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วนัท่ี รายการทวัร ์
ม้ืออาหาร 

เชา้ กลางวนั ค า่ 

วนัแรก สนามบินสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ ) JL034 (21.55-06.10) - - - 

วนัท่ีสอง 

สนามบินฮาเนดะ – ยามานาคาโกะ – คาบะบสั – เจดียชู์เรโตะ –   

Toki No Sumika illumination 

 FUJI SUN PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า 

- ✓ HTL  

 

วนัที่สาม 

โอชิโนะ ฮกัไก – เมืองคามาคูระ – นัง่รถไฟเอโนเด็น – พระใหญ่ 

ไดบุทสึ – โตเกียว - โอไดบะ  ✓ ✓ - 

 SHINJUKU WASHINGTON HOTEL หรือเทียบเท่า          

วนัท่ีสี่ 

สวนโชวะ คิเนน – วดัอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี – สวนเมจิจิงกูไก

เอ็น – ชอ้ปป้ิงชินจูกุ  ✓ ✓ - 

 SHINJUKU WASHINGTON HOTEL หรือเทียบเท่า          

วนัท่ีหา้ 

เมืองเก่าซาวาระ – วดันาริตะซนัชินโชจิ  – ชอ้ปป้ิง อิออน – สนามบิน

นาริตะ – สนามบินสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ ) 

JL 707 (18.20-23.00) 

✓ -  
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ก าหนดการเดินทาง 

***ราคาขายเป็นราคาโปรโมชัน่ไม่มีราคาเด็ก*** 

 

วนัแรกของการเดินทาง    กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ 

19.00 พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) 

เคาน์เตอร์ สายการบินเจแปน แอรไ์ลน ์พบกับเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับ

และอ านวยความสะดวก ณ บริเวณหน้าเคาน์เตอร์   

21:55 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินเจแปนแอรไ์ลน ์เที่ยวบิน

ที่ JL 034  (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

วนัที่สองของการเดินทาง สนามบินฮาเนดะ – ยามานาคาโกะ – คาบะบสั – เจดียชู์เรโตะ –   

Toki No Sumika Illumination 

06:10   ถึง สนามบินฮาเนดะ ประเทศญี่ปุ่ นดินแดนอาทิตยอ์ุทยั ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเขา้เมือง 

ยามานาคาโกะ เป็นทะเลสาบที่มีขนาดใหญ่ที่สดุในบรรดาทะเลสาบ 5 แห่งรอบภเูขาไฟฟูจิ และได้รับการ

พัฒนาให้เป็นเมืองเลก็ๆมีโรงแรม โฮมสเตย์ ที่แคมป้ิง และร้านอาหารบริเวณทศิตะวันตกและทศิตะวันออก 

สามารถมองเหน็ทศันียภาพอันงดงามของภเูขาไฟฟูจิได้โดยรอบ  

 
ช่วงการเดินทาง 

 
ผูใ้หญ่พกั หอ้งละ 2 ท่าน 

 
พกัท่านเดี่ยว จ่ายเพิม่ 

 
จ านวนท่ีนัง่ 

10 – 14 ธ.ค.65 55,999. - 6,000. - 30 

น ้ำหนักกระเป๋ำ 
สูงสุด 46 กก. 

บริกำรอำหำรร้อน 
ทัง้ขำไป-ขำกลบั 

เครื่องล ำใหญ่นัง่สบำย 
Best Economy Class 2018 
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คาบะบสั เป็นรถที่สามารถวิ่งได้ทั้งบนบกและในน า้ โดยนักท่องเที่ยวจะเพลิดเพลินไปกับภเูขาฟูจิและ

ทะเลสาบยามานาคา พร้อมการผจญภัยบนรถบสัสะเทนิน า้สะเทนิบก ได้ชมวิวในป่ารอบ ๆ ทะเลสาบและ

เรียนรู้ เก่ียวกับธรรมชาติและประวัติศาสตร์ของพื้นที่รวมถึงล่องเรือชมทวิทศัน์ของภเูขาฟูจิแลนด์มาร์คส าคัญ 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 เจดียชู์เรโตะ ต้ังอยู่ที่เมืองฟูจิโยชิดะ สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสาวรีย์วีรชน ต้ังอยู่ในตอนกลางระหว่างภเูขาอาราคุ

ระยามะ บริเวณโดยรอบคือสวนอาราคุระยามะเซน็เกง็ ความสวยงามของบรรยากาศรอบๆ เจดีย์กจ็ะ

เปลี่ยนไปตามฤดูทั้งสี่ของญี่ปุ่ นอีกทั้งยังเป็นแหล่งชมวิวภเูขาไฟฟูจิแหล่งใหม่ที่สามารถเหน็วิวภเูขาไฟฟูจิได้

ในอีกมุมหน่ึง 

 Toki No Sumika Illumination โทคิ-โนะ-สุมกิะ เป็นออนเซ็นรีสอร์ทที่ผู้มาเยือนจะได้เพลิดเพลินกับวิว

ภเูขาไฟฟูจิ (Mt. Fuji) อย่างเตม็ตา ซ่ึงตามจุดต่างๆ จะเตม็ไปด้วยการประดับตกแต่งแสงไฟสดุแสนโรแมน

ติก ไม่ว่าจะเป็นอุโมงค์แห่งแสงไฟ หรือจะเป็นอนุสาวรีย์ที่ส่องแสงประกายเป็นสีรุ้งอย่าง นิจิโนะฮิคะริระ 

นอกจากน้ียังมีการแสดงโชว์เลเซอร์ในม่านน า้พุแสงไฟแห่งแวร์ซายอีกด้วย (ธีมงานในแต่ละปีจะแตกต่างกัน

ออกไป)  

 ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

   ที่พกั  FUJI SUN PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า บุปเฟ่ตข์าปูยกัษ ์

**จากนั้นพกัผ่อนและผ่อนคลายอิริยาบถกบัการ “แช่ออนเซ็น” การแช่น ้าแร่ท่ีคนญ่ีปุ่นเช่ือกนัว่าจะช่วยกระตุน้การ

ไหลเวียนของโลหิตและช่วยใหผ้วิพรรณดีขึ้ น** 
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วนัที่สามของการเดินทาง โอชิโนะ ฮกัไก – เมืองคามาคูระ – นัง่รถไฟเอโนเด็น – พระใหญ่ไดบุทสึ – 

โตเกียว – โอไดบะ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 โอชิโนะ ฮกัไก หรือ หมู่บ้านน า้ใส ถือเป็นหมู่บ้านแห่งการท่องเที่ยวที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ

เอาไว้ได้อย่างดี ในหมู่บ้านมีบ่อน า้ใสที่เป็นน า้ที่ละลายมากจากหิมะบนภูเขาไฟฟู ที่น่ีมีความสวยงามในระดับ

ที่ว่าได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกทางธรรมชาติในปีค.ศ. 1934 และได้รับคัดเลือกให้เป็นหน่ึงในภมูิทศัน์

ทางน า้ที่งดงามร้อยอันดับในปี ค.ศ. 1985 อีกด้วย และยังเป็นอีกหน่ึงสถานที่ที่เราสามารถมองเหน็วิวฟูจิด้วย

หากวันน้ันเป็นวันที่ฟ้าเปิด 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย รถไฟฟ้าสายเอโนชิมะ (Enoshima Dentetsu Line) คือรถไฟสายยอดนิยมต้ังแต่ในหมู่คนท้องถ่ินไปจนถึง

นักท่องเที่ยว มีชื่อที่เรียกกันง่ายๆ โดยทั่วไปว่า “เอโนเดน็ (Enoden)” เป็นรถไฟท้องถ่ินที่ช่วยให้การเดินทาง

ท่องเที่ยวคามาคุระ (Kamakura) และเกาะเอโนะชิมะ (Enoshima Island) เป็นเรื่องแสนสะดวกสบาย จาก

ภายในขบวนรถมองออกไปจะเหน็ทวิทศัน์ข้างทางและวิวทะเลสวยงาม  

พระใหญ่ไดบุทสึ เป็นพระพุทธรูปที่ส าคัญที่สุดในเมืองคามาคุระ ต้ังอยู่ในวัดโคโตะกุอิน พระพุทธรูปไดบุทสึ

มีความสูงถึง 13.35 เมตร น ้าหนัก 95 ตัน เป็นพระพุทธรูปที่ใหญ่เป็นอันดับสองในญี่ปุ่ น รองจากหลวงพ่อ

โต แห่งวัดโทไดจิ เมืองนารา พระใหญ่ไดบุทสึสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1252 ในตอนแรกน้ันพระพุทธรูปอยู่ในห้อง

โถงของวัด แต่ตัววัดได้รับความเสียหายจากพายุและแผ่นดินไหว อยู่หลายครั้ง จนในที่สุดไม่มีตัวอาคารของ

วัด พระใหญ่ไดบุทสึจึงได้ต้ังอยู่กลางแจ้งจนถึงปัจจุบันน้ี  
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โอไดบะ เป็นเมืองที่เกิดจากการน าขยะมาถมทะเลจนกลายเป็นเกาะขนาดใหญ่บริเวณอ่าวโตเกียวเพื่อ

ประโยชน์ในการป้องกันประเทศ แต่ปัจจุบันโอไดบะได้กลายมาเป็นเขตเศรษฐกิจอีกแห่งของประเทศ 

เน่ืองจากเตม็ ไปด้วยร้านค้ากว่า 150 ร้าน โซนอาหาร ห้างสรรพสินค้า และอ่ืนๆอีกมากมาย นอกจากน้ันยัง

เตม็ไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นสะพานสายรุ้ ง เป็นต้น และในบริเวณเดียวกันสามารถ

เดินไปถ่ายภาพคู่แลนด์มาร์คเทพีเสรีภาพที่โอไดบะ  

ค า่ อิสระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

   ที่พกั  SHINJUKU WASHINGTON HOTEL หรือเทียบเท่า          

 

วนัที่ส่ีของการเดินทาง สวนโชวะ คิเนน – วดัอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี – สวนเมจิจิงกูไกเอ็น   

ชอ้ปป้ิงชินจูกุ  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

สวนโชวะ คิเนน ถูกสร้างขึ้ นเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี ของจักรพรรดิโชวะ มีขนาดใหญ่ถึง 

16,300 เอเคอร์ สวนแห่งน้ีต้ังอยู่ใกล้สถานี Tachikawa Station ทางทศิตะวันตกของโตเกียว ภายในแบ่งโซน

ออกเป็น 2-3 สวน โดยเชื่อมต่อกันด้วยเส้นทางส าหรับเดินเท้าและจักรยาน หน้าทางเข้าหลักจะเรียงรายด้วย

ต้นกิงโกะ(ginkgo) และต้นเมเป้ิลล้อมรอบสวนญี่ปุ่ น ซ่ึงสวยงามเป็นพิเศษในฤดูใบไม้ร่วง (ตามสภาพ

อากาศ) 

วดัอาซากุสะ วัดที่ได้ช่ือว่าเป็นวัดที่มีความศักด์ิสิทธิ์ และได้รับความเคารพนับถือมากที่สุดแห่งหน่ึงใน

กรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมทองค าที่ ซ่ึงมักจะมีผู้คนมากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริ

มงคลตลอดทั้งปี ประกอบกับภายในวัดยังเป็นที่ต้ังของโคมไฟยักษ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกด้วยความสูง 4.5 

เมตร ซ่ึงแขวนห้อยอยู่ ณ ประตูทางเข้าที่อยู่ด้านหน้าสุดของวัด ที่มีชื่อว่า “ประตูฟ้าค ารณ” บริเวณทางเข้าสู่

ตัววิหารจะมีถนนนากามิเซะ  ซ่ึงเป็นที่ต้ังของร้านค้าขายของที่ระลึกพื้ นเมืองต่างๆ มากมาย เช่น หน้ากาก 

ของเล่น รองเท้า พวงกุญแจที่ระลึก และขนมนานาชนิด ทั้ง เมล่อนปังในต านาน ดังโงะหนึบหนับ และน้อง

ปลาขนมไทยากิ ฯลฯ ให้ทุกท่านได้เลือกซ้ือเป็นของฝากของที่ระลึก 
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จากน้ันน าท่านยืนถ่ายรูป กับโตเกียวสกายทรี (ด้านนอก) ที่บริเวณสะพานข้ามแม่น ้าสุมิดะหน่ึงในแลนด์

มาร์คของโตเกียวเป็นหอคอยส่งสัญญาณโทรทศัน์ที่เป็น สิ่งปลูกสร้างที่สูงที่สุดในญี่ปุ่ น และเป็น หอคอยที่สุด

ที่สูงในโลก ต้ังอยู่ที่เขตสุมิดะ หน้าที่หลักของโตเกียวสกายทรีคือการกระจายสัญญาณสื่อสารแบบดิจิตอล

น่ันเองและโตเกียวสกายทรียังแทรกความเป็นมาของท้องถ่ินเอาไว้ด้วย ความสูงของหอคอยที่ 634 เมตร มา

จาก มุซาชิคุนิ ชื่อเรียกในอดีตของแถบนี้  ซ่ึงตัวเลข 634 สามารถอ่านตามเสียงตัวเลขเป็น มุซาชิ ได้ 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

สวนเมจิจิงกูไกเอ็น เพื่อชมใบแป๊ะก๊วยในช่วงใบไม้เปลี่ยนสี (ประมาณกลางเดือนพฤศจิกายน – ต้นเดือน

ธันวาคม) เป็นจุดชมต้นแปะกว๊ยขึ้นชื่อของจังหวัดโตเกียว เป็นที่นิยมทั้งในชาวญี่ปุ่ นและชาวต่างชาติ สวนแห่ง

น้ีจริงๆแล้วสามารถสนุกได้ตลอดปี แต่ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงถนนทางเข้าจะกลายเป็นสีเหลืองทองอร่ามสวยงาม

เหมาะแก่การถ่ายรูปเป็นอย่างมาก และส่วนในช่วงฤดูร้อนมีการจัดงานเทศกาลดอกไม้ไฟอันมีชื่อเสียง และใน

ฤดูอ่ืนๆกย็ังมีอีเว้นทใ์นสนุกตลอดปีอีกด้วย (ตามสภาพอากาศ) 

แหล่งช้อปป้ิงชื่อดังในโตเกียวอย่างชินจูกุ ให้ท่านอิสระและเพลิดเพลินกับการช้อปป้ิงสินค้ามากมายทั้ง

เครื่องใช้ ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องเล่นเกมส์ หรือสินค้าที่จะเอาใจคุณผู้หญิงด้วย กระเป๋า 

รองเท้า เสื้อผ้า แบรนด์เนม เสื้อผ้าแฟชั่นส าหรับวัยรุ่น เครื่องส าอางยี่ห้อดังของญี่ปุ่ นไม่ว่าจะเป็น KOSE, 

KANEBO, SK II, SHISEDO และอ่ืนๆ อีกมากมาย 

ค า่ อิสระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

   ที่พกั  SHINJUKU WASHINGTON HOTEL หรือเทียบเท่า          
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วนัที่หา้ของการเดินทาง เมืองเก่าซาวาระ – วดันาริตะซนัชินโชจิ – ชอ้ปป้ิง อิออน – สนามบินนาริตะ – 

สนามบินสุวรรณภูมิ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เมืองเก่าซาวาระ ถือเป็นสถานที่ที่ดีที่สุดแห่งหน่ึงในการสัมผัสประวัติศาสตร์ญี่ปุ่ นในภมูิภาคคัน หรือที่รู้ จัก

ในอีกชื่อว่า โคเอโดะ หรือเอโดะน้อย สิ่งที่คุณจะได้พบที่น่ี คือ บรรยากาศของยุคเอโดะของญี่ปุ่ นที่สัมผัสได้

จากตึกเก่าๆ งานฝีมือแบบด้ังเดิม และประวัติศาสตร์ความเป็นอยู่ของพื้นที่แห่งน้ี 
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วดันาริตะซนัชินโชจิ เป็นวัดในพระพุทธศาสนาที่ต้ังอยู่ในเมืองนาริตะ จังหวัดชิบะที่วัดแห่งน้ีมีรูปเคารพของ

องค์ฟุโดเมียวโอ ที่มีชื่อเรียกขานกันมาต้ังแต่สมัยโบราณว่า "นาริตะฟุโด" ประดิษฐานเป็นองค์พระประธาน 

ถือเป็นหน่ึงในศาสนสถานส าคัญที่เป็นศูนย์กลางความศรัทธาต่อองค์ฟุโดเมียวโอ 

เที่ยง  อิสระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

อิออน ชอ้ปป้ิงมอลล ์ภายในตัวห้างมีร้านค้าต่างๆมากถึง 150 ร้าน ซ่ึงตกแต่งในรูปแบบที่ทนัสมัยสไตล์ญี่ปุ่ น 

สินค้ามากมายหลากหลายให้เลือกต้ังแต่เสื้ อผ้าแฟชั่น อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบ้าน รวมไปถึง

เครื่องส าอางค์ ขนมญี่ปุ่ นต่างๆและยังมีร้านค้ามากมายไม่ว่าจะเป็น Muji, 100 yen shop, Sanrio store, 

Capcom games arcade และกย็ังมีซุปเปอร์มาร์เกตขนาดใหญ่ให้เราได้เลือกซ้ือของอีกด้วย 

  สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบินนาริตะ 

18:20  ออกเดินทางจากสนามบินนาริตะ โดยสายการบินเจแปนแอรไ์ลน ์เที่ยวบิน JL707 

23:00  ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจมิรูล้ืม 
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ประกาศศส าคญั: รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่าน้ัน ค่าทวัร์ที่จ่ายให้กับบริษัท เป็นการช าระแบบจ่ายช าระ

ขาด และบริษัทได้ช าระให้กับสายการบินและสถานที่ต่างๆ แบบช าระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง  ฉะน้ันหากท่านไม่ได้ร่วม

เดินทางหรือใช้บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใด หรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ 

(ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่ น)  ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิการคืนเงินรวมทั้งค่าตั๋วเครื่องบินให้แก่ท่าน 

 

 

 

 

 

 

ตามประกาศของรัฐบาลญี่ปุ่ น (อัพเดท 27พ.ค.65) ส าหรับการมาตรการเปิดรับนักท่องเที่ยว ต้ังแต่วันที่ 10 

มิถุนายน 65 ที่เดินทางมาในรูปแบบคณะทวัร์    กลุ่มสีน า้เงิน (เสี่ยงต ่า) ประเทศไทยจัดอยู่ในกลุ่มน้ี 

- ไม่ต้องตรวจRT-PCRที่สนามบินญี่ปุ่ น 

- ไม่ต้องกักตัว 

- ไม่ต้องแสดงผลการฉีดวัคซีน (vaccine certificate) 

-นักท่องเที่ยวจ าเป็นต้องดาวน์โหลด 4แอปพลิเคชั่นในโทรศัพทส์่วนตัวดังน้ี  

1. My SOS เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุข กรณีฉุกเฉิน ต้องการความช่วยเหลือเน่ืองจากสงสัยว่าอาจจะติดเชื้ อ ซ่ึง

สามารถท า VDO call ได้และแชทได้ 

2. Cocoa เป็นระบบแจ้งเตือนว่า เราอาจพบความเสี่ยงเน่ืองจากอยู่ใกล้ผู้ติดเชื้ อ 

3. Questionnaire  

แบบสอบถามออนไลน์ เป็นการลงทะเบียนผู้เดินทางที่เข้ามาญี่ปุ่ น กรอกข้อมูลส่วนบุคคล (ลงทะเบียนอย่างน้อย6ชม.

ก่อนเดินทาง) 

4. Google maps ลิ้ งค์กับ My SOS เพื่อทราบ location Real Time ตลอดเวลาที่อยู่ในญี่ปุ่ น 

การเดินทางกลบัเขา้ประเทศไทย ส าหรบัคนไทย เตรียมเอกสารรบัรองการฉีดวคัซีนครบถว้น ตามขอ้ก าหนด

ของรฐับาลไทย มากกว่า 14 วนัก่อนเดินทาง (Vaccinated Certificate หรือ International Vaccinated 

Certificate) 
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บริษทัขอสงวนสิทธ์ิและแจง้ใหผู้ใ้ชบ้ริการทราบว่า : โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตาม

ความเหมาะสม  โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับ การจราจร สภาพอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถ

คาดการณ์ได้ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯจะรักษาผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นส าคัญและไม่สามารถ

เปลี่ยนเป็นเงินได้  การบริการของรถน าเที่ยว ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่ นก าหนดไวว้นัละ 10 ชัว่โมง ไม่สามารถขบั

เกินเวลาได ้ทางมัคคุเทศก์และพนักงานขับรถ จะจัดโปรแกรมให้ตามความเหมาะสมกับเวลา และต้องขึ้นอยู่กับสภาพ

การจราจรในวันเดินทางนั้นๆ อาจเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 

อตัรานี้ รวม 

1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไป-กลับพร้อมคณะ  

     (ไม่สามารถระบุที่นัง่บนเครื่องได ้สายการบินเป็นผูก้ าหนด Random Seat) 

2. ค่าทปิไกด์ และ คนขับรถ  

► เอกสารยื่นวีซ่าญี่ปุ่ น  

1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานต้องเหลือมากกว่า 6 เดือน)  

2. วีซ่าญี่ปุ่ น  

เตรียมเอกสารเพื่อจัดส่งให้ทางบริษัทด าเนินการยื่นวีซ่าให้ดังน้ี 

- Passport เล่มจริง มีอายุไม่น้อยกว่า6เดือน 

- รูปถ่าย2x2น้ิว พื้นขาว 1รูป ไม่เกิน 6 เดือน ไม่มีการตกแต่งรูปใดๆ 

- ส าเนาบัตรประชาชน 

- ทะเบียนบ้าน (ตัวจริง) หรือคัดส าเนา ทร.14 ที่ส านักงานเขต พร้อมส าเนา 1 ชุด 

- ใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล ใบสมรส ใบหย่าร้าง (ตัวจริง) (ถ้ามี) พร้อมส าเนา 1 ชุด 

- ขอ statement ย้อนหลัง 6 เดือน กับธนาคาร ต้องมีตราประทบัและลายเซน็ต์จากธนาคารเท่าน้ัน 

- พนักงานบริษัท ขอหนังสือรับรองการท างาน ระบุต าแหน่ง วันเริ่มงาน เงินเดือนและวันลาตามวันเดินทาง 

(ภาษาอังกฤษ)         

นักเรียน นักศึกษา ใช้หนังสือรับรองการเรียน (ภาษาอังกฤษ) เอกสารฉบับจริง พร้อมส าเนา 1 ชุด 

อาชีพอิสระ หนังสือรับรองตนเอง (ภาษาอังกฤษ) เอกสารฉบับจริง และส าเนา 1 ชุด 

เจ้าของกิจการ เอกสารจดทะเบียนการค้า เอกสารฉบับจริง และส าเนา 1 ชุด 

3.ลงทะเบียนออนไลน์ ERFS ล่วงหน้า เพื่อน าใบรับรองไปใช้ประกอบการยื่นวีซ่า (บริษัทด าเนินการให้) 

4.ใบรับรองผลตรวจTest COVID-19 เป็นลบ แบบ RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง (ภาษาอังกฤษ) 

ข้อมูลการเข้าประเทศญี่ปุ่ นอัพเดท ณ วันที่ 31 พ.ค.65 อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับทางรัฐบาลญี่ปุ่ น 
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3. ค่าภาษสีนามบินทุกแห่งตามรายการ 

4. ค่ารถโค้ชปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ช านาญเส้นทาง 

5. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทยีบเท่า (2-3 ท่าน / หอ้ง) 

6. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 

7. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 

8. ค่ากระเป๋าเดินทางท่านละ 2 ใบ (น ้าหนกัไมเ่กิน 23 กิโลกรมั/ใบ)  

9. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง 

10. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 

11. ภาษีมูลค่าเพิ่มค่าบริการ 7 %    

12. ค่าประกันสุขภาพ *ประเทศญี่ปุ่ นบังคับให้ผู้ที่เดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่ นต้องซ้ือประกันสุขภาพที่ครอบคลุมวงเงินประกัน 

50,000 USD/ท่าน 

 

อตัราไม่นี้ รวม 

1. ค่าธรรมเนียมการจัดท าหนังสือเดินทาง 

2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทเิช่น ค่าเครื่องด่ืมที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซักรีด, ค่าน า้หนักเกินจากทางสายการบินก าหนดเกิน

กว่า 20 กิโลกรัมและมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจบ็ป่วยจากโรคประจ าตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางที่ช ารุดหรือ

ของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น 

3. ค่าธรรมเนียมน า้มันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 

4. ค่าธรรมเนียมวีซ่าญี่ปุ่ นและด าเนินการยื่น 2,000 บาท 

5. ค่าด าเนินการคัดกรองตรวจหาเชื้อ RT-PCR ต้องตรวจก่อนเดินทางออกนอกประเทสไทยอย่างน้อย 72 ชม. 

6. ค่าภาษีน า้มันที่ทางสายการบินมีการเรียกเกบ็เพิ่มเติม หรือมีการเปลี่ยนแปลงกะทนัหัน (ราคาเชค็ ณ วันที่ 6 มิถุนายน 

2565) 

 

 

เง่ือนไขในการส ารองที่นัง่ 

- กรุณาจองล่วงหนา้พรอ้มส าเนาหนงัสือเดินทางและช าระมดัจ าท่านละ 20,000 บาท ภายใน 3 วนัหลงัท าการจอง  

(กรณีลูกคา้ท าการจองนอ้ยกว่าวนัเดินทาง 25 วนั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าทวัรเ์ต็มจ านวนทนัทีในวนัที่จอง

เท่านั้น) 

*ส่วนที่เหลือ ช าระก่อนวนัเดินทาง 30 วนั (นบัรวมวนัเสารแ์ละวนัอาทิตย)์ 

**กรณีที่ท่านช าระค่าทวัรท์ั้งหมดหรือบางส่วนทางบริษทัถือว่าท่านไดย้อมรบัเง่ือนไขและขอ้ตกลงต่างๆที่ไดร้ะบุไว้

ทั้งหมดนี้ แลว้ 
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(โปรดตรวจสอบพรอ้มส่งส าเนาหนงัสือเดินทาง ที่มีอายุเหลือมากกว่า 180 วนั นบัจากวนัที่เดินทาง  บริษทัไม่

รบัผิดชอบหากกรณี หนงัสือเดินทางมีอายุนอ้ยกว่า 180 และไม่สามารถเดินทางไดห้รือโดนปฎิเสธจากสายการบินและ

เจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองนั้นๆ) 

 

    ทางบริษัท ผู้จัดท าจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนเงินค่าใช้จ่ายต่างๆได้ เน่ืองจากเป็นรายการเหมาจ่ายกับตัวแทน

ต่างๆ หากเกิดกรณี ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจเข้า-ออกเมือง หรือกรมแรงงาน สายการบินในประเทศไทยหรือ

ประเทศต่างๆ หรืออันเน่ืองมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายของประเทศไทยและประเทศต่างๆ การหลบหนี เข้า

ออกเมือง หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธการเข้า-ออกประเทศต่างๆ ในกรณีอ่ืนๆ 

 

-   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์แจ้งยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถท ากรุ๊ปเดินทางได้  ในกรณีน้ีบริษัทฯ 

ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด (ยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าซ่ึงได้ช าระไว้กับทางสถานทูตแล้ว กรณี ต้องใช้วีซ่า) หรือจัดหาคณะทวัร์อื่น

ให้ถ้าต้องการ 

 

หมายเหตุ กรุณาศึกษาเง่ือนไขทัง้หมดก่อนการจอง เพือ่ความเขา้ใจทีต่รงกันระหว่างลูกคา้และบริษัท 

1. ราคาดังกล่าวรวมภาษีน า้มันและภาษีสนามบนิแล้ว   หากมีการประกาศปรับเพิ่มก่อนการเดินทางทางบริษัทขอเกบ็เพิ่ม 

     ตามจริง 

2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น ซ่ึงนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท เช่น การนัดหยุดงาน, 

จลาจล, การล่าช้าจากสายการบิน ,การยกเลิกเที่ยวบิน ,ภัยธรรมชาติ ,สภาพการจราจร และการน าสิ่งของผิดกฎหมาย 

4. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งเหตุให้ทราบล่วงหน้า  

5. ทางบริษทัฯไม่รบัผิดชอบใดๆทั้งส้ิน กรณีส่ิงของสูญหาย อนัเนือ่งจากความประมาทของผูเ้ดินทาง ,การโจรกรรม 

และอุบติัเหตุอนัเกิดจากความประมาทของผูเ้ดินทาง 

6. หากท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือค่าทวัร์กับทางบริษัทฯแล้ว ถือว่าท่านตกลงยอมรับในเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆทั้งหมด 

การยกเลิกส าหรบัการจอง 

ตามหลกัเกณฑเ์กี่ยวกบัการก าหนดอตัราการจ่ายเงินค่าบริการคืนใหแ้ก่นกัท่องเที่ยว 2563 

* ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้า 30 วันขึ้นไป ก่อนวันน าเที่ยว คืนเงินทั้งหมด (โดยหักจากค่าใช้จ่ายจริง เช่น ค่าวีซ่า ค่า

มัดจ าของบัตรโดยสารเครื่องบิน ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นอ่ืนๆ) 

* ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันน าเที่ยว  คืนเงิน 50 % ของค่าทวัร์ 

* ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าน้อยกว่า 15 วันก่อนวันน าเที่ยว ขอสงวนสิทธิ์คืนเงินในทุกกรณี 
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7. โปรแกรมนี้ เป็นเพียงโปรแกรมที่เป็นข้อเสนอ ท่านจะต้องได้รับการยืนยันจากทางบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากทางบริษัทได้

ท าการส ารองโรงแรมและห้องพักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมอาจจัดให้ในระดับใกล้เคียงกัน หรืออาจจะ

ปรับเปลี่ยนจากตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม 

8. มัคคุเทศก์ พนักงานหรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีสิทธิ์ในการให้ค าสัญญาใดๆทั้งสิ้นแทนผู้จัดท า นอกจากมีเอกสาร 

     นามโดยผู้มีอ านาจของผู้จัดชัดเจนเท่าน้ัน  

9. ผู้จัดท าทวัร์นี้ เป็นทวัร์แบบเหมา จะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนเงินค่าใช้จ่ายต่างๆได้ เน่ืองจากเป็นรายการเหมาจ่าย 

    กับตัวแทน ต่างๆ หากเกิดกรณีผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจเข้า-ออกเมือง ,กรมแรงงาน ,สายการบินใน  

    ประเทศไทยหรือประเทศต่างๆ หรืออันเน่ืองมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายของประเทศไทยและประเทศ 

    ต่างๆ การหลบหนี เข้าอกเมือง หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธการเข้า-ออกประเทศต่างๆ ในกรณี 

    อ่ืนๆ 

10. ในกรณีที่ลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศหรือออกตัว๋โดยสารเอง กรุณาติดต่อเจา้หนา้ที่ของบริษทัฯ ก่อน

ทุก 

      ครั้ง ทางบริษทัฯ จะไม่ขอรบัผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน 

11. โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับ  

       การจราจร สภาพอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯจะรักษา     

        ผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นส าคัญและไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้ 

12. กรุณา อย่าขีดเขียน ฉีก หรือประทบัตราใดๆ ที่ไม่เกี่ยวขอ้ง ลงในหนงัสือเดินทางหากทางสายการบินไม่อนุญาตให ้ 

      เช็คอิน หรือต ารวจตรวจคนเขา้เมืองประเทศนั้นๆ ปฎิเสธการเขา้-ออกประเทศ ทางบริษทัไม่รบัผิดชอบทุกกรณี  

ขอ้มูลเพิม่เติมเรื่องตัว๋เครื่องบิน 

- ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเปลี่ยนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องช าระ

ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่ทางสายการบิน (กรณีที่บตัรโดยสารสามารถเปลี่ยนได)้ และบริษัททัวร์เรียกเกบ็การจัดที่น่ังของกรุ๊ป

เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ก าหนด ซ่ึงทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ ในกรณียกเลิกการเดินทางและได้

ด าเนินการออกต๋ัวเครื่องบินไปแล้ว (กรณีตัว๋ REFUNDได)้ ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่าน้ัน 

ขอ้มูลเพิม่เติมเรื่องโรงแรมที่พกั 

1. เน่ืองจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเด่ียว (Single) และห้องคู่  

(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน 

2. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรือเทศกาล เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักอาจเตม็ บริษัทฯขอ

สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

การเดินทางเป็นครอบครวั 

หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เดก็

, และผู้สูงอายุที่มีโรคประจ าตัว หรือ ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายใน

ครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทวัร์มีความจ าเป็นต้องดูแลคณะทวัร์ทั้งหมด 
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ส าหรบัผูเ้ดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา มารดา ตอ้งมีจดหมายยินยอมใหบุ้ตรเดินทางไป

ต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดว้ย 

ขอ้ความซ่ึงถือเป็นสาระส าหรบัท่านที่ร่วมเดินทาง 

ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดน าสัมมนา และการเดินทางที่มีความช านาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร ยานพาหนะ

และสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงานเพื่อความสะดวกสบายและเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทั้งน้ีทางบริษัทฯ

ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ , อันเน่ืองจากอุบัติเหตุรวมถึงภัย

ธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

เงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถ่ิน, ตลอดจนการถูก

ปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุลและ/หรือส่วนงานที่เก่ียวข้องกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถึงผู้มีอ านาจท าการแทนประจ าประเทศ

ไทย (โดยไม่จ าต้องแสดงเหตุผล เน่ืองจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซ่ึงอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงใน

ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งในหรือต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุ้มครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษัท

ฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผู้ร่วมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้

เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู้เดินทางไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการความคุม

โรคติดต่อเฉพาะพื้ นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ 

รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจ าเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า ทั้งน้ีการขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัทจะยึดถือและค านึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มีเกียรติ ที่

ร่วมเดินทางเป็นส าคัญ 

 
 

 

 
 


