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พบกันที่สนามบินสุวรรณภูม ิ20:00 

ออกเดินทางจากกรุงเทพฯเพื่อเดินทาง
สู่สนามบินนาริตะ ญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย
โดยเที่ยวบิน TG640 ใช้เวลาเดินทาง 6 ชม. 

มีอาหารว่าง อาหารเช้า พร้อมเครื่องดื่ม
ให้บริการ

#$%"-



ถึงนาริตะ มุ่งหน้าเข้า
สู่ เมือง Kamakura ใน
จังหวัด Kanagawa ซึ่งเคย
เป็นอดีตเมืองหลวงของ
ญี่ปุ่น

เดินเที่ยวภายใน 

Hokokuji Temple พร้อม
ชมความงดงามของสวน
ไผ่อันเลื่องชื่อ

ชม Sugimoto Temple 
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เก่าแก่มากที่สุดในเมือง 

Kamakura ท่ามกลางกลิ่น
อายทางธรรมชาติ

พักผ่อนที่ Jomyoji 
Kisenan เข้าร่วมเวิร์คช็อป
วิธีชงชาพร้อมชมความ
งามของสวนวิถีเซนอย่าง
เพลิดเพลิน

รับประทานอาหารเที่ยงที่
ร้าน Hachinoki ระดับมิชลิน 1 

ดาว ในรูปแบบ Kaiseki วิธีรับ
ประทานอาหารระดับสูงในแบบ
ญี่ปุ่นดั้งเดิม

มุ่งหน้าสู่เกาะ Enoshima
เกาะเทพเจ้าแห่งจังหวัด 

Kanagawa ชื่นชมทัศนีย์ภาพ
อันแสนงดงาม พร้อมร้านค้า
สไตล์ญี่ปุ่น

เข้าพัก Ten-Yu 

.�
�7�������� 5 ดาว 

พักผ่อนในห้องสไตล์
ญี่ปุ่น ผ่อนคลายกับ
การแช่ออนเซ็นส่วน
ตัว พร้อมรับประทาน
อาหารมื้อค่าํสไตล์ 
Kaiseki สุดหรู

 ช่วงเช้า

 ช่วงเที่ยง

 ช่วงเย็น
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  รับประทานอาหารเช้า
บุฟเฟ่ต์ที่ โรงแรม

มุ่งหน้าสู่ Kawaguchiko 
Music Forest บรรยากาศสไตล์
ยุโรป ชมพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
และสวนดอกไม้ที่เห็นภูเขาไฟฟูจิ
ยุโรป

ตลอดทั้งปี
และสวนดอกไม้ที่เห็นภูเขาไฟฟูจิและสวนดอกไม้ที่เห็นภูเขาไฟฟูจิ

กินอาหารเที่ยง
Group 1Group 1  

Makigari @ Yogan Onsen

ลิ้มลองปิ้งย่างบนแผ่น
หินภูเขาไฟ ท่ามกลาง
บรรยากาศสไตล์ญี่ปุ่น
หินภูเขาไฟ

Group 2Group 2 

Robataryori

รับประทานร้านอาหารปิ้ง
ย่างแบบเสียบไม้แบบดั้งเดิม
ในร้านสไตล์ญี่ปุ่นโบราณที่
มีอายุกว่า 150 ปี

เดินทางไป Yokohama 
China Town สัมผัส
บรรยากาศของ China 

Town มีร้านค้ามากมาย
กว่า 600 แห่งและเป็น China 

Town ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น

รับประทานอาหารที่ร้านชื่อ
ดัง Ukai-Tei ระดับมิชลิน 1 

ดาว ลิ้มลองเทปปันยากิระดับ
พรีเมียมที่ขึ้นชื่อไปทั่วโลก

เข้าพักโรงแรม
Yokohama Royal 

Park ระดับ 5 ดาว
สุดหรู ที่ขึ้นชื่อว่า
เป็นหนึ่งในตึกที่สูง
สุดหรู

ที่สุดในญี่ปุ่น
เป็นหนึ่งในตึกที่สูงเป็นหนึ่งในตึกที่สูง

พร้อม
ชมวิวเมือง Yokohama 

ยามค่าํคืน

 ช่วงเช้า

 ช่วงเที่ยง

 ช่วงเย็น
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รับประทานอาหารเช้าบุฟเฟ่ต์ที ่
โรงแรม

เดินชมYokohama 
Wharf ท่าเรือที่ออกแบบ
ด้วยสถาปัตยกรรมที่ใช้ 
ไม ้เหล็ก กระจก เคยได้
รางวัลชนะเลิศด้าน
ออกแบบสถาปัตยกรรม
ยอดเยี่ยมในปี ค.ศ. 2004

มุ่งหน้าสูเ่มืองโตเกียว เมืองหลวง
ชื่อดังที่ผสมผสานไปด้วยเทคโนโลยีกับ
วัฒนธรรมได้อย่างลงตัว

รับประทานซูชิชื่อดังร้าน MatsunoZushi ร้านซูชิเก่าแก่ 
ใจกลางเมืองโตเกียวที่เสิร์ฟเมนูสดใหม่มาให้ลิ้มลองกันอย่าง
เต็มอิ่ม

เดินเล่นที่ Asakusa , Nakamise >������������� >! เต็มไป
ด้วยร้านค้า ร้านของฝากมากมายให้ได้เลือก

ชม Yasukuni Shrine ศาลเจ้าเก่าแก่ย่าน Omotesando 

ที่งดงามด้วยบรรยากาศและสถาปัตยกรรม

กินสุกี้ยากี้ร้านเก่าแก่ Hiyama 
"#��$%&'(&� 1 ดาว สุกี้ระดับ
พรีเมียมรสชาติสุดยอดตั้งแต่คาํ
แรกยันคําสุดท้าย

เข้าพักที่โรงแรม Keio Plaza 

Hotel Tokyo โรงแรมย่าน 

Shinjuku ใจกลางเมืองโตเกียว
ระดับ 5 ดาว

 ช่วงเช้า

 ช่วงเที่ยง  ช่วงเย็น
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Yokohama Wharf

Yokohama WharfTokyo

Yokohama Royal Park

MatsunoZushi

Asakusa,Nakamise

Yasukuni Shrine

Hiyama

Keio Plaza Hotel Tokyo



รับประทานอาหารเช้าบุฟเฟ่ต์ที่
โรงแรม ซึ่งสามารถเลือกได้ถึง 3 

ห้องอาหาร

ไป Shopping ต่อที่ย่านดัง
อย่าง Ginza แหล่ง Shopping 

สุดหรูชื่อดังของญี่ปุ่น เต็มไปด้วย
ร้านค้าแบรนด์เนมระดับไฮเอนด์มา
รวมตัวกันอยู่มากมาย

รับประทานอาหารร้าน 

Kani Doraku

ร้านชื่อดังจากฝั่งคันไซ 

พร้อมเมนูจากปูทาราบะอัน
ลือชื่อ

เดินเล่นพักผ่อน 

Shopping ตามอัธยาศัยที ่
Shinjuku *)+,-/0123456893
ไม่เคยหยุดนิ่งและยังเป็น
ศูนย์กลางของวัฒนธรรม
โตเกียว

เต็มอิ่มไปกับบุฟเฟ่ต์ที่ 
Rokkasen ร้าน Yakiniku ชื่อ
ดัง พร้อม Soft Drink และ
เครื่องดื่ม Alcohol ไม่อั้น

พักผ่อนที ่โรงแรม Keio 

Plaza Hotel Tokyo

 ช่วงเช้า

 ช่วงเที่ยง

 ช่วงเย็น
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รับประทานอาหารเช้า
บุฟเฟ่ต์ที่โรงแรม ซึ่งสามารถ
เลือกได้ถึง 3 ห้องอาหาร

:;opping ต่อที ่Aeon 
Narita Outlet Center

ยอดนิยมที่มีร้านค้าให้เลือกซื้อ
สินค้าหลากหลายแบรนด์

รับประทานอาหารร้าน 

Kikuya ร้านเก่าแก่ที่ก่อตั้งมา
ก่อนสมัยเอโดะ โด่งดังไปด้วย
เมนูสูตรเด็ดอย่างข้าวหน้า
ปลาไหล

เดินย่อยอาหารย่าน 

Naritasan เต็มไปด้วยร้านค้า
และร้านของฝากมากมาย

กลับสนามบินนาริตะ

เดินทางกลับด้วย
สายการบินไทย TG677 ถึง
สุวรรณภูมิ 23:30 น. ด้วย
ความประทับใจโดยสวัสดิภาพ

 ช่วงเช้า

 ช่วงเที่ยง

 ช่วงเย็น
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Aeon Narita Outlet Center

Kikuya





อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่

30 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2561

7 - 12 ธันวาคม 2561

1

2

<<=000 +24,000

กําหนดการเดินทางกรุ๊ป พักเดี่ยว

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินไทย 

เส้นทางกรุงเทพฯ-นาริตะ-กรุงเทพฯ ชั้นประหยัด

  ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบ ุ(2 ท่าน/ห้อง)

  ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่ระบุ

  ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ

  ค่ารถรับส่งระหว่างนาํเที่ยวตามรายการที่ระบุ

  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

  ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯที่คอยอาํนวยความ

สะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ

  ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 

2,000,000 บาท

  ค่าประกันการเดินทางและค่าน้าํมัน เชื้อเพลิงที่มีการ

จัดเก็บเพิ่ม ณ วันที ่1 ธันวาคม 2560

   ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

อัตรานี้รวมบริการ อัตรานี้ไม่รวมบริการ
ค่าน้าํหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบิน

กําหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)

  ค่าธรรมเนียมการทําหนังสือเดินทาง

  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบ ุเช่น 

ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง ค่าโทรศัพท ์ 

ค่าซักรีด ฯลฯ

  ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ

  ค่าทําใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาต ิหรือ คน

ต่างด้าว

  ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศ สาํหรับชาวต่างชาติหรือ

คนต่างด้าวสําหรับราคานี้บริษัทฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยว

หากมีการเก็บเพิ่ม

กรุณาชําระค่ามัดจํา (สําหรับช่วงเทศกาลมัดจําท่านละ 20,000 บาท ภายใน 3 วัน ) และชาํระส่วนที่เหลือภายใน 14 วันหรือก่อนวันเดินทาง 14 วัน 

(การไม่ชําระเงินค่ามัดจํา หรือชําระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่าย ไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ๆ ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง) 

กรุณาจัดเตรียมเอกสารและหนังสือเดินทางก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน

เงื่อนไขในการจอง

ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วัน  ไม่เก็บค่าใช้จ่าย  

  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25 – 44 วันหักค่ามัดจาํ  

10,000- บาท 

  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 – 24 วัน หักค่ามัดจาํ

20,000-บาท

  ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่นอกเหนือจากค่าทัวร์เบื้องต้น 

ไม่สามารถยกเลิกและทําเรื่องขอคืนเงินได ้

  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 4 – 19 วัน หักค่าใช้จ่าย 

50 – 75% ของราคาทัวร ์

  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 – 3 วัน หักค่าใช้จ่าย 100%ของ

ราคาทัวร ์

  ผู้เดินทางเดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจาก

การถูกปฏิเสธของเจ้าหน้าที่ประเทศนั้นๆ 

หรือเข้าเมืองโดยเจตนาไม่สุจริต หักค่าใช้จ่าย 100%  

การยกเลิก (ไม่นับรวมวันเสาร์-อาทิตย์)

คณะทัวร์ออกเดินทางขั้นต่ํา 30 ท่าน หากคณะทัวร์มีต่ํากว่ากาํหนด บริษัทฯ มีความจําเป็นที่ต้องเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม และขอสงวนสิทธิ์
ในการปรับเปลี่ยนราคาเพิ่ม หากมีการปรับขึ้นของภาษีน้ํามันหรือภาษีใด ๆ จากสายการบิน คิดอัตรา ณ วันที ่1 ธันวาคม 2560



หมายเหตุ
1) ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เกิด
เหตุสุดวิสัย จนไม่สามารถแก้ไขได้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วง
หน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไม่มี
วีซ่าทางเรายินดีที่จะประสานงาน ในการเดินทางกรุ๊ปทัวร์อื่น
ตามความประสงค์ ์
2) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการใน
ทัวร์ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัย จนไม่สามารถแก้ไขได ้

3) ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดจากสาย
การบิน การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาต ิการก่อจลาจล การ
ปฎิวัต ิอุบัติเหต ุและอื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ
ทางผู้จัด หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทาง
อ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทําร้าย การสูญหาย ความ
ล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่าง ๆ  

4) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตามสถานการณ์ที่มีการปรับ
ขึ้นจากภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจจะมีการเรียกเก็บ
เพิ่มเติม ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและตามตาราง
บินของสายการบิน  

5) หากมีการถอนตัวหรือไม่ได้ใช้บริการตามที่จองระบุเอา
ไว้หรือก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ผู้จัดถือว่าผู้ท่อง
เที่ยวสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ได้ชาํระไว ้ไม่ว่า
กรณีใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่ท่านได้จ่ายให้กับผู้จัด 

เป็นการชําระแบบยืนยันการใช้บริการแบบผู้จัดเป็นตัวแทน
นายหน้า ผู้จัดได้ชําระค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้แก่ผู้ให้บริการใน
แต่ละแห่งแบบชําระเต็มมีเงื่อนไข  

6) กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการ
จากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ ผู้
จัดจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะประสานงานให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า แต่จะไม่คืนเงินให้สาํหรับค่าบริการ
นั้น ๆ 

7) มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการ
ให้คําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผู้มีอํานาจของ   ผู้จัดกํากับเท่านั้น 

8) ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้
เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดิน
ทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง 

ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุก
ประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทําที่ส่อ
ไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหน ีเข้าออกเมือง เอกสารเดิน
ทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น  

9) บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น และจะไม่คืน
เงินค่าทัวร์ที่ท่านชําระมาแล้ว หากท่านถูกปฏิเสธวีซ่า หรือ 

การเข้าออกเมือง อันเนื่องจากการกระทําที่ส่อไปในทางผิด
กฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง
10) ?@Aรณีที่ลูกค้าจองทัวร์และชาํระค่ามัดจําแล้วถือว่าท่าน
ได้ยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทแจ้งแล้วข้างต้น  

11) ?@Aรณีที่ท่านซื้อของกับร้านค้าในต่างประเทศเป็น
ดุลยพินิจของลูกค้าที่จะซื้อหรือไม่ซื้อ ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิในการไม่รับผิดชอบ ความเสียหายของสินค้า การคืน
ภาษีของสินค้า และอื่นๆ เนื่องจากการซื้อขายสินค้านั้น
เป็นการตกลงระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายโดยบริษัทมิได้มีส่วน
เกี่ยวข้องในการซื้อขายนั้น

(เอกสารท่ีจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ)

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย 

ผู้ที่ประสงค์จะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่
ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาต ิหรือ
ธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อ
ยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น* 

ดังต่อไปนี้

1) BCDEFGHIJKLMN@OPKKAQากประเทศญี่ปุ่น
2) RNJLSTJUI@UC@EVPSVP@RPWPHXHCMYNZ[KMGVP?[\QVPUSTJKPQFANZ

ขึ้นในระหว่างที่พํานักในประเทศญี่ปุ่นได ้(เช่น เงินสด บัตร
เครดิต เป็นต้น)

3) [IJK ที่อยู ่และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พาํนักในประเทศ
ญี่ปุ่น (เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ)

4) A]าหนดการเดินทางระหว่างที่พํานักในประเทศญี่ปุ่น

12.) รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย

1) ^@CLRIKFZN@SPLB\KLWTKPU_APH?[\LP@F^`IKKUaV

2) ANQAHHW?Zb ที่จะกระทาํในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่
ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติการพํานักระยะสั้น

3) ?@OCc@BK@Aารขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการ
พาํนักไม่เกิน 15 วัน
4) Fde@Ya\STJfWVWTdHgECBNAPHXaARVLBCEA`CMQPAdHgFShiTJd_j@ 

มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่
เข้าข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ

**ในกรณีที่เดินทางไป-กลับ พร้อมคณะ ทางบริษัททัวร์จะจัดเตรียมเอกสารให้ในข้อที ่1, 3 และ 4**

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (สําหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า)


