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เท่ียวสุดคุม้เจาะลึกสถานท่ีท่องเท่ียวแบบเต็มอ่ิม 

ชมเมืองหลวงเก่าเกียวโตและความงดงามของศิลปะญีปุ่่น 

ชอ้ปกระหน ่าชินจูกุ ขอพร ณ วดัอาซะกุซ่า 

อ่ิมอรอ่ยกบับุฟเฟ่ตข์าปูยกัษพ์รอ้มแช่ออนเซ็น 

 เมนูชาบูชาบู

ญี่ปุ่น 

 บุฟเฟ่ตข์าปูยกัษ ์ 

 

 
 
 
 

เมษายน 2561 

      ราคาเริ่มตน้ 52,900.- 

  

XJ 610 DMK – KIX  14.50 – 22.40 

XJ 607 NRT – DMK  20.15 – 01.25 
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11.00 คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง  อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้  3 ประตูทางเข้าท่ี  1 – 3 

เคาน์เตอร ์4 สายการบินแอรเ์อเชีย เอก็ซ์ เจา้หน้าทีบ่รษิทัฯคอยต้อนรบัและอ านวยความสะดวก

ใหท้่านก่อนขึน้เครือ่ง 

** สายการบิน AIR ASIA X ท าการบินด้วยเคร่ืองบิน AIRBUS A330-300 ท่ีนัง่แบบ 3-3-3 

(377ท่ีนัง่) น ้าหนักกระเป๋าเดินทางทัง้ขาไปและขากลบัอย่างละ 20 กก. บริการเสิรฟ์อาหาร

ร้อนพร้อมเครื่องด่ืมทัง้ขาไปและขากลบั ** 

14.50 ออกเดนิทางสู่ สนามบินคนัไซ โดยสายการบินแอรเ์อเชีย เอก็ซ ์เท่ียวบินท่ี XJ 610 

22.40 ถงึ สนามบินคนัไซ (เวลาทอ้งถิน่เรว็กว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรบันาฬิกาของท่านเป็นเวลาทอ้งถิน่

เพื่อสะดวกในการนดัหมาย) หลงัผ่านพธิกีารทางตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้  

สมควรแก่เวลา น าท่านเดนิทางเขา้สู่ที่พกั คนัไซ ณ BELLE VIEW GARDEN HOTEL หรอื

เทยีบเท่า 

(ชือ่โรงแรมทีท่่านพกั ทางบริษทัจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 – 7 วนัก่อนวนัเดินทาง) 

 

 

DAY 1 กรงุเทพฯ – สนามบินคนัไซ 

วนัที่ รายการ 
อาหาร 

โรงแรม 
B L D 

1 กรุงเทพฯ – สนามบินคนัไซ    
BELLE VIEW GARDEN HOTEL 

หรือเทียบเทา่ 

2 
สนามบินคนัไซ – เกียวโต – วดัคิโยมิสึ – ศาลเจา้ฟูชิริ อินาริ –    

นาบานะโนะซาโตะ (อิลูมิเนช่ัน) – นาโงยา่   

- 
SUNROUTE PLAZA NAGOYA 

หรือเทียบเทา่ 

3 
นาโงยา่ – ทะเลสาบฮามานะ – ภเูขาไฟฟูจิ – พิพิธภณัฑ์

แผ่นดินไหว – ทะเลสาบยามานากะ    

SUN PLAZA LAKE YAMANAKA HOTEL 

หรือเทียบเทา่ 

4 

ทะเลสาบยามานากะ – ล่องเรอืทะเลสาบอาชิ (สั้น 10 นาที) – 

หุบเขาโอวาคดุานิ – นั่งรถไฟชินคนัเซน – ชอ้ปป้ิงชินจกุู – 

โตเกียว 

  

- 
SOTETSU FRESTA INN KAMATA 

หรือเทียบเทา่ 

5 
โตเกียว – วดัอาซากุสะ – TMG หรือ สวนอูเอโนะ – อิออนพลาซ่า 

– สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ  

- -  
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เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านสู่ เกียวโต เมอืงหลวงเก่าแก่ของญี่ปุ่ น ...เดินทางสู่ วดัคิโยมิสึ หรอื วดัน ้าใส ที่ตัง้อยู่

บรเิวณเนินเขาฮงิาชยิาม่า เชญิดื่มน ้าศกัดิส์ทิธิส์ามสาย อนัเกดิจากธรรมชาต ิไหลมาจากเทอืกเขา 

ณ วดัแห่งนี้มชีื่อเสยีงดว้ยหอ้งโถงกลางของวดัทีถู่กจดัใหเ้ป็นสมบตัแิห่งชาต ิซึง่มีระเบยีงไมท้ีส่รา้ง

ยืน่ออกนอกตวัอาคารของวหิารโดยมเีสาค ้าถงึ 139 ตน้ เป็นจดุชมววิของตวัเมอืงไดก้วา้งไกลสุดตา 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น าท่านเขา้ชม ฟูชิมิ อินาริ ชายส์ หรอื ศาลเจ้าพ่อจ้ิงจอกขาว เทพเจา้แห่งธญัญาหารหรอืการ

เกบ็เกีย่ว แต่ในเวลาต่อมากไ็ดร้บัการนับถอึในฐานะเทพเจา้แห่งการคา้ดว้ย เป็นศาลเจา้ทีม่ชีือ้เสยีง

และได้รบัความเคารพสูงสุดในบรรดาศาลเจ้าอินารวิ่า 30,000 แห่งทัว่ญี่ปุ่ น สร้างขึ้นจากความ

ร่วมมอืร่วมใจ ของกลุ่มชาวนาเพื่อบูชาสุนัขจิง้จอกซึ่งเชื่อกนัว่าเป็นฑูตส่งสารของเทพเจา้แห่งการ

เก็บเกี่ยว สมัผสัความสง่างาม โทรอิ ิหรอื ซุ้มประตู ญี่ปุ่ นโบราณ จ านวนมากกว่า หมื่นคู่ซุ้มประตู 

ตัง้เรยีงรายกนัจนกลายเป็น อุโมงคโ์ทรอิ ิรวมแลว้ความยาวประมาณ 4,000 เมตร  ดว้ยเงนิบรจิาค

ของแรงแห่งศรทัธาบรรดานักธุรกจิทีป่ระสบความส าเรจ็สรา้งถวายสกัการะ ณ ศาลเจา้แห่งนี้ ทีเ่รา

ท่านคุ้นตาด้วย เสา ไมส้แีดง ในฉากภาพยนตรด์งั เกอชิา ระหว่างทางมรีา้นขาย อุด้งจิง้จอก หรอื 

คสิเึนะ อุดง้ ท่านคงปฏเิสธไมไ่ดท้ีจ่ะแวะลองลิม้รส  

น าท่านเดนิทางเขา้สู่ตวั เมืองนาโงย่า ที่เก่าแก่ของญี่ปุ่ น ปัจจุบนัเป็นเมอืงเอกของจงัหวดัไอจ ิมี

ขนาดใหญ่อนัดบั 4 ของประเทศญี่ปุ่ นมลีกัษณะรปูรา่งผงัเมอืงคลา้ยป ูบรรยากาศเหมอืนเมอืงเลก็ที่

มขีนาดใหญ่ด้วยกลิ่นไอแห่งความเป็นเมอืงสงบอบอุ่นอนัแสนโรแมนติคอบอวลด้วยมนต์เสน่ห์ที่

แฝงตวัไวใ้นทุกอณูของเมอืง 

น าท่านเดนิทางสู่ สวนดอกไม้นาบานะโนะซาโตะ สวนดอกไมท้ี่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่ น เป็น

สวนดอกไมอ้กีแห่งหนึ่งทีไ่ดร้บัความนิยมจากชาวญี่ปุ่ นเป็นอยา่งมาก ไมว่่าจะเรือ่งพนัธุ์ดอกไมห้รอื 

ลกัษณะของการจดัสวนดอกไม้ ซึง่ในแต่ละฤดกูจ็ะมกีารจดัดอกไมท้ีแ่ตกต่างกนัออกไปตามฤดูกาล 

และภายในยงัมหีอ้งปรบัอุณหภูมสิ าหรบัดอกไมซ้ึง่น ามาจากเมอืงรอ้น เพื่อใหน้กัท่องเทีย่วไดเ้รยีนรู้

DAY 2 คนัไซ – เกียวโต – วดัคิโยมิสึ – ศาลเจ้าฟชิูริ อินาริ – นาบานะโนะซาโตะ (อิลมิูเนชัน่)             

– นาโงย่า 
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และศกึษาพนัธุไ์มต่้าง ๆ รวมถงึเพลดิเพลนิกบัความสวยงามของดอกไมต้ามฤดูกาล เช่น ดอกดา

เลยี คอสมอส เป็นต้น อสิระใหท้่านถ่ายภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั หรอืจะซือ้ตัว๋เพิม่เพื่อขึน้

สู่จุดชมววิของหอคอย เพื่อชมววิของบรเิวณสวนดอกไมใ้นแบบพาโนรามา่ อิสระให้ท่านได้ชมไฟ

ประดบัหลากสีสรรคก์ว่าล้านดวงทีใ่ช้ประดบัประตาเตม็พ้ืนทีส่วน ไฟประดบัทีนี่ถ่ือเป็นหนึง่

ในสิบไฟประดบัทีส่วยงามทีส่ดุของญีปุ่่ นเลยทีเดียว 

***อาหารค า่อิสระตามอธัยาศยัเพ่ือให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า*** 

สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก นาโงย่า ณ SUNROUTE PLAZA NAGOYA 

HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

 (ชือ่โรงแรมทีท่่านพกั ทางบริษทัจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 – 7 วนัก่อนวนัเดินทาง) 

 

 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ ทะเลสาบฮามานะ เคยเป็นแหล่งเพาะพนัธป์ลาไหลทีใ่หญ่ทีสุ่ดในญี่ปุ่ น คนญีปุ่่ น

เชื่อว่าการได้ทานปลาไหลในช่วงฤดูร้อนจะท าให้เพิ่มพลงัได้ ส าหรบัที่นี่ นอกจากท่านจะได้ชม

แหล่งเพาะพนัธป์ลาไหลทีใ่หญ่ทีสุ่ดแลว้  ในช่วงทีซ่ากุระบาน  ท่านกจ็ะไดช้มตน้ซากุระดว้ย และยงั

สามารถเลือกซื้อของฝากที่ขึ้นชื่อของที่นี่ได้อีกด้วย เช่น พายปลาไหล หรอืผลิตภณัฑ์ต่างๆ ที่

เกีย่วกบัปลาไหล 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น าท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ สัมผัสภูเขาไฟฟูจิอย่างใกล้ชิดที่บรเิวณขัน้ที่ 5 ซึ่งเป็นจุดที่รถ

โดยสารสามารถขึน้ไปจอดได ้ฟูจเิป็นภูเขาไฟที่สูงทีสุ่ดในญี่ปุ่ น และยงัเป็นสญัลกัษณ์ของประเทศ

ญีปุ่่ นอกีดว้ย ท่านสามารถชมความงามของภเูขาไฟฟูจไิดต้ลอดทัง้ปี  เพราะในแต่ละฤดูภเูขาไฟฟูจิ

จะมคีวามงดงามทีแ่ตกต่างกนั และเป็นภูเขาไฟทีส่วยงามไม่ว่าจะมองจากมุมไหนก็ตาม  (การขึ้น

ชมภเูขาไฟฟจีูชัน้ 5 นัน้ขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศอ านวย) 

จากนัน้น าท่านเยี่ยมชม พิพิธภณัฑ์แผ่นดินไหว EARTH QUAKE MUSEUM ที่จ าลองเรื่องราว

ของภูเขาไฟฟูจ ิและให้ท่านได้สมัผสักบับรรยากาศของการจ าลองเรื่องราวเกี่ยวกบัแผ่นดนิไหวที่

DAY 3 นาโงย่า – ทะเลสาบฮามานะ – ภเูขาไฟฟจิู – พิพิธภณัฑแ์ผ่นดินไหว – ทะเลสาบยามานากะ 
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เกดิขึน้ในประเทศญี่ปุ่ น หรอืเลอืกทดสอบบ้านจ าลองสถานะการณ์แผ่นดนิไหว รบัการสัน่สะเทอืน

จากขัน้ต ่าสุดสู่ข ัน้สูงสุด และศกึษาเรยีนรูป้ระสบการณ์ ในหอ้งจ าลองต่างๆ จากนัน้อสิระให้ท่านได้

เลอืกซือ้ของฝากทีร่ะลกึตามอธัยาศยั 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ในห้องอาหารของรีสอรท์ บริการท่านด้วยบฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ์  

เชญิท่านพกัผ่อนกบัการแช่ ออนเซ็น น ้าแร่ธรรมชาตผิ่านความรอ้นใต้พภิพเพื่อผ่อนคลายความ

เมื่อยล้าเลอืดลมเดนิดเีสรมิสุขภาพให้กระปรีก่ระเปร่าผวิพรรณสดใสมนี ้ามนีวลช่วยระบบการเผา

ผลาญของรา่งกายใหอ้ยูใ่นสภาพคงทีค่วามอศัจรรยแ์ห่งการอาบน ้าแร่แบบญีปุ่่ นน่ีเองท าใหม้ผีูก้ล่าว

ว่า => หากมาท่ีญ่ีปุ่ นแล้วไม่ได้ลงอาบน ้าแร่กเ็หมือนกบัว่าท่านมาไม่ถึงญ่ีปุ่ น ! 

(ชือ่โรงแรมทีท่่านพกั ทางบริษทัจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 – 7 วนัก่อนวนัเดินทาง) 

 

 
 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านมุ่งหน้าสู่ วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ สัมผัสความงามราวกับภาพวาดกับรายการ       

ล่องทะเลสาบอาชิ จาก สถานีฮาโกเน่มาจิ สู่ สถานี โมโตฮาโกเน่ สมญา ราชินีแห่งทะเลสาบ 

วนัที่อากาศแจ่มใสบนผนืน ้าท่านสามารถมองเห็นเงาสะท้อนสวยงามของ ภเูขาไฟฟูจิ ความงาม

ของทะเลสาบแห่งน้ี เกดิจากการก่อตวัของลาวาภเูขาไฟฟูจทิ าใหปิ้ดทางออกของน ้าในทะเลสาบ  

จากนัน้น าท่าน นัง่รถขึ้นชมหบุเขาโอวาคดุานิ หรอื บ่อแร่ก ามะถนัเดือด ที่ควนัพวยพุ่งออกมา

แยกเป็นบ่อน้อยใหญ่เต็มหุบเขาและบ่อน ้าแร่เดอืดที่สามารถต้มไข่ให้สุกได้และไข่ที่ได้จะมีสีด า 

เชญิลิม้ลองรสชาตคิวามอร่อย โดยเชื่อกนัว่า หากไดร้บัประทานไข่ด ามหศัจรรย ์1 ฟอง จะท าให้

มีอายยืุนยาวเพ่ิมอีก 7 ปี  

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 น าท่านเปลีย่นอริยิาบถสู่การ นัง่รถไฟชินคนัเซน็ รถไฟวิง่ทีเ่รว็ทีสุ่ดในญี่ปุ่ น และเคยไดช้ื่อว่าเป็น

รถไฟที่ วิง่เรว็ทีสุ่ดในโลก น าท่านนัง่จาก สถานีรถไฟชินโยโกฮาม่า สู่จุดหมายปลายทาง สถานี

DAY 4 
ทะเลสาบยามานากะ – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ (สัน้ 10 นาที) – หบุเขาโอวาคดุานิ – นัง่รถไฟ

ชินคนัเซน – ช้อปป้ิงชินจกู ุ– โตเกียว 
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รถไฟโตเกียว ด้วยความเรว็สูงสุด 240 กโิลเมตรต่อชัว่โมง โดยรถไฟชนิคนัเซนมสีถติกิารเดนิรถ

คลาดเคลื่อนจากตารางเวลาเพยีงปีละ 36 วนิาทเีท่านัน้ 

จากนัน้น าท่าน นัง่รถไฟท้องถ่ิน สู่ ย่านชินจุก ุศูนย์รวมของรา้นค้าที่จดัแต่งอย่างหรูหราน่ารกั

หลากสไตล์ รวมถงึรา้นขายสนิคา้ชื่อดงัเป็นที่นิยมทัง้ชาวญี่ปุ่ น และนักท่องเทีย่วที่มาเยอืนนัน่กค็อื

รา้น 100 yen สนิค้าภายในร้านจะราคา 100 เยนเท่ากนัหมด มทีัง้เครื่องส าอางค์ กิ๊ฟช๊อปขนม

และสนิคา้พืน้เมอืง ทีท่่านสามารถเลอืกซือ้เป็นของฝากของขวญักลบัไดใ้นราคาสบายกระเป๋า อสิระ

ใหท้่านเพลนิกบัการเลอืกซือ้สนิคา้ถูกใจ อาท ินาฬกิาแบรนดเ์นมดงั กลอ้งดจิติอล หรอืสนิคา้เอาใจ

คุณผู้หญิง อาท ิเสื้อผ้าแฟชัน่วยัรุ่น  กระเป๋า เครื่องส าอางค์ยีห่้อดงัของญี่ปุ่ นไม่ว่าจะเป็น KOSE, 

SHISEDO, KANEBO, SK–II ในราคาถูก  

  ***อาหารค า่อิสระตามอธัยาศยัเพ่ือให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า*** 

สมควรแก่เวลา น าท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กั โตเกียว ณ SOTETSU FRESTA INN KAMATA 

หรอืเทยีบเท่า 

 (ชือ่โรงแรมทีท่่านพกั ทางบริษทัจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 – 7 วนัก่อนวนัเดินทาง) 

 
 

 

 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่  วัดอาซากุสะ นมัสการเจ้าแม่กวนอิมอันศักดิส์ ิทธิท์ี่มีความสูงเพียง 5.5 

เซ็นติเมตร ซึ่งประดิษฐานในวหิารหลวงของวดัและเป็นที่เคารพสกัการะของชาวญี่ปุ่ น  รวมถึง

นกัท่องเทีย่วทีม่าเยอืนประเทศญี่ปุ่ น วดัอาซากุสะเป็นวดัเก่าแก่ของมหานครโตเกยีว ทางดา้นหน้า

ประตูคามนิารมิง  มโีคมไฟยกัษ์สแีดงที่มขีนาดใหญ่ที่สุดในโลก มคีวามสูงถงึ 4.5 เมตร มนี ้าหนัก

ถงึ 130 กโิลกรมั ให้ท่านได้ไปถ่ายรปูเก็บไวเ้ป็นที่ระลกึและถดัจากโคมไฟยกัษ์ ท่านจะไดเ้ลอืกซื้อ

ของทีร่ะลกึ อาทเิช่น แมวกวกัแบบต่าง ๆ โคมไฟน้อยใหญ่ พวงกุญแจหรอืเดนิชมิขนมอรอ่ย ๆ ขึน้

ชื่อของย่านนี้ เช่นขนมอบรปูทรงตุ๊กตา ซาลาเปาทอดรอ้น ๆ เซมเบ้กรุ๊บกรอบหลากหลายรสชาติ

DAY 5 โตเกียว – วัดอาซากุสะ – TMG หรือ สวนอูเอโนะ  – อิออนพลาซ่า – สนามบินนาริตะ – 

กรงุเทพฯ 
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เป็นต้น ทางทิศตะวันออกของวดัคือ แม่น ้ าซูมิดะงาวะ ไหลลงอ่าวโตเกียวและใกล้ๆ กันจะม ี

สวนสาธารณะซมูดิะโคเอน็ ซึง่เปิดโล่งสู่แมน่ ้าดว้ยบรรยากาศสวยงามน่าเดนิเล่น 

***อาหารกลางวนัอิสระตามอธัยาศยัเพ่ือให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า*** 

จากนัน้น าท่านขึ้นตึก TMG หรอื ตึก TOKYO METROPOLITAN GOVERNMENT  ตึกอาคาร

รฐับาลญี่ปุ่ นที่ตัง้อยู่ใจกลางชินจูกุ  น าท่านขึ้นชมวิว มหานครโตเกียวอย่างสวยงาม บนชัน้ 

OBSERVATORY ** หมายเหตุ ช่วงเดือนเมษายน หากสภาพอากาศเอ้ืออ านวยและซากรุะ

ยงับานอยู่ จะน าท่านเดินทางสู่ สวนสาธารณะอุเอะโนะแทน เพ่ือชมความงดงามของดอก

ซากรุะ ซ่ึงมีจ านวนมากกว่า 1,000 ต้น 

น าท่านเดนิทางสู่ อีออนพลาซ่า ช้อปป้ิงมอลล์ขนาดใหญ่ อสิระท่านได้เลอืกซื้อสนิค้าจากรา้นค้า

ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า กระเป๋า-รองเท้า ของแต่งบ้าน ของที่ระลึก ฯลฯ ภายในอาคารยงัม ี

หา้งจสัโก้ ใหท้่านชอ้ปป้ิงต่ออย่างเพลดิเพลนิสนุกสนานกบัการจบัจ่ายสนิคา้ของรา้น 100 Yen ซึ่ง

สนิค้าทุก ๆ อย่างในรา้นราคาชิ้นละ 100 เยน ไม่ลมืแวะซื้อของฝากทางกรุงเทพฯ อาท ิขนมโมจ,ิ 

เบนโตะ, ผลไมส้ด และแหง้, ลกูอมขนมขบเคีย้ว ฯลฯ 

***อาหารค า่อิสระตามอธัยาศยัเพ่ือให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า*** 

สมควรแก่เวลา กรณุาตรวจเชค็สมัภาระให้เรียบร้อย เพ่ือเตรียมตวัเดินทางสู่สนามบินเพ่ือ

กลบักรงุเทพฯ 

20.15 ออกเดนิทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินแอรเ์อเชีย เอก็ซ ์เท่ียวบินท่ี XJ 607 

01.25  ถงึสนามบนิดอนเมอืงโดยสวสัดภิาพ 

 

********************************************** 
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ก าหนดการเดินทาง : เมษายน 2561 

วนัเดินทาง 
ราคาผูใ้หญ่  

2 – 3 ท่าน 

ราคาเดก็  

2 – 12 ปี 

ราคาเดก็ทารก 

น้อยกว่า 2 ปี 
พกัเด่ียวเพ่ิม 

11 – 15 เม.ย. 52,900 บาท ** ไม่มีราคาเดก็** 6,000 บาท 9,500 บาท 
13 – 17 เม.ย. 53,900 บาท ** ไม่มีราคาเดก็** 6,000 บาท 9,500 บาท 

 

หมายเหต ุ :  การเดนิทางแต่ละครัง้ตอ้งม ีผูใ้หญ่ไม่น้อยกว่า 30 ท่าน ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักล่าว            
บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทางหรอืเปลีย่นแปลงราคา 

 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบัสภาวะอากาศ 

การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม  

ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบัอตัราแลกเปล่ียนของเงินสกลุเยน 

 

อตัราค่าบริการรวม 

 ค่าตัว๋เครือ่งบนิเดนิทางไป-กลบั ชัน้ประหยดั ตามเสน้ทางและสายการบนิ ทีร่ะบุในรายการ  

 อาหารบนเครือ่งทัง้ขาไปและขากลบั 

 ค่าน ้าหนกักระเป๋าทัง้ขาไปและกลบั ขาละ 20 กโิลกรมั  

*** กรณีมีความประสงคต้์องการอพัเกรดทีนั่ง่, ซ้ือน ้ าหนักกระเป๋าเพิม่, ซ้ืออาหารเพิม่หรือบริการต่างๆ

เพิม่เติม กรณุาติดต่อพนักงานขายทีด่แูลท่านโดยตรง *** 

  ค่าที่พักห้องละ 2 - 3 ท่าน / ค่าพาหนะ / ค่าอาหาร / ค่าเข้าชมตามสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุในรายการ 

(ห้องทริปเป้ิลโรงแรมทีญี่ปุ่่ นส่วนใหญ่จะเป็นสองเตียงเดีย่ว + หนึ่งเตียงเสริม** กรณีโรงแรมไม่มี

ห้องทริปเป้ิลให้บริการ บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการจดัห้องพกัให้ท่านเป็น หนึง่ทวิน ห้องสองเตียงเดีย่ว 

+ หนึง่ซิงเก้ิล ห้องหนึง่เตียงเดีย่ว โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิม่เติม) 

 ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองท่านละ 1 ลา้นบาท กรณรีกัษาพยาบาล 5 แสนบาท  

(ตามเงือ่นไขกรมธรรมเ์ป็นผู้ก าหนด) ** ไม่รวมประกนัสขุภาพ ** 
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อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวั  อาทเิช่น ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรดี , ค่าอาหารและเครือ่งดื่มนอกเหนือจากในรายการ 

 ค่าน ้าหนกักระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากสายการบนิก าหนด 

 ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7%  และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3%  (กรณลีกูคา้ตอ้งการใบเสรจ็รบัเงนิแบบเตม็รปูแบบ) 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าชัว่คราวเข้าประเทศญ่ีปุ่ น (ส าหรบัผูถื้อหนังสือเดินทางไทย) 

 ค่าสนิน ้าใจส าหรบัมคัคุเทศก์, คนขบัรถ 3,000 เยน/คน/ทรปิ   

 

เง่ือนไขการส ารองท่ีนัง่ 

 กรณุาส ารองทีน่ัง่โดยการช าระมดัจ า ภายใน 3 วนั หลงัจากส ารองท่ีนัง่ 

o เดอืนเมษายน มดัจ าท่านละ 20,000 บาท 

 กรณุาช าระค่าใชจ้่ายส่วนทีเ่หลอืทัง้หมดก่อนการเดนิทางอยา่งน้อย 30 วนัท าการ 

 

เง่ือนไขการยกเลิก 

 กรณยีกเลกิการเดนิทางน้อยกว่า 31 วนั ก่อนการเดนิทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่ามดัจ า 

 กรณีการเดินทางท่ีบริษัทฯต้องท าการวางการนัตีค่ามัดจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข และหรือ
เท่ียวบินเหมาล า CHARTER FILGHT หรือ EXTRA FLIGHT กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนใน
ประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าบริการทัง้หมด   

 
หมายเหตุ 

*** ขอความกรณุาทุกท่านอ่านและศึกษาข้อมลูทัง้หมดก่อนการจอง  

เพือ่ความถกูต้องและความเข้าใจทีต่รงกนัระหว่างท่านและบริษทัฯ  

ดงันัน้หากท่านช าระเงินค่าจองทวัรแ์ละหรือค่าทวัรแ์ล้ว ทางบริษทัถือว่าท่านได้ยอมรบัเงือ่นไขของบริษทัฯ

เป็นทีเ่รียบร้อยแล้ว จึงเรียนมาเพือ่ทราบอีกครัง้ *** 

 กรณีเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืง ณ ประเทศนัน้ ๆ ปฏเิสธการเขา้-ออก ดว้ยเหตุผลใดกต็าม ถอืเป็นเหตุผล

ซึง่อยูน่อกเหนืออ านาจและความรบัผดิชอบ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืเงนิทัง้หมด 
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 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รบัผดิชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ในกรณีที่เกดิเหตุสุดวสิยั อาทเิช่น การยกเลกิไฟท์

หรอืการล่าชา้ของสายการบนิ, อุบตัเิหตุ, ภยัธรรมชาต,ิ การนดัหยดุงาน, การจลาจล หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานที่

ต่าง ๆ ทีเ่หนืออ านาจการควบคุมของบรษิทัฯ 

 ในกรณีทีลู่กค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาติดต่อเจ้าหน้าทีข่องบริษทั ฯ ก่อนทุกครัง้ 

มิฉะนัน้ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทัง้ส้ิน 

 บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงราคาโดยมติ้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีการขึ้นลงของ

เงนิตราต่างประเทศ  และหรอืจากการปรบัขึน้ค่าน ้ามนัของสายการบนิ 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการท่องเทีย่วไดต้ามความเหมาะสม ในกรณีเกดิจราจรตดิขดั

หรอืเกดิอุบตัเิหตุบนท้องถนน โดยขึน้อยู่ดุลพนิิจของมคัคุเทศก์ ทัง้นี้จะยดึถอืผลประโยชน์ของคณะผู้เดนิทางเป็น

ส าคญั และบรษิทัฯ ยงัคงรกัษามาตรฐานการบรกิารเช่นเดมิ 

 การบริการของรถบสัน าเทีย่วตามกฎหมายแรงงานและการใช้รถทีป่ระเทศญีปุ่่ น สามารถให้บริการ

วนัละ 10 – 12 ชัว่โมงเท่านัน้ อาทิเช่น เริม่งาน 08.00 น. ถึงเวลา 20.00 น. (ต้องถึงโรงแรมเรียบร้อยแล้ว) 

การให้บริการในแต่ละวนัมิอาจเพิม่เวลาการใช้รถบสัได้ ทัง้น้ีมคัคเุทศกแ์ละพนักงานขบัรถจะเป็นผู้บริหาร

เวลาตามความเหมาะสม ข้ึนอยู่กบัสภาพการจราจร ณ วนัเดินทางนัน้ๆเป็นหลกั  

 รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่้องไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯอกีครัง้หนึ่ง หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมทีพ่กัใน

ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 

 การจดัการเรื่องห้องพกั เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจดัห้องให้กบักรุ๊ปที่เขา้พกั  โดยมหี้องพกัส าหรบัผู้สูบ

บุหรี ่/ ปลอดบุหรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นห้องไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่กั ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัความพรอ้มใหบ้รกิาร

ของโรงแรม และไมส่ามารถรบัประกนัได ้

 กรณีผู้เดนิทางต้องการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใช้ววิแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างน้อย 7 วนั

ก่อนการเดนิทาง มฉิะนัน้ บรษิทัฯไมส่ามารถจดัการไดล้่วงหน้าได ้

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์มื่อท่านเดนิทางไปพรอ้มคณะแลว้ หากท่านงดใชบ้รกิารใด และหรอืไมเ่ดนิทางพรอ้ม

คณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิคนื ไมว่่ากรณใีด ๆ ทัง้สิน้ 

 

****รายละเอียดเก่ียวกบัมาตราการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทย**** 

(เอกสารท่ีท่านจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ) 
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จากมาตราการยกเว้นวซี่าเขา้ประเทศญี่ปุ่ นให้กบัคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ านักระยะสัน้ในประเทศญี่ปุ่ นไม่เกนิ 

15 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเที่ยว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะต้องยื่นเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคน

เขา้เมอืง เพื่อยนืยนัการมคีุณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น ดงัต่อไปนี้ 

1. สิง่ยนืยนัว่าท่านสามารถรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญี่ปุ่ นได ้เช่น เงนิสด 

หรอืบตัรเครตดิ 
คณุสมบติัการเข้าประเทศญ่ีปุ่ น (ส าหรบักรณีการเข้าประเทศญ่ีปุ่ นด้านมาตราการยกเว้นวีซ่า) 

1. หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่6 เดอืน และมหีน้าหนงัสอืเดนิทางทีไ่มม่ตีราประทบัอยา่งน้อย 3 หน้า  

2. กจิกรรมใดๆทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัต่อกฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพ านกัระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านกัไมเ่กนิ 15 วนั 

4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวตักิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และ

ไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ  


