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TOKYO AUTUMN แสนพเิศษ 6วัน 3คืน 

เดินทาง ตุลาคม 2562  

ราคาเพียง  41,900.- 

 
เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1.  กรุงเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ – โตเกียว (สนามบนิฮาเนดะ)  [TG682 22.45-06.55 +1] 
วนัท่ี 2.  สนามบนิฮาเนดะ –ฮาโกเน่ – ลอ่งเรือทะเลสาบอาชิ– สวนสนัตภิาพ – โกเทมบะ เอ้าท์เลต็ส์ – แช่น า้แร่ธรรมชาต ิ– บฟุเฟต์ขาปยูกัษ์ 

วนัท่ี 3.  ภเูขาไฟฟจูิ ชัน้ 5 – ศนูย์จ าลองแผน่ดนิไหว – กิจกรรมชงชาแบบญ่ีปุ่ น –ชมดอกคอสมอส -โตเกียว -ช้อปปิง้ชินจกุ ุ

วนัท่ี 4.  สวนฮิตาชิซีไซด์พาร์ค-ชมทุ่งต้นโคเคีย-พระพทุธรูปอชุิคไุดบทุสึ-ช้อปปิง้ซิบยู่า 

วนัท่ี 5.  วดัอาซากสุะ – ศาลเจ้าเมจิ-ฮาราจกู ุ–โอไดบะ-ไดเวอร์ ซิตี ้-อควาซิตี ้– โตเกียว (สนามบนิฮาเนดะ) 

วนัท่ี 6.  กรุงเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ  [TG661 00.20-04.50] 
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วันที่ 1 
 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – โตเกียว (สนามบินฮาเนดะ) 
[TG682 22.45-06.55+1] 

19.00 น. คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ประตหูมายเลข 2 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทยเจ้าหน้าท่ีให้การต้อนรับและอ านวย
ความสะดวกด้านเอกสารและสมัภาระ 

22.45 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนิฮาเนดะ ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบนิไทย เที่ยวบนิที่ TG682 
(สายการบนิมีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

วันที่ 2 
โตเกียว (สนามบินฮาเนดะ) – อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ– 
สวนสันติภาพ เฮวะโคเอน – โกเทมบะ พรีเมียม เอ้าท์เล็ตส์ – แช่น า้แร่
ธรรมชาติ – บุฟเฟต์ขาปูยักษ์  

06.55 น. เดนิทางถึง สนามบนิฮาเนดะ ประเทศญ่ีปุ่ น (เวลาท้องถิ่นเร็วกวา่เวลาประเทศไทย 2 ชม.) 
 ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมือง ด่านศุลกากร และรับกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว  [ส าคัญมาก!!ไม่อนุญาตให้น าอาหารสด 

จ าพวก เนือ้สัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศญ่ีปุ่ นหากฝ่าฝืนมีโทษจับปรับได้] 
  อุทยานแห่งชาตฮิาโกเน่ (HAKONE IZU NATIONAL PARK) จดุชมววิและเมืองพกัผอ่นตากอากาศท่ี ตัง้อยู่ในจังหวดัคะ

นะงะวะ มีช่ือเสียงในด้านน า้พรุ้อนซึ่งเกิดจากความร้อนของภูเขาไฟรวมทัง้ยังมีทิวทัศน์ของภูเขาไฟฟูจิท่ีสวยงาม ล่องเรือ
ทะเลสาบอาชิ (Lake Ashi Hakone Cruise) ท่านจะได้สมัผสัประสบการณ์แปลกใหม่ล่องเรือโจรสลดัเรือต้นแบบจาก
การ์ตนูดงัของญ่ีปุ่ น One Piece ชมบรรยากาศธรรมชาติ ทัศนียภาพท่ีสวยงามของทะเลสาบน า้จืดขนาดใหญ่ท่ีเกิดจากการ
ระเบดิของภเูขาไฟ (ลอ่งเรือถ่ายรูป 10 นาที) 

 สวนสันติภาพ หรือ เฮวะโคเอน เป็นอนุสรณ์สถานสงครามเกาหลี มีเจดีย์สีขาวทรงลงักา โดยภายในสวนแห่งนีมี้รูปปัน้
สงิโต 7 ตวั ซึ่งเป็นสญัลกัษณ์ของเหลา่ประเทศท่ีเข้าร่วมในสงครามในครัง้นัน้ด้วย  สงิโต 1 ใน 7 ตวันั้นเป็นสิงโตท่ีเป็นตวัแทน
ของประเทศไทย บริเวณสวนสนัตภิาพ สามารถมองเห็นววิภเูขาไฟฟจูิได้อย่างชดัเจน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
 ช้อปปิง้สนิค้าแบรนด์เนมท่ี โกเทมบะ พรีเม่ียม เอ้าท์เล็ตส์ (Gotemba Premium Outlet) เป็นท่ีหนึ่งด้านความหลากหลาย

ของสนิค้าในสาขาเอาท์เลต็ท์ท่ีมีช่ือเสียงและกระจายอยู่ตามเมืองพกัผ่อนต่างๆในประเทศญ่ีปุ่ 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  

**พเิศษ เมนูขาปูยักษ์สไตล์ญ่ีปุ่น พร้อมน า้จิม้รสเดด็** 
ที่พัก น าท่านเดนิทางเข้าสู่ที่พัก FUJI HOTEL หรือเทียบเท่า  

หลังอาหารค ่า ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น า้จากแร่ธรรมชาตสิไตล์ญ่ีปุ่ น 

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

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 เดนิทางสู ่ภูเขาไฟฟูจ ิ(Mt.Fuji) ท่ีตัง้ตระหง่านอยู่เหนือเกาะญ่ีปุ่ นด้วยความสงู3,776เมตร จากระดบัน า้ทะเล น าท่านขึน้ชม

ความงามกนัแบบใกล้ชิดยงับริเวณ “ชัน้ 5” ของภเูขาไฟฟจูิ (ขึน้อยู่กับสภาพภูมิอากาศ) เพ่ือชมทัศนียภาพโดยรอบของภูเขา
ไฟท่ี สามารถมองเห็นทะเลสาบทัง้ห้ากระจายอยู่โดยรอบ ให้ท่านได้สัมผสัอากาศอันบริสทุธ์ิบนยอดเขาฟูจิ ถ่ายภาพท่ีระลึก
กบัภเูขาไฟท่ีได้ช่ือวา่มีสดัสว่นสวยงามท่ีสดุในโลก ซึ่งเป็นภเูขาไฟท่ียงัดบัไมส่นิท และมีความสงูท่ีสดุในประเทศญ่ีปุ่ น 
หมายเหตุ: 
ในกรณีท่ี ภเูขาไฟฟจูิไมส่ามารถขึน้ได้เน่ืองจากสภาพอากาศ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนโปรแกรมทัวร์เป็น Fuji Visitor 
Center ซึ่งท่านสามารถศึกษาความเป็นมาของภูเขาไฟฟูจิและเลือกซือ้ของท่ีระลึกเก่ียวกับภูเขาไฟฟูจิได้ และยังเป็นจุด
ถ่ายรูปกบัภเูขาไฟฟจูิได้สวยงาม จากนัน้เดนิทางสู ่ศนูย์จ าลองแผน่ดนิไหว หรือ FUJINOEKI โดยภายในมีห้องจดัแสดงข้อมลู
การปะทขุองภเูขาไฟจากทกุมมุโลก มีห้องจดัฉากการเกิดแผน่ดนิไหว และ ความแรงของการสัน่สะเทือนในระดบัริคเตอร์ต่างๆ 
รวมไปถึงการเสนอแนวทางการเอาตวัรอดจากสิง่กีดขวางต่างๆ หลงัจากเกิดแผ่นดินไหวไปแล้ว จากนัน้จะปิดท้ายด้วยโซนช้
อปปิง้สนิค้าตา่งๆมากมายท่ีเป็นโปรดกัส์ของญ่ีปุ่ น 
 

 สมัผสัวฒันธรรมดัง้เดมิของชาวญ่ีปุ่ นนัน่ก็คือ การเรียนพิธีชงชาญ่ีปุ่ น โดยการชงชาตามแบบญ่ีปุ่ นนัน้ มีขัน้ตอนมากมาย 
เร่ิมตัง้แตก่ารชงชา การจบัถ้วยชา และการด่ืมชา ทกุขัน้ตอนนัน้ล้วนมีขัน้ตอนท่ีมีรายละเอียดท่ีประณีตและสวยงามเป็นอย่าง
มาก และท่านยังมีโอกาสได้ลองชงชาด้วยตวัท่านเองอีกด้วย ซึ่งก่อนกลบัให้ท่านอิสระเลือกซือ้ของท่ีฝากของท่ีระลึกตาม
อธัยาศยั 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
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 ชม สวนฮานะโนะมิยาโกะ (Hana No Miyako Park) เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่และถือว่าเป็นสวรรค์ของคนรักดอกไม้
เพราะเตม็ไปด้วยไม้ดอกนานาชนิดท่ีจะหมนุเวียนเปล่ียนกนับานให้นกัเท่ียวได้ชมตลอดทัง้ปี ซึ่งในช่วงเดือนกันยายน-ตลุาคม 
น าท่านเพลดิเพลนิกบั ทุ่งดอกคอสมอส หรือดอกดาวกระจาย ดอกไม้ท่ีคนญ่ีปุ่ นเรียกขานกันว่าเป็นดัง่ซากุระในฤดใูบไม้ร่วง 
อนัมีท่ีมาจากรูปร่างของมนัท่ีดคูล้ายกบัดอกซากรุะ ดอกคอสมอสมีหลายสี อาทิ สีชมพ ูสีขาว สีแดง สีเหลือง ฯลฯ แม้จะเป็น
ดอกไม้ท่ีมีสีสนัสดใสขนาดนี ้แต่ความหมายของมนัคือตวัแทนหัวใจอันบริสทุธ์ิของหญิงสาว เป็นความบริสทุธ์ิหลากสีในฤดู
ใบไม้ร่วง ให้ทกุท่านได้เพลดิเพลนิกบัการถ่ายรูปตามอธัยาศยั [สถานท่ีชมอาจจะมีการเปล่ียนแปลงขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ] 

 เดนิทางสู ่เมืองโตเกียว (Tokyo) น าท่านสู ่ช้อปป้ิงย่านชนิจูกุ  แหลง่ช้อปปิง้ขนาดใหญ่ใจกลางเมืองหลวงโตเกียว เป็นศนูย์
รวมแฟชัน่เก๋ๆ เท่ห์ๆ ของเหลา่บรรดาแฟชัน่นิสต้า เป็นแหลง่อพัเดทเทรนด์และเป็นย่านความเจริญอนัดบัหนึ่งของนครโตเกียว
ในปัจจบุนั ให้ท่านเลือกชมและซือ้สินค้ามากมาย อาทิเช่น เคร่ืองใช้ไฟฟ้า , กล้องถ่ายรูป, MP-3,  คอมพิวเตอร์, Notebook, 
นาฬกิา, เสือ้ผ้า,รองเท้า และเคร่ืองส าอาง เช่นแบนรด์  KOSE , SHISEDO , KANEBO , SK II และอ่ืน ๆ อีกมากมายท่ีราคา
คอ่นข้างถกูกวา่เมืองไทยและร้าน100เยน (อยู่ตกึPEPEชัน้8) ซึ่งสนิค้าทกุอย่างภายในร้านจะราคา 100 เยน เท่ากันหมด หรือ
เป็นร้านดองกี ้ท่ีขายสนิค้าราคาถกูสารพดัอย่าง หรือจะเป็นร้านมตัสโึมโต้ท่ีรวมสนิค้า เคร่ืองใช้เคร่ืองส าอางค์ ผลิตภัณฑ์ของ
ใช้ไว้อย่างหลากหลาย 

 
ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่าตามอัธยาศัย ณ แหล่งช้อปป้ิง 
ที่พัก น าท่านเดนิทางเข้าสู่ที่พัก TOKYO HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่ 4 
สวนฮิตาชิซีไซด์พาร์ค-ชมทุ่งต้นโคเคีย-พระพุทธรูปอุชิคุไดบุทสึ- 
ช้อปป้ิงชินซิบูย่า  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 เดนิทางสู ่สวนฮติาชซีิไซด์พาร์ค (Hitachi Seaside Park) ตัง้อยู่ใน เมืองฮิตาชินากะ ในจังหวดัอิบารากิ ในประเทศญ่ีปุ่ น 

เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ท่ีมีเนือ้ท่ีกว้าง 1,187.5 ไร่ ท่ีน่ีเป็นสวรรค์ของคนรักดอกไม้เพราะเต็มไปด้วยไม้ดอกนานาชนิดท่ี
จะหมนุเวียนเปล่ียนกนับานให้นกัเท่ียวได้ชมตลอดทัง้ปี น าท่านชมต้นโคเคีย เป็นไม้พุ่มท่ีจะเปล่ียนสี 3 ฤด ูช่วงแรกจะเป็นสี
เขียวในช่วงหน่้าร้อน หลงัจากนัน้จะเปล่ียนเป็นสีแดงในช่วงต้นฤดใูบไม้ร่วง และจากแดงเป็นเหลือง น า้ตาลในช่วงฤดใูบไม้
ร่วง ให้ท่านได้เดนิเลน่ชมสวนตามอธัยาศยั 
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กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
 พระใหญ่อุชิคุ ไดบุสสึ (Ushiku Daibutsu) เป็นพระพทุธรูปท่ีสงูท่ีสดุในโลก ถูกบนัทึกไว้โดยหนังสือบนัทึกสถิติโลกกิน

เนสบุ๊ค (Guinness Book of world records) เม่ือปี ค.ศ. 1995 มีความสงู 120 เมตร ยืนอยุ่บนกลีบดอกบวับาน น า้หนักถึง 
4,000 ตัน โดยข้างใน เป็นห้องจัดแสดงถึงความโลภโกรธหลง ค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า และยังมีห้องเก็บพระบรม
สารีริกธาตขุองพระพทุธเจ้า ห้องจ าลองดนิแดนสขุาวดีมีพระพทุธรุปทองค าองค์เลก็ๆประดิษฐานอยู่ถึง 3400 องค์ และเป็นท่ี
เก็บพระไตรปิฏกภาษาบาลีอีกด้วย ท่ีส าคญัตรงหน้าอกพระพทุธรูป เป็นจุดท่ีสามารถมองเห็นวิวได้อย่างสวยงาม และยัง
สามารถมองเห็นภเูขาไฟฟจูิและโตเกียวสกายทรี ได้อีกด้วย (ราคาไมร่วมค่าลฟิต์ด้านในขององค์พระพทุธรูป) 

 เดนิทางสู ่เมืองโตเกียว (Tokyo) ช้อปป้ิงซิบูย่า (Shibuya) แหลง่ช้อปปิง้สตรีทท่ียิ่งใหญ่สดุๆในโตเกียว รายล้อมไปด้วยห้างฯ
ตา่งๆและร้านค้าอีกนับพนั ซึ่งมีห้างฯ SHIBUYA 109 ท่ีรวบรวมร้านค้าแฟชั่นไว้มากมายรวมทัง้มีรูปปัน้ “ฮาจิโกะ” หรือเจ้า
หมาแสนซ่ือสตัย์ ฮาจิ ท่ีเฝ้ารอคอยเจ้านายหน้าสถานีชิบยู่า ตราบจนวนัตายของมนั 

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

วันที่ 5 
วัดอาซากุสะ - สาลเจ้าเมจิ-ช้อปป้ิงฮาราจูกุ-โอไดบะ-ไดเวอร์ ซิตี ้-อควาซิตี ้- 
โตกียว(สนามบินฮาเนดะ)  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 วัดอาซากุสะ (Asakusa) วดัท่ีเก่าแก่ท่ีสดุในกรุงโตเกียว ขอพรจากพระพทุธรูปเจ้าแม่กวนอิมทองค า ท่านยังจะได้เก็บภาพ

ประทบัใจกบัโคมไฟขนาดยกัษ์ท่ีมีความสงูถึง 4.5 เมตรซึ่งแขวนอยู่บริเวณประตทูางเข้าวดั และยังสามารถเลือกซือ้เคร่ืองราง
ของขลังได้ภายในวัด ฯลฯ หรือเพลิดเพลินกับ ถนนนาคามิเซะ ถนนช้อปปิ้งท่ีมี ช่ือเสียงของวัด มีร้านขายของท่ีระลึก
มากมายไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองรางของขลงั ของเล่นโบราณ และตบท้ายด้วยร้านขายขนมท่ีคนญ่ีปุ่ น ช่ืนชอบ แม้กระทั่งองค์
จกัรพรรดิอ์งค์ปัจจบุนัยงัเคยเสดจ็อีกด้วย 

 ศาลเจ้าเมจ ิ( Meiji Shrine ) เป็นหนึ่งในศาลเจ้าท่ีโดง่ดงัในกรุงโตเกียว สร้างขึน้เพ่ือเป็นสถานท่ีบชูาดวงวญิญาณของ
จกัรพรรดเิมย์จิและจกัรพรรดนีิโชเกน ในระหวา่งช่วงสงครามโลกครัง้ท่ีสอง ศาลเจ้าเมจิได้ถกูท าลายลง แตภ่ายหลงัได้มีการ
บรูณะและสร้างขึน้มาใหมจ่นถึงปัจจบุนั บริเวณทางเข้าจะมีเสาโทริอิขนาดใหญ่อยู่ด้านหน้า ศาลเจ้าแห่งนีย้งัสามารถ
ประกอบพธีิแตง่งานได้ด้วย ส่วนมากจะขอพรด้านสขุภาพ ธรุกิจ การงาน การท าข้อสอบ เร่ืองความรัก 

กลางวัน อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ แหล่งช้อปป้ิง 
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 ไดเวอร์ ซิตี ้โอไดบะ (Diver city Odaiba) ย่านเมืองใหม่ท่ีเกิดจากการถมทะเลขึน้มาเป็นเกาะ ให้ท่านได้ช้อปปิง้สินค้า
หลากหลายชนิดท่ีห้างไดเวอร์ซิตี ้ซึ่งภายในมีร้านค้า ร้านอาหาร และแหล่งบนัเทิงมากมาย และให้ท่านถ่ายรูปกับกันดัม้ตวั
ใหม ่RX-0 Unicorn  รวมถึงห้างสรรพสินค้าอควาซิตี ้ ห้างดงัของย่านนีท่ี้ไม่ควรพลาด เพราะทัง้ร้านค้าไม่ว่าจะเป็นเสือ้ผ้า
ต่างๆ ร้านอาหาร ร้านกาแฟ และโรงภาพยนตร์ท่ีมีถึง 13 โรงด้วยกัน จุดเด่นของท่ีน่ีอยู่ท่ีชัน้ 5 เป็น ราเม็ง ฟู๊ ด ทีมพาร์ค 
รวบรวมราเมง็ชนิดตา่งๆจากทัว่ประเทศญ่ีปุ่ นมาไว้ท่ีน่ี ส าคญัด้านหน้าของห้างสรรพสินค้าสามารถมองเห็นสะพานสายรุ้งได้
อย่างชดัเจน 

 
ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่าตามอัธยาศัย ณ แหล่งช้อปป้ิง 

 สมควรแก่เวลา น าท่านเดนิทางสู่สนามบนิฮาเนดะ 

วันที่ 6 โต เกี ย ว  ( สนามบิ น ฮ า เนดะ )  – ก รุ ง เทพฯ  ( สนามบิ น สุ ว ร รณภู มิ ) 
[TG661 00.20-04.50] 

00.20 น. ออกเดนิทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบนิไทย เที่ยวบนิที่ TG661 
สายการบนิมีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง 

04.50 น. เดนิทางถึง สนามบนิสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พร้อมความประทับใจ 

 

 
** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบนิ,รถทัวร์,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครัง้ก่อนท าการ 

ออกตั๋วเน่ืองจากสายการบนิอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์ท หรือ เวลาบนิ โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 
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ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศน์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ท่าน/ทริป 
หัวหน้าทัวร์ที่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเหน็สมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1.  การเดินทางในแตล่ะครัง้จะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวนดงักลา่ 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงราคาหรือยกเลกิการเดินทาง 
2.  ในกรณีท่ีลกูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯเพื่อเช็คว่ากรุ๊ป

มีการคอนเฟิร์มเดินทางก่อนทกุครัง้ มิฉะนัน้ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 
3.  การช าระคา่บริการ 

อัตราค่าบริการ : TOKYO AUTUMN แสนพิเศษ 6วัน 3คืน โดยสายการบินไทย   

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 7 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเด่ียว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

วันที่ 21-26 ต.ค. 62 41,900.- 41,900.- 39,900.- 7,900.- 30,900.- 
ราคาเด็กทารก [อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดนิทางกลับ] ท่านละ 10,500 บาท ราคานีร้วมรายการทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบนิ  

 ไม่มีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษ 
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     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 15,000 บาท  
    3.2 กรุณาช าระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลอื 15 วนัก่อนออกเดินทาง 
4. การยกเลกิารเดินทาง 

4.1 แจ้งยกเลกิ ก่อนการเดินทาง 45 วนั ไม่นบัวนัเดินทาง คืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด  
4.2 แจ้งยกเลกิ ก่อนเดินทาง 15 วนั ไม่นบัวนัเดินทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ทา่นละ 15,000 บาท  
4.3 แจ้งยกเลกิ น้อยกวา่ 15 วนัการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด  
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการ
บินมีการการันตีมดัจ าท่ีนัง่กบัสายการบินและค่ามัดจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER 
FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือ ค่าทัวร์ทัง้หมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 
4.5 กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้า
ประเทศท่ีระบุ ไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไม่คืนคา่ทวัร์ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 **ส าคญั!! บริษัทท าธุรกิจเพื่อการท่องเท่ียวเท่านัน้ ไม่สนบัสนุนให้ลกูค้าเดินทางเข้าประเทศญ่ีปุ่ น
โดยผิดกฎหมายและในขัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทัง้ไทยและญ่ีปุ่ น ขึน้อยู่กับการ
พิจารณาของเจ้าหน้าท่ีเทา่นัน้ ลกูค้าทกุทา่นต้องผา่นการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตวัของท่านเอง ทาง
มคัคเุทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลอืใดๆได้ทัง้สิน้** 
4.6 เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่
เดินทาง   

 พร้อมคณะถือวา่ทา่นสละสทิธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องคา่บริการและเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั ชัน้ประหยดัพร้อมคา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการทวัร์ข้างต้น 

 กรณีทา่นมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ยนระดบัชัน้ท่ีนัง่จากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกิจ โดยใช้
คะแนนจากบตัรสะสมไมล์ จะต้องด าเนินก่อนเดินทาง 7 วนัลว่งหน้า และถ้าโดยการช าระเงินเพื่อ
อพัเกรดต้องกระท าที่เคาน์เตอร์สนามบิน ณ วนัเดินทาง เทา่นัน้  

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

3.  คา่อาหาร คา่เข้าชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนิด ตามท่ีระบุไว้ในรายการทวัร์ข้างต้น 
4.  เจ้าหน้าท่ีบริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดินทาง 
5.  คา่น า้หนกัสมัภาระรวมในตัว๋เคร่ืองบินการบินไทย 20 กิโล  คา่ประกนัวินาศภยัเคร่ืองบินตามเงื่อนไข

ของแต่ละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ **ตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป ทางสายการบิน
ไทย มีการปรับลดน า้หนกัสมัภาระโหลดใต้ท้องเคร่ืองจาก 30กิโล เหลอืเพียง 20 กิโลเทา่นัน้  

6.  คา่ประกนัอุบติัเหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  
 คา่รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์  
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** ลกูค้าทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดินทางส าหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมูล 
เพิ่มเติมกบัทางบริษัทได้ **  

- เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

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

7.  ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3%  
 
 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1.  คา่ท าหนงัสอืเดินทางไทย และเอกสารตา่งด้าวตา่งๆ(ทางรัฐบาลญี่ปุ่ นประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับ

คนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ านักระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไม่เกิน 15  **ถ้ากรณีทางรัฐบาล
ญ่ีปุ่ นประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามที่
สถานทูตก าหนด) 

2.  คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือท่ีระบุ อาทิเช่น คา่อาหาร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรีด ค่า
โทรศพัท์  

3.  คา่ภาษีน า้มนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบริษัทฯได้ออกตัว๋เคร่ืองบิน 

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

หมายเหตุ 
1.  บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะเลือ่นการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้ ร่วมคณะไม่ถึง 10 ทา่น 
2.  ขอสงวนสทิธ์ิการเก็บคา่น า้มันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึน้ก่อนวนั

เดินทาง 
3.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเน่ืองจากสาเหตุ

ตา่งๆ 
4.  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนดั

หยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัทฯ 

5.  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิง่ของสญูหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน
เกิดจากการโจรกรรม และ อุบติัเหตจุากความประมาทของนกัทอ่งเท่ียวเอง 
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6.  เม่ือทา่นตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทัง้หมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้
ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสภาวะ

อากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัอตัรา

แลกเปลีย่นของเงินสกลุเยน 

 

รายละเอียดเก่ียวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่ นให้กับคนไทย  
จากมาตรการยกเว้นวีซา่เข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทย ผู้ ท่ีประสงค์จะพ านกัระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไม่
เกิน 15 วนั ไม่วา่จะด้วยวตัถปุระสงค์เพื่อการทอ่งเท่ียว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถกูตรวจสอบ
เอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพื่อเป็นการยืนยนัวา่มีคณุสมบติัในการเข้า ประเทศญ่ีปุ่ น 
**เอกสารท่ีอาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนญุาตให้เข้าประเทศ – ตัว๋เคร่ืองบินและเอกสารเร่ืองท่ีพกั
ทางบริษัทจะจดัเตรียมให้กบัลกูทวัร์ แตท่ัง้นีข้ึน้อยูก่บัการพิจารณาของกองตรวจคนเข้าเมืองของญ่ีปุ่ น** 
1. ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่ น  
2. สิง่ท่ียืนยนัวา่ทา่นสามารถรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายท่ีอาจเกิดขึน้ระหวา่งท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น  
     (เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นต้น) 
3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัท์ท่ีติดตอ่ได้ระหวา่งท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (เช่น คน รู้จกั โรงแรม 

และอ่ืนๆ) 
 
ก าหนดการเดินทางระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่ น 
คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่ น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่ นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
1. หนงัสอืเดินทางอิเลก็ทรอนิกส์ท่ียงัมีอายกุารใช้งานเหลอือยู่ 
2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท าในประเทศญ่ีปุ่ นจะต้องไม่เป็นสิง่ท่ีขดัตอ่กฎหมาย และเข้าขา่ยคณุสมบติั

เพื่อการพ านกัระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพ านกัไม่เกิน 15 วนั 
 เป็นผู้ ท่ีไม่มีประวติัการถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่ น หรือมิได้อยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏิเสธ

ไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าขา่ยคณุสมบติัท่ีอาจจะถกูปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ 


