
    
GT-HND TG05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไฮไลท ์ทวัร ์ 

- พกัหรใูนเมอืงโตเกยีว ระดบั 5 ดาว 

- สกัการะ 5 วดัดงั วดัอาซากสุะ/คามาครุะ หลวงพอ่โต  

   วดัฮาเสะ/ ศาลเจา้ซรึกุาโอกะฮาจมิงัก ู /วดันารติะซงั 

- น ัง่กระเชา้ชมหบุเขาโอวาคดุาน ิ ชมิไขด่ า 

- ลอ่งเรอืโจรสลดัชมความงามขอทะเลสาบ 

- ภเูขาไฟฟจู ิช ัน้ 5 (ตามสภาพอากาศ) 

- ชมความสวยงามของ สวนดอกไมฮ้านาโนะมกิาโกะ 

- ล ิม้รสขาปยูกัษ ์+ ผอ่นคลายกบัการแชน่ า้แรธ่รรมชาตสิไตลญ์ีปุ่่ น 1 คนื 

 

-  

- ชอ้ปป้ิงสดุฟิน ชนิจกู ุณ ออิอน มอลล ์ 

 

สบาย สขุใจ TOKYO FUJI KAMAKURA 5 D 3 N  

เดนิทางเดอืนกรกฎาคม-สงิหาคม เร ิม่ตน้ 49,991 
โดยสารการบนิไทย 

 

GT-HND TG05 

พเีรยีด หยดุยาว... 

เขา้พรรษา/วนัแม ่
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Day 1 สนามบนิสวุรรณภมุ ิ

 

19.30 น. พรอ้มกันทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิประตหูมายเลข 2 เคานเ์ตอร ์C สายการบนิไทย  เจา้หนา้ทีจ่ากบรษัิท 

คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร และสมัภาระ 

22.45 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนิฮาเนดะ ประเทศญีปุ่่ น สายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่ TG 682 

  **(บรกิารอาหารรอ้นบนเครือ่ง พรอ้มเครือ่งดืม่)** 

 

Day 2 

สนามบนิฮาเนดะ-วดัอาซากสุะ-ถา่ยรปูคูโ่ตเกยีวสกายทร-ีลอ่งเรอืโจรสลดัชม 

ทะเลสาบอาช-ิน ัง่กระเชา้ชมหบุเขาโอวาคดุาน(ิONE WAY)-ออนเซ็น 

 

06.55 น. เดนิทางถงึ สนามบนิฮาเนดะ ประเทศญีปุ่่ น น าทา่นผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร  

 

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่วดัอาซากุสะ หรอื วดัเซนโซจ ิ

(Sensoji Temple) วัดที่ว่ากันว่า เก่าแก่ที่สุดใ  นกรุง
โตเกียว น าท่านนมัสการ องคเ์จา้แม่กวนอมิทองค า ที่

ประดษิฐานในวหิารหลังใหญ่ และ ถา่ยภาพเป็นทีร่ะลกึ

กบั “คามนิารมิง (ประตฟู้าค ารณ)” ซึง่มโีคมไฟสแีดงที่

   วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง เย็น โรงแรมทีพ่กั 

1 สนามบนิสวุรรณภมู–ิสนามบนิฮาเนดะ     

2 สนามบนิฮาเนดะ-วดัอาซากสุะ-ถา่ยรปูคูโ่ตเกยีว
สกายทร-ีลอ่งเรอืโจรสลดัชมทะเลสาบอาช-ิน ัง่
กระเชา้ชมหุบเขาโอวาคดุาน(ิONE WAY)-ออนเซ็น 

         FUJI  HOTEL 

4 STAR 

หรอืเทยีบเทา่[♨] 

 
3 ภเูขาไฟฟจู(ิช็น5 ข ึน้อยูก่บัสภาพอากาศ)-ศนูย์

จ าลองแผน่ดนิไหว-สวนดอกไมฮ้านาโนะมกิาโกะ- 
ชอ้ปป้ิงชนิจกู ุ

  X TOKYO HOTEL 
5  STAR 

หรอืเทยีบเทา่ 
 

4 คามาครุะ-พระใหญไ่ดบซุ-ึวดัฮาเสะ-ศาลเจา้ซรึกุา
โอกะฮาจมิงัก ู-โตเกยีว  

   TOKYO HOTEL 
5 STAR 

หรอืเทยีบเทา่ 
 

5 วดันารติะซงั-ออิอน มอลล-์สนามบนินารติะ-
สนามบนิสวุรรณภมู ิ

    
 

รายละเอยีดการเดนิทาง 
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ไดช้ือ่วา่เป็น “โคมไฟทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก” มคีวามสงูใหญถ่งึ 4.5 เมตร  และน าท่านเดนิ  “ถนนนากา

มเิสะ”  แหลง่รวมสนิคา้ของทีร่ะลกึตา่งๆ มากมาย    

 น าท่านเดนิมายัง สะพานขา้มแม่น ้าสมุดิะ (ใกลว้ัดอาซากุสะ) เพือ่ถ่ายรูปคู่กับ TOKYO SKY TREE 

เป็นทีร่ะลกึ ซึง่เป็นหอคอยสง่สัญญาณโทรทัศน์แหง่ใหม่ของกรุงโตเกยีว มคีวามสงูที ่634 เมตร ถอื

เป็นหอคอยสง่สญัญาณทีส่งูทีส่ดุในโลก   

 เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

 บา่ย น าท่าน ล่องเรอืโจรสลดัทีท่ะเลสาบอาช  ิ(ขึน้อยู่กับสภาพ

อากาศ /กรณีไม่สามารถล่องเรอืไดท้างบรษัิทขอสงวนสทืธใิน

การคนืค่าใชจ้่าย) ทะเลสาบที่ก่อตัวจากลาวาของภูเขาไฟฟูจ ิ

หากวนัใดอากาศสดใส ทา่นจะไดส้มัผัสกับทัศนยีภาพอันงดงาม

ของทะเลสาบทีม่ภีเูขาไฟฟจูเิป็นฉากหลัง  

  

 

 จาก นั้นน าท่ าน  น ั่งก ระเช้าข ึ้น สู่หุ บ เข าโอวาคุด าน ิ

(ONEWAY) ที่ยังครุกรุ่นดว้ยควันจากบ่อก ามะถันเดือดอยู่

ตลอดเวลา ชมบอ่น ้าแร่ก ามะถันซึง่สามารถตม้ไขใ่หส้กุได ้โดย

ชาวญีปุ่่ นมคีวามเชือ่วา่หากไดท้านไขด่ าหนึง่ฟองจะสามารถท า

ใหอ้ายยุนืยาวขึน้อกีประมาณ 7 ปี [ลงโดยรถบสั]  

  

 

ค า่  เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก FUJIMATSUZONO HOTEL / MOTOSU VIEW  HOTEL  

  ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

   รับประทานอาหารค า่ เมนูขาปยูกัษ ์ ณ โรงแรม  

จากนัน้ใหท้กุทา่นผอ่นคลายกับการแชน่ ้าธรรมชาต ิ(Onsen) 
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Day 3 

ภเูขาไฟฟจู(ิช ัน้5 ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ)-ศนูยจ์ าลองแผน่ดนิไหว 

สวนดอกไมฮ้านาโนะมกิาโกะ-ชอ้ปป้ิงชนิจกู ุ

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  น าท่านเดนิทางสู่ ภูเขาไฟฟูจ ิที่มคีวามสงูเหนือจาก

ระดับน ้าทะเล 3,776 เมตร ซึง่เป็นที่รูจั้กไปท่ัวโลกใน

เรือ่งความสวยงามทีธ่รรมชาตไิดม้อบมาใหอ้ย่างลงตัว 

และยังถอืวา่เป็นสัญลักษณ์หนึง่ของประเทศญีปุ่่ น ทัง้

ยังเป็นจุดมุง่หมายของนักท่องเทีย่วตา่งชาตทิีม่าเยอืน

ญีปุ่่ นตลอดทุกฤดกูาล น าทา่นขึน้สู ่ช ัน้ที ่5 ของภเูขา

ไฟฟูจ ิ(ข ึน้อยู่กบัสภาพอากาศเอือ้อ านวย) ที่ทุก

ท่านจะไดเ้ห็นถงึความสวยงามของภูเขาไฟฟูจิและววิ

โดยรอบ ใหท้กุทา่นไดถ้า่ยภาพความประทับใจ  

  

 น าท่านเดนิทางสู ่ศูนยจ์ าลองแผ่นดนิไหว หรอื FUJINOEKI โดยภายในมหีอ้งจัดแสดงขอ้มูลการ

ปะทุของภเูขาไฟจากทุกมมุโลก มหีอ้งจัดฉากการเกดิแผน่ดนิไหว และ ความแรงของการสัน่สะเทอืน

ในระดับรคิเตอรต์า่งๆกัน รวมไปถงึหลักการเอาตัวรอดจากสิง่กดีขวางต่างๆ หลังจากเกดิแผน่ดนิไหว

ไปแลว้ จากนัน้จะปิดทา้ยดว้ยโซนชอ้ปป้ิงสนิคา้ตา่งๆ มากมายทีเ่ป็นสนิคา้ของญีปุ่่ นอกีดว้ย 

 

เทีย่ง        รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

    

 บา่ย น าท่านเดนิทาง ชมดอกไมน้านาชนิด ณ สวนดอกไมฮ้านา

โนะมกิาโกะ (ขึน้อยู่กับสภาพอากาศ) เป็นสวนดอกไมข้นาด

ใหญใ่กลก้ับทะเลสาบยามานะกะ  มพีืน้ทีถ่งึ 300,000 ตาราง มี

ดอกไมห้ลายพันธุ์ที่ปลูกไวใ้หนั้กท่องเที่ยวไดเ้ดนิทางมาชม

ตลอดทัง้ปีพรอ้มเก็บภาพความประทับใจกับทุ่งดอกไมแ้ละฉาก

หลังเป็นภูเขาไฟฟูจิ ในฤดูรอ้น  ดอกป็อปป้ี (ปลายเดือน

มถินุายน-ตน้กรกฎาคม)  

  

 จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้มายัง กรุงโตเกียว  ใหทุ้กท่าน

อสิระช็อปป้ิง ยา่นชนิจูกุใหท้่านอสิระและเพลดิเพลนิกับการช ้

อปป้ิงสนิคา้มากมายและ เครือ่งใชไ้ฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูปดจิติอล 

นาฬกิา เครื่องเล่นเกมส ์หรือสนิคา้ที่จะเอาใจคุณผูห้ญงิดว้ย

กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้ แบรนดเ์นม เสือ้ผา้แฟชั่นส าหรับวัยรุ่น 

เครื่องส าอางยี่หอ้ดังของญี่ปุ่ นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, 

SK II, SHISEDO และอืน่ๆ 
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เย็น  อสิระรบัประทานอาหารเย็น ตามอธัยาศยั 

   น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก TOKYO MARRIOTT SHINAGAWA HOTEL / 

   KEIO PLAZA SHINJUKU / NEW OTANI INN ระดบั5ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

Day 4 

คามาครุะ-พระใหญไ่ดบซุ-ึวดัฮาเสะ-ศาลเจา้ซรึกุาโอกะฮาจมิงัก-ูโตเกยีว 

     

 เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านออกเดินทางสู่ เม ืองคามาคูระ (Kamakura) เป็นเมือง

ชายฝ่ังเล็กๆในเขตจังหวัดคานากาว่า(Kanagawa) ที่ด ึงดูดเหล่า

นักท่องเที่ยวใหแ้วะมาเยีย่มเยยีน ถูกขนานนามใหเ้ป็น “เกยีวโตแห่ง

ฝ่ังตะวันออก” เพราะวา่มีทั ้งวัดและศาลเจา้อันเก่าแก่ อนุสรณ์สถาน

ทางประวัตศิาสตรม์ากมาย น าท่านสักการะ “หลวงพอ่โต” แหง่วดัโค

โตคุอนิ (Kotokuin Temple)  เป็นรูปหล่อโลหะที่สูง 13.35 เมตร 

ตัง้อยูก่ลางลานวดั ใหญเ่ป็นอันดับสองของประเทศญีปุ่่ น  

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ วดัฮาเสะ (Hasedera Temple)  

วัดในนิกายโจโด ที่สรา้งอยู่บนเนินเขารายลอ้มไปดว้ยตน้ไม ้

มากมาย มีรูปแกะสลักจากไมเ้ป็นองค์เจา้แม่กวนอมิ ปาง 11 

เศียร ประดษิฐานอยู่ในอารามหลัก ถือเป็นประตมิากรรมไมท้ี่

ใหญ่ที่สุดในประเทศญีปุ่่ นอกีดว้ย ท่านสามารถมองเห็นววิอ่าว

คามาคุระโดยรอบได ้บรเิวณ Jizo-do Hall จะมรีูปป้ันเล็กๆของ 

Jizo Bodhisattva ซึง่เชื่อกันว่าจะช่วยส่งใหด้วงวญิญาณของ

เด็กๆขึน้สูส่วรรคห์ลังจากเสยีชวีติไปแลว้   

 

น าท่ าน เดิน ท างต่ อ  ศ าล เจ้าซึ รุ ก า โอ ก ะฮ าจิม ัง ก ู

(Tsurugaoka Hachimangu Shrine) ศาลเจา้เก่าแก่ที่มี

ชือ่เสยีงมากที่สุดของเมืองคามาคุระ ถูกสรา้งขึน้เมื่อปี 1063 

สรา้งขึน้เพื่ออุทิศให ้Hachiman เทพเจา้ที่ตระกูลมนิาโมโตะ

และเหลา่ซามไูรใหก้ารนับถอื และบ ารงุรักษาสบืตอ่เนื่องมากวา่ 

900 ปี หนา้ศาลเจา้มีเสาโทรอิ ิอันใหญ่เป็นจุดเด่นพรอ้มทั้ง

ทางเดนิทอดยาวไปจนถงึตัวศาลเจา้ 



    
GT-HND TG05 

 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร 

   น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก TOKYO MARRIOTT SHINAGAWA HOTEL / 

  KEIO PLAZA SHINJUKU / NEW OTANI INN ระดบั5ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

Day 5 

วดันารติะซงั – ออิอน มอลล ์– สนามบนินารติะ – สนามบนิสวุรรณภมู ิ

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าท่านเดนิทางสู่ เดนิทางมุ่งหนา้สู่ วดันารติะซงั ชนิโชจ ิ

(Naritasan Shinshoji Temple) วัดพุทธเก่าแก่ ขนาด

ใหญ่ทีม่ชี ือ่เสยีงมากของเมอืงนารติะ สรา้งขึน้ในปี 940 ตัง้อยู่

ไม่ไกลจากสนามบินนานาชาตนิารติะ ภายในวัดมีอาคารที่

หลากหลายตัง้อยู่ในบรเิวณที่กวา้งขวาง เช่น หอ้งโถงหลัก 

เจดีย์ 3 ชัน้สไตล์ Tahoto มีชื่อว่า Great Pagoda of Peace 

นอกจากนี้ ท่านสามารถชมความงามและถ่ายภาพ สวนญี่ปุ่ น 

และสวนยโุรปภายในวดัไดอ้กีดว้ย 

  

 เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

   

  จากนัน้ใหอ้สิระทา่นชอ้ปป้ิงสง่ทา้ยที ่ AEON Shopping  

  Mall  ชอ้ปป้ิงเซ็นเตอรข์นาดใหญ ่ในเมอืงนารติะ เพยีบ  

  พรอ้ม ไปดว้ยรา้นคา้กวา่ 150 รา้น ไม่วา่จะเป็น Muji , Sanrio 

  Store , 100 Yen Shop ,รา้น ขายยาและเครือ่งส าอางค ์ 

  Matsumoto Kiyoshi , เกมสเ์ซ็นเตอร ์, รา้นหนังสอื , รา้น 

  รองเทา้ ฯลฯ   และยังมซีปุเปอรม์ารเ์ก็ตขนาดใหญใ่นสว่น  

  ของ Jusco ทีร่วมของสดของแหง้ อกีมากมายใหท้า่นได ้

  ซือ้ตดิมอื สมควรแกเ่วลาเดนิทางสู ่สนามบนิฮาเนดะ  

 

  15.00 น. ถงึ สนามบนินารติะ ท าการเช็คอนิ และโหลดกระเป๋าสมัภาระ  

  17.25 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 677 

    **(บรกิารอาหารรอ้นบนเครือ่ง พรอ้มเครือ่งดืม่)** 

  21.55 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

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



    
GT-HND TG05 

 

 

สบาย สขุใจ TOKYO FUJI KAMAKURA 

 5 DAY 3 NIGHT BY TG 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญพ่กัคู ่

1 หอ้ง 

ทา่นละ 

เด็กมเีตยีง 
พกักบัผูใ้หญ ่1-2 ทา่น 

[อาย ุ8-12 ปี] 

ทา่นละ 

เด็กไมม่เีตยีง 
พกักบัผูใ้หญ ่2 

ทา่น 

[อาย ุ2-7 ปี] 

ทา่นละ 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 

ทา่นละ 

จอยแลนด ์

(ไมใ่ชต้ ัว๋) 

ทา่นละ 

25-29 กรกฎาคม 61 49,991 49,991 48,991 11,900 30,991 

26-30 กรกฎาคม 61 51,991 51,991 50,991 11,900 32,991 

27-31 กรกฎาคม 61 49,991 49,991 48,991 11,900 30,991 

09-13 สงิหาคม 61 51,991 51,991 50,991 11,900 32,991 

 

 

*** ราคาเด็กทารก [เด็กอายไุมเ่กนิ 2 ขวบ] 10,500 บาท / ทา่น*** 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศก ์

ทา่นละ 4,000 เยน /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** (เก็บทปิกอ่นการเดนิทาง ที ่สนามบนิสวุรรณภมู)ิ 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

เงือ่นไขการใชบ้รกิาร 

 1. การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 20 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดังกลา่ว  

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

 2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯเพือ่เชค็วา่กรุ๊ปมกีาร    

คอนเฟรมิเดนิทางกอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 3. การช าระคา่บรกิาร 

 3.1 กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 15,000 บาท  

 3.2 กรณุาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 15-20 วันกอ่นออกเดนิทาง 

 4. การยกเลกิการเดนิทาง 

 4.1 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45-15 วัน ขอเกบ็เงนิมดัจ าทัง้หมด  

 4.2 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 14-7 วันเดนิทาง ขอเกบ็คา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทัวรท์ัง้หมด 

 4.3 ยกเวน้กรุป๊ทีอ่อกเดนิทางชว่งเทศกาลวนัหยุด เชน่ ปีใหม,่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตี

มดัจ าทีน่ั่งกับสาย การบนิและคา่มดัจ าทีพั่ก รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า หรอื คา่

ทวัรท์ ัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 
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 4.4 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบ ุ

ไวใ้นรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  ** 

**ส าคญั!! บรษัิท ท าธรุกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ ไมส่นับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศญีปุ่่ นโดยผดิกฎหมายและ 

ในขัน้ตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ไทยและญีปุ่่ น ขึน้อยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ทา่นัน้ 

ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง ทางมคัคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ัง้ส ิน้** 

 4.5 เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง   

พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

- กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดับชัน้ทีน่ั่งจากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธรุกจิ โดยใชค้ะแนนจากบตัรสะสมไมล ์

จะตอ้งด าเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วันลว่งหนา้ และถา้โดยการช าระเงนิเพือ่อพัเกรดตอ้งกระท าทีเ่คานเ์ตอรส์นามบนิ ณ วันเดนิทาง 

เทา่นัน้  

 2. คา่ทีพ่กัหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับเทยีบเทา่ 

** ในกรณีทีท่า่นจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทีน่อนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจดัหารหอ้งพกั 

แบบ TRIPLE ได ้ทางบรษิทัอาจมกีารจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป ** 

 3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

 4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

 5. คา่น ้าหนักสมัภาระรวมในตั๋วเครือ่งบนิ [แอรเ์อเซยี 20 กโิล / การบนิไทย 30 กโิล / เจแปนแอรไ์ลนแ์ละออลนปิปอน 

2 ใบ  ใบละไมเ่กนิ 23 กโิล] คา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเกบ็ 

 6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุัตเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์[ไมค่รอบคลมุประกนัสขุภาพ] 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิกบัทางบรษัิทได ้

**  

 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ(ทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศยกเลกิวซีา่ใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงค์

จะพ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ15 **ถา้กรณีทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศใหก้ลับมาใชว้ซีา่ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย

เพิม่ในการขอวซีา่ตามทีส่ถานทตูก าหนด) 
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 2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืทีร่ะบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์ 

 3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

 4. คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ 

 5. คา่ทปิส าหรับคนขบัรถ/มคัคเุทศก/์หัวหนา้ทัวร ์ทา่นละ 4,000 เยน  ตอ่ทา่น/ทรปิ (เกบ็ทปิกอ่นการเดนิทาง ณ 

สนามบนิ) 

 6. ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั ไมว่า่จะดว้ย

วัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธรุกจิ อาจจะมกีาร ถกูตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง เพือ่เป็น

การยนืยนัวา่มคีณุสมบตัใินการเขา้ ประเทศญีปุ่่ น 

**เอกสารทีอ่าจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตั๋วเครือ่งบนิและเอกสารเรือ่งทีพ่ักทางบรษัิทจะจัดเตรยีม

ใหก้บัลกูทวัร ์แตท่ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัการพจิารณาของกองตรวจคนเขา้เมอืงของญีปุ่่ น** 

 1. ตัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น  

 2. สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ 

เป็นตน้) 

 3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขโทรศัพทท์ีต่ดิตอ่ไดร้ะหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (เชน่ คน รูจั้ก โรงแรม และอืน่ๆ) 

 4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นตามมาตรการยกเวน้วซีา่) 

 1. หนังสอืเดนิทางอเิล็กทรอนกิสท์ีย่งัมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน 

 2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตัเิพือ่การพ านักระยะ

สัน้ 

 3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วัน 

 4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวตักิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น หรอืมไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีอ่าจจะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

หมายเหต ุ

 1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20 ทา่น 

 2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง 

 3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ 

 4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่

การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

 5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 



    
GT-HND TG05 

 

 6. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

7. ส าหรับผูเ้ดนิทางทีอ่ายไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศ

จากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะ

อากาศ การเมอืง สายการบนิ การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุของญีปุ่่ น  และราคาอาจเปลีย่นแปลงได้

ตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกลุเยน 

 

 


