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GRAND KANTO 5D3N 

โดยสายการบินไทย (TG) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

วนัที่ รายการทวัร ์
ม้ืออาหาร 

เชา้ กลางวนั ค า่ 

วนัแรก สนามบนิสุวรรณภมูิ ( กรุงเทพฯ ) TG682 22.45-06.55+1 - - - 

วนัที่สอง 

สนามบนินารติะ – เทศกาลชมดอกทวิลปิ – เกบ็สตรอเบอรร์ี่ 

คามาคูระ – หลวงพอ่โต  

 MOTOSU VIEW HOTEL OR SIMILAR CLASS            “พเิศษ...บฟุเฟตข์าปูยกัษ์” 

- ✓ HTL  

 
วนัที่สาม 

ภเูขาไฟฟจู ิ– สวนเฮวะ โคเอน – ฮาโกเน่ – ลอ่งเรอืโจรสลดั – โอวาคุดานิ (รถบสั)  
✓ ✓ ✓ 

 RYOKOKU VIEW HOTEL OR SIMILAR CLASS        

วนัที่สี ่
อสิระท่องเที่ยวตามอธัยาศยั (ไม่มรีถบสัคอยอ านวยความสะดวก)  

✓ - - 
 RYOKOKU VIEW HOTEL OR SIMILAR CLASS 
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ก าหนดการเดินทาง 

11 -15 เมษายน 2561 (วนัสงกรานต)์ 

12 -16 เมษายน 2561 (วนัสงกรานต)์ 

วนัแรกของการเดินทาง(1)  กรุงเทพฯ – สนามบนิสุวรรณภูมิ  

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

2) พบกบัเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอาํนวยความสะดวก ณ บริเวณหน้าเคาน์เตอร์ C                         

*** หมายเหตุ : เคานเ์ตอรเ์ช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผูโ้ดยสารข้ึนเคร่ือง 

ดงันั้นผูโ้ดยสาร จ าเป็นตอ้งพรอ้ม ณ ประตูข้ึนเคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออกอย่างนอ้ย 45 นาที *** 

22:45  ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ ไทย เทีย่วบนิ TG 682 

(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง ... เวลาทอ้งถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 

วนัทีส่องของการเดินทาง(2)  สนามบนิฮาเนดะ – เทศกาลชมดอกทิวลิป – โตเกียว เบย ์อะควาไลน ์

      คามาคูระ – หลวงพ่อโต  

06:55  ถึงสนามบินฮาเนดะ ประเทศญ่ีปุ่นดินแดนอาทติย์อุทยั...  ผ่านพิธี

ศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจ เชค็ สมัภาระเรียบร้อยแล้ว  

... นาํทา่นเดินทางสู่  “เทศกาลชมดอกทิวลิป ” ชมดอกทวิลิป  Sakura 

Tulip Festa ที่เมือง Sakura (ซะคุระ) จังหวัด Chiba  ในงานนี้ จะได้ชม

กบัทุง่ทวิลิปมากกว่า  100 สายพันธุร์วมกนักว่า  710 ,000 ต้น อสิระ

ให้ทา่นเกบ็ภาพกบัดอกทวิลิปตามอธัยาศัย ... นาํทา่นชม “สวนสตรอ

เบอรรี์”่ ขนาดใหญ่และมีช่ือเสยีงติดอนัดับต้นๆ สนุกสนานกบัการชิม

ลูกสตรอเบอร์ร่ีสแีดงสดจากต้นสตรอเบอร์ร่ีที่เรียงรายเป็นทวิแถว เตม็

อิ่มกบัการเกบ็ลูกสตรอเบอร์ร่ีทานกนัอย่างเพลิดเพลินพร้อมถ่ายภาพ

เป็นที่ระลึกกบัมุมสวยๆที่มีลูกสตรอเบอร์ร่ีสแีดงสดตัดกบัใบสเีขียว

เป็นพ้ืนหลัง ...  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย นาํทา่นสู่ “โตเกียว เบย ์อะควาไลน”์ เส้นทางเช่ือมระหว่างจังหวัดคา

นากาว่า  และจังหวัดชิบะ โดยสร้างข้ามอ่าวโตเกยีว ซ่ึงใช้ระยะเวลาใน

การสร้างถึง 36 ปี ทา่นจะได้ชมความมหัศจรรย์ของเส้นทางสายน้ีซ่ึงมี

ความยาวทั้งหมด 14 กโิลเมตร  นับว่าเป็นอุโมงค์  ที่มีความยาวที่สดุ

เป็นลาํดับที่ 4 ของโลก...จากน้ันนาํทา่นสู่ “คามาคูระ” ที่โอบล้อมด้วย

ขุนเขาและป่าไม้ทั้งสามด้าน ส่วนด้านหน้านั้นติดกบัมหาสมุทรแปซิฟิก

...นาํทา่นนมัสการ “หลวงพ่อโต” พระพุทธรูปไดบุทสทึี่มีความสงูถึง 

11 เมตร หนักกว่า 93 ตัน โดยช่างหล่อตั้งใจให้องค์พระน้ันผิดรูปมา

วนัที่หา้ 
วดัอาซากสุะ – โตเกยีว สกายทร ี(แวะถา่ยรูป) – ชอ้ปป้ิงเอออน พลาซ่า 

สนามบนินารติะ – สนามบนิสุวรรณภมูิ ( กรุงเทพฯ ) TG677 17.30-22.30 
✓ - - 
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ต้ังแต่ต้นเพ่ือที่เม่ือมองจากด้านหน้าองค์พระห่างออกมาราว 4-5 เมตรจะเหน็สดัส่วนขององค์พระรับกนัทั้ง

องค์ ในสมัยก่อนองค์พระน้ันประดิษฐานอยู่ในวิหารไม้ทั้งหลัง แต่ได้ถูกแผ่นดินไหวและคล่ืนยักษ์สนึามิ

กวาดหายไปเมื่อปี 1495 แต่น่าอศัจรรย์ที่องค์พระน้ันไม่ได้รับความเสยีหายแต่อย่างใด 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร **พเิศษ! อิ่มอร่อยกบับุฟเฟ่ตข์าปูยกัษ ์** 

ทีพ่กั MOTOSU VIEW HOTEL หรือเทียบเท่า   

**จากนั้นพกัผ่อนและผ่อนคลายอิริยาบถกบัการ “แช่ออนเซ็น” การแช่น ้ าแร่ทีค่นญีปุ่่นเชื่อกนัว่าจะช่วย

กระตุน้การไหลเวียนของโลหิตและช่วยใหผ้วิพรรณดีข้ึน** 

วนัทีส่ามของการเดินทาง (3) ภูเขาไฟฟูจิ – สวนสนัติภาพ – ฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลดั  

  โอวาคุดาน ิ(รถบสั) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาํทา่นขึ้นสู่ “ภูเขาไฟฟูจิ” ต้ังตระหง่านอยู่เหนือเกาะญ่ีปุ่นด้วยความสงู 3,776 เมตรจากระดับนํา้ทะเลและ

รูปทรงกรวยควํ่าที่ได้สดัส่วนจึงเป็นแรงบันดาลใจให้กบัการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปินทั้งนักประพันธแ์ละ

กวีผู้มีช่ือเสยีงของญ่ีปุ่น เดิมที่ชาวญ่ีปุ่นเช่ือกนัว่าภเูขาไฟฟูจิเป็นสิ่งศักด์ิสทิธิ์และเป็นที่สถิตของเทพเจ้าจึง

เป็นแดนต้องห้ามสาํหรับสตรีมานานนับร้อยๆปี และเกดิการระเบิดคร้ังสดุท้ายเม่ือกว่าสามร้อยปีมาแล้ว ... 

นาํทา่นขึ้นความงามกนัแบบใกล้ชิดยังบริเวณ “ช้ัน 5” ของภเูขาไฟฟูจิ (หรือช้ันสงูสดุที่ทางอุทยานฯอนุญาต

ให้ขึ้นได้ในวันนั้นๆ) เพ่ือชมทศันียภาพโดยรอบของภเูขาไฟที่สามารถมองเหน็ทะเลสาบทั้งห้ากระจายอยู่

โดยรอบและเทอืกเขาเจแปนแอลป์ที่ทอดตัวยาวขนานกบัเส้นทางข้ึนสู่ภเูขาไฟ (ในสภาพอากาศเอื้ออาํนวย)  

เทีย่ง      รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย จากน้ันนาํทา่นแวะชมความงามของพันธุไ์ม้นานาพันธุม์ากมายที่  “สวนสนัติภาพ” หรือ “เฮวะโคเอน” ... 

อนุสรณ์สถานสงครามเกาหลี โดยภายในสวนแห่งน้ีมีรูปป้ันสงิโต 7 ตัว ซ่ึงเป็นสญัลักษณ์ของเหล่าประเทศที่

เข้าร่วมในสงครามในคร้ังน้ันด้วย  ... สงิโต 1 ใน 7 ตัวน้ันเป็นสงิโตที่เป็นตัวแทนของประเทศไทย  ... อสิระ

ให้ทา่นได้ตื่นตากบั “ดอกซากุระ” ที่เบ่งบานสะพร่ังอย่างเป็นธรรมชาติ ณ สวนแห่งน้ี (โดยทัว่ไปซากุระจะ

บานประมาณ 1 สปัดาห ์ข้ึนอยู่ตามสภาพอากาศทีเ่อ้ืออ านวย)  ... นาํทา่นเดินทางสู่ “ฮาโกเน่” แหล่ง

ทอ่งเที่ยวยอดนิยมที่มีภเูขาไฟฟูจิเป็นฉากหลังและมีบ่อนํา้พุร้อนซุกซ่อนอยู่มากมายและเป็นจุดที่แม่นํา้ฮายา

กาวะกบัซุคุโมะไหลมาบรรจบกนัถึง 16 แห่ง...นาํทา่นเปล่ียนบรรยากาศของการเดินทางด้วยการ “ล่องเรือ

โจรสลดัทะเลสาบอาชิ” ทะเลสาบนํา้จืดขนาดใหญ่ที่เกดิจากการระเบิดของภเูขาไฟฮาโกเน่เม่ือกว่า 3 ,000 

ปีมาแล้ว ทั้งยังเป็นจุดชมวิวภเูขาไฟฟูจิได้ดีอกีแห่งหน่ึงด้วย อสิระให้ทา่นช่ืนชมความงดงามของธรรมชาติ

อนัแสนบริสทุธิ์ตามอธัยาศัย...จากน้ันนาํทา่นเดินทางสู่ “โอวาคุดาน”ิ (รถบสั) โอวาคุดานิหรือหุบเขานรกที่

เกดิขึ้นจากการปะทุขึ้นมาของภเูขาไฟฮาโกเน่เมื่อหลายพันปีก่อน ทาํให้เกดิควันและบ่อนํา้ร้อนผุดขึ้นมาจาก

ใต้ดิน นํา้และควันเหล่าน้ีจะมีส่วนผสมของกาํมะถันที่มีเอกลักษณ์พิเศษอยู่ด้วยโดยความร้อนของนํา้ที่ผุด

ขึ้นมานั้นสามารถต้มไข่ให้สกุได้และจะทาํให้เปลือกไข่กลายเป็นสดีาํ โดยกล่าวกนัว่าถ้าใครได้ทานไข่ดาํหน่ึง

ฟองอายุจะยืนขึ้นอกีเจด็ปีเลยทเีดียว 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  
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 ทีพ่กั  RYOKOKU VIEW  HOTEL หรือเทียบเท่า ระดบั 3 ดาว 

 

 

วนัทีสี่ข่องการเดินทาง(4)  อิสระท่องเทีย่วตามอธัยาศยัหรือเลือกซ้ือทวัรเ์สริมโตเกียวดิสนีย่แ์ลนด์    

(ไม่มีรถบสัอ านวยความสะดวก) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

อิสระตามอธัยาศยัทั้งวนัใหท่้านเลือกชอ้ปป้ิงตามย่านดงัของกรุงโตเกียว  โดยการนัง่รถไฟตะลุยมหา

นครโตเกียว (ไม่รวมค่ารถไฟ) ทา่นสามารถน่ังรถไฟ JR / SUBWAY เพ่ือทอ่งเที่ยวในสถานที่ที่มีช่ือเสยีง 

และแหล่งช้อปป้ิงยอดฮิตในมหานครโตเกยีว ไม่ว่าจะเป็น 

 “กนิซ่า” ย่านที่มีค่าที่ดินสงูยากจะประเมินค่าได้โดยเฉพาะอย่างย่ิงในช่วงปี 1980 ที่เศรษฐกจิฟองสบู่

ร้อนแรงถึงขีดสดุ แหล่งเริงรมย์ยามราตรีราคาแพงระยิบที่เข้าได้เฉพาะสมาชิก สนุกกบัการช้อปป้ิง “ถนนชู

โอ” บางคร้ังกเ็รียกว่า “ถนนกนิซ่า” หรือเลือกซ้ือของห้างดัง มิตสโุกชิและมัตสยึะ ร้านบูติค เคร่ืองสาํอางค์

ช้ันนาํจากทั่วโลก นาฬิกาหรู เลือกชมเคร่ืองใช้ไฟฟ้ายัง “อาคารโซน่ี” ที่กลายเป็นจุดนัดพบ ด้านนอกเตม็ไป

ด้วยวัยรุ่นที่มายืนรอคู่นัด ด้านในเตม็ไปด้วยเคร่ืองใช้ฟ้ารุ่นล่าสดุและยังมีโชว์รูมรถยนต์อกีด้วย 

“ศาลเจ้าเมจิ” ศาลเจ้าที่มีช่ือเสยีงโด่งดังที่สดุในญ่ีปุ่น สร้างถวายจักรพรรดิเมจิและจักรพรรดินีโชเคน ศาล

เจ้าหลังเดิมได้ถูกทาํลายลงในระหว่างสงครามจึงมีการสร้างขึ้นมาใหม่ในปี 1958 บริเวณทางเข้าจะพบกบัโท

ริอขินาดใหญ่สามแห่ง หน่ึงในน้ันเป็น “โทริอใิหม่ที่ใหญ่ที่สดุในญ่ีปุ่น ” สงูถึง 12 เมตร โดยแต่ละต้นมี

เส้นผ่าศูนย์กลางกว้างกว่าหน่ึงเมตร เดิมเป็นสนอายุกว่า 1 ,700 ปีที่ตัดมาจากไต้หวันเพ่ือทาํโทริอิ

โดยเฉพาะ 

“ฮาราจูกุ” แหล่งรวมแฟช่ันทนัสมัยของวัยรุ่นญ่ีปุ่น อสิระกบัการช้อปป้ิงยัง “ตรอกทาเคชิตะ” สองข้างทาง

เรียงรายไปด้วยร้านขายของวัยรุ่น เสื้อผ้า เคร่ืองประดับ รองเท้า กระเป๋า ร้านฟาสทฟู์ดที่วันสดุสปัดาห์จะ

เป็นแหล่งนัดพบของพวก “แต่งตัวประหลาด” มักมาแต่งหน้าและเปล่ียนเสื้อผ้ากนั ร้านเครปญ่ีปุ่นอร่อยๆ

มากมาย รวมถึงร้าน 100 เยน 

“โอโมเตะซันโด” ด้วยบรรยากาศคล้ายยุโรปกบัตึกร้านค้าที่ออกแบบและตกแต่งสไตล์ยุโรปและปลูกต้นเซล

โกเวียเป็นทวิแถว แหล่งรวมสนิค้าแบรนด์เนมสดุหรูที่เรียงรายสองอยู่ข้างทาง 

“พระราชวังอมิพีเรียล ” อนัเป็นที่ประทบัของพระจักรพรรดิและพระราชวงศ์ของญ่ีปุ่น ต้ังอยู่ทา่มกลางหมู่

แมกไม้ที่ได้รับการบริจาคมาจากประชาชนทั่วประเทศเม่ือคร้ังสร้างพระราชวังในสมัยสมเดจ็พระจักรพรรดิ

เมจิ ด้วยเน้ือที่กว่า 270 เอเคอร์ ล้อมรอบด้วยกาํแพงหินขนาดมหึมาและคูนํา้สมัยเอโดะ ... ชมสวน “โค

เคียวไกเอน” ที่เตม็ไปด้วยสนดัดสวยๆมากมายอายุกว่า 100 ปี ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกบั “สะพานนิจูบาชิ” 

ที่เช่ือมลานหินกรวดขนาดใหญ่ด้านนอกพาดผ่านคูพระราชวังช้ันในโดยมี “ฟุชิมิยากุระ” (หอฟุชิม)ิ เป็น

ฉากหลัง 

 อิสระอาหารเทีย่งและอาหารค า่ เพือ่ใหท่้านใชเ้วลาในการท่องเทีย่วไดอ้ย่างเต็มที ่ 

 ทีพ่กั  RYOKOKU VIEW  HOTEL หรือเทียบเท่า ระดบั 3 ดาว 
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วนัทีห่า้ของการเดินทาง(5)  วดัอาซากุสะ – ชอ้ปป้ิงเอออน พลาซ่า – สนามบนินาริตะ – กรุงเทพฯ 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาํทา่นเที่ยวชม “วดัอาซากุสะ” วัดที่เหล่าโชกุนและซามูไรให้ความเล่ือมใสศรัทธาเป็นอย่างมาก นมัสการ

องค์เจ้าแม่กวนอมิทองคาํที่ประดิษฐานในวิหารหลังใหญ่ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกบั “คามินาริมง(ประตูฟ้าคาํ

รณ)” ซ่ึงมีโคมไฟสแีดงที่ได้ช่ือว่าเป็น “โคมไฟที่ใหญ่ที่สดุในโลก” แขวนอยู่ โดยมี “ถนนนากามิเสะ” ถนน

ร้านค้า แหล่งรวมสนิค้าของที่ระลึกต่างๆมากมาย อาท ิพวงกุญแจ ตุก๊ตาแมวกวัก ดาบซามูไร ชุดกโิมโน ร่ม

ญ่ีปุ่น หรือ “ขนมอาเกมันจู” ขนมข้ึนช่ือของวัดอาซากุสะ กส็ามารถหาซ้ือได้ที่ถนนแห่งน้ี ...จากน้ันนาํทา่น

เดินทางสู่จุดถ่ายรูป “หอคอยโตเกียว สกายทรี” (แวะถ่ายรูป) หอคอยแห่งใหม่ที่สงูที่สดุของโลก  ริมแม่นํา้

สมุิดะ ตรงข้ามบริเวณใกล้กบัทางด้านหน้าของวัดอาซากุสะ  ด้วยรูปทรงทนัสมัย  ใช้เป็นหอคอยส่งสญัญาณ

วิทยุ โทรทศัน์ ระบบดิจิตอล และบริเวณที่ความสงู 350 เมตรเป็นจุดชมวิวมุมสงูของกรุงโตเกยีวแห่งใหม่...

ได้เวลาอนัสมควรนาํทา่นเดินทางสู่  “เอออน พลาซ่า” ช้อปป้ิงกนัต่อที่ศูนย์รวมแห่งสนิค้าช้ันนาํนานาชนิด  

อาทิ นาฬิกา, กล้อง, กระเป๋า, รองเท้า, เสื้อผ้า เป็นต้น และยังมี “ร้าน 100 เยน” สนิค้าทมีีคุณภาพดีจาก

ประเทศญ่ีปุ่นแต่ราคาแสนจะถูก   อสิระให้ทา่นได้เพลินเพลินกบัการ  “เลือกชมและซ้ือ ” สนิค้าที่สามารถ

เลือกไปเป็นฝากคนทางบ้านได้ตามอธัยาศัย 

อิสระอาหารกลางวนัเพือ่ใหท่้านใชเ้วลาในการท่องเทีย่วไดอ้ย่างเต็มที่ 

สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบินนาริตะ 

17:30  ออกเดินทางจากสนามบนินาริตะ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิ TG677 

22:30  ถงึ สนามบนิสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจมิรูล้ืม 

หมายเหตุ  :   

 รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ , การเมอืง, สายการบนิ และอตัราแลกเปล่ียนโดย

ทางบริษัทฯ จะคาํนึงถงึประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสาํคญัที่สดุ 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น ของกองตรวจคนเข้าเมอืง / การนาํสิ่งของผดิ

กฎหมาย / เอกสารการเดนิทางไม่ถูกต้อง และความประพฤตสิ่อไปในทางเสื่อมเสยี บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร ์ไม่ว่ากรณี

ใดๆทั้งส้ิน 

อตัราค่าบริการ 

***ส าหรบัผูเ้ดินทางตั้งแต่ 25 ท่านข้ึนไป***  
 

ก าหนดการเดินทาง ผูใ้หญ่ ท่านละ 
เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี 

มีเตียง 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี 

ไม่มีเตียง 

พกัเดี่ยว 

เพิม่ท่านละ 

11 – 15  เมษายน 2561 

12 – 16  เมษายน 2561 
59,900.- 56,900.- 53,900.- 6,000.- 
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***กรณีมตีัว๋เครือ่งบนิแล้วลดทา่นละ 30,000.-บาท*** 
***ราคาทวัรข์้างต้นยงัไมร่วมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ทา่นละ 2,000 เยน/ทา่น/ทรปิ*** 

 

อตัราค่าบริการนี้ รวม 

1. ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดบัเดยีวกนั 

2. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชมและค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ 

3. ค่าใช้จ่ายของมคัคุเทศกท์ี่คอยอาํนวยความสะดวกให้กบัท่านในตลอดการเดนิทาง 

4. ค่าบตัรโดยสารเครื่องบนิไป-กลับชั้นทศันาจรตามเส้นทางและสายการบนิที่ได้ระบุไว้ในรายการ 

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

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

6. บริการน ้ าด่ืมวนัละ 1 ขวด/ท่าน และ FREE WI-FI ON BUS 

 

อตัราค่าบริการนี้ ไม่รวม 

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

2. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%   

3. ค่าทาํหนังสอืเดนิทาง 

4. ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบนิอาจมกีารเรียกเกบ็เพ่ิมเตมิอกี 

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

 

เงื่อนไขการช าระเงิน :    

 ส าหรบัการจองกรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 10,000.- บาท  

 ช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างนอ้ย 25 วนั 

 

การยกเลิก :  

กรณุาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทาํการ มฉิะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคนืเงินมดัจาํ 

กรณยีกเลิกก่อนการเดนิทาง 25 วันทาํการ ทางบริษัทฯ มคีวามจาํเป็นต้องหัก 50% ของอตัราค่าบริการ 

กรณยีกเลิกก่อนการเดนิทาง 20 วันทาํการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคนืเงินทั้งหมด 
 

หมายเหตุ :  

 การเดนิทางในแต่ละคร้ังจะต้องมจีาํนวนผู้เดนิทางคร้ังละ 30 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้เดนิทางมจีาํนวนไม่ครบตามจาํนวนดงักล่าว ทางบริษัทฯขอ

สงวนสทิธิ์ในการเปล่ียนแปลงราคาและ/หรือยกเลิกการเดนิทางโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

 รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ และ อตัราแลกเปล่ียนโดยทาง

บริษัทฯ จะคาํนึงถงึประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสาํคญัที่สดุ 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การนาํสิ่งของผดิกฎหมาย / เอกสารการเดนิทางไม่

ถูกต้อง และความประพฤตสิ่อไปในทางเสื่อมเสยี รวมถงึภัยธรรมชาต,ิ การยกเลิกเที่ยวบนิ,การประท้วง, การก่อจลาจล 

 ตัว๋เคร่ืองบนิเป็นตัว๋กรุป๊ราคาพิเศษ หากท่านไม่เดนิทางไปกลับพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตใุดกต็าม ไม่สามารถนาํมาเลื่อนวันเดนิทาง หรือคนืเงิน

ได้ 

รายละเอียดเกี่ยวกบัการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญี่ปุ่ นส าหรบัคนไทย 

 จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กบัคนไทย ผู้ที่ประสงคจ์ะพาํนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกนิ 15 วัน ไม่ว่าจะด้วย

วัตถุประสงค ์

เพ่ือการท่องเที่ยว เย่ียมญาต ิหรือธรุกจิ อาจจะมกีารถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมอืง เพ่ือเป็นการยืนยันว่ามคุีณสมบตัใิน 

การเข้าประเทศญี่ปุ่น  

ตวัอย่างของเอกสารมีดงัต่อไปนี้  

1.  บตัรโดยสารเคร่ืองบนิขาออกจากประเทศญี่ปุ่น 

2.  สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกดิขึ้นระหว่างที่พาํนักในประเทศญี่ปุ่น เช่น เงินสด บตัรเครดติ เป็นต้น 

3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพทท์ี่ตดิต่อได้ระหว่างที่พาํนักในประเทศญี่ปุ่น เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ  
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4.  กาํหนดการเดนิทางระหว่างที่พาํนักในประเทศญี่ปุ่น 

5.  หลักฐานการทาํงานที่สามารถยืนยันว่าท่านมกีารทาํงานที่ชัดเจนอยู่ในประเทศไทย เช่น หนังสอืรับรองการทาํงาน บตัรพนักงาน เป็นต้น 

คุณสมบติัการเขา้ประเทศญี่ปุ่ น(ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญี่ปุ่ นตามมาตรการยกเวน้วีซ่า) 

1.  หนังสอืเดนิทางอเิลก็ทรอนิกสท์ี่ยังมอีายุการใช้งานเหลืออยู่ 

2.  กจิกรรมใดๆ ที่จะกระทาํในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขดัต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบตัเิพ่ือการพาํนักระยะสั้นเท่านั้น 

3.  ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพาํนักไม่เกนิ 15  วัน 

4. เป็นผู้ที่ไม่มปีระวัตกิารถูกส่งตวักลับจากประเทศญี่ปุ่น หรือมไิด้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่าย

คุณสมบตัทิี่อาจจะถูกปฏเิสธไม่ให้เข้าประเทศ 


