
 

 

 
 
 

เยอืนญี	ปุ่นดินแดนอาทิตยอ์ุทยั ขอพรเจา้แม่กวนอิมทองคาํ ณ วดัอาซากุสะ           
เพลิดเพลินกบัสโนวส์เลด ณ ลานสกี ฟูจ ิเท็น  วนอุทยานแห่งชาตฮิาโกเน่ 

ลอ่งเรือโจรสลดัชมความงามของทะเลสาบอาชิ + ชิมไข่ดาํโอวาคดุานิ 
ชมมรดกโลกวดันํ/าใสสิ	งมหศัจรรยข์องโลกยุคใหม่ ชอ้ปปิ/ งถนนสายกานํ/าชา 

ชอ้ปปิ/ งจุใจกบัยา่นดงัใจกลางเมืองชินจูกุ + ชินไซบาชิ  

 
 
 
 
 
 
 
 

สุดคุม้...เดินทางครั/งเดียว เที	ยวครบทุก HILIGHT 

พิเศษ!!อิ	มอร่อยกบัขาปูยกัษ ์เดินทางตลุาคม – ธนัวาคม 789: 
ราคาเริ	มตน้เพียง ;8,=:: บาท พกัระดบั > ดาว 



 

 

บินสบายกบั THAI AIRWAYS สะสมไมล ์8: % 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ –นารติะ  
 

7:.>: น. พรอ้มกันที	สนามบินสุวรรณภูมิ ชั/นที	 ; ประตูหมายเลข 7 สายการบินไทย เคานเ์ตอร ์D 
เพื	อเตรยีมตวัเดินทาง และผ่านขั/นตอนการเช็คอิน 

23.55 น. เหิรฟ้าสู ่ เมืองโอซากา้ ประเทศญี	ปุ่น โดยสายการบินไทย เที	ยวบินที	 TG 642 บรกิาร
อาหารและเครื	องดื	มบนเครื	อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที	สอง วดัอาซากุสะ – ผ่านชมโตเกียว สกายทร ี– ชอ้ปปิ/ งชินจูกุ 
 

:K.>8 น.     ถึง เมืองนารติะ ประเทศญีปุ่น หลงัจากผ่านขั�นตอนศุลกากรแลว้นําท่านเดินทางสู่โตเกียว 
นําท่านชม วัดอาซากุสะ วดัทีเก่าแก่ทีสุดในกรุงโตเกียว เขา้นมสัการขอพรจากพระพุทธรูปเจา้
แม่กวนอิมทองคาํ  นอกจากนั�นท่านยงัจะไดพ้บเก็บภาพประทบัใจกบัโคมไฟขนาดยกัษ์ทีมีความ
สงูถึง 3.5 เมตรซึงแขวนอยูบ่ริเวณประตทูางเขา้วดั และยงัสามารถเลือกซื� อเครืองรางของขลงัได้
ภายในวดั ฯลฯ หรือเพลิดเพลินกบั ถนนนาคามิเซะ ถนนชอ้ปปิ� งทีมี ชือเสียงของวดั มีรา้นขาย
ของทีระลึกมากมายไม่วา่จะเป็นเครืองรางของขลงั ของเล่นโบราณ และตบทา้ยดว้ยรา้นขายขนม
ทีคนญีปุ่น มายงัวดัแหง่นี� ตอ้งมาต่อคิวกนัเพือลิ� มลองกบัรสชาติสุดแสนอร่อย  
 

 
 
 



 

 

 
 

นําท่าน เก็บภาพประทับใจกับคู่กับแลนด์มารก์แห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริมแม่นํ/ า             
สุมิดะ หอคอยโตเกียวสกายทร ี(Tokyo Sky tree) หอส่งสญัญาณโทรคมนาคมทีสูงทีสุดในโลก 
เปิดใหบ้ริการเมือวนัที :: พฤษภาคม :555 โดยหอ
นี� มีความสูง  <=3 เมตร สร้างด้วยเทคนิคทาง
สถาปัตยกรรมและวิศวกรรมอนัทันสมยั ในช่วงทีเกิด
แผ่นดินไหวครั�งใหญ่หอคอยแห่งนี� ไดพิ้สูจน์ใหเ้ห็นถึง
โครงสรา้งทางสถาปัตยกรรมทีแข็งแรงทนทาน เพราะ
ไม่เกิดความเสียหายแมแ้ต่นอ้ย  

เที	ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
จากนั�นนําท่านชอ้ปปิ� งย่านดงั ย่านชินจุกุ”ใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกบัการจบัจ่ายซื� อสินคา้นานา
ชนิด ไดจ้ากทีนี  ไม่ว่าจะเป็น รา้นซานริโอะ รา้นขายเครื	องอิเลคทรอนิกส ์กลอ้งถ่ายรูป
ดิจิตอล นาฬิกา เครื	องสาํอาง ต่างๆ กันที	รา้น MATSUMOTO แหล่งรวมเหล่าบรรดา
เครื	องสาํอางมากมาย อาทิ มารค์เตา้หู,้ โฟมลา้งหนา้ WHIP FOAM ที	ราคาถูกกว่าบา้นเรา 3 
เท่า, ครีมกันแดดชิเซโด ้แอนเนสซ่าที	คนไทยรูจ้กัเป็นอย่างดี  และสินคา้อื	น ๆ  หรือให้
ท่านไดส้นุกกบัการเลือกซื/ อสินคา้ แบรนดด์งัอาทิ LOUIS VULTTON, UNIQLO, กระเป๋าสุดฮิต 
BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสื/ อ COMME DES GARCONS, H&M หรือเลือกซื/ อรองเทา้
หลากหลายแบรนดด์งั อาทิ NIKE, CONVERSE, NES BALANCE, REEBOK ฯลฯ ไดที้	รา้น ABC 
MART  

 
 
 
 
 
ค ํ 	า อิสระอาหารคํ 	า ตามอธัยาศยั 
พกัที	 NARITA REST HOUSE HOTEL หรอื  NARITA TOBU HOTEL หรอืเทียบเท่าระดบัเดียวกนั 
 

 



 

 

วนัที	สาม อุทยานแห่งชาตฮิาโกเน่–ล่องเรอืทะเลสาบอาชิ–หุบเขาโอวาคุดานิ –ลานสกี ฟูจเิท็น    
                  พิพิธภณัฑแ์ผ่นดินไหว – แช่ออนเซ็นธรรมชาต ิ+ บุฟเฟ่ตข์าปูยกัษ ์
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นําท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ตั�งอยูใ่นจงัหวดัคะนะงะวะ ซึงเป็นแหล่งรวมบ่อนํ�าพุ
รอ้นมากถึง 17 แห่ง จากนั�นนําท่าน ล่องเรือทะเลสาบอาชิ (ใชเ้วลาในการล่องในการล่อง 
n: นาที) กบัเรือแฟนตาซีโจรสลดัชมความงามของทะเลสาบอนัดบัหนึงในญีปุ่น ซึงไดก้่อตวัจาก
ลาวาของภูเขาไฟ ท่านจะไดส้ัมผัสกับทัศนียภาพทีสวยงามดั งภาพวาดสะทอ้นลงสู่ทะเลสาบ 
จากนั�นนําท่านเดินทางโดยรถโคช้สู่ หุบเขาโอวาคุดานิ ทียงัครุกรุ่นดว้ยควนัจากบ่อกํามะถัน
เดือดอยู่ตลอดเวลา ชมบ่อนํ�าแร่กาํมะถันซึงสามารถตม้ไข่ใหสุ้กได ้โดยชาวญีปุ่นมีความเชือว่า
หากไดท้านไขด่าํหนึงฟองจะสามารถทาํใหอ้ายุยนืยาวขึ� นอีกประมาณ 7 ปี  

 
 
 
 
 
 
เที	ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นําท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ ทีตั�งตระหง่านอยู่เหนือ

เกาะญีปุ่นดว้ยความสูง=,AA<เมตร จากระดบันํ�าทะเล นําท่านขึ� นชมความงามกนัแบบใกลชิ้ด 
ยงับริเวณ “ชั�น 5” ของภูเขาไฟฟูจิ (ขึ� นอยูก่บัสภาพภูมิอากาศ) เพือชมทศันียภาพโดยรอบของ
ภูเขาไฟที สามารถมอง เห็นทะเลสาบทั�งหา้กระจายอยู่โดยรอบ ใหท่้านไดส้ัมผัสอากาศอัน
บริสุทธิFบนยอดเขาฟูจิ ถ่ายภาพทีระลึก กบัภูเขาไฟทีไดชื้อว่ามีสดัส่วนสวยงามทีสุดในโลก ซึง
เป็นภเูขาไฟทียงัดบัไม่สนิท และมีความสงูทีสุดในประเทศญีปุ่น  

 
 
 
 
 
 



 

 

***หมายเหต ุในเดือนธนัวาคม ทางบรษิทัฯ ขอเปลี	ยนโปรแกรมจากขึ/ นภูเขาไฟฟูจิ เป็นนาํ
ท่านสนุกกับกิจกรรมกลางแจง้ท่ามกลางหิมะ ณ ลานสกี ฟูจิเท็น ใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกับ
การเล่นไมก้ระดานเลื	อนไดต้ามอธัยาศยั ณ ดินแดนแห่งนี/ ที	ซึ	งเป็นสวนสนุกขนาดใหญ่ มี
กิจกรรมนอกเหนือจากการเล่นสกีมากมาย เป็นลานสกีที	มีชื	อเสียงและมีฉากหลงัเป็นภูเขา
ไฟฟูจิที	สวยงามท่านจะไดส้นุกกบัลานหิมะขาวโพลน ท่านที	สนใจจะเช่าอุปกรณเ์ครื	องเล่น
สามารถติดต่อหวัหนา้ทวัรล์่วงหนา้ ราคานี/ ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณเ์ครื	องเล่นสกี สโนวส์เลด 
หรือครูฝึก ประมาณ 8::: เยน (ลานสกีจะเปิดให้บริการหรือไม่ ขึ/ นอยู่กับสภาพ
ภูมิอากาศ)  
 
 
 
 
 
 
 
นําท่านเยียมชม พิพิธภณัฑแ์ผ่นดินไหว ทีจาํลองเรืองราวของภูเขาไฟฟูจิ และใหท่้านไดส้มัผัส
กบับรรยากาศของการจาํลองเรืองราวเกียวกบัแผ่นดินไหวทีเกิดขึ� นในประเทศญีปุ่น จากนั�นอิสระ
ใหท่้านไดเ้ลือกซื� อของทีระลึกตามอธัยาศยั 

พกัที	  FUJI EVERGREEN HOTEL/ FUJI LAND SCOLE PLAZA HOTEL หรอืระดบัเดียวกนั 
คํ 	า รบัประทานอาหารคํ 	า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม *** ใหท่้านไดอิ้	มอรอ่ยกบัมื/ อพิเศษที	มีขา

ปูยกัษใ์หท่้านไดล้ิ/ มลองรสชาตปูิพรอ้มนํ/าจิ/ มสไตสญ์ี	ปุ่นอยา่งจุใจ 
หลงัอาหารใหท่้านไดผ่้อนคลายกบัการแช่นํ/าแรธ่รรมชาต ิเชื	อว่าถา้ไดแ้ช่นํ/าแรแ่ลว้ จะทาํ
ใหผิ้วพรรณสวยงามและช่วยใหร้ะบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ/ น 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
วนัที	สี	 หมู่บา้น โอชิโนะฮคัไค  – ผ่านชมทะเลสาบฮามานะ – นาโกยา่ – ชอ้ปปิ/ งจสัโก ้อิออน 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นาํท่านเดินทางสู ่หมู่บา้น โอชิโนะฮคัไค นําท่านเจาะลึกตามหาแหล่งนํ�าบริสุทธิFจากภูเขาไฟฟู
จิ ทีเป็นแหล่งนํ�าตามธรรมชาติตั�งอยู่ในหมู่บา้นโอชิโนะ จ.ยามานชิ หรือพดูในทางกลับกันคือ
กลุ่มนํ�าผุดโอชิโนะฮัคไค เพียงกา้วแรกทีย่างเทา้เขา้ไปในหมู่บา้น ก็สัมผัสไดถึ้งอากาศบริสุทธิF 
และไอเยน็จากแหล่งนํ�าธรรมชาติทีมีใหเ้ห็นอยูทุ่กมุม โดยในบ่อนํ�าใสแจ๋วมีปลาหลากหลายพนัธุ์
แหวกวา่ยสบายอารมณ ์ แต่ขอบอกเลยว่านํ�าแต่ละบ่อนั�นเย็นเจีI ยบถึงใจจนแอบสงัสยัว่าน้องปลา
ไม่หนาวสะทา้นกนับา้งรึ เพราะอุณหภูมิในนํ�าเฉลียอยู่ที 10-12 องศาฯนอกจากชมแลว้ก็ยงั
มีนํ�าผุดจากธรรมชาติใหต้กัดืมตามอธัยาศยั และทีสาํคญั หมู่บา้นโอชิโนะยงัเป็นแหล่งชอ้ปปิ� ง
สินคา้โอทอปชั�นเยียม 

เที	ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
บ่าย นําท่านผ่านชม  ทะเลสาบฮามานะ ทะเลสาบทีเพาะพนัธุ์ปลาไหลทีใหญ่ทีสุดในบริเวณนั�น            

นําท่านเดินทางสู่ เมืองนาโกยา่ เมืองใหญ่อนัดบั 3 รอง
จากโอซาก้า ที เจริญไปด้วยแหล่งธุรกิจและโรงงาน
อุตสาหกรรม นําท่านชอ้ปปิ� งยงัหา้งสรรพสินคา้ หา้ง           
จสัโกอิ้ออน  ใหท่้านไดซื้� อของฝากมากมายหลากหลาย
ชนิด อาทิเช่น ขนมชนิดต่างๆ ผลไมต้ามฤดูกาล และ
พิเศษสุดกบัรา้น 100 เยน ทีทุกอยา่งในรา้นราคาเพียง 100 เยนเท่านั�น 

คํ 	า อิสระอาหารคํ 	า ตามอธัยาศยั 
พกัที	  โรงแรม ROUTE INN HOTEL / NAGOYA SAKAE TOKYU INN HOTEL หรอืระดบัเดียวกนั 
 
วนัที	หา้ นาโกยา่ – เกียวโต - วดัคิโยมิสึ– ชินไซบาชิ - สนามบินคนัไซ – กรุงเทพ ฯ 
 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
นําท่านเดินทางสู่ เมืองเกียวโต นําชม วัดคิโยมิสึ หรือวัดนํ/าใส ที	ติดรอบสุดทา้ยของการ
ประกวด n ใน K สิ	งมหศัจรรยข์องโลกยุคใหม่ เป็นวดัทีใหญ่และเก่าแก่ตั�งอยูบ่ริเวณเนินเขาฮิ
งาชิยาม่า และมีท่อนซุงวางเรียงซอ้นกนัตามแนวนอนตั�งจากพื� นดินขึ� นมารองรบัระเบียงของตวั
วิหารใหญ่ ซึงไม่ใชต้ะปสูกัตวั ใชว้ิธีการเขา้ลิม เหมือนเรือนไทย วดันี� มีอายุเก่าแก่ยิงกว่ากรุงเกียว



 

 

โต กว่า Q,:RR ปี มาแลว้ เป็นทีประดิษฐานของเทพเอปิสึ เทพเจา้แห่งความรํ ารวย มั งคั ง , 
นมสัการพระโพธิสตัวอ์วโลกิเตศวร, จากระเบียงแห่งนี� สามารถถ่ายภาพ ณ จุดที	สวยที	สุดใน
กรุงเกียวโต มองเห็นวิวทิวทศันข์องตวัเมืองเกียวโตไดง้ดงาม พรอ้มกบัวิหารของวัดคิโยมิส ึ
และเชิญดื	มนํ/าศกัดิwสิทธิwสามสายอนัเกิดขึ/ นจากธรรมชาติที	ไหลมาจากเทือกเขา โดยเชื	อว่า 
สายแรก รวย  สายสอง สวย-หล่อ สายสาม แข็งแรง   

 
 

 

จากนั�นเดินตามทาง สมัผัสกบัรา้นคา้ญีปุ่นตบแต่งตามสมยัเอโดะ และ เลือกซื� อสินคา้พื� นเมือง  
ทีระลึกเกียวกับญี ปุ่นขนานแท้ อาทิ ขนมโมจิ ที ขึ� นชือที สุดของญี ปุ่น มีใหท่้านไดเ้ลือกชิม
หลายหลากรส ไม่วา่จะเป็นไสถ้ั วแดงสตูรดั�งเดิม, ไสส้ตรอเบอรรี์, ชอคโกแลต เป็นตน้ หรือว่าจะ
เป็นชาเกียวโต, ตุ๊กตาเกียวโต สญัลกัษณ์ทีโด่งดงัทีสุดในญีปุ่น คือ เกอิชา  เป็นตุ๊กตาแต่งกาย
ดว้ยชุดกิโมโนประจาํชาติอยา่งเต็มรปูแบบซึงควรค่าแก่เป็นของฝากของทีระลึกในราคายอ่มเยาว,์ 
เครืองเซรามิค ญีปุ่น ทั�งกานํ�าชา ถว้ย ชาม ต่างๆ และของทีระลึก อีกมากมายนานาชนิด  

เที	ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
จากนั�นนําท่านชอ้ปปิ� งยา่น ชินไซบาชิ ยา่นชอ้ปปิ� งชือดงัของนครโอซากา้ ภายในยา่นนี� มีรา้นคา้
เก่าแก่ปะปนไปกบัรา้นคา้อนัทนัสมยั และสินคา้หลากหลายรปูแบบทั�งสาํหรบัเด็ก และผูใ้หญ่ ซึง
ยา่นนี� ถือวา่เป็นยา่นแสงสี และบนัเทิงชั�นนําแหง่หนึงของนครโอซากา้ อีกทั�งยงัมีรา้นอาหารทะเล
ขึ� นชือมากมาย ซึงเสน่หอ์ยา่งหนึงคือ ทุกรา้นจะประดบัประดารา้นของตนดว้ยแสงไฟนีออนซึงดดั
ทําใหเ้ป็นรูปปู กุง้ และปลาหมึก ซึงนักท่องเทียวใหค้วามสนใจและแวะถ่ายรูปกันเป็นทีระลึก
อยา่งมาก และรา้นคา้ทุกแหง่ จะพยายามสรา้งจุดเด่นใหแ้ก่รา้นของตนใหไ้ดม้ากทีสุด เพือดึงดูด
ลูกคา้ใหเ้ขา้มาใชบ้ริการ สัญลักษณ์เด่นของย่านนี� คือ ตึกรูปเครืองหมายการคา้ของกูลิโกะ 
ผลิตภณัฑข์นมชือดงัจากญีปุ่นนันเอง   
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
เพื	อไม่เป็นการรบกวนเวลาชอ้ปปิ/ งของท่าน อิสระอาหารคํ 	าตามอธัยาศยั 

 สมควรแก่เวลา นาํท่านเดินทางสูส่นามบินคนัไซ เพื	อเตรยีมตวัเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ 
 

nK.>8 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพ ฯ โดยเทียวบินที TG 673 บรกิารอาหารและเครื	องดื	มบนเครื	อง 
7n.88 น. ถึงสนามบินสุวรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ 
 

**************************************** 
** หากท่านทีตอ้งออกตั Wวภายใน (เครืองบิน ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเจา้หนา้ทีทุกครั�งก่อนทาํการ 
ออกตั Wวเนืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

*** ขอบพระคุณทุกท่านที	ใชบ้ริการ *** 
อตัราค่าบริการ 

 
กาํหนดการเดินทาง 

 

ผูใ้หญ่ 
หอ้งละ  

7-> ท่าน 

n เด็ก 7 ผูใ้หญ่ 
เด็กมีเตยีง 

(เด็กอายตุ ํ 	ากว่าn7ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่  
เด็กไม่มีเตยีง 

(เด็กอายตุ ํ 	ากว่าn7ปี) 

พกัเดี	ยว
เพิ	ม 

ราคาทวัร ์
ไม่รวมตั zว 
เครื	องบิน 

n7 – n9 ตลุาคม 789: ;8,=:: ;>,=:: ;7,=:: {,::: >:,=:: 
n= – 7> ตลุาคม 789: ;K,=:: ;8,=:: ;;,=:: {,::: >:,=:: 
7: – 7; ตลุาคม 789: ;K,=:: ;8,=:: ;;,=:: {,::: >:,=:: 
79 – >: ตลุาคม 789: ;8,=:: ;>,=:: ;7,=:: {,::: >:,=:: 
7K – >n ตลุาคม 789: ;8,=:: ;>,=:: ;7,=:: {,::: >:,=:: 

:n – :8 พฤศจกิายน 789: ;8,=:: ;>,=:: ;7,=:: {,::: >:,=:: 
:{ – n7 พฤศจกิายน 789: ;8,=:: ;>,=:: ;7,=:: {,::: >:,=:: 
n8 – n= พฤศจกิายน 789: ;8,=:: ;>,=:: ;7,=:: {,::: >:,=:: 
77 – 79 พฤศจกิายน 789: ;8,=:: ;>,=:: ;7,=:: {,::: >:,=:: 

:7 – :9 ธนัวาคม 789: ;K,=:: ;8,=:: ;;,=:: {,::: >:,=:: 



 

 

:K – nn ธนัวาคม 789: ;K,=:: ;8,=:: ;;,=:: {,::: >:,=:: 
n> – nK ธนัวาคม 789: ;8,=:: ;>,=:: ;7,=:: {,::: >:,=:: 
7: – 7; ธนัวาคม 789: ;K,=:: ;8,=:: ;;,=:: {,::: >:,=:: 

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 7 ปี n:,::: บาท 
***ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิ	น 

ทา่นละ 78:: เยน /ทริป/ตอ่ทา่น*** 
 

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตอ้งยกเลิก ;8 วนัก่อนการเดินทางเท่านั/น ไม่เช่นนั/นทาง
บริษทัจะไม่คืนมดัจาํไม่ว่าดว้ยกรณีใดๆทั/งสิ/ น เพราะว่าทางบริษัทไดท้าํการจา่ยค่าตั zว
ไปใหก้ับการสายการบินเรียบรอ้ยแลว้ โปรดอ่านขอ้ความใหถี้	ถว้นก่อนการจองทวัร์
ทุกครั/ง เพื	อประโยชนแ์ก่ตวัทา่นเอง  
การเดินทางในแต่ละครั/งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจาํนวน >: ท่านขึ/ นไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจาํนวนดังกล่าว 
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิwในการเลื	อนการเดินทาง หรอืเปลี	ยนแปลงราคา 
กรุณาชาํระมดัจาํ ท่านละ n:,:::.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลงั ทางบริษัทขอสงวนสิทธิwในการคืน
มัดจาํทั/งหมด เนื	องจากทางบริษัทฯ ไดช้าํระค่าตั zวเครื	องบินเต็มใบใหก้ับสายการบินเป็นที	เรียบรอ้ย 
ยกเวน้ค่าภาษีนํ/ามนัที	ยงัมิไดช้าํระ ค่าทวัรส์ว่นที	เหลือ กรุณาชาํระ 7n วนัก่อนการเดินทาง 
หมายเหต ุ n. ตั zวเมื	อออกแลว้ ไม่สามารถรฟัีนดไ์ด ้อนัเนื	องจากเงื	อนไขของสายการบิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญี	ปุ่นใหก้บัคนไทย ผูที้	ประสงคจ์ะพาํนกัระยะสั/นใน
ประเทศญี	ปุ่นไม่เกิน 15 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื	อการท่องเที	ยว เยี	ยมญาต ิหรอื
ธุรกิจ จะตอ้งยื	นเอกสารในขั/นตอนการตรวจเขา้เมือง เพื	อยนืยนัการมีคุณสมบตักิารเขา้
ประเทศญี	ปุ่น* ดงัตอ่ไปนี/  

1. ตั zวเครื	องบินขาออกจากประเทศญี	ปุ่น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
2. สิ	งที	ยนืยนัว่าท่านสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยที	อาจเกิดขึ/ นในระหว่างที	พาํนกัใน

ประเทศญี	ปุ่นได ้(เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 
3. ชื	อ ที	อยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหว่างที	พาํนกัในประเทศญี	ปุ่น (เช่น คนรูจ้กั 

โรงแรม และอื	นๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
4. กาํหนดการเดินทางระหว่างที	พาํนกัในประเทศญี	ปุ่น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้



 

 

 

 

 

อตัราค่าบรกิารนี/ รวม 
� ค่าตั Wวเครืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ    � ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ทีมี 
� ค่านํ�าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน :R กก. � ค่ารถรบั-ส่ง และนําเทียวตามรายการ 
� ค่าทีพกัตามทีระบุในรายการ พกัหอ้งละ : ท่าน � ค่าเขา้ชมสถานทีต่างๆ ตามรายการ  
� ค่าอาหารตามมื� อทีระบุในรายการ   � ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  
� ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ Q,RRR,RRR บาท  (เงือนไขตามกรมธรรม)์ 
อตัราค่าบรกิารนี/ ไม่รวม 
� ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญีปุ่น (เพราะรฐับาลประกาศยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญีปุ่นใหก้บัคนไทย ผูที้
ประสงคจ์ะพาํนักระยะสั�นในประเทศญีปุ่นไม่เกิน Q5 วนั) **ถา้กรณีทีทางรฐับาลประกาศใหก้ลบัมาใชว้ีซ่า      
ผูเ้ดินทางจะตอ้งเสียค่าใชจ้า่ยในการทาํวีซ่าเพิม ท่านละ Q,ARR บาท** 
� ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการทีระบุ เช่น ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล 
ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซักรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเครืองดืมทีสั งเพิมนอกเหนือรายการ (กรุณา
สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้รกิาร) 
� ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถิ	น ทา่นละ 78:: เยน /ทริป/ตอ่ทา่น 
� ค่าภาษีมลูค่าเพิม A% และภาษีหกั ณ ทีจา่ย =% 
� ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญีปุ่น (เพราะรฐับาลประกาศยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญีปุ่นใหก้บัคนไทย ผูที้
ประสงคจ์ะพาํนักระยะสั�นในประเทศญีปุ่นไม่เกิน Q5 วนั) 
 
 
 
เงื	อนไขการชาํระค่าบรกิาร 

1. นักท่องเทียวหรือเอเจนซีตอ้งชาํระเงินมดัจาํเป็นเงินจาํนวน 10,000 บาทต่อท่านเพือสาํรองทีนัง  

2. นักท่องเทียวหรือเอเจนซีตอ้งชาํระเงินค่าบริการส่วนทีเหลือทั�งหมดก่อนวนัเดินทางอยา่งน้อย 21 วนั 
กรณีนักท่องเทียวหรือเอเจนซีไม่ชาํระเงิน หรือชาํระเงินไม่ครบภายในกาํหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่าน
ถูกปฏิเสธการจา่ยเงินไม่วา่กรณีใดๆ ใหถื้อวา่นักท่องเทียวสละสิทธิการเดินทางในทวัรนั์�นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเชน่ แฟกซ ์อีเมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษัท 

ดงันี�  วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก



 

 

วนัเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรัฐบาลประกาศในปีนั�นๆถือว่าเป็นวันหยุดทําการของทาง

บริษัท 

เงื	อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีทีนักท่องเทียวหรือเอเจนซีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลือนการเดินทาง นักท่องเทียวหรือ

เอเจนซี(ผูมี้ชือในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกทีบริษัท
อยา่งใดอยา่งหนึงเพือแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบริษัทไม่รบัยกเลิกการ
จองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเทียวหรือเอเจนซีตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเทียวหรือเอเจนซี (ผูมี้ชือใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนทีบริษัทอย่างใด
อย่างหนึงเพือทําเรืองขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอาํนาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการ
มอบอาํนาจ หลกัฐานการชาํระเงินค่าบริการต่างๆ และหนา้สมุดบญัชีธนาคารทีตอ้งการใหนํ้าเงินเขา้ให้
ครบถว้น โดยมีเงือนไขการคืนเงินค่าบริการดงันี�  
2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทาง 45 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการทีชาํระแลว้  
2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 45 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการทีชาํระแลว้ทั�งหมด 
ทั�งนี�  ทางบริษัทจะหกัค่าใชจ้่ายทีไดจ้่ายจริงจากค่าบริการทีชาํระแลว้เนืองในการเตรียมการจดัการนํา
เทียวใหแ้ก่นักท่องเทียว เชน่ การสาํรองทีนังตั Wวเครืองบิน การจองทีพกัฯลฯ 

3. การเดินทางทีตอ้งการนัตีมดัจาํหรือซื� อขาดแบบมีเงือนไข หรือเทียวบินเหมาลาํ Charter Flight หรือ 
Extra Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํหรือ
ค่าบริการทั�งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเชน่ แฟกซ ์อีเมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษัท 
ดงันี�  วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก
วนัเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรัฐบาลประกาศในปีนั�นๆถือว่าเป็นวันหยุดทําการของทาง
บริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิFในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเทียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  
 

เงื	อนไขและขอ้กาํหนดอื	นๆ 
1. ทวัรนี์� สาํหรบัผูมี้วตัถุประสงคเ์พือการท่องเทียวเท่านั�น 



 

 

2. ทวัรนี์� เป็นทวัรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามทีระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วน
หรือทั�งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่า
บางส่วนหรือทั�งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิFในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทีมีนักท่องเทียวร่วมเดินทางน้อยกว่า Q5 ท่าน 
โดยจะแจง้ใหก้ับนักท่องเทียวหรือเอเจนซีทราบล่วงหน้าอย่างน้อย A วันก่อนการเดินทางสําหรับ
ประเทศทีไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย QR วันก่อนการเดินทางสําหรับประเทศทีมีวีซ่า  แต่หากทาง
นักท่องเทียวทุกท่านยินดีทีจะชาํระค่าบริการเพิมจากการทีมีนักท่องเทียวร่วมเดินทางน้อยกว่าทีทาง
บริษัทกาํหนดเพือใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีทีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิFไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชือ นามสกุล คาํนําหน้า
ชือ เลขทีหนังสือเดินทาง และอืนๆ เพือใชใ้นการจองตั Wวเครืองบิน ในกรณีทีนักท่องเทียวหรือเอเจนซีมิได้
ส่งหนา้หนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการชาํระเงินมดัจาํ 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิFในการเปลียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพือใหส้อดคลอ้ง
กบัสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัทีเดินทางจริงของประเทศทีเดินทาง ทั�งนี�  บริษัทจะคาํนึงถึง
ความปลอดภยัของนักท่องเทียวส่วนใหญ่เป็นสาํคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิFไม่รบัผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเพิมขึ� นของนักท่องเทียว
ทีมิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  
อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลียนแปลง หรือการ
บริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอืน เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการนี� คาํนวณจากอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัทีทางบริษัทเสนอราคา ดงันั�น 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิFในการปรบัราคาค่าบริการเพิมขึ� น ในกรณีทีมีการเปลียนแปลงอตัราแลกเปลียน
เงินตราต่างประเทศ ค่าตั Wวเครืองบิน ค่าภาษีเชื� อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลียนแปลง
เทียวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอาํนาจในการใหค้าํสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่
มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อาํนาจของบริษัทกาํกบัเท่านั�น  

 
ขอ้แนะนาํก่อนการเดินทาง 
n. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจะนําติดตวัขึ� นเครืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน QRR มิลลิลิตรต่อ
ชิ� น และรวมกนัทุกชิ� นไม่เกิน Q,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนํา
ออกมาใหเ้จา้หน้าทีตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ Q ใบเท่านั�น ถา้สิงของ



 

 

ดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกว่าทีกาํหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าทีโหลดใตท้อ้งเครืองบิน
เท่านั�น  
 

7. สิงของทีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่
และฝากเจา้หนา้ทีโหลดใตท้อ้งเครืองบินเท่านั�น  
>. ประเทศญีปุ่น มีกฎหมายหา้มนําผลิตภณัฑที์ทํามาจากพืช และเนื� อสตัวทุ์กชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผัก ผลไม้
สด  ไข่ เนื� อสตัว ์ไสก้รอกฯ เพือเป็นการป้องกนัโรคติดต่อทีจะมาจากสิงเหล่านี�  หากเจา้หน้าทีตรวจพบ จะตอ้ง
เสียค่าปรบัในอตัราทีสงูมาก 

  

 


