
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง – นารติะ  

 

20.30 น. พร้อมกนัที่สนามบินนานาชาติดอนเมือง ช้ัน 3 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการ
บิน AIR ASIA X เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน 

 

สายการบิน AIR ASIA X ใช้เคร่ือง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ทีน่ั่ง 
จัดทีน่ั่งแบบ 3-3-3 มีบริการอาหารร้อนเสิร์ฟทั้งขาไปและขากลบั 

(น า้หนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน หากต้องการซ้ือน า้หนักเพิม่ ต้องเสียค่าใช้จ่าย) 
 

23.45 น. เหินฟ้าสู่เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่ น โดยสายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบินที่  XJ600 บริการอาหาร 
และเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง 

 
 

 

 

 

 
 
วนัที่สอง นารติะ - พระพุทธรูปไดบุทส ึ– สวนอุเอโนะ -  วดัอาซากุสะ– ชอ้ปป้ิงชินจูกุ 

 

08.00 น.   ถึง เมืองนาริตะ ประเทศญ่ีปุ่น หลงัจากผ่านขั้นตอนศุลกากรแลว้ น าท่าน จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ 
เมืองคามาคุระ ท่ีโอบลอ้มดว้ยขุนเขาและป่าไมท่ี้คงความอุดมสมบูรณ์แลเป็นเมืองท่ีติดทะเล ซ่ึงเป็น
ท าเลท่ีถูกตอ้งตามหลกัฮวงจุย้ จากน้ันน าท่านชม พระพุทธรูปได
บุทสึ หรือ พระอมิตตา พุทธ นิโอยุราอิ แปลว่า พระพุทธรูปองค์
ใหญ่ สร้างจากส าริด เม่ือปี ค.ศ.1795 ความสูงขององคพ์ระ 11.35 
เมตร มีน ้ าหนัก 122 ตนั ตั้งอยู่กลางลานโล่งแจง้ หันหน้าไปทาง
มหาสมุทรแปซิฟิก ซ่ึงอดีตองค์ พระไดป้ระดิษฐานอยู่ในวิหาร 
แต่เน่ืองจากเกิดสึนามิไดพ้ดัผา่นหลายคร้ังและท าใหว้หิารได ้
 



 

 

พงัทลาย แต่ องคพ์ระไม่ไดรั้บความเสียหายแต่อยา่งใด  จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ สวนอุเอโนะ สวน
สวยกลางกรุงท่ีรวบรวมพนัธุ์ไม้นานาชนิดจากทั่วทุกมุมโลก สัมผสั ดอกซากุระ อวดโฉมบาน
สะพร่ังท่ามกลางสวนสวย รายลอ้มดว้ยดอกไมน้านาพนัธุ์ 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
น าท่านชม วัดอาซากุสะ วดัท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในกรุงโตเกียว เขา้นมสัการขอพรจากพระพุทธรูปเจา้แม่กวนอิมทองค า  
นอกจากนั้นท่านยงัจะไดพ้บเก็บภาพประทบัใจกบัโคมไฟขนาดยกัษท่ี์มีความสูงถึง 4.5 เมตรซ่ึงแขวนอยูบ่ริเวณ
ประตูทางเขา้วดั และยงัสามารถเลือกซ้ือเคร่ืองรางของขลงัไดภ้ายในวดั ฯลฯ หรือเพลิดเพลินกบั ถนนนาคามิเซะ 
ถนนช้อปป้ิงท่ีมี ช่ือเสียงของวดั มีร้านขายของท่ีระลึกมากมายไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองรางของขลงั ของเล่นโบราณ 
และตบทา้ยดว้ยร้านขายขนมท่ีคนญ่ีปุ่น มายงัวดัแห่งน้ีตอ้งมาต่อคิวกนัเพื่อล้ิมลองกบัรสชาติสุดแสนอร่อย  
 

 

 

 

 

 

จากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิงยา่นดงั ย่านชินจุกุ”ให้ท่านไดเ้พลิดเพลินกบัการจบัจ่ายซ้ือสินคา้นานาชนิด ไดจ้ากท่ีน่ี ไม่
วา่จะเป็น ร้านซานริโอะ ร้านขายเคร่ืองอิเลคทรอนิกส์ กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เคร่ืองส าอาง ต่างๆ กันที่ร้าน 
MATSUMOTO แหล่งรวมเหล่าบรรดาเคร่ืองส าอางมากมาย อาทิ มาร์คเต้าหู้, โฟมล้างหน้า WHIP FOAM ที่
ราคาถูกกว่าบ้านเรา 3 เท่า, ครีมกันแดดชิเซโด้ แอนเนสซ่าที่คนไทยรู้จักเป็นอย่างดี  และสินค้าอื่น ๆ  หรือให้ท่าน
ได้สนุกกับการเลือกซ้ือสินค้า แบรนด์ดังอาท ิLOUIS VULTTON, UNIQLO, กระเป๋าสุดฮิต BAO BAO ISSEY 
MIYAKE, เส้ือ COMME DES GARCONS, H&M หรือเลอืกซ้ือรองเท้า 
หลากหลายแบรนด์ดัง อาท ิNIKE, CONVERSE, NES BALANCE, REEBOK ฯลฯ ได้ทีร้่าน ABC MART  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ่า อสิระอาหารค ่า ตามอธัยาศัย 
พกัที่ SHINJUKU GRANDBELL HOTEL หรือเทยีบเท่าระดับเดียวกนั 
 
วนัที่สาม ภูเขาไฟฟูจ ิ(ชั้นท่ี 5) -  พิพิธภณัฑแ์ผ่นดินไหว–โอชิโนะฮคัไค- แช่ออนเซ็นธรรมชาต ิ 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
น าท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ บริเวณช้ัน 5 โดยรถโค้ช (ข้ึนอยู่กบัสภาพภูมิอากาศ) ให้ท่านไดส้ัมผสัอากาศอนั
บริสุทธ์ิบนยอดเขาฟูจิ ถ่ายภาพท่ีระลึก กบัภูเขาไฟท่ีไดช่ื้อว่ามีสัดส่วนสวยงามท่ีสุดในโลก ซ่ึงเป็นภูเขาไฟท่ียงั
ดบัไม่สนิท และมีความสูงท่ีสุดในประเทศญ่ีปุ่นจากดา้นล่างสู่บนยอดปล่องเขาดว้ยความสูง 3,776 เมตร) จากนั้น 
น าท่านเยี่ยมชม พพิิธภัณฑ์ EARTH QUAKE MUSEUM ท่ีจ  าลองเร่ืองราวของภูเขาไฟฟูจิ และใหท้่านไดส้ัมผสั
กบัความรู้สึกของการจ าลองเร่ืองราวเก่ียวกบัแผน่ดินไหวท่ีเกิดข้ึนในประเทศญ่ีปุ่น จากนั้นอิสระให้ท่านไดเ้ลือก
ซ้ือของท่ีระลึกตามอธัยาศยั 
 

 

 

 

 

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
 จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค น าท่านเจาะลึกตามหาแหล่งน ้ าบริสุทธ์ิจากภูเขาไฟฟูจิ ท่ีเป็น
แหล่งน ้ าตามธรรมชาติตั้งอยูใ่นหมู่บา้นโอชิโนะ จ.ยามานชิ หรือพูดในทางกลบักนัคือกลุ่มน ้ าผุดโอชิโนะฮคัไค 
เพียงกา้วแรกท่ียา่งเทา้เขา้ไปในหมู่บา้น ก็สัมผสัไดถึ้งอากาศบริสุทธ์ิ และไอเยน็จากแหล่งน ้ าธรรมชาติท่ีมีให้เห็น
อยูทุ่กมุม โดยในบ่อน ้าใสแจ๋วมีปลาหลากหลายพนัธ์ุแหวกวา่ยสบายอารมณ์แต่ขอบอกเลยวา่น ้าแต่ละบ่อนั้นเยน็ 



 

 

 
เจ๊ียบถึงใจจนแอบสังสัยว่าน้องปลาไม่หนาวสะท้านกันบ้างรึ เพราะอุณหภูมิในน ้ าเฉล่ียอยู่ท่ี  10-12 องศาฯ
นอกจากชมแลว้ก็ยงัมีน ้ าผุดจากธรรมชาติให้ตกัด่ืมตามอธัยาศยั และท่ีส าคญั หมู่บา้นโอชิโนะยงัเป็นแหล่งชอ้ป
ป้ิงสินคา้โอทอปชั้นเยีย่ม 

 

 

 

 

 

พกัที ่  FUJI EVERGREEN HOTEL/ FUJI LAND SCOLE PLAZA HOTEL หรือระดับเดียวกนั 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม *** ให้ท่านได้อิม่อร่อยกบัมือ้พเิศษที่มีขาปูยกัษ์ให้ท่านได้ลิม้

ลองรสชาติปูพร้อมน า้จิม้สไตส์ญีปุ่่นอย่างจุใจ 
หลงัอาหารให้ท่านได้ผ่อนคลายกบัการแช่น า้แร่ธรรมชาติ เช่ือว่าถ้าได้แช่น า้แร่แล้ว จะท าให้ผวิพรรณสวยงามและ
ช่วยให้ระบบหมุนเวยีนโลหิตดีขึน้ 

 

 

 

 

 

 

วนัที่สี ่ สวนดอกไมฮ้ามะมะสึ   – ผ่านชมทะเลสาบฮามานะ – นาโกยา่ – ชอ้ปป้ิงจสัโก ้อิออน 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
จากนั้นน าท่านสู่ จ.ชิสึโอกะ เป็นท่ีตั้งของทั้งภูเขาไฟฟูจิท่ีสูง
ท่ีสุดในญ่ีปุ่นและอ่าวซุรุกะท่ีลึกท่ีสุดในญ่ีปุ่น แถมยงัเป็น
แหล่งชมดอกไม้ชั้ นแนวหน้าของญ่ี ปุ่นอีกด้วย โซนฝ่ัง
ตะวนัตกริมทะเลสาบฮามานาโกะรายลอ้มไปดว้ยป่าไมเ้ขียว
ขจีและดอกไมต้ามฤดูกาลทั้ง 4 ซ่ึงเป็นท่ีน่าประทบัใจ   



 

 

 

ภายใน ประกอบดว้ยซากุระกว่า 1300 ตน้และทิวลิปอีกกว่า 5 แสนตน้บานสะพร่ังสวยงามแต่งแตม้
สวนในฤดูใบไมผ้ลิอีกดว้ย 

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร   
บ่าย น าท่านผา่นชม  ทะเลสาบฮามานะ ทะเลสาบท่ีเพาะพนัธ์ุปลา

ไหลท่ีใหญ่ท่ีสุดในบริเวณนั้น  ทะเลสาบน้ีเกิดข้ึนเม่ือ 500 ปี
ก่อนจากแผน่ดินไหวคร้ังใหญ่และสึนามิ ท าใหพ้ื้นท่ีน ้าเช่ือม
ไปยงัมหาสมุทรแปซิฟิก น ้ าในทะเลสาบเป็นน ้ ากร่อย 
เน่ืองจากผสมระหว่างน ้ าทะเลกบัน ้ าจืด ท าให้เป็นท่ีอยู่อาศยั
ของปลาไหล สาหร่าย และเต่ากระดองน่ิม นอกจากนั้นยงัมีปลา ปู กุง้ และส่ิงมีชีวิตอ่ืนๆ หลายชนิด ทะเลสาบน้ี
เป็นท่ีรู้จกัในเร่ืองการจบัสัตวน์ ้าไดม้ากท่ีสุดในญ่ีปุ่น          น าท่านเดินทางสู่ เมืองนาโกย่า เมืองใหญ่อนัดบั 3 รอง
จากโอซากา้ ท่ีเจริญไปดว้ยแหล่งธุรกิจและโรงงานอุตสาหกรรม น าท่านชอ้ปป้ิงยงัห้างสรรพสินคา้ ห้างจัสโก้อิ
ออน  ให้ท่านไดซ้ื้อของฝากมากมายหลากหลายชนิด อาทิเช่น ขนมชนิดต่างๆ ผลไมต้ามฤดูกาล และพิเศษสุดกบั
ร้าน 100 เยน ทีทุกอยา่งในร้านราคาเพียง 100 เยนเท่านั้น 

ค ่า อสิระอาหารค ่า ตามอธัยาศัย 
พกัที่  โรงแรม ROUTE INN HOTEL / NAGOYA SAKAE TOKYU INN HOTEL หรือระดับเดียวกนั 

วนัที่หา้ นาโกยา่ – เกียวโต – ปราสาททอง – ปราสาทโอซากา้ -  ชินไซบาชิ - สนามบินโอซากา้ 

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เกียวโต น าท่านชม วัดคินคะคุจิ หรือ 
ปราสาททอง สร้างโดยโชกุน อาชิคางะ โยชิมิสึ เพื่อเป็นสถานท่ี
พกัผอ่น ต่อมาบุตรชายของท่านไดด้ดัแปลงให้เป็นวดั แต่ปราสาท
เดิมได้ถูกไฟไหม้ในปี พ.ศ.2493 และสร้างข้ึนใหม่เม่ือปี พ.ศ.
2498 ปราสาทโดยรอบปิดดว้ยทองค าเปลวอยา่งสวยงาม ให้ท่าน
ไดด่ื้มด ่ากบัความสะอาดใสของสระน ้ าท่ีสามารถสะทอ้นให้เห็น
ภาพตวัปราสาทไดอ้ยา่งงดงาม 
จากนั้ นน าท่านเดินทางชมบริเวณโดยรอบของ  ปราสาทโอซาก้า (ไม่รวมค่าเข้าปราสาท)  ซ่ึงถือได้ว่าเป็น
สัญลักษณ์ของเมือง สัมผสัความยิ่งใหญ่และชมนิทรรศการท่ีจดัแสดงอยู่ภายใน ซ่ึงเล่าถึงความเป็นมาของ



 

 

ปราสาท รวมทั้งประวติัและขา้วของเคร่ืองใช้ ต่างๆของโชกุน ฮิเดโยชิโตโยโตมิ ผูมี้ค  าสั่งให้ก่อสร้างปราสาท
แห่งน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ: ประมาณปลายเดือน มี.ค.-ต้นเดือน เม.ย.ท่านจะได้ชมบรรยากาศของซากุระบาน ณ ปราสาทโอซาก้า 
ทีพ่ร้อมบานสะพร่ังต้อนรับนักท่องเทีย่ว แต่ทั้งนีท้ั้งน้ันขึน้อยู่กบัสภาพอากาศในแต่ละปี 

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
จากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิงยา่น ชินไซบาชิ ยา่นช้อปป้ิงช่ือดงัของนครโอซากา้ ภายในยา่นน้ีมีร้านคา้เก่าแก่ปะปนไป
กบัร้านคา้อนัทนัสมยั และสินคา้หลากหลายรูปแบบทั้งส าหรับเด็ก และผูใ้หญ่ ซ่ึงยา่นน้ีถือวา่เป็นยา่นแสงสี และ
บนัเทิงชั้นน าแห่งหน่ึงของนครโอซากา้ อีกทั้งยงัมีร้านอาหารทะเลข้ึนช่ือมากมาย ซ่ึงเสน่ห์อยา่งหน่ึงคือ ทุกร้าน
จะประดบัประดาร้านของตนดว้ยแสงไฟนีออนซ่ึงดดัท าให้เป็นรูปปู กุง้ และปลาหมึก ซ่ึงนกัท่องเท่ียวให้ความ
สนใจและแวะถ่ายรูปกนัเป็นท่ีระลึกอยา่งมาก และร้านคา้ทุกแห่ง จะพยายามสร้างจุดเด่นให้แก่ร้านของตนให้ได้
มากท่ีสุด เพื่อดึงดูดลูกคา้ให้เขา้มาใช้บริการ สัญลกัษณ์เด่นของย่านน้ีคือ ตึกรูปเคร่ืองหมายการคา้ของกูลิโกะ 
ผลิตภณัฑข์นมช่ือดงัจากญ่ีปุ่นนัน่เอง   
 

 

 

 

 

 

 

เพือ่ไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปป้ิงของท่าน อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศัย 
                 สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่สนามบินคนัไซ เพือ่เตรียมตัวเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ 



 

 

 

 

วนัที่หก  สนามบินคนัไซ – กรุงเทพ ฯ 

 

00.10 น. เหินฟ้าสู่กรุงเทพ ฯ โดยสายการบิน AIR ASIA X เทีย่วบินที ่XJ611 บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 
04.00 น. ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ... 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
อตัราค่าบริการ 

 
 

ก าหนดการเดินทาง 
 

ผูใ้หญ่หอ้งละ 

2-3 ท่าน 
พกัเดี่ยวเพิ่ม 

ราคาไม่รวม

ตัว๋ 

20 – 25 มีนาคม 2561 35,900 8,000 27,900 

21 – 26 มีนาคม 2561 35,900 8,000 27,900 

03 – 08 เมษายน 2561 37,900 8,000 29,900 

04 – 09 เมษายน 2561 37,900 8,000 29,900 

10 – 15 เมษายน 2561 49,900 10,000 41,900 

11 – 16 เมษายน 2561 49,900 10,000 41,900 

12 – 17 เมษายน 2561 49,900 10,000 41,900 

13 – 18 เมษายน 2561 49,900 10,000 41,900 

14 – 19 เมษายน 2561 47,900 8,000 39,900 

17 – 22 เมษายน 2561 35,900 8,000 27,900 

18 – 23 เมษายน 2561 35,900 8,000 27,900 

24 – 29 เมษายน 2561 37,900 8,000 29,900 

25 – 30 เมษายน 2561 37,900 8,000 29,900 

 
** ราคาเด็กอายไุม่เกนิ 2 ปี 10,000 บาท 

***ค่าบริการข้างต้น ยงัไม่รวมค่าทปิคนขบัรถ หัวหน้าทวัร์ และมคัคุเทศก์ท้องถิ่น 
ท่านละ 2,500 เยน /ทริป/ต่อท่าน*** 

 
ในกรณียกเลกิการเดินทาง ต้องยกเลิก 30 วันก่อนการเดินทางเท่าน้ัน ไม่เช่นน้ันทางบริษัทจะไม่คืนมัดจ าไม่ว่าด้วย
กรณีใดๆทั้งส้ิน เพราะว่าทางบริษัทได้ท าการจ่ายค่าตั๋วไปให้กบัการสายการบินเรียบร้อยแล้ว โปรดอ่านข้อความให้ถี่
ถ้วนก่อนการจองทวัร์ทุกคร้ัง เพือ่ประโยชน์แก่ตัวท่านเอง  



 

 

การเดินทางในแต่ละคร้ังจะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 30 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ
เลือ่นการเดินทาง หรือเปลีย่นแปลงราคา 
กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนมัดจ าทั้งหมด  เน่ืองจากทาง
บริษัทฯ ได้ช าระค่าตั๋วเคร่ืองบินเต็มใบให้กับสายการบินเป็นที่เรียบร้อย ยกเว้นค่าภาษีน ้ามันที่ยังมิได้ช าระ ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ  
กรุณาช าระ 21 วนัก่อนการเดินทาง 
หมายเหตุ 1. ตั๋วเมื่อออกแล้ว 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)์ 
 

 

 

 

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

1. ตั๋วเคร่ืองบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่ น ทางทวัร์จัดเตรียมให้ 
2. ส่ิงทีย่นืยนัว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใช้จ่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศ

ญี่ปุ่ นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น) 
3. ช่ือ ทีอ่ยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญี่ปุ่ น (เช่น คนรู้จัก โรงแรม และ

อืน่ๆ) ทางทวัร์จัดเตรียมให้ 
4. ก าหนดการเดินทางระหว่างทีพ่ านักในประเทศญี่ปุ่ น ทางทวัร์จัดเตรียมให้ 



 

 

 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าธรรมเนียมวซ่ีาเขา้ประเทศญ่ีปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญ่ีปุ่นให้กบัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพ านกัระยะ
สั้นในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15 วนั) **ถา้กรณีท่ีทางรัฐบาลประกาศให้กลบัมาใชว้ีซ่า      ผูเ้ดินทางจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการท าวี
ซ่าเพิ่ม ท่านละ 1,700 บาท** 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่า
ซกัรีด มินิบาร์ในหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทวัร์ก่อนการใช้บริการ) 
 ค่าทปิคนขับรถ หัวหน้าทวัร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 2,500 เยน /ทริป/ต่อท่าน 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าธรรมเนียมวซ่ีาเขา้ประเทศญ่ีปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญ่ีปุ่นให้กบัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพ านกัระยะ
สั้นในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15 วนั) 
เงื่อนไขการช าระค่าบริการ 

1. นกัท่องเท่ียวตอ้งช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 10,000 บาทต่อท่านเพื่อส ารองท่ีนัง่  

2. นกัท่องเท่ียวตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 21 วนั กรณีนกัท่องเท่ียวไม่ช าระเงิน 
หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่กรณีใดๆ ให้ถือว่านกัท่องเท่ียว
สละสิทธิการเดินทางในทวัร์นั้นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั ดงัน้ี วนัจนัทร์ ถึง

ศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และ นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนกัขตัฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็น

วนัหยดุท าการของทางบริษทั 

เงื่อนไขการยกเลกิการเดินทาง 
1. กรณีท่ีนกัท่องเท่ียวตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นกัท่องเท่ียว (ผูมี้ช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้ง

แฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษทัอย่างใดอย่างหน่ึงเพื่อแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษทัเป็น
ลายลกัษณ์อกัษร ทางบริษทัไม่รับยกเลิกการจองผา่นทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียว (ผูมี้ช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ
เดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษทัอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพื่อท าเร่ืองขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนงัสือมอบ
อ านาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารท่ี
ตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 
2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้  
2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 



 

 

 
2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแลว้ทั้งหมด 
ทั้ งน้ี ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายท่ีได้จ่ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแล้วเน่ืองในการเตรียมการจัดการน าเท่ียวให้แก่
นกัท่องเท่ียว เช่น การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการันตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กบัสาย
การบิน หรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั ดงัน้ี วนัจนัทร์ ถึง
ศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยดุนกัขตัฤกษท่ี์รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็นวนัหยุด
ท าการของทางบริษทั 

5. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนกัท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  
 
เงื่อนไขและข้อก าหนดอืน่ๆ 

1. ทวัร์น้ีส าหรับผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่านั้น 
2. ทวัร์น้ีเป็นทวัร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมด หรือ

ถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษทัจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 
3. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ 15 ท่าน โดยจะแจง้ให้กบั

นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอยา่งน้อย 10 วนั
ก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพิ่มจากการท่ีมี
นกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ท่ีทางบริษทัก าหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหนา้ช่ือ เลขท่ีหนงัสือ
เดินทาง และอ่ืนๆ เพื่อใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิไดส่้งหนา้หนงัสือเดินทางใหก้บัทาง
บริษทัพร้อมการช าระเงินมดัจ า 

5. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ 
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี บริษทัจะค านึงถึงความปลอดภยัของนกัท่องเท่ียวส่วน
ใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีเพิ่มข้ึนของนกัท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิดจาก
ความผิดของทางบริษทั เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยุดงาน การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหาย
หรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวสิัยอ่ืน เป็นตน้ 



 

 

 

7. อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษทัเสนอราคา ดงันั้น ทางบริษทัขอสงวน
สิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน 
ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก์ พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอ านาจในการให้ค  าสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้แต่มีเอกสารลงนาม
โดยผูมี้อ  านาจของบริษทัก ากบัเท่านั้น  

ข้อแนะน าก่อนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และรวมกนัทุก
ช้ินไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ท่ีตรวจไดอ้ยา่งสะดวก 
ณ จุดเอ็กซ์เรย ์อนุญาตให้ถือไดท้่านละ 1 ใบเท่านั้น ถา้ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑ์มากกว่าท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบ
ใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่านั้น  
 
2. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ี
โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่านั้น  
3. ประเทศญ่ีปุ่น มีกฎหมายห้ามน าผลิตภณัฑ์ท่ีท ามาจากพืช และเน้ือสัตวทุ์กชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผกั ผลไมส้ด  ไข่ เน้ือสัตว ์ไส้
กรอกฯ เพื่อเป็นการป้องกนัโรคติดต่อท่ีจะมาจากส่ิงเหล่าน้ี หากเจา้หนา้ท่ีตรวจพบ จะตอ้งเสียค่าปรับในอตัราท่ีสูงมาก 

  
 


