
 

 

 

 
 

 
 

 

***ปราสาทโอซากา้/ชอ้ปปิ� งยา่นชินไซบาชิ/วดัโทไดจิ/วดัคิโยมิสึ *** 
**นั�งรถไฟชินคนัเซน/ทะเลสาบฮามานา/อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่/ล่องเรือทะเลสาบอาชิ** 

***ภูเขาไฟฟจิู ชั�น 5/เมืองโตเกียว/ศาลเจา้ เมจิ/วดัอาซะกซุ่า/ชินจูกุ*** 
** ให้ท่านได้ผ่อนคลาย แช่นํ�าแร่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยกัษ์ อิ'มไม่อั�น 

กาํหนดการเดนิทาง 12 -17 เมษายน -../     ( 1 วนั 3 คนื ) 
 

(หากท่านมีจองตั�วภายในประเทศ รบกวน ขอเที�ยวบินกบัเจ้าหน้าที� ก่อนจองตั�วค่ะ) 
 



วนัแรก  ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ-  
--.;< คณะพร้อมกนั ณ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ชั�น 2 (ประตูที� 4) เคาน์เตอร์ U สายการบิน CHINA EASTERN โดยพบ

เจา้หนา้ที�คอยใหก้ารตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกดา้นเอกสารและสัมภาระ 

วนัที'สอง โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า – ช้อปปิ� งย่านชินไซบาชิ 
01.55 เหิรฟ้าสู่ เมืองเซี'ยงไฮ้ ประเทศจีน โดยสายการบิน CHINA EASTERN เที'ยวบินที' MU 548 

07.00 เดินทางถึง เมืองเซี'ยงไฮ้ เปลี'ยนเครื'องเพื'อเดินทางสู่ สนามบินคันไซ 

09.30 เหิรฟ้าต่อสู่ เมืองโอซาก้า ประเทศญี'ปุ่น โดยสายการบิน MU เที'ยวบินที' MU 515 

12.40 เดินทางถึง สนามบินคันไซ เมืองโอซาก้า ประเทศญี'ปุ่น นาํท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง จากนั�นนาํ ท่านเดินทางสู่ 
ปราสาทโอซาก้า เป็นปราสาทที�มีชื�อเสียง ทั�งยงัเป็นจุดชมววิที�เป็นที�นิยม และเป็นสัญลกัษณ์ของโอซากา้ ปราสาทนี�
ประกอบขึ�นดว้ยโครงสร้าง 13 อยา่งที�รัฐบาลญี�ปุ่นระบุให้เป็นทรัพย ์สมบติัสาํคญัในทางวฒันธรรม สิ�งที�มีชื�อเสียงมาก
เป็นพิเศษคือ ประตูขนาดใหญ่และและป้อมปราการที�อยูต่ามคูกาํแพงเมืองรอบนอก กาํแพงสูงชนัที�สูงเกือบถึง 30 เมตร 
นั�นทาํมาจากกอ้นหินขนาดใหญ่ซึ�งส่งเขา้มาในโอซากา้จากเมืองที�อยูห่่างออกไปมากกวา่ 100 กิโลเมตร ความสูงของ
กาํแพงและความกวา้งของคูกาํแพงเมืองที�เห็นนั�น ปราสาทอื�นๆไม่สามารถเทียบไดเ้ลย จากนั�นนาํท่านชอ้ปปิ� ง ชินไซบา

ชิ ให้ ท่านเพลิดเพลินกบัการชอ้ปปิ� งสินคา้มากมายหลายชนิดและเครื�องใชไ้ฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา 
เครื�องเล่นเกมส์ หรือสินคา้ที�จะเอาใจคุณผูห้ญิงกระเป๋า รองเทา้ เสื�อผา้แบรนด์เนม เสื�อผา้แฟชั�นสาํหรับ วยัรุ่น 
เครื�องสาํอางยี�หอ้ดงัของญี�ปุ่นไม่วา่จะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอื�นๆอีกมากมาย 

คํ'า บริการอาหารคํ'า ณ ภัตตาคาร พกัที� OSAKA RIGHA SAKAI HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัที'สาม  เมอืงนารา – วดัโทไดจิ – เมอืงเกยีวโต – วดัคโิยมสึิ - วดัคนิคาคุจิ – เมอืงนาโงย่า 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

จากนั�นนาํท่านเดินทางสู่ เมืองนารา เป็นเมืองหลวงแห่งแรกของญี�ปุ่น สร้างขึ�นเมื�อปี พ.ศ.1253 นาํท่าน ชม วดัโทไดจิ 
เป็นวดัที�มีความสาํคญัที�สุดในเมืองนารา มีเสาถึง 18 ตน้ รองรับหลงัคา เป็นสถาปัตยกรรมชิ�นงามสมยัคามาคุระ สร้าง
ขึ�นเมื�อปี พ.ศ.1286 สิ�งสาํคญัที�ล ํ�าค่าที�สุดของวดันี� คือ หลวงพ่อโตไดบุสสึ สร้างดว้ยทองสัมริดที�มีขนาดใหญ่ที�สุดในโลก 
ประดิษฐานอยูใ่นวหิารหลวงพอ่โต ซึ� งหลงัเดิมถูกไฟไหม ้และสร้างขึ�นใหม่ถึง 2 ครั� ง ซึ� งวหิารหลงัปัจจุบนัมีขนาดเพียง 
2 ใน 3 ของหลงัเดิม และยงัไดชื้�อวา่เป็นวหิารไมข้นาดใหญ่ที�สุดในโลกดว้ยเช่นกนั และทุกท่านจะไดส้ัมผสักบักวาง
น่ารักและแสนเชื�องที�อยู ่ บริเวณรอบวดัเป็นจาํนวนมาก 

เที'ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

จากนั�นนาํท่านเดินทางสู่ วดัคิโยมิสึ หรือ วดันํ�าใส มีอายุเก่าแก่ยิ�งกวา่เมืองเกียวโต คือยาวนานกวา่ 1,200 ปี จุดเด่นอนั
เป็นเอกลกัษณ์ของวดัคือ ห้องโถงใหญ่ สร้างยื�นออกจากหนา้ผา มีเสาไมข้นาดใหญ่ 139 ตน้ คํ�ายนัและสิ�งที�น่าอศัจรรย ์
คือ สร้างโดยไม่ไดใ้ชต้ะปูเลย ดงันั�นองคก์ารยเูนสโกไดขึ้�นทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลก และเชิญทุกท่านไดดื้�มนํ�าศกัดิ\ สิทธิ\
สามสายอนัเกิดขึ�นจากธรรมชาติที�ไหลมาจากเทือกเขาอีกดว้ย จากนั�นใหท้่านอิสระชอ้ปปิ� ง ณ ถนนกานํ�าชา ซึ� งตั�งอยู่
ระหวา่งทางเขา้วดัคิโยมิสึ ร้านคา้ต่างๆ ไดต้กแต่งเลียนแบบสมยัเฮอนั ซึ� งมีสินคา้พื�นเมืองนานาชนิด เช่น รองเทา้โซริ
(รองเทา้เกี]ยะแบบญี�ปุ่น),ชุดยกูะตะ,ตุก๊ตานางระบาํญี�ปุ่น,ขมมชูครีมสอดไส้นานาชนิด,ร้าน 1,000 เยน, ชาเขียวเกียวโต 
ที�ขึ�นชื�ออีกแห่งหนึ�งของญี�ปุ่น,ของที�ระลึกแบบญี�ปุ่นดั�งเดิม เป็นตน้ จากนั�นนาํท่านชม วดัคินคาคุจิ หรือ ปราสาททอง 

สร้างโดยโชกุน อาชิคางะ โยชิมิสึ เพื�อเป็นสถานที�พกัผอ่น ต่อมาบุตรชายของท่านไดด้ดัแปลงใหเ้ป็นวดั แต่ปราสาทเดิม
ไดถู้กไฟไหมใ้นปี พ.ศ.2493 และสร้างขึ�นใหม่เมื�อปี พ.ศ.2498 ปราสาทโดยรอบปิดดว้ยทองคาํเปลวอยา่งสวยงาม ให้



ท่านไดดื้�มดํ�ากบัความสะอาดใสของสระนํ�าที�สามารถสะทอ้นใหเ้ห็นภาพตวัปราสาทไดอ้ยา่งงดงาม จากนั�นนาํท่าน
เดินทางสู่ เมืองนาโงย่า เมืองใหญ่เป็นอนัดับ 4 ของ ประเทศญี'ปุ่น เป็นศูนยก์ลางการผลิตสินคา้ในอุตสาหกรรมต่างๆ 
โดยเฉพาะรถยนต ์TOYOTA ซึ� งมีบา้นเกิดอยูที่�นี� 

คํ'า บริการอาหารคํ'า ณ ภัตตาคาร พกัที� NAGOYA SAKAE TOKYU INN HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัที'สี'  นั'งรถไฟชินคนัเซน–ทะเลสาบฮามานา–อทุยานแห่งชาติฮาโกเน่-ล่องเรือทะเลสาบอาชิ–หุบเขาโอ

วาคุดานิ โกเทม็บะ เอ้าท์เลต็ - อาบนํ�าแร่  
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

จากนั�นนาํท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟชินคนัเซน เพื�อใหท้่านไดส้ัมผสัประสบการณ์ นั'งรถไฟชินคันเซน หรือรถไฟหวั
กระสุน ดว้ยความเร็วสูงสุดเฉลี�ย 240 ก.ม./ชม. จากนั�นนาํท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบฮามานา ทะเลสาบที�เพราะพนัธ์ุปลา
ไหลที�ใหญ่ที�สุดในประเทศญี�ปุ่น อิสระใหท้่านไดช้มทิวทศัน์และเลือกซื�อผลิตภณัฑจ์ากปลาไหลนานาชนิด เช่น พาย
ปลาไหล, ปลาไหลอบซีอิ�ว ที�ขึ�นชื�อเพื�อเป็นของฝาก 

เที'ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

จากนั�นนาํท่านเดินทางสู่ วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ เพื�อนาํท่านล่องเรือทะเลสาบอาชิ ซึ� งไดก่้อตวัจาก ลาวาของภูเขา
ไฟ ท่านจะไดส้ัมผสักบัทศันียภาพที�สวยงามดั�งภาพวาดสะทอ้นลงสู่ทะเลสาบเปรียบดั�งสะทอ้นจากกระจกใสบานใหญ่ 
จากนั�นนาํท่านเดินทางโดยรถโคช้สู่ หุบเขาโอวาคุดานิ ชมบ่อนํ�าแร่ กาํมะถนัซึ� งสามารถตม้ไข่ใหสุ้กได ้โดยชาวญี�ปุ่นมี
ความเชื�อวา่หากไดท้านไข่ดาํหนึ�งฟองจะสามารถทาํให้อายขุองท่านยนืยาวขึ�นอีกประมาณ7 ปี จากนั�นนาํท่านเดินทางสู่
แหล่งชอ้ปปิ� งสินคา้แบรนด์เนมชื�อดงัที� โกเทมบะ แฟคทอรี' เอ้าท์เลต็ แหล่งรวมสินคา้นาํเขา้จากต่างประเทศและสินคา้
แบรนดญี์�ปุ่นที�ดงัไปทั�วโลก พบกบัคอลเลคชั�นเสื�อผา้ใหม่ล่าสุด อาทิ MK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, 
CYNTHIA ROWLEY ฯลฯ เลือกซื�อกระเป๋าแบรนด์เนมยี�หอ้ดงัไดที้�ร้าน BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, TUMOI, 
GAP, ARMANI ฯลฯ เลือกดูเครื�องประดบั และนาฬิกาหรูอยา่ง TAG HEURE, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, 
LONGINES ฯลฯรองเทา้แฟชั�น HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ 

คํ'า พกัที' KASUGAI VIEW ONSEN HOTEL หรือเทยีบเท่า  

บริการอาหารคํ'า ณ ภัตตาคารของโรงแรม เมนูพเิศษ !! ขาปูยกัษ์ หลงัอาหารใหท้่านไดผ้อ่นคลายกบัการแช่นํ�าแร่
ธรรมชาติเพื�อผอ่นคลายความเมื�อยลา้ และจะทาํใหผ้วิพรรณ สวยงาม และยงัช่วยใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหิตดีอีกดว้ย 

วนัที'ห้า ภูเขาไฟฟูจิ ชั�น 5 - เมอืงโตเกยีว – ศาลเจ้า เมจิ - วดัอาซะกซุ่า - ชินจูกุ 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

นาํท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ ที�มีความสูงเหนือจากระดบันํ�าทะเล i,jjk เมตร ภูเขาที�มีชื�อเสียงเป็นที�รู้จกัไปทั�วโลกใน
เรื�องความสวยงามที�ธรรมชาติไดม้อบมาให้อยา่งลงตวั และยงัถือวา่เป็นสัญลกัษณ์หนึ�งของประเทศญี�ปุ่น ทั�งยงัเป็น
จุดมุ่งหมายของนกัท่องเที�ยวต่างชาติที�มาเยือนญี�ปุ่นตลอดทุกฤดูกาล นาํท่านขึ�นสู่ชั�นที� m ของภูเขาไฟฟูจิ (ขึ�นอยูก่บั
สภาพอากาศ) ที�ทุกท่านจะไดเ้ห็นถึงความสวยงามของตวัภูเขาและววิโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิ และสัมผสักบัความหนาว
เยน็ ใหทุ้กท่านไดถ่้ายภาพความประทบัใจเก็บไวเ้ป็นที�ระลึก และเลือกซื�อสินคา้ของที�ระลึกซึ� งเป็นสัญลกัษณ์รูปภูเขาไฟ
ฟูจิในหลากหลายบรรยากาศไดอี้กดว้ย 

เที'ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

นาํท่านเดินทางสู่ เมืองโตเกียว จากนั�นนาํท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าเมจิ ที�มีชื�อเสียงโด่งดงัไปทั�วญี�ปุ่น ขนาดที�วา่คนต่างบา้น
ต่างเมืองยงัตอ้งเดินทางไกลเพื�อมาขอพร สมควรแก่เวลานาํท่านชอ้บปิ� งที� ถนนชินจูกุ แหล่งชอ้ปปิ� งชื�อดงัของ



กรุงโตเกียว ใหท้่านไดอิ้สระเลือกซื�อสินคา้มากมาย อาทิเช่น สินคา้ อิเลคทรอนิคส์กลอ้งถ่ายรูป นาฬิกาชื�อดงั CASIO, 
SEIKO ณ ร้าน BIG CAMERA หรือ SAKURAYA,เสื�อผา้ ขา้วของเครื�องใช ้ภายใตแ้บรนด ์Muji, กระเป๋า หรือ รองเทา้
แฟชั�น, เครื�องสาํอางคชื์�อดงัของญี�ปุ่น SHISHEDO, KANEBO, SEKISE, SKII และชอ้ปปิ� งสุดมนัส์ ณ ร้าน qrr เยน
อยา่งจุใจ 

คํ'า อสิระอาหารคํ'าตามอธัยาศัย พกัที� SHINJUKU WASHINGTON HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัที'หก วดัอาซะกซุะ– นาริตะ – ห้างจัสโก้ออิอน – กรุงเทพฯ 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

จากนั�นนาํท่านเดินทางสู่ วดัอาซะกุซะ วดัที�ไดชื้�อวา่มีความศกัดิ\ สิทธิ\ และไดรั้บความเคารพนบัถือมาก ที�สุดแห่งหนึ�ง
ในกรุงโตเกียว นําท่านนมัสการเจ้าแม่กวนอมิทองคํา ซึ� งชาวญี�ปุ่นนิยมมากราบไหวข้อพรเพื�อความเป็นสิริมงคลตลอด
ทั�งปี ประกอบกบัภายในวดัยงัเป็นที�ตั�งของโคมไฟยกัษที์�มีขนาดใหญ่ที�สุดในโลกดว้ยความสูง 4.5 เมตร แขวนหอ้ยอยู ่
ณ ประตูทางเขา้ดา้นหนา้สุดของวดั อิสระใหท้่านไดเ้ลือกซื�อสินคา้ที�ระลึกพื�นเมืองต่างๆ มากมาย อาทิเช่น ขนมนานา
ชนิด,ของเล่น,รองเทา้,พวงกุญแจที�ระลึก ฯลฯ จากนั�นนาํท่านเดินทางสู่ ห้างจัสโก้ออิอน อิสระใหท้่านไดซื้�อของฝาก
มากมายหลากหลายชนิด อาทิเช่น ขนมโมจิ, เบนโตะ, ผลไมต้ามฤดูกาล, ขนม, เครื�องสาํอาง, Sanrio และพิเศษสุดกบั
สินคา้ทุกอยา่งภายใต ้ ราคา100 เยน ณ ร้าน 100 เยน 

เที'ยง อสิระอาหารกลางวันตามอธัยาศัย จากนั�นนาํท่านเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ เพื�อเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ 

16.55 เหิรฟ้าสู่ เมืองเซี'ยงไฮ้ โดยสายการบิน CHINA EASTERN เที'ยวบินที' MU 522 

19.05 เดินทางถึง เมืองเซี'ยงไฮ้ เพื'อเปลี'ยนเที'ยวบิน 

21.40 เดินทางสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน CHINA EASTERN ด้วยเที'ยวบินที' MU547 

00.55 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

  
หมายเหตุ :  รายการต่างๆ สามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื�องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นตน้ 

อีกทั�งโรงแรมต่างๆที�ระบุในรายการนี�อาจมีการปรับยา่น และสถานที�ตั�ง ไดต้ามความเหมาะสม  
ทั�งนี� ยงัคงไวซึ้� งระดบัในมาตรฐานเดียวกนั โดยบริษทัจะคาํนึงถึงความสะดวกของเส้นทางออนทวัร์เป็นสาํคญั 

โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  
 

เดนิทาง c--cd เมษายน -../ 

อตัราค่าบริการ  

ผูใ้หญ่ ./,900 

เดก็อาย ุj-qqปี / มีเตียง  59,900 

เดก็อาย ุy-k ปี / ไม่มีเตียง 58,/<< 

พกัเดี�ยวจ่ายเพิ�ม (จากราคาผูใ้หญ่) c<,000 
 

 



อตัราค่าบริการนี�รวม 

o ตัzวเครื�องบินไป-กลบั ตามเส้นทางและสายการบินที�ระบุในโปรแกรม (ชั�นทศันาจร) 
o ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร์ 
o ค่าธรรมเนียมนํ�ามนัที�สายการบินเรียกเก็บ  
o ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที�ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
o โรงแรมที�พกัตามระบุไวใ้นรายการ หรือในระดบัเดียวกนั (พกัหอ้งละ y หรือ i ท่าน) 
o ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหวา่งการเดินทาง (แผนประกนัภยัหรรษา im) 
      วงเงินทุนชีวติท่านละ y,rrr,rrr บาท ดูแลค่ารักษาพยาบาลต่างประเทศ และดูแลอาหารเป็นพิษ ,มีชดเชยรายได ้
       *** เด็กอายตุ ํ�ากวา่ 1ปี และผูใ้หญ่อาย ุ76ปีขึ�นไป จะไดรั้บความคุม้ครองประกนัอุบติัเหตุเพียงครึ� งเดียว mr% *** 
       ***ไม่คุม้ครองเด็กอายตุ ํ�ากวา่ 6เดือน และผูใ้หญ่อาย ุ86ปีขึ�นไป / ไม่คุม้ครองลูกคา้จอยทวัร์ที'เดินทางไปก่อนกรุ๊ปทวัร์*** 
o ค่าใชจ่้ายของมคัคุเทศกท์อ้งถิ�นคอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 
o อตัราค่าบริการนี�ไม่รวม 
o ค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม j% และค่าภาษีหกั ณ ที�จ่าย i% 
o ค่าทาํหนงัสือเดินทาง / ต่อหนา้เล่มหนงัสือเดินทาง 
o ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเครื�องดื�มในหอ้งพกั และค่าอาหารที�สั�งมาในหอ้งพกั เป็นตน้ 
o ค่าอาหารและเครื�องดื�มที�สั�งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที�บริษทัจดัให ้ในรายการทวัร์ 
o ค่านํ�าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีที�เกินกวา่สายการบินกาํหนด (ir กิโลกรัมต่อท่าน) 
o ค่าทาํใบอนุญาตที�กลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 
o ค่าเปลี�ยนแปลงตัzว กรณีไป-กลบัไม่พร้อมคณะ หรือเปลี�ยนคนเดินทาง (สอบถามค่าใชจ่้ายกบัเจา้หนา้ที�) 

 กรุณาแจง้อยา่งนอ้ย j วนัก่อนเดินทาง พร้อมหนา้พาสชดัเจนของคนเดินทางแทน 
o ค่าธรรมเนียมนํ�ามนัที�ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ�มเติมในภายหลงั 
o ค่าธรรมเนียมทิปไกด+์คนขบัรถ โดยประมาณ y,rrr เยน (ประมาณ krr บาทไทย) เพิ�มเติมตามความพึงพอใจ 
o ค่าวซ่ีาเขา้ประเทศญี�ปุ่น ประเภทท่องเที�ยวระยะสั�น (สาํหรับผูถื้อหนงัสือเดินทางต่างชาติ) 
 

เงื'อนไขการสํารองที'นั'ง / ชําระเงิน / การยกเลกิ 

o กรุณาจองทวัร์ล่วงหนา้ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระมัดจําท่านละ c<,<<< บาท 
o ส่วนที�เหลือชาํระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ yr วนั มิฉะนั�นถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 
o กรณยีกเลกิการเดินทาง ;c-3. วนัก่อนเดินทาง ยดึมัดจําท่านละ .,<<< บาท (นบัจากวนัที�ส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 
o กรณยีกเลกิการเดินทาง -c-;< วนัก่อนเดินทาง ยดึมัดจําท่านละ c<,<<< บาท (นบัจากวนัที�ส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 
o กรณยีกเลกิการเดินทาง 11-20 วนัก่อนเดินทาง ยดึเงิน .<% ของราคาทวัร์ (นบัจากวนัที�ส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 
o กรณยีกเลกิการเดินทาง 10 วนัก่อนเดินทาง ยดึเงิน c<<% ของราคาทวัร์ (นบัจากวนัที�ส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 
o เนื�องดว้ยไม่ตอ้งยื�นวซ่ีาเขา้ประเทศญี�ปุ่น ทางบริษทัฯ จะไม่ทาํการเก็บเอกสารจริงใดๆ  

รบกวนส่งเอกสารเป็น สําเนาหน้าพาสปอร์ตที'ชัดเจน และมีอายุเหลอืการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 เดือน 
พร้อมระบุห้องนอน, อาหารที'ไม่สามารถทานได้, ที'นั'งที'ต้องการ, และเลขที'สะสมไมล์  
ควรแจง้พร้อมสาํรองที�นั�ง หรือ qm วนัก่อนการเดินทาง เป็นอยา่งชา้ 



 

เงื'อนไขและข้อกาํหนดอื'นๆ 
o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ\ เปลี�ยนแปลงราคาในกรณีที�มีผูร่้วมเดินทางไม่ถึงจาํนวนที�ระบุ 
o กรณีท่านมีการเดินทางดว้ยตัzวเครื�องบินภายในประเทศตอ้งรบกวนแจง้ใหก้บัเราทราบ ณ วนัที�สาํรองที�นั�ง หากไม่มีการแจง้

เรื�องไว ้จะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายที�เกิดขึ�นจากตัzวเครื�องบินดงักล่าวได ้
o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิเก็บค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและภาษีตัzวทุกชนิดเพิ�ม หากสายการบินปรับขึ�นก่อนวนัเดินทาง 
o หากท่านไม่เดินทางกลบัพร้อมคณะทวัร์ ตัzวเครื�องบินขากลบัซึ� งยงัไม่ไดใ้ช ้ไมส่ามารถนาํมาขอคืนเงินได ้ 
o ในระหวา่งการท่องเที�ยวนี�  หากท่านไม่ใชบ้ริการใดๆ ไม่วา่ทั�งหมดหรือบางส่วน ถือวา่ท่านสละสิทธิ\  ไมส่ามารถเรียกร้องขอ

คืนค่าบริการได ้ 
o ค่าบริการที�ท่านชาํระกบัทางบริษทัฯ เป็นการชาํระแบบเหมาขาด และทางบริษทัฯไดช้าํระใหก้บับริษทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่ง

แบบเหมาขาดเช่นกนั ดงันั�นหากท่านมีเหตุอนัใดที�ทาํให้ท่านไม่ไดท้่องเที�ยวพร้อมคณะตามรายการที�ระบุไว ้ท่านจะขอคืน
ค่าบริการไม่ได ้ 

o ทางรัฐบาลญี�ปุ่นไดป้ระกาศยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญี�ปุ่นให้กบัคนไทยที�มีวตัถุประสงคเ์พื�อการพาํนกัระยะสั�นในประเทศ
ญี�ปุ่นนั�น ทางรัฐบาลญี�ปุ่นไดป้ระกาศเริ�มบงัคบัใชใ้นวนัที� c กรกฏาคม พ.ศ.-..1 และสามารถพาํนกัในประเทศญี�ปุ่นได ้qm 
วนั (หากผูย้ื�นประสงคจ์ะพาํนกัในประเทศญี�ปุ่นเกิน qm วนั หรือไปทาํงาน หรือมีวตัถุประสงคอื์�นๆ จะตอ้งยื�นขอวีซ่า
ตามปกติ) 

o หากท่านถูกเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมืองของประเทศนั�นๆ ปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ�งอยู่
นอกเหนืออาํนาจและความรับผดิชอบของบริษทัฯทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ\ ที�จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั�งหมด  

o หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ไม่วา่ประเทศใดจนทาํใหท้่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได ้คณะทวัร์ท่านอื�นๆ รวมถึง
ไกดจ์ะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได ้จาํเป็นตอ้งออกเดินทางตามโปรแกรมที�วางไว ้แต่ทางตวัแทนบริษทัฯ จะทาํหนา้ที�
ประสานงานและเจา้หนา้ที�จะทาํการติดต่อช่วยเหลือท่านเป็นระยะ 

o บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ คน
ต่างดา้วที�พาํนกัอยูใ่นประเทศไทย แต่จะทาํหนา้ที�ช่วยเหลือเจรจา แต่อาํนาจสิทธิ\ ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเขา้เมือง  

o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ\ ที�จะไม่รับผดิชอบต่อค่าใชจ่้ายใดๆ ในกรณีที�เกิดเหตุสุดวสิัย เช่น การยกเลิกหรือล่าชา้ของสายการบิน, 
อุบติัเหตุ, ภยัธรรมชาติ, การนดัหยดุงาน, การจลาจล หรือสิ�งของสูญหายตามสถานที�ต่าง ๆ ที�เกิดเหนืออาํนาจควบคุมของ
บริษทัฯ  

o บริษทัฯ จะทาํหนา้ที�เป็นตวัแทนในการเรียกร้องค่าชดใชจ้ากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษทัขนส่งเมื�อเกิดการสูญหายของ 
สัมภาระระหวา่งการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดงักล่าว  

o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ\ ที�จะเปลี�ยนแปลงรายการทวัร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั�งนี�ทางบริษทัฯ จะยดึถือ
และคาํนึงถึงความปลอดภยั รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกคา้ส่วนมากเป็นสาํคญั 

o เมื�อท่านตกลงชาํระเงินไม่วา่ทั�งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเงื�อนไขขอ้ตกลงต่างๆ แลว้ 


