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วัดนาริตะ | วัดอาซากุสะ | โตเกียวสกายทรี | ภูเขาไฟฟูจิ | พระใหญ่ อุชิคุ ไดบุสสึ 

ศาลเจ้าเนซุ | โอไดบะ | ช้อปปิ้งชินจูกุ | พักโตเกียว 2 คืน | บุฟเฟ่ต์ ขาปู | แช่ออนเซ็น 

 

 

TOKYO FUJI อิบารากิ สงกรานต์ 5วัน 3คืน 

เดนิทาง เมษายน 2563  

ราคาแนะน าเพียง  49,900.- 
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วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - โตเกียว (สนามบินนาริตะ)                      (TG640 22.10 - 06.20+1) 

19.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทยเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ
และอํานวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ 

22.10 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG640 
(สายการบินมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

วันที่ 2 
โตเกียว (สนามบินนาริตะ) - วัดนาริตะ - วัดอาซากุสะ - โตเกียวสกายทรี – โกเทมบะ พรีเมียม เอาท์เล็ท - 
บุฟเฟ่ต์ ขาปู – แช่ออนเซ็น 

06.20 น. เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าเวลาประเทศไทย 2 ชม.) 
 ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง ด่านศุลกากร และรับกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว [ส าคัญมาก!!ไม่อนุญาตให้น า

อาหารสด จ าพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศญี่ปุ่นหากฝ่าฝืนมีโทษจับปรับได้] 
 วัดนาริตะซัง ชินโชจิ (Naritasan Shinshoji Temple) มีประวัติศาสตร์อันเก่าแก่ มีอายุยาวนานมากกว่า 

1,000 ปี (สมัยเฮอัน ช่วงปลายศตวรรษที่ 8) ซึ่งเป็น 1 ใน 3 วัดหลักของลัทธิคันโตที่ได้สร้างขึ้นอุทิศแด่ศาสนา
พุทธให้กับเทพเจ้าฟูดูเมียวโอะ วัดนี้ถือได้ว่าเป็นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์มากทางด้านการขอพรเรื่องความปลอดภัย แคล้ว
คลาดจากภัยอันตรายและอุบัติเหตุต่างๆ รวมทั้งเรื่องความรัก หน้าที่การงาน 

 

เส้นทางการเดินทาง 

วันที่ 1.  กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - โตเกียว (สนามบินนาริตะ) (TG640 22.10-06.20+1) 
วันที่ 2.  โตเกียว (สนามบินนาริตะ) – วัดนาริตะ – วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี – โกเทมบะ พรีเมยีม เอาท์เล็ท – บุฟเฟ่ต ์ขาปู 

– แช่ออนเซ็น 

วันที่ 3.  ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น 5 ) - ทะเลสาบคาวากูจิโกะ – กิจกรรมชงชาญี่ปุ่น - โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ 

วันที่ 4.  อิบาระกิ - พระใหญ่ อุชิคุ ไดบุสสึ - โอไดบะ – ห้างไดเวอร์ซิตี้ - อควาซิตี้ – โตเกียว 

วันที่ 5.  ศาลเจ้าเมจ ิ- ศาลเจ้าเนซุ  – อิออน มอลล์  -  โตเกียว (สนามบินนาริตะ) – กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ)  

(TG677-17.30-22.30) 
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 เดินทางสู่เมืองโตเกียว เดินเที่ยวชม วัดอาซากุสะ (Asakusa) วัดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว ขอพรจาก
พระพุทธรูปเจ้าแม่กวนอิมทองคํา ท่านยังจะได้เก็บภาพประทับใจกับโคมไฟขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตรซึ่ง
แขวนอยู่บริเวณประตูทางเข้าวัด และยังสามารถเลือกซื้อเครื่องรางของขลังได้ภายในวัด ฯลฯ หรือเพลิดเพลินกับ 
ถนนนาคามิเซะ ถนนช้อปปิ้งที่มี ชื่อเสียงของวัด มีร้านขายของที่ระลึกมากมายไม่ว่าจะเป็ นเครื่องรางของขลัง 
ของเล่นโบราณ และตบท้ายด้วยร้านขายขนมที่คนญี่ปุ่นชื่นชอบ แม้กระทั่งองค์จักรพรรดิองค์ปัจจุบันยังเคยเสด็จ
อีกด้วย 

 
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 เดินสู่ริมแม่น้ าสุมิดะ ชมความงามของต้นซากุระ ที่ปลูกอยู่ริมแม่น้ํา อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปเก็บภาพความ
ประทับใจกับหอคอยที่สูงที่สุดในโลก หอคอยโตเกียวสกาย ทรี (Tokyo Sky tree) ที่เปิดเมื่อ 22 พฤษภาคม 
2555 มีความสูง 634 เมตร และสามารถทําลายสถิติความสูงของหอกวางตุ้ง ในมณฑลกว่างโจว ซึ่งมีความสูง 
600 เมตร กับ CN Tower ในนครโตรอนโต ของแคนาดา ที่มีความสูง 553 เมตร 

 
 เดินทางสู่จังหวัดชิซูโอกะ และ จังหวัดยามานาชิ ซึ่งอยู่ทางตะวันตกของโตเกียวและยังเป็นที่ตั้งของภูเขาไฟฟูจิ 

(Mt.Fuji) 
 ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม โกเทมบะ พรีเมียม เอาท์เล็ท (Gotemba Premium Outlet) เป็นหนึ่งในสาขาแบ

รนด์เอาท์เลท็ที่กระจายครอบคลุมประเทศญี่ปุ่น ให้ท่านได้ช้อปปิ้งอย่างจุใจกับสินค้าหลากหลายแบรนด์ดัง ทั้งใน
ประเทศ และ ต่างประเทศ เช่น MORGAN, ELLE, BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL,TUMI,GAP, ARMANY, 
NIKE , ADIDAS ฯลฯ 

ที่พัก  น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก FUJI HOTEL หรือเทียบเท่า 
(ผ่อนคลายกับการแช่น้ าแร่ธรรมชาติสไตล์ญี่ปุ่น) 
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ค่ า บริการอาหารค่ า ณ ห้องอาหารของโรงแรม พิเศษเมนูขาปูยักษ์สไตล์ญี่ปุ่น พร้อมน้ าจิ้มรสเด็ด 

 
วันที่ 3 ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น 5 ) - ทะเลสาบคาวากูจิโกะ - กิจกรรมชงชาญี่ปุ่น - โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 เดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ (Mt.Fuji) ที่ตั้งตระหง่านอยู่เหนือเกาะญี่ปุ่นด้วยความสูง 3,776 ถเมตร จากระดับน้ําทะเล 

นําท่านขึ้นชมความงามกันแบบใกล้ชิดยังบริเวณ “ชั้น 5” ของภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ) เพ่ือชม
ทัศนียภาพโดยรอบของภูเขาไฟที่ สามารถมองเห็นทะเลสาบทั้งห้ากระจายอยู่โดยรอบ ให้ท่านได้สัมผัสอากาศอัน
บริสุทธิ์บนยอดเขาฟูจิ ถ่ายภาพที่ระลึกกับภูเขาไฟที่ได้ชื่อว่ามีสัดส่วนสวยงามที่สุดในโลก ซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ยังดั บ
ไม่สนิทและมีความสูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่น 
หมายเหตุ: ในกรณีที่ ภูเขาไฟฟูจิไม่สามารถขึ้นได้เนื่องจากสภาพอากาศ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยน
โปรแกรมทัวร์เป็น Fuji Visitor Center ซึ่งท่านสามารถศึกษาความเป็นมาของภูเขาไฟฟูจิและเลือกซื้อของที่
ระลึกเก่ียวกับภูเขาไฟฟูจิได้ และยังเป็นจุดถ่ายรูปกับภูเขาไฟฟูจิได้สวยงาม  

 
 สัมผัสวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวญี่ปุ่น นั่นก็คือ การชงชาญี่ปุ่น (Sado) โดยการชงชาตามแบบญี่ปุ่นนั้น มีขั้นตอน

มากมาย เริ่มตั้งแต่การชงชา การจับถ้วยชา และการดื่มชา ทุกขั้นตอนนั้นล้วนมีขั้นตอนที่มีรายละเอียดที่ประณีต
และสวยงามเป็นอย่างมาก และท่านยังมีโอกาสได้ลองชงชาด้วยตัวท่านเองอีกด้วย 
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 ทะเลสาบคาวากูจิโกะ (Kawaguchiko) ที่เป็นหนึ่งในห้าทะเลสาบ ล้อมรอบภูเขาไฟฟูจิ ซึ่งทะเลสาบแห่งนี้เป็น
ที่นิยมสําหรับนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นคนญี่ปุ่นหรือต่างชาติก็ตามมักจะมาหาที่พักผ่อนในบริเวณนี้มากกว่า
ทะเลสาบที่เหลืออีกสี่แห่ง รอบๆ บริเวณนี้จึงเต็มไปด้วย ร้านอาหาร, และร้านขายของที่ระลึกมากมาย ที่นี่ยังเป็น
จุดทชมวิวภูเขาไฟฟูจิได้อย่างสวยงาม 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
 เดินทางกลับสู่เมืองโตเกียว ช้อปปิ้งชินจูกุ เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมมากมาย และ 

เครื่องใช้ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องเล่นเกมส์ หรือสินค้าที่จะเอาใจคุณผู้หญิงด้วย กระเป๋า รองเท้า 
เสื้อผ้า แบรนด์เนม เสื้อผ้าแฟชั่นสําหรับวัยรุ่น เครื่องสําอางค์ยี่ห้อดังของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK 
II, SHISEDO และอ่ืนๆอีกมากมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่ า  อิสระรับประทานอาหารค่ า ตามอัธยาศัย 
ที่พัก  น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก TOKYO HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่ 4 อิบาระกิ - พระใหญ่ อุชิคุ ไดบุสสึ - โอไดบะ - ห้างไดเวอร์ซิตี้  - อควาซิตี้ - โตเกียว 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 เดินทางสู่ จังหวัดอิบาระกิ นําท่านชม พระใหญ่ อุชิคุ ไดบุสสึ (Ushiku Daibutsu) เป็นพระพุทธรูปที่สูงที่สุด
ในโลก ถูกบันทึกไว้โดยหนังสือบันทึกสถิติโลกกินเนสบุ๊ค (Guinness Book of world records) เมื่อปี ค.ศ. 
1995 มีความสูง 120 เมตร ยืนอยู่บนกลีบดอกบัวบาน น้ําหนักถึง 4,000 ตัน โดยข้างใน เป็นห้องจัดแสดงถึง
ความโลภโกรธหลง คําสั่งสอนของพระพุทธเจ้า และยังมีห้องเก็บพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า ห้องจําลอง
ดินแดนสุขาวดีมีพระพุทธรุปทองคําองค์เล็กๆประดิษฐานอยู่ถึง 3,400 องค์ และเป็นที่เก็บพระไตรปิฏกภาษาบาลี
อีกด้วย ที่สําคัญตรงหน้าอกพระพุทธรูป เป็นจุดที่สามารถมองเห็นวิวได้อย่างสวยงาม และยังสามารถมองเห็น
ภูเขาไฟฟูจิและโตเกียวสกายทรี ในวันที่อากาศดีได้อีกด้วย (ราคาทัวร์ไม่รวมค่าเข้าพระพุทธรูปด้านใน) นอกจาก
จะได้ไหว้พระแล้ว ช่วงปลายมีนาต้นเมษา ที่นี่ก็สามารถชมซากุระได้อย่างจุใจอีกด้วย (ขึ้นอยู่กับสภาพ
อากาศ) 



  6  

 

 
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 โอไดบะ (Odaiba) เป็นเกาะรวมศูนย์กลางความบันเทิง ย่านเมืองใหม่ที่เกิดจากการถมทะเลขึ้นมาเป็นเกาะ 
ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1850 เกาะนี้เป็นที่แสดงให้เห็นถึง วิสัยทัศน์ และศักยภาพของชาวญี่ปุ่น ที่สามารถสร้าง สิ่งที่เป็นไป
ไม่ได้ให้เป็นไปได้ขึ้นมาให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายชนิดที่ห้างไดเวอร์ซิตี้ ซึ่งภายในมีร้านค้า ร้านอาหาร 
และแหล่งบันเทิงมากมาย และให้ท่านถ่ายรูปกับกันดั้มตัวใหม่ RX-0 Unicorn ขนาดเท่าของจริง ซึ่งมีขนาดใหญ่
มาก ในบริเวณห้างจะมีร้านค้าสําหรับคอกันดั้ม อย่าง กันดั้มคาเฟ่ และใหม่ล่าสุด เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2562 ที่
ผ่านมากับห้างสรรพสินค้าแห่งอนาคตของโดราเอมอน หรือ Doraemon Future Department ขึ้นชื่อว่า
เป็น ร้านค้าของโดราเอมอนแห่งแรกของโลก ภายในจึงประกอบด้วยโซนร้านค้าที่จําหน่ายสินค้าลิขสิทธิ์ทั้งหมด
ของโดราเอมอนและเพ่ือนๆ รวมถึงมีสินค้าหายากที่มีวางจําหน่ายเฉพาะที่นี่เท่านั้น เรียกได้ว่ามีสินค้าให้แฟนๆ ได้
เลือกซื้อกันอย่างจุใจเลยทีเดียว ว่ากันว่า นี่คือสถานที่ที่เหล่าสาวก “โดราเอมอน” ควรมาเยือนสักครั้งในชีวิต 
เพราะจะได้สัมผัสกับประสบการณ์สุดพิเศษ ราวกับยกออกมาจากการ์ตูน ไม่ว่าจะเป็นโซน “Secret Gadgets 
Lab” ที่จําลองบรรยากาศภายในให้ผู้มาเยือนรู้สึกราวกับว่ากําลังได้สัมผัสกับของวิเศษที่ออกมาจากกระเป๋ าของ
โดราเอมอนอย่างที่ปรากฏอยู่ในเรื่อง รวมถึงโซน “Customization” ที่ให้แฟนๆ ของโดราเอมอนได้ สร้างของ
วิเศษ ที่จะมีเพียงหนึ่งเดียวเป็นของตัวเองอีกด้วยและห้างสรรพสินค้าอควาซิตี้ ห้างดังของย่านนี้ที่ไม่ควรพลาด 
เพราะทั้งร้านค้าไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าต่างๆ ร้านอาหาร ร้านกาแฟ และโรงภาพยนตร์ที่มีถึง 13 โรงด้วยกัน จุดเด่น
ของที่นี่อยู่ที่ชั้น 5 เป็น ราเม็ง ฟู๊ด ทีมพาร์ค รวบรวมราเม็งชนิดต่างๆจากทั่วประเทศญี่ปุ่นมาไว้ที่นี่ สําคัญ
ด้านหน้าของห้างสรรพสินค้าสามารถมองเห็นสะพานสายรุ้งได้อย่างชัดเจน 

 
ค่ า  อิสระรับประทานอาหารค่ า ตามอัธยาศัย 

ที่พัก  น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก TOKYO HOTEL หรือเทียบเท่า 
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วันที่ 5 
ศาลเจ้าเมจิ - ศาลเจ้าเนซุ - อิออน มอลล์ - โตเกียว (สนามบินนาริตะ) - กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ))    
                                                                                            (TG677 / 17.30-22.30) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 ศาลเจ้าเมจิ ศาลเจ้าเมจิตั้งอยู่ในเขตชิบุยะ โตเกียว ใกล้ๆ กับสถานีฮาราจูกุ เป็นศาลเจ้าในศาสนาชินโต ที่สร้าง

ขึ้นในปี ค.ศ. 1920 เพ่ือเป็นอนุสรณ์สถานแด่ดวงวิญญาณของสมเด็จพระจักรพรรดิเมจิ เป็นศาลเจ้าที่หากมาถึง
โตเกียวแล้ว ต้องมาสักการะสักครั้งหนึ่ง 

 
 ศาลเจ้าเนซุ (Nezu Shrine) เป็นศาลเจ้าชินโตเก่าแก่และเป็น 1 ใน 10 ศาลเจ้าที่สําคัญของกรุงโตเกียว 

(Tokyo) สิ่งก่อสร้างส่วนใหญ่ภายในศาลเจ้าสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1706 และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติทาง
วัฒนธรรมที่สําคัญแห่งชาติ ข้างในวัดจะมีซุ้มประตูเสาโทริอิสีแดงเรียงรายสวยงาม เหมือนกับที่ฟูชิมิ อินาริ 
(Fushimi Inari) ในเกียวโต ว่ากันว่าถ้าเราได้เดินลอดผ่านเสาโทริอินี้จากทางเหนือไปทางใต้ ก็จะทําให้สิ่งชั่วร้าย
ถูกขับไล่ออกไป เดินตามเสาโทริอิสีแดงไปท่านจะได้เจอกับศาลเจ้าเล็กๆ ที่คนนิยมมาขอพรด้านความรัก 
เนื่องจากศาลเจ้าแห่งนี้มีชื่อเสียงในการอธิษฐานเพื่อให้สมหวังในความรัก 

 
กลางวัน  อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย 

 นําท่านช้อปปิ้ง อิออน มอลล์ (Aeon Mall) ห้างสรรพสินค้าที่มีสาขาอยู่ทั่วประเทศญี่ปุ่น มีร้านค้าที่หลากหลาย
มากกว่า 150 ร้าน เช่น MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, Capcom games arcade , ร้านขายเครื่องกีฬา 
และซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ ให้ท่านได้เก็บจัดการลิสต์ของฝากมาจากคนที่บ้านได้อย่างครบครันเต็มที่ 
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14.00 น. ออกเดินทางสู่สนามบินนาริตะ (ใช้เวลาราวๆ 1 ชั่วโมง) ทําการเช็คอิน และโหลดสัมภาระ 
17.30 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG677 

(สายการบินมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 
22.30 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน,รถทัวร์,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนท าการ 
ออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 

ราคาวร์ข้างต้นยัง 

ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศน์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ท่าน/ทริป 
หัวหน้าทัวร์ที่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเห็นสมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 
 
 
 

ราคาแนะน าเพียง : TOKYO FUJI อิบารากิ สงกรานต์ 5วัน 3คืน 
โดยสายการบินไทย 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 7 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

วันที่ 11-15 เม.ย. 63 
(วันสงกรานต์) 

49,900 49,900 46,900 8,900 24,900 

วันที่ 14-18 เม.ย. 63 
(วันสงกรานต์) 

49,900 49,900 46,900 8,900 24,900 

ราคาเด็กทารก [อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ 10,500 บาท ราคานี้รวมรายการทัวร์ ตั๋วเครื่องบิน  
 ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ 
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เงื่อนไขการให้บริการ 
1.  การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจํานวน 10 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจํานวนดังกล่าว

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯเพ่ือเช็คว่ากรุ๊ปมี

การคอนเฟิร์มเดินทางก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 
3.  การชําระค่าบริการ 
     3.1 กรุณาชําระมัดจํา ท่านละ 15,000 บาท  
    3.2 กรุณาชําระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 15 วันก่อนออกเดินทาง 
4. การยกเลิการเดินทาง 

4.1 แจ้งยกเลิก ก่อนการเดินทาง 45 วัน ไม่นับวันเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด  
4.2 แจ้งยกเลิก ก่อนเดินทาง 15 วัน ไม่นับวันเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 15,000 บาท  
4.3 แจ้งยกเลิก น้อยกว่า 15 วันการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด  
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมี
การการันตีมัดจําที่นั่งกับสายการบินและค่ามัดจําที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT 
จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 
4.5 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้า
ประเทศท่ีระบุ ไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 **สําคัญ!! บริษัททําธุรกิจเพ่ือการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นโดย
ผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและญี่ปุ่น ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของ
เจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่
สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทั้งสิ้น** 
4.6 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง
พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจําคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
1.  ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น 
 กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใช้

คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะต้องดําเนินก่อนเดินทาง 7 วันล่วงหน้า และถ้าโดยการชําระเงินเพ่ือ
อัพเกรดต้องกระทําที่เคาน์เตอร์สนามบิน ณ วันเดินทาง เท่านั้น  

2.  ค่าท่ีพักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า 
** ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถ
จัดหาห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2ห้องคือ 1 
TWN + 1SGL และอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป ** 

3.  ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น 
4.  เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 
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5.  ค่าน้ําหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบินการบินไทย 20 กิโล  ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไข
ของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ **ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป ทางสายการบินไทย 
มีการปรับลดน้ําหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องจาก 30กิโล เหลือเพียง 20 กิโลเท่านั้น  

6.  ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์  
7.  ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%  
 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1.  ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ(ทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับคน

ไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ านักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15  **ถ้ากรณีทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศ
ให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามที่สถานทูตก าหนด) 

2.  ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่า
โทรศัพท์  

3.  ค่าภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน 
4.  ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ท่าน 
 
หมายเหตุ 

1.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน 
2.  ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวัน

เดินทาง 
3.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ 
4.  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัด

หยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบ
ของบริษัทฯ 

5.  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน
เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง 

6.  เมื่อท่านตกลงชําระเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้
ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ 

การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน

ของเงินสกุลเยน 
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รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย  
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 
15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถูกตรวจสอบเอกสารใน
ขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพ่ือเป็นการยืนยันว่ามีคุณสมบัติในการเข้า ประเทศญี่ปุ่น 
**เอกสารที่อาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ – ตั๋วเครื่องบินและเอกสารเรื่องที่พักทาง
บริษัทจะจัดเตรียมให้กับลูกทัวร์ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของกองตรวจคนเข้าเมืองของญี่ปุ่น** 
1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น  
2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างที่พํานักในประเทศญี่ปุ่น  
     (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น) 
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ระหว่างที่พํานักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คน รู้จัก โรงแรม และ

อ่ืนๆ) 
 
ก าหนดการเดินทางระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่น 
คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ยังมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ 
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติเพ่ือ

การพํานักระยะสั้น 
3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพํานักไม่เกิน 15 วัน 
 เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น หรือมิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้

เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ 


