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ราคาเพยีง 52,900.- 

รายการทวัร ์+ ตั�วเครื�องบนิ 

 

 

 

 

 

 

กําหนดการเดนิทาง 

วนัที� 08-13 พฤศจกิายน  61 52,900.- 

วนัที� 22-27 พฤศจกิายน  61 52,900.- 

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 4,000 เยน /ทรปิ/ตอ่ทา่น 

***(เก็บทปิกอ่นการเดนิทางที�สนามบนิสวุรรณภมู)ิ*** 

 กระเชา้ไฟฟ้าคาจ ิคาจ ิกระเชา้ที�จะพาทกุทา่นขึ�นไปชมความสวยงามของววิทะเลสาบ 
คาวากจู ิ

 โมมจิ ิไคโร อโุมงคใ์บเมเปิ� ล จดุชมใบไมเ้ปลี�ยนที�สวยงามบรเิวณทะเลสาบคาวากชูโิกะ 
 ถนนอโิชนามกิ ิถนนสายใบไมเ้ปลี�ยนส ีที�ผูค้นหลงไหล 
  ลอ่งเรอื ENSOLEILLE ชมววิรอบทะเลสาบคาวาคจูโิกะ ชมทศันยีภาพรอบทะเลสาบ 
  ภเูขาไฟฟจู ิภเูขาที�มชีื�อเสยีงเป็นที�รูจ้กัไปท ั�วโลก 
  ชอ้ปปิ� งจใุจดว้ยแหลง่ชอ้ปปิ� งชื�อดงัของญี�ปุ่ น ยา่นชนิจกู ุยา่นฮาราจกู ุ ยา่นชบิยูา่ 
  ผอ่นคลายกบัการแชน่ํ �าธรรมชาต ิ(Onsen) แบบฉบบัของญี�ปุ่ น 

GO2-ICN TG001 

 SPECIAL ROUTE TOKYO AUTUMN 6D3N  

โดยสายการบนิไทย [TG] 
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เสน้ทางการเดนิทาง 

 

โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที� 1 กรงุเทพฯ – สนามบนินารติะ 

19.30 น. พรอ้มกนัที�สนามบนิสวุรรณภมู ิประตหูมายเลข 2 เคานเ์ตอร ์C สายการบนิไทย 

เจา้หนา้ที� ใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 

22.45 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนินารติะ ประเทศญี�ปุ่ น โดยสายการบนิไทย เที�ยวบนิที� TG 640 

วนัที�2 
สนามบนินารติะ – ภเูขาเท็นโจ – กระเชา้ไฟฟ้าคาจ ิคาจ ิ– ลอ่งเรอืทะเลสาบคาวากชุโิกะ 

โมมจิไิคโร(อโุมงคใ์บเมเปิ� ล) 

06.55 น. เดนิทางถงึ สนามบนินารติะประเทศญี�ปุ่ น นําทา่นผา่นขั �นตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 

 นําทา่นเดนิทางสู ่ภเูขาเท็นโจ อกีหนึ�งจดุชมววิภเูขาไฟฟจูทิี�สวยงามอกีแหง่หนึ�ง นําทา่นขึ�น กระเชา้ไฟฟ้า

คาจ ิคาจ ิที�มคีวามสงู 400 เมตร เป็นกระเชา้ที�จะพาทกุทา่นขึ�นไปชมความสวยงามของววิทะเลสาบคาวากจูิ

โกะจากยอดเขาเทนโจ ซึ�งตั �งอยูท่างตะวันออกของทะเลสาบ 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

บา่ย จากนั�นนําทา่น ลอ่งเรอื ENSOLEILLE ชมววิรอบทะเลสาบคาวาคจูโิกะ ชมทัศนยีภาพรอบทะเลสาบ นําทา่น

ชม โมมจิ ิไคโร อุโมงคใ์บเมเปิ� ล จุดชมใบไมเ้ปลี�ยนที�สวยงามบรเิวณทะเลสาบคาวากูชโิกะ ตน้เมเปิ�ลที�

ข ึ�นอยู่ทั �ง 2 ฝั� งของคลองนํ�าจะเปลี�ยนสทีั �งสม้และแดง ใบที�แหง้แลว้ก็จะร่วงหล่นลงที�คลองนํ�า ทําใหท้ั �ง

ดา้นบนและดา้นล่างเต็มไปดว้ยใบเมเปิ�ล จงึดูเหมอืนกับเป็นอุโมงคใ์บเมเปิ�ล ในตอนกลางคนืจะมกีารดับไฟ 

เปิดประดับยาวตามทางเดนิไปตลอดแนวอกีดว้ย ใหท้่านไดเ้พลดิเพนิกับการชมใบไมเ้ปลี�ยนส ีและเก็บภาพ

ความประทับใจ 

คํ�า  บรกิารอาหารคํ�า ณ โรงแรม 

  เดนิทางเขา้สูท่ี�พัก FUJI HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั คํ�า โรงแรมที�พกั 

1 กรงุเทพฯ-สนามบนินารติะ  

2 
สนามบนินารติะ-ภเูขาเท็นโจ-กระเชา้ไฟฟ้าคาจ ิคาจ ิ–
ลอ่งเรอืทะเลสาบคาวากชุโิกะ-โมมจิไิคโร  
(อโุมงคใ์บเมเปิ�ล) 

✈ � � 
FUJI  HOTEL  

หรอืเทยีบเทา่[♨] 

3 
ภเูขาไฟฟจู ิชั �น 5 (ขึ�นอยูก่บัสภาพอากาศ)-พธิชีงชา- 
ถนนอโิชนามกิ-ิชอ้ปปิ�ง �  � อสิระ 

TOKYO HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

4 อสิระเต็มวัน หรอื เลอืกซื�อทัวรโ์ตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์ �  อสิระ อสิระ 
TOKYO HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

5 
วัดอาซากซุะ-นั�งกระเชา้ทาคาโอะ-ไดเวอรซ์ติี�โอไดบะ-
สนามบนิฮาเนดะ � � อสิระ 

 
 

6 สนามบนิฮาเนดะ-กรงุเทพฯ ✈   
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ผอ่นคลายกบัการแชนํ่�าจากแรธ่รรมชาตสิไตลญ์ี�ปุ่ น 

วนัที�3 ภเูขาไฟฟจู ิช ั�น 5 (ข ึ�นอยูก่บัสภาพอากาศ) – พธิชีงชา - โตเกยีว-ถนนอโิจนามกิ–ิ  

ชอ้ปปิ� งชนิจกู ุ

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ณหอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 นําทา่นเดนิทางสู ่ภเูขาไฟฟูจ ิที�มคีวามสงูเหนอืจากระดับนํ�าทะเล 3,776 เมตร ภเูขาที�มชี ื�อเสยีงเป็นที�รูจ้ักไป

ทั�วโลกในเรื�องความสวยงามที�ธรรมชาตไิดม้อบมาใหอ้ยา่งลงตวั และยงัถอืวา่เป็นสญัลกัษณ์หนึ�งของประเทศ

ญี�ปุ่ น ทั �งยงัเป็นจดุมุง่หมายของนักทอ่งเที�ยวตา่งชาตทิี�มาเยอืนญี�ปุ่ นตลอดทกุฤดกูาล นําทา่นขึ�นสูช่ั �นที� 5 

ของภเูขาไฟฟจู ิ(ขึ�นอยูก่บัสภาพอากาศ) ที�ทกุทา่นจะไดเ้ห็นถงึความสวยงามของตวัภเูขาและววิโดยรอบของ

ภเูขาไฟฟจูใิหท้กุทา่นไดถ้า่ยภาพความประทับใจเกบ็ไว ้และเลอืกซื�อสนิคา้ของที�ระลกึซึ�งเป็นสญัลักษณ์รปู

ภเูขาไฟฟจูใินหลากหลายบรรยากาศไดอ้กีดว้ย นําทา่นเดนิทางชม พธิกีารชงชา แบบดั �งเดมิสไตล ์ญี�ปุ่ นซึ�ง

ทางรา้นจะใหข้นมหวานมาทานคูด่ว้ย ใหท้า่นไดช้งชาเขยีวอจุมิทัฉะของแทไ้ดง้า่ยๆจากนั�นจะปิดทา้ยดว้ย

โซนชอ้ปปิ�งสนิคา้ตา่งๆ มากมายที�เป็นโปรดกัสข์องญี�ปุ่ น 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

บา่ย จากนั�นนําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงโตเกยีว นําทา่นเดนิทางตอ่ไปยงั ถนนอโิชนามกิ ิซ ึ�งเป็นถนนอกีสายหนึ�งที�คน

ญี�ปุ่ นใหค้นนยิมมาชมใบไมเ้ปลี�ยนสเีป็นจํานวนมาก โดยปกตติั �งแตเ่ดอืนพฤศจกิายน-ตน้เดอืนธันวาคมของทกุ

ปีจะตรงกบัฤดใูบไมเ้ปลี�ยนส ี[ขึ�นกบัสถานที�ในแตล่ะภมูภิาคของญี�ปุ่ น] ถนนแหง่นี�ปลกูตน้แป๊ะกว๊ยไวต้ลอด 2 

ขา้งทางในชว่งฤดใูบไมเ้ปลี�ยนสใีบของตน้แปะกว๊ยจะเปลี�ยนเป็นสเีหลอืงทองอรา่มสวยงาม อสิระทา่นจะได ้

ถา่ยรปูและชมความงามของใบไมท้ี�เปลี�ยนสพีรอ้มกบับรรยากาศที�แสนโรแมนตกิทา่มกลางอากาศที�เย็นสบาย 

นําทา่นเดนิทางสู ่ยา่นชอ้ปปิ� งชนิจกุ ุใหท้า่นอสิระและเพลดิ เพลนิกบัการชอ้ปปิ�งสนิคา้มากมายและ 

เครื�องใช ้ไฟฟ้า กลอ้งถา่ยรปูดจิติอล นาฬกิา เครื�องเลน่เกมส ์หรอืสนิคา้ที�จะเอาใจคณุผูห้ญงิดว้ย กระเป๋า 

รองเทา้ เสื�อผา้  แบรนดเ์นม เสื�อผา้แฟชั�นสําหรับวัยรุน่ เครื�องสําอางยี�หอ้ดังของญี�ปุ่ นไมว่า่จะเป็น KOSE, 

KANEBO, SK II, SHISEDO และอื�นๆอกีมากมาย 

คํ�า   อสิระรบัประทานอาหารคํ�า ตามอธัยาศยั 

 
 นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ี�พัก TOKYO HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที�4 อสิระเต็มวนั หรอื เลอืกซื�อทวัรโ์ตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 อสิระเต็มวนัหรอื ซื�อทวัรเ์สรมิโตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์เต็มวัน เพิ�มผูใ้หญ่ท่านละ 2,700 บาท / เด็ก 2,000 

บาท ไมร่วมคา่รถไฟในการเดนิทาง [ราคาอาจมกีารเปลี�ยนแปลง] เชญิทา่นพบกบัความอลังการซึ�งเต็มไปดว้ย

เสน่หแ์หง่ตํานานและจนิตนาการของการผจญภยั ใชท้นุในการกอ่สรา้ง 600 ลา้นเยน โดยการถมทะเล ทา่นจะ

ไดพ้บสัมผัสกับเครื�องเล่นในหลายรูปแบบ เช่น ทา้ทายความมันส์เหมือนอยู่ในอวกาศไปกับ SPACE 

MOUTAIN, ระทกึขวัญกับ HAUNTED MANSION บา้นผสีงิ, ตื�นเตน้กับ SPLASH MOUNTAIN, นั�งเรอืผจญ

ภัยในป่ากับ  JUNGLE CRUISE, เที�ยวบา้นหมีพูห์ , ตะลุยอวกาศไปกับ BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO 

BLASTERS, เขา้ไปอยูใ่นโลกแหง่จนิตนาการกบัการต์นูที�ทา่นชื�นชอบของ WALT DISDEY  

สําหรบัทา่นที�เลอืกที�จะอสิระในเมอืงโตเกยีว ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูการเดนิทางจากมัคคเุทศก ์เพื�อ

ความสะดวกในการเดนิทาง หรอืชอ้ปปิ�งในยา่นการคา้อนัทันสมยัของมหานครโตเกยีวศนูยร์วมวัยรุน่แหลง่ชอ้บ

ปิ� งชื�อดัง ย่านฮาราจูกุ ท่านจะไดพ้บกับการแต่งตัวที�เป็นเอกลักษณ์ แหวกแนว ตามสไตล์วัยรุ่นญี�ปุ่ น

เพลดิเพลนิกับการชอ้บปิ�งกับรา้นคา้หลากหลายสองฝั�งถนนทาเคชติะ และ โอโมเตะซนัโด อสิระชอ้ปปิ�งต่อ

ยา่น“ชบิูยา่” ย่านวัยรุ่นชื�อดังอกีแห่งของมหานครโตเกยีวท่านจะไดต้ื�นตาตื�นใจกับแฟชั�นทันสมัยของหนุ่ม

สาวชาวแดนปลาคบิจากรา้นคา้มากมาย มากกว่า 100 รา้นคา้ และ “ตกึ 109” ตกึชื�อดังที�เป็นสัญลักษณ์ของ

ยา่นนั�น 

* เพื�อใหท้า่นไดส้นกุสนานอยา่งเต็มที�จงึไมม่บีรกิารอาหารกลางวนัและอาหารคํ�า * 

 
 นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ี�พัก TOKYO HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที�5 วดัอาซากซุะ – น ั�งกระเชา้ทาคาโอะ – ไดเวอรซ์ติ ี�โอไดบะ-สนามบนิฮาเนดะ 
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เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 
วดัอาซากซุะ วัดที�เกา่แกท่ี�สดุในกรงุโตเกยีว นําทา่นนมสัการขอพรจากพระพทุธรปูเจา้แมก่วนอมิทองคํา 

นอกจากนั�นทา่นยงัจะไดพ้บกบัโคมไฟขนาดยกัษ์ที�มคีวามสงูถงึ 4.5 เมตรซึ�งแขวนอยูบ่รเิวณประตทูางเขา้วัด 

และยงัสามารถเลอืกซื�อเครื�องรางของขลังไดภ้ายในวดั ฯลฯ จากนั�นนําทา่นนั�ง กระเชา้ข ึ�นสู ่ภเูขาทาคาโอะ 

เป็นภเูขาที�สงู 599 เมตรและมเีป็นเขาที�มธีรรมชาตอินัอดุมสมบรูณ์ ซึ�งเป็นแหลง่ชมความงามของใบไมเ้ปลี�ยน

ส ีที�จะเริ�มเปลี�ยนจากสเีขยีวเป็นสเีหลอืงและตามดว้ยสแีดงไลเ่รยีงกนัอยา่งสวยงาม ทําใหท้ั �งนักทอ่งเที�ยวทั �ง

ชาวญี�ปุ่ นและชาวตา่งชาต ิหลั�งไหลกนัมาชมความสวยงามของของใบไมเ้ปลี�ยนสกีนัอยา่งคบัคลั�ง 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

บา่ย จากน ั�นนําทา่นเดนิทางสู ่ไดเวอรซ์ติ ี�โอไดบะ ใหท้า่นไดอ้สิระชอ้ปปิ�งในแหลง่ชอ้ปปิ�งขนาดใหญท่ี�มรีา้นคา้

ตา่ง ๆ มารวมตวักนัถงึ 154 รา้น อาทเิชน่ Coach, H&M, Chloe, Uniqlo, Zara , Daiso 100 Yen, Onitsuka 

และยงัมหีา้งใหเ้ลอืกเดนิทั �ง AQUA CITY , VENUS FORT, DECK ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัการชอ้ปปิ�ง 

คํ�า  อสิระ รบัประทานอาหารคํ�าอสิระตามอธัยาศยั 

  สมควรแกเ่วลาเดนิทางสูส่นามบนิฮาเนดะ 

วนัที�6 สนามบนิฮาเนดะ – กรงุเทพฯ 

00.20น.  นําทา่นกลับสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิไทย เที�ยวบนิที� TG 661 

05.20 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมูกิรงุเทพฯโดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจ 

 

************************************************** 

 

โปรแกรม :  SPECIAL ROUTE TOKYO AUTUMN 6D3N BY TG 

 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ่ 
พักหอ้งละ 2-3 

ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

 [มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ่ 

 1 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

[มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ่ 

2 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ7ปี  
[ไมม่เีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่

2 ทา่น  
ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมตั�ว 
ทา่นละ 

พักเดี�ยวเพิ�ม 
ทา่นละ 

08 - 13 พฤศจกิายน 61 52,900 49,900 49,900 44,900 30,100 7,900 

22 – 27 พฤศจกิายน 61 52,900 49,900 49,900 44,900 30,100 7,900 

ราคาเด็กทารก [อายไุมถ่งึ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั]  ทา่นละ 10,500 บาท  

ราคานี�รวมรายการทวัร ์ต ั�วเครื�องบนิ 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 4,000 เยน /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลี�ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

 



 

   5 จาก 7 
 

เง ื�อนไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางในแตล่ะคร ั�งจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 10 ทา่นขึ�นไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว  

 ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2. ในกรณีที�ลกูคา้ตอ้งออกต ั�วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที�ของบรษิทัฯเพื�อเช็ควา่กรุป๊มกีาร 

 คอนเฟิรม์เดนิทางกอ่นทกุคร ั�ง มฉิะน ั�นทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ั�งสิ�น 

3. การชําระคา่บรกิาร 

    3.1 กรณุาชําระมดัจาํ ทา่นละ 15,000 บาท  

    3.2 กรณุาชําระคา่ทวัรส์ว่นที�เหลอื 15 วนักอ่นออกเดนิทาง 

4.การยกเลกิารเดนิทาง 

4.1 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วัน คนืคา่ใชจ้า่ยทั �งหมด  

4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วัน เกบ็คา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 15,000 บาท 

4.3 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 14 -7 วันเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ� เก็บคา้ใชจ้า่ยทั �งหมด 

4.4 ยกเวน้กรุป๊ที�ออกเดนิทางชว่งเทศกาลวนัหยดุ เชน่ ปีใหม,่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการนัตมีดัจําที�นั�ง

กบัสายการบนิและคา่มดัจําที�พัก รวมถงึเที�ยวบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจาํ หรอื คา่ทวัร ์

ท ั�งหมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

4.5 กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงท ั�งกรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที�ระบ ุไว้

ในรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ท ี�จะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ั�งส ิ�น 

 **สําคญั!! บรษัิททําธรุกจิเพื�อการทอ่งเที�ยวเทา่นั�น ไมส่นับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศญี�ปุ่ นโดยผดิกฎหมายและใน

ขั �นตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ทั �งไทยและญี�ปุ่ น ขึ�นอยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ที�เทา่นั�น ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผา่น

การตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตัวของทา่นเอง ทางมคัคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ั �งสิ�น** 

4.6 เมื�อทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ�ง หรอืไมเ่ดนิทาง   

 พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ� ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจําคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั �งสิ�น 

อตัราคา่บรกิารนี�รวม 

1. คา่ตั�วโดยสารเครื�องบนิไป-กลับ ชั �นประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

 กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลี�ยนระดับชั �นที�นั�งจากชั �นประหยดัเป็นชั �นธรุกจิ โดยใชค้ะแนนจากบตัรสะสมไมล ์

จะตอ้งดําเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วันลว่งหนา้ และถา้โดยการชําระเงนิเพื�ออพัเกรดตอ้งกระทําที�เคานเ์ตอรส์นามบนิ ณ วัน

เดนิทาง เทา่นั�น  

2. คา่ที�พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมที�ระบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับเทยีบเทา่ 

** ในกรณีที�ทา่นจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ที�นอนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจดัหาหอ้งพกั

แบบ TRIPLE ได ้ทางบรษิทัอาจมกีารจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป ** 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามที�ระบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ที�บรษัิท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5. คา่นํ�าหนักสมัภาระรวมในตั�วเครื�องบนิ [แอรเ์อเซยีเอกซ ์20 กโิลกรัม / การบนิไทย 30 กโิลกรัม / เจแปนแอรไ์ลนแ์ละออล

นปิปอน 2 ใบใบละไมเ่กนิ 23 กโิลกรัม] คา่ประกนัวนิาศภยัเครื�องบนิตามเงื�อนไขของแตล่ะสายการบนิที�มกีารเรยีกเกบ็ 

6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

 คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงื�อนไขของกรมธรรม ์ 
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** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซื�อประกนัการเดนิทางสําหรบัครอบคลมุเรื�องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

เพิ�มเตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบี�ยประกนัเร ิ�มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบี�ยประกนัเร ิ�มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที�มอีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  

 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนื�อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที�มอีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนื�อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7. ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% และหัก ณ ที�จา่ย 3%  

อตัราคา่บรกิารนี�ไมร่วม 

 1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ(ทางรฐับาลญี�ปุ่ นประกาศยกเลกิวซีา่ใหก้บัคนไทย ผูท้ ี�

ประสงคจ์ะพํานกัระยะส ั�นในประเทศญี�ปุ่ นไมเ่กนิ15 **ถา้กรณีทางรฐับาลญี�ปุ่ นประกาศใหก้ลบัมาใชว้ซีา่ ผูเ้ดนิทาง

จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิ�มในการขอวซีา่ตามที�สถานทตูกําหนด) 

 2. คา่ใชจ้า่ยอื�นๆ ที�นอกเหนอืที�ระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร - เครื�องดื�ม นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์ 

 3. คา่ภาษีนํ�ามนั ที�สายการบนิเรยีกเก็บเพิ�มภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั�วเครื�องบนิ 

 4. คา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 4,000 เยน /ทรปิ/ตอ่ทา่น 

 

รายละเอยีดเกี�ยวกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ นใหก้บัคนไทย  

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ี�ประสงคจ์ะพํานักระยะสั �นในประเทศญี�ปุ่ นไมเ่กนิ 15 วนั ไมว่า่จะดว้ย

วัตถปุระสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยว เยี�ยมญาต ิหรอืธรุกจิ อาจจะมกีาร ถกูตรวจสอบเอกสารในขั �นตอนการตรวจคนเขา้เมอืง เพื�อเป็น

การยนืยนัวา่มคีณุสมบตัใินการเขา้ ประเทศญี�ปุ่ น 

**เอกสารที�อาจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตั�วเครื�องบนิและเอกสารเรื�องที�พักทางบรษัิทจะ

จัดเตรยีมใหก้บัลกูทัวร ์แตท่ั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัการพจิารณาของกองตรวจคนเขา้เมอืงของญี�ปุ่ น** 

1. ตั�วเครื�องบนิขาออกจากประเทศญี�ปุ่ น  

2. สิ�งที�ยนืยนัวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที�อาจเกดิขึ�นระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น  

    (เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชื�อ ที�อยู ่และหมายเลขโทรศัพทท์ี�ตดิตอ่ไดร้ะหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น (เชน่ คน รูจ้ัก โรงแรม และอื�นๆ) 

4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น 
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หมายเหต ุ: 

 1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ที�จะเลื�อนการเดนิทางในกรณีที�มผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 10 ทา่น 

 2. ขอสงวนสทิธิ�การเก็บคา่นํ�ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ�ม หากสายการบนิมกีารปรับขึ�นกอ่นวันเดนิทาง 

 3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนเที�ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื�องจากสาเหตตุา่งๆ 

 4. บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การ

จลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนําสิ�งของผดิกฎหมาย ซึ�งอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

 5. บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกดิสิ�งของสญูหาย อนัเนื�องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเที�ยวเอง 

 6. เมื�อทา่นตกลงชาํระเงนิมดัจําหรอืคา่ทวัรท์ั �งหมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื�อนไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทั �งหมด  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ท ั�งนี�ข ึ�นอยูก่บัสภาวะอากาศ การเมอืง สาย

การบนิ และราคาอาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ท ั�งนี�ข ึ�นอยูก่บัอตัราแลกเปลี�ยนของเงนิสกลุเยน 

 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี�ปุ่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญี�ปุ่ นตามมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางอเิล็กทรอนกิสท์ี�ยงัมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่

2. กจิกรรมใดๆ ที�จะกระทําในประเทศญี�ปุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิ�งที�ขดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตัเิพื�อการพํานักระยะสั �น 

3. ในขั �นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ี�ไมม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญี�ปุ่ น หรอืมไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไม่

เขา้ขา่ยคณุสมบตัทิี�อาจจะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 


