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เยอืนญีปุ่่นดนิแดนอาทติย์อุทยั ขอพรเจ้าแม่กวนอมิทองค า ณ วดัอาซากุสะ            
เพลดิเพลนิกบัสโนว์สเลด ณ ลานสก ีฟูจิ เทน็  วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ล่องเรือโจร

สลดัชมความงามของทะเลสาบอาชิ + ชิมไข่ด าโอวาคุดานิ 

ชมมรดกโลกวดัน า้ใสส่ิงมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ ช้อปป้ิงถนนสายกาน า้ชา 
ช้อปป้ิงจุใจกบัย่านดงัใจกลางเมอืงชินจูกุ + ชินไซบาชิ  

 

 

 

 

 

 

 

 

สุดคุ้ม...เดนิทางคร้ังเดียว เทีย่วครบทุก HILIGHT 
พเิศษ!!อิม่อร่อยกบัขาปูยกัษ์ เดนิทางตุลาคม – ธันวาคม 2560 

ราคาเร่ิมต้นเพยีง 45,900 บาท พกัระดับ 3 ดาว 
บินสบายกบั THAI AIRWAYS สะสมไมล์ 50 % 
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วนัแรก กรุงเทพฯ –นาริตะ  
 

20.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ันที่ 4 ประตูหมายเลข 2 สายการบินไทย เคาน์เตอร์ D เพื่อ
เตรียมตัวเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอนิ 

23.55 น. เหิรฟ้าสู่ เมอืงโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่ น โดยสายการบินไทย เทีย่วบินที ่ TG 642 บริการอาหารและ
เคร่ืองดื่มบนเคร่ือง 

 

 

 

 

 
วนัทีส่อง วดัอาซากสุะ – ผ่านชมโตเกยีว สกายทรี – ช้อปป้ิงชินจูกุ 
 

07.35 น.     ถึง เมอืงนาริตะ ประเทศญ่ีปุ่น หลงัจากผา่นขั้นตอนศุลกากรแลว้น าท่านเดินทางสู่โตเกียว 
น าท่านชม วัดอาซากุสะ วดัท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในกรุงโตเกียว เขา้นมสัการขอพรจากพระพุทธรูปเจา้แม่
กวนอิมทองค า  นอกจากนั้นท่านยงัจะไดพ้บเกบ็ภาพประทบัใจกบัโคมไฟขนาดยกัษท่ี์มีความสูงถึง 
4.5 เมตรซ่ึงแขวนอยูบ่ริเวณประตูทางเขา้วดั และยงัสามารถเลือกซ้ือเคร่ืองรางของขลงัไดภ้ายในวดั 

ฯลฯ หรือเพลิดเพลินกบั ถนนนาคามิเซะ ถนนช้อปป้ิงท่ีมี ช่ือเสียงของวดั มีร้านขายของท่ีระลึก
มากมายไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองรางของขลงั ของเล่นโบราณ และตบทา้ยด้วยร้านขายขนมท่ีคนญ่ีปุ่น 

มายงัวดัแห่งน้ีตอ้งมาต่อคิวกนัเพื่อล้ิมลองกบัรสชาติสุดแสนอร่อย  
 

 

 

 

 

 

น าท่าน เกบ็ภาพประทับใจกบัคู่กบัแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกยีว ณ ริมแม่น ้า สุมิดะ หอคอย
โตเกยีวสกายทรี (Tokyo Sky tree) หอส่งสัญญาณโทรคมนาคมท่ีสูงท่ีสุดในโลก เปิดใหบ้ริการเม่ือ
วนัท่ี 22 พฤษภาคม 2555 โดยหอน้ีมีความสูง 634 เมตร สร้าง
ดว้ยเทคนิคทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมอนัทนัสมยั ในช่วงท่ีเกิด
แผ่นดินไหวคร้ังใหญ่หอคอยแห่งน้ีไดพ้ิสูจน์ใหเ้ห็นถึงโครงสร้างทาง
สถาปัตยกรรมท่ีแขง็แรงทนทาน เพราะไม่เกิดความเสียหายแมแ้ต่นอ้ย  
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เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
จากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิงย่านดงั ย่านชินจุกุ”ให้ท่านไดเ้พลิดเพลินกบัการจบัจ่ายซ้ือสินคา้นานาชนิด 

ไดจ้ากท่ีน่ี ไม่ว่าจะเป็น ร้านซานริโอะ ร้านขายเคร่ืองอเิลคทรอนิกส์ กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา 
เคร่ืองส าอาง ต่างๆ กนัทีร้่าน MATSUMOTO แหล่งรวมเหล่าบรรดาเคร่ืองส าอางมากมาย อาทิ มาร์ค
เต้าหู้, โฟมล้างหน้า WHIP FOAM ทีร่าคาถูกกว่าบ้านเรา 3 เท่า, ครีมกนัแดดชิเซโด้ แอนเนสซ่าทีค่น
ไทยรู้จักเป็นอย่างดี  และสินค้าอื่น ๆ  หรือให้ท่านได้สนุกกับการเลือกซ้ือสินค้า แบรนด์ดังอาทิ 
LOUIS VULTTON, UNIQLO, ก ร ะ เป๋ า สุ ด ฮิ ต  BAO BAO ISSEY MIYAKE, เ ส้ื อ  COMME DES 

GARCONS, H&M หรือเลือกซ้ือรองเท้าหลากหลายแบรนด์ดัง  อาทิ  NIKE, CONVERSE, NES 

BALANCE, REEBOK ฯลฯ ได้ทีร้่าน ABC MART  

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่ อสิระอาหารค า่ ตามอธัยาศัย 

พกัที่ NARITA REST HOUSE HOTEL หรือ  NARITA TOBU HOTEL หรือเทยีบเท่าระดับเดียวกนั 

 
วนัทีส่าม อทุยานแห่งชาติฮาโกเน่–ล่องเรือทะเลสาบอาชิ–หุบเขาโอวาคุดานิ –ภูเขาไฟฟูจิ (ช้ันที5่) 

                  พพิธิภัณฑ์แผ่นดินไหว – แช่ออนเซ็นธรรมชาติ + บุฟเฟ่ต์ขาปูยกัษ์ 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ตั้งอยูใ่นจงัหวดัคะนะงะวะ ซ่ึงเป็นแหล่งรวมบ่อน ้ าพุร้อน
มากถึง 17 แห่ง จากนั้นน าท่าน ล่องเรือทะเลสาบอาชิ (ใช้เวลาในการล่องในการล่อง 10 นาที) กบั
เรือแฟนตาซีโจรสลดัชมความงามของทะเลสาบอนัดบัหน่ึงในญ่ีปุ่น ซ่ึงไดก่้อตวัจากลาวาของภูเขา
ไฟ ท่านจะได้สัมผสักบัทัศนียภาพท่ีสวยงามดั่งภาพวาดสะท้อนลงสู่ทะเลสาบ จากนั้ นน าท่าน
เดินทางโดยรถโคช้สู่ หุบเขาโอวาคุดานิ ท่ียงัครุกรุ่นดว้ยควนัจากบ่อก ามะถนัเดือดอยูต่ลอดเวลา ชม
บ่อน ้ าแร่ก ามะถนัซ่ึงสามารถตม้ไข่ใหสุ้กได ้โดยชาวญ่ีปุ่นมีความเช่ือว่าหากไดท้านไข่ด าหน่ึงฟอง
จะสามารถท าใหอ้ายยุนืยาวข้ึนอีกประมาณ 7 ปี  
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เทีย่ง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร น าท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ ท่ีตั้งตระหง่านอยูเ่หนือเกาะญ่ีปุ่น
ดว้ยความสูง3,776เมตร จากระดบัน ้ าทะเล น าท่านข้ึนชมความงามกนัแบบใกลชิ้ด ยงับริเวณ “ชั้น 

5” ของภูเขาไฟฟูจิ (ข้ึนอยู่กบัสภาพภูมิอากาศ) เพื่อชมทศันียภาพโดยรอบของภูเขาไฟท่ี สามารถ
มอง เห็นทะเลสาบทั้ งห้ากระจายอยู่โดยรอบ ให้ท่านได้สัมผสัอากาศอนับริสุทธ์ิบนยอดเขาฟูจิ 
ถ่ายภาพท่ีระลึก กบัภูเขาไฟท่ีไดช่ื้อว่ามีสัดส่วนสวยงามท่ีสุดในโลก ซ่ึงเป็นภูเขาไฟท่ียงัดบัไม่สนิท 

และมีความสูงท่ีสุดในประเทศญ่ีปุ่น  

 

 

 

 

 

 

***หมายเหตุ ในเดือนธันวาคม ทางบริษัทฯ ขอเปลี่ยนโปรแกรมจากขึ้นภูเขาไฟฟูจิ เป็นน าท่าน
สนุกกับกิจกรรมกลางแจ้งท่ามกลางหิมะ ณ ลานสกี ฟูจิเท็น ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเล่นไม้
กระดานเลื่อนได้ตามอัธยาศัย  ณ  ดินแดนแห่งนี้ที่ ซ่ึงเป็นสวนสนุกขนาดใหญ่  มีกิจกรรม
นอกเหนือจากการเล่นสกีมากมาย เป็นลานสกีที่มีช่ือเสียงและมีฉากหลังเป็นภูเขาไฟฟูจิที่สวยงาม
ท่านจะได้สนุกกับลานหิมะขาวโพลน ท่านที่สนใจจะเช่าอุปกรณ์เคร่ืองเล่นสามารถติดต่อหัวหน้า
ทัวร์ล่วงหน้า ราคานี้ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์เคร่ืองเล่นสกี สโนว์สเลด หรือครูฝึก ประมาณ 5000 

เยน (ลานสกจีะเปิดให้บริการหรือไม่ ขึน้อยู่กบัสภาพภูมอิากาศ)  
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น าท่านเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว ท่ีจ  าลองเร่ืองราวของภูเขาไฟฟูจิ และให้ท่านไดส้ัมผสักบั
บรรยากาศของการจ าลองเร่ืองราวเก่ียวกบัแผ่นดินไหวท่ีเกิดข้ึนในประเทศญ่ีปุ่น จากนั้นอิสระให้
ท่านไดเ้ลือกซ้ือของท่ีระลึกตามอธัยาศยั 

พกัที ่  FUJI EVERGREEN HOTEL/ FUJI LAND SCOLE PLAZA HOTEL หรือระดับเดียวกนั 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม *** ให้ท่านได้อิม่อร่อยกบัมือ้พเิศษทีม่ขีาปูยกัษ์ให้
ท่านได้ลิม้ลองรสชาติปูพร้อมน า้จิม้สไตส์ญี่ปุ่ นอย่างจุใจ 

หลงัอาหารให้ท่านได้ผ่อนคลายกบัการแช่น า้แร่ธรรมชาติ เช่ือว่าถ้าได้แช่น า้แร่แล้ว จะท าให้ผวิพรรณ
สวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวยีนโลหิตดีขึน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่ี่ หมู่บ้าน โอชิโนะฮัคไค  – ผ่านชมทะเลสาบฮามานะ – นาโกย่า – ช้อปป้ิงจสัโก้ ออิอน 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้าน โอชิโนะฮัคไค น าท่านเจาะลึกตามหาแหล่งน ้ าบริสุทธ์ิจากภูเขาไฟฟูจิ ท่ี
เป็นแหล่งน ้ าตามธรรมชาติตั้งอยู่ในหมู่บา้นโอชิโนะ จ.ยามานชิ หรือพูดในทางกลบักนัคือกลุ่มน ้ า
ผุดโอชิโนะฮคัไค เพียงกา้วแรกท่ีย่างเทา้เขา้ไปในหมู่บา้น กส็ัมผสัไดถึ้งอากาศบริสุทธ์ิ และไอเยน็
จากแหล่งน ้ าธรรมชาติท่ีมีให้เห็นอยู่ทุกมุม โดยในบ่อน ้ าใสแจ๋วมีปลาหลากหลายพนัธ์ุแหวกว่าย
สบายอารมณ์  แต่ขอบอกเลยว่าน ้ าแต่ละบ่อนั้นเยน็เจ๊ียบถึงใจจนแอบสังสัยว่าน้องปลาไม่หนาว
สะท้านกนับา้งรึ เพราะอุณหภูมิในน ้ าเฉล่ียอยู่ท่ี 10-12 องศาฯนอกจากชมแลว้ก็ยงัมีน ้ าผุดจาก
ธรรมชาติใหต้กัด่ืมตามอธัยาศยั และท่ีส าคญั หมู่บา้นโอชิโนะยงัเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงสินคา้โอทอปชั้น
เยีย่ม 

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร   

บ่าย น าท่านผ่านชม  ทะเลสาบฮามานะ ทะเลสาบท่ีเพาะพันธุ์ปลาไหลท่ีใหญ่ท่ีสุดในบริเวณนั้ น            

น าท่านเดินทางสู่ เมืองนาโกย่า เมืองใหญ่อนัดบั 3 รองจากโอซากา้ ท่ีเจริญไปดว้ยแหล่งธุรกิจและ
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โรงงานอุตสาหกรรม น าท่านช้อปป้ิงยงัห้างสรรพสินค้า 
ห้าง จัสโก้ออิอน  ใหท่้านไดซ้ื้อของฝากมากมายหลากหลาย
ชนิด อาทิเช่น ขนมชนิดต่างๆ ผลไมต้ามฤดูกาล และพิเศษ
สุดกบัร้าน 100 เยน ทีทุกอยา่งในร้านราคาเพียง 100 เยน
เท่านั้น 

ค า่ อสิระอาหารค า่ ตามอธัยาศัย 

พกัที่  โรงแรม ROUTE INN HOTEL / NAGOYA SAKAE TOKYU INN HOTEL หรือระดับเดียวกนั 

 

วนัทีห้่า นาโกย่า – เกยีวโต - วดัคโิยมสึิ– ชินไซบาชิ - สนามบินคนัไซ – กรุงเทพ ฯ 

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดินทางสู่ เมืองเกยีวโต น าชม วัดคิโยมิสึ หรือวัดน ้าใส ที่ติดรอบสุดท้ายของการประกวด 1 

ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ เป็นวดัท่ีใหญ่และเก่าแก่ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาฮิงาชิยาม่า และมี
ท่อนซุงวางเรียงซอ้นกนัตามแนวนอนตั้งจากพื้นดินข้ึนมารองรับระเบียงของตวัวิหารใหญ่ ซ่ึงไม่ใช้
ตะปูสักตวั ใช้วิธีการเขา้ล่ิม เหมือนเรือนไทย วดัน้ีมีอายุเก่าแก่ยิ่งกว่ากรุงเกียวโต กว่า 1,200 ปี 

มาแลว้ เป็นท่ีประดิษฐานของเทพเอปิสึ เทพเจา้แห่งความร ่ารวย มัง่คัง่ , นมสัการพระโพธิสัตวอ์ว
โลกิเตศวร, จากระเบียงแห่งน้ีสามารถถ่ายภาพ ณ จุดที่สวยที่สุดในกรุงเกยีวโต มองเห็นวิวทิวทัศน์
ของตัวเมืองเกียวโตได้งดงาม พร้อมกับวิหารของวัดคิโยมิสึ และเชิญดื่มน ้าศักดิ์ สิทธิ์สามสายอัน
เกิดขึน้จากธรรมชาติที่ไหลมาจากเทือกเขา โดยเช่ือว่า สายแรก รวย  สายสอง สวย-หล่อ สายสาม 

แขง็แรง   
 

 

 

จากนั้นเดินตามทาง สัมผสักบัร้านคา้ญ่ีปุ่นตบแต่งตามสมยัเอโดะ และ เลือกซ้ือสินคา้พื้นเมือง  ท่ี
ระลึกเก่ียวกบัญ่ีปุ่นขนานแท ้อาทิ ขนมโมจิ ท่ีข้ึนช่ือท่ีสุดของญ่ีปุ่น มีใหท่้านไดเ้ลือกชิมหลายหลาก
รส ไม่ว่าจะเป็นไส้ถัว่แดงสูตรดั้งเดิม, ไส้สตรอเบอร์ร่ี, ชอคโกแลต เป็นตน้ หรือว่าจะเป็นชาเกียว
โต, ตุ๊กตาเกียวโต สัญลกัษณ์ท่ีโด่งดงัท่ีสุดในญ่ีปุ่น คือ เกอิชา  เป็นตุ๊กตาแต่งกายดว้ยชุดกิโมโน
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ประจ าชาติอย่างเต็มรูปแบบซ่ึงควรค่าแก่เป็นของฝากของท่ีระลึกในราคาย่อมเยาว,์ เคร่ืองเซรามิค 

ญ่ีปุ่น ทั้งกาน ้าชา ถว้ย ชาม ต่างๆ และของท่ีระลึก อีกมากมายนานาชนิด  

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
จากนั้นน าท่านช้อปป้ิงย่าน ชินไซบาชิ ย่านช้อปป้ิงช่ือดงัของนครโอซากา้ ภายในย่านน้ีมีร้านคา้
เก่าแก่ปะปนไปกบัร้านคา้อนัทนัสมยั และสินคา้หลากหลายรูปแบบทั้งส าหรับเด็ก และผูใ้หญ่ ซ่ึง
ยา่นน้ีถือวา่เป็นยา่นแสงสี และบนัเทิงชั้นน าแห่งหน่ึงของนครโอซากา้ อีกทั้งยงัมีร้านอาหารทะเลข้ึน
ช่ือมากมาย ซ่ึงเสน่ห์อยา่งหน่ึงคือ ทุกร้านจะประดบัประดาร้านของตนดว้ยแสงไฟนีออนซ่ึงดดัท า
ใหเ้ป็นรูปปู กุง้ และปลาหมึก ซ่ึงนกัท่องเท่ียวใหค้วามสนใจและแวะถ่ายรูปกนัเป็นท่ีระลึกอยา่งมาก 

และร้านคา้ทุกแห่ง จะพยายามสร้างจุดเด่นใหแ้ก่ร้านของตนใหไ้ดม้ากท่ีสุด เพื่อดึงดูดลูกคา้ใหเ้ขา้มา
ใชบ้ริการ สัญลกัษณ์เด่นของยา่นน้ีคือ ตึกรูปเคร่ืองหมายการคา้ของกลิูโกะ ผลิตภณัฑข์นมช่ือดงัจาก
ญ่ีปุ่นนัน่เอง   

 

 

 

 

 

 

 

 

เพือ่ไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปป้ิงของท่าน อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศัย 

 สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่สนามบินคนัไซ เพือ่เตรียมตัวเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ 

 

17.35 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพ ฯ โดยเท่ียวบินท่ี TG 673 บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง 
21.55 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

 

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

 

** หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทวัร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทุกคร้ังก่อนท าการ 
ออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

*** ขอบพระคุณทุกท่านทีใ่ช้บริการ *** 
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อตัราค่าบริการ 
 

ก าหนดการเดินทาง 
 

ผู้ใหญ่ 

ห้องละ  
2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ 

เด็กมเีตียง 
(เดก็อายุต า่กว่า12ปี) 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่  

เด็กไม่มเีตียง 
(เดก็อายุต า่กว่า12ปี) 

พกัเดี่ยว
เพิม่ 

ราคาทวัร์ 
ไม่รวมตั๋ว 
เคร่ืองบิน 

12 – 16 ตุลาคม 2560 45,900 43,900 42,900 8,000 30,900 

19 – 23 ตุลาคม 2560 47,900 45,900 44,900 8,000 30,900 

20 – 24 ตุลาคม 2560 47,900 45,900 44,900 8,000 30,900 

26 – 30 ตุลาคม 2560 45,900 43,900 42,900 8,000 30,900 

27 – 31 ตุลาคม 2560 45,900 43,900 42,900 8,000 30,900 

01 – 05 พฤศจิกายน 2560 45,900 43,900 42,900 8,000 30,900 

08 – 12 พฤศจิกายน 2560 45,900 43,900 42,900 8,000 30,900 

15 – 19 พฤศจิกายน 2560 45,900 43,900 42,900 8,000 30,900 

22 – 26 พฤศจิกายน 2560 45,900 43,900 42,900 8,000 30,900 

02 – 06 ธันวาคม 2560 47,900 45,900 44,900 8,000 30,900 

07 – 11 ธันวาคม 2560 47,900 45,900 44,900 8,000 30,900 

13 – 17 ธันวาคม 2560 45,900 43,900 42,900 8,000 30,900 

20 – 24 ธันวาคม 2560 47,900 45,900 44,900 8,000 30,900 

** ราคาเดก็อายุไม่เกนิ 2 ปี 10,000 บาท 

***ค่าบริการข้างต้น ยงัไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 

ท่านละ 2500 เยน /ทริป/ต่อท่าน*** 
 

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ต้องยกเลิก 45 วันก่อนการเดินทางเท่าน้ัน ไม่เช่นน้ันทางบริษัทจะ
ไม่คืนมัดจ าไม่ว่าด้วยกรณีใดๆทั้งส้ิน เพราะว่าทางบริษัทได้ท าการจ่ายค่าตั๋วไปให้กับการสาย
การบินเรียบร้อยแล้ว โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกคร้ัง เพือ่ประโยชน์แก่ตัว
ท่านเอง  
การเดินทางในแต่ละคร้ังจะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 30 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการเลือ่นการเดินทาง หรือเปลีย่นแปลงราคา 
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กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 20,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการคืนมัดจ า
ทั้งหมด เน่ืองจากทางบริษทัฯ ได้ช าระค่าตั๋วเคร่ืองบินเต็มใบให้กบัสายการบินเป็นทีเ่รียบร้อย ยกเว้นค่าภาษนี า้มนัที่
ยงัมไิด้ช าระ ค่าทวัร์ส่วนทีเ่หลอื กรุณาช าระ 30 วนัก่อนการเดินทาง 
หมายเหตุ 1. ตั๋วเมือ่ออกแล้ว ไม่สามารถรีฟันด์ได้ อนัเน่ืองจากเงื่อนไขของสายการบิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการนีร้วม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พร้อมคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 

 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  ค่ารถรับ-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 
 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน   ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ     ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่นให้กับคนไทย ผูท่ี้
ประสงคจ์ะพ านกัระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15 วนั) **ถา้กรณีท่ีทางรัฐบาลประกาศใหก้ลบัมาใชว้ซ่ีา      ผู ้
เดินทางจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการท าวซ่ีาเพิ่ม ท่านละ 1,700 บาท** 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่า
อินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถาม
จากหัวหน้าทวัร์ก่อนการใช้บริการ) 
 ค่าทิปคนขบัรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิน่ ท่านละ 2500 เยน /ทริป/ต่อท่าน 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่นให้กับคนไทย ผูท่ี้
ประสงคจ์ะพ านกัระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15 วนั) 

จากมาตรการยกเว้นวซ่ีาเข้าประเทศญีปุ่่ นให้กบัคนไทย ผู้ทีป่ระสงค์จะพ านักระยะส้ันในประเทศ
ญี่ปุ่ นไม่เกนิ 15 วนั ไม่ว่าจะด้วยวตัถุประสงค์เพือ่การท่องเทีย่ว เยีย่มญาติ หรือธุรกจิ จะต้องยืน่
เอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมอืง เพือ่ยนืยนัการมคุีณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่ น* ดังต่อไปนี ้

1. ตั๋วเคร่ืองบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่ น ทางทวัร์จัดเตรียมให้ 

2. ส่ิงทีย่นืยนัว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใช้จ่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศ
ญี่ปุ่ นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น) 

3. ช่ือ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญี่ปุ่ น (เช่น คนรู้จัก โรงแรม 

และอืน่ๆ) ทางทวัร์จัดเตรียมให้ 

4. ก าหนดการเดินทางระหว่างทีพ่ านักในประเทศญี่ปุ่ น ทางทวัร์จัดเตรียมให้ 
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กรุณาโอนเงินเข้าบัญชี 
 

 

 

 

 

 

 

เงื่อนไขการช าระค่าบริการ 
1. นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 10,000 บาทต่อท่านเพื่อส ารองท่ีนัง่  

2. นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 21 วนั กรณี
นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูก
ปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่กรณีใดๆ ใหถื้อวา่นกัท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัร์นั้นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั 

ดงัน้ี วนัจนัทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนั

เวลาดงักล่าวและวนัหยดุนกัขตัฤกษท่ี์รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบริษทั 

เงื่อนไขการยกเลกิการเดินทาง 
1. กรณีท่ีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นกัท่องเท่ียวหรือเอเจน

ซ่ี(ผูมี้ช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษทัอย่างใด
อยา่งหน่ึงเพื่อแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษทัเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบริษทัไม่รับยกเลิกการจองผ่านทาง
โทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ช่ือในเอกสาร
การจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษทัอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพื่อ
ท าเร่ืองขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ 

หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหนา้สมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการให้น าเงินเขา้ให้ครบถว้น โดยมี
เง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทาง 45 วนั คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้  
2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 45 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแลว้ทั้งหมด 
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ทั้งน้ี ทางบริษทัจะหักค่าใชจ่้ายท่ีไดจ่้ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการน าเท่ียว
ใหแ้ก่นกัท่องเท่ียว เช่น การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการันตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra 

Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าบริการ
ทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั 

ดงัน้ี วนัจนัทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนั
เวลาดงักล่าวและวนัหยดุนกัขตัฤกษท่ี์รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบริษทั 

5. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนกัท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  

 
เงื่อนไขและข้อก าหนดอืน่ๆ 

1. ทวัร์น้ีส าหรับผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่านั้น 

2. ทวัร์น้ีเป็นทวัร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วน
หรือทั้ งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่า
บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน 

โดยจะแจง้ใหก้บันกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ี
ไม่มีวีซ่า  และอย่างนอ้ย 10 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทางนกัท่องเท่ียวทุกท่าน
ยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพิ่มจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ีทางบริษทัก าหนดเพื่อให้คณะ
เดินทางได ้ ทางเรายนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหนา้ช่ือ 

เลขท่ีหนงัสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพื่อใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิไดส่้ง
หนา้หนงัสือเดินทางใหก้บัทางบริษทัพร้อมการช าระเงินมดัจ า 

5. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคลอ้งกบั
สถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี บริษทัจะค านึงถึงความ
ปลอดภยัของนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ่้ายใดๆ ท่ีเพิ่มข้ึนของนกัท่องเท่ียวท่ี
มิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษทั เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวติั  อุบติัเหตุ 
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ความเจบ็ป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการ
บิน เหตุสุดวสิัยอ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีค  านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษทัเสนอราคา ดงันั้น ทาง
บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอ านาจในการให้ค  าสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้แต่มี
เอกสารลงนามโดยผูมี้อ  านาจของบริษทัก ากบัเท่านั้น  

 

ข้อแนะน าก่อนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน 

และรวมกนัทุกช้ินไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปลอ็คปิดสนิท และสามารถน าออกมา
ให้เจา้หนา้ท่ีตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย ์อนุญาตให้ถือไดท่้านละ 1 ใบเท่านั้น ถา้ส่ิงของดงักล่าวมีขนาด
บรรจุภณัฑม์ากกวา่ท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่านั้น  

 

2. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่
และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่านั้น  

3. ประเทศญ่ีปุ่น มีกฎหมายห้ามน าผลิตภณัฑ์ท่ีท ามาจากพืช และเน้ือสัตวทุ์กชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผกั ผลไมส้ด  

ไข่ เน้ือสัตว ์ไส้กรอกฯ เพื่อเป็นการป้องกนัโรคติดต่อท่ีจะมาจากส่ิงเหล่าน้ี หากเจา้หน้าท่ีตรวจพบ จะตอ้งเสีย
ค่าปรับในอตัราท่ีสูงมาก 

  

 


