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วนัแรกของการเดินทาง  กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ  

19:00 พร้อมกนัที่สนามบินสวุรรณภมิู ช้ันระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) เคาน์เตอร์ C (ประตูทางเข้าหมายเลข 

2) พบกบัเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอาํนวยความสะดวก ณ บริเวณหน้าเคาน์เตอร์ C                         

 *** หมายเหตุ : เคานเ์ตอรเ์ช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผูโ้ดยสารข้ึนเคร่ือง

ดงันั้นผูโ้ดยสาร จ าเป็นตอ้งพรอ้ม ณ ประตูข้ึนเคร่ืองก่อนเวลาเครื่องออกอย่างนอ้ย 45 นาที *** 

22:10  ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เทีย่วบนิ TG 640 

(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง ... เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 

 

วนัทีส่องของการเดินทาง สนามบินนาริตะ - ฮิตาชิ ซีไซดพ์ารค์ – นิกโก ้- ศาลเจา้โทโชกุ  

06:15  ถึงสนามบินนาริตะ ประเทศญีปุ่่ นดินแดนอาทิตยอ์ุทยั ... ผ่านพิธศีุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อม

ตรวจเชค็สัมภาระ... นาํท่านเดินทางสู่ “ฮิตาชิ ซีไซด์

พารค์” ( Hitachi Seaside Park)   เป็นสวนดอกไม้ขนาด

ใหญ่ มีการปลูกดอกไม้หมุนเวียนกันไปตลอดปี อยู่ในเขต

จังหวัดอิบารากิ ใครที่ได้ไปเห็นก็ต้องหลงไหล เพราะ

ดอกไม้ที่มีมากมายเหลือคณานับเป็นทุ่งดอกไม้ เป็นเนิน

ดอกไม้ที่สวยงามละลานตา ไม่แปลกใจที่ใคร ๆ ก็ต้อง

ถ่ายรูปแบบถ่ายแล้วถ่ายอีก จะเซลฟ่ี หรือวิดีโอ ภาพ

ออกมาก็สวยงามอย่างยิ่ง ประทับไว้ด้วยรอยยิ้ มอย่างมี

ความสขุที่สดุของนักท่องเที่ยวที่มาที่น่ี  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

วนัที่ รายการทวัร ์
ม้ืออาหาร 

เชา้ กลางวนั ค า่ 

วนัแรก สนามบินสวุรรณภมูิ ( กรุงเทพฯ ) TG640 22.30-06.15+1 - - - 

วนัที่สอง 
สนามบินนารติะ – สวนฮติาชิ ซีไซดพ์ารค์ – นิกโก ้– ศาลเจา้โทโชก ุ– คินูกาว่า  

 SUNSHINE KINUKAWA HOTEL OR SIMILAR CLASS  
- ✓ HTL  

 
วนัที่สาม 

น ้าตกเคงอ่น – นัง่กระเชา้อะเคชิไดระ – ทะเลสาบซูเซนจ ิ– ชอ้ปป้ิงชินจูก ุ    
✓ ✓ - 

 RYOKOKU VIEW HOTEL OR SIMILAR CLASS  

วนัที่สี ่
อสิระท่องเที่ยวตามอธัยาศยั (ไม่มีรถบสัคอยอ านวยความสะดวก)  

✓ - - 
 RYOKOKU VIEW HOTEL OR SIMILAR CLASS  

วนัที่หา้ 
หมู่บา้นโบราณคาวาโกเอะ – วดัอาซากสุะ – โตเกยีว สกายทร ี(แวะถา่ยรูป)  

ชอ้ปป้ิงโอไดบะ 
✓ ✓ - 

วนัที่หก สนามบินฮาเนดะ – สนามบินสวุรรณภมูิ ( กรุงเทพฯ ) TG661 00.20-05.25 - - - 
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 นาํท่านเดินทางสู่ “นิกโก”้ เมืองที่มีช่ือเสยีงมากในด้านแหล่งพักผ่อนหย่อนใจที่สวยงามและแสนสงบ ทาํให้

ผู้ที่มาเยือนได้รับกล่ินไอของวัฒนธรรมในแบบดั่ง

เดิมตลอดจนอากาศที่บริสุทธิ์จากธรรมชาติที่อุดม

สมบูณ์ จนได้รับการยกย่องว่าเป็น “เมืองแห่ง

มรดกโลก” ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ ... เพ่ือนํา

ท่านเดินทางสู่ “ศาลเจ้าโทโชกุ” ศาลเจ้าประจาํ

ตระกูลโทกุงาวะที่โด่งดังในอดีต และยังเป็น 

“สุสานของโชกุนโทกุงาวะ อิเอยะสุ” โชกุนผู้ผลิก

พลันชะตาชีวิตของชาวญ่ีปุ่น ... พร้อมสักการะ 

“เทพเจา้” ผู้คุ้มครองและปกปักรักษาลูกหลานของตระกูลและบรรดาผู้เลื่อมใส ... ชม “เจดีย ์ 5 ชั้น” 

สถานที่เกบ็พระธรรมคาํสอน, บทสวดมนต์ และสิ่งของมีค่า ... แล้วชม “งานแกะสลกั” อนัเป็นโบราณวัตถุ

ที่ลํา้ค่า ที่มีมากกว่า 5,000 ช้ิน ... แล้วตื่นตากับ “ซุม้ประตูโยเมมง” อันเป็นสถาปัตยกรรมที่มี

ความสาํคัญในแง่ประวัติศาสตร์ศิลป์ของญ่ีปุ่น และยังเป็น “ศิลปะช้ินเอก” และมีช่ือเสยีงของญ่ีปุ่น ...  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

ทีพ่กั  SUNSHINE KINUKAWA HOTEL หรือเทียบเท่า ระดบั 3 ดาว 

 **จากนั้นพกัผ่อนและผ่อนคลายอิริยาบถกบัการ “แช่ออนเซ็น” การแช่น ้ าแร่ที่คนญีปุ่่ นเช่ือกนัว่าจะช่วย

กระตุน้การไหลเวียนของโลหิตและช่วยใหผ้ิวพรรณดีข้ึน** 
 

วนัทีส่ามของการเดินทาง น ้าตกเคง่อน – นัง่กระเชา้อะเคจิไดระ – ทะเลสาบซูเซนจิ – ชอ้ปป้ิงชินจูกุ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 นาํท่านเดินทางสู่ “วนอุทยานแห่งชาตินิกโก”้ เมืองที่ถูกจัด

อันดับความสวยงามไว้เป็นระดับโลกโดยเฉพาะช่วงใบไม้

เปล่ียนสีที่ทั้งหุบเขาจะถูกแต่งแต้มด้วยสีสันหลากหลาย 

ประหนึ่งดังแวนโกะ๊สาดสลีงบนผืนผ้าแห่งต้นไม้ใบหญ้าเป็น

อกีเมืองหน่ึงที่งดงามมาก ... สมควรแก่เวลานาํท่านชมความ

งามของนํา้ตก “น ้ าตกเคง่อน” นํา้ตกที่ใหญ่และยาวที่สดุ

ของประเทศญ่ีปุ่น ... เดินทางสู่ “จุดชมวิว” โดยการ “ลง

ลิฟท”์ ไปชั้นล่าง ท่านสามารถดื่มดํ่ากบัภาพของนํา้ตกแห่งนี้

โดยเฉพาะสายนํา้ท่ามกลางใบไม้สแีดงยิ่งแปลกตาและน่าดูยิ่งขึ้นไปอีก โดยบริเวณรอบทะเลสาบมีเส้นทาง

เดินศึกษาธรรมชาติเพ่ือชมความงามของฤดูกาลที่กาํลังผลัดใบพร้อมสมัผสักบัสายนํา้ที่เยน็ช่ืนฉํ่าใจ ...  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 หลังอาหารนาํท่านเปล่ียนอริิยาบสเป็นการ “นัง่กระเชา้อะเคจิได

ระ” เพ่ือชมวิวมุมสงูแบบพาโนราม่าของทะเลสาบชูเซน็จิ ที่ตั้งอยู่

เชิงเขานันไต ... (โดยเฉพาะในฤดูใบไมร่้วง ซ่ึงอาจจะมีลมพดั 

ท าใหรู้ส้ึกหนาวมากข้ึน ควรเตรียมเสื้ อหนาวและเสื้ อกนัลมมา

ให้พรอ้ม) ... นําท่านเดินทางสู่ “ทะเลสาบชูเซนจิ” อยู่ทาง

ตะวันตกของเมื องนิก โ ก้  ข้ า งกับภู เขาศักดิ์ สิทธิ์  นันไต 

(Mt.Nantai) โดยปกติทะเลสาบกม็ักจะอยู่ตั้งบนพ้ืนราบ แต่กบั 

ทะเลสาบซูเซนจิ ( Chuzen-ji) นั้นตั้งสูงกว่าระดับนํ้าทะเลตั้ง 
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1,269 เมตร นับว่าเป็นทะเลสาบธรรมชาติที่ตั้งอยู่สงูที่สดุในญ่ีปุ่นเลยทเีดียว ... จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่

กรุงโตเกียว ... เพ่ือนาํท่านเดินทางสู่ ย่านช้อปป้ิง “ชินจูกุ” ย่านแห่งความเจริญอันดับหนึ่งของกรุงโตเกยีว 

ท่านจะได้พบกับห้างสรรพสินค้า และร้านขายของนับเป็นพัน ๆ ร้าน ซ่ึงจะมีผู้คนนับหมื่นเดินกันขวักไขว่ 

ถอืเป็นจุดที่นัดพบยอดนิยมอกีด้วย เชิญท่านเลือกชมสนิค้ามากมาย อาทเิช่น เคร่ืองใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูป

รุ่นล่าสดุ, IPOD, MP-3, NOTEBOOK, SANRIO SHOP, GAMES SHOP, นาฬิกา, เสื้อผ้า, รองเท้า

แฟช่ันทนัสมัย และเคร่ืองสาํอาง เป็นต้น  

 

ค า่ อิสระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั  RYOKOKU VIEW HOTEL หรือเทียบเท่า ระดบั 3 ดาว 
 

วนัทีส่ีข่องการเดินทาง    อิสระท่องเทีย่วตามอธัยาศยั หรือเลือกซ้ือทวัรเ์สริมโตเกียวดิสนีย่แ์ลนด ์

     (ไม่มีรถบสัอ านวยความสะดวก) 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของ 

อิสระตามอธัยาศยัทั้งวนัใหท่้านเลือกชอ้ปป้ิงตามย่านดงัของกรุงโตเกียว โดยการนัง่รถไฟตะลุยมหา

นครโตเกียว ท่านสามารถนั่งรถไฟ JR / SUBWAY เพ่ือท่องเที่ยวในสถานที่ที่มีช่ือเสยีง และแหล่งช้อปป้ิง

ยอดฮิตในมหานครโตเกยีว ไม่ว่าจะเป็น 

“ศาลเจา้เมจิ” ศาลเจ้าเก่าแก่อนัศักดิ์สทิธิ์และเป็นที่เคารพของคนโตเกยีว 

สร้างขึ้นโดยจักพรรดิ เมจิ และมเหส ีโชโกะ ในปี 1920 … ตั้งอยู่ใจกลาง 

“สวนโยโยกิ” สวนที่มีต้นไม้นานาพรรณถงึ 1 แสนต้นทาํให้ดูเหมือนกบัว่า

ศาลเจ้าแห่งนี้ตั้งอยู่ภายในป่า ... ในช่วงวันปีใหม่คนโตเกยีวนิยมมาขอพร

ที่ศาลเจ้าแห่งน้ี 

หรือเลอืกชอ้ปป้ิงในยา่นชือ่ดังของโตเกียว อาท ิ

 “ฮาราจูกุ” แหล่งรวมวัยรุ่นที่ทันสมัยสุดๆ ชาวปลาดิบ ตื่นตาตื่นใจกับ 

“แฟชัน่” หลากหลายสไตล์ที่ท่านจะไม่เคยพบเหน็ที่ไหนมาก่อน สาํหรับ

ท่านที่ช่ืนชอบการช้อปป้ิงสามารถเดินเลือกชมและซ้ือสนิค้ามากมายที่มีทั้ง 

“แบรนดเ์นมช่ือดงั” หรือ “แฮนดเ์มด” ที่ท่านจะได้เป็นเจ้าของเพียงผู้

เดียวในโลกที่ “ถนนเทคาชิตะ”  ซ่ึงคราครํ่าไปด้วยผู้คนมากมายและ

สนิค้าหลายหลายแบบให้ท่านได้เลือกสรรกนัตามอธัยาศัย 

“อากิฮาบาร่า” แหล่งรวมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอปุกรณอ์เิลค็ทรอนิคสท์ี่ใหญ่ที่สดุในโตเกยีว พร้อมทั้งร้านขาย

เกมส ์แผ่นเกมส ์และสาํหรับท่านที่ช่ืนชอบตุก๊ตากส็ามารถเลือกซ้ือส่วนประกอบต่างๆ เพ่ือไปตกแต่ง เป็น

ตุก๊ตาในแบบของตัวเองได้ 
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“ชิบูย่า” ศูนย์กลางแฟช่ันวัยรุ่นอกีแห่งของมหานครโตเกยีว ให้ท่านได้หา

มุมถูกใจถ่ายภาพคู่กบั “ฮาจิโกะ” รูปป้ันสนัุขแสนรู้ที่กลายเป็นจุดนัดพบ

ยอดฮิตสาํหรับหนุ่มสาว ตื่นตาตื่นใจกับแฟช่ันทันสมัยของหนุ่มสาวชาว

แดนปลาคิบจากร้านค้ามากมายมากกว่า 100 ร้านค้า และ “ตึก 109” อจิิ

มารุคิว ตึกช่ือดังที่เป็นสญัลักษณ์ของย่านน้ันที่มีทั้งเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า 

เคร่ืองประดับและแฟช่ันช้ันนาํของญ่ีปุ่นในฤดูต่างๆอื่นๆมากมาย รับรองไม่มีเอ้าท ์และที่พลาดไม่ได้นาํท่าน

ตื่นเต้นกบัแยกทางม้าลายที่มีคนข้ามมากที่สุดในโลก และยังเป็นโลเคช่ันถ่ายหนังฮอลีวูดเร่ือง Fast and 

Furious 3 (Tokyo Drift) 

หรือเลอืกซ้ือทัวร์เสริมโตเกียวดิสนียแ์ลนด์ 

“โตเกียว ดิสนยีแ์ลนด”์ ดินแดนหรรษาของคนทุกเพศทุกวัย  

ที่มีผู้เข้าชมมากกว่า 17 ล้านคนต่อปี สนุกสนานกับเคร่ืองเล่นต่างๆ ที่แบ่งออกเป็นโซน เพลิดเพลินกับ 

“Adventure Land” ที่นาํท่าน ผจญภัยกบัการล่องเรือโจรสลัด 

“Pirates of the Caribbean” นาํชมดิสนีย์แลนด์ รถไฟ 

“Western River Railroad” ปีนบ้านต้นไม้ “Swiss  Family 

Treehouse” ส นุกสนานกับ เค ร่ือง เ ล่น ต่ างๆ มากมายยั ง 

“Western Land” ตะลุยเหมืองถ่านหินที่ “Big Thunder 

Mountain” หรือเลือกสนุกกบั “Splash Moutain” นั่งเรือผจญ

ภัยบนผ าสูงชันในโซน “Critter Country” เข้าชมบ้านผีสิง 

“Hunted Mansion” อนัน่ากลัว และชมบ้านน้อยแสนน่ารักของหมีพูห์ “Pooh’s Hunny Hunt” จากนั้นสนุก

กนัต่อในโซน “Fantasy Land” เพลิดเพลินกบัการแต่งกายชุดประจาํชาติของตุก๊ตาตัวน้อยๆกบั “It’s A 

Small World” ผจญภัยไปกบั “Pinocchio’s Darling Journey” เลือกมุมสวยถ่ายภาพเป็นที่ระลึกใน “Toon 

Town”  กับบ้านของเหล่าการ์ตูนของดิสนีย์ “Minnie House” บ้านแสนน่ารักของมินน่ี หรือ “Chip’n 

Dale’s Treehouse” บ้านต้นไม้ชองชิบกบัเดล 

อิสระอาหารกลางวนัและอาหารค า่ตามอธัยาศยั เพือ่ใหท่้านเพลิดเพลินกบัการท่องเทีย่ว 

ทีพ่กั  RYOKOKU VIEW HOTEL หรือเทียบเท่า ระดบั 3 ดาว 
 

วนัทีห่า้ของการเดินทาง  ศาลเจา้โทโชกุ – โตเกียว – ชอ้ปป้ิงชินจูกุ - สนามบินฮาเนดะ  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้  ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม  

 (กรุณาตรวจสอบสมัภาระใหเ้รียบเรียบ เพือ่เตรียมเดินทางไปสนามบิน) 

นําท่านเดินทางสู่  “หมู่บา้นโบราณคาวาโกเอะ” ชมอาคาร

โบราณที่เรียงรายอยู่ตามถนนสายหลัก แต่เดิมย่านนี้ เป็นย่าน

การค้าที่รุ่งเรืองในอดีต อาคารบ้านเรือนในย่านนี้ จึงดูแตกต่าง

จากที่อื่น โครงสร้างส่วนใหญ่มีลักษณะคล้ายๆกับโกดังเกบ็

สนิค้าในสมัยเอโดะ แต่เดิมนั้นมีเกอืบ 200 หลังเลยทเีดียวแต่

ปัจจุบันเหลือให้เหน็ไม่มากนัก แต่กย็ังคงถูกอนุรักษ์ให้เหมือน

คร้ังอดีตด้วยเช่นกนั 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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บ่าย   นาํท่านชม “วดัเซ็นโซจิ” หรือ “วดัอาซากุสะ” วัดที่เหล่าโช

กุนและซามูไรให้ความเล่ือมใสศรัทธาเป็นอย่างมาก นมัสการ

องค์เจ้าแม่กวนอิมทองคําที่ประดิษฐานในวิหารหลังใหญ่ 

ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกบั “คามินาริมง(ประตูฟ้าคาํรณ)” ซ่ึงมี

โคมไฟสแีดงที่ได้ช่ือว่าเป็น “โคมไฟที่ใหญ่ที่สดุในโลก” แขวน

อยู่ โดยมี “ถนนนากามิเสะ” ถนนร้านค้า แหล่งรวมสนิค้าของ

ที่ระลึกต่างๆมากมาย อาทิ พวงกุญแจ ตุ๊กตาแมวกวัก ดาบ

ซามูไร ชุดกโิมโน ร่มญ่ีปุ่น หรือ “ขนมอาเกมันจู” ขนมขึ้นช่ือของวัดอาซากุสะ กส็ามารถหาซ้ือได้ที่ถนนแห่ง

นี้  ... นาํท่านไปยังจุดถ่ายรูปและชม “หอคอยโตเกียว สกายทรี” (ไม่ขึ้นชม)  หอคอยแห่งใหม่ที่สงูที่สุด

ของโลก ริมแม่นํา้สุมิดะ ตรงข้ามบริเวณใกล้กับทางด้านหน้าของวัดอาซากุสะ ด้วยรูปทรงทันสมัย ใช้เป็น

หอคอยส่งสญัญาณวิทยุ โทรทศัน์ ระบบดิจิตอล และบริเวณที่ความสงู 350 เมตร 

นําท่านช้อปป้ิงยัง “โอไดบะ ซีไซดม์อลล์” ที่มี “Aquacity” และ “Decks” แหล่งช้อปป้ิงช่ือดังริมอ่าว

โตเกยีว แน่นขนัดไปด้วยร้านค้าเสื้อผ้าแฟช่ันกว่า 60 ร้าน ร้านอาหาร แหล่งบันเทงิ ร้านกาแฟเกไ๋กม๋ากมาย 

ร้านขายของที่ระลึกที่กาํลังมองหาไว้เป็นของขวัญของฝากจากแดนอาทติย์อทุยั และถือว่าเป็นสถานที่นัดออก

เดทของหนุ่มสาวญ่ีปุ่นที่ได้รับการโหวตว่า “โรแมนติคที่สดุ” 

ของโตเกียว สามารถมองเห็น “สะพานเรนโบว์” ที่มีความ

ยาว 570 เมตรและนับเป็นสะพานที่มีความยาวเป็นอันดับ 

50 ของโลก พาดผ่านจากโอไดบะสู่เมืองโตเกียว ในยาม

อาทติย์อสัดง ภาพแสงไฟระยิบระยับจากสะพานสายรุ้ง เรน

โบว์ บริดจ์ ระยิบระยับแข่งกบัแสงดาวบนฟากฟ้ามาหานคร

โตเกียว โดยมี “หอคอยโตเกียว” สัญลักษณ์ของเมืองตั้ง

ตระหง่านอยู่ รวมทั้ง “เทพีสันติภาพ” เวอร์ช่ันญ่ีปุ่นยืนถือ

คบเพลิงอยู่ริมอ่าว เป็นภาพอนังดงามแสนประทบัใจที่จะหาได้เพียงที่น่ีที่เดียวเท่าน้ัน !  

**อิสระอาหารกลางวนัและอาหารค า่ตามอธัยาศยั** 

              สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่ “สนามบินฮาเนดะ” 

 

วนัทีห่กของการเดินทาง  สนามบินฮาเนดะ – สนามบินสุวรรณภูมิ  

00.20  เดินทางจากสนามบินฮาเนดะ โดยสายการบินไทย TG661 

05.25  ถงึ สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ ลืม 
 

หมายเหตุ  :   

 รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอัตราแลกเปล่ียนโดยทาง

บริษัทฯ จะคาํนึงถงึประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสาํคัญที่สดุ 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญ่ีปุ่น ของกองตรวจคนเข้าเมือง / การนาํสิ่งของผิดกฎหมาย / 

เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสยี บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร ์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน 
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อตัราคา่บรกิาร 
***สําหรบัผู้เดนิทางตัง้แต ่ 30 ทา่นขึน้ไป***  

 

ก าหนดการเดินทาง ผูใ้หญ่ ท่านละ 
เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี 

มีเตียง 

เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี 

ไม่มีเตียง 

พกัเด่ียว 

เพ่ิมท่านละ 

12 - 17 ตุลาคม 2561 

25 – 30 ตุลาคม 2561 
45,900.- 42,900.- 39,900.- 6,000.- 

08 - 13 พฤศจิกายน 2561 43,900.- 40,900.- 37,900.- 6,000.- 

 
***กรณมีตี ัว๋เครือ่งบนิแลว้ลดทา่นละ 20,000.-บาท***(พเีรยีดวนัที ่ 12-17 / 25-30 ต.ค.61) 

***กรณมีตี ัว๋เครือ่งบนิแลว้ลดทา่นละ 18,000.-บาท***(พเีรยีดวนัที ่ 08-13 พ.ย.61) 
***ราคาทวัรข์้างต้นยงัไมร่วมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ทา่นละ 2,000 เยน / ทา่น / 

ทรปิ*** 
 

 

อตัราค่าบริการนี้ รวม 

1. ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเดียวกนั 

2. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชมและค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ 

3. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศกท์ี่คอยอาํนวยความสะดวกให้กบัท่านในตลอดการเดินทาง 

4. ค่าบัตรโดยสารเคร่ืองบินไป-กลับช้ันทศันาจรตามเส้นทางและสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ 

5. ค่าประกนัอบุัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 1,000,000.- บาท  

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

6. บริการน ้ าดืม่วนัละ 1 ขวด/ท่าน และ FREE WI-FI ON BUSส าหรบัทิปหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แต่ความพงึพอใจของท่าน 

 

อตัราค่าบริการนี้ ไม่รวม 

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

2. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%   

3. ค่าทาํหนังสอืเดินทาง 

4. ค่าภาษีเช้ือเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติมอกี 

5. ค่าทิปไกดแ์ละคนขบัรถ (จ านวน 2,000.-เยน/ท่าน/ทริป)ส าหรบัทิปหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แต่ความพงึพอใจของท่าน 
 

เงือ่นไขการช าระเงิน :    

 ส าหรบัการจองกรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 10,000.- บาท  

 ช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างนอ้ย 25 วนั 

 

การยกเลิก :  

กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทาํการ มิฉะน้ันทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงินมัดจาํ 

กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วันทาํการ ทางบริษัทฯ มีความจาํเป็นต้องหัก 50% ของอตัราค่าบริการ 

กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วันทาํการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด 

หมายเหตุ :  

 การเดินทางในแต่ละคร้ังจะต้องมีจาํนวนผู้เดินทางคร้ังละ 30 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้เดินทางมีจาํนวนไม่ครบตามจาํนวนดังกล่าว ทางบริษัทฯ

ขอสงวนสทิธิ์ในการเปล่ียนแปลงราคาและ/หรือยกเลิกการเดินทางโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

 รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และ อตัราแลกเปล่ียนโดยทาง

บริษัทฯ จะคาํนึงถงึประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสาํคัญที่สดุ 
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 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญ่ีปุ่น / การนาํสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่

ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสยี รวมถงึภัยธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน,การประท้วง, การก่อจลาจล 

 ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋กรุป๊ราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางไปกลับพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุใดกต็าม ไม่สามารถนาํมาเล่ือนวันเดินทาง 

หรือคืนเงินได้ 
 

รายละเอียดเกีย่วกบัการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญีปุ่่ นส าหรบัคนไทย 

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่นให้กบัคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพาํนักระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกนิ 15 วัน ไม่ว่าจะด้วย

วัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยว เย่ียมญาติ หรือธุรกจิ อาจจะมีการถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพ่ือเป็นการยืนยันว่ามี

คุณสมบัติในการเข้าประเทศญ่ีปุ่น  

ตวัอย่างของเอกสารมีดงัต่อไปนี้  

1.  บัตรโดยสารเคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่น 

2.  สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกดิขึ้นระหว่างที่พาํนักในประเทศญ่ีปุ่น เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น 

3. ช่ือ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพทท์ี่ติดต่อได้ระหว่างที่พาํนักในประเทศญ่ีปุ่น เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ 

4.  กาํหนดการเดินทางระหว่างที่พาํนักในประเทศญ่ีปุ่น 

5.  หลักฐานการทาํงานที่สามารถยืนยันว่าท่านมีการทาํงานที่ชัดเจนอยู่ในประเทศไทย เช่น หนังสอืรับรองการทาํงาน บัตรพนักงาน เป็นต้น 

คุณสมบติัการเขา้ประเทศญีปุ่่ น(ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นตามมาตรการยกเวน้วีซ่า) 

1.  หนังสอืเดินทางอเิลก็ทรอนิกสท์ี่ยังมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ 

2.  กจิกรรมใดๆ ที่จะกระทาํในประเทศญ่ีปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติเพ่ือการพาํนักระยะสั้นเท่าน้ัน 

3.  ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพาํนักไม่เกนิ 15  วัน 

4. เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญ่ีปุ่น หรือมิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่าย

คุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏเิสธไม่ให้เข้าประเทศ 

 


