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เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1.  กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ) – โตเกียว (สนามบินฮาเนดะ)  [TG682 22.45-06.55 +1] 
วนัท่ี 2.  สนามบินฮาเนดะ –ฮาโกเน ่– ลอ่งเรือทะเลสาบอาชิ– หบุเขาโอวาคดุะนิ – โกเทมบะ เอ้าท์เลต็ส์ – แช่น า้แร่ธรรมชาติ – บฟุเฟต์ขาปยูกัษ์ 

วนัท่ี 3.  ภเูขาไฟฟจิู ชัน้ 5 – ศนูย์จ าลองแผน่ดินไหว – กิจกรรมชงชาแบบญ่ีปุ่ น –ชมดอกคอสมอส -โตเกียว -ช้อปปิง้ชินจกุ ุ

วนัท่ี 4.  สวนฮิตาชิซีไซด์พาร์ค-ชมทุง่ต้นโคเคีย-พระพทุธรูปอชิุคไุดบทุส-ึช้อปปิง้ซิบยูา่ 

วนัท่ี 5.  วดัอาซากสุะ – ศาลเจ้าเมจิ-ฮาราจกู ุ– ห้างไดเวอร์ ซิตี ้โอไดบะ – โตเกียว (สนามบินฮาเนดะX 

วนัท่ี 6.  กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ)  [TG661 00.20-04.50] 
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วันที่ 1 
 กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภมูิ) – โตเกียว (สนามบนิฮาเนดะ) 
[TG682 22.45-06.55+1] 

19.00 น. คณะพร้อมกนัที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตหูมายเลข 2 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทยเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอ านวย
ความสะดวกด้านเอกสารและสมัภาระ 

22.45 น. ออกเดินทางสู ่สนามบินฮาเนดะ ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG682 
(สายการบินมีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

วันที่ 2 
โตเกียว (สนามบนิฮาเนดะ) – อุทยานแห่งชาตฮิาโกเน่ – ล่องเรือทะเลสาบอาช–ิ 
หุบเขาโอวาคุดะนิ – โกเทมบะ พรีเมียม เอ้าท์เล็ตส์ – แช่น า้แร่ธรรมชาติ – 
บุฟเฟต์ขาปูยักษ์  

06.55 น. เดินทางถึง สนามบินฮาเนดะ ประเทศญ่ีปุ่ น (เวลาท้องถ่ินเร็วกวา่เวลาประเทศไทย 2 ชม.) 
 ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมือง ด่านศุลกากร และรับกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว  [ส าคัญมาก!!ไม่อนุญาตให้น าอาหารสด 

จ าพวก เนือ้สัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศญี่ปุ่นหากฝ่าฝืนมีโทษจับปรับได้] 
  อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ (HAKONE IZU NATIONAL PARK) จดุชมวิวและเมืองพกัผอ่นตากอากาศที่ ตัง้อยูใ่นจงัหวดัคะ

นะงะวะ มีช่ือเสียงในด้านน า้พรุ้อนซึ่งเกิดจากความร้อนของภเูขาไฟรวมทัง้ยงัมีทิวทศัน์ของภูเขาไฟฟูจิที่สวยงาม ล่องเรือ
ทะเลสาบอาชิ (Lake Ashi Hakone Cruise) ท่านจะได้สมัผสัประสบการณ์แปลกใหม่ลอ่งเรือโจรสลดัเรือต้นแบบจาก
การ์ตนูดงัของญ่ีปุ่ น One Piece ชมบรรยากาศธรรมชาติ ทศันียภาพที่สวยงามของทะเลสาบน า้จืดขนาดใหญ่ที่เกิดจากการ
ระเบิดของภเูขาไฟ (ลอ่งเรือถ่ายรูป 10 นาที) 

 หุบเขาโอวาคุดะนิ หรือ หุบเขานรก (Owakudani) บริเวณที่มีควนัพวยพุ่งขึน้มาตลอดทัง้ปี ท่ามกลางหุบเขาที่ในวนั
อากาศดีมองเห็นภเูขาไฟฟจิูอยูเ่บือ้งหน้าได้อยา่งสวยงามมาก ทา่นสามารถเดินขึน้ชมบอ่น า้แร่ก ามะถนัท่ีสามารถต้มไขไ่ห้สกุ 
ด้วยอณุหภมูิ 97 องศาเซลเซียส ชิมไขด่ า ท่ีเช่ือกนัวา่ เมื่อกินไขด่ า 1 ฟอง จะท าให้มีอายยุืนยาวขึน้ 7 ปี 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
 ช้อปปิง้สนิค้าแบรนด์เนมที่ โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ตส์ (Gotemba Premium Outlet) เป็นท่ีหนึง่ด้านความหลากหลาย

ของสนิค้าในสาขาเอาท์เลต็ท์ที่มีช่ือเสียงและกระจายอยู่ตามเมืองพกัผ่อนต่างๆในประเทศญ่ีปุ่ น ให้ท่านได้ช้อปปิง้อย่างจุใจ
กับสินค้าหลากหลายแบรนด์ดัง ทัง้ในประเทศ และ ต่างประเทศ เช่น MORGAN, ELLE, BALLY, PRADA, GUCCI, 
DIESEL,TUMI,GAP, ARMANY, NIKE , ADIDAS ฯลฯ 
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ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

**พิเศษ เมนูขาปูยกัษ์สไตล์ญ่ีปุ่น พร้อมน า้จิม้รสเด็ด** 
ที่พกั น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก FUJI HOTEL หรือเทียบเท่า  

หลังอาหารค ่า ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น า้จากแร่ธรรมชาติสไตล์ญี่ ปุ่น 

วันที่ 3 
ภเูขาไฟฟูจ ิชัน้ 5 (ขึน้อยู่ กับสภาพอากาศ) – ศูนย์จ าลองแผ่นดนิไหว – กิจกรรม
ชงชาแบบญ่ีปุ่น –โอชิโนะฮัคไก-ชมดอกคอสมอส (ขึน้อยู่ กับสภาพอากาศ) - 
โตเกียว - ช้อปป้ิงซินจุกุ  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 เดินทางสู ่ภเูขาไฟฟูจิ (Mt.Fuji) ที่ตัง้ตระหง่านอยูเ่หนือเกาะญ่ีปุ่ นด้วยความสงู3,776เมตร จากระดบัน า้ทะเล น าท่านขึน้ชม

ความงามกนัแบบใกล้ชิดยงับริเวณ “ชัน้ 5” ของภเูขาไฟฟจิู (ขึน้อยู่กบัสภาพภมูิอากาศ) เพื่อชมทศันียภาพโดยรอบของภเูขา
ไฟท่ี สามารถมองเห็นทะเลสาบทัง้ห้ากระจายอยู่โดยรอบ ให้ท่านได้สัมผสัอากาศอนับริสทุธ์ิบนยอดเขาฟูจิ ถ่ายภาพท่ีระลกึ
กบัภเูขาไฟท่ีได้ช่ือวา่มีสดัสว่นสวยงามที่สดุในโลก ซึง่เป็นภเูขาไฟท่ียงัดบัไมส่นิท และมีความสงูที่สดุในประเทศญ่ีปุ่ น 
หมายเหตุ: 
ในกรณีท่ี ภเูขาไฟฟจิูไมส่ามารถขึน้ได้เน่ืองจากสภาพอากาศ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเปลี่ยนโปรแกรมทวัร์เป็น Fuji Visitor 
Center ซึ่งท่านสามารถศึกษาความเป็นมาของภูเขาไฟฟูจิและเลือกซือ้ของที่ระลึกเก่ียวกับภเูขาไฟฟูจิได้ และยงัเป็นจุด
ถ่ายรูปกบัภเูขาไฟฟจิูได้สวยงาม จากนัน้เดินทางสู ่ศนูย์จ าลองแผน่ดินไหว หรือ FUJINOEKI โดยภายในมีห้องจดัแสดงข้อมลู
การปะทขุองภเูขาไฟจากทกุมมุโลก มีห้องจดัฉากการเกิดแผน่ดินไหว และ ความแรงของการสัน่สะเทือนในระดบัริคเตอร์ตา่งๆ 
รวมไปถึงการเสนอแนวทางการเอาตวัรอดจากสิง่กีดขวางต่างๆ หลงัจากเกิดแผ่นดินไหวไปแล้ว จากนัน้จะปิดท้ายด้วยโซนช้
อปปิง้สนิค้าตา่งๆมากมายที่เป็นโปรดกัส์ของญ่ีปุ่ น 
 

 สมัผสัวฒันธรรมดัง้เดิมของชาวญ่ีปุ่ นนัน่ก็คือ การเรียนพิธีชงชาญี่ ปุ่น โดยการชงชาตามแบบญ่ีปุ่ นนัน้ มีขัน้ตอนมากมาย 
เร่ิมตัง้แตก่ารชงชา การจบัถ้วยชา และการดื่มชา ทกุขัน้ตอนนัน้ล้วนมีขัน้ตอนท่ีมีรายละเอียดที่ประณีตและสวยงามเป็นอย่าง
มาก และท่านยงัมีโอกาสได้ลองชงชาด้วยตวัท่านเองอีกด้วย ซึ่งก่อนกลบัให้ท่านอิสระเลือกซือ้ของที่ฝากของที่ระลึกตาม
อธัยาศยั 

กลางวนั บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
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 ชม สวนฮานะโนะมิยาโกะ (Hana No Miyako Park) เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่และถือว่าเป็นสวรรค์ของคนรักดอกไม้
เพราะเต็มไปด้วยไม้ดอกนานาชนิดที่จะหมนุเวียนเปลีย่นกนับานให้นกัเที่ยวได้ชมตลอดทัง้ปี ซึง่ในช่วงเดือนกนัยายน-ตลุาคม 
น าทา่นเพลดิเพลนิกบั ทุง่ดอกคอสมอส หรือดอกดาวกระจาย ดอกไม้ที่คนญ่ีปุ่ นเรียกขานกนัว่าเป็นดัง่ซากุระในฤดใูบไม้ร่วง 
อนัมีที่มาจากรูปร่างของมนัท่ีดคูล้ายกบัดอกซากรุะ ดอกคอสมอสมีหลายส ีอาทิ สชีมพ ูสีขาว สีแดง สีเหลือง ฯลฯ แม้จะเป็น
ดอกไม้ท่ีมีสสีนัสดใสขนาดนี ้แต่ความหมายของมนัคือตวัแทนหวัใจอนับริสทุธ์ิของหญิงสาว เป็นความบริสทุธ์ิหลากสีในฤดู
ใบไม้ร่วง ให้ทกุทา่นได้เพลดิเพลนิกบัการถ่ายรูปตามอธัยาศยั [สถานท่ีชมอาจจะมีการเปลีย่นแปลงขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ] 

 เดินทางสู ่เมืองโตเกียว (Tokyo) น าทา่นสู ่ช้อปป้ิงย่านชินจูกุ  แหลง่ช้อปปิง้ขนาดใหญ่ใจกลางเมืองหลวงโตเกียว เป็นศนูย์
รวมแฟชัน่เก๋ๆ เทห์่ๆ ของเหลา่บรรดาแฟชัน่นิสต้า เป็นแหลง่อพัเดทเทรนด์และเป็นยา่นความเจริญอนัดบัหนึง่ของนครโตเกียว
ในปัจจุบนั ให้ท่านเลือกชมและซือ้สินค้ามากมาย อาทิเช่น เคร่ืองใช้ไฟฟ้า , กล้องถ่ายรูป, MP-3,  คอมพิวเตอร์, Notebook, 
นาฬิกา, เสือ้ผ้า,รองเท้า และเคร่ืองส าอาง เช่นแบนรด์  KOSE , SHISEDO , KANEBO , SK II และอื่น ๆ อีกมากมายที่ราคา
คอ่นข้างถกูกวา่เมืองไทยและร้าน100เยน (อยูต่กึPEPEชัน้8) ซึง่สนิค้าทกุอยา่งภายในร้านจะราคา 100 เยน เทา่กนัหมด หรือ
เป็นร้านดองกี ้ท่ีขายสนิค้าราคาถกูสารพดัอยา่ง หรือจะเป็นร้านมตัสโึมโต้ที่รวมสนิค้า เคร่ืองใช้เคร่ืองส าอางค์ ผลิตภณัฑ์ของ
ใช้ไว้อยา่งหลากหลาย 

 
ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่าตามอัธยาศัย ณ แหล่งช้อปป้ิง 
ที่พกั น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก TOKYO HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่ 4 
สวนฮติาชซีิไซด์พาร์ค-ชมทุ่งต้นโคเคีย-พระพุทธรูปอุชคุิไดบุทสึ- 
ช้อปป้ิงชนิซิบูย่า  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 เดินทางสู ่สวนฮิตาชิซีไซด์พาร์ค (Hitachi Seaside Park) ตัง้อยู่ใน เมืองฮิตาชินากะ ในจงัหวดัอิบารากิ ในประเทศญ่ีปุ่ น 

เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่มีเนือ้ที่กว้าง 1,187.5 ไร่ ท่ีนี่เป็นสวรรค์ของคนรักดอกไม้เพราะเต็มไปด้วยไม้ดอกนานาชนิดที่
จะหมนุเวียนเปลีย่นกนับานให้นกัเที่ยวได้ชมตลอดทัง้ปี น าท่านชมต้นโคเคีย เป็นไม้พุ่มที่จะเปลี่ยนสี 3 ฤด ูช่วงแรกจะเป็นสี
เขียวในช่วงหน่้าร้อน หลงัจากนัน้จะเปลี่ยนเป็นสีแดงในช่วงต้นฤดใูบไม้ร่วง และจากแดงเป็นเหลือง น า้ตาลในช่วงฤดใูบไม้
ร่วง ให้ทา่นได้เดินเลน่ชมสวนตามอธัยาศยั 
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กลางวนั  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
 พระใหญ่อุชิคุ ไดบุสสึ (Ushiku Daibutsu) เป็นพระพุทธรูปที่สงูที่สดุในโลก ถูกบนัทึกไว้โดยหนงัสือบนัทึกสถิติโลกกิน

เนสบุ๊ค (Guinness Book of world records) เมื่อปี ค.ศ. 1995 มีความสงู 120 เมตร ยืนอยุ่บนกลีบดอกบวับาน น า้หนกัถึง 
4,000 ตัน โดยข้างใน เป็นห้องจัดแสดงถึงความโลภโกรธหลง ค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า และยังมีห้องเก็บพระบรม
สารีริกธาตขุองพระพทุธเจ้า ห้องจ าลองดินแดนสขุาวดีมีพระพุทธรุปทองค าองค์เลก็ๆประดิษฐานอยู่ถึง 3400 องค์ และเป็นที่
เก็บพระไตรปิฏกภาษาบาลีอีกด้วย ที่ส าคญัตรงหน้าอกพระพุทธรูป เป็นจุดที่สามารถมองเห็นวิวได้อย่างสวยงาม และยงั
สามารถมองเห็นภเูขาไฟฟจิูและโตเกียวสกายทรี ได้อีกด้วย (ราคาไมร่วมคา่ลฟิต์ด้านในขององค์พระพทุธรูป) 

 เดินทางสู ่เมืองโตเกียว (Tokyo) ช้อปป้ิงซิบูย่า (Shibuya) แหลง่ช้อปปิง้สตรีทท่ียิ่งใหญ่สดุๆในโตเกียว รายล้อมไปด้วยห้างฯ
ต่างๆและร้านค้าอีกนบัพนั ซึ่งมีห้างฯ SHIBUYA 109 ที่รวบรวมร้านค้าแฟชัน่ไว้มากมายรวมทัง้มีรูปปัน้ “ฮาจิโกะ” หรือเจ้า
หมาแสนซื่อสตัย์ ฮาจิ ท่ีเฝา้รอคอยเจ้านายหน้าสถานีชิบยูา่ ตราบจนวนัตายของมนั 

ค ่า อิสระอาหารกลางวัน และอาหารค ่า ตามอัธยาศัย ณ แหล่งช้อปป้ิง 
ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม TOKYO HOTEL หรือระดับใกล้เคียงกัน 

วันที่ 5 
วัดอาซากุสะ - สาลเจ้าเมจิ-ช้อปป้ิงฮาราจูกุ-ห้างไดเวอร์ ซิตี ้โอไดบะ- โตกียว
(สนามบนิฮาเนดะ)  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 วัดอาซากุสะ (Asakusa) วดัที่เก่าแก่ที่สดุในกรุงโตเกียว ขอพรจากพระพทุธรูปเจ้าแม่กวนอิมทองค า ท่านยงัจะได้เก็บภาพ

ประทบัใจกบัโคมไฟขนาดยกัษ์ที่มีความสงูถึง 4.5 เมตรซึง่แขวนอยูบ่ริเวณประตทูางเข้าวดั และยงัสามารถเลือกซือ้เคร่ืองราง
ของขลงัได้ภายในวัด ฯลฯ หรือเพลิดเพลินกับ ถนนนาคามิเซะ ถนนช้อปปิง้ที่มี ช่ือเสียงของวัด มีร้านขายของที่ระลึก
มากมายไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองรางของขลงั ของเล่นโบราณ และตบท้ายด้วยร้านขายขนมที่คนญ่ีปุ่ น ช่ืนชอบ แม้กระทัง่องค์
จกัรพรรดิ์องค์ปัจจบุนัยงัเคยเสด็จอีกด้วย 

 ศาลเจ้าเมจิ ( Meiji Shrine ) เป็นหนึง่ในศาลเจ้าที่โดง่ดงัในกรุงโตเกียว สร้างขึน้เพื่อเป็นสถานท่ีบชูาดวงวิญญาณของ
จกัรพรรดิเมย์จิและจกัรพรรดินีโชเกน ในระหวา่งช่วงสงครามโลกครัง้ที่สอง ศาลเจ้าเมจิได้ถกูท าลายลง แตภ่ายหลงัได้มีการ
บรูณะและสร้างขึน้มาใหมจ่นถงึปัจจบุนั บริเวณทางเข้าจะมเีสาโทริอิขนาดใหญ่อยูด้่านหน้า ศาลเจ้าแหง่นีย้งัสามารถ
ประกอบพิธีแตง่งานได้ด้วย สว่นมากจะขอพรด้านสขุภาพ ธุรกิจ การงาน การท าข้อสอบ เร่ืองความรัก 

กลางวนั อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ แหล่งช้อปป้ิง 
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 ไดเวอร์ ซิตี ้โอไดบะ (Diver city Odaiba) เมืองแหง่ศตวรรษที่ 21 ของมหานครโตเกียว ตัง้อยู่ ณ ริมอ่าวโตเกียวจุดชมวิวที่
สวยงามของสะพานสายรุ้งที่เช่ือมตอ่ระหวา่งแผน่ดินใหมแ่ละแผน่ดินเก่าที่เกิดจากการถมทะเลขึน้มา อีกทัง้เทพีเสรีภาพที่ตัง้
เด่นเป็นสง่าอีกจุดถ่ายรูปสวยของมหานครโตเกียว ห้างร้านที่เรียงรายเ ช่ือมต่อกันบริเวณริมอ่าวนี ้รวมทัง้ Divercity ที่มี
หุ่นยนต์กนัดัม้ขนาดใหญ่ยืนตระหง่านอยู่ด้านหน้า อีกไฮไลต์ที่ต้องมาเยือนแห่งมหานครโตเกียวอีกด้วย ภายในห้างเองก็มี
ร้านค้าสนิค้าและภตัตาคารหลากหลายให้เลอืกซือ้เลอืกชิมกนัอยา่งเต็มที่อีกด้วย 

 
ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่าตามอัธยาศัย ณ แหล่งช้อปป้ิง 

 สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่สนามบินฮาเนดะ 

วันที่ 6 โ ต เ กี ย ว  ( สนามบิ นฮา เนดะ )  – ก รุ ง เทพฯ  ( สน ามบิ น สุ ว ร รณภู มิ ) 
[TG661 00.20-04.50] 

00.20 น. ออกเดินทางสู่  กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG661 
สายการบินมีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง 

04.50 น. เดินทางถงึ สนามบินสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

 

 
** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบิน,รถทวัร์,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครัง้ก่อนท าการ 

ออกตั๋วเน่ืองจากสายการบนิอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบนิ โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 
  



  8 TOKYO AUTUMN  แสนพิเศษ 6วนั 3 คืน โดยสายการบินไทย                                                     [GQ2HND -TG002] 

 

 

 

ราคาทัวร์ข้างต้นยงัไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศน์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ท่าน/ทริป 
หัวหน้าทวัร์ที่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเหน็สมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อัตราค่าบริการ : TOKYO AUTUMN แสนพเิศษ 6วัน 3คืน โดยสายการบนิไทย   

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 7 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

วนัท่ี 10-15 ต.ค. 62 43,900.- 43,900.- 43,900.- 7,900.- 33,900.- 
วนัท่ี 21-26 ต.ค. 62 43,900.- 43,900.- 43,900.- 7,900.- 33,900.- 

ราคาเดก็ทารก [อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ 10,500 บาท ราคานีร้วมรายการทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบิน  
 ไม่มีราคาเดก็ เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษ 
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เงื่อนไขการให้บริการ 
1.  การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะต้องมีผู้ โดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถ้าผู้ โดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดนิทาง 
2.  ในกรณีท่ีลกูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯเพ่ือเช็คว่ากรุ๊ป

มีการคอนเฟิร์มเดนิทางก่อนทกุครัง้ มิฉะนัน้ทางบริษัทจะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 
3.  การช าระคา่บริการ 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 15,000 บาท  
    3.2 กรุณาช าระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลือ 15 วนัก่อนออกเดนิทาง 
4. การยกเลิการเดนิทาง 

4.1 แจ้งยกเลิก ก่อนการเดนิทาง 45 วนั ไมน่บัวนัเดนิทาง คืนคา่ใช้จา่ยทัง้หมด  
4.2 แจ้งยกเลิก ก่อนเดนิทาง 15 วนั ไมน่บัวนัเดนิทาง เก็บคา่ใช้จา่ย ทา่นละ 15,000 บาท  
4.3 แจ้งยกเลิก น้อยกวา่ 15 วนัการเดนิทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคา่ใช้จา่ยทัง้หมด  
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการ
บินมีการการันตีมดัจ าท่ีนัง่กับสายการบินและคา่มดัจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER 
FLIGHT จะไม่มีการคืนเงนิมัดจ า หรือ ค่าทัวร์ทัง้หมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 
4.5 กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้า
ประเทศท่ีระบ ุไว้ในรายการเดนิทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นคา่ทวัร์ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 **ส าคญั!! บริษัทท าธุรกิจเพ่ือการท่องเท่ียวเท่านัน้ ไม่สนบัสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศญ่ีปุ่ น
โดยผิดกฎหมายและในขัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทัง้ไทยและญ่ีปุ่ น ขึน้อยู่กับการ
พิจารณาของเจ้าหน้าท่ีเท่านัน้ ลกูค้าทกุท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตวัของท่านเอง ทาง
มคัคเุทศก์ไมส่ามารถให้ความชว่ยเหลือใดๆได้ทัง้สิน้** 
4.6 เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่
เดนิทาง   

 พร้อมคณะถือวา่ทา่นสละสิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกร้องคา่บริการและเงินมดัจ าคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตัว๋โดยสารเคร่ืองบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดัพร้อมคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัร์ข้างต้น 

 กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปล่ียนระดบัชัน้ท่ีนัง่จากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกิจ โดยใช้
คะแนนจากบตัรสะสมไมล์ จะต้องด าเนินก่อนเดินทาง 7 วนัล่วงหน้า และถ้าโดยการช าระเงินเพ่ือ
อพัเกรดต้องกระท าท่ีเคาน์เตอร์สนามบนิ ณ วนัเดนิทาง เทา่นัน้  

2.  คา่ท่ีพกัห้องละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมท่ีระบไุว้ในรายการ หรือ ระดบัเทียบเทา่ 
** ในกรณีท่ีท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ท่ีนอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่
สามารถจัดหาห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ 
แยก 2ห้องคือ 1 TWN + 1SGL และอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป ** 

3.  คา่อาหาร คา่เข้าชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนิด ตามท่ีระบไุว้ในรายการทวัร์ข้างต้น 
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4.  เจ้าหน้าท่ีบริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุท่านตลอดการเดนิทาง 
5.  คา่น า้หนกัสมัภาระรวมในตัว๋เคร่ืองบนิการบนิไทย 20 กิโล  คา่ประกนัวินาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไข

ของแตล่ะสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ **ตัง้แตว่นัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป ทางสายการบิน
ไทย มีการปรับลดน า้หนกัสมัภาระโหลดใต้ท้องเคร่ืองจาก 30กิโล เหลือเพียง 20 กิโลเทา่นัน้  

6.  คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุ้มครองในระหว่างการเดนิทาง คุ้มครองในวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  
 คา่รักษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์  

** ลกูค้าทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลู 
เพิ่มเตมิกบัทางบริษัทได้ **  

- เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
**ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือน้อยกวา่ 75 ปี **  
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ล้านบาท] 
**ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายนุ้อยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ล้านบาท] 

7.  ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และหกั ณ ท่ีจา่ย 3%  
 
 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1.  คา่ท าหนงัสือเดนิทางไทย และเอกสารตา่งด้าวตา่งๆ(ทางรัฐบาลญ่ีปุ่นประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับ

คนไทย ผู้ท่ีประสงค์จะพ านักระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15  **ถ้ากรณีทางรัฐบาล
ญ่ีปุ่นประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามท่ี
สถานทูตก าหนด) 

2.  คา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือท่ีระบ ุอาทิเชน่ คา่อาหาร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรีด คา่
โทรศพัท์  

3.  คา่ภาษีน า้มนั ท่ีสายการบนิเรียกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบริษัทฯได้ออกตัว๋เคร่ืองบนิ 

4.  คา่ทิปมคัคเุทศก์และคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ทา่น 
 

หมายเหตุ 
1.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดนิทางในกรณีท่ีมีผู้ ร่วมคณะไมถ่ึง 10 ทา่น 
2.  ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน า้มนัและภาษีสนามบินทกุแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึน้ก่อนวนั

เดนิทาง 
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3.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเน่ืองจากสาเหตุ
ตา่งๆ 

4.  บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนดั
หยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัทฯ 

5.  บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน
เกิดจากการโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 

6.  เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทัง้หมดกบัทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้
ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสภาวะ

อากาศ การเมือง สายการบนิ และราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัอตัรา

แลกเปล่ียนของเงินสกลุเยน 

 

รายละเอียดเก่ียวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่นให้กับคนไทย  
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทย ผู้ ท่ีประสงค์จะพ านกัระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไม่
เกิน 15 วนั ไมว่า่จะด้วยวตัถปุระสงค์เพ่ือการทอ่งเท่ียว เย่ียมญาต ิหรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถกูตรวจสอบ
เอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพื่อเป็นการยืนยนัวา่มีคณุสมบตัใินการเข้า ประเทศญ่ีปุ่ น 
**เอกสารท่ีอาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนญุาตให้เข้าประเทศ – ตัว๋เคร่ืองบนิและเอกสารเร่ืองท่ีพกั
ทางบริษัทจะจดัเตรียมให้กบัลกูทวัร์ แตท่ัง้นีข้ึน้อยู่กบัการพิจารณาของกองตรวจคนเข้าเมืองของญ่ีปุ่ น** 
1. ตัว๋เคร่ืองบนิขาออกจากประเทศญ่ีปุ่ น  
2. สิ่งท่ียืนยนัว่าทา่นสามารถรับผิดชอบคา่ใช้จา่ยท่ีอาจเกิดขึน้ระหวา่งท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น  
     (เชน่ เงินสด บตัรเครดิต เป็นต้น) 
3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัท์ท่ีตดิตอ่ได้ระหวา่งท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (เชน่ คน รู้จกั โรงแรม 

และอ่ืนๆ) 
 
ก าหนดการเดนิทางระหว่างที่พ านักในประเทศญ่ีปุ่น 
คุณสมบัตกิารเข้าประเทศญ่ีปุ่น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญ่ีปุ่นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
1. หนงัสือเดนิทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ียงัมีอายกุารใช้งานเหลืออยู่ 
2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท าในประเทศญ่ีปุ่ นจะต้องไมเ่ป็นสิ่งท่ีขดัตอ่กฎหมาย และเข้าข่ายคณุสมบตัิ

เพ่ือการพ านกัระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบรุะยะเวลาการพ านกัไมเ่กิน 15 วนั 
 เป็นผู้ ท่ีไมมี่ประวตักิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่ น หรือมิได้อยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏิเสธ

ไมใ่ห้เข้าประเทศ และไมเ่ข้าขา่ยคณุสมบตัิท่ีอาจจะถกูปฏิเสธไมใ่ห้เข้าประเทศ 


