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วันแรก สนามบินสวุรรณภูม ิ

21.00 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภมู ิช้ันระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) ณ เคาน์เตอร์ C  
   พบกับเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวก ณ บริเวณหน้าเคาน์เตอร์ C  
  *** หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผู้โดยสารขึ้น

เครื่อง ดังนั้นผู้โดยสาร จ าเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 45 นาที *** 
23.50 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบิน TG 642  

(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ช่ัวโมง เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ช่ัวโมง) 

วันที่สอง นาริตะ - วนอุทยานฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัด - หุบเขาโอวาคุดานิ –   โกเทมบะเอ้าท์เลท็  

08.10 น. ถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเช็ค
สัมภาระ น าท่านเดินทางสู่ “วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่” ซึ่งถือว่าเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่มีช่ือเสียงและ
ได้รับ ความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
น าท่าน “ล่องเรือโจรสลัด”   สัมผัสความงามราวกับภาพวาดของทิวทัศน์ของ “ทะเลสาบอาชิ” (ใช้เวลาล่อง 30 
นาที) เชิญท่านเลือกหามุมถูกใจบริเวณ “ดาดฟ้าเรือ” เพื่อบันทึกภาพความงามของทะเลสาบที่มีภูเขาไฟฟูจิเป็น
ฉากหลัง น าท่านมุ่งหน้าสู่ “หุบเขาโอวาคุดานิ” หรือ “หุบเขานรก”  ชมบ่อน้ าแร่ก ามะถันที่สามารถต้มไข่ไห้สุก
ได้พร้อมชิม “ไข่ด า” โดยเช่ือกันว่า เมื่อกินไข่ด า 1 ฟอง จะท าให้มีอายุยืนยาวขึ้น 7 ปี จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ 
“โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท” ที่รวบรวมแบรนด์ระดับโลกมาไว้ด้วยกันบนหุบเขาริม Tomei Expressway ที่
เช่ือมระหว่าง ภูเขาฟูจิ-อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่กับมหานครโตเกียว ให้ท่านได้อิสระกับการเลือกซื้อเลือกชม
สินค้าที่ได้รวบรวมกว่า 165 แบรนด์ดังไม่ว่าจะเป็น  Coach , Bally , Diesel , Gucci , Hugo Boss, Versace, Yves 
Saint Laurent Rive Gauche, Gap และอีกมากมาย หมวดสินค้า Intimate Apparel ได้แก่ Kid Blue และ Triumph 
หมวดสินค้าHome Fashion ได้แก่ Bodum, Fragrance Outlet และ Richard Ginori เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีหมวด
สินค้าอื่นๆ อย่างรองเท้า กระเป๋า เสื้อผ้าเด็ก ซึ่งของทุกช้ินเป็นของแท้และราคาถูกกว่าในห้างสรรพสินค้า ที่รวม
ไว้ในพื้นที่กว่า 400,000 ตารางฟุต ถือเป็นสวรรค์แห่งการช้อปปิ้งของคนญี่ปุ่นโดยเฉพาะให้ท่านได้อิสระช้อป
ปิ้งกันตามอัธยาศัย  

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
พร้อมเสิร์ฟท่านด้วยเมนูพิเศษ “บุฟเฟ่ต์ปูยักษ์” ให้ท่านได้อิ่มอร่อยแบบไม่อั้น 
ที่พัก : TOMINOKO HOTEL หรือเทียบเท่า 
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หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “การอาบน้ําแร่ธรรมชาติ”เพื่อสุขภาพ/ “โอนเซ็น” (Onsen) น้ าแร่ใน
ไสตล์ญี่ปุ่นให้ท่านได้พักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซึ่งชาวญี่ปุ่นเช่ือว่าน้ าแร่ธรรมชาตินี้มีส่วนช่วยเร่ือง โรคภัยไข้เจ็บ
และผิวพรรณเปล่งปลั่ง 

วันที่สาม ทะเลสาบคาวาคูจิโกะ (ชมใบไม้เปลี่ยนสี) – ภูเขาไฟฟูจิ – โอชิโนะ ฮักไก – โตเกียว –ช้อปปิ้งชินจูก ุ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ที่ห้องอาหารของโรงแรม  
น าท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบคาวาคูจิโกะ สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยว ในแถบนี้ใบไม้จะเปลี่ยนสี
เป็นสีแดงอมส้มประมาณปลายเดือนตุลาคม  (ช่วงเวลาของใบไม้เปลี่ยนสี อาจจะคลาดเคลื่อนแตกต่างกันไปใน
แต่ละปี ซึ่งขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ และอุณภูมิ) น าท่านเดินทางสู่ “ภูเขาไฟฟูจิ” สัญลักษณ์ของแดนอาทิตย์อุทัย
แห่งนี้ และยังเป็นภูเขาไฟที่มีลักษณะงดงามที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง โดยมีความสูงประมาณ 3,776 เมตร ซึ่งมีหิมะ
ปกคลุมบนยอดเขาตลอดทั้งปี น าท่านขึ้นสัมผัสบรรยากาศและกลิ่นอายอย่างใกล้ชิดที่ “สถานีที่ 5” บนระดับ
ความสูงที่ 2,500 เมตร (ในกรณีที่อากาศเอื้ออํานวย) อิสระให้ท่านได้บันทึกภาพความงามของภูเขาไฟแห่งนี้ 
พร้อมทั้งเลือกชมและซื้อ “สินค้าพื้นเมืองและขนมอร่อย” มากมายตามอัธยาศัย จากนั้นเดินทางสู่ โอชิโนะ  ฮัก
ไก  บ่อน้ าศักดิ์สิทธ์ิ และยังเป็นจุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิได้สวยงามที่สุดอีกจุดหนึ่งซึ่งเป็นที่ได้รับความนิยม จาก
นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นเป็นอย่างมากและที่นี่ยังมีบ่อน้ าศักดิ์สิทธ์ิอันแสนบริสุทธ์ิซึ่งเกิดจากน้ าฝนไหลผ่าน
ด้านบนภูเขาไฟฟูจิและผ่านเข้ามาภายใน และสุดท้ายไหลลงสู่ด้านล่างซึ่งใช้เวลายาวนานถึง 3 - 4 ปี ซ่ึงน้ าในบ่อ
นี้ชาวบ้านเช่ือกันว่าถ้าน ามาดื่มนอกจาก จะได้ความสดช่ืนจากการลิ้มรสน้ าอันสะอาดบริสุทธ์ิแล้ว  ยังจะท าให้
สุขภาพแข็งแรงและจะมีโชคดีอีกด้วยที่นี่ท่านสามารถซื้อของที่ระลึก จากร้านค้าที่ตั้งอยู่ภายในบริเวณนี้อย่าง
เพลิดเพลินสุขส าราญ 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ “มหานครโตเกียว” เมืองหลวงปัจจุบันของญี่ปุ่น ที่คลาคล่ าไปด้วยผู้คน และ
เทคโนโลยีล้ ายุคมากมาย และเพื่อเป็นการเอาใจเหล่านัก  “Shopaholic” ดัวยการพาตะลุยย่านช้อปปิ้งช้ันน าของ
ชาวญี่ปุ่นที่ถือว่าเป็น “แหล่งอัพเดทเทรนด์” ของชาวปลาดิบ ณ ย่านการค้า “ชินจูกุ” หรือ “ศูนย์กลางที่สองแห่ง
นคร”  ย่านความเจริญอันดับหนึ่งของนครโตเกียวในปัจจุบัน  เชิญท่านเลือก “ชมและซื้อ” สินค้ามากมาย อาทิ
เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูป, MP-3, Walkman, CD-Player, คอมพิวเตอร์, Note Book, นาฬิกา, เสื้อผ้า และ
เครื่องส าอาง เป็นต้น  

คํ่า  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ร้าน ROKKASEN  
(รับประกันความอร่อยโดยผลการโหวต T.V. ASAHI) 
**บริการท่านด้วยบุฟเฟ่ต์บาร์บีคิวสไตล์ญี่ปุ่น หลากหลายด้วยเนื้อนานาชนิด อาทิ เนือ้สันนอก เนื้อสันใน 
เนื้อไก่ ขาปูทาราบะ ปลาหมึก และผักสดนานาชนิด นํามายา่งบนกระทะพร้อมทั้งน้ําจ้ิมสูตรพิเศษ** 
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ที่พัก : GRAND PALACE HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่สี ่  โตเกียว – คามาคุระ – พระพุทธรูปไดบุตสึ – โยโกฮามา - พิพธิภัณฑ์ราเม็ง – ไชน่าทาวน ์

เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ที่ห้องอาหารของโรงแรม  
น าท่านเดินทางสู่ เมืองคามาคุระ ที่โอบล้อมด้วยขุนเขาและป่าไม้ที่คงความอุดมสมบูรณ์แลเป็นเมืองที่ติดทะเล 
ซึ่งเป็นท าเลที่ถูกต้องตามหลัก ฮวงจุ้ย จากนั้นน าท่านชม  พระพุทธรูปไดบุทสึ หรือ พระอมิตตาพุทธ นิโอยุ
ราอิ แปลว่า พระพุทธรูปองค์ใหญ่ สร้างจากส าริด เมื่อปี ค.ศ.1795 ความสูงขององค์พระ 11.35 เมตร มีน้ าหนัก 
122 ตัน ตั้งอยู่กลางลานโล่งแจ้ง หันหน้าไปทางมหาสมุทรแปซิฟิก ซึ่งอดีตองค์พระได้ประดิษฐานอยู่ในวิหาร 
แต่เนื่องจากเกิดสึนามิได้พัดผ่านหลายคร้ังและท าให้วิหารได้พังทลาย แต่องค์พระไม่ได้รับความเสียหายแต่
อย่างใด จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ โยโกฮาม่า เมืองท่าที่มีความส าคัญแห่งหนึ่งของญี่ปุ่นตั้งแต่สมัยอดีตจนถึง
ปัจจุบัน จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ราเม็ง ให้ท่านได้ตามรอยความอร่อยของสุดยอดราเม็งในรายการ 
TV CHAMPION และ เป็นศูนย์รวมร้านราเมงที่มีชื่อเสียงทั่วทั้งประเทศไว้ที่นี่ 

เที่ยง  อาหารกลางวัน ฟรี !! คูปองมูลค่า 1,000 เยน เพื่อเลือกรับประทานราเม็งร้าน 
ที่ท่านชื่นชอบ ณ พิพิธภัณฑ์ราเม็ง  
น าท่านเที่ยวชม ย่านไชน่าทาวน์ ของประเทศญี่ปุ่นซึ่งที่โยโกฮาม่า ถือเป็นชุมชนชาวจีนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ
ญี่ปุ่น เกิดขึ้นเมื่อปี ค.ศ 1859 หลังจากที่ประเทศญี่ปุ่นเปิดเมืองท่าให้มีการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศ ที่นี่เป็น
แหล่งรวมของร้านอาหารและภัตตาคารมากกว่า 500 ร้าน รวมทั้งยังมีร้านขายของที่ระลึก และผลิตภัณฑ์ที่ท า
ด้วยมืออีกมากมาย ภายในยังเป็นที่ตั้งของ วัดคันเทอิเบียว ซึ่งชาวจีนที่อาศัยอยู่ให้ความเคารพนับถืออีกด้วย  
สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ “มหานครโตเกียว” 

ค่ า  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก : GRAND PALACE HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่ห้า              สวนเมจิ (ชมใบไม้เปลี่ยนสี) – วัดอะซากุสะ – ถ่ายรูปโตเกยีวสกายทรี – โอไดบะ –ฮาเนดะ    
เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ที่ห้องอาหารของโรงแรม  

(กรุณาตรวจสอบสัมภาระให้เรียบเรียบ เพื่อเตรียมเดินทางไปสนามบิน) 
น าท่านเดินทางสู่ สวนเมจิ ที่นี่มีต้นอิโจหรือแป๊ะก๊วยเรียงรายอยู่เต็ม 2 ทางเดิน กว่า 140 ต้น ใบไม้สีเขียวค่อย ๆ 
ต้นฮิโจ จะเปลี่ยนสีจากสีเขียวเป็นสีเหลือง และร่วงลงสู่พ้ืน จนพื้นกลายเป็นสีเหลืองดูสวยงาม น่ามองย่ิงนัก ซึ่ง
เป็นสวนที่ติดอันดับสวนสวยแห่งหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น โดยปกติตั้งแต่เดือนตุลาคม-ต้นเดือนธันวาคมของทุกปี 
จะตรงกับฤดูใบไม้เปลี่ยนสี [ขึ้นกับสถานที่ในแต่ละภูมิภาคของญี่ปุ่น] สวนแห่งนี้จะได้รับความนิยมจากชาว
โตเกียวมาชมใบไม้เปลี่ยนสีสัน จากสีเขียว เป็นสีเหลืองและสีแดง อิสระท่านจะได้ถ่ายรูปและชมความงามของ
ใบไม้ที่เปลี่ยนสี ที่รอทุกท่านมาเยือน (ช่วงเวลาของใบไม้เปลี่ยนสี อาจจะคลาดเคลื่อนแตกต่างกันไปในแต่ละปี 
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ซึ่งขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ และอุณภูมิ) น าท่านเดินทางสู่ “วัดอาซะกุซ่าคันนอน” วัดเก่าแก่ที่สุดในโตเกียว ... 
เชิญท่านกราบนมัสการขอพรจาก “องค์เจ้าแม่กวนอิม” ที่เป็นทองสัมฤทธ์ิ มีขนาดเล็กเพียง 5.5 เซนติเมตร 
พร้อมถ่ายภาพความประทับใจกับ “โคมไฟขนาดยักษ์” ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก สูง 4.5 เมตร หากมีเวลา เชิญ
ท่านเลือกชมและเช่าเครื่องรางของขลังอันศักดิ์สิทธ์ิของวัดแห่งนี้ หรือจะเลือก เดินที่ “ถนนนาคามิเซะ” ท่านจะ
ได้ชมและซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกที่เป็นสินค้าพื้นเมือง “Made In Japan” แท้ๆ รวมทั้งข้าวของเคร่ืองใช้
คุณภาพดี มากมาย อาทิ ร่ม, หมวก, รองเท้า, กระเป๋า, เสื้อผ้า เป็นต้น หรือจะเลือกชิมขนมอร่อยสไตล์ญี่ปุ่นตาม
อัธยาศัย พร้อมให้ท่านได้ เก็บภาพ โตเกียว สกาย ทรี  (ด้านนอก) หรือที่เรียกว่า The New Tokyo Tower แลนด์
มาร์คแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว สุดยอดสถาปัตยกรรม ที่มีความสูงถึง 634 เมตร ณ เมืองโตเกียวมหานครที่มี
ความเจริญเป็นอันดับต้นๆของโลก โดยภายในโตเกียว โตเกียว สกาย ทรี มีสิ่งอ านวยความ สะดวกครบครัน 
เช่น ตึกส่งสัญญาณคลื่นโทรทัศน์แบบดิจิตัล, วิทยุ, ระบบเครือข่ายไร้สาย, ห้องส่งสัญญาณโทรทัศน์ในโตเกียว, 
พื้นที่เพื่อการค้า, และจุดชมวิว 2ระดับ อยู่ที่ความสูง 350 เมตร และ450 เมตร    

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านเดินทางสู่ย่าน “โอไดบะ” แผ่นดินแห่งใหม่ที่เกิดจากการถ่มทะเลด้วยขยะ ... แหล่งรวมเทคโนโลยีล้ ายุค
และทันสมัย รวมแหล่งช้อปปิ้งและบันเทิงขนาดใหญ่  อาทิ ชิงช้าสวรรค์ใหญ่ที่สุดของโลก ... ท่านสามารถลอง
สัมผัสบรรยากาศของอ่าวโตเกียวที่มี “สะพานเรนโบว์” (Rainbow Bridge) พาดผ่านและมีแสงสีของกรุงโตเกียว
ยามค่ าคืนเป็นฉากหลัง รวมทั้ง “เทพีเสรีภาพ” เวอร์ช่ันญี่ปุ่นยืนถือคบเพลิงอยู่ริมอ่าว (ไม่รวมค่าชิงช้าสวรรค์, 
ค่าเข้าชม และเครื่องเล่นต่างๆ) รวมถึงยังมีห้างสรรพสินค้าชั้นน าให้ท่านได้เพลิดเพลินในการช้อปปิ้ง อาทิ “อค
วา ซิตี้” แหล่งช้อปปิ้งช่ือดังริมอ่าวโตเกียว ช้ันบนได้จ าลองร้านต่างแบบญี่ปุ่นย้อนยุคแบบบรรยากาศงานวัด 
อ่าวโตเกียวนับว่าเป็นสถานที่นัดออกเดทของหนุ่มสาวญี่ปุ่นที่ได้รับการโหวตว่าโรแมนติคที่สุด  “Diver City 
Tokyo Plaza” ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวภายใต้คอนเซ็ปท์  “Theatrical City Space” แหล่งช้อปปิ้ง
ขนาดใหญ่ที่มีร้านค้าต่าง ๆ มารวมตัวกันถึง 154 ร้าน อาทิ Uni Qlo, Zara, H&M, Coach, Lacoste, Forever 21, 
Diesel ฯลฯ นอกจากการเป็นแหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ขอแนะน าไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาด คือ  คือการถ่ายรูปคู่กับ
เจ้าหุ่นยนต์ GUNDAM RG1/1 RX-78-2 GUNDAM Ver.GFT ซึ่งขนาดเท่ากับของจริงด้วยอัตราส่วน 1:1 มี
ความสูงถึง 18 เมตร “พัลเล็ตทาวน์” ประกอบด้วยอาคารส านักงานทันสมัย, ช้อปปิ้งมอลล์ขนาดใหญ่ , โชว์รู
มรถยนต์โตโยต้า มีรถสวยงามมากกว่า 300 คัน, สวนสนุกวิทยาศาสตร์ของบริษัทเซงะ, โรงแรม 5 ดาว และศูนย์
จัดแสดงสินค้านิทรรศการที่ทันสมัยที่สุดของประเทศญี่ปุ่น  ให้ท่านได้ตื่นตาตื่นใจกับ “เมกาเว็ป โตโยต้า 
MEKAWEB TOYOTA” โลกแห่งยานยนต์ที่น ามาจัดแสดงด้วยสื่อผสมได้อย่างน่าสนใจ ตั้งแต่ฮิสทอร่ีการาจที่
จัดแสดงรถยนต์โตโยต้าตั้งแต่ช่วงทศวรรษที่ 70, โตโยต้าซิตี้โชว์เคส และโตโยต้ายูนิเวียร์ ซิตี้ดีไซน์ โชว์เคส ที่
จัดแสดงรถยนต์โตโยต้ารุ่นปัจจุบัน และรถยนต์ต้นแบบแห่งอนาคตรวมทั้งเทคโนโลยีอันก้าวหน้าในโลกยนต์
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กรรมส าหรับอนาคต “Venus Fort” ห้างสรรพสินค้าที่มีกว่า 150 ร้าน แต่งในสไตล์อิตาเลียน และมีการจ าลอง
บรรยากาศให้เหมือนอยู่แถบยุโรป นอกจากนี้ยังมีการสร้างท้องฟ้าจ าลองแบบ “Open Space” ที่สามารถ
ปรับเปลี่ยนสีสันได้จากระบบคอมพิวเตอร์ ด้านในจะมีลานน้าพุที่สวยมากโดยทุกหนึ่งช่ัวโมงจะมีการแสดง
แสงสีประกอบบทเพลงที่น่าประทับใจ อีกสิ่งหนึ่งที่พลาดไม่ได้คือรูปปั้นสิงโต ที่รอให้นักท่องเที่ยวลองเอามือ
ใส่ปากเพื่อพบกับความสนุกสนาน 

ค่ า  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
สมควรแก่เวลา นาํท่านเดินทางสู่ “สนามบินฮาเนดะ”  

วันที่หก              สนามบินฮาเนดะ – สนามบินสุวรรณภูม ิ

00.20 น. เดินทางจาก สนามบินฮาเนดะ โดย สายการบินไทย เที่ยวบิน TG 661 
04.50 น. ถึง สนามบินสวุรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 

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

หมายเหตุ :  รายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นต้น 
 
 
 

 

อัตราค่าบริการ เดินทาง 4 – 9 ธ.ค. / 10 - 15 ธ.ค. 57 
ผู้ใหญ่ ท่านละ                                                                       ท่านละ 55,900.- บาท 

เด็กอายุตํ่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม)      ท่านละ 52,900.- บาท 
เด็กอายุตํ่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม)  ท่านละ 48,900.- บาท 
พักเดี่ยวเพิ่ม                                                                          ท่านละ 6,900.- บาท 
มีต๋ัวแล้วลด                                                                           ท่านละ 15,000.- บาท 
 
อัตราค่าบริการนี้รวม 

1. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป – กลับช้ันทัศนาจร ตามเส้นทางและสายการบินที่ได้ระบไุว้ในรายการ  
2. ค่าที่พัก  ห้องละ 2 ท่าน  ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ  หรือระดับเดียวกัน 
3. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทกุชนิด  ตามที่ได้ระบไุว้ในรายการ 

*** ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะลูกค้าที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือท่องเที่ยวหรือส ารวจเส้นทางเท่านั้น หากท่านถูก
เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของทางประเทศไทยและญี่ปุ่นปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ถือเป็นเหตุผลที่อยู่นอกเหนือ
ความรับผิดชอบของทางบริษัท ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นแก่ท่าน *** 
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4. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอ านวยความสะดวกให้กับท่านในตลอดการเดินทาง 
5. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ  1,000,000.- บาท  

(หากอายุเกิน 70 ปีขึ้นไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดนิทาง 50%) 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว  อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น 
2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 
3. ค่าท าหนังสือเดินทาง 
4. ค่าภาษีเช้ือเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก !!!!! 
5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าราคา 1,655 บาท (ประกาศยกเว้น ณ วันที่ 1 ก.ค. 56) 

เงื่อนไขการชําระเงิน  สําหรับการจอง กรุณาชําระมัดจํา ท่านละ 10,000.- บาท    
 ชําระยอดทั้งหมดก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 14 วัน 

 
การยกเลิก : กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันท าการ มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงนิมัดจํา 
   กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันท าการ ทางบริษัทฯ มีความจําเป็นต้องหัก 50% ของอัตราค่าบริการ 
  กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทัง้หมด 
หมายเหตุ :  รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และ
อัตราแลกเปลี่ยนโดยทาง บริษัทฯ จะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นส าคัญทีสุ่ดทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ
ต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การน าสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถกูต้อง และความประพฤติ
ส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ และการยกเลิกเที่ยวบิน 
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การยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่นให้กับคนไทยเริ่มบังคับใช้ในวันท่ี 1 กรกฏาคม พ.ศ.2556 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย (เอกสารที่จะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้า
ประเทศ)  
จากมาตรการยกเว้นวีซา่เข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ท่ีประสงค์จะพ านักระยะส้ันในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะ
ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเท่ียว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมี
คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น ดังต่อไปน้ี 
1. ต๋ัวเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น 
2. ส่ิงท่ียืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีอาจเกิดขึ้นในระหว่างท่ีพ านักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต 
เป็นต้น) 
3. ชือ่ ท่ีอยู ่และหมายเลขติดต่อในระหว่างท่ีพ านักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ) 
4. ก าหนดการเดินทางระหว่างท่ีพ านักในประเทศญี่ปุ่น 
คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุน่ (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุน่ด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
1.หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ 
2.กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท าในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นส่ิงท่ีขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติการพ านักระยะส้ัน 
3.ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกิน 15 วัน 
4.เป็นผู้ท่ีไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้า
ข่ายคุณสมบัติท่ีจะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ 
 


