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เที่ยวญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์ ยอ้นอดีตสู่สมัยเอะโดะ ณ เมืองเก่าซันมาชิซึจิ   

เยือนหมู่บา้นมรดกโลกชิราคาวาโกะ เก็บภาพประทบัใจกบัปราสาทมตัสึโมโต ้

ล่องเรือโจรสลัด ชมความงามของทะเลสาบอาชิ สักการะศาลเจา้ฮาโกเน่                    

ชอ้ปป้ิงยา่นดงัชินจูกุ โอไดบะ ขอพรจาก เจา้แม่กวนอิมทองคาํ ณ วดัอาซากุสะ 

 
 
 
 
 
 
 
พิเศษ!!! บุฟเฟ่ตข์าปูยกัษ ์เดินทางมิถุนายน – กรกฎาคม 2559 
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ราคาเริ่ม 40,900  บาท พกัระดบั 3 ดาว 

เดินทางโดย สายการบินเจแปน แอรไ์ลน ์

 

 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ  

 

21.30 น. พรอ้มกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูหมายเลข 8 สายการบินเจแปน แอรไ์ลน ์

เคานเ์ตอร ์R เพ่ือเตรยีมตวัเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน 

 

 

 
 

 

 
 

 

วนัที่สอง นาโกย่า – ทาคายาม่า – หมู่บา้นชิราคาวะโกะ -” ที่ทาํการเก่าเมืองทาคายาม่า                   

เขตเมืองเก่าซนัมาชิซึจิ – มตัซึโมโต ้

 

00.40 น. เหิรฟ้าสู่ สนามบินนาโกยา่ ประเทศญ่ีปุ่น โดยเท่ียวบินท่ี JL 738 

08.05 น.  เดินทางถึง สนามบินนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น หลังผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง  นําท่าน

เดินทางสู่ เมืองทาคายาม่า จงัหวดั “ฮิดะ” จงัหวดัท่ีอุดมสมบูรณ์ไปดว้ยธรรมชาติท่ีสวยงาม 

ผูค้นท่ีเป็นมิตร นําท่านเท่ียวชม เมืองทาคายาม่า ท่ีไดช้ื่อว่า“ลิตเติ้ ลเกียวโต เป็นเมืองขนาด

เล็กน่ารกัตั้งอยู่ในหุบเขาท่ียงัคงดูแลวดั ศาลเจา้ แม่น้ํา สะพาน ตลาดเชา้ และบรรยากาศแบบ

เมืองเกียวโตในอดีตไวไ้ดอ้ยา่งลงตวั นําท่านสู่ “หมู่บา้นชิราคาวะโกะ หมู่บา้นท่ีไดร้บัเลือกจาก
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 องคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1995 ท่านจะไดพ้บกบับา้นในแบบกัสโชสึคุริ ซ่ึง

เป็นแบบญี่ปุ่นดั้งเดิม ช่ือน้ีไดม้าจากคาํว่า กสัโช ซ่ึงแปลว่า พนมมือ ตามรูปแบบของบา้นท่ี

หลงัคาชนัถึง 60 องศา มีลกัษณะคลา้ยสองมือท่ีพนมเขา้หากนั ตวับา้นมีความยาวประมาณ 18 

เมตร และมีความกวา้ง 10 เมตร ซ่ึงโครงสรา้งของบา้นสรา้งขึ้ นโดยไม่ใชต้ะปูแมแ้ต่ตวัเดียว แต่

ยงัคงความแข็งแรงสามารถรองรบัหิมะท่ีตกมาอยา่งหนักในชว่งฤดูหนาวไดดี้ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

นําท่านชมสถานท่ีสาํคญัเม่ือครั้งอดีต ที่ทาํการเก่าเมืองทาคายาม่า ใชเ้ป็นทั้งท่ีทาํงาน และท่ีอยู่

อาศยัของผูว้า่ราชการจงัหวดัฮิดะมาเป็นเวลากวา่ 176 ปี ภายใตก้ารปกครองของโชกุนโตกุกาว่า              

ในสมยัเอะโดะ หรือกว่า 300 ปีท่ีแลว้ เป็นท่ีทําการ

รฐัในยุคเอะโดะเพียงแห่งเดียวท่ีขา้มพน้ยุคสมยัมาได้

อยา่งสมบูรณ ์ซ่ึงภายในน้ีประกอบดว้ยบริเวณไต่สวน

พิจารณาคดี หอ้งขงันักโทษ โรงครวั และหอ้งพกัของ

เจา้หน้าท่ี... นําชมความงามของเมืองทาคายาม่า ซ่ึง

ยงัคงคว ามเป็นบา้นเมืองแบบญ่ีปุ่นดั้งเดิมอย่าง

แทจ้ริงเดินชม เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ ซ่ึงเต็มไปดว้ยบา้นเรือน และรา้นคา้น่ารกั ๆ ท่ียงัคง

อนุรกัษ์แบบของบา้นในสมยัเอะโดะกว่า 300 ปีก่อน ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือของท่ีระลึกพ้ืนเมืองและ
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 เก็บเก่ียวบรรยากาศอนัน่าประทับใจ ไม่ว่าจะเป็นเหลา้สาเก ซุปมิโสะชิรุ ตุ๊กตาซารุโบะโบะ ซ่ึง

เป็นตุก๊ตาตามความเชื่อของคนโบราณสมยัก่อน  

คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

พกัที่  โรงแรม MATSUMOTO TOKYU INN HOTEL หรอืระดบัเดียวกนั 

 

 วนัที่สาม มตัซึโมโต ้– ปราสาทมตัซึโมโต ้– EARTH QUAKE MUSEUM – ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นท่ี 5) – ทุ่ง

ดอกลาเวนเดอร ์
 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากนั้นนาํท่านเก็บภาพประทับใจดา้นหนา้ ปราสาทมัตซึโมโต  ้มีชื่อเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า 

ปราสาทอีกา เน่ืองจากผนังปราสาทมีสีดาํ และปีก

ดา้นต่างๆ ของปราสาทแผ่กางออกเหมือนปีกนก 

สรา้งขึ้ นในปี ค.ศ.1590 โดย อิชิคาว่า คาสุมาซะ 

เ พ่ือใช้เ ป็น ท่ีพักของบรรดาเจ ้า เ มืองในอดีต 

ปัจจุบันหลงัจากไดร้บัการจดัตั้งเป็นสมบัติประจาํ

ชาติญ่ีปุ่นไดป้รบัใหเ้ป็นพิพิธภณัฑส์าํหรบัรวบรวม

ขอ้มูลประวติัศาสตรข์องญ่ีปุ่นและประวติัศาสตรข์อง จงัหวดันากาโน่ และเป็นปราสาทท่ีมีความ

สวยงามติด 1 ใน 10 ของประเทศญ่ีปุ่น  

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย นําท่านเยี่ยมชม พิพิธภณัฑ ์EARTH QUAKE MUSEUM ท่ีจาํลองเร่ืองราวของภูเขาไฟฟูจิ และให้

ท่านไดส้มัผสักบับรรยากาศของการจาํลองเร่ืองราวเก่ียวกบัแผ่นดินไหวท่ีเกิดขึ้ นในประเทศญ่ีปุ่น 

จากน้ันอิสระใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือของท่ีระลึกตามอธัยาศยั   

นําท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ ท่ีตั้งตระหง่านอยู่เหนือเกาะญ่ีปุ่นดว้ยความสูง3,776เมตร จาก

ระดบัน้ําทะเล นําท่านข้ึนชมความงามกนัแบบใกลช้ิด ยงับริเวณ “ชั้น 5” ของภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้ นอยู่

กบัสภาพภูมิอากาศ) เพื่อชมทศันียภาพโดยรอบของภูเขาไฟท่ี สามารถมอง เห็นทะเลสาบทั้งหา้

กระจายอยูโ่ดยรอบ ใหท่้า นไดส้มัผัสอากาศอนับริสุทธ์ิบนยอดเขาฟูจิ ถ่ายภาพท่ีระลึก กบัภูเขา
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 ไฟท่ีไดช้ื่อว่ามีสดัส่วนสวยงามท่ีสุดในโลก ซ่ึงเป็นภูเขาไฟท่ียงัดบัไม่สนิท และมีความสูงท่ีสุดใน

ประเทศญ่ีปุ่น 

นาํท่านเดินทางสู่ ทุ่งดอกลาเวนเดอร ์ท่ีบานสะพรัง่เหมือนพรมสีม่วงในฤดูรอ้นท่ีดึงดูดให้

นักท่องเท่ียวมากมาย มาเท่ียวชมและถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกอย่างเต็มอ่ิม สามารถชมความงามและ

สมัผัสกล่ินหอมเย็นของดอกลาเวนเดอรใ์นทุ่งสีม่วง ซ่ึงโดยปกติทุ่งดอกลาเวนเดอรจ์ะเร่ิมบาน

ในชว่งเดือนมิถุนายน-กรกฎาคมของทุกปี (ขึ้ นอยูก่บัสภาพอากาศ) 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ:  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเปลี่ยนโปรแกรมโดยการนาํท่านเดินทางสู่ หมู่บา้น

โอชิโนะฮัคไค นําท่านเจาะลึกตามหาแหล่งน้ําบริสุทธ์ิจากภูเขาไฟฟูจิ ท่ีเป็นแหล่งน้ําตาม

ธรรมชาติตั้งอยูใ่นหมู่บา้นโอชิโนะ จ.ยามานชิ หรือพดูในทางกลบักนัคือกลุ่มน้ําผุดโอชิโนะฮคัไค 

เพียงกา้วแรกท่ีย่างเทา้เขา้ไปในหมู่บา้น ก็สัมผัสไดถึ้งอากาศบริสุทธ์ิ และไอเย็นจากแหล่งน้ํา

ธรรมชาติท่ีมีใหเ้ห็นอยูทุ่กมุม โดยในบ่อน้ําใสแจ๋วมีปลาหลากหลายพนัธุแ์หวกว่ายสบายอารมณ ์ 

แต่ขอบอกเลยว่าน้ําแต่ละบ่อน้ันเย็นเจี๊ ยบถึงใจจนแอบสงัสยัว่าน้องปลาไม่หนาวสะทา้นกนับา้งรึ 

เพราะอุณหภูมิในน้ําเฉล่ียอยูท่ี่ 10-12 องศาฯนอกจากชมแลว้ก็ยงัมีน้ําผุดจากธรรมชาติใหต้กั

ด่ืมตามอธัยาศยั และท่ีสาํคญั หมู่บา้นโอชิโนะยงัเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงสินคา้โอทอปชั้นเยีย่ม 
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พกัที่  LAKE HOTEL SAIKO  หรอืระดบัเดียวกนั 

คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  *** ใหท่้านไดอ่ิ้มอรอ่ยกบัม้ือพิเศษท่ีมีขาปู

ยกัษใ์หท่้านไดล้ิ้ มลองรสชาตปูิพรอ้มนํ้าจิ้ มสไตสญ์ี่ปุ่นอยา่งจุใจ หลงัอาหารใหท้่านไดผ้่อน

คลายกบัการแช่นํ้าแรธ่รรมชาต ิเช่ือว่าถา้ไดแ้ช่นํ้าแรแ่ลว้ จะทาํใหผิ้วพรรณสวยงามและ

ช่วยใหร้ะบบหมุนเวียนโลหิตดีข้ึน 

 

วนัที่สี ่ อุทยานแห่งชาตฮิาโกเน่ – ล่องเรอืโจรสลดัที่ทะเลสาบอาชิ – ศาลเจา้ฮาโกเน่ - ชินจูกุ 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ตั้งอยูใ่นจงัหวดัคะนะงะวะ ซ่ึงเป็นแหล่งรวมบ่อน้ําพุ

รอ้นมากถึง 17 แห่ง จากน้ันนําท่าน ล่องเรือทะเลสาบอาชิ (ใชเ้วลาในการล่องในการล่อง 

10 นาที) กับเรือแฟนตาซีโจรสลัดชมความงาม

ของทะเลสาบอนัดบัหน่ึงในญ่ีปุ่น ซ่ึงไดก้่อตวัจาก

ลาวาของภูเขาไฟ ท่านจะไดส้มัผสักบัทศันียภาพท่ี

สวยงามดัง่ภาพวาดสะทอ้นลงสู่ทะเลสาบ  

นําท่านสกัการะ ศาลเจา้ฮาโกเน่แทน  ซ่ึงตั้งอยู่

ด ้านล่างของภูเขาฮาโกเน่บริเวณชายฝั่งของ

ทะเลสาบอาชิ ถูกซ่อนอยู่ในป่าลึก สังเกตุง่ายๆคือจะมีเสาร์โทริอิสีแดงตั้งเด่นอยู่ในทะเลสาบ 

และทางเดินไปยงัศาลเจา้โดยสองขา้งทางจะมีตะเกียงแขวนเรียงรายอยูต่ลอดทาง ภายในศาลเจา้

น้ันมีบรรยากาศท่ีเงียบสงบอยู่ท่ามกลางตน้ไมใ้หญ่ มีความสวยงามตลอดทั้งปี บางครั้งจะมี

หมอกปกคลุมไปทัว่ 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย นําท่านเดินทางสู่โตเกียว  นําท่านชอ้ปป้ิงย่านดัง ย่านชินจุกุ”ใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกับการ

จบัจ่ายซ้ือสินคา้นานาชนิดไดจ้ากท่ีน่ี ไม่ว่าจะเป็น รา้นซานริโอะ รา้นขายเคร่ืองอิเลคทรอนิกส ์

กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เคร่ืองสาํอาง ต่างๆ กนัท่ีรา้น MATSUMOTO แหล่งรวมเหล่าบรรดา
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 เคร่ืองสาํอางมากมาย อาทิ มารค์เตา้หู,้ โฟมลา้งหนา้ WHIP FOAM ท่ีราคาถูกกวา่บา้นเรา 3 เท่า

, ครีมกนัแดดชิเซโด ้แอนเนสซ่าท่ีคนไทยรูจ้กัเป็นอยา่งดี  และสินคา้อ่ืน ๆ  หรือใหท่้านไดส้นุก

กบัการเลือกซ้ือสินคา้ แบรนดด์งัอาทิ LOUIS VULTTON, UNIQLO, กระเป๋าสุดฮิต BAO BAO 

ISSEY MIYAKE, เส้ือ COMME DES GARCONS, H&M หรือเลือกซ้ือรองเทา้หลากหลายแบรนดด์งั 

อาทิ NIKE, CONVERSE, NES BALANCE, REEBOK ฯลฯ ไดท่ี้รา้น ABC MART  

 

 

 

 

 

 

คํา่ อิสระอาหารคํา่ตามอธัยาศยั 

พกัที่ RADISON NARITA HOTEL หรอืระดบัเดียวกนั 

 

วนัหา้         วดัอาซากุสะ – โตเกียว สกายทร ี – โอไดบะ - กรุงเทพฯ 
 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากน้ันนําท่านเดินทางสู่โตเกียว นําท่านชม วัดอาซากุซะ วดัท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในกรุงโตเกียว เขา้

นมสัการขอพรจากพระพุทธรูปเจา้แม่กวนอิมทองคํา  นอกจากน้ันท่านยงัจะไดพ้บกบัโคมไฟ

ขนาดยกัษ์ท่ีมีความสูงถึง 4.5 เมตรซ่ึงแขวนอยูบ่ริเวณประตูทางเขา้วดั และยงัสามารถเลือกซ้ือ

เคร่ืองรางของขลงัไดภ้ายในวดั ฯลฯ หรือเพลิดเพลินกบั ถนนนาคามิเซ ถนนชอ้ปป้ิงท่ีมี ชื่อเสียง

ของวดั มีรา้นขายของท่ีระลึกมากมายไม่วา่จะเป็นเคร่ืองรางของขลงั ของเล่นโบราณ และตบทา้ย

ดว้ยรา้นขายขนมท่ีคนญ่ีปุ่น มายงัวดัแหง่น้ีตอ้งมาต่อคิวกนั ท่านจะไดเ้พลิดเพลิน กบัการชอ้ปป้ิง

ของฝากท่ีเป็นแบบญ่ีปุ้น ญ่ีปุ่น Made In Japan  แท้ๆ  รวมทั้งขา้วของเคร่ืองใชคุ้ณภาพดี 

มากมาย อาทิ ร่ม, หมวก, รองเทา้, กระเป๋า, เส้ือผา้ เป็นตน้ 
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จากนั้น นาํท่านผ่านชมและบนัทึกภาพ โตเกียวสกายทรี หรือ

ที่เรียกว่า The New Tokyo Tower แลนดม์ารค์แห่งใหม่ของ

กรุงโตเกียว [ไม่รวมค่าขึ้ นชมหอคอย] ซ่ึงสูง 634 เมตร โตเกียว

สกายทรีไดก้ลายเป็นหอคอยส่ือสารท่ีสูงท่ีสุดในโลก สรา้งดว้ย

เทคนิคทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมอนัทนัสมยั ในช่วงท่ีเกิด

แผ่นดินไหวครั้งใหญ่หอคอยแห่งน้ีไดพิ้สูจน์ใหเ้ห็นถึงโครงสรา้ง

ทางสถาปัตยกรรมท่ีแข็งแรงทนทาน เพราะไม่เกิดความเสียหาย

แมแ้ต่นอ้ย  

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 นําท่านเดินทางสู่ เมืองโอไดบะ เป็นเมืองท่ีเกิดจาก

การนําขยะมาถมทะเลจนกลายเป็นเกาะขนาดใหญ่

บริเวณอ่าวโตเกียวเ พ่ือประโยชน์ในการป้องกัน

ประเทศ แต่ปัจจุบันโอไดบะได้กลายมาเป็นเขต

เศรษฐกิจอีกแห่งของประเทศ เน่ืองจากเต็มไปดว้ย

รา้นคา้กว่า 150 รา้น โซนอาหาร หา้งสรรพสินคา้ 

และอ่ืนๆ อีกมากมาย นอกจากน้ันยังเต็มไปด้วย

สถานท่ีท่องเท่ียวหลากหลายดว้ยฝีมือของมนุษย ์ไม่ว่าจะเป็นสะพานสายรุง้ เป็นตน้ ส่วนการ

เดินทางมาท่ีน่ีก็สะดวกสบาย จึงไม่แปลกหากท่ีน่ีคือสถานท่ีท่องเท่ียวสุดฮิตของนักท่องเท่ียวทั้ง

ในและต่างประเทศ 

คํา่ อิสระอาหารคํา่ตามอธัยาศยั  ไดเ้วลาอนัสมควรนาํท่านสู ่สนามบินฮาเนดะ เพื่อเดินทาง

กลบัสู่กรุงเทพฯ 
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วนัที่หก        ฮาเนดะ - กรุงเทพฯ 
 

00.05 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพ ฯ โดยสายการบินเจแปน แอรไ์ลน ์เที่ยวบินที่ JL 033 

05.05 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

 

อตัราค่าบริการ 
  

กาํหนดการเดินทาง 
 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ  

2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่ 

เด็กมีเตยีง 

(เด็กอายไุม่เกิน12ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่  
เด็กไม่มีเตยีง 

(เด็กอายไุม่เกิน12ปี) 

พกัเดี่ยว

เพิ่ม 

ราคา 

ไม่รวม 

ตัว๋ 

29 มิ.ย. – 05 ก.ค. 2559 40,900 38,900 37,900 8,000 30,900 

13 – 18 กรกฎาคม 2559 41,900 39,900 38,900 8,000 31,900 

20 – 25 กรกฎาคม 2559 40,900 38,900 37,900 8,000 30,900 

***ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน

ทา่นละ 2500 เยน /ทริป/ตอ่ทา่น*** 

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท 

การเดินทางในแต่ละครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจาํนวน 30 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจาํนวนดังกล่าว 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเลื่อนการเดินทาง หรอืเปลี่ยนแปลงราคา 

กรุณาชาํระมดัจาํ ท่านละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลงั ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืน

มัดจาํทั้งหมด เน่ืองจากทางบริษัทฯ ไดช้าํระค่าตัว๋เครื่องบินเต็มใบใหก้ับสายการบินเป็นที่เรียบรอ้ย 

ยกเวน้ค่าภาษีนํ้ามนัท่ียงัมิไดช้าํระ ค่าทวัรส์ว่นท่ีเหลือ กรุณาชาํระ 21 วนัก่อนการเดินทาง 

หมายเหต ุ 1. ตัว๋เม่ือออกแลว้ ไม่สามารถรฟัีนดไ์ด ้อนัเน่ืองจากเง่ือนไขของสายการบิน 

 

 
จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญี่ปุ่นใหก้บัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพาํนกัระยะสั้นใน

ประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเที่ยว เยีย่มญาต ิหรอื

ธุรกิจ จะตอ้งยืน่เอกสารในขั้นตอนการตรวจเขา้เมือง เพ่ือยนืยนัการมีคุณสมบตักิารเขา้

ประเทศญี่ปุ่น* ดงัตอ่ไปน้ี 

 

1. ตัว๋เครือ่งบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

2. สิง่ท่ียนืยนัว่าท่านสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยท่ีอาจเกิดข้ึนในระหว่างท่ีพาํนกัใน
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อตัราค่าบรกิารน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ท่ีมี 

 ค่าน้ําหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  ค่ารถรบั-ส่ง และนําเท่ียวตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน  ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ    ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 

อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่น (เพราะรฐับาลประกาศยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้บัคนไทย ผูท่ี้

ประสงคจ์ะพาํนักระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15 วนั) **ถา้กรณีท่ีทางรฐับาลประกาศใหก้ลบัมาใชว้ีซ่า ผู ้

เดินทางจะตอ้งเสียค่าใชจ้า่ยในการทาํวีซ่าเพ่ิม ท่านละ 1,700 บาท** 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล 

ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซักรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ  (กรุณา

สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้รกิาร) 

 ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ทา่นละ 2500 เยน /ทริป/ตอ่ทา่น 
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่น (เพราะรฐับาลประกาศยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้บัคนไทย ผูท่ี้

ประสงคจ์ะพาํนักระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15 วนั) 

 

เง่ือนไขการชาํระค่าบรกิาร 

1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งชาํระเงินมดัจาํเป็นเงินจาํนวน 10,000 บาทต่อท่านเพ่ือสาํรองท่ีนัง่  
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 2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งชาํระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอยา่งน้อย 21 วนั 

กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ชาํระเงิน หรือชาํระเงินไม่ครบภายในกาํหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่าน

ถูกปฏิเสธการจา่ยเงินไม่วา่กรณีใดๆ ใหถื้อวา่นักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัรน้ั์นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเชน่ แฟกซ ์อีเมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษัท 

ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก

วนัเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวันหยุดทําการของทาง

บริษัท 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือ

เอเจนซ่ี(ผูมี้ชื่อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัท

อยา่งใดอยา่งหน่ึงเพื่อแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบริษัทไม่รบัยกเลิกการ

จองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ชื่อใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนท่ีบริษัทอย่างใด

อย่างหน่ึงเพ่ือทําเร่ืองขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอาํนาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการ

มอบอาํนาจ หลกัฐานการชาํระเงินค่าบริการต่างๆ และหนา้สมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหนํ้าเงินเขา้ให้

ครบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ีชาํระแลว้ 

***ในกรณีที่วนัเดินทางตรงกบัวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลิกการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 45 วนั 

2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการท่ีชาํระแลว้ 

2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีชาํระแลว้ทั้งหมด 

ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหกัค่าใชจ้่ายท่ีไดจ้่ายจริงจากค่าบริการท่ีชาํระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการนํา

เท่ียวใหแ้ก่นักท่องเท่ียว เชน่ การสาํรองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 
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 3. การเดินทางท่ีตอ้งการนัตีมดัจาํหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาลาํ Charter Flight หรือ 

Extra Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํหรือ

ค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเชน่ แฟกซ ์อีเมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษัท 

ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก

วนัเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวันหยุดทําการของทาง

บริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  

 
 
 
เง่ือนไขและขอ้กาํหนดอื่นๆ 

1. ทวัรน้ี์สาํหรบัผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทวัรน้ี์เป็นทวัรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วน

หรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่า

บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน 

โดยจะแจง้ใหก้ับนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสําหรับ

ประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางสําหรับประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทาง

นักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะชาํระค่าบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ีทาง

บริษัทกาํหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล คาํนําหน้า

ชื่อ เลขท่ีหนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิได้

ส่งหนา้หนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการชาํระเงินมดัจาํ 
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 5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหส้อดคลอ้ง

กบัสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี บริษัทจะคาํนึงถึง

ความปลอดภยัของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นสาํคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของนักท่องเท่ียว

ท่ีมิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  

อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการ

บริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีคาํนวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดงัน้ัน 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาค่าบริการเพ่ิมขึ้ น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียน

เงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเชื้ อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลง

เท่ียวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอาํนาจในการใหค้าํสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่

มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อาํนาจของบริษัทกาํกบัเท่าน้ัน  

 

ขอ้แนะนาํก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะนําติดตวัขึ้ นเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อ

ชิ้ น และรวมกนัทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนํา

ออกมาใหเ้จา้หน้าท่ีตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถา้ส่ิงของ

ดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกว่าท่ีกาํหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน

เท่าน้ัน  
 

2. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่

และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  
 

3. ประเทศญ่ีปุ่น มีกฎหมายหา้มนําผลิตภณัฑท่ี์ทํามาจากพืช และเน้ือสตัวทุ์กชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผัก ผลไม้

สด  ไข่ เน้ือสตัว ์ไสก้รอกฯ เพ่ือเป็นการป้องกนัโรคติดต่อท่ีจะมาจากส่ิงเหล่าน้ี หากเจา้หน้าท่ีตรวจพบ จะตอ้ง

เสียค่าปรบัในอตัราท่ีสูงมาก 



 
 
 
 
 
 

 

รหสัโปรแกรมทวัร ์ Hilight Tokyo 6D-JL-W12 

  


