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รหัสโปรแกรม : 16152 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 
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ก ำหนดกำรเดินทำง 

07 – 12 กุมภาพนัธ ์2563 “หยุดวนัมาฆบูชา” 

28 กุมภาพนัธ ์– 04 มีนาคม 2563 

 

 

 

วนัแรกของการเดินทาง  (1)  กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ 

21.00 พร้อมกนัที่สนามบินสวุรรณภมิู ช้ันระหว่างประเทศขาออก (ช้ัน 4) เคาน์เตอร์ C (ประตูทางเข้าหมายเลข 2) 

พบกบัเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวก ณ บริเวณหน้าเคาน์เตอร์ C                         

  *** หมายเหตุ : เคานเ์ตอรเ์ช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผูโ้ดยสารข้ึนเคร่ือง 

ดงันั้นผูโ้ดยสาร จ าเป็นตอ้งพรอ้ม ณ ประตูข้ึนเคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออกอย่างนอ้ย 45 นาที *** 

วนัที่ รายการทวัร ์
ม้ืออาหาร 

เชา้ กลางวนั ค า่ 

วนัแรก สนามบนิสุวรรณภมูิ ( กรุงเทพฯ ) TG644 00.05-07.30 - - - 

วนัที่สอง 

สนามบนินาโกย่า – ทะเลสาบฮามานะ – เทศกาลชมซากรุะเมืองคาวาซึ  

เกบ็สตรอเบอรร์ี่ - ✓ ✓ 

 MOTOSU VIEW HOTEL OR SIMILAR CLASS        “พเิศษ..บฟุเฟตข์าปูยกัษ”์ 

วนัที่สาม 
ภเูขาไฟฟจู ิ(ผ่านชม) – กจิกรรมลานสก ี– โตเกยีว – ชอ้ปป้ิงชินจูก ุ  

✓ ✓ - 
 T MARK CITY HOTEL TOKYO OMORI OR SIMILAR CLASS 3*  

วนัที่สี ่
อสิระท่องเที่ยวตามอธัยาศยั (ไม่มรีถบสัคอยอ านวยความสะดวก) 

 T MARK CITY HOTEL TOKYO OMORI OR SIMILAR CLASS 3* 
✓ - - 

วนัที่หา้ วดัอาซากสุะ – โตเกยีว สกายทร ี(แวะถา่ยรูป) – ตลาดปลาซคึจิ ิ– โอไดบะ    ✓ - - 

วนัที่หก สนามบนิฮาเนดะ – สนามบนิสุวรรณภมูิ ( กรุงเทพฯ ) TG661 00.20-05.25 - - - 
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บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 
 

วนัทีส่องของการเดินทาง (2)  สนามบินนาโกย่า - ทะเลสาบฮามานะ – เทศกาลชมซากุระเมืองคาวาซึ 

   เก็บสตรอเบอรรี์่ 

00.05  ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เทีย่วบนิที ่TG 644 

(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง...เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 

07.30 ถึง สนามบินนาโกย่า ประเทศญ่ีปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อม

ตรวจเชค็สมัภาระเรียบร้อยแล้ว ... น าท่านเดินทางสู่ “ทะเลสาบฮามานะ” ทะเลสาบน า้กร่อยขนาดใหญ่และ

เป็นแหล่งเพาะเล้ียงปลาไหลที่ใหญ่ที่สดุในประเทศญ่ีปุ่น อสิระให้ทา่นเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์จากปลาไหลมากมาย 

อาท ิพายปลาไหล คุก๊กี้ปลาไหล ก้างปลาไหลทอดกรอบ ฯลฯ หรือช่ืนชมความงามของทะเลสาบตามอธัยาศัย  

 

 

 

 

 

 
 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการทา่นอาหารญ่ีปุ่นแบบเซต็เมนู “โทบังยากิ” 

 

บ่าย น าท่านชม “เทศกาลคาวาซึ ซากุระ” ซากุระที่น่ีจะเร่ิมบานตั้งแต่ช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงต้นเดือน  

มีนาคม ซากุระจะมีลักษณะพิเศษคือ ดอกซากุระสีชมพูจะมีขนาดใหญ่ ตลอดสองข้างทางต้นซากุระจะเรียง

แถวขนานไปกบัแม่น า้คาวาซึประมาณ 3 กโิลเมตร ซ่ึงทา่นจะเพลิดเพลินทั้งกับดอกซากุระสีชมพูและแม่น า้คา

วาซึ อสิระให้ทา่นได้บันทกึภาพความงดงาม หากวันไหนอากาศสดใสกจ็ะเหน็ภเูขาไฟฟูจิเป็นฉากหลัง 

http://bit.ly/2NMk5YE
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จากน้ันน าทา่นชม “สวนสตรอเบอรรี์่” ขนาดใหญ่และมีช่ือเสยีงติดอันดับต้นๆ สนุกสนานกับการชิมลูกสตรอ

เบอร์ร่ีสีแดงสดจากต้นสตรอเบอร์ร่ีที่เรียงรายเป็นทิวแถว เตม็อิ่มกับการเกบ็ลูกสตรอเบอร์ร่ีทานกันอย่าง

เพลิดเพลินพร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกบัมุมสวยๆที่มีลูกสตรอเบอร์ร่ีสแีดงสดตัดกบัใบสเีขียวเป็นพ้ืนหลัง 

 

 

 

 

 

 
 
 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม บริการทา่นด้วยบุฟเฟต์อาหารนานาชาติ  

 **พิเศษ! อิ่มอร่อยกบับุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น** 

 
            ทีพ่กั  MOTOSU VIEW HOTEL หรือเทียบเท่า  

**จากนั้นพกัผ่อนและผ่อนคลายอิริยาบถกบัการ “แช่ออนเซ็น” การแช่น ้ าแร่ท่ีคนญี่ปุ่ นเช่ือกนัว่าจะช่วยกระตุน้การ

ไหลเวียนของโลหิตและช่วยใหผ้ิวพรรณดีข้ึน** 
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วนัทีส่ามของการเดินทาง (3)  ภูเขาไฟฟูจิ (ผ่านชม) – กิจกรรมลานสกี – โตเกียว - ชินจูกุ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่น ผ่านชม “ภูเขาไฟฟูจิ” ตระหง่านอยู่เหนือเกาะญ่ีปุ่นด้วย  ความสงู 3,776 เมตรจากระดับน า้ทะเลและ

รูปทรงกรวยคว ่าที่ได้สดัส่วนจึงเป็นแรงบันดาลใจให้กบัการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปินทั้งนักประพันธ์และกวี

ผู้มีช่ือเสียงของญ่ีปุ่น เดิมที่ชาวญ่ีปุ่นเช่ือกันว่าภูเขาไฟฟูจิเป็นสิ่งศักด์ิสิทธิ์และเป็นที่สถิตของเทพเจ้าจึงเป็น

แดนต้องห้ามส าหรับสตรีมานานนับร้อยๆปี และเกดิการระเบิดคร้ังสดุท้ายเม่ือกว่าสามร้อยปีมาแล้ว  

 

 

 

 

 

 
 

  จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ “ลานสกี”  ที่เปิดรับนักท่องเที่ยวตลอดฤดูหนาว สัมผัสปุยหิมะอ่อนนุ่ม น่าสัมผัส 

อิสระให้ท่านเลือกหามุมถูกใจ บันทึกภาพความประทับใจกับลานสกีขนาดใหญ่ที่ อิสระเลือกเล่นกีฬาเมือง

หนาวนานาชนิด ทั้ง สกีหิมะ สโนว์บอร์ด กระดานเล่ือนหิมะหรือเลือกซ้ือของที่ระลึกมากมายตามอัธยาศัย 
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(***พิเศษ*** รวมค่าเขา้ลานสกีและกระดานเลือ่นหิมะส าหรบัทุกท่าน / ไม่รวมอุปกรณ์สกี สโนวบ์อร์ดและ

ชุดสกี ฯลฯ) 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการทา่นด้วยอาหารญ่ีปุ่นแบบเซต็เมนู “หมูย่างหินภเูขาไฟ” 

บ่าย  น าท่านเดินทางสู่ “กรุงโตเกียว” เพ่ือน าท่านสู่ย่านช้อปป้ิง “ชินจูกุ” ย่านแห่งความเจริญอันดับหน่ึงของ

กรุงโตเกยีว ทา่นจะได้พบกบัห้างสรรพสินค้า และร้านขายของนับเป็นพัน ๆ ร้าน ซ่ึงจะมีผู้คนนับหมื่นเดินกัน

ขวักไขว่ ถือเป็นจุดที่นัดพบยอดนิยมอีกด้วย เชิญท่านเลือกชมสินค้ามากมาย อาทเิช่น เคร่ืองใช้ไฟฟ้า, กล้อง

ถ่ายรูปรุ่นล่าสุด, IPOD, MP-3, NOTEBOOK, SANRIO SHOP, GAMES SHOP, นาฬิกา, เสื้อผ้า, 

รองเท้าแฟช่ันทนัสมัย และเคร่ืองส าอาง เป็นต้น  

 

 

 

 
 

 
 

 อิสระอาหารค า่ตามอัธยาศัย เพือ่ใหท่้านเพลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิงและเลอืกชิมอาหารอร่อยจากรา้นต่างๆ 

            ทีพ่กั  T MARK CITY HOTEL TOKYO OMORI หรือเทียบเท่า ระดบั 3 ดาว 
 

วนัทีสี่ข่องการเดินทาง (4) อิสระท่องเทีย่วตามอธัยาศยั หรือเลือกซ้ือทวัรเ์สริมโตเกียวดิสนยีแ์ลนด ์              

(ไม่มีรถบสัอ านวยความสะดวก)  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

อิสระตามอธัยาศยัทั้งวนัใหท่้านเลือกชอ้ปป้ิงตามย่านดงัของกรุงโตเกียว โดยการนัง่รถไฟตะลุยมหานคร

โตเกียว (ไม่รวมค่ารถไฟ) ท่านสามารถน่ังรถไฟ JR / SUBWAY เพ่ือท่องเที่ยวในสถานที่ที่มีช่ือเสียง และ

แหล่งช้อปป้ิงยอดฮิตในมหานครโตเกยีว ไม่ว่าจะเป็น 

 “กนิซ่า” ย่านที่มีค่าที่ดินสงูยากจะประเมินค่าได้โดยเฉพาะอย่างย่ิงในช่วงปี 1980 สนุกกับการช้อปป้ิง “ถนน

ชูโอ” บางคร้ังกเ็รียกว่า “ถนนกินซ่า” หรือเลือกซ้ือของห้างดัง มิตสุโกชิและมัตสึยะ ร้านบูติค เคร่ืองส าอางค์

ช้ันน าจากทั่วโลก นาฬิกาหรู เลือกชมเคร่ืองใช้ไฟฟ้ายัง “อาคารโซน่ี” ที่กลายเป็นจุดนัดพบเตม็ไปด้วยวัยรุ่น

ที่มายืนรอคู่นัด ด้านในเตม็ไปด้วยเคร่ืองใช้ฟ้ารุ่นล่าสดุและยังมีโชว์รูมรถยนต์อกีด้วย 

“ศาลเจ้าเมจิ” ศาลเจ้าที่มีช่ือเสยีงโด่งดังที่สดุในญ่ีปุ่น สร้างถวายจักรพรรดิเมจิและจักรพรรดินีโชเคน ศาลเจ้า

หลังเดิมได้ถูกท าลายลงในระหว่างสงครามจึงมีการสร้างขึ้นมาใหม่ในปี 1958 บริเวณทางเข้าจะพบกับโทริอิ

ขนาดใหญ่สามแห่ง หน่ึงในน้ันเป็น “โทริอิใหม่ที่ใหญ่ที่สุดในญ่ีปุ่น” สูงถึง 12 เมตร โดยแต่ละต้นมี

เส้นผ่าศูนย์กลางกว้างกว่าหน่ึงเมตร เดิมเป็นสนอายุกว่า 1,700 ปีที่ตัดมาจากไต้หวันเพ่ือท าโทริอโิดยเฉพาะ 
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“ฮาราจูกุ” แหล่งรวมแฟช่ันทนัสมัยของวัยรุ่นญ่ีปุ่น อิสระกับการช้อปป้ิงยัง “ตรอกทาเคชิตะ” สองข้างทาง

เรียงรายไปด้วยร้านขายของวัยรุ่น เสื้อผ้า เคร่ืองประดับ รองเท้า กระเป๋า ร้านฟาสทฟู์ดที่วันสุดสัปดาห์จะเป็น

แหล่งนัดพบของพวก “แต่งตัวประหลาด” มักมาแต่งหน้าและเปล่ียนเสื้ อผ้ากัน ร้านเครปญ่ีปุ่นอร่อยๆ

มากมาย รวมถึงร้าน 100 เยน 

“โอโมเตะซันโด” ด้วยบรรยากาศคล้ายยุโรปกับตึกร้านค้าที่ออกแบบและตกแต่งสไตล์ยุโรปและปลูกต้นเซล

โกเวียเป็นทวิแถว แหล่งรวมสนิค้าแบรนด์เนมสดุหรูที่เรียงรายสองอยู่ข้างทาง 

“พระราชวังอิมพีเรียล” อันเป็นที่ประทบัของพระจักรพรรดิและพระราชวงศ์ของญ่ีปุ่น ด้วยเน้ือที่กว่า 270 

เอเคอร์ ล้อมรอบด้วยก าแพงหินขนาดมหึมาและคูน า้สมัยเอโดะ ... ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ “สะพานนิจูบาชิ” 

ที่เช่ือมลานหินกรวดขนาดใหญ่ด้านนอกพาดผ่านคูพระราชวังช้ันในโดยมี “หอฟุชิมิยากุระ” เป็นฉากหลัง 

หรือเลอืกซ้ือทัวร์เสริมโตเกียวดิสนียแ์ลนด ์โดยท่านสามารถแจง้ไกดห์รือหัวหนา้ทัวร์หนา้งานไดเ้ลย 
 

 

 อิสระอาหารเทีย่งและอาหารค า่ตามอัธยาศัย เพือ่ใหท่้านใชเ้วลาในการท่องเทีย่วไดอ้ย่างเต็มที ่ 

 

 

 

 

ทีพ่กั T MARK CITY HOTEL TOKYO OMORI หรือเทียบเท่า ระดบั 3 ดาว 

 

วนัทีห่า้ของการเดินทาง (5)        วดัอาซากุสะ – หอคอยโตเกียว สกายทรี (ถ่ายรูป) – ตลาดปลาซึคิจิ - โอไดบะ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าท่านชม “วดัเซ็นโซจิ” หรือ “วดัอาซากุสะ” วัดที่เหล่าโชกุนและซามูไรให้ความเล่ือมใสศรัทธาเป็นอย่าง

มาก นมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิมทองค าที่ประดิษฐานในวิหารหลังใหญ่ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ “คามินาริมง

(ประตูฟ้าค ารณ)” ซ่ึงมีโคมไฟสีแดงที่ได้ช่ือว่าเป็น “โคมไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลก” แขวนอยู่ มี “ถนนนากามิ

เสะ” ร้านค้า แหล่งรวมสนิค้าของที่ระลึกต่างๆมากมาย อาท ิพวงกุญแจ ตุก๊ตาแมวกวัก ดาบซามูไร ชุดกิโมโน 

ร่มญ่ีปุ่น หรือ “ขนมอาเกมันจู” ขนมขึ้นช่ือของวัดอาซากุสะ กส็ามารถหาซ้ือได้ที่ถนนแห่งน้ี ... จากน้ันน าท่าน

ไปยังจุดถ่ายรูปและชม “หอคอยโตเกียว สกายทรี” (ไม่ขึ้นชม) หอคอยแห่งใหม่ที่สูงที่สุดของโลก ริมแม่น า้

สุมิดะ ตรงข้ามบริเวณใกล้กับทางด้านหน้าของวัดอาซากุสะ ด้วยรูปทรงทันสมัย ใช้เป็นหอคอยส่งสัญญาณ

วิทยุ โทรทศัน์ ระบบดิจิตอล และบริเวณที่ความสงู 350 เมตรเป็นจุดชมวิวมุมสงูของกรุงโตเกยีวแห่งใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ ตลาดปลาซึคิจิ เพือ่ใหทุ้กท่านไดล้ิ้ มลองอาหารทะเลกันแบบสดๆ 

บ่าย น าทา่นเดินทางสู่ “ตลาดปลาซึคิจิ” นับเป็นตลาดที่มีช่ือเสียงมากที่สุดของญ่ีปุ่น มีร้านค้าปลีกและร้านอาหาร

ตั้งเรียงรายเป็นจ านวนมากเปิดกันตั้งแต่เช้ายาวไปจนบ่ายๆ มีร้านขายตั้งแต่ปลาทะเลสดๆ ผักผลไม้ตาม
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ฤดูกาล ไฮไลท ์ไม่ควรพลาดในการชิมเป็นอย่างย่ิงกค็ือ ซาชิมิกบัซูชิ ราคาถูกแต่คุณภาพดี จนที่น่ีได้กลายมา

เป็นแหล่งอาหารเช้ายอดฮิตที่คนมาโตเกยีวนิยมมาฝากท้องกนั   

 

 

 

 

 

 

 จากน้ันน าท่านช้อปป้ิงยัง “โอไดบะ ซีไซดม์อลล”์ ที่มี “Aquacity” และ “Decks” แหล่งช้อปป้ิงช่ือดังริมอ่าว

โตเกียว แน่นขนัดไปด้วยร้านค้าเสื้อผ้าแฟช่ันกว่า 60 ร้าน ร้านอาหาร แหล่งบันเทิง ร้านกาแฟเก๋ไก๋มากมาย 

ร้านขายของที่ระลึกที่ก  าลังมองหาไว้เป็นของขวัญของฝากจากแดนอาทติย์อุทยั สามารถมองเหน็ “สะพานเรน

โบว์” ที่มีความยาว 570 เมตรและนับเป็นสะพานที่มีความยาวเป็นอนัดับ 50 ของโลก พาดผ่านจากโอไดบะสู่

เมืองโตเกียวในยามอาทติย์อัสดง รวมทั้ง “เทพีสันติภาพ” เวอร์ช่ันญ่ีปุ่นยืนถือคบเพลิงอยู่ริมอ่าว เป็นภาพ

อนังดงามแสนประทบัใจที่จะหาได้เพียงที่น่ีที่เดียว 

  

 

 
 

 

 
 

 

 

 อิสระอาหารค า่ตามอัธยาศัย เพือ่ใหท่้านไดเ้พลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิงก่อนเดินทางกลับ 

สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบินฮาเนดะ 
 

วนัทีห่กของการเดินทาง (6)   สนามบินฮาเนดะ – สนามบนิสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) 

00.20  ออกเดินทางจากสนามบินฮาเนดะ โดยสายการบินไทย เทีย่วบนิ TG661 

05.25  ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

 

- - - Always with You - - - 
 

 

หมายเหตุ  :   

 รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ และอตัราแลกเปล่ียนโดยทาง

บริษัทฯ จะค านงึถงึประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นส าคญัที่สดุ 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น ของกองตรวจคนเข้าเมอืง / การน าสิ่งของผดิกฎหมาย 

/ เอกสารการเดนิทางไม่ถูกต้อง และความประพฤตสิ่อไปในทางเสื่อมเสยี บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร ์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน  
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อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง ผูใ้หญ่ ท่านละ 
เด็กอายุต า่กว่า 12 

มีเตียง 

เด็กอายุต า่กว่า 12 

ไม่มีเตียง 

พกัเด่ียวเพ่ิม 

ท่านละ 

07 – 12 ก.พ. 63 

28 ก.พ. – 04 มี.ค. 63 
39,900.- 36,900.- 33,900.- 6,000.- 

 

***กรุป๊คอนเฟริม์ออกที ่20 ทา่น สอบถามขอ้มลูส ารองทีน่ัง่ไดท้ีฝ่า่ยขายบรษิทัทวัรใ์กลบ้า้นทา่น*** 

***กรณมีตีัว๋เครือ่งบนิแลว้ลดทา่นละ 15,000.-บาท*** 

***กรณเีดก็อายตุ่ ากวา่ 2 ป ี(ทารก) ราคา 9,000.-บาท*** 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไม่รวมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ทา่นละ 3,000 เยน/ทา่น/ทรปิ หรอื 1,000 บาท/ทา่น/ทรปิ*** 

 

อตัราค่าบริการนี้ รวม 

1. ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดบัเดยีวกนั 

2. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชมและค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ 

3. ค่าใช้จ่ายของมคัคุเทศกท์ี่คอยอ านวยความสะดวกให้กบัท่านในตลอดการเดนิทาง 

4. ค่าบตัรโดยสารเครื่องบนิไป-กลับชั้นทศันาจรตามเส้นทางและสายการบนิที่ได้ระบุไว้ในรายการ 

5. ค่าประกนัอบุตัเิหตใุนระหว่างการเดนิทางในวงเงิน ท่านละ 2,000,000.- บาท  

   (หากอายุเกนิ 70 ปีขึ้นไป ค่าประกนัอบุตัเิหตรุะหว่างการเดนิทาง ท่านละ 500,000.-บาท) **เป็นไปตามเง่ือนไขของกรมธรรม*์* 

6. บริการน ้ าด่ืมวนัละ 1 ขวด/ท่าน และ FREE WI-FI ON BUS 

 

อตัราค่าบริการนี้ ไม่รวม 

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตวั อาท ิค่าอาหาร-เคร่ืองดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท ์เป็นต้น 

2. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%    

3. ค่าท าหนงัสอืเดนิทาง 

4. ค่าภาษเีชื้อเพลิงที่ทางสายการบนิอาจมกีารเรียกเกบ็เพ่ิมเตมิอกี 

5. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ (จ านวน 3,000.-เยน/ท่าน/ทริป หรือ 1,000.-บาท/ท่าน/ทริป)  

 

เงื่อนไขการช าระเงิน :    

 ส าหรบัการจองกรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 10,000.- บาท  

 ช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 25 วนั 

 

การยกเลิก :  

กรณุาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันท าการ มฉิะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคนืเงินมดัจ า 

กรณยีกเลิกก่อนการเดนิทาง 25 วันท าการ ทางบริษัทฯ มคีวามจ าเป็นต้องหัก 50% ของอตัราค่าบริการ 

กรณยีกเลิกก่อนการเดนิทาง 20 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคนืเงนิทั้งหมด 
 

หมายเหตุ :  

 การเดนิทางในแต่ละคร้ังจะต้องมจี านวนผู้เดนิทางคร้ังละ 20 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้เดนิทางมจี านวนไม่ครบตามจ านวนดงักล่าว ทางบริษัทฯขอ

สงวนสทิธิ์ในการเปล่ียนแปลงราคาและ/หรือยกเลิกการเดนิทางโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

 รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ และ อตัราแลกเปล่ียนโดยทาง

บริษัทฯ จะค านงึถงึประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นส าคญัที่สดุ 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การน าสิ่งของผดิกฎหมาย / เอกสารการเดนิทางไม่ถูกต้อง 

และความประพฤตสิ่อไปในทางเสื่อมเสยี รวมถงึภัยธรรมชาต,ิ การยกเลิกเที่ยวบนิ,การประท้วง, การก่อจลาจล 

 ตัว๋เคร่ืองบนิเป็นตัว๋กรุป๊ราคาพิเศษ หากท่านไม่เดนิทางไปกลับพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตใุดกต็าม ไม่สามารถน ามาเลื่อนวนัเดนิทาง หรือคนืเงินได้ 
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รายละเอียดเกี่ยวกบัการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญีปุ่่ นส าหรบัคนไทย 

 จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กบัคนไทย ผู้ที่ประสงคจ์ะพ านักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกนิ 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวตัถุประสงค ์

เพ่ือการท่องเที่ยว เย่ียมญาต ิหรือธรุกจิ อาจจะมกีารถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมอืง เพ่ือเป็นการยืนยันว่ามคุีณสมบตัใิน 

การเข้าประเทศญี่ปุ่น  

ตวัอย่างของเอกสารมีดงัต่อไปนี้  

1.  บตัรโดยสารเคร่ืองบนิขาออกจากประเทศญี่ปุ่น 

2.  สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกดิขึ้นระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่น เช่น เงินสด บตัรเครดติ เป็นต้น 

3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพทท์ี่ตดิต่อได้ระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่น เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ 

4.  ก าหนดการเดนิทางระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่น 

5.  หลักฐานการท างานที่สามารถยืนยันว่าท่านมกีารท างานที่ชัดเจนอยู่ในประเทศไทย เช่น หนงัสอืรับรองการท างาน บตัรพนักงาน เป็นต้น 

คุณสมบติัการเขา้ประเทศญี่ปุ่ น(ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นตามมาตรการยกเวน้วีซ่า) 

1.  หนังสอืเดนิทางอเิลก็ทรอนิกสท์ี่ยังมอีายุการใช้งานเหลืออยู่ 

2.  กจิกรรมใดๆ ที่จะกระท าในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขดัต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบตัเิพ่ือการพ านักระยะสั้นเท่านั้น 

3.  ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกนิ 15  วนั 

4. เป็นผู้ที่ไม่มปีระวัตกิารถูกส่งตวักลับจากประเทศญี่ปุ่น หรือมไิด้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบตัิ

ที่อาจจะถูกปฏเิสธไม่ให้เข้าประเทศ 
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