
  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 
 

อตัราคา่บรกิาร 

เดนิทาง 
ราคาทวัร ์ หมายเหต ุ

ผูใ้หญ ่ เด็ก พกัเดี�ยว  
1-5 ม.ค.63 33,876 33,876 10,900 ปีใหม ่
8-12 ม.ค.63 24,876 24,876 8,900  
15-19 ม.ค.63 24,876 24,876 8,900  
22-26 ม.ค.63 24,876 24,876 8,900  



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

29ม.ค.-2 ก.พ.63 24,876 24,876 8,900  
5-9 ก.พ.63 25,876 25,876 8,900  
12-16 ก.พ.63 24,876 24,876 8,900  
19-23 ก.พ.63 24,876 24,876 8,900  
26 ก.พ.-1 ม.ีค.63 24,876 24,876 8,900  
4-8 ม.ีค.63 24,876 24,876 8,900  
11-15 ม.ีค.63 24,876 24,876 8,900  
18-22 ม.ีค.63 24,876 24,876 8,900  
25-29 ม.ีค.63 24,876 24,876 8,900  
1-5 เม.ย.63 27,876 27,876 8,900  
8-12 เม.ย.63 30,876 30,876 8,900  
9-13 เม.ย.63 33,876 33,876 8,900  
10-14 เม.ย.63 33,876 33,876 8,900  
11-15 เม.ย.63 39,876 39,876 10,900 สงกรานต ์
12-16 เม.ย.63 39,876 39,876 10,900 สงกรานต ์
13-17 เม.ย.63 38,876 38,876 10,900 สงกรานต ์
14-18 เม.ย.63 36,876 36,876 10,900 สงกรานต ์
15-19 เม.ย.63 33,876 33,876 8,900  
22-26 เม.ย.63 24,876 24,876 8,900  

***ราคาเด็ก INFANT (ต ั'งแตแ่รกเกดิถงึไมเ่กนิ 2 ปี) ทา่นละ 7,000 บาท*** 
จอยแลนดห์กัคา่ต ั5วออก 7,000 บาท 

 
***ราคาคา่ทวัรด์งักลา่วหากมกีารเปลี�ยนแปลงคา่ต ั5วเครื�องบนิภาษสีนามบนิภาษนํี 'ามนัของสายการบนิ*** 

***บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ>ในการปรบัราคาขึ'นตามสายการบนิ*** 
 

วนัแรก  สนามบนิดอนเมอืง                                               ( - / - / -) 

20.00 น.       คณะพรอ้มกนัที' สนามบนิดอนเมอืง ชั -น 3 อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งตา่งประเทศ เคานเ์ตอรส์ายการบนิ 
NOKSCOOT มเีจา้หนา้ที'ของบรษัิทฯ คอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวกในการเชค็อนิ 

23.40 น.      ออกเดนิทางสูป่ระเทศญี'ปุ่ น โดยสายการบนิ NOKSCOOT เที'ยวบนิที' XW112 
** ราคาทวัรไ์มร่วมอาหารบนเครื'อง (บนเครื'องมบีรกิารจําหน่ายอาหารและเครื'องดื'ม) ** 

 

วนัที�สอง หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ – ทาคายามา่จยิะ - ลติเต ิ'ล เกยีวโต – กฟิุ                                ( B / L / อสิระ ) 

07.10 น. เดนิทางถงึ สนามบนิคนัไซ เมอืงโอซากา้ (เวลาเร็วกวา่เมอืงไทย 2 ชั'วโมง กรณุาปรับนาฬกิาของทา่น เพื'อความ
สะดวกในการนัดหมาย) ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร รับกระเป๋าเรยีบรอ้ยและทําภารกจิสว่นตวั  
(ประเทศญี'ปุ่ นไมอ่นุญาตใหนํ้าอาหารสด เชน่ เนื-อสตัว ์พชื ผัก ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษจับและปรับ)  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ (มื'อที� 1) แบบ SET BOX เพื�อสะดวกในการเดนิทาง 
นําท่านเดนิทางสู ่หมูบ่า้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ ที'ยัง  คงอนุรักษ์บา้น สไตลญ์ี'ปุ่ นขนานแทด้ั -งเดมิ และยัง
ไดรั้บเลอืกจากองคก์ารยเูนสโก ใหเ้ป็นมรดกโลกในเดอืนธันวาคม ปี ค.ศ. 1995 บา้นสไตลก์สัโชสคึรุ ิจะมคีวาม
ยาวประมาณ 18 เมตร ความกวา้ง 10 เมตร โครงสรา้งของ บา้นสามารถรองรับหมิะที'ตกหนักในชว่งฤดหูนาวไดด้ ี
และรปูรา่งของ หลังคาเหมอืนกบัสองมอืพนมของพระเจา้ จงึเรยีกหมูบ่า้นสไตลน์ี-วา่  “กสัโช” และมผีูค้นจากทั'ว
ทกุมมุโลกหลั'งไหลไปชมความงามใน แตล่ะปีไมตํ่'ากวา่ 680,000 คน  

เที�ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร แบบ Japanese Set (มื'อที� 2) 
บา่ย นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืทาคายามา่ นําทา่นถา่ยรูปดา้นนอก ทาคายามา่ จนิยะ หรอื ที�วา่การอําเภอเกา่ เมอืง

ทาคยามา่ ซึ'งเป็นจวนผูว้่าแห่งเมอืงทาคายาม่า เป็นที'ทํางานและที'อยู่อาศัยของผูว้่าราชการจังหวัดฮดิะ เป็น



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

เวลากว่า 176 ปี ภายใตก้ารปกครองของโชกุนตระกูลกุกาวา ในสมัยเอโดะ 
จากนั-นนําทา่นเดนิชม หมูบ่า้น Little Kyoto หรอืเขตเมอืงเกา่ซนัมาจซูิจ ิ
ซ ึ'งเป็น  หมู่บา้นเกา่แกส่มัยเอโดะกว่า 300 ปีก่อน ที'ยังอนุรักษ์และคงสภาพ
เดมิไดเ้ป็นอยา่งด ีอสิระให ้ ทกุทา่นไดเ้ดนิเที'ยวและชื'นชมกบัทศันยีภาพเมอืง
เกา่ซึ'งเต็มไปดว้ยบา้นเรอืนโบราณ และรา้นคา้หลากหลาย เชน่ รา้นผลติและ
จําหน่ายเหลา้สาเก รา้นทํามโิสะ ฯลฯ พรอ้มทั -งเลอืกซื-อของที'ระลกึพื-นเมอืง
เฉพาะถิ'น เชน่ ซารุโบโบะ หรอื ตุ๊กตาทารกลงิตัวสแีดง ไมม่หีนา้ตา ซึ'งถอืวา่
เป็นสญัลักษณ์หนึ'งของเมอืงทาคายามา่ และเป็นสนิคา้ยอดนยิมเพราะแฝงไปดว้ยความเชื'อเกี'ยวกบัโชคลางของ
ชาวญี'ปุ่ นอกีดว้ย และเก็บเกี'ยวบรรยากาศอนัน่าประทับใจมากมาย ทา่นยังสามารถลองลิ-มชมิรสขนมหวานนานา
ชนดิ  

คํ�า อสิระอาหารคํ�าตามอธัยาศยั   
ที�พกั KOYO GIFU HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 
วนัที�สาม โอชโินะ ฮคัไค - ภเูขาไฟฟจู ิช ั'น 5 หรอื ลานสกฟีจูเิท็น - ศนูยจ์ําลองแผน่ดนิไหว - DUTY FREE –  

บฟุเฟ่ตข์าป ู–  ออนเซ็นธรรมชาต ิ                                                                      (B / L / D) 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ (มื'อที� 3) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

นําท่านสู ่โอชโินะ ฮคัไค (OSHINO HAKKAI) บ่อนํ-าธรรมชาตกิับความ
เลื'อมใสศรัทธา  ความเชื'อใน ภเูขาไฟศกัดิNสทิธิNฟจูยิามา่ กบัเวลาแสนยาวนาน
จากการละลายของหิมะของบนภูเขาไฟฟูจีที'ไหลซึม ลึกลงพื-นพิภพ
ปฏบิัตกิารซมึซับบรเิวณที'ลุ่มทําใหเ้กดินํ-าซมึขังขยายวงกวา้งกลายเป็นบ่อ
ขนาดย่อมนํ-าในบ่อแต่ละบ่อใสสะอาดจนเกดิสะทอ้นที'สวยงาม ต่อมาในปี 
ค.ศ. 1985 สถานที'แหง่นี-ไดรั้บการคัดเลอืกเป็น 1ใน100 อนัดับแหลง่นํ-าจาก
ธรรมชาต ิที'ดทีี'สดุของญี'ปุ่ น ทา่นสามารถเลอืกซื-อสนิคา้พื-นเมอืงต่างๆ  และ
สนิคา้เกษตรกรรมที'ชาวบา้นนํามาขายระหวา่งทางได ้ ไมว่า่จะเป็นผักภเูขาที'
สดกรอบ ผลไมอ้บแหง้ ถั'ว มนัญี'ปุ่ น และอื'นๆ อกีมากมาย 

เที�ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (มื'อที� 4) 
 บา่ย นําทา่นเดนิทางสู ่ภเูขาไฟฟจู ิสมัผัสภเูขาไฟฟจูอิยา่งใกลช้ดิที'

บรเิวณขั -นที' 5 ซึ'งเป็นจดุที'รถโดยสารสามารถขึ-นไปจอดได ้ฟจูิ
เป็นภเูขาไฟที'สงูที'สดุในญี'ปุ่ น และยงัเป็นสญัลกัษณ์ของ
ประเทศญี'ปุ่ นอกีดว้ย ทา่นสามารถชมความงามของภเูขาไฟฟจูิ
ไดต้ลอดทั -งปี เพราะในแตล่ะฤดภูเูขาไฟฟจูจิะมคีวามงดงามที'
แตกตา่งกนั และเป็น  ภเูขาไฟที'สวยงามไมว่า่จะมองจากมมุไหน
ก็ตาม (หมายเหต ุการขึ'นชมภเูขาไฟฟูจ ิช ั'น 5 น ั'นขึ'นอยู่
กบัสภาพอากาศอํานวย) หรอื **ชว่งฤดหูนาว กรณีที�ลาน
สกมีปีรมิาณหมิะเพยีงพอตอ่การเลน่สกแีละกจิกรรมบน
พื'นหมิะ โปรแกรมจะเปลี�ยนจากขึ'นชมภเูขาไฟฟจู ิช ั'น 5 
เป็นนําคณะไปสูล่านสกแีทน** 
นําทา่นสนุกกบักจิกรรมกลางแจง้ทา่มกลางหมิะ ณ ลานสก ีฟจูเิท็น ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัการเลน่ไมก้ระดาน
เลื'อนไดต้ามอธัยาศัย ณ ดนิแดนแหง่นี-ที'ซ ึ'งเป็นสวนสนุกขนาดใหญ ่มกีจิกรรมนอกเหนอืจากการเลน่สกมีากมาย 
เป็นลานสกทีี'มชี ื'อเสยีงและมฉีากหลงัเป็นภเูขาไฟฟจู ิที'สวยงามทา่นจะไดส้นุกกบัลานหมิะขาวโพลน (คา่บรกิาร
โดยประมาณ 1. เชา่อุปกรณ์สก ีราคา 5,500 เยน // 2. เชา่อุปกรณ์สโนวบ์อรด์ราคา 5,500 เยน // 
3. เชา่ชุด ประกอบดว้ยเสื'อ กางเกง ถงุมอื หมวกและแวน่ตา ในราคา 5,500 เยน) (หมายเหต ุลานสกจีะ
เปิดใหบ้ริการโดยขึ-นอยู่กับสภาพภูมิอากาศและปริมาณหิมะเป็นสําคัญ) นําท่านเยี'ยมชม ศูนยจ์ําลอง
แผน่ดนิไหว ตั -งอยูบ่รเิวณใกล ้ๆ  กบัเขตภเูขาไฟฟจู ิภายในมหีอ้งจัดแสดงขอ้มลูการประทขุองภเูขาไฟจากทกุมมุ
โลก หอ้งแสดงภาพแผน่ดนิไหว หอ้งแสดงเหตกุารณ์หลงัแผน่ดนิไหว หอ้งจําลองแผน่ดนิไหว หอ้งอทุกภยั หอ้ง
เขาวงกตกระจก นอกจากนี-ยังมโีซนถ่ายภาพกับภูเขาไฟฟูจ ิโซนความรูต้่างๆ และ โซนช็อปปิ-งสนิคา้งานฝีมอื
ญี'ปุ่ นต่างๆ เช่นมดีแบบดั -งเดมิ ผลติภัณฑเ์ครื'องปั-นดนิเผา เครื'องสําอาง และ ของฝากอกีมากมาย และยังมี
หอ้งนํ-าไวบ้รกิารฟรอีกีดว้ย นําทา่นเดนิทางสู ่DUTY FREE เลอืกซื-อสนิคา้ปลอดภาษีนานาชนดิ หลังจากนั-นนํา
คณะเขา้สูท่ี'พัก 

พกัที�   NEW STAR HOTEL / MIFUJI HOTEL / FUJI MATZUSONO HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
คํ�า รบัประทานอาหารคํ�า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มื'อที� 5) อ ิ�มอรอ่ยกบัเมนูมื'อพเิศษที�ม ีขาปยูกัษใ์ห้

ทา่นไดล้ ิ'มลองรสชาตปิพูรอ้มนํ 'าจ ิ'มสไตสญ์ี�ปุ่ นอยา่งจใุจ  



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

หลงัอาหารใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการแชนํ่ 'าแรธ่รรมชาต ิเชื'อวา่ถา้ไดแ้ชนํ่-าแรแ่ลว้ จะทําใหผ้วิพรรณสวยงาม
และชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขีึ-น 

วนัที�ส ี�  หอโทรทศันโ์ตเกยีวสกายทร ี– วดัอาซากสุะ - ยา่นโอไดบะ –ยา่นชนิจกุ ุ (B/อสิระ/อสิระ) 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ (มื'อที� 6) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากนั-นเดนิทางสู่เมอืงโตเกยีว ผ่านชมแลนดม์าร์กของกรุงโตเกยีว ณ รมิแม่นํ-าสุมดิะ หอโทรทศันโ์ตเกยีว
สกายทร ีเป็นตกึที'สูงที'สุดในญี'ปุ่ น มีความสูงถงึ 634 เมตร นําท่านชม วดัอาซากุสะ วัดที'เก่าแก่ที'สุดใน
กรุงโตเกยีว เขา้นมัสการขอพรจากพระพุทธรูปเจา้แม่กวนอมิทองคํา  นอกจากนั-นท่านยังจะไดพ้บ  เก็บภาพ
ประทับใจกับโคมไฟขนาดยักษ์ที'มีความสูงถงึ 4.5 
เมตรซึ'งแขวนอยู่บริเวณประตูทางเขา้วัด และยัง
สามารถเลอืกซื-อเครื'องรางของขลังไดภ้ายในวัด ฯลฯ 
หรือเพลดิเพลนิกับ ถนนนาคามเิซ ถนนชอ้ปปิ- งที'มี 
ชื'อเสยีงของวัด มรีา้นขายของที'ระลกึมากมายไมว่า่จะ
เป็นเครื'องรางของขลัง ของเล่นโบราณ และตบทา้ย
ดว้ยรา้นขายขนมที'คนญี'ปุ่ น มายังวัดแห่งนี-ตอ้งมาต่อ
ควิกนัเพื'อลิ-มลองกบัรสชาตสิดุแสนอรอ่ย 

เที�ยง  อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั  
บา่ย เดนิทางสู่ย่าน ยา่นโอไดบะ ชมหุ่นกันดั -มตัวใหม่ใหญ่กว่าเดมิ Unicorn 

Gundam มาแทนที'ตัวเดมิที'โอไดบะ เป็นแหล่งชอปปิ-งและความบันเทงิ
ของโตเกยีว ถา้ดจูากแผนที'แลว้ Odaiba มสีภาพเป็นเกาะอยูท่ี'อา่วโตเกยีว 
ในสมัยเอโดะ ค.ศ.1603-1868 เกาะ Odaiba ไดถู้กสรา้งขึ-นเพื'อเป็นป้อม
ปราการ (คําว่า daiba แปลว่าป้อมปราการ) ป้องกันการรุกรานของขา้ศกึ 
ตอ่มาอกี 100 กวา่ปี เกาะ Odaiba ไดถ้กูถมเพิ'มเพื'อใชป้ระโยชนเ์ป็นที'อยู่
อาศัย ตกึ สํานักงาน และ ท่าเรอื การถมทะเลในตอนนั-น ถอืว่าเป็นเรื'อง
ใหม่ในวงการกอ่สรา้งมาก ในปี ค.ศ. 1990 มโีรงแรม และ ศูนยก์ารคา้มา
เปิดที' Odaiba และเริ'มมสี ิ'งกอ่สรา้งใหม่ๆ  เกดิขึ-นเชน่ตกึ Fuji TV Building, 
Telecom Center และ Tokyo Big Sight ตอนนี- Odaiba เป็นเมืองใหม่
ของโตเกยีว มผีังเมอืงสวยงาม ตกึรูปทรงแปลกๆ รถไมเ่ยอะเหมอืนโตเกยีว และไมวุ่น่วาย จากนั-นชอ้ปปิ-งกันตอ่
ที' ยา่นชนิจกุ ุใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัการจับจา่ยซื-อสนิคา้นานาชนดิ ไมว่า่จะเป็น รา้นซานรโิอะ รา้นขายเครื'อง
อเิลคทรอนกิส ์กลอ้งถา่ยรปูดจิติอล นาฬกิา เครื'องสําอาง ตา่งๆ กนัที'รา้น MATSUMOTO แหลง่รวมเหลา่บรรดา
เครื'องสําอางมากมาย อาท ิมารค์เตา้หู,้ โฟมลา้งหนา้ WHIP FOAM , ครมีกันแดดชเิซโด ้แอนเนสซา่ที'คนไทย
รูจั้กเป็นอยา่งด ี 

คํ�า  อสิระอาหารคํ�าตามอธัยาศยั   
พกัที�   ASIA NARITA HOTEL / TOYOKO INN NARITA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
วนัที�หา้  สนามบนินารติะ - สนามบนิดอนเมอืง                                                             (B / อสิระ / --) 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ (มื'อที� 7) ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 สมควรแกเ่วลา นํ-าทา่นสูส่นามบนินารติะ 
13.55 น.  ออกเดนิทางจากสนามบนินารติะ โดยสายการบนิ NOKSCOOT เที'ยวบนิที' XW 101  

18.20 น.  เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ 
 

**โปรแกรมสามารถสลบัปรบัเปลี�ยนไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้** 
 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เง ื�อนไขหอ้งพกั :  
1. โรงแรมที'ระบใุนรายการทัวรย์ังไมค่อนเฟิรม์ 100% ซึ'งอาจจะมกีารเปลี'ยนแปลง โดยทางบรษัิททัวรจ์ะแจง้ใหท้ราบพรอ้มกบัใบนัด
หมายเตรยีมตวั ประมาณ 1- 3 วนั กอ่นการเดนิทาง โดยจะจัดโรงแรมใหอ้ยูใ่นระดบัเดยีวกนั  
2. โรงแรมในประเทศญี'ปุ่ น หอ้งพักจะมขีนาดคอ่นขา้งเล็กและบางโรงแรมจะไมม่บีรกิารหอ้งพักแบบ 3 ทา่น ) TRIPLE) ดงันั-นทาง
บรษัิททัวรจ์ะจัดหอ้งพักใหท้า่นแยกเป็น 2 หอ้งพักแทน คอื 1 หอ้งนอนคู่ )พัก 2 ทา่น (และ 1 หอ้งพักเดี'ยว )พัก 1 ทา่น(  
3. บางโรงแรมในประเทศญี'ปุ่ น ไมม่บีรกิารหอ้งพักแบบเตยีงคู ่)TWIN) หรอืกรณีที'หอ้งพักแบบเตยีงคูโ่รงแรมนั-นเต็ม (TWIN) ทาง
บรษัิททัวรจ์ะจัดหอ้งพักแบบ 1 เตยีงใหญ่ (DOUBLE) ใหท้า่นแทน 
4. กรณีโรงแรมที'เขา้พัก ไมม่บีรกิารออนเซน็ภายในโรงแรม ทางบรษัิททัวรจ์ะนําคณะเขา้ใชบ้รกิารออนเซน็ที'อยูบ่รเิวณใกลเ้คยีงแทน 
เฉพาะรายก)ารทวัรท์ ี�ระบโุปรแกรมอาบนํ'าแรธ่รรมชาตเิทา่น ั'น( 
 

* ต ั5วสายการบนิไมส่ามารถระบทุี�น ั�ง ใชว้ธิ ีRANDOM คอืการสุม่เลอืกที�น ั�งโดยระบบสายการบนิ * 
การจดัที�น ั�งบนเครื�องบนิ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้าํหนด ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

แตจ่ะทาํการ Request ใหไ้ดเ้ทา่น ั'น งดการคนืบตัรโดยสาร  
และหากยกเลกิการเดนิทาง ทางสายการบนิไมม่รีะบบคนืเงนิบางสว่น 

ทางบรษิทัเร ิ�มตน้และจบการบรกิารที�สนามบนิดอนเมอืงเทา่น ั'น  
กรณีทา่นเดนิทางมาจากตา่งจงัหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะทําการสํารองต ั5วเครื�องบนิหรอืยานพาหนะอื�นๆ 
เพื�อใชเ้ดนิทางมาและกลบัจากสนามบนิดอนเมอืงน ั'น ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในสว่นนี'ท ี�เกดิขึ'น 

เนื�องจากเป็นคา่ใชจ้า่ยที�นอกเหนอืจากโปรแกรมการเดนิทางของบรษิทั  
ฉะน ั'นทา่นควรจะใหก้รุป๊ Final 100% กอ่นที�จะสํารองต ั5วเครื�องบนิ หรอืยานพาหนะอื�นๆ 

 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ราคาทวัรร์วม 

1. คา่ตัyวเครื'องบนิไป-กลบั ตามรายการ   2.คา่อาหารทกุมื-อ ตามที'ระบใุนรายการ 

3. คา่เขา้ชมสถานที'ตา่งๆ ตามรายการ   4.คา่ที'พักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามรายการ 

5. คา่รถรับ-สง่ และนําเที'ยวตามรายการ   6.คา่ภาษีสนามบนิ ทกุแหง่ที'ม ี

7. คา่นํ-าหนักกระเป๋าสมัภาระไป-กลบั ทา่นละ 20 กก.  8.หวัหนา้ทวัรนํ์าเที'ยวตลอดรายการ 

9. คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื'อนไขตามกรมธรรม)์ 

 

ราคาทวัรไ์มร่วม  
1.   ภาษีมลูคา่เพิ'ม 7% และภาษีหกั ณ ที'จา่ย 3% (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ / ใบกํากบัภาษี) 
2.   คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัทส์ว่นตวั คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง อาหารและเครื'องดื'มที'สั'งเพิ'ม 
3. คา่นํ-าหนักกระเป๋าสมัภาระ ที'หนักเกนิสายการบนิกําหนด (ปกต ิขาไป 20 กก. / ขากลบั 20 ก.ก.) 

4. คา่วซีา่สําหรับพาสปอรต์ตา่งชาต ิ

5. ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิ�นทา่นละ 1,900 บาท ตอ่ทรปิ (ชําระที�สนามบนิดอนเมอืง ในวนัเช็คอนิ) 

6. ทปิหวัหนา้ทวัร ์ตามความพงึพอใจ 

การเดนิทางในแตล่ะคร ั'งจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 30 ทา่นขึ'นไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอ
สงวนสทิธิ>ในการเลื�อนการเดนิทาง หรอืเปลี�ยนแปลงราคา 
กรุณาชําระมดัจํา ทา่นละ 15,000 บาท  หรอืทา่นละ 20,000 กรณีเดนิทางตรงกบัวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์หากมกีาร
ยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ>ในการยดึมดัจําหรอืคา่ทวัรท์ ั'งหมด เนื�องจากทางบรษิทัฯ ไดชํ้าระคา่ต ั5ว
เครื�องบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นที�เรยีบรอ้ย คา่ทวัรส์ว่นที�เหลอื กรณุาชําระ 30 วนักอ่นการเดนิทาง  

 
เง ื�อนไขการเปลี�ยนวนัเดนิทางหรอืเปลี�ยนชื�อผูเ้ดนิทาง 
1. กรณีวันเดนิทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์หรอืชว่งเทศกาล ผูจ้องทัวรต์อ้งแจง้เปลี'ยนวันเดนิทางหรอืเปลี'ยนชื'อผูเ้ดนิทาง ไม่
นอ้ยกวา่ 45 วัน กอ่นการเดนิทาง (นับรวมเสาร-์อาทติย)์ สามารถเปลี'ยนไดเ้พยีง 1 ครั -งเทา่นั-น หากแจง้หลังจากนี- ผูเ้ดนิทางควร
หาผูเ้ดนิทางทา่นใหมม่าแทนผูท้ี'ไมส่ามารถเดนิทางได ้
2. กรณีวนัเดนิทางไมต่รงกบัวันหยดุนักขตัฤกษ์หรอืชว่งเทศกาล ผูจ้องทวัรต์อ้งแจง้เปลี'ยนวันเดนิทางหรอืเปลี'ยนชื'อผูเ้ดนิทางไม่
นอ้ยกวา่ 30 วัน กอ่นการเดนิ (นับรวมเสาร-์อาทติย)์ สามารถเปลี'ยนไดเ้พยีง 1 ครั -งเทา่นั-น หากแจง้หลังจากนี- ผูเ้ดนิทางควรหาผู ้
เดนิทางทา่นใหมม่าแทนผูท้ี'ไมส่ามารถเดนิทางได ้

หากผูโ้ดยสารถกูปฎเิสธการออกนอกประเทศไทยหรอืเขา้ประเทศญี�ปุ่ น 
จากเจา้หนา้ที�แรงงานไทยหรอืเจา้หนา้ที�ตรวจคนออกนอกประเทศไทยและเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้

เมอืงที�ประเทศญี�ปุ่ นทางผูจ้ดัและทางสายการบนิจะไมส่ามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที�เกดิขึ'นทกุกรณี 
ผูโ้ดยสารอาจจะตอ้งรบัผดิชอบคา่ปรบัที�ประเทศญี�ปุ่ นเรยีกเก็บ 

ผูโ้ดยสารตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเที�ยวบนิถดัไปที�มที ี�น ั�งวา่งหรอืตามวนัเดนิทางของต ั5วเครื�องบนิ 
ท ั'งนี'แลว้แตท่างเจา้หนา้ที�ตรวจคนและสายการบนิ ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

3. กรณีจองทัวรภ์ายใน 15 วันกอ่นออกเดนิทาง (นับรวมเสาร-์อาทติย)์ ผูจ้องทัวรไ์ม่สามารถเปลี'ยนวันเดนิทางหรอืเปลี'ยนชื'อผู ้
เดนิทางไดท้กุกรณี 
4. กรณีแจง้เปลี'ยนชื'อผูเ้ดนิทางหลังจากออกตัyวโดยสารเรยีบรอ้ยแลว้ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งชําระคา่ตัyวโดยสารเพิ'มดว้ยตนเองจากคา่
ทวัรท์ี'ชําระมาแลว้ ณ วนัที'ตอ้งการเปลี'ยนชื'อผูเ้ดนิทาง ตามขอ้กําหนดของทางบรษัิทและสายการบนิ  
5.ในกรณีที'กรุ๊ปปิดไปแลว้หรอืกรุ๊ปเต็มไปแลว้ จะไมส่ามารถเลื'อนการเดนิทางไดท้กุกรณี 
 
เง ื�อนไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีที'นักท่องเที'ยวหรอืเอเจนซี'ตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลื'อนการเดนิทาง นักท่องเที'ยวหรอืเอเจนซี' (ผูม้ชี ื�อใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิที'บรษัิทอย่างใดอยา่งหนึ'งเพื'อแจง้ยกเลกิการจอง
กบัทางบรษัิทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 
2. กรณีนักท่องเที'ยวหรอืเอเจนซี'ตอ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักท่องเที'ยวหรอืเอเจนซี' (ผูม้ชี ื�อในเอกสารการจอง) จะตอ้ง
แฟกซ ์อเีมล หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืที'บรษัิทอย่างใดอยา่งหนึ'งเพื'อทําเรื'องขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบ
หนังสอืมอบอํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารที'
ตอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงื'อนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี- 

2.1 แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง ไมน่อ้ยกวา่ 45 วนั (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ คนืเงนิคา่บรกิาร 100% ของ
คา่บรกิารที�ชําระมาแลว้  
2.2 แจง้ยกเลกิก่อนการเดนิทางภายใน  31-44 วนั (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ ยดึเงนิคา่มดัจําท ั'งหมดของ
คา่บรกิารที�ชําระมาแลว้ 
2.3 แจง้ยกเลกิก่อนการเดนิทางภายใน 30 วนั (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ ยดึเงนิค่าบรกิาร 100% ของ
คา่บรกิารที�ชําระมาแลว้  
เนื'องจากบรษัิทตอ้งดําเนนิการจัดเตรยีมนําเที'ยวใหแ้กนั่กทอ่งเที'ยวลว่งหนา้ เชน่ การสํารองที'นั'งตัyวเครื'องบนิโดยสาร การ
จองโรงแรมที'พัก ยานพานหะสําหรับเดนิทาง รา้นอาหาร เป็นตน้ 

3. การเดนิทางที'ตอ้งการันตมีัดจําหรอืเป็นเที'ยวบนิเชา่เหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ จะไม่มกีารคนื
เงนิมดัจําหรอืคา่บรกิารทั -งหมด   
4. การตดิตอ่ประสานงานกบัทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมล หรอืจดหมาย ตอ้งทําในวนัเวลาทําการของทางบรษัิท ดงันี-  

วนัจันทรถ์งึวนัศกุร ์เวลา 09.00 น. – 17.30 น.  
วนัเสาร ์เวลา 09.00 น. – 16.00 น.  
หรอืสามารถตดิตอ่ประสานงานผา่นแอพพลเิคชั'นอื'นๆตามชอ่งทางของบรษัิทได ้

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิNในการปรับราคาทวัร ์หรอืยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเที'ยว จองเดนิทางนอ้ยกวา่ 30 ทา่น  
6. ในกรณีที'กรุ๊ปปิดไปแลว้หรอืกรุ๊ปเต็มไปแลว้ จะไมส่ามารถยกเลกิไดท้กุกรณี 

 

 

 

 

 

 

 
ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที'จะนําตดิตัวขึ-นเครื'องบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิ-น และรวมกันทกุ
ชิ-นไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึ'งมซีปิล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ที'ตรวจไดอ้ย่าง

ขอ้ควรทราบ 
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ี�ประสงคจ์ะพาํนกัระยะส ั'นในประเทศญี�ปุ่ นไม่

เกนิ 15 วนัไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยว เยี�ยมญาต ิหรอืธรุกจิ จะตอ้งยื�นเอกสารในข ั'นตอนการ
ตรวจเขา้เมอืงเพื�อยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี�ปุ่ น  *ดงัตอ่ไปนี'  

- ต ั5วเครื�องบนิขาออกจากประเทศญี�ปุ่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
- สิ�งที�ยนืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที�อาจเกดิขึ'นในระหวา่งที�พํานกัในประเทศญี�ปุ่ นได ้ 

)เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้(  
- ชื�อ ที�อยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งที�พาํนกัในประเทศญี�ปุ่ น  

(เชน่ คนรูจ้กั โรงแรม และอื�นๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
- กําหนดการเดนิทางระหวา่งที�พาํนกัในประเทศญี�ปุ่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

สะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านั-น ถา้สิ'งของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าที'กําหนดจะตอ้งใส่
กระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ที'โหลดใตท้อ้งเครื'องบนิเทา่นั-น  

2. สิ'งของที'มลีกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีา ฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ที'
โหลดใตท้อ้งเครื'องบนิเทา่นั-น  

3. ประเทศญี'ปุ่ น มกีฎหมายหา้มนําผลติภัณฑท์ี'ทํามาจากพชื และเนื-อสัตวท์ุกชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด  ไข ่เนื-อสัตว ์   
ไสก้รอก ฯ เพื'อเป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ที'จะมาจากสิ'งเหลา่นี- หากเจา้หนา้ที'ตรวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอตัราที'สงูมาก 

หมายเหต ุ
1. ทวัรน์ี-สําหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พื'อการทอ่งเที'ยวเทา่นั-น 
2. ทวัรน์ี-เป็นทวัรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืไมใ่ชบ้รกิารตามที'ระบไุวใ้นรายการทวัร ์ไมว่า่บางสว่นหรอืทั -งหมด หรอื 
ถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทั -งหมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิNในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที'มนัีกทอ่งเที'ยวรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 30 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้บั 
นักทอ่งเที'ยวหรอืเอเจนซี'ทราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศที'ไมม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 15 วนักอ่นการ 
เดนิทางสําหรับประเทศที'มวีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเที'ยวทกุทา่นยนิดทีี'จะชําระคา่บรกิารเพิ'มจากการที'มนัีกทอ่งเที'ยวรว่มเดนิทาง 
นอ้ยกวา่ที'ทางบรษัิทกําหนดเพื'อใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีี'จะใหบ้รกิารตอ่ไป 
4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิNไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื'อ นามสกลุ คํานําหนา้ชื'อ เลขที'หนังสอื 
เดนิทาง และอื'นๆ เพื'อใชใ้นการจองตัyวเครื'องบนิ ในกรณีที'นักทอ่งเที'ยวหรอืเอเจนซี'มไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทางบรษัิท 
พรอ้มการชําระเงนิมดัจํา 
5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิNในการเปลี'ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื'อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ภมูอิากาศ 
และเวลา ณ วนัที'เดนิทางจรงิของประเทศที'เดนิทาง ทั -งนี- บรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภยัของนักทอ่งเที'ยวสว่นใหญเ่ป็นสําคญั 
6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิNไมรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ที'เพิ'มขึ-นของนักทอ่งเที'ยวที'มไิดเ้กดิจากความผดิ 
ของทางบรษัิท เชน่ ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิตั ิอบุตัเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของ 
สมัภาระ ความลา่ชา้ของสายการบนิ เปลี'ยนแปลงตารางบนิ การบรกิารของสายการบนิ และเหตสุดุวสิยัอื'น เป็นตน้ 
7. อตัราคา่บรกิารนี-คํานวณจากอตัราแลกเปลี'ยนเงนิตราตา่งประเทศ ณ วนัที'ทางบรษัิทเสนอราคา ดงันั-น ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิN 
ในการปรับราคาคา่บรกิารเพิ'มขึ-น ในกรณีที'มกีารเปลี'ยนแปลงอตัราแลกเปลี'ยนเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตัyวเครื'องบนิ คา่ภาษี 
เชื-อเพลงิ คา่ประกนัภยัสายการบนิ การเปลี'ยนแปลงเที'ยวบนิ ฯลฯ 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โปรดอา่นทกุขอ้ในรายการทวัรโ์ดยละเอยีด  
หากมขีอ้สงสยักรณุาสอบถามกอ่นทาํการจองทกุคร ั'ง 


