อสตัย์ที่กลายเป็นจุดนดัพบและ
สถานท่ีที่หากใครมาเยือนชิบยูา่ต้องแวะมาถ่ายรูป ห้าแยกชิบยูา่ที่มีคนเดินสวนกนัไปมาจนตาลายบริเวณ ชิบยูา่เซ็นเตอร์ไก 
(Shibuya Center-gai) ถนนช้อปปิง้แหล่งรวมตวัของวยัรุ่น อากิฮาบาระ (Akihabara) เป็นแหล่งช็อปปิง้สดุคึกคกัที่ขึน้ช่ือ
เร่ืองร้านขายเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ที่มีตัง้แต่ร้านเล็กๆ ไปจนถึงศูนย์การค้าขนาดใหญ่ เช่น ห้างโยโดบาชิ มัลติมีเดีย อากิบะ 
นอกจากนี ้ยงัมีร้านที่เน้นขายหนงัสือการ์ตนูญ่ีปุ่ น แอนิเมชัน และวิดีโอเกมอย่างร้าน Tokyo Anime Center ซึ่งมีทัง้สว่น
นิทรรศการและส่วนขายของที่ระลึก รวมถึงร้าน Radio Kaikan สงู 10 ชัน้ที่เต็มไปด้วยของเล่น เกมการ์ด และของสะสม 
ใกล้ๆ กนัยงัมีคาเฟ่ที่พนกังานในร้านสวมชดุเมดและพอ่บ้านอีกด้วย 
ตลาดอะเมโยโกะ (Ameyoko) ตัง้อยูร่ะหวา่งสถานีอเุอโนะ (Ueno Station) และสถานีโอคาชิมาชิ (Okachimachi Station) 
นับเป็นตลาดฮอตฮิตของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ  ดูได้จากบรรยากาศการค้าขายภายในตลาดที่คึกคักคนเยอะอยู่
ตลอดเวลา จุดเด่นของที่ตลาดแหง่นีก็้นาจะเป็นสินค้าที่หลากหลายมากๆมีทัง้ของสดไปจนถึงข้าวของเคร่ืองใช้ต่างๆอยา่ง 

ที่พกั   เดนิทางเข้าสู่ที่พัก  NEW OTANI INN TOKYO HOTEL หรือเทียบเท่า 
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เคร่ืองส าอาง กระเป๋า รองเท้า เสือ้ผ้าทัง้ของญ่ีปุ่ น ของน าเข้าจากต่างประเทศ อาหารทะเล ผลไม้ ผกัสด ร้านขนมของกิน
เลน่ ทาโกะยากิยกัษ์ โมจิ ขนมเค้ก ช็อคโกแลต ไอศครีม ชานมไขม่กุ และร้านอาหารญ่ีปุ่ น อยา่งราเม็ง ซูชิ ข้าวหน้าปลาไหล 
ในย่านนีเ้ป็นที่ตัง้ของ ตึกม่วง ทาเคยะ เป็นดิสเคาน์สโตร์ที่เปิดมานานที่สดุในโตเกียว และจดัจ าหน่ายสินค้ายอดฮิตที่ทุก
ท่านต้องการ โดยจ าหน่ายในราคาสมเหตุสมผล ไม่ว่าจะเป็น ของกิน(ขนม ชา กาแฟ ถั่ว ผลไม้อบแห้ง) ยา วิตามิน 
เคร่ืองส าอาง น า้หอม นาฬิกาข้อมือ เสือ้ผ้ากระเป๋าแบรนด์เนม เคร่ืองใช้ไฟฟา้ และเฟอร์นิเจอร์ โดยที่ทา่นสามารถหาซือ้ของ
ทัง้หมดได้ในท่ีเดียว ส าหรับลกูค้าชาวตา่งชาติ ยงัสามารถขอคืนภาษีสนิค้าทกุประเภทได้ที่เคาน์เตอร์ขอยกเว้นภาษีภายใน
ร้าน ท าให้สามารถซือ้สินค้าได้ในราคาที่ถกูมากกว่าเดิม นอกจากนี ้ภายในร้านยงัมีให้บริการ FREE WIFI ทกุอาคาร และ
พนกังานที่สามารถสื่อสารภาษาองักฤษ ภาษาไทยได้คอยดแูลท่านในระหวา่งการเลือกซือ้สินค้า ท าให้ตกึมว่ง ทาเคยะเป็น
ที่รู้จกัแพร่หลาย และเป็นร้านค้ายอดนิยมในหมูล่กูค้าชางตา่งชาติเป็นอยา่งมาก 

 

 หรือท่านจะเลือกซือ้ทัวร์เสริม ธีมพาร์กมูมิน ตัวการ์ตูนสุดน่ารักสไตล์นอร์ดิก ที่จังหวัดไซตามะ หมู่บ้านมูมิน 
(Moomin Valley Park) ตัง้อยูท่ี่บริเวณแถบชายฝ่ังของทะเลสาบมยิาซาวา (Lake Miyazawa) เมืองฮนัโนะ (Hanno) จงัหวดั
ไซตามะ (Saitama) เป็นแลนด์มาร์กใหม่เปิดเมื่อช่วงวนัที่ 16 มีนาคม 2019 บรรยากาศภายในเขาจะจ าลองให้กลายเป็น
หมู่บ้านมมูินที่มีทัง้บ้านสไตล์สงูๆเก่ๆ โรงละครแบบโอเพ่นช่ือว่า Oshun Oxtra theatre ที่จะมีการแสดงของเหลา่มมูินและผอง
เพื่อนมาให้ได้ดเูพลิดเพลินกนั ประภาคารที่สามารถมองวิวสวยๆของบริเวณรอบๆได้ และคาเฟ่ร้านอาหารธีมมนูมินสดุคิว้ 
หรือถ้าอยากหากิจกรรมสนุกๆก็ยงัสามารถเล่น Hobgoblin’s zip line มีหลากหลายมุมที่เค้าจัดไว้ให้เราได้เต็มที่กับการ
ถ่ายรูปเหมือนหลดุเข้าไปในโลกของครอบครัวมมูิน ให้ท่านได้เพลิดเพลินช้อปปิง้สินค้ามมูินอยา่งจใุจ และมีร้านอาหาร คา
เฟ่ธีมมมูินให้ท่านเข้าไปนัง่ชิลรับประทานเคร่ืองดื่มและของหวาน เพิ่มผู้ ใหญ่ท่านละ 750 บาท / เด็กอายุ4-10 ปี ท่านละ 
350  บาท (ราคานีร้วมคา่เดินทางโดยรถไฟไป-กลบั) [ราคาอาจมีการเปลีย่นแปลง] 
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หรือเลือกซือ้ทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ ดิสน่ีย์ซี เชิญท่านพบกบัความอลงัการซึง่เต็มไปด้วยเสน่ห์แหง่ต านานและ
จินตนาการของการผจญภยั ใช้ทนุในการก่อสร้าง 600 ล้านเยน โดยการถมทะเล ทา่นจะได้พบสมัผสักบัเคร่ืองเลน่ในหลาย
รูปแบบ เช่น ท้าทายความมนัส์เหมือนอยู่ในอวกาศไปกบั SPACE MOUTAIN, ระทึกขวญักบั HAUNTED MANSION บ้าน
ผีสงิ, ตื่นเต้นกบั SPLASH MOUNTAIN, นัง่เรือผจญภยัในป่ากบั JUNGLE CRUISE, เที่ยวบ้านหมีพห์ู, ตะลยุอวกาศไปกบั 
BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO BLASTERS, เข้าไปอยูใ่นโลกแหง่จินตนาการกบัการ์ตนูที่ท่านช่ืนชอบของ WALT DISDEY 
ส าหรับท่านที่เลือกที่จะอิสระในเมืองโตเกียว เพิ่มผู้ใหญ่ท่านละ 3,000 บาท / เด็ก 2,500 บาท[ราคาอาจมีการ

เปลี่ยนแปลง] 

 

* เพื่อให้ท่านได้สนุกสนานอย่างเต็มที่จึงไม่มีบริการอาหารกลางวันและอาหารค ่า * 
ที่พกั  เดินทางเข้าสู่ที่พัก NEW OTANI INN TOKYO HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่ 6  โตเกียว (สนามบนินาริตะ) - กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภูมิ) (TG643 11.45 – 17.05) 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 

. น าท่านเช็คเอาท์ และ ตรวจสอบสัมภาระก่อนเดินทางไปยงั สนามบินนาริตะ 
 ถึง สนามบินนาริตะ ท าการเช็คอิน และโหลดกระเป๋าสมัภาระ 

11.45 น. ออกเดินทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 677 (สายการบินมีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 
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17.05 น. เดินทางถึง สนามบินสวุรรณภมูิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
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ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศน์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ท่าน/ทริป 
หัวหน้าทัวร์ท่ีดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเหน็สมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 

 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1.อัตราค่าบริการนีร้วม 
 คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พร้อมกันทัง้คณะ     คา่อาหารตามมือ้ที่ระบใุนรายการ 
 คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ที่มี     คา่จ้างมคัคเุทศก์บริการตลอดการเดินทาง 
 คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระทา่นละไม่เกิน 20 ก.ก.   คา่รถรับ-สง่ และน าเที่ยวตามรายการ 
 คา่ที่พกัตามที่ระบใุนรายการ (พกัห้องละ 2 ทา่น)   คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการ 
 คา่ประกนัอบุตัิเหตรุะหวา่งเดินทาง วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 

 
1.1 ค่าตั๋วโดยสารเคร่ืองบิน ไป-กลบั ชัน้ประหยดั พร้อมคา่ภาษีสนามบิน และคา่ภาษีน า้มนั ทกุแหง่ตามรายการทวัร์ข้างต้น 
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ตั๋วเคร่ืองบิน   

- กรณีที่ทา่นมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลีย่นระดบัชัน้ท่ีนัง่ จาก ชัน้ประหยดั (Economy Class)  
เป็นชัน้ธุรกิจ (Business Class) โดยใช้คะแนนจากบตัรสะสมไมล์ จะต้องด าเนินการล่วงหน้าก่อนเดินทาง 7 วัน 

และ หากมีต้องการช าระเงินเพื่ออัพเกรดที่ น่ัง ต้องด าเนินการที่เคาน์เตอร์ของสายการบิน ณ วันเดินทาง ด้วยตัวท่านเอง 
เท่านัน้  

TOKYO AUTUMN LIGHT UP 6วัน 4คืน โดยสายการบนิไทย 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 7 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

13 – 18 พ.ย.65 44,900.- 44,900.- 41,900.- 10,900.- 29,900.- 

30 พ.ย. – 05 ธ.ค.65 45,900.- 45,900.- 42,900.- 10,900.- 30,900.- 
ราคาเดก็ทารก [อายุไม่ถงึ 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ 10,500 บาท  

ราคานีร้วมรายการทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบิน  ไม่มีราคาเดก็ เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษ 
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- ในการเดินทาง ผู้ โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกนัเป็นหมูค่ณะ  
หากต้องการเลือ่นวนัเดินทางกลบัก่อน (หรือหลงั) ทา่นจะต้องช าระคา่ใช้จ่ายสว่นตา่งที่สายการบิน  
และบริษัททวัร์เรียกเก็บเพิ่มเติมก่อนออกตัว๋โดยสาร  

- การจดัที่นัง่บนเคร่ืองบิน  จะเป็นไปตามที่สายการบินเป็นผู้ก าหนด ซึง่ทางบริษัทฯ ไมส่ามารถเข้าไปจดัการได้แตอ่ยา่งใด  
- ในกรณีที่ลกูค้าต้องออกตัว๋โดยสารเคร่ืองบินภายในประเทศ  กรุณาติดตอ่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯลว่งหน้าทกุครัง้  เพื่อตรวจสอบวา่กรุ๊ปมี

การออกเเดินทางแนน่อนหรือไม ่ มิฉะนัน้ทางบริษัทจะไมรั่บผิดชอบใดๆ หากกรุ๊ปไมส่ามารถเดินทางได้ และทา่นได้ออกตัว๋ไปแล้ว   
1.2 ค่าที่พัก ประเภทห้อง ละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมที่ระบไุว้ในรายการ หรือ ระดบัเทียบเทา่ 
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ โรงแรมที่พัก  

- เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพกัของแตล่ะโรงแรมในญ่ีปุ่ นแตกตา่งกนั จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเดีย่ว (Single) , ห้องพกัคู ่( Twin 
/ Double ) และห้องพกัแบบ 3  ทา่น (Triple) อาจจะไมไ่ด้อยูใ่นชัน้เดียวกนั หรือ อยูต่ิดกนั **ในกรณีที่ทา่นจองห้องพกัแบบ TRIPLE [ 2 
เตียง + 1 ที่นอนเสริม ] แล้วทางโรงแรมไมส่ามารถจดัหาห้องพกั แบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทขอสงวนสทิธิในการจดัห้องพกัแบบ แยก 2 
ห้อง คือ [1TWN+1 SGL] แทน ** 

-   กรณีมีการจดังานประชมุนานาชาติ (TRADE FAIR)  ซึง่เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึน้มาก และห้องพกัในตวัเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ 
ในการปรับเปลีย่น หรือ ย้ายเมือง เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกบัโปรแกรมทวัร์   

1.3 ค่าอาหาร, ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว และ ค่ายานพาหนะทกุชนิด ตามที่ระบไุว้ในรายการทวัร์ข้างต้น 
1.4 เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ หรือมัคคุเทศก์ คอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดินทาง 
1.5 ค่าน า้หนักสัมภาระ (รวมในตั๋วเคร่ืองบิน) โดยทัว่ไป 20 กิโลกรัม   
1.6 ค่าประกันวินาศภยัเคร่ืองบิน ตามเง่ือนไขของแตล่ะสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ 
 
ข้อมูลเพิ่มเติมเร่ืองสัมภาระ  
         -     ส าหรับน า้หนกัของสมัภาระที่ทางสายการบินอนญุาตให้บรรทกุใต้ท้องเคร่ืองบิน คือ 20 กิโลกรัม   

(ส าหรับผู้โดยสารชัน้ประหยดั / ECONOMY CLASS PASSENGER) , การเรียกเก็บคา่ระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสทิธิของสายการบิน 
ที่ทา่นไมอ่าจปฏิเสธได้ (ทา่นจะต้องช าระในสว่นท่ีโดนเรียกเก็บเพิ่ม)   

         - ส าหรับกระเป๋าสมัภาระที่ทางสายการบินอนญุาตให้น าขึน้เคร่ืองได้ ต้องมีน า้หนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรัม และ 
มีความกว้าง+ยาว+สงู ไมเ่กิน 115 เซนติเมตร หรือ  25 เซนติเมตร (9.75 นิว้) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิว้) x 46 เซนติเมตร (18 นิว้) 

- กรณีที่ต้องเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ น า้หนกัของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดให้ต ่ากวา่มาตรฐานได้ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บั 
ข้อก าหนดของแตล่ะสายการบิน  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิไมรั่บผิดชอบสว่นตา่งของค่าใช้จ่ายท่ีสมัภาระน า้หนกัเกิน (ท่านต้องช าระใน
สว่นท่ีโดนเรียกเก็บเพิ่ม) 

        - ทางบริษัทฯ ไมรั่บผิดชอบกรณีเกิดการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผู้โดยสาร ในทกุกรณี 
1.7 ค่าประกันอุบัติเหตุ คุ้มครองระหวา่งการเดินทาง วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท กรณีเสยีชีวิตโดยอบุตัิเหต ุ

คา่รักษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัิเหต ุวงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์  
** ลกูค้าทา่นใด สนใจซือ้ประกนัการเดินทางส าหรับครอบคลมุสขุภาพ สามารถสอบถามข้อมลู เพิ่มเติมกบัทางบริษัทได้  
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เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 650 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] **ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือน้อยกวา่ 75 ปี **  
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรือ เสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ3 ล้านบาท] 

1.8 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%  
 
อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1.  ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ (ทางรัฐบาลญ่ีปุ่ นประกาศยกเลิกวีซ่าให้กบัคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ านกัระยะสัน้ใน 
ประเทศญ่ีปุ่ นไม่เกิน 15 วัน   **ถ้ากรณีทางรัฐบาลญ่ีปุ่ นประกาศให้กลบัมาใช้วีซ่า ผู้ เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามที่  
สถานทตูก าหนด) 
2.  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร-เคร่ืองดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท์ ค่ามินิบาร์ในห้องและค่า
พาหนะตา่งๆ ที่ไมไ่ด้ระบใุนรายการ รวมทัง้คา่ธรรมเนียมในกรณีกระเป๋าสมัภาระที่มีน า้หนกัเกินกวา่ที่สายการบินนัน้ๆ ก าหนด หรือสมัภาระใหญ่
เกินขนาดมาตรฐาน 
3.  ค่าภาษีน า้มัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯ ได้ออกตัว๋เคร่ืองบินไปแล้ว ซึง่ลกูค้าต้องช าระสว่นตา่งเพิ่ม 
4.  ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ท่าน ซึ่งต้องช าระ ณ วันเดินทางที่สนามบินต้นทาง  
ส าหรับสว่นท่ีเพิ่มเติมแก่หวัหน้าทวัร์ที่ดแูลคณะจากเมืองไทย  ตามแต่ทา่นจะเห็นสมควรขึน้อยูก่บัความพงึพอใจในบริการ 
5.  ไม่รวมค่าตรวจ RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง มีใบรับรองผลการตรวจเป็นภาษาอังกฤษตามแบบฟอร์มของทาง
ญี่ปุ่น 
 

เงื่อนไขการจอง การช าระเงนิ และการยกเลิก 
1.  การท าการจอง และ การช าระค่าบริการ 
      1.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 25,000 บาท ภายใน 36 ชม หลังจากท าการจอง พร้อมจัดส่งเอกสารการจองมายงับริษัทฯ 
     กรณีลูกค้าท าการจองก่อนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าทัวร์เต็มจ านวน  
     โดยทกุการจองจะได้รับการยืนยนัสทิธ์ิส ารองท่ีนัง่ เมื่อมีการช าระมดัจ า เทา่นัน้ 
      1.2 กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 25 วัน ก่อนออกเดินทาง หากไม่ช าระตามที่ก าหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดย
อตัโนมตัิ ไมม่ีเง่ือนไขใดๆ และขออนญุาตให้สทิธ์ิการจองแก่ลกูค้าทา่นอ่ืนท่ีอยูล่ าดบัถดัไป   
     1.3 เมื่อช าระเงินในแตล่ะสว่นแล้ว โปรดส่งส าเนาการโอนเงนิ พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางอีเมลล์ พร้อมทัง้ส่งรายชื่อส ารองที่
น่ัง ผู้ เดินทางต้องสง่ส าเนาหนงัสอืเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ช่ือพร้อมยืนยนัวา่ ต้องการเดินทางทอ่งเที่ยวทริปใด วนัท่ีใด ไปกบัใครบ้าง, เบอร์
โทร // หากไม่สง่ส าเนาหนงัสือเดินทาง (Passport) มาให้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหาย อนัเกิดจากความผิดพลาดจากการ
สะกด ช่ือ-นามสกลุ และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋เคร่ืองบิน 
**  กรุณาตรวจสอบหนังสือเดินทาง (Passport) ของผู้เดินทาง จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางไป-กลับมากกว่า 6 เดือนขึน้ไป 
และเหลือหน้ากระดาษว่างอย่างต ่า 2 หน้าหากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 
**การติดตอ่ประสานงานกบัทางบริษัท เช่น แฟกซ์  อีเมลล์ หรือจดหมาย ขอความกรุณาต้องท าในวนัเวลาท าการของทาง บริษัท ดงันี ้วนัจนัทร์ ถึง
ศกุร์ เวลา 08.30 น. – 17.30 น.เท่านัน้ นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถือว่าเป็นวนัหยดุท าการของ
ทางบริษัท  
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** กรุณาศกึษารายการทวัร์ และเง่ือนไขการให้บริการโดยละเอียด เพื่อผลประโยชน์สงูสดุในการใช้บริการของทา่น เนื่องจาก เมื่อทา่นช าระเงินครบ
จ านวนหรือมดัจ าบางสว่นแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขการบริการและข้อตกลงตา่งๆที่ได้ ระบไุว้ทัง้หมดในโปรแกรมการเดินทาง
นัน้ๆ 
 

เงื่อนไขการยกเลิก 
กรณีที่นกัทอ่งเที่ยวหรือตวัแทนจ าหนา่ยต้องการขอยกเลกิการเดินทาง หรือเลือ่นการเดินทาง นกัทอ่งเที่ยวหรือตวัแทนจ าหนา่ย(ผู้มีช่ือใน

เอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ มาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัท อย่างใดอยา่งหนึ่ง เพื่อเป็นการแจ้งยกเลิกกบัทางบริษัทอย่างเป็น
ลายลกัษณ์อกัษร (ทางบริษัทไมข่อรับยกเลกิการจอง ผา่นทางโทรศพัท์ไมว่า่กรณีใดๆ) 

กรณีนกัท่องเที่ยวหรือตวัแทนจ าหน่าย ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นกัท่องเที่ยวหรือตวัแทนจ าหน่าย (ผู้มีช่ือในเอกสารการจอง) 
จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ มาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัท อย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อท าเร่ืองขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนงั สือมอบ
อ านาจพร้อมหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบญัชีธนาคารที่ต้องการให้น าเงินเข้าให้
ครบถ้วน โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการ ตาม “ประกาศคณะกรรมการธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ เร่ือง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ

ก าหนดอัตราการจ่ายเงนิค่าบริการคืนให้แก่นักท่องเที่ยว พ.ศ. 2563” ดงันี ้

4.1 ยกเลิก ไม่น้อยกว่า 35 วันก่อนเดินทาง (ไม่นบัวนัเดินทาง) สามารถลดจ านวนที่นัง่ของสายการบินได้ 15% ของจ านวนผู้ เดินทาง (ตาม
เง่ือนไข ของสายการบินไทย ต้องจ่ายคา่ตัว๋เคร่ืองบินเต็มจ านวน ก่อนเดินทาง 90 วนั) 
4.2 ยกเลกิ ไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง (ไมน่บัวนัเดินทาง) คืนเงินคา่ทวัร์เต็มจ านวน ยกเว้น คา่ใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริงเพื่อการเตรียมการ
น าเที่ยว ทัง้หมด เช่น คา่มดัจ าตัว๋เคร่ือง คา่บริการแลนด์ ตา่งประเทศ เป็นต้น” 
4.3 ยกเลกิ ไม่น้อยกว่า 15-29 วันก่อนเดินทาง (ไมน่บัวนัเดินทาง) คืนเงินร้อยละ 50 ของคา่ทวัร์ทัง้หมด ยกเว้น คา่ใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริงเพื่อการ
เตรียมการน าเที่ยว ทัง้หมด เช่น คา่มดัจ าตัว๋เคร่ือง คา่บริการแลนด์ ตา่งประเทศ เป็นต้น” 
4.4 ยกเลกิ น้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ ไมค่ืนเงินคา่ทวัร์ทัง้หมด 
** การจ่ายเงินคืนแก่นกัท่องเที่ยวตามข้อก าหนดด้านบน ซ่ึงมีการหกัเงินในบางส่วนนัน้ เนื่องจากทางบริษัทมีค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริง เพื่อการ
เตรียมการจดัน าเทีย่วไปแลว้ เช่น การมดัจ าทีน่ ัง่บตัรโดยสารเคร่ืองบิน  การจองทีพ่กั  และ ค่าใช้จ่ายทีจ่ าเป็นอืน่ๆ  เป็นตน้ ** 

4.4 การยกเลิกเดินทางกบักรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยดุ เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมดัจ าที่นัง่กบัสาย
การบินและค่ามดัจ าที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือ ค่าทัวร์ทัง้หมดที่ช าระแล้ว ไม่ว่ายกเลิก
ด้วยกรณีใดๆ 

***ในกรณี มีเหตุให้ต้องยกเลิกการเดินทางที่บริษัทได้โฆษณาไว้  ซึ่งมิใช่ความผิดของบริษัทเอง  ทางบริษัทยินดีคืนเงิน
ค่าบริการตามที่ลูกค้าได้ช าระมาแล้ว เต็มจ านวน โดยต้องมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทาง โปรดอ่านข้อความให้ถี่
ถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกครัง้ เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง  *** 
4.5 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบ ุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอ
สงวนสทิธ์ิท่ีจะไมค่ืนคา่ทวัร์ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
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** ส ำคัญ !! บริษัทท าธุรกิจเพือ่การท่องเที่ยวเท่านัน้ ไม่สนบัสนนุให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศญ่ีปุ่ นโดยผิดกฎหมายและในขัน้ตอนการผ่านการ
ตรวจคนเข้าเมือง ทัง้ไทยและญ่ีปุ่ น ข้ึนอยู่กบัการพิจารณาของเจ้าหนา้ที่เท่านัน้ ลูกค้าทกุท่านตอ้งผ่านการตรวจคนเข้าเมืองดว้ยตวัของท่านเอง 
ทางมคัคเุทศก์ไม่สามารถใหค้วามช่วยเหลือใดๆไดท้ัง้ส้ิน ** 
4.7 เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจ
เรียกร้องคา่บริการและเงินมดัจ าคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 
 

หมายเหตุ  
1. จ านวนผู้  เดินทางต้องมีขัน้ต ่า 10 ท่านขึน้ไปต่อกรุ๊ป มิฉะนัน้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวนัอ่ืน
ต่อไป โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ทา่นทราบลว่งหน้า นอกจากผู้ เดินทางทกุท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่
จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ทา่นตอ่ไป  
2. ขอสงวนสทิธ์ิการเก็บคา่น า้มนัและภาษีสนามบินทกุแหง่เพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึน้ก่อนวนัเดินทาง 
3. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้าอนัเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ 
4. บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, 
โรคระบาด, การน าสิง่ของผิดกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
5. บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิง่ของสญูหาย อนัเนื่องเกิดจากความประมาทของทา่นอนัเกิดจากการโจรกรรม และ อบุตัิเหตจุาก
ความประมาทของนกัทอ่งเที่ยวเอง 
6.เมื่อทา่นตกลงช าระเงินมดัจ าหรือคา่ทวัร์ทัง้หมดกบัทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาวะอากาศ  การเมือง สายการบิน และราคาอาจ
เปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงินสกลุ (เยน) โดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า  
8. อตัราคา่บริการนีค้ านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดงันัน้ ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการปรับ
ราคาคา่บริการเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่ีการเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ คา่ตัว๋เคร่ืองบิน คา่ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกันภยัสายการ
บิน การเปลีย่นแปลงเที่ยวบินฯลฯ 
9. การบริการของรถบสัน าเที่ยวญ่ีปุ่ น ตามกฏหมายประเทศญ่ีปุ่ น สามารถให้บริการวนัละ  10 ชัว่โมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมคัคเุทศก์และคนขบั
จะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดินทางนัน้ๆ เป็นหลกั  จึงขอสงวนสทิธ์ิในการปรับเปลีย่นเวลา
ทอ่งเที่ยวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง  อีกทัง้โปรแกรมอาจจะมกีารปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาลทัง้นีเ้พื่อ
ความปลอดภยัของนกัทอ่งเที่ยวเป็นส าคญั 
10. มคัคเุทศก์ พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการให้ค าสญัญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มี อ านาจของ
บริษัทก ากบัเทา่นัน้ 

 
 

รายละเอียดเก่ียวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่นให้กับคนไทย  
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จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ านกัระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไม่เกิน 15 วนั ไม่ว่าจะด้วยวตัถปุระสงค์
เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ และอาจจะมีการถกูตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพื่อเป็นการยืนยนัวา่มีคณุสมบตัิ
ในการเข้า ประเทศญ่ีปุ่ น 
** เอกสารที่อาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนญุาตให้เข้าประเทศ **  
1. ตัว๋เคร่ืองบินขาออก จากประเทศญ่ีปุ่ น   
2. เอกสารช่ือโรงแรมที่พกัตลอดการเดินทาง ( ทัง้ 2 อย่าง ทางบริษัทจะเป็นผู้จดัเตรียมให้กบัลกูค้า แต่ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัการพิจารณาของกองตรวจ
คนเข้าเมืองของญ่ีปุ่ น อีกครัง้)  
3. สิง่ที่ยืนยนัวา่ทา่นสามารถรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายที่อาจเกิดขึน้ระหวา่งที่พ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นต้น) 
4. ช่ือ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศพัท์ที่ติดตอ่ได้ระหวา่งที่พ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (เช่น คน รู้จกั โรงแรม และอื่นๆ) และก าหนดการเดินทางระหวา่งที่
พ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น 

 

คุณสมบัตกิารเข้าประเทศญ่ีปุ่น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญ่ีปุ่นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
1. หนงัสอืเดินทางอิเลก็ทรอนิกส์ท่ียงัมีอายกุารใช้งานเหลอือยู ่ไมน้่อยกวา่ 6 เดือน นบัถึงวนัเดินทางกลบั 
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระท าในประเทศญ่ีปุ่ นจะต้องไมเ่ป็นสิง่ที่ขดัตอ่กฎหมาย และเข้าขา่ยคณุสมบตัิเพื่อการพ านกัระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบรุะยะเวลาการพ านกัไมเ่กิน 15 วนั 
4. เป็นผู้ที่ไมม่ีประวตัิการถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่ น หรือมิได้อยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏิเสธไมใ่ห้เข้าประเทศ  
และไมเ่ข้าขา่ยคณุสมบตัิที่อาจจะถกูปฏิเสธไมใ่ห้เข้าประเทศ 

 
 

ข้อแนะน าก่อนการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะน าติดตวัขึน้เคร่ืองบิน ต้องมีขนาดบรรจภุณัฑ์ไมเ่กิน 100 มิลลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกนัทกุชิน้ไมเ่กิน 1,000 
มิลลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสติกใสซึง่มีซิปลอ็คปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อยา่งสะดวก ณ จดุเอ็กซ์เรย์ อนญุาตให้ถือได้
ท่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถ้าสิ่งของดงักลา่วมีขนาดบรรจุภณัฑ์มากกว่าที่ก าหนดจะต้องใสก่ระเป๋าใบใหญ่ และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเคร่ื องบิน
เทา่นัน้  
2. สิ่งของที่มีลกัษณะคล้ายกบัอาวธุ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อปุกรณ์กีฬาฯ จะต้องใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้อง
เคร่ืองบินเทา่นัน้  
3. ประเทศญ่ีปุ่ น มีกฎหมายห้ามน าผลิตภณัฑ์ที่ท ามาจากพืช และเนือ้สตัว์ทกุชนิดเข้าประเทศ เช่น ผกั ผลไม้สด ไข่ เนือ้สตัว์ ไส้กรอกฯ เพื่อเป็น
การปอ้งกนัโรคติดตอ่ที่จะมาจากสิง่เหลา่นี ้หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสยีคา่ปรับในอตัราที่สงูมาก 

 

 


