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เยอืนญี่ปุ่นดินแดนอาทิตยอ์ุทยั ขอพรเจา้แม่กวนอิมทองค า ณ วดัอาซากุสะ ชอ้ปป้ิงจุใจกบัยา่นดงัใจ

กลางเมือง ชินจูกุ ชินไซบาชิ เกียวโต สเตชัน่ สนุกกบัลานสกี ฟูจเิท็น ใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกบัการเล่น

กระดานเลื่อน วนอุทยานแห่งชาตฮิาโกเน่ ล่องเรอืโจรสลดั ชมความงามของทะเลสาบอาชิ ชมมรดกโลก

วดัน ้าใสสิง่มหศัจรรยข์องโลกยุคใหม่ ชิมสตรอเบอรร์ีส่ดๆจากไร่ 

 

เดินทางเดือนมกราคม – กุมภาพนัธ ์2559 
ราคาเริ่ม 39,900 บาท พกัระดบั 3 ดาว 
เดินทางโดย สายการบินเจแปน แอรไ์ลน ์
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 วนัแรก กรุงเทพฯ – สนามสุวรรณภูมิ 

19.30 น. พรอ้มกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูหมายเลข 8 สายการบินเจแปน แอรไ์ลน ์เคานเ์ตอร ์R เพื่อ

เตรียมตวัเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน 

22.25 น. เหิรฟ้าสู่เมืองนาริตะ ประเทศญ่ีปุ่น โดยเที่ยวบินที่ JL034 บริการอาหาร และเครื่องดื่ม        บนเครื่อง 

 

 

 

 

 
วนัที่สอง นาริตะ – ไร่สตรอเบอรร์ี่ -วดัอาซากุสะ – ผ่านชมโตเกียว สกายทรี – ชอ้ปป้ิงชินจูกุ 

06.00 น.   ถึง เมืองนาริตะ ประเทศญ่ีปุ่น หลงัจากผ่านขั้นตอนศุลกากรแลว้ น าท่านเลือกชมและซ้ือสตรอเบอรร่ี์ ณ ไร่

สตรอเบอรร์ี่ ของชาวญ่ีปุ่นท่ีมีการปลูกอย่างพิถีพิถนั และไดร้บัการดูแลเอาใจใส่ทุกกระบวนการทุกขัน้ตอน ท า

ใหผ้ลของสตรอเบอรร่ี์น้ันมีขนาดใหญ่ สีแดงสด และรสชาติหวานกว่าบา้นเราหลายเท่า ท่านจะไดช้มถึงวิธีการ

เก็บสตรอเบอรร่ี์และท่ีส าคญั คือท่านสามารถชิมสตรอเบอรร่ี์ในไร่น้ีได ้โดยสามารถเด็ดจากตน้ดว้ยตวัเอง และ

ยงัซ้ือกลบัมาเป็นของฝากแก่คนท่ีบา้นได ้

 

 

 

 

 
จากน้ันน าท่านชม วดัอาซากุสะ วดัท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในกรุงโตเกียว เขา้นมสัการขอพรจากพระพุทธรูปเจา้แม่กวนอิ

มทองค า  นอกจากน้ันท่านยงัจะไดพ้บเก็บภาพประทบัใจกบัโคมไฟขนาดยกัษ์ท่ีมีความสูงถึง 4.5 เมตรซ่ึงแขวน

อยูบ่ริเวณประตูทางเขา้วดั และยงัสามารถเลือกซ้ือเคร่ืองรางของขลงัไดภ้ายในวดั ฯลฯ หรือเพลิดเพลินกบั ถนน

นาคามิเซะ ถนนชอ้ปป้ิงท่ีมี ช่ือเสียงของวดั มีรา้นขายของท่ีระลึกมากมายไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองรางของขลงั ของ

เล่นโบราณ และตบทา้ยดว้ยรา้นขายขนมท่ีคนญ่ีปุ่น มายงัวดัแห่งน้ีตอ้งมาต่อคิวกนัเพ่ือล้ิมลองกบัรสชาดสุดแสน

อร่อย  

 

 

 

 

น าท่าน เก็บภาพประทับใจกับคู่กับแลนดม์ารก์แห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริมแม่น ้ า             สุมิดะ 

หอคอยโตเกียวสกายทรี (Tokyo Sky tree) หอส่งสญัญาณโทรคมนาคมท่ีสูงท่ีสุดในโลก เปิดใหบ้ริการเมื่อวนัท่ี 

22 พฤษภาคม 2555 โดยหอน้ีมีความสูง 634 เมตร สรา้งดว้ยเทคนิคทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมอัน
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 ทนัสมยั ในช่วงท่ีเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่หอคอยแห่งน้ีไดพิ้สูจน์ใหเ้ห็นถึงโครงสรา้งทางสถาปัตยกรรมท่ีแข็งแรง

ทนทาน เพราะไมเ่กิดความเสียหายแมแ้ต่นอ้ย  

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

จากน้ันน าท่านชอ้ปป้ิงย่านดงั ย่านชินจุกุ”ใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกบัการจบัจ่ายซ้ือสินคา้นานาชนิด ไดจ้ากท่ีน่ี ไม่

ว่าจะเป็น รา้นซานริโอะ รา้นขายเครื่องอิเลคทรอนิกส ์กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องส าอาง ต่างๆ 

กันที่ ร ้าน MATSUMOTO แหล่งรวมเหล่า

บรรดาเครื่องส าอางมากมาย อาทิ มารค์

เตา้หู,้ โฟมลา้งหนา้ WHIP FOAM ที่ราคาถูก

กว่าบ้านเรา 3 เท่า, ครีมกันแดดชิเซโด ้

แอนเนสซ่าที่คนไทยรูจ้กัเป็นอย่างดี  และ

สินคา้อื่น ๆ  หรือใหท้่านไดส้นุกกับการเลือกซ้ือสินคา้ แบรนดด์งัอาทิ LOUIS VULTTON, UNIQLO, กระเป๋า

สุดฮิต BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสื้ อ COMME DES GARCONS, H&M หรือเลือกซ้ือรองเทา้หลากหลายแบ

รนดด์งั อาทิ NIKE, CONVERSE, NES BALANCE, REEBOK ฯลฯ ไดท้ี่รา้น ABC MART  

ค า่ อิสระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

พกัที่ NARITA GATEWAY/ APA HOTEL/ NIKKO NARITA HOTEL หรือระดบัเดียวกนั 

วนัที่สาม อุทยานแห่งชาตฮิาโกเน่ – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - หุบเขาโอวาคุดานิ – ลานสกีฟูจิเท็น  

  EARTH QUAKE MUSEUM – แช่ออนเซ็นธรรมชาต ิ 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ตั้งอยู่ในจงัหวดัคะนะงะวะ ซ่ึงเป็นแหล่งรวมบ่อน ้าพุรอ้นมากถึง 17 

แห่ง จากน้ันน าท่าน ล่องเรือทะเลสาบอาชิ (ใชเ้วลาในการล่องในการล่อง 10 นาที) กับเรือแฟนตาซีโจร

สลัดชมความงามของทะเลสาบอันดับหน่ึงในญ่ีปุ่น ซ่ึงได้ก่อตัวจากลาวาของภูเขาไฟ ท่านจะได้สัมผัสกับ

ทัศนียภาพท่ีสวยงามดัง่ภาพวาดสะทอ้นลงสู่ทะเลสาบ จากน้ันน าท่านเดินทางโดยรถโคช้สู่ หุบเขาโอวาคุดา

นิ ท่ียงัครุกรุ่นดว้ยควนัจากบ่อก ามะถันเดือดอยู่ตลอดเวลา ชมบ่อน ้าแร่ก ามะถันซ่ึงสามารถตม้ไข่ใหสุ้กได้ โดย

ชาวญ่ีปุ่นมีความเช่ือวา่หากไดท้านไขด่ าหน่ึงฟองจะสามารถท าใหอ้ายุยืนยาวขึ้ นอีกประมาณ 7 ปี  

 (หมายเหตุ: ในกรณีที่ ข้ึนหุบเขาโอวาคุดานิไม่ได ้  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนโปรแกรมทวัร ์น าท่าน

สกัการะ ศาลเจา้ฮาโกเน่แทน  ซ่ึงตั้งอยู่ดา้นล่างของภูเขาฮาโกเน่บริเวณชายฝั่งของทะเลสาบอาชิ ถูกซ่อนอยูใ่น

ป่าลึก สงัเกตุง่ายๆคือจะมีเสารโ์ทริอิสีแดงตั้งเด่นอยู่ในทะเลสาบ และทางเดินไปยงัศาลเจา้โดยสองขา้งทางจะมี

ตะเกียงแขวนเรียงรายอยู่ตลอดทาง ภายในศาลเจา้น้ันมีบรรยากาศท่ีเงียบสงบอยู่ท่ามกลางตน้ไมใ้หญ่ มีความ

สวยงามตลอดทั้งปี บางครั้งจะมีหมอกปกคลุมไปทัว่) 
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 เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น าท่านสนุกกบักิจกรรมกลางแจง้ท่ามกลางหิมะ ณ ลานสกี ฟูจิเท็น   ใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกบัการเล่นไม้

กระดานเล่ือนไดต้ามอธัยาศยั ณ ดินแดนแห่งน้ีที่ซ่ึงเป็นสวนสนุก

ขนาดใหญ่ มีกิจกรรมนอกเหนือจากการเล่นสกีมากมาย เป็นลาน

สกีที่มีช่ือเสียงและมีฉากหลงัเป็นภูเขาไฟฟูจิที่สวยงามท่านจะได้

สนุกกับลานหิมะขาวโพลน ท่านที่สนใจจะเช่าอุปกรณเ์ครื่องเล่น

สามารถติดต่อหวัหนา้ทัวรล่์วงหนา้ ราคาน้ีไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์

เครื่องเล่นสกี สโนวส์เลด หรือครูฝึก ประมาณ 5,000-15,000 

เยน (ลานสกีจะเปิดใหบ้ริการหรือไม่ ข้ึนอยู่กับสภาพภูมิอากาศ) น าท่านเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์ EARTH 

QUAKE MUSEUM ท่ีจ าลองเร่ืองราวของภูเขาไฟฟูจิ และใหท่้านไดส้มัผัสกบับรรยากาศของการจ าลองเร่ืองราว

เก่ียวกบัแผ่นดินไหวท่ีเกิดข้ึนในประเทศญ่ีปุ่น จากน้ันอิสระใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือของท่ีระลึกตามอธัยาศยั 

พกัที ่FUJI EVERGREEN HOTEL/ FUJI LAND SCOLE PLAZA HOTEL หรือระดบัเดียวกนั 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม *** ใหท้่านไดอ่ิ้มอร่อยกบัม้ือพิเศษที่มีขาปูยกัษใ์หท้่าน

ไดล้ิ้มลองรสชาตปูิพรอ้มน ้าจิ้ มสไตสญ์ี่ปุ่นอยา่งจุใจ หลงัอาหารใหท้่านไดผ่้อนคลายกบัการแช่น ้าแร่

ธรรมชาต ิเช่ือว่าถา้ไดแ้ช่น ้าแร่แลว้ จะท าใหผิ้วพรรณสวยงามและช่วยใหร้ะบบหมุนเวียนโลหิตดีข้ึน 

วนัที่สี่  หมู่บา้น โอชิโนะฮคัไค  – ผ่านชมทะเลสาบฮามานะ – นาโกยา่ – ชอ้ปป้ิงจสัโก ้อิออน  

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดินทางสู่ หมู่บา้น โอชิโนะฮคัไค น าท่านเจาะลึกตามหาแหล่งน ้าบริสุทธ์ิจากภูเขาไฟฟูจิ ท่ีเป็นแหล่ง

น ้าตามธรรมชาติตั้งอยู่ในหมู่บา้นโอชิโนะ จ.ยามานชิ หรือพูดในทางกลบักนัคือกลุ่มน ้าผุดโอชิโนะฮัคไค เพียง

กา้วแรกท่ีย่างเทา้เขา้ไปในหมู่บา้น ก็สมัผัสไดถึ้งอากาศบริสุทธ์ิ และไอเย็นจากแหล่งน ้าธรรมชาติท่ีมีใหเ้ห็นอยู่

ทุกมุม โดยในบ่อน ้าใสแจ๋วมีปลาหลากหลายพนัธุแ์หวกว่ายสบายอารมณ์  แต่ขอบอกเลยว่าน ้าแต่ละบ่อน้ันเย็น

เจ๊ียบถึงใจจนแอบสังสัยว่าน้องปลาไม่หนาวสะทา้นกันบา้งรึ เพราะอุณหภูมิในน ้าเฉล่ียอยู่ท่ี  10-12 องศาฯ

นอกจากชมแลว้ก็ยงัมีน ้าผุดจากธรรมชาติใหต้กัด่ืมตามอธัยาศยั และท่ีส าคญั หมู่บา้นโอชิโนะยงัเป็นแหล่งชอ้ป

ป้ิงสินคา้โอทอปชั้นเยี่ยม 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

บ่าย น าท่านผ่านชม  ทะเลสาบฮามานะ ทะเลสาบท่ีเพาะพนัธุป์ลาไหลท่ีใหญ่ท่ีสุดในบริเวณน้ัน            น าท่าน

เดินทางสู่ เมืองนาโกย่า เมืองใหญ่อันดับ 3 รองจากโอซากา้ ท่ีเจริญไป

ด้วย แห ล่ ง ธุ ร กิ จแ ล ะโร งงาน อุต ส าห กรรม  น า ท่ าน ช้อป ป้ิ งยั ง

หา้งสรรพสินคา้ หา้ง           จสัโกอ้ิออน  ใหท่้านไดซ้ื้อของฝากมากมาย

หลากหลายชนิด อาทิเช่น ขนมชนิดต่างๆ ผลไมต้ามฤดูกาล และพิเศษสุด

กบัรา้น 100 เยน ทีทุกอยา่งในรา้นราคาเพียง 100 เยนเท่าน้ัน 

 เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาชอ้ปป้ิงของท่าน อิสระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

พกัที่ โรงแรม ROUTE INN HOTEL / NAGOYA SAKAE TOKYU INN HOTEL หรือระดบัเดียวกนั 
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 วนัที่หา้ นาโกยา่ – เกียวโต - วดัคิโยมิสึ – เกียวโต สเตชัน่ – ชินไซบาชิ  

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดินทางสู่ เมืองเกียวโต น าชม วัดคิโยมิสึ หรือวดัน ้าใส ที่ติดรอบสุดทา้ยของการประกวด 1 ใน 7 

สิ่งมหศัจรรยข์องโลกยุคใหม่ เป็นวดัท่ีใหญ่และเก่าแก่ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาฮิงาชิยาม่า และมีท่อนซุงวางเรียง

ซอ้นกันตามแนวนอนตั้งจากพ้ืนดินขึ้ นมารองรบัระเบียงของตัววิหารใหญ่ ซ่ึงไม่ใชต้ะปูสกัตัว ใชว้ิธีการเขา้ล่ิม 

เหมือนเรือนไทย วดัน้ีมีอายุเก่าแก่ยิ่งกว่ากรุงเกียวโต กว่า 1,200 ปี มาแลว้ เป็นท่ีประดิษฐานของเทพเอปิสึ 

เทพเจา้แห่งความร า่รวย มัง่คัง่ , นมสัการพระโพธิสตัวอ์วโลกิเตศวร, จากระเบียงแห่งน้ีสามารถถ่ายภาพ ณ จุด

ที่สวยที่สุดในกรุงเกียวโต มองเห็นวิวทิวทศันข์องตวัเมืองเกียวโตไดง้ดงาม พรอ้มกับวิหารของวดัคิโยมิสึ 

และเชิญด่ืมน ้าศกัด์ิสิทธ์ิสามสายอนัเกิดข้ึนจากธรรมชาติที่ไหลมาจากเทือกเขา โดยเช่ือว่า สายแรก รวย  

สายสอง สวย-หล่อ สายสาม แข็งแรง   

 

 

 

 

 

จากน้ันเดินตามทาง สมัผัสกบัรา้นคา้ญ่ีปุ่นตบแต่งตามสมยัเอโดะ และ เลือกซ้ือสินคา้พ้ืนเมือง  ท่ีระลึกเก่ียวกบั

ญ่ีปุ่นขนานแท ้อาทิ ขนมโมจิ ท่ีขึ้ นช่ือท่ีสุดของญ่ีปุ่น มีใหท่้านไดเ้ลือกชิมหลายหลากรส ไม่ว่าจะเป็นไสถ้ัว่แดง

สูตรดั้งเดิม, ไสส้ตรอเบอรร่ี์, ชอคโกแลต เป็นตน้ หรือว่าจะเป็นชาเกียวโต, ตุ๊กตาเกียวโต สญัลกัษณ์ท่ีโด่งดัง

ท่ีสุดในญ่ีปุ่น คือ เกอิชา  เป็นตุ๊กตาแต่งกายดว้ยชุดกิโมโนประจ าชาติอย่างเต็มรูปแบบซ่ึงควรค่าแก่เป็นของฝาก

ของท่ีระลึกในราคาย่อมเยาว์, เคร่ืองเซรามิค ญ่ีปุ่น ทั้งกาน ้าชา ถว้ย ชาม ต่างๆ และของท่ีระลึก อีกมากมาย

นานาชนิด จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เกียวโต สเตชัน่ แหล่งรวมหา้งสรรพสินคา้โดยรอบไม่ว่าจะเป็น อิชิตัน 

เดอะคิวบ์ หรือรา้นคา้บริเวณในสถานี พบกบัขา้วของเคร่ืองใชน้านาชนิดไม่ว่าจะเป็น เส้ือผา้ กระเป๋า รองเทา้ 

เคร่ืองส าอาง นาฬิกา แว่นตา อุปกรณ์อิเลกทรอนิกส ์กลอ้งถ่ายรูป เกมส์ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ขนมต่างๆ หรือของท่ี

ระลึกของเมืองเกียวโต และยงัรวมถึง รา้นราเม็ง ช่ือดงัใหท่้านไดท้ดลองล้ิมรสราเมงช่ือดังของเมืองเกียวโตท่ีได้

คดัสรร มาไวใ้หท่้านไดล้องชิมกว่า 10 รา้นดงั (เน่ืองจากเป็นรา้นแบบญ่ีปุ่นจึงไม่สามารถจองไดอ้าจจะตอ้งยืน

รอคิว) เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาชอ้ปป้ิงของท่าน อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
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จากน้ัน น าท่านชอ้ปป้ิงยา่น ชินไซบาชิ ยา่นชอ้ปป้ิงช่ือดงัของนครโอซากา้ ภายในยา่นน้ีมีรา้นคา้เก่าแก่ปะปนไป

กบัรา้นคา้อนัทนัสมยั และสินคา้หลากหลายรูปแบบทั้งส าหรบัเด็ก และผูใ้หญ่ ซ่ึงย่านน้ีถือวา่เป็นย่านแสงสี และ

บนัเทิงชั้นน าแห่งหน่ึงของนครโอซากา้ อีกทั้งยงัมีรา้นอาหารทะเลขึ้ นช่ือมากมาย ซ่ึงเสน่หอ์ย่างหน่ึงคือ ทุกรา้น

จะประดับประดารา้นของตนดว้ยแสงไฟนีออนซ่ึงดัดท าใหเ้ป็นรูปปู กุง้ และปลาหมึก ซ่ึงนักท่องเท่ียวใหค้วาม

สนใจและแวะถ่ายรูปกนัเป็นท่ีระลึกอยา่งมาก และรา้นคา้ทุกแห่ง จะพยายามสรา้งจุดเด่นใหแ้ก่รา้นของตนใหไ้ด้

มากท่ีสุด เพ่ือดึงดูดลูกคา้ใหเ้ขา้มาใชบ้ริการ สญัลกัษณ์เด่นของย่านน้ีคือ ตึกรูปเคร่ืองหมายการคา้ของกูลิโกะ 

ผลิตภณัฑข์นมช่ือดงัจากญ่ีปุ่นนัน่เอง 

เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาชอ้ปป้ิงของท่าน อิสระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

 สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่สนามบินคนัไซ เพื่อเตรียมตวัเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ 

วนัที่หก  สนามบินคนัไซ – กรุงเทพ ฯ 

00.40 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพ ฯ โดยสายการบินเจแปน แอรไ์ลน ์JL727 บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 

05.00 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ... 

 
อตัราค่าบริการ 

 

ก าหนดการเดินทาง 

 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ  

2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่ 

เด็กมีเตยีง 

(เด็กอายุต  า่กว่า12ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่  

เด็กไม่มีเตยีง 

(เด็กอายุต  า่กว่า12ปี) 

พกัเดี่ยว

เพิ่ม 

ราคาทวัร ์

ไม่รวมตัว๋ 

เครือ่งบิน 

7-12 มกราคม 2559 39,900 37,900 36,900 8,000 29,900 

14-19 มกราคม 2559 39,900 37,900 36,900 8,000 29,900 

21-26 มกราคม 2559 39,900 37,900 36,900 8,000 29,900 

28 มค.-2 กพ. 2559 39,900 37,900 36,900 8,000 29,900 

4-9 กุมภาพนัธ ์2559 39,900 37,900 36,900 8,000 29,900 

11-16 กุมภาพนัธ ์2559 39,900 37,900 36,900 8,000 29,900 

21-26 กุมภาพนัธ ์2559 41,900 39,900 38,900 8,000 31,900 

24-29 กุมภาพนัธ ์2559 41,900 39,900 38,900 8,000 31,900 

 

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 10,000 บาท 

***ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน 

ทา่นละ 2500 เยน /ทริป/ตอ่ทา่น*** 
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 ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตอ้งยกเลิก 45 วันก่อนการเดินทางเท่านั้น ไม่เช่นนั้นทางบริษัทจะไม่คืนมัด

จ  าไม่ว่าดว้ยกรณีใดๆทั้งสิ้ น เพราะว่าทางบริษัทไดท้  าการจ่ายค่าตัว๋ไปใหก้ับการสายการบินเรียบรอ้ย

แลว้ โปรดอ่านขอ้ความใหถ่ี้ถว้นก่อนการจองทวัรทุ์กครั้ง เพ่ือประโยชนแ์ก่ตวัท่านเอง  

การเดินทางในแต่ละครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ  านวน 30 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา 

กรุณาช าระมัดจ  า ท่านละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลงั ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนมัดจ  าทั้งหมด 

เน่ืองจากทางบริษัทฯ ไดช้  าระค่าตัว๋เครื่องบินเต็มใบใหก้ับสายการบินเป็นที่เรียบรอ้ย ยกเวน้ค่าภาษีน ้ามันที่ยงัมิได้

ช าระ ค่าทวัรส์่วนที่เหลือ กรุณาช าระ 21 วนัก่อนการเดินทาง 

หมายเหตุ 1. ตัว๋เม่ือออกแลว้ ไม่สามารถรีฟันดไ์ด ้อนัเน่ืองจากเง่ือนไขของสายการบิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไมเ่กิน 20 กก.  ค่ารถรบั-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน  ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามมื้ อท่ีระบุในรายการ    ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่น (เพราะรฐับาลประกาศยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้ับคนไทย ผูท่ี้ประสงค์จะ

พ านักระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15 วนั) **ถา้กรณีท่ีทางรฐับาลประกาศใหก้ลบัมาใชว้ีซ่า      ผูเ้ดินทางจะตอ้ง

เสียค่าใชจ้่ายในการท าวีซ่าเพ่ิม ท่านละ 1,700 บาท** 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า

อินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ  (กรุณาสอบถามจาก

หวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้ริการ) 

 ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถิ่น ท่านละ 2500 เยน /ทริป/ตอ่ท่าน 

จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญี่ปุ่นใหก้บัคนไทย ผูท้ี่ประสงคจ์ะพ านกัระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่

เกิน 15 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเที่ยว เยีย่มญาต ิหรือธุรกิจ จะตอ้งยืน่เอกสารใน

ขั้นตอนการตรวจเขา้เมือง เพ่ือยนืยนัการมีคุณสมบตักิารเขา้ประเทศญี่ปุ่น* ดงัตอ่ไปน้ี 

1. ตัว๋เครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น ทางทวัรจ์ดัเตรียมให ้

2. สิ่งที่ยนืยนัว่าท่านสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยที่อาจเกิดข้ึนในระหว่างที่พ  านักในประเทศญี่ปุ่นได ้

(เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 

3. ช่ือ ที่อยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหว่างที่พ  านกัในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรูจ้กั โรงแรม และ

อื่นๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรียมให ้

4. ก าหนดการเดินทางระหว่างที่พ  านกัในประเทศญี่ปุ่น ทางทวัรจ์ดัเตรียมให ้
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  ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่น (เพราะรฐับาลประกาศยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้ับคนไทย ผูท่ี้ประสงค์จะ

พ านักระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่นไมเ่กิน 15 วนั) 

 

เง่ือนไขการช าระค่าบริการ 

1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 10,000 บาทต่อท่านเพ่ือส ารองท่ีนัง่  

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีต้องช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน กรณี

นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการ

จ่ายเงินไมว่า่กรณีใดๆ ใหถื้อวา่นักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัรน้ั์นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดังน้ี วนั

จนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดังกล่าวและ

วนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี(ผูม้ี

ช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพ่ือแจง้

ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณอ์กัษร ทางบริษัทไมร่บัยกเลิกการจองผ่านทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรบัเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูม้ีช่ือในเอกสารการจอง) 

จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหน่ึงเพ่ือท าเร่ืองขอรับเงิน

ค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการ

ต่างๆ และหนา้สมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทาง 45 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้  

2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 45 วนั ไมคื่นเงินค่าบริการท่ีช าระแลว้ทั้งหมด 

ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหักค่าใชจ้่ายท่ีไดจ้่ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจัดการน าเท่ียวใหแ้ก่

นักท่องเท่ียว เช่น การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการนัตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กบั

สายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไมม่ีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดังน้ี วนั

จนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดังกล่าวและ

วนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  

 
เง่ือนไขและขอ้ก าหนดอื่นๆ 

1. ทวัรน้ี์ส าหรบัผูม้ีวตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 
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 2. ทวัรน้ี์เป็นทวัรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด 

หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่

ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้

ใหก้บันักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรบัประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอย่าง

น้อย 10 วนัก่อนการเดินทางส าหรบัประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพ่ิม

จากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ีทางบริษัทก าหนดเพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายินดีท่ีจะใหบ้ริการ

ต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหน้าช่ือ เลขท่ี

หนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิไดส้่งหน้าหนังสือ

เดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการช าระเงินมดัจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ ์

ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี บริษัทจะค านึงถึงความปลอดภัย ของ

นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของนักท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิดจาก

ความผิดของทางบริษัท เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญ

หายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดงัน้ัน ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาค่าบริการเพ่ิมขึ้ น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋

เคร่ืองบิน ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่มีเอกสารลง

นามโดยผูม้ีอ านาจของบริษัทก ากบัเท่าน้ัน  

 

ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตัวขึ้ นเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และ

รวมกนัทุกช้ินไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หน้าท่ี

ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถา้ส่ิงของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าท่ี

ก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

 

2. ส่ิงของท่ีมีลักษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

3. ประเทศญ่ีปุ่น มีกฎหมายหา้มน าผลิตภณัฑท่ี์ท ามาจากพืช และเน้ือสตัวทุ์กชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผกั ผลไมส้ด  ไข่ เน้ือสตัว ์

ไสก้รอกฯ เพ่ือเป็นการป้องกนัโรคติดต่อท่ีจะมาจากส่ิงเหล่าน้ี หากเจา้หนา้ท่ีตรวจพบ จะตอ้งเสียค่าปรบัในอตัราท่ีสูงมาก 
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