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รหัสโปรแกรม : 23870 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที ่ รายการทวัร ์
มือ้อาหาร 

เชา้ กลางวนั คำ่ 

วันแรก สนามบนิสุวรรณภมู ิ( กรงุเทพฯ ) JL034 (21.55-06.10) - - - 

วันทีส่อง 
สนามบนิฮาเนดะ – เมอืงคามาครูะ – นัง่รถไฟเอโนเดน็ – พระใหญไ่ดบทุส ึ– กระเชา้ คาจ ิ
คาจ ิ– คาวาคจูโิกะ  
 FUJISUN PLAZA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 ✓ HTL  

 

วันทีส่าม 
โอชโินะ ฮกัไก – เมอืงคาวาโกเอะ – สระนำ้คโูมบะ – คารยุซาว่าเอา้ทเ์ลต็ – คสุชัซ ึออนเซน็  ✓ ✓ HTL  
 KUSATSU ONSEN HOTEL RESORT หรอืเทยีบเท่า          

วันทีส่ี ่
คสุชัซ ึออนเซ็น – วดัดารมุะจ ิ– สวนโชวะ คเินน – ชอ้ปปิง้ชนิจกู ุ 

✓ ✓ ✓  SHINJUKU WASHINGTON HOTEL หรอืเทียบเท่า 

วันทีห่า้ 
วัดอาซากสุะ – โตเกยีวสกายทร ี– ชอ้ปปิง้ ออิอน – สนามบินนารติะ – สนามบนิสุวรรณ
ภมู ิ( กรงุเทพฯ ) JL 707 (18.20-23.00) ✓ -  
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กำหนดการเดนิทาง 
***ราคาขายเป็นราคาโปรโมชัน่ไมม่รีาคาเดก็*** 

 
วันแรกของการเดินทาง    กรงุเทพฯ – สนามบินสวุรรณภมู ิ
19.00 พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) เคาน์เตอร์ 

สายการบนิเจแปน แอรไ์ลน ์พบกับเจ้าหน้าท่ีที่คอยต้อนรับและอำนวยความ
สะดวก ณ บริเวณหน้าเคาน์เตอร์   

21:55 ออกเดนิทางจากกรงุเทพฯ โดยสายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์เทีย่วบินที ่JL 034 
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง...เวลาทอ้งถิน่เรว็กว่าประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        
 
วันทีส่องของการเดนิทาง สนามบนิฮาเนดะ – เมอืงคามาครูะ – นัง่รถไฟเอโนเดน็ – พระใหญไ่ดบทุส ึ– กระเชา้ คาจ ิคาจ ิ– 

คาวาคจูโิกะ 
06:10   ถงึ สนามบนิฮาเนดะ ประเทศญีปุ่่นดนิแดนอาทติยอ์ทุัย ผา่นพธิศีลุกากรและตรวจคนเขา้เมอืง  
 รถไฟฟา้สายเอโนชิมะ (Enoshima Dentetsu Line) คือรถไฟสายยอดนิยมตั้งแต่ในหมู่คนท้องถิ่นไปจนถึงนักท่องเที่ยว มี

ชื ่อที่เรียกกันง่ายๆ โดยทั่วไปว่า “เอโนเด็น (Enoden)” เป็นรถไฟท้องถิ่นที ่ช่วยให้การเดินทางท่องเที ่ยวคามาคุระ 
(Kamakura) และเกาะเอโนะชิมะ (Enoshima Island) เป็นเรื่องแสนสะดวกสบาย จากภายในขบวนรถมองออกไปจะเห็น
ทิวทัศน์ข้างทางและวิวทะเลสวยงาม  

 
ช่วงการเดินทาง 

 

 
ผู้ใหญพ่กั หอ้งละ 2 ท่าน 

 
พกัทา่นเดีย่ว จา่ยเพิม่ 

 
จำนวนทีน่ัง่ 

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 
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พระใหญ่ไดบุทสึ เป็นพระพุทธรูปที่สำคัญที่สุดในเมืองคามาคุระ ตั้งอยู่ในวัดโคโตะกุอิน พระพุทธรูปไดบุทสึมีความสูงถึง 
13.35 เมตร น้ำหนัก 95 ตัน เป็นพระพุทธรูปที่ใหญ่เป็นอันดับสองในญี่ปุ่น รองจากหลวงพ่อโต แห่งวัดโทไ ดจิ เมืองนารา 
พระใหญ่ไดบุทสึสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1252 ในตอนแรกนั้นพระพุทธรูปอยู่ในห้องโถงของวัด แต่ตัววัดได้รับความเสียหายจาก
พายุและแผ่นดินไหว อยู่หลายครั้ง จนในที่สุดไม่มีตัวอาคารของวัด พระใหญ่ไดบุทสึจึงได้ตั้งอยู่กลางแจ้งจนถึงปัจจุบันนี้  
 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
บ่าย  กระเช้าคาจิคาจิภูเขาเทนโจระยะทาง 400 เมตร เชื่อมต่อชายฝั่งตะวันออกของทะเลสาบคาวากูจิโกะ กับดาดฟ้าชมวิวใกล้

ยอดภูเขาเทนโจสูงประมาณ 1,000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลที่มีทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบด้านล่างรวมกับภูเขาไฟ
ฟูจิ รวมไปถึงยังได้เห็นวิวเมืองรอบๆ ทะเลสาบอีกด้วย 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม บุปเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 
   ทีพ่กั  FUJISUN PLAZA HOTEL หรอืเทียบเท่า  

**จากนัน้พกัผอ่นและผอ่นคลายอริยิาบถกบัการ “แชอ่อนเซน็” การแชน่้ำแรท่ีค่นญีปุ่น่เชือ่กนัวา่จะชว่ยกระตุน้การ
ไหลเวยีนของโลหติและชว่ยใหผ้วิพรรณดขีึน้** 
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วันทีส่ามของการเดนิทาง โอชโินะ ฮกัไก – เมอืงคาวาโกเอะ – สระนำ้คโูมบะ – คารยุซาว่าเอา้ทเ์ลต็ – คสุชัซ ึออนเซน็ 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

โอชโินะ ฮกัไก หรือ หมู่บ้านน้ำใส ถือเป็นหมู่บ้านแห่งการท่องเที่ยวท่ียังคงความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติเอาไว้ได้อย่างดี 
ในหมู่บ้านมีบ่อน้ำใสที่เป็นน้ำที่ละลายมากจากหิมะบนภูเขาไฟฟู ที่นี่มีความสวยงามในระดับที่ว่าได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็น
มรดกทางธรรมชาติในปีค.ศ. 1934 และได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในภูมิทัศน์ทางน้ำที่งดงามร้อยอันดับในปี ค.ศ. 1985 อีก
ด้วย และยังเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่เราสามารถมองเห็นวิวฟูจิด้วยหากวันน้ันเป็นวันที่ฟ้าเปิด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คาวาโกเอะ ปัจจุบันตั้งอยู่ในจังหวัดไซตามะ ซึ่งอยู่ติดกับโตเกียว ในอดีตนั้นเป็นเมืองทางตอนเหนือของเอโดะ (ชื่อเดิมของ
โตเกียว) โดยเชื่อมต่อกับเอโดะทางแม่น้ำ Shingashi เป็นเมืองที่มีความสัมพันธ์กับเอโดะในด้านการเงินและวัฒนธรรมเป็น
อย่างมากเมืองหนึ่งเลยก็ว่าได้ จึงได้สมยานามว่า “เอโดะน้อย (Little Edo)” เมืองคาวาโกะเอะเป็นเมืองที่สามารถสัมผัส
บรรยากาศย้อนยุคในสมัยเอโดะ (ช่วงค.ศ. 1603-1867) ทั้งอาคารบ้านเรือน ร้านค้า วัดและศาลเจ้าต่างๆ ที่อนุรักษ์ไว้เป็น
อย่างด ี

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
บ่าย  สระน้ำคุโมบะ อีกหน่งจุดชมวิวใบไม้ร่วงที่สวยมากกับทิวทัศน์ภาพใบไม้แดงที่กำลังเปลี่ยนสีได้สะท้อนลงบนผิวน้ำ สร้าง

ความประทับใจได้ดีมาก  
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คารุยซาว่า เอ้าท์เล็ต เอ้าท์เล็ตมอลล์ที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น แหล่งรวบรวมแบรนด์ใหญ่ระดับโลกและชั้นนำของญีปุ่นเอาไว้
มากมายกว่า 240 ร้าน ให้นักท่องเที่ยวได้ช้อปปิ้งกัน ใจกลางเอ้าท์เล็ต  ถูกออกแบบเป็นบึงขนาดกะทัดรัดสวยงาม มี
ร้านอาหารและคาเฟ่ตั้งอยู่รอบบริเวณ เมื่อรวมกับสภาพแวดล้อมที่ตั้งอยู่กลางธรรมชาติล้อมรอบด้วยภูเขา เอ้าท์เล็ตนี้จึง
กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวในตัวอีหแห่งหนึ่ง เราสามารถมาเดินเล่นชมทัศนยีภาพโดยไม่ต้องช้อปปิ้งก็ยังได้  
คุสัตซึออนเซ็น เป็น 1 ใน 3 ออนเซ็นที่ดีที่สุดของญี่ปุ่น ไม่เพียงแต่เป็นแหล่งออน เซ็นเท่านั้น คุซัตสึยังมีโรงแรม เรียวกัง 
อาหารอร่อยๆ รวมถึงกิจกรรมในแบบญี่ปุ่นให้ทำด้วย ไม่ว่าฤดูไหนก็สามารถไปท่องเที่ยวได้ ฤดูร้อนอากาศเย็นสบาย ฤดู
หนาวก็มีหิมะให้ชม เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของทั้งชาวญี่ปุ่นและต่างชาติ ในการพักผ่อน ผ่อนคลายความเมื่อยล้ า
ของร่างกาย 

คำ่ รบัประทานอาหารคำ่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 ทีพ่กั  KUSATSU ONSEN HOTEL RESORT หรอืเทยีบเทา่  

 
วันทีส่ีข่องการเดนิทาง   คสุชัซ ึออนเซ็น – วดัดารมุะจ ิ– สวนโชวะ คเินน – ชอ้ปปิง้ชนิจกูุ 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

วัดดารมุะจ ิวัดนี้เป็นถิ่นกำเนิดของตุ๊กตา ทาคาซาคิ ดารุมะ ที่เป็นตัวนำโชค ที่มีชื่อเสียงมากในญี่ปุ่น วัดดารุมะจิถูกสร้าง
ขึ้นมาเมื่อปี 1697 และในพื้นที่นี้ มีตุ๊กตาดารุมะที่ สิ้นสุดหน้าที่และถูกนำเข้ามาเป็นจำนวนมาก สำหรับชาวเมืองทาคาซากิ
แล้ว ส่วนใหญ่มักจะขอสิ่งที่ต้องการจากตุ๊กตาดารุมะนี้ จึงกล่าวได้ว่าตุ๊กตาดารุมะ เป็นสิ่งที่ผูกพันธ์กับชาวเมืองทาคาซากิ
เป็นอย่างมาก และในวันที่ 6 และ 7 เดือนมกราคมของทุกๆ ปี จะมีผู้คนกว่าสองแสนคนเข้าร่วมนมัสการขอพร ณ วัดแห่งนี้ 
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เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
สวนโชวะ คิเนน ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี ของจักรพรรดิโชวะ มีขนาดใหญ่ถึง 16,300 เอเคอร์ 
สวนแห่งนี้ตั ้งอยู่ใกล้สถานี Tachikawa Station ทางทิศตะวันตกของโตเกียว ภายในแบ่งโซนออกเป็น 2-3 สวน โดย
เชื่อมต่อกันด้วยเส้นทางสำหรับเดินเท้าและจักรยาน หน้าทางเข้าหลักจะเรียงรายด้วยต้นกิงโกะ( ginkgo) และต้นเมเปิ้ล
ล้อมรอบสวนญี่ปุ่น ซึ่งสวยงามเป็นพิเศษในฤดูใบไม้ร่วง 
แหล่งช้อปปิ้งชื่อดังในโตเกียวอย่างชินจูกุ ให้ท่านอิสระและเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้ามากมายทั้งเครื่องใช้ ไฟฟ้า 
กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องเล่นเกมส์ หรือสินค้าที่จะเอาใจคุณผู้หญิงด้วย กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้า แบรนด์เนม 
เสื้อผ้าแฟชั่นสำหรับวัยรุ่น เครื่องสำอางยี่ห้อดังของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอื่นๆ อีก
มากมาย 

คำ่ รบัประทานอาหารคำ่ ณ ภตัตาคาร 
   ทีพ่กั  SHINJULU WASHINGTON HOTEL หรอืเทียบเท่า  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันทีห่า้ของการเดินทาง วัดอาซากสุะ – โตเกยีวสกายทร ี– ชอ้ปปิง้ ออิอน – สนามบินนารติะ – สนามบนิสุวรรณภมู ิ 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

วัดอาซากุสะ วัดที่ได้ชื่อว่าเป็นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์ และได้รับความเคารพนับถือมากที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงโตเกียว ภายใน
ประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมทองคำที่ ซึ่งมักจะมีผู้คนมากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี ประกอบกับ
ภายในวัดยังเป็นที่ตั้งของโคมไฟยักษ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกด้วยความสูง 4.5 เมตร ซึ่งแขวนห้อยอยู่ ณ ประตูทางเข้าที่
อยู่ด้านหน้าสุดของวัด ที่มีชื่อว่า “ประตูฟ้าคำรณ” บริเวณทางเข้าสู่ตัววิหารจะมีถนนนากามิเซะ  ซึ่งเป็นที่ตั้งของร้าน
ค้าขายของที่ระลึกพื้นเมืองต่างๆ มากมาย เช่น หน้ากาก ของเล่น รองเท้า พวงกุญแจที่ระลึก และขนมนานาชนิด ทั้ง เม
ล่อนปังในตำนาน ดังโงะหนึบหนับ และน้องปลาขนมไทยากิ ฯลฯ ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากของที่ระลึก  จากนั้นนำ
ท่านยืนถ่ายรูป กับโตเกียวสกายทรี (ด้านนอก) ที่บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำสุมิดะหนึ่งในแลนด์มาร์คของโตเกียวเป็นหอคอย
ส่งสัญญาณโทรทัศน์ที่เป็น สิ่งปลูกสร้างที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น และเป็น หอคอยที่สุดที่สูงในโลก ตั้งอยู่ที่เขตสุมิดะ หน้าที่หลัก
ของโตเกียวสกายทรีคือการกระจายสัญญาณสื่อสารแบบดิจิตอลนั่นเองและโตเกียวสกายทรียังแทรกความเป็นมาของ
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ท้องถิ่นเอาไว้ด้วย ความสูงของหอคอยที่ 634 เมตร มาจาก มุซาชิคุนิ ชื่อเรียกในอดีตของแถบนี้ ซึ่งตัวเลข 634 สามารถ
อ่านตามเสียงตัวเลขเป็น มุซาชิ ได้ 

 
เทีย่ง  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

อิออน ช้อปปิ้งมอลล์ ภายในตัวห้างมีร้านค้าต่างๆมากถึง 150 ร้าน ซึ่งตกแต่งในรูปแบบที่ทันสมัยสไตล์ญี่ปุ ่น สินค้า
มากมายหลากหลายให้เลือกตั้งแต่เสื้อผ้าแฟชั่น อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบ้าน รวมไปถึงเครื่องสำอางค์ ขนมญี่ปุ่น
ต่างๆและยังมีร้านค้ามากมายไม่ว่าจะเป็น Muji, 100 yen shop, Sanrio store, Capcom games arcade และก็ยังมี
ซุปเปอร์มาร์เกตขนาดใหญ่ให้เราได้เลือกซื้อของอีกด้วย 

  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินนาริตะ 
18:20  ออกเดนิทางจากสนามบนินารติะ โดยสายการบินเจแปนแอรไ์ลน ์เทีย่วบิน JL707 
23:00  ถงึ สนามบนิสุวรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจมริูล้ืม 
 

*********************************************************** 
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ประกาศศสำคญั: รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่าน้ัน ค่าทัวร์ที่จ่ายให้กับบริษัท เป็นการชำระแบบจ่ายชำระขาด และบริษัทได้
ชำระให้กับสายการบินและสถานที่ต่างๆ แบบชำระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง  ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามรายการไม่
ด้วยสาเหตุใด หรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น)  ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ

การคืนเงินรวมท้ังค่าตั๋วเครื่องบินให้แก่ท่าน 
 

ตามประกาศของรัฐบาลญี่ปุ่ น (อพัเดท 27พ.ค.65) ส าหรับการมาตรการเปิดรับนักท่องเที่ยว ตั้งแต่วันที่ 10 

มิถุนายน 65 ที่เดินทางมาในรูปแบบคณะทวัร์    กลุ่มสนี า้เงิน (เสี่ยงต ่า) ประเทศไทยจัดอยู่ในกลุ่มนี้  

- ไม่ต้องตรวจRT-PCRที่สนามบินญี่ปุ่ น 

- ไม่ต้องกกัตัว 

- ไม่ต้องแสดงผลการฉีดวัคซีน (vaccine certificate) 

-นักท่องเที่ยวจ าเป็นต้องดาวน์โหลด 4แอปพลิเคชั่นในโทรศัพทส่์วนตัวดังนี้   

1. My SOS เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสขุ กรณีฉุกเฉิน ต้องการความช่วยเหลือเนื่องจากสงสัยว่าอาจจะติดเชื้อ ซึ่ง

สามารถท า VDO call ได้และแชทได้ 

2. Cocoa เป็นระบบแจ้งเตือนว่า เราอาจพบความเสี่ยงเนื่องจากอยู่ใกล้ผู้ติดเชื้อ 

3. Questionnaire  

แบบสอบถามออนไลน์ เป็นการลงทะเบียนผู้เดินทางที่เข้ามาญี่ปุ่ น กรอกข้อมูลส่วนบุคคล (ลงทะเบียนอย่างน้อย6ชม.

ก่อนเดินทาง) 

4. Google maps ล้ิงค์กบั My SOS เพื่อทราบ location Real Time ตลอดเวลาที่อยู่ในญี่ปุ่ น 

การเดินทางกลบัเขา้ประเทศไทย ส าหรบัคนไทย เตรียมเอกสารรบัรองการฉีดวคัซีนครบถว้น ตามขอ้ก าหนด

ของรฐับาลไทย มากกว่า 14 วนัก่อนเดินทาง (Vaccinated Certificate หรือ International Vaccinated 

Certificate) 

 

► เอกสารย่ืนวีซ่าญี่ปุ่ น  

1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานต้องเหลือมากกว่า 6 เดือน)  

2. วีซ่าญี่ปุ่ น  

เตรียมเอกสารเพื่อจัดส่งให้ทางบริษัทด าเนินการย่ืนวีซ่าให้ดังนี้  

- Passport เล่มจริง มีอายุไม่น้อยกว่า6เดือน 

- รูปถ่าย2x2นิ้ ว พื้นขาว 1รูป ไม่เกนิ 6 เดือน ไม่มีการตกแต่งรูปใดๆ 

- ส าเนาบัตรประชาชน 

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

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

- ขอ statement ย้อนหลัง 6 เดือน กบัธนาคาร ต้องมีตราประทบัและลายเซน็ต์จากธนาคารเท่านั้น 

- 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 เพื่อน าใบรับรองไปใช้ประกอบการย่ืนวีซ่า (บริษัทด าเนินการให้) 

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

ข้อมูลการเข้าประเทศญี่ปุ่ นอพัเดท ณ วันที่ 31 พ.ค.65 อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กบัทางรัฐบาลญี่ปุ่ น 
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บรษิัทขอสงวนสทิธิแ์ละแจง้ใหผู้้ใช้บรกิารทราบวา่ : โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม  
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ การจราจร สภาพอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าโดยทาง
บริษัทฯจะรักษาผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสำคัญและไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้  การบรกิารของรถนำเทีย่ว ตาม
กฎหมายของประเทศญีปุ่่นกำหนดไว้วนัละ 10 ชั่วโมง ไมส่ามารถขับเกนิเวลาได้ ทางมัคคุเทศก์และพนักงานขับรถ จะจัดโปรแกรมให้ตามความ
เหมาะสมกับเวลา และต้องขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ อาจเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 
อตัรานีร้วม 
1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไป-กลับพร้อมคณะ  
     (ไมส่ามารถระบทุีน่ัง่บนเครือ่งได ้สายการบนิเปน็ผูก้ำหนด Random Seat) 
2. ค่าทิปไกด์ และ คนขับรถ  
3. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
4. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง 
5. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (2-3 ท่าน / หอ้ง) 
6. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 
7. ค่าเข้าชมสถานท่ีท่องเที่ยวตามรายการ 
8. ค่ากระเป๋าเดินทางท่านละ 2 ใบ (น้ำหนกัไมเ่กนิ 23 กโิลกรมั/ใบ)  
9. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง 
10. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 
11. ภาษีมูลค่าเพิ่มค่าบริการ 7 %    
12. ค่าประกันสุขภาพ *ประเทศญี่ปุ่นบังคับให้ผู้ท่ีเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นต้องซื้อประกันสุขภาพที่ครอบคลุมวงเงินประกัน 50,000 USD/
ท่าน 
 
อตัราไมน่ีร้วม 
1. ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มท่ีสั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 20 กิโลกรัม
และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางที่ชำรุดหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่าง
การเดินทาง เป็นต้น 
3. ค่าภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพ่ิมเติม หรือมีการเปลี่ยนแปลงกะทันหัน (ราคาเช็ค ณ วันท่ี 6 มิถุนายน 2565) 
4. ค่าธรรมเนียมวีซ่าญี่ปุ่นและดำเนินการยื่น 2,000 บาท 
5. ค่าดำเนินการคัดกรองตรวจหาเช้ือ RT-PCR ต้องตรวจก่อนเดินทางออกนอกประเทสไทยอย่างน้อย 72 ชม. 
 
 
เงือ่นไขในการสำรองทีน่ัง่ 
- กรณุาจองลว่งหนา้พรอ้มสำเนาหนงัสอืเดนิทางและชำระมดัจำทา่นละ 20,000 บาท ภายใน 1 วันหลงัทำการจอง  
(กรณลีกูคา้ทำการจองนอ้ยกวา่วนัเดนิทาง 25 วัน ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิใ์นการเกบ็คา่ทวัรเ์ตม็จำนวนทนัทใีนวนัทีจ่องเทา่นั้น)  
*สว่นทีเ่หลอื ชำระกอ่นวันเดนิทาง 30 วนั (นับรวมวนัเสารแ์ละวนัอาทติย)์ 
**กรณทีีท่า่นชำระคา่ทวัร์ทัง้หมดหรอืบางสว่นทางบรษิทัถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนี้แลว้ 
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ตามประกาศของรัฐบาลญี่ปุ่ น (อพัเดท 27พ.ค.65) ส าหรับการมาตรการเปิดรับนักท่องเที่ยว ตั้งแต่วันที่ 10 

มิถุนายน 65 ที่เดินทางมาในรูปแบบคณะทวัร์    กลุ่มสนี า้เงิน (เสี่ยงต ่า) ประเทศไทยจัดอยู่ในกลุ่มนี้  

- ไม่ต้องตรวจRT-PCRที่สนามบินญี่ปุ่ น 

- ไม่ต้องกกัตัว 

- ไม่ต้องแสดงผลการฉีดวัคซีน (vaccine certificate) 

-นักท่องเที่ยวจ าเป็นต้องดาวน์โหลด 4แอปพลิเคชั่นในโทรศัพทส่์วนตัวดังนี้   

1. My SOS เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสขุ กรณีฉุกเฉิน ต้องการความช่วยเหลือเนื่องจากสงสัยว่าอาจจะติดเชื้อ ซึ่ง

สามารถท า VDO call ได้และแชทได้ 

2. Cocoa เป็นระบบแจ้งเตือนว่า เราอาจพบความเสี่ยงเนื่องจากอยู่ใกล้ผู้ติดเชื้อ 

3. Questionnaire  

แบบสอบถามออนไลน์ เป็นการลงทะเบียนผู้เดินทางที่เข้ามาญี่ปุ่ น กรอกข้อมูลส่วนบุคคล (ลงทะเบียนอย่างน้อย6

ชม.ก่อนเดินทาง) 

4. Google maps ล้ิงค์กบั My SOS เพื่อทราบ location Real Time ตลอดเวลาที่อยู่ในญี่ปุ่ น 

 

การเดินทางกลบัเขา้ประเทศไทย ส าหรบัคนไทย เตรียมเอกสารรบัรองการฉีดวคัซีนครบถว้น ตามขอ้ก าหนดของ

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

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

การยกเลิกส าหรบัการจอง 

ตามหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัการก าหนดอตัราการจ่ายเงินค่าบริการคืนใหแ้ก่นกัท่องเที่ยว 2563 

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

มัดจ าของบัตรโดยสารเคร่ืองบิน ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นอื่นๆ) 

* ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันน าเที่ยว  คืนเงิน 50 % ของค่าทวัร์ 

* ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าน้อยกว่า 15 วันก่อนวันน าเที่ยว ขอสงวนสิทธิ์คืนเงินในทุกกรณี 
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(โปรดตรวจสอบพรอ้มสง่สำเนาหนงัสอืเดนิทาง ทีม่อีายุเหลอืมากกว่า 180 วนั นับจากวนัที่เดินทาง  บรษิทัไมร่บัผดิชอบหากกรณ ีหนงัสอื
เดนิทางมอีายนุอ้ยกวา่ 180 และไมส่ามารถเดนิทางไดห้รอืโดนปฎเิสธจากสายการบินและเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืงนัน้ๆ)  

 
    ทางบริษัท ผู้จัดทำจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนเงินค่าใช้จ่ายต่างๆได้ เนื่องจากเป็นรายการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ หากเกิด
กรณี ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจเข้า-ออกเมือง หรือกรมแรงงาน สายการบินในประเทศไทยหรือประเทศต่างๆ หรืออัน
เนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายของประเทศไทยและประเทศต่างๆ การหลบหนี เข้าออกเมือง หรือเอกสารการเดินทางไม่
ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธการเข้า-ออกประเทศต่างๆ ในกรณีอื่นๆ 
 
-   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์แจ้งยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปเดินทางได้  ในกรณีนี้บริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้

ทั้งหมด (ยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าซึ่งได้ชำระไว้กับทางสถานทูตแล้ว กรณี ต้องใช้วีซ่า) หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ 
 
หมายเหต ุกรณุาศกึษาเงือ่นไขทัง้หมดกอ่นการจอง เพือ่ความเขา้ใจทีต่รงกนัระหวา่งลกูคา้และบรษิทั 
1. ราคาดังกล่าวรวมภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินแล้ว   หากมีการประกาศปรับเพิ่มก่อนการเดินทางทางบริษัทขอเก็บเพิ่ม 
     ตามจริง 
2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น ซึ่งนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้า

จากสายการบิน ,การยกเลิกเท่ียวบิน ,ภัยธรรมชาติ ,สภาพการจราจร และการนำสิ่งของผิดกฎหมาย 
4. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งเหตุให้ทราบล่วงหน้า  
5. ทางบรษิทัฯไมร่บัผิดชอบใดๆทัง้สิน้ กรณสีิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งจากความประมาทของผูเ้ดนิทาง ,การโจรกรรม และอุบตัเิหตอุนัเกดิจาก

ความประมาทของผู้เดนิทาง 
6. หากท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์กับทางบริษัทฯแล้ว ถือว่าท่านตกลงยอมรับในเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆทั้งหมด 
7. โปรแกรมนี้เป็นเพียงโปรแกรมที่เป็นข้อเสนอ ท่านจะต้องได้รับการยืนยันจากทางบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลัง จากทางบริษัทได้ทำการสำรอง

โรงแรมและห้องพักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมอาจจัดให้ในระดับใกล้เคียงกัน หรืออาจจะปรับเปลี่ยนจากตามที่ระบุไว้ใน
โปรแกรม 

8. มัคคุเทศก์ พนักงานหรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆทั้งสิ้นแทนผู้จัดทำ นอกจากมีเอกสาร 
     นามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดชัดเจนเท่านั้น  
9. ผู้จัดทำทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา จะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนเงินค่าใช้จ่ายต่างๆได้ เนื่องจากเป็นรายการเหมาจ่าย 
    กับตัวแทน ต่างๆ หากเกิดกรณีผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจเข้า-ออกเมือง ,กรมแรงงาน ,สายการบินใน  
    ประเทศไทยหรือประเทศต่างๆ หรืออันเนื่องมาจากการกระทำท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมายของประเทศไทยและประเทศ 
    ต่างๆ การหลบหนี เข้าอกเมือง หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธการเข้า-ออกประเทศต่างๆ ในกรณี 
    อื่นๆ 
10. ในกรณทีีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศหรอืออกตั๋วโดยสารเอง กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิัทฯ กอ่นทกุ 
      ครัง้ ทางบรษิัทฯ จะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้สิน้ 
11. โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ  
       การจราจร สภาพอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯจะรักษา     
        ผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสำคัญและไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้ 
12. กรณุา อยา่ขดีเขยีน ฉีก หรอืประทับตราใดๆ ทีไ่มเ่กี่ยวขอ้ง ลงในหนงัสอืเดนิทางหากทางสายการบนิไมอ่นญุาตให ้ 
      เชค็อนิ หรอืตำรวจตรวจคนเขา้เมอืงประเทศนั้นๆ ปฎเิสธการเขา้-ออกประเทศ ทางบริษทัไมร่บัผดิชอบทกุกรณี  
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ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบิน 
- ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเปลี่ยนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วน

ต่างที่ทางสายการบิน (กรณีที่บัตรโดยสารสามารถเปลี่ยนได้) และบริษัททัวร์เรียกเก็บการจัดที่นั่งของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้
กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ ในกรณียกเลิกการเดินทางและได้ดำเนินการออกตั๋วเครื ่องบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว 
REFUNDได้) ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่าน้ัน 

ขอ้มลูเพิ่มเตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่ัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่  
(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน 
2. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรือเทศกาล เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักอาจเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ใน
การปรับเปลี่ยนเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 

การเดนิทางเปน็ครอบครวั 

หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ
ที่มีโรคประจำตัว หรือ ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง 
เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด 
สำหรบัผูเ้ดินทางทีอ่ายไุมถ่งึ 18 ป ีและไม่ไดเ้ดนิทางกับบดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมให้บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดา

แนบมาด้วย 
ขอ้ความซึง่ถอืเปน็สาระสำหรบัท่านทีร่่วมเดนิทาง 

ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนำสัมมนา และการเดินทางที่มีความชำนาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร ยานพาหนะและสถานที่
ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงานเพื่อความสะดวกสบายและเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทั้งนี้ทางบริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบใน
อุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ , อันเนื่องจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภยั, 
การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของ
เที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น, ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุลและ/หรือส่วนงานที่เกี ่ยวข้องกับสถาน
เอกอัครราชทูต รวมถึงผู้มีอำนาจทำการแทนประจำประเทศไทย (โดยไม่จำต้องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยู่เหนือ
การควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้ง ในหรือต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุ้มครอง และประกัน
อุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผู ้ร่วมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/หรื อ 
ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู้เดินทางไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการความ
คุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้าน
การเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้การขอสงวนสิทธิ
ดังกล่าว บริษัทจะยึดถือและคำนึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มีเกียรติ ที่ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ 
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หากสนจองกรุณาตดิตอ่ 
➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน  -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 
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