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เยอืนญีปุ่น่ดนิแดนอาทติย์อทุยั ขอพรเจ้าแมก่วนอมิทองค า ณ วัดอาซากุสะ            
เพลดิเพลนิกับสโนวส์เลด ณ ลานสกี ฟูจ ิเท็น  วนอทุยานแหง่ชาตฮิาโกเน่  
ล่องเรือโจรสลดัชมความงามของทะเลสาบอาชิ + ชิมไขด่ าโอวาคดุานิ    

ชมมรดกโลกวดัน  าใสสิง่มหศัจรรยข์องโลกยคุใหม่ ชอ้ปปิง้ถนนสายกาน  าชา 
ช้อปปิ้งจใุจกบัย่านดงัใจกลางเมืองชนิจูก ุ+ ชนิไซบาชิ  

 
 
 
 
 
 
 
 

พิเศษ!! เตม็อิม่กบับุฟเฟต่ข์าปยูกัษ์   
 เดินทางเดอืนมกราคม – มีนาคม 2560 
ราคาเริ่ม  36,900 บาท พักระดับ 3 ดาว 

เดินทางโดยสายการบนิ AIR ASIA X เครือ่งล าใหญ ่337 ทีน่ัง่ 
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วนัแรก กรงุเทพฯ – สนามบนิดอนเมอืง – นารติะ  
20.30 น. พร้อมกันที่สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั น 3 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการ

บิน AIR ASIA X เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน 
สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครือ่ง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ทีน่ั่ง 
จัดทีน่ัง่แบบ 3-3-3 มบีรกิารอาหารรอ้นเสริฟ์ทั งขาไปและขากลบั 

(น  าหนกักระเปา๋ 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซื อน  าหนกัเพิม่ ตอ้งเสียคา่ใชจ้า่ย) 
23.45 น. เหินฟ้าสู่เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบินที่  XJ600 บริการอาหาร 

และเครื่องดื่มบนเครื่อง 
 
 

 
 
 

 
วนัที่สอง วดัอาซากุสะ – ผ่านชมโตเกียว สกายทรี – ชอ้ปปิง้ชนิจกูุ 
08.00 น.   ถึง เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั นตอนศุลกากรแล้วน าท่านเดินทางสู่โตเกียว 

น าท่านชม วัดอาซากุสะ วัดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว เข้านมัสการขอพรจากพระพุทธรูปเจ้าแม่
กวนอิมทองค า  นอกจากนั นท่านยังจะได้พบเก็บภาพประทับใจกับโคมไฟขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 
4.5 เมตรซึ่งแขวนอยู่บริเวณประตูทางเข้าวัด และยังสามารถเลือกซื อเครื่องรางของขลังได้ภายในวัด 
ฯลฯ หรือเพลิดเพลินกับ ถนนนาคามิเซะ ถนนช้อปปิ้งที่มี ชื่อเสียงของวัด มีร้านขายของที่ระลึก
มากมายไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางของขลัง ของเล่นโบราณ และตบท้ายด้วยร้านขายขนมที่คนญี่ปุ่น 
มายังวัดแห่งนี ต้องมาต่อคิวกันเพื่อลิ มลองกับรสชาติสุดแสนอร่อย  
 

 
 
 
 
 

น าท่าน เก็บภาพประทับใจกับคู่กับแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริมแม่น  า             สุมิดะ 
หอคอยโตเกียวสกายทรี  (Tokyo Sky tree) หอส่งสัญญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก เปิด
ให้บริการเมื่อวันที่  22 พฤษภาคม 2555 โดยหอนี มี
ค ว า ม สู ง  6 3 4  เม ต ร  ส ร้ า ง ด้ ว ย เท ค นิ ค ท า ง
สถาปัตยกรรมและวิศวกรรมอันทันสมัย ในช่วงที่เกิด
แผ่นดินไหวครั งใหญ่หอคอยแห่งนี ได้พิสูจน์ให้เห็นถึง
โครงสร้างทางสถาปัตยกรรมที่แข็งแรงทนทาน เพราะไม่
เกิดความเสียหายแม้แต่น้อย  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
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จากนั นน าท่านช้อปปิ้งย่านดัง ย่านชินจุกุ”ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการจับจ่ายซื อสินค้านานาชนิด ได้
จากที่นี่ ไม่ว่าจะเป็น ร้านซานริโอะ ร้านขายเครื่องอิเลคทรอนิกส์ กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา 
เครื่องส าอาง ต่างๆ กันที่ร้าน MATSUMOTO แหล่งรวมเหล่าบรรดาเครื่องส าอางมากมาย อาทิ 
มาร์คเต้าหู้, โฟมล้างหน้า WHIP FOAM ที่ราคาถูกกว่าบ้านเรา 3 เท่า, ครีมกันแดดชิเซโด้ แอนเนส
ซ่าที่คนไทยรูจ้กัเปน็อยา่งด ี และสินคา้อืน่ ๆ  หรือใหท้า่นไดส้นกุกบัการเลอืกซื อสินค้า แบรนด์ดังอาทิ 
LOUIS VULTTON, UNIQLO, กระเป๋าสุดฮิต BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสื อ COMME DES 
GARCONS, H&M หรือเลือกซื อรองเท้าหลากหลายแบรนด์ดัง อาทิ NIKE, CONVERSE, NES 
BALANCE, REEBOK ฯลฯ ได้ที่ร้าน ABC MART  

 
 
 
 
 
ค่ า อิสระอาหารค่ า ตามอัธยาศัย 
พกัที ่ NARITA REST HOUSE HOTEL หรอื  NARITA TOBU HOTEL หรอืเทยีบเท่าระดับเดียวกนั 
วนัที่สาม อทุยานแหง่ชาตฮิาโกเน่–ลอ่งเรอืทะเลสาบอาชิ–หบุเขาโอวาคดุานิ –ลานสก ีฟจูเิทน็    
                  พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว – แชอ่อนเซน็ธรรมชาต ิ+ บฟุเฟต่ข์าปูยกัษ์ 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดินทางสู่ อุทยานแหง่ชาติฮาโกเน่ ตั งอยู่ในจังหวัดคะนะงะวะ ซึ่งเป็นแหล่งรวมบ่อน  าพุร้อนมาก
ถึง 17 แห่ง จากนั นน าท่าน ล่องเรือทะเลสาบอาชิ (ใช้เวลาในการล่องในการล่อง 10 นาที) กับเรือแฟน
ตาซีโจรสลัดชมความงามของทะเลสาบอันดับหนึ่งในญี่ปุ่น ซึ่งได้ก่อตัวจากลาวาของภูเขาไฟ ท่านจะ
ได้สัมผัสกับทัศนียภาพที่สวยงามดั่งภาพวาดสะท้อนลงสู่ทะเลสาบ จากนั นน าท่านเดินทางโดยรถโค้ช
สู่ หุบเขาโอวาคุดานิ ที่ยังครุกรุ่นด้วยควันจากบ่อก ามะถันเดือดอยู่ตลอดเวลา ชมบ่อน  าแร่ก ามะถันซึ่ง
สามารถต้มไข่ให้สุกได้ โดยชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อว่าหากได้ทานไข่ด าหนึ่งฟองจะสามารถท าให้อายุยืน
ยาวขึ นอีกประมาณ 7 ปี  

 
 
 
 
 
 
เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร น าท่านสนุกกับกิจกรรมกลางแจ้งท่ามกลางหิมะ ณ ลานสกี ฟู

จิเท็น ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเล่นไม้กระดานเล่ือนได้ตามอัธยาศัย ณ ดินแดนแห่งนี ที่ซึ่งเป็นสวน
สนุกขนาดใหญ่ มีกิจกรรมนอกเหนือจากการเล่นสกีมากมาย เป็นลานสกีที่มีชื่อเสียงและมีฉากหลัง
เป็นภูเขาไฟฟูจิที่สวยงามท่านจะได้สนุกกับลานหิมะขาวโพลน ท่านที่สนใจจะเช่าอุปกรณ์เครื่องเล่น
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สามารถติดต่อหัวหน้าทัวร์ล่วงหน้า ราคานี ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์เครื่องเล่นสกี สโนว์สเลด หรือครู
ฝึก ประมาณ 5000 เยน (ลานสกีจะเปิดให้บริการหรือไม่ ขึ นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ)  
 
 

 
 
 

***

หมายเหตุ ทางบริษัทฯ ขอเปลี่ยนโปรแกรมขึ นภูเขาไฟฟูจิ แทนในกรณีที่ลานสกีปิดท าการเนื่องจาก
สภาพอากาศ น าท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ ที่ตั งตระหง่านอยู่เหนือเกาะญี่ปุ่นด้วยความสูง3,776
เมตร จากระดับน  าทะเล น าท่านขึ นชมความงามกันแบบใกล้ชิด ยังบริเวณ “ชั น 5” ของภูเขาไฟฟูจิ 
(ขึ นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ) เพื่อชมทัศนียภาพโดยรอบของภูเขาไฟที่ สามารถมอง เห็นทะเลสาบทั ง
ห้ากระจายอยู่โดยรอบ ให้ท่านได้สัมผัสอากาศอันบริสุทธิ์บนยอดเขาฟูจิ ถ่ายภาพที่ระลึก กับภูเขาไฟ
ที่ได้ชื่อว่ามีสัดส่วนสวยงามที่สุดในโลก ซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ยังดับไม่สนิท และมีความสูงที่สุดในประเทศ
ญี่ปุ่น  
น าท่านเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว ที่จ าลองเรื่องราวของภูเขาไฟฟูจิ และให้ท่านได้สัมผัสกับ
บรรยากาศของการจ าลองเรื่องราวเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่เกิดขึ นในประเทศญี่ปุ่น จากนั นอิสระให้ท่าน
ได้เลือกซื อของที่ระลึกตามอัธยาศัย 

พักที่  FUJI EVERGREEN HOTEL/ FUJI LAND SCOLE PLAZA HOTEL หรือระดับเดียวกัน 
ค่ า รบัประทานอาหารค่ า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม *** ใหท้่านไดอ้ิม่อรอ่ยกบัมื อพเิศษทีม่ขีาปูยกัษ์ให้

ท่านได้ลิ มลองรสชาตปิพูรอ้มน  าจิ มสไตส์ญีปุ่น่อย่างจใุจ 
หลงัอาหารใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการแชน่  าแรธ่รรมชาติ เชือ่วา่ถ้าไดแ้ชน่  าแร่แลว้ จะท าใหผ้วิพรรณ
สวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดีขึ น 

 
 
 
 
 
 
 

วนัที่สี ่ หมูบ่้าน โอชิโนะฮคัไค  – ผา่นชมทะเลสาบฮามานะ – นาโกย่า – ชอ้ปปิง้จสัโก ้ออิอน 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้าน โอชิโนะฮัคไค น าท่านเจาะลึกตามหาแหล่งน  าบริสุทธิ์จากภูเขาไฟฟูจิ ที่เป็น
แหล่งน  าตามธรรมชาติตั งอยู่ในหมู่บ้านโอชิโนะ จ.ยามานชิ หรือพูดในทางกลับกันคือกลุ่มน  าผุดโอชิ
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โนะฮัคไค เพียงก้าวแรกที่ย่างเท้าเข้าไปในหมู่บ้าน ก็สัมผัสได้ถึงอากาศบริสุทธิ์ และไอเย็นจากแหล่งน  า
ธรรมชาติที่มีให้เห็นอยู่ทุกมุม โดยในบ่อน  าใสแจ๋วมีปลาหลากหลายพันธุ์แหวกว่ายสบายอารมณ์  แต่
ขอบอกเลยว่าน  าแต่ละบ่อนั นเย็นเจี๊ยบถึงใจจนแอบสังสัยว่าน้องปลาไม่หนาวสะท้านกันบ้างรึ เพราะ
อุณหภูมิในน  าเฉล่ียอยู่ที่ 10-12 องศาฯนอกจากชมแล้วก็ยังมีน  าผุดจากธรรมชาติให้ตักดื่มตาม
อัธยาศัย และที่ส าคัญ หมู่บ้านโอชิโนะยังเป็นแหล่งช้อปปิ้งสินค้าโอทอปชั นเย่ียม 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านผ่านชม  ทะเลสาบฮามานะ ทะเลสาบที่เพาะพันธุ์ปลาไหลที่ใหญ่ที่สุดในบริเวณนั น            น า

ท่านเดินทางสู่ เมืองนาโกย่า เมืองใหญ่อันดับ 3 รองจากโอ
ซาก้า ที่เจริญไปด้วยแหล่งธุรกิจและโรงงานอุตสาหกรรม น า
ท่านช้อปปิ้งยังห้างสรรพสินค้า ห้าง           จัสโก้อิออน  ให้
ท่านได้ซื อของฝากมากมายหลากหลายชนิด อาทิเช่น ขนม
ชนิดต่างๆ ผลไม้ตามฤดูกาล และพิเศษสุดกับร้าน 100 เยน 
ทีทุกอย่างในร้านราคาเพียง 100 เยนเท่านั น 

ค่ า อิสระอาหารค่ า ตามอัธยาศัย 
พกัที ่  โรงแรม ROUTE INN HOTEL / NAGOYA SAKAE TOKYU INN HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 
วนัทีห่้า นาโกย่า – เกยีวโต - วัดคโิยมิสึ – ปราสาทโอซาก้า – ชนิไซบาชิ  
 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
น าท่านเดินทางสู่ เมืองเกยีวโต น าชม วัดคิโยมิสึ หรือวดัน  าใส ที่ติดรอบสดุทา้ยของการประกวด 1 ใน 
7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ เป็นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ตั งอยู่บริเวณเนินเขาฮิงาชิยาม่า และมีท่อนซุง
วางเรียงซ้อนกันตามแนวนอนตั งจากพื นดินขึ นมารองรับระเบียงของตัววิหารใหญ่ ซึ่งไม่ใช้ตะปูสักตัว 
ใช้วิธีการเข้าล่ิม เหมือนเรือนไทย วัดนี มีอายุเก่าแก่ยิ่งกว่ากรุงเกียวโต กว่า 1,200 ปี มาแล้ว เป็นที่
ประดิษฐานของเทพเอปิสึ เทพเจ้าแห่งความร่ ารวย มั่งคั่ง , นมัสการพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร, จาก
ระเบียงแห่งนี สามารถถา่ยภาพ ณ จุดที่สวยที่สดุในกรุงเกียวโต มองเห็นวิวทิวทัศน์ของตัวเมืองเกียว
โตได้งดงาม พร้อมกบัวหิารของวดัคโิยมสิึ และเชิญดื่มน  าศักดิ์สิทธิ์สามสายอันเกิดขึ นจากธรรมชาติ
ที่ไหลมาจากเทือกเขา โดยเชื่อว่า สายแรก รวย  สายสอง สวย-หล่อ สายสาม แข็งแรง   

 
 

 

จากนั นเดินตามทาง สัมผัสกับร้านค้าญี่ปุ่นตบแต่งตามสมัยเอโดะ และ เลือกซื อสินค้าพื นเมือง  ที่
ระลึกเกี่ยวกับญี่ปุ่นขนานแท้ อาทิ ขนมโมจิ ที่ขึ นชื่อที่สุดของญี่ปุ่น มีให้ท่านได้เลือกชิมหลายหลากรส 
ไม่ว่าจะเป็นไส้ถั่วแดงสูตรดั งเดิม, ไส้สตรอเบอร์รี่, ชอคโกแลต เป็นต้น หรือว่าจะเป็นชาเกียวโต, ตุ๊กตา
เกียวโต สัญลักษณ์ที่โด่งดังที่สุดในญี่ปุ่น คือ เกอิชา  เป็นตุ๊กตาแต่งกายด้วยชุดกิโมโนประจ าชาติ
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อย่างเต็มรูปแบบซึ่งควรค่าแก่เป็นของฝากของที่ระลึกในราคาย่อมเยาว์ , เครื่องเซรามิค ญี่ปุ่น ทั ง
กาน  าชา ถ้วย ชาม ต่างๆ และของที่ระลึก อีกมากมายนานาชนิด  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนั นน าท่านเดินทางชมบริเวณโดยรอบของ ปราสาทโอซาก้า (ไม่รวมค่าเข้าปราสาท) ซึ่งถือได้ว่า
เป็นสัญลักษณ์ของเมือง สัมผัสความยิ่งใหญ่และชมนิทรรศการที่จัดแสดงอยู่ภายใน ซึ่งเล่าถึงความ
เป็นมาของปราสาท รวมทั งประวัติและข้าวของเครื่องใช้ ต่างๆของโชกุน ฮิเดโยชิโตโยโตมิ ผู้มีค าส่ังให้
ก่อสร้างปราสาทแห่งนี  
 
 
 
 
 
 
จากนั นน าท่านช้อปปิ้งย่าน ชินไซบาชิ ย่านช้อปปิ้งชื่อดังของนครโอซาก้า ภายในย่านนี มีร้านค้าเก่าแก่
ปะปนไปกับร้านค้าอันทันสมัย และสินค้าหลากหลายรูปแบบทั งส าหรับเด็ก และผู้ใหญ่  ซึ่งย่านนี ถือว่า
เป็นย่านแสงสี และบันเทิงชั นน าแห่งหนึ่งของนครโอซาก้า อีกทั งยังมีร้านอาหารทะเลขึ นชื่อมากมาย ซึ่ง
เสน่ห์อย่างหนึ่งคือ ทุกร้านจะประดับประดาร้านของตนด้วยแสงไฟนีออนซึ่งดัดท าให้เป็นรูปปู กุ้ง และ
ปลาหมึก ซึ่งนักท่องเที่ยวให้ความสนใจและแวะถ่ายรูปกันเป็นที่ระลึกอย่างมาก และร้านค้าทุกแห่ง จะ
พยายามสร้างจุดเด่นให้แก่ร้านของตนให้ได้มากที่สุด เพื่อดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการ สัญลักษณ์
เด่นของย่านนี คือ ตึกรูปเครื่องหมายการค้าของกูลิโกะ ผลิตภัณฑ์ขนมชื่อดังจากญี่ปุ่นนั่นเอง   
 
 
 
 
 
 
 
 
เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปปิ้งของท่าน อิสระอาหารค่ าตามอัธยาศัย 

 สมควรแกเ่วลา น าทา่นเดนิทางสู่สนามบนิคนัไซ เพือ่เตรยีมตวัเดนิทางกลบัสูก่รงุเทพฯ 
 

วนัทีห่ก  สนามบินคนัไซ – กรงุเทพ ฯ 
00.10 น. เหินฟ้าสู่กรุงเทพ ฯ โดยสายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบินที่ XJ611 บริการอาหารและเครื่องดื่มบน

เครื่อง 
04.00 น. ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ... 
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**************************************** 
** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั งก่อนท าการ 
ออกตั๋วเนือ่งจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 

*** ขอบพระคณุทกุท่านทีใ่ชบ้รกิาร *** 
 

อตัราคา่บรกิาร 
 

ก าหนดการเดินทาง 
 

ผูใ้หญ ่
หอ้งละ  
2-3 ท่าน 

1 เดก็ 2 ผูใ้หญ ่
เดก็มเีตยีง 

(เดก็อายตุ่ ากวา่12ป)ี 

1 เดก็ 2 ผูใ้หญ ่ 
เดก็ไม่มเีตยีง 

(เดก็อายตุ่ ากวา่12ป)ี 

พกัเดีย่ว
เพิม่ 

ราคาทวัร ์
ไมร่วมตัว๋ 
เครือ่งบนิ 

 10 – 15 มกราคม 2560 36,900 36,900 36,900 8,000 28,900 
11 – 16 มกราคม 2560 36,900 36,900 36,900 8,000 28,900 
17 – 22 มกราคม 2560 36,900 36,900 36,900 8,000 28,900 
18 – 23 มกราคม 2560 36,900 36,900 36,900 8,000 28,900 
24 – 29 มกราคม 2560 37,900 37,900 37,900 8,000 29,900 
25 – 30 มกราคม 2560 37,900 37,900 37,900 8,000 29,900 
31 ม.ค. – 05 ก.พ. 2560 36,900 36,900 36,900 8,000 28,900 
01 – 06 กมุภาพนัธ์ 2560 36,900 36,900 36,900 8,000 28,900 
07 – 12 กมุภาพนัธ ์2560 37,900 37,900 37,900 8,000 29,900 

08 – 13 กมุภาพนัธ ์2560 37,900 37,900 37,900 8,000 29,900 

09 – 14 กมุภาพนัธ ์2560 37,900 37,900 37,900 8,000 29,900 

14 – 19 กมุภาพนัธ ์2560 36,900 36,900 36,900 8,000 28,900 
15 – 20 กมุภาพนัธ ์2560 36,900 36,900 36,900 8,000 28,900 
21 – 26 กมุภาพนัธ ์2560 36,900 36,900 36,900 8,000 28,900 
22 – 27 กมุภาพนัธ ์2560 36,900 36,900 36,900 8,000 28,900 
28 ก.พ. – 05 ม.ีค. 2560 36,900 36,900 36,900 8,000 28,900 
01 – 06 มนีาคม 2560 37,900 37,900 37,900 8,000 29,900 

07 – 12 มนีาคม 2560 37,900 37,900 37,900 8,000 29,900 

08 – 13 มนีาคม 2560 37,900 37,900 37,900 8,000 29,900 

14 – 19 มนีาคม 2560 37,900 37,900 37,900 8,000 29,900 

15 – 20 มนีาคม 2560 37,900 37,900 37,900 8,000 29,900 

** ราคาเดก็อายุไมเ่กนิ 2 ปี 10,000 บาท 
***คา่บรกิารข้างตน้ ยงัไมร่วมค่าทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์้องถิน่ 

ท่านละ 2500 เยน /ทริป/ตอ่ท่าน*** 
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ในกรณียกเลกิการเดินทาง ต้องยกเลกิ 45 วันก่อนการเดินทางเทา่นั น ไม่เชน่นั นทางบริษทัจะไม่
คืนมัดจ าไม่วา่ดว้ยกรณใีดๆทั งสิ น เพราะวา่ทางบริษทัได้ท าการจ่ายค่าตั๋วไปให้กับการสายการ
บินเรียบร้อยแลว้ โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกครั ง เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่าน
เอง  
การเดินทางในแต่ละครั งจะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 30 ท่านขึ นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา 
กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจ าทั งหมด 
เนื่องจากทางบริษัทฯ ได้ช าระค่าตั๋วเครื่องบินเต็มใบให้กับสายการบินเป็นที่เรียบร้อย ยกเว้นค่าภาษีน  ามันที่ยังมิได้
ช าระ ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ กรุณาช าระ 21 วันก่อนการเดินทาง  
หมายเหต ุ 1. ตัว๋เมือ่ออกแลว้ ไม่สามารถรฟีนัด์ได้ อนัเนือ่งจากเงือ่นไขของสายการบนิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อัตราค่าบริการนี รวม 
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ     ค่าภาษสีนามบินทุกแห่งที่มี 
 ค่าน  าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  ค่ารถรับ-ส่ง และน าเที่ยวตามรายการ 
 ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน  ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ  
 ค่าอาหารตามมื อที่ระบุในรายการ    ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 
อัตราค่าบริการนี ไม่รวม 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์
จะพ านักระยะสั นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน) **ถ้ากรณีที่ทางรัฐบาลประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า      ผู้เดินทางจะต้อง
เสียค่าใช้จ่ายในการท าวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 1,700 บาท** 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า
อินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ส่ังเพิ่มนอกเหนือรายการ  (กรุณาสอบถาม
จากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ) 
 ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 2500 เยน /ทริป/ต่อท่าน 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

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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 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์
จะพ านักระยะสั นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน) 
 
กรุณาโอนเงนิเขา้บัญชี 
 
 
 
 
 
เงื่อนไขการช าระค่าบริการ 
1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องช าระเงินมัดจ าเป็นเงินจ านวน 10,000 บาทต่อท่านเพื่อส ารองที่นั่ง  
2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องช าระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน กรณี

นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธ
การจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท ดังนี  
วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าว
และวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั นๆถือว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบริษัท 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอ

เจนซี่(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใด
อย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่าน
ทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสาร
การจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อท า
เรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐาน
การช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้น าเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการ
คืนเงินค่าบริการดังนี  
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 45 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ช าระแล้ว  
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 45 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ช าระแล้วทั งหมด 
ทั งนี  ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ช าระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการน าเที่ยว
ให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การส ารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ 

3. การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจ าหรือซื อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra 
Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าบริการ
ทั งหมด   
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4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท ดังนี  
วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าว
และวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั นๆถือว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน  
 
เงื่อนไขและข้อก าหนดอื่นๆ 

1. ทัวร์นี ส าหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั น 
2. ทัวร์นี เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือ
ทั งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือ
ทั งหมดให้แก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดย
จะแจ้งให้กับนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่ไม่มีวี
ซ่า  และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่มีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะ
ช าระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทก าหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้  
ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค าน าหน้าชื่อ 
เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้า
หนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการช าระเงินมัดจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั งนี  บริษัทจะค านึงถึงความ
ปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นส าคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ นของนักท่องเที่ยวที่มิได้
เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความ
เจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน 
เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น 

7. อัตราค่าบริการนี ค านวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั น ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ น ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีเชื อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ  

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการให้ค าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแต่มี
เอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทก ากับเท่านั น  

 
ข้อแนะน าก่อนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะน าติดตัวขึ นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ น 
และรวมกันทุกชิ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้
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เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั น ถ้าส่ิงของดังกล่าวมีขนาดบรรจุ
ภัณฑ์มากกว่าที่ก าหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั น  
 

2. ส่ิงของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และ
ฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั น  
3. ประเทศญี่ปุ่น มีกฎหมายห้ามน าผลิตภัณฑ์ที่ท ามาจากพืช และเนื อสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้สด  ไข่ 
เนื อสัตว์ ไส้กรอกฯ เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดต่อที่จะมาจากส่ิงเหล่านี  หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสียค่าปรับใน
อัตราที่สูงมาก 
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