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วดันาริตะ | วดัอาซากสุะ | โตเกียวสกายทรี | ภเูขาไฟฟจูิ | พระใหญ่ อชุิค ุไดบสุส ึ 

ศาลเจ้าเนซุ | โอไดบะ | ช้อปปิง้ชินจกู ุ| พกัโตเกียว 2 คืน | บฟุเฟ่ต์ ขาป ู| แช่ออนเซน็ 

 

 

 

 

  

TOKYO FUJI อิบารากิ สงกรานต์ 5วัน 3คืน 

เดนิทาง เมษายน 2563  

ราคาแนะน าเพียง  49,900.- 
เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1.  กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ) - โตเกียว (สนามบินนาริตะ) (TG640 22.10-06.20+1) 
วนัท่ี 2.  โตเกียว (สนามบินนาริตะ) – วดันาริตะ – วดัอาซากสุะ – โตเกียวสกายทรี – โกเทมบะ พรีเมียม เอาท์เลท็ – บฟุเฟ่ต์ ขาป ู– แช่ออนเซ็น 

วนัท่ี 3.  ภเูขาไฟฟจิู (ชัน้ 5 ) - ทะเลสาบคาวากจิูโกะ – กิจกรรมชงชาญ่ีปุ่ น - โตเกียว – ช้อปปิง้ชินจกู ุ

วนัท่ี 4.  อิบาระกิ - พระใหญ่ อชิุค ุไดบสุส ึ- โอไดบะ – ห้างไดเวอร์ซิตี ้- อควาซิตี ้– โตเกียว 

วนัท่ี 5.  ศาลเจ้าเมจิ - ศาลเจ้าเนซุ  – อิออน มอลล์  -  โตเกียว (สนามบินนาริตะ) – กรุงเทพ (สนามบินสวุรรณภมูิ) (TG677-17.30-22.30) 
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วันที่ 1 
กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภมูิ) - โตเกียว (สนามบนินาริตะ)  
(TG640 22.10 - 06.20+1) 

19.00 น. คณะพร้อมกนัที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตหูมายเลข 2 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทยเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอ านวย
ความสะดวกด้านเอกสารและสมัภาระ 

22.10 น. ออกเดินทางสู ่สนามบินนาริตะ ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG640 
(สายการบินมีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

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

06.20 น. เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญ่ีปุ่ น (เวลาท้องถ่ินเร็วกวา่เวลาประเทศไทย 2 ชม.) 
 ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมือง ด่านศลุกากร และรับกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว [ส าคัญมาก!!ไม่อนุญาตให้น าอาหารสด 

จ าพวก เนือ้สัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศญี่ปุ่นหากฝ่าฝืนมีโทษจับปรับได้] 
 วัดนาริตะซัง ชินโชจิ (Naritasan Shinshoji Temple) มีประวตัิศาสตร์อนัเก่าแก่ มีอายยุาวนานมากกว่า 1,000 ปี (สมยัเฮ

อนั ช่วงปลายศตวรรษที่ 8) ซึ่งเป็น 1 ใน 3 วดัหลกัของลทัธิคนัโตที่ได้สร้างขึน้อทุิศแด่ศาสนาพทุธให้กบัเทพเจ้าฟูดเูมียวโอะ 
วดันีถื้อได้ว่าเป็นวดัท่ีศกัดิ์สิทธ์ิมากทางด้านการขอพรเร่ืองความปลอดภยั แคล้วคลาดจากภยัอนัตรายและอบุตัิเหตุต่างๆ 
รวมทัง้เร่ืองความรัก หน้าที่การงาน 

 
 เดินทางสูเ่มืองโตเกียว เดินเที่ยวชม วัดอาซากุสะ (Asakusa) วดัที่เก่าแก่ที่สดุในกรุงโตเกียว ขอพรจากพระพทุธรูปเจ้าแม่

กวนอิมทองค า ทา่นยงัจะได้เก็บภาพประทบัใจกบัโคมไฟขนาดยกัษ์ที่มีความสงูถึง 4.5 เมตรซึ่งแขวนอยู่บริเวณประตทูางเข้า
วดั และยงัสามารถเลอืกซือ้เคร่ืองรางของขลงัได้ภายในวดั ฯลฯ หรือเพลิดเพลินกบั ถนนนาคามิเซะ ถนนช้อปปิง้ที่มี ช่ือเสียง
ของวดั มีร้านขายของที่ระลกึมากมายไมว่า่จะเป็นเคร่ืองรางของขลงั ของเลน่โบราณ และตบท้ายด้วยร้านขายขนมที่คนญ่ีปุ่ น
ช่ืนชอบ แม้กระทัง่องค์จกัรพรรดิองค์ปัจจบุนัยงัเคยเสด็จอีกด้วย 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
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 เดินสู่ริมแม่น า้สุมิดะ ชมความงามของต้นซากุระ ที่ปลกูอยู่ริมแม่น า้ อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปเก็บภาพความประทบัใจกับ
หอคอยที่สงูที่สดุในโลก หอคอยโตเกียวสกาย ทรี (Tokyo Sky tree) ที่เปิดเมื่อ 22 พฤษภาคม 2555 มีความสงู 634 เมตร 
และสามารถท าลายสถิติความสงูของหอกวางตุ้ง ในมณฑลกวา่งโจว ซึง่มีความสงู 600 เมตร กบั CN Tower ในนครโตรอนโต 
ของแคนาดา ท่ีมีความสงู 553 เมตร 

 
 เดินทางสูจั่งหวัดชิซูโอกะ และ จังหวัดยามานาชิ ซึง่อยูท่างตะวนัตกของโตเกียวและยงัเป็นท่ีตัง้ของภเูขาไฟฟจิู (Mt.Fuji) 
 ช้อปปิง้สนิค้าแบรนด์เนม โกเทมบะ พรีเมียม เอาท์เล็ท (Gotemba Premium Outlet) เป็นหนึ่งในสาขาแบรนด์เอาท์เล็ทที่

กระจายครอบคลมุประเทศญ่ีปุ่ น ให้ทา่นได้ช้อปปิง้อยา่งจใุจกบัสนิค้าหลากหลายแบรนด์ดงั ทัง้ในประเทศ และ ต่างประเทศ 
เช่น MORGAN, ELLE, BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL,TUMI,GAP, ARMANY, NIKE , ADIDAS ฯลฯ 

ที่พกั น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก FUJI HOTEL หรือเทียบเท่า 
(ผ่อนคลายกับการแช่น า้แร่ธรรมชาติสไตล์ญี่ ปุ่น) 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม พิเศษเมนูขาปูยกัษ์สไตล์ญ่ีปุ่น พร้อมน า้จิม้รสเด็ด 

 

วันที่ 3 
ภเูขาไฟฟูจ ิ(ชัน้ 5 ) - ทะเลสาบคาวากูจโิกะ - กิจกรรมชงชาญ่ีปุ่น - โตเกียว –  
ช้อปป้ิงชนิจูกุ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 เดินทางสู ่ภเูขาไฟฟูจิ (Mt.Fuji) ที่ตัง้ตระหง่านอยูเ่หนือเกาะญ่ีปุ่ นด้วยความสงู 3,776 ถเมตร จากระดบัน า้ทะเล น าท่านขึน้

ชมความงามกนัแบบใกล้ชิดยงับริเวณ “ชัน้ 5” ของภเูขาไฟฟูจิ (ขึน้อยู่กบัสภาพภมูิอากาศ) เพื่อชมทศันียภาพโดยรอบของ
ภเูขาไฟท่ี สามารถมองเห็นทะเลสาบทัง้ห้ากระจายอยู่โดยรอบ ให้ท่านได้สมัผสัอากาศอนับริสทุธ์ิบนยอดเขาฟูจิ ถ่ายภาพท่ี
ระลกึกบัภเูขาไฟท่ีได้ช่ือวา่มีสดัสว่นสวยงามที่สดุในโลก ซึง่เป็นภเูขาไฟท่ียงัดบัไมส่นิทและมีความสงูที่สดุในประเทศญ่ีปุ่ น 
หมายเหตุ: ในกรณีท่ี ภเูขาไฟฟจิูไมส่ามารถขึน้ได้เน่ืองจากสภาพอากาศ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเปลี่ยนโปรแกรมทวัร์เป็น 
Fuji Visitor Center ซึง่ทา่นสามารถศกึษาความเป็นมาของภเูขาไฟฟูจิและเลือกซือ้ของที่ระลกึเก่ียวกบัภเูขาไฟฟูจิได้ และยงั
เป็นจดุถ่ายรูปกบัภเูขาไฟฟจิูได้สวยงาม  
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 สมัผสัวฒันธรรมดัง้เดิมของชาวญ่ีปุ่ น นัน่ก็คือ การชงชาญี่ ปุ่น (Sado) โดยการชงชาตามแบบญ่ีปุ่ นนัน้ มีขัน้ตอนมากมาย 

เร่ิมตัง้แตก่ารชงชา การจบัถ้วยชา และการดื่มชา ทกุขัน้ตอนนัน้ล้วนมีขัน้ตอนท่ีมีรายละเอียดที่ประณีตและสวยงามเป็นอย่าง
มาก และทา่นยงัมีโอกาสได้ลองชงชาด้วยตวัทา่นเองอีกด้วย 

 
 ทะเลสาบคาวากูจิโกะ (Kawaguchiko) ที่เป็นหนึง่ในห้าทะเลสาบ ล้อมรอบภเูขาไฟฟจิู ซึง่ทะเลสาบแหง่นีเ้ป็นท่ีนิยมส าหรับ

นกัท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นคนญ่ีปุ่ นหรือต่างชาติก็ตามมกัจะมาหาที่พกัผ่อนในบริเวณนีม้ากกว่าทะเลสาบที่เหลืออีกสี่แห่ง 
รอบๆ บริเวณนีจ้ึงเต็มไปด้วย ร้านอาหาร, และร้านขายของที่ระลกึมากมาย ที่น่ียงัเป็นจดุทชมวิวภเูขาไฟฟจิูได้อยา่งสวยงาม 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
 เดินทางกลบัสูเ่มืองโตเกียว ช้อปป้ิงชินจูกุ เพลดิเพลนิกบัการช้อปปิง้สนิค้าแบรนด์เนมมากมาย และ เคร่ืองใช้ไฟฟ้า กล้อง

ถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เคร่ืองเลน่เกมส์ หรือสนิค้าท่ีจะเอาใจคณุผู้หญิงด้วย กระเป๋า รองเท้า เสือ้ผ้า แบรนด์เนม เสือ้ผ้าแฟชัน่
ส าหรับวยัรุ่น เคร่ืองส าอางค์ยี่ห้อดงัของญ่ีปุ่ นไมว่า่จะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอื่นๆอีกมากมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่า ตามอัธยาศัย 
ที่พกั น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก TOKYO HOTEL หรือเทียบเท่า 
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วันที่ 4 
อบิาระกิ - พระใหญ่ อุชคุิ ไดบุสสึ - โอไดบะ - ห้างไดเวอร์ซิตี ้ - อควาซิตี ้- 
โตเกียว 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 เดินทางสู ่จังหวัดอิบาระกิ น าท่านชม พระใหญ่ อุชิคุ ไดบุสสึ (Ushiku Daibutsu) เป็นพระพทุธรูปที่สงูที่สดุในโลก ถกู

บนัทึกไว้โดยหนงัสือบนัทึกสถิติโลกกินเนสบุ๊ค (Guinness Book of world records) เมื่อปี ค.ศ. 1995 มีความสงู 120 เมตร 
ยืนอยู่บนกลีบดอกบัวบาน น า้หนักถึง 4,000 ตัน โดยข้างใน เป็นห้องจัดแสดงถึงความโลภโกรธหลง ค าสั่งสอนของ
พระพทุธเจ้า และยงัมีห้องเก็บพระบรมสารีริกธาตขุองพระพทุธเจ้า ห้องจ าลองดินแดนสขุาวดีมีพระพทุธรุปทองค าองค์เล็กๆ
ประดิษฐานอยูถ่ึง 3,400 องค์ และเป็นท่ีเก็บพระไตรปิฏกภาษาบาลอีีกด้วย ที่ส าคญัตรงหน้าอกพระพทุธรูป เป็นจดุที่สามารถ
มองเห็นวิวได้อยา่งสวยงาม และยงัสามารถมองเห็นภเูขาไฟฟจิูและโตเกียวสกายทรี ในวนัที่อากาศดีได้อีกด้วย (ราคาทวัร์ไม่
รวมคา่เข้าพระพทุธรูปด้านใน) นอกจากจะได้ไหว้พระแล้ว ช่วงปลายมีนาต้นเมษา ที่ น่ีก็สามารถชมซากุระได้อย่างจุ
ใจอีกด้วย (ขึน้อยู่กับสภาพอากาศ) 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 โอไดบะ (Odaiba) เป็นเกาะรวมศนูย์กลางความบนัเทิง ย่านเมืองใหม่ที่เกิดจากการถมทะเลขึน้มาเป็นเกาะ ตัง้แต่ปี ค.ศ. 
1850 เกาะนีเ้ป็นท่ีแสดงให้เห็นถึง วิสยัทศัน์ และศกัยภาพของชาวญ่ีปุ่ น ที่สามารถสร้าง สิง่ที่เป็นไปไมไ่ด้ให้เป็นไปได้ขึน้มาให้
ทา่นได้ช้อปปิง้สนิค้าหลากหลายชนิดที่ห้างไดเวอร์ซิตี ้ซึง่ภายในมีร้านค้า ร้านอาหาร และแหลง่บนัเทิงมากมาย และให้ท่าน
ถ่ายรูปกบักนัดัม้ตวัใหม่ RX-0 Unicorn ขนาดเท่าของจริง ซึ่งมีขนาดใหญ่มาก ในบริเวณห้างจะมีร้านค้าส าหรับคอกนัดัม้ 
อย่าง กนัดัม้คาเฟ่ และใหม่ล่าสดุ เมื่อวนัที่ 1 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมากบัห้างสรรพสินค้าแห่งอนาคตของโดราเอมอน 
หรือ Doraemon Future Department ขึน้ช่ือว่าเป็น ร้านค้าของโดราเอมอนแห่งแรกของโลก ภายในจึงประกอบด้วย
โซนร้านค้าท่ีจ าหนา่ยสนิค้าลขิสทิธ์ิทัง้หมดของโดราเอมอนและเพ่ือนๆ รวมถึงมีสนิค้าหายากท่ีมีวางจ าหนา่ยเฉพาะท่ีน่ีเทา่นัน้ 
เรียกได้วา่มีสนิค้าให้แฟนๆ ได้เลอืกซือ้กนัอยา่งจใุจเลยทีเดียว วา่กนัวา่ น่ีคือสถานที่ที่เหลา่สาวก “โดราเอมอน” ควรมาเยือน
สกัครัง้ในชีวิต เพราะจะได้สมัผสักบัประสบการณ์สดุพิเศษ ราวกบัยกออกมาจากการ์ตนู ไม่ว่าจะเป็นโซน “Secret Gadgets 

Lab” ที่จ าลองบรรยากาศภายในให้ผู้มาเยือนรู้สกึราวกบัว่าก าลงัได้สมัผสักบัของวิเศษที่ออกมาจากกระเป๋าของโดราเอมอน
อย่างที่ปรากฏอยู่ในเร่ือง รวมถึงโซน “Customization” ที่ให้แฟนๆ ของโดราเอมอนได้ สร้างของวิเศษ ที่จะมีเพียงหนึ่งเดียว
เป็นของตวัเองอีกด้วยและห้างสรรพสินค้าอควาซิตี  ้ห้างดงัของย่านนีท้ี่ไม่ควรพลาด เพราะทัง้ร้านค้าไม่ว่าจะเป็นเสือ้ผ้า
ตา่งๆ ร้านอาหาร ร้านกาแฟ และโรงภาพยนตร์ที่มีถึง 13 โรงด้วยกนั จุดเด่นของที่ น่ีอยู่ที่ชัน้ 5 เป็น ราเม็ง ฟู๊ด ทีมพาร์ค 
รวบรวมราเม็งชนิดตา่งๆจากทัว่ประเทศญ่ีปุ่ นมาไว้ที่น่ี ส าคญัด้านหน้าของห้างสรรพสินค้าสามารถมองเห็นสะพานสายรุ้งได้
อยา่งชดัเจน 
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ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่า ตามอัธยาศัย 
ที่พกั น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก TOKYO HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่ 5 
ศาลเจ้าเมจิ - ศาลเจ้าเนซุ - อิออน มอลล์ - โตเกียว (สนามบินนาริตะ) - 
กรุงเทพ (สนามบนิสุวรรณภมูิ)) (TG677 / 17.30-22.30) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 ศาลเจ้าเมจิ ศาลเจ้าเมจิตัง้อยูใ่นเขตชิบยุะ โตเกียว ใกล้ๆ กบัสถานีฮาราจกู ุเป็นศาลเจ้าในศาสนาชินโต ที่สร้างขึน้ในปี ค.ศ. 

1920 เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานแด่ดวงวิญญาณของสมเด็จพระจักรพรรดิเมจิ เป็นศาลเจ้าที่หากมาถึงโตเกียวแล้ว ต้องมา
สกัการะสกัครัง้หนึง่ 

 
 ศาลเจ้าเนซุ (Nezu Shrine) เป็นศาลเจ้าชินโตเก่าแก่และเป็น 1 ใน 10 ศาลเจ้าที่ส าคญัของกรุงโตเกียว (Tokyo) สิ่งก่อสร้าง

สว่นใหญ่ภายในศาลเจ้าสร้างขึน้ในปี ค.ศ. 1706 และได้รับการขึน้ทะเบียนเป็นสมบตัิทางวฒันธรรมที่ส าคญัแห่งชาติ ข้างใน
วดัจะมีซุ้มประตเูสาโทริอิสแีดงเรียงรายสวยงาม เหมือนกบัท่ีฟูชิมิ อินาริ (Fushimi Inari) ในเกียวโต วา่กนัวา่ถ้าเราได้เดินลอด
ผา่นเสาโทริอินีจ้ากทางเหนือไปทางใต้ ก็จะท าให้สิง่ชัว่ร้ายถกูขบัไลอ่อกไป เดินตามเสาโทริอิสแีดงไปทา่นจะได้เจอกบัศาลเจ้า
เลก็ๆ ที่คนนิยมมาขอพรด้านความรัก เนื่องจากศาลเจ้าแหง่นีม้ีช่ือเสยีงในการอธิษฐานเพื่อให้สมหวงัในความรัก 
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กลางวนั อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย 
 น าท่านช้อปปิง้ อิออน มอลล์ (Aeon Mall) ห้างสรรพสินค้าที่มีสาขาอยู่ทัว่ประเทศญ่ีปุ่ น มีร้านค้าที่หลากหลายมากกว่า 

150 ร้าน เช่น MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, Capcom games arcade , ร้านขายเคร่ืองกีฬา และซุปเปอร์มาร์เก็ต
ขนาดใหญ่ ให้ทา่นได้เก็บจดัการลสิต์ของฝากมาจากคนท่ีบ้านได้อยา่งครบครันเต็มที่ 

 
14.00 น. ออกเดินทางสูส่นามบินนาริตะ (ใช้เวลาราวๆ 1 ชัว่โมง) ท าการเช็คอิน และโหลดสมัภาระ 
17.30 น. ออกเดินทางสู่  กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG677 

(สายการบินมีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 
22.30 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

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

ออกตั๋วเน่ืองจากสายการบนิอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบนิ โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 

ราคาวร์ข้างต้นยงัไม่รวมค่มั 

ราคาทัวร์ข้างต้นยงัไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศน์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ท่าน/ทริป 
หัวหน้าทวัร์ที่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเหน็สมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

ราคาแนะน าเพียง : TOKYO FUJI อบิารากิ สงกรานต์ 5วัน 3คืน 
โดยสายการบนิไทย 

ก าหนดการเดนิทาง ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 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 

ราคาเดก็ทารก [อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ 10,500 บาท ราคานีร้วมรายการทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบิน  
 ไม่มีราคาเดก็ เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษ 
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เงื่อนไขการให้บริการ 
1.  การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้ โดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้ โดยสารไม่ครบจ านวน

ดงักลา่วทางบริษัทฯ 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
เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ 
ทัง้สิน้ 
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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 
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) 
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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 
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 
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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 


