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 ฟร ี!! น ้ำหนกักระเป๋ำ 30 กโิลกรมั       ฟร ี!! WI-FI บนบสั ตลอดกำรเดนิทำง  
 อิม่อรอ่ยไมอ่ัน้ กบัเมนูขำปยูกัษ์      ผอ่นคลำยไปกบักำรไดแ้ชอ่อนเซน็  

 

   Japan (ญ่ีปุ่ น) แดนอาทิตยอ์ทุยั... ท ำไมประเทศญีปุ่่ นถกูเรยีกว่ำ "แดนอำทติยอ์ทุยั" เคำ้ให้

เหตุผลว่ำ "ประเทศญีปุ่่ นตัง้อยูล่ะตจิดูที ่ 20 ซึง่เป็นประเทศทีต่ัง้อยูท่ำงตะวนัออกสดุของโลก (ละตจิดูที ่ 1-19 เป็นทะเล) ฉะนัน้
แต่ละวนัใหม ่พระอำทติยจ์ะสอ่งแสงในดนิแดนของชำวญีปุ่่ นเป็นแหง่แรกของโลก ฝรัง่จงึเรยีกว่ำเป็น ‘Land of the Rising Sun’ 
(แดนอำทติยอ์ทุยั) 
 

 
 

  โดยสายการบิน VIETNAM  AIRLINE  (VN)  
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วนัท่ี 1 กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู) – โฮจิมินห ์                                                                       ( - / - / - ) 
16.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ ทำ่อำกำศยำนสวุรรณภมู ิผูโ้ดยสำรระหวำ่งประเทศชัน้ 4 ประตทูำงเขำ้ที ่6 ROW - L เคำน์เตอร์

สำยกำรบนิเวยีดนำม แอรไ์ลน์ (VN) โดยมเีจำ้หน้ำทีข่องบรษิทัฯ คอยใหก้ำรตอ้นรบั และอ ำนวยควำมสะดวกดำ้น
สมัภำระเชค็อนิ 

19.35 น. ออกเดนิทำงสู ่เมอืงโฮจมินิห ์ประเทศเวยีดนำม โดยเทีย่วบนิที ่VN 602 
*** บรกิำรเสริฟ์อำหำรบนเครือ่งบนิระหว่ำงเดนิทำง *** 

21.10 น. ถงึ ทำ่อำกำศยำนนำนำชำตไิซงอ่น ประเทศเวยีดนำม ... (เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่งบนิ)  

วนัท่ี 2 โฮจิมินห ์– โตเกียว (นาริตะ) – โอชิโนะ ฮคัไค – ล่องเรือโจรสลดั – GOTEMBA OUTLET 
– แช่ออนเซน็ + บฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ์                                                                       ( - / L / D ) 

00.50 น. ออกเดนิทำงสู ่กรงุโตเกยีว (นำรติะ) ประเทศญีปุ่่ น โดยเทีย่วบนิที ่VN 300 
** (น ้ำหนกักระเป๋ำไมเ่กนิใบละ 32 กโิลกรมั ไมจ่ ำกดัจ ำนวนชิน้ รวมแลว้ไมเ่กนิ 40 กโิลกรมั) ** 

*** บรกิำรเสริฟ์อำหำรบนเครือ่งบนิระหว่ำงเดนิทำง *** 
08.00 น. ถงึ ทำ่อำกำศยำนนำนำชำตนิำรติะ ประเทศญีปุ่่ น (เวลำทอ้งถิน่เรว็กว่ำไทย 2 ชม. กรณุำปรบันำฬกิำของทำ่นเป็น

เวลำทอ้งถิน่เพือ่สะดวกในกำรนดัหมำย) ผำ่นพธิกีำรตรวจคนเขำ้เมอืงแลว้ 
จำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงสู ่หมูบ่ำ้นโอชโินะฮคัไค จุดทอ่งเทีย่วทีส่รำ้งเป็นหมูบ่ำ้นเลก็ๆ ประกอบดว้ยบ่อน ้ำ 8 บ่อใน
โอชโินะ ตัง้อยูร่ะหว่ำงทะเลสำบคำวำกจูโิกะ กบัทะเลสำบยำมำนำคำโกะ ซึง่เป็นพืน้ทีเ่กำ่ของทะเลสำบแหง่ที ่ 6 ที่
แหง้ขอดไปเมือ่ 200-300 ปีทีผ่ำ่นมำ บ่อน ้ำทัง้ 8 นี้เป็นน ้ำจำกหมิะทีล่ะลำยในชว่งฤดรูอ้น ทีไ่หลมำจำกทำงลำด
ใกล้ๆ  ภเูขำไฟฟูจผิำ่นหนิลำวำทีม่รีพูรนุอำยกุว่ำ 80 ปี ท ำใหน้ ้ำใสสะอำดเป็นพเิศษ 
จำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงสู ่ อทุยำนแหง่ชำตฮิำโกเน่ ตัง้อยูใ่นจงัหวดัคะนะงะวะ ซึง่เป็นแหล่งรวมบ่อน ้ำพรุอ้นมำกถงึ 
17 แหง่ พรอ้มน ำทำ่นล่องเรอืทะเลสำบอำช ิ (ใชเ้วลำในกำรล่องประมำณ 30 นำท)ี กบัเรอืแฟนตำซโีจรสลดัชม
ควำมงดงำมของทะเลสำบอนัดบัหนึ่งในญีปุ่่ น ซึง่ไดก้อ่ตวัจำกลำวำของภเูขำไฟ ทำ่นจะไดส้มัผสักบัทศันียภำพที่
สวยงำมดัง่ภำพวำดสะทอ้นลงสูท่ะเลสำบ 

กลำงวนั  บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
น ำทำ่นเดนิทำงสู ่ โกเทมบะ เอำ้ทเ์ลท เป็นสถำนทีช่อ้ปป้ิงทีร่วบรวมแบรนดร์ะดบัโลกมำไวด้ว้ยกนับนหบุเขำรมิ 
Tomei Expressway ทีเ่ชือ่มระหว่ำง ภเูขำฟูจ-ิอทุยำนแหง่ชำตฮิำโกเน่กบัมหำนครโตเกยีว ใหท้ำ่นไดอ้สิระกบักำร
เลอืกซือ้เลอืกชมสนิคำ้ทีไ่ดร้วบรวมกว่ำ 165 แบรนดด์งัไมว่่ำจะเป็น Coach, Bally, Diesel, Gucci, Hugo Boss, 
Versace, Yves Saint Laurent Rive Gauche, Gap และอกีมำกมำย หมวดสนิคำ้ Intimate Apparel ไดแ้ก ่Kid 
Blue และ Triumph หมวดสนิคำ้ Home Fashion ไดแ้ก ่Bodum, Fragrance Outlet และ Richard Ginori เป็นตน้ 
นอกจำกนี้ยงัมหีมวดสนิคำ้อืน่ๆ อยำ่งรองเทำ้ กระเป๋ำ เสือ้ผำ้เดก็ ซึง่ของทกุชิน้เป็นของแท ้ และรำคำถกูกว่ำใน
หำ้งสรรพสนิคำ้ ทีร่วมไวใ้นพืน้ทีก่ว่ำ 400,000 ตำรำงฟุต ถอืเป็นสวรรคแ์หง่กำรชอ้ปป้ิงของคนญีปุ่่ นโดยเฉพำะ 
 พกัที ่KASUGAI VIEW HOTEL // WAKAMIROU ONSEN HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ 
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http://www.k-view.jp/language/english/ // http://www.wakamiro.co.jp/  
ค ่ำ  บรกิำรอำหำรค ่ำ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม พรอ้มเสริฟ์ทำ่นดว้ยเมนูพเิศษ “บุฟเฟ่ตป์ยูกัษ์” ใหท้ำ่นไดล้ิม้รสปู

น ้ำเยน็แหง่ “เกำะฮอกไกโด” ซึง่ไดร้บักำรกล่ำวขำนจำกนกัโภชนำกำรญีปุ่่ นว่ำเป็นปนู ้ำเยน็ทีเ่นื้อมรีสชำตอิรอ่ย
ทีส่ดุและมเีนื้อทีนุ่่มน่ำรบัประทำนใหท้ำ่นไดอ้ิม่อรอ่ย “แบบไมอ่ัน้!!!” 

หลงัอำหำรค ่ำไมค่วรพลำดประสบกำรณ์ “ กำรอำบน ้ำแรธ่รรมชำต ิเพือ่สขุภำพ / ออนเซน็” น ้ำแรใ่นสไตลญ์ีปุ่่ นใหท้ำ่นไดพ้กัผอ่น
อยำ่งเตม็อิม่ ซึง่ชำวญีปุ่่ นเชือ่ว่ำน ้ำแรธ่รรมชำตนิี้มสีว่นชว่ยเรือ่ง โรคภยัไขเ้จบ็และผวิพรรณเปล่งปลัง่ 

 

วนัท่ี 3 ภเูขาไฟฟจิู (ชัน้ 5) – โตเกียว – ชินจกู ุ– ฮาราจกู ุ– ชิบยู่า                                ( B / L / D ) 
เชำ้  บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  โปรดคนืกญุแจหอ้งพกั  และช ำระคำ่ใชจ้่ำยสว่นตวั (ถำ้ม)ี 
 จำกนัน้น ำทำ่นขิน้สู ่ ภเูขำไฟฟูจบิรเิวณชัน้ 5 (ขึน้อยูก่บัสภำพภมูอิำกำศว่ำสำมำรถขึน้ไดถ้งึชัน้ไหน) โดยรถโคช้ 

ใหท้ำ่นสมัผสัอำกำศอนับรสิทุธิบ์นยอดเขำฟูจ ิ ถ่ำยภำพทีร่ะลกึกบัภเูขำไฟ ทีไ่ดช้ือ่ว่ำมสีดัสว่นสวยงำมทีส่ดุในโลก 
ซึง่เป็นภเูขำไฟทีย่งัดบัไมส่นทิ และมคีวำมสงูทีส่ดุในประเทศญีปุ่่ น จำกดำ้นล่ำงสูบ่นยอดปล่องเขำดว้ยควำมสงู 
3,776 เมตร อสิระใหท้ำ่นไดบ้นัทกึภำพควำมงำมของภเูขำไฟแหง่นี้ พรอ้มทัง้เลอืกชมและซือ้สนิคำ้พืน้เมอืง และ
ขนมอรอ่ยมำกมำยตำมอธัยำศยั 

กลำงวนั  บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
 จำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงสู่ มหำนครโตเกยีว เมอืงหลวงของประเทศญีปุ่่ น ทีค่ลำคล ่ำไปดว้ยผูค้นจำกทัว่ทกุมมุโลก 

ทำ่นจะไดเ้หน็วฒันธรรม วถิชีวีติของชำวญีปุ่่ นทีผ่สมผสำนเขำ้กนักบัเทคโนโลยอีนัทนัสมยัไดอ้ยำ่งกลมกลนื 
จำกนัน้น ำทำ่นสู ่ ยำ่นชอ้ปป้ิงชนิจกู ุ เป็นเขตศนูยก์ลำงทัง้ในดำ้นกำรปกครอง ดำ้นกำรทอ่งเทีย่ว และดำ้น
วฒันธรรมของกรงุโตเกยีว ตัง้อยูใ่นดำ้นทศิตะวนัตกและเป็นหนึ่งใน 23 เขตพเิศษของกรงุโตเกยีว ใหท้ำ่นเลอืกซือ้
สนิคำ้มำกมำย เชน่ รองเทำ้ Adidas, Nine, Onitsuka, นำฬกิำ Casio, G-Shock หรอืจะเป็นครมีกนัแดด มำรค์
หน้ำเตำ้หูว้ติำมนิ DHC ฯลฯ 
จำกนัน้น ำทำ่น ชอ้ปป้ิงยำ่นฮำรำจกู ุ ไดเ้วลำน ำทำ่นเทีย่วชมและเลอืกซือ้สนิคำ้ทีย่ำ่น ฮำรำจกูุ ซึง่เป็นแหล่งทีเ่ดก็
วยัรุน่ทีน่ี่ทำ่นจะไดเ้หน็วยัรุน่ญีปุ่่ นแต่งตวัประชนักนัอยำ่งหลุดโลก ออกมำแต่งตวัเลยีนแบบกำรต์นูญีปุ่่ น (ซึง่ทำ่น
จะไดเ้หน็ในวนัเสำร-์อำทติยเ์ทำ่นัน้) พรอ้มใหท้ำ่นชอ้ปป้ิง ทำนเครปญีปุ่่ นของแทร้ำดดว้ยไอศรมีหลำกสสีนั โปะ
หน้ำเพิม่ควำมอรอ่ยดว้ยสตรอเบอรีล่กูโต หรอืผลไมม้ำกมำยตกแต่งเพิม่ควำมอรอ่ยใหก้บัเครป และถ่ำยรปูเกบ็
ภำพบรรยำกำศของวยัรุน่ญีปุ่่ นในยำ่นนี้  
จำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงสู ่ ยำ่นชบิยูำ่ ยำ่นวยัรุน่ชือ่ดงัอกีแหง่ของมหำนครโตเกยีว ทำ่นจะไดต้ื่นตำตื่นใจกบัแฟชัน่
ทนัสมยัของหนุ่มสำวชำวแดนปลำดบิจำกรำ้นคำ้มำกมำย และตกึ 109 ตกึชือ่ดงัทีเ่ป็นสญัลกัษณ์ของยำ่นนัน้...
พรอ้มทัง้เลอืกชม และซือ้สนิคำ้อกีมำกมำยอำท ิ เสือ้ผำ้, กระเป๋ำ, รองเทำ้ เครือ่งส ำอำง และทีค่วรพลำดชม ของ
เล่นส ำหรบัผูใ้หญ่ ... ส ำหรบัทำ่นทีช่ ืน่ชอบของคณุภำพดรีำคำประหยดัตอ้งไมพ่ลำดทีร่ำ้น 100 เยน 

ค ่ำ  อสิระอำหำรค ่ำเพือ่ไมใ่หเ้ป็นกำรรบกวนเวลำชอ้ปป้ิง 
 พกัที ่RADISSON HOTEL NARITA // TOYOKO INN NARITA หรอืเทยีบเทำ่ 

http://www.k-view.jp/language/english/
http://www.wakamiro.co.jp/
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https://www.radisson.com/narita-hotel-jp-286-0221/jpnarita // http://www.toyoko-inn.com/e_hotel/00037/ 
 

วนัท่ี 4  วดัอาซากสุะ – โตเกียว สกาย ทรี – โอไดบะ – La La port Funabashi           ( B / L / D ) 
เชำ้  บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

จำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงสู ่ วดัอำซำกสุะคนันอน วดัเกำ่แกท่ีส่ดุในโตเกยีว...เชญิทำ่นกรำบนมสักำรขอพรองคเ์จำ้แม่
กวนอมิทีเ่ป็นทองสมัฤทธิ ์มขีนำดเลก็เพยีง 5.5 เซนตเิมตร พรอ้มถ่ำยภำพควำมประทบัใจกบัโคมไฟขนำดยกัษ์ ที่
มขีนำดใหญ่ทีส่ดุในโลก สงู 4.5 เมตร หำกมเีวลำเชญิทำ่นชม หรอืชอ้ปป้ิงที ่ถนนนำคำมเิซะ ทำ่นจะไดช้ม และซือ้
สนิคำ้ของฝำกของทีร่ะลกึทีเ่ป็นสนิคำ้พืน้เมอืง Made In Japan แท้ๆ  หรอืจะเลอืกชมิขนมอรอ่ยสไตลญ์ีปุ่่ น 
จำกนัน้น ำทกุทำ่น ถ่ำยรปูคูก่บั หอคอยโตเกยีว สกำย ทร ีแลนดม์ำรก์แหง่ใหมข่องกรงุโตเกยีว หรอืหอสง่สญัญำณ
โทรคมนำคมทีส่งูทีส่ดุในโลก...เปิดใหบ้รกิำรเมือ่วนัที ่22 พฤษภำคม 2555 โดยหอนี้มคีวำมสงู 634 เมตร สำมำรถ
ท ำลำยสถติคิวำมสงูของหอกวำงตุง้ ในมณฑลกว่ำงโจว ซึง่มคีวำมสงู 600 เมตร และหอซเีอน็ ทำวเวอร ์ในนครโท
รอนโต ของแคนำดำ มคีวำมสงู 553 เมตร 

กลำงวนั  บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
น ำทำ่นสู ่โอไดบะ แหล่งชอ้ปป้ิงชือ่ดงัอกีแห่งของญีปุ่่ นซึง่ตัง้อยูร่มิอำ่วโตเกยีว สถำนทีอ่อกเดทของหนุ่มสำวญีปุ่่ น
ทีไ่ดร้บักำรโหวตว่ำ “โรแมนตคิทีส่ดุ” ของโตเกยีว ทำ่นสำมำรถมองเหน็ “สะพำนเรนโบว”์ ทีพ่ำดผำ่นจำกโอไดบะสู่
เมอืงโตเกยีวโดยม ี“หอคอยโตเกยีว” สญัลกัษณ์ของเมอืงตัง้ตระหงำ่นอยูร่วมทัง้ “เทพสีนัตภิำพ” เวอรช์ัน่ญีปุ่่ นยนื
ถอืคบเพลงิอยูร่มิอำ่วโตเกยีว  
จำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงสู่ แหล่งชอ้ปป้ิงใหญ่ทีส่ดุในเขตชบิะ La La port Funabashi ซึง่ทำ่นจะไดเ้พลดิเพลนิกบั
สนิคำ้กว่ำ 540 รำ้น มสีนิคำ้มำกมำย อำท ินำฬกิำ, กลอ้ง, เครือ่งส ำอำงกระเป๋ำ, รองเทำ้, เสือ้ผำ้แฟชัน่, อปุกรณ์
กฬีำ ทัง้รำคำพเิศษมำกมำย นอกจำกนี้ทีน่ี่ยงัเป็นศนูยร์วมแหล่งบนัเทงิดว้ยอำท ิ โรงภำพยนตร ์ ฯลฯ แลว้ทีน่ี่ยงั
เป็นทีแ่รกทีม่ ีBakery Food theme park ทีเ่รยีกว่ำ “Tokyo Bakery Street” ดว้ย อสิระใหท้ำ่นไดเ้พลนิเพลนิกบั
กำรเลอืกชม และซือ้ สนิคำ้ไปเป็นของฝำกคนทำงบำ้นไดต้ำมอธัยำศยั 

ค ่ำ  บรกิำรอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร 
 พกัที ่RADISSON HOTEL NARITA // TOYOKO INN NARITA หรอืเทยีบเทำ่ 
https://www.radisson.com/narita-hotel-jp-286-0221/jpnarita // http://www.toyoko-inn.com/e_hotel/00037/ 
 

วนัท่ี 5 นาริตะ – โฮจิมินห ์– กรงุเทพฯ                                                                            ( B / - / - ) 
เชำ้  บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  โปรดคนืกญุแจหอ้งพกั  และช ำระคำ่ใชจ้่ำยสว่นตวั (ถำ้ม)ี 
 สมควรแกเ่วลำน ำทำ่นเดนิทำงสู ่ทำ่อำกำศยำนนำนำชำตนิำรติะ 
09.30 น. ออกเดนิทำงสู ่เมอืงโฮจมินิห ์ประเทศเวยีดนำม โดยเทีย่วบนิที ่VN 301 

*** บรกิำรเสริฟ์อำหำรบนเครือ่งบนิระหว่ำงเดนิทำง *** 
13.30 น. ถงึ ทำ่อำกำศยำนนำนำชำตไิซงอ่น ประเทศเวยีดนำม ... (เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่งบนิ)  

https://www.radisson.com/narita-hotel-jp-286-0221/jpnarita%20/
http://www.toyoko-inn.com/e_hotel/00037/
https://www.radisson.com/narita-hotel-jp-286-0221/jpnarita%20/
http://www.toyoko-inn.com/e_hotel/00037/
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16.55 น. ออกเดนิทำงสู่ กรงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่VN 603 
*** บรกิำรเสริฟ์อำหำรบนเครือ่งบนิระหว่ำงเดนิทำง *** 

18.30 น. เดนิทำงถงึ ทำ่อำกำศยำนสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิำพ พรอ้มควำมประทบัใจ 
 

-------- 
 

หากจ านวนผูเ้ดินทางไมค่รบ 25 ท่าน ทางบริษทัขอเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา 
 

 
 
 

 
 

 
 

อตัราค่าบริการ ** ไม่มีราคาตัว๋เดก็ ** 

ก าหนดการเดินทาง 
เดือนธนัวาคม 

ผูใ้หญ่ 
(2-3 ท่าน/ห้อง) 

(ผูใ้หญ่ 1 + เดก็ 1 ) 

อายตุ า่กว่า 12 ปี 
ผูใ้หญ่ 2 ท่าน 
(มีเตียง) 

อายตุ า่กว่า 12 ปี 
ผูใ้หญ่ 2 ท่าน 
(ไม่มีเตียง) 

พกัเด่ียวเพ่ิม 

11-15 เมษายน 2560 39,900 39,900 39,900 9,000 
12-16 เมษายน 2560 39,900 39,900 39,900 9,000 

13-17 เมษายน 2560 39,900 39,900 39,900 9,000 

06-10 พฤษภาคม 2560 37,900 37,900 37,900 6,000 

ในกรณีทีผู่โ้ดยสำร มไีฟลท้เ์ดนิทำงภำยในประเทศ หรอืระหว่ำงประเทศ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัวนัเดนิทำงทีท่ำ่นไดท้ ำกำร
จองไวก้บัทำงบรษิทัฯ กรณุำแจง้ใหก้บัทำงเจำ้หน้ำทีท่รำบ กอ่นกำรช ำระเงนิคำ่ตัว๋ดงักล่ำว ถำ้เกดิขอ้ผดิพลำด ทำงบรษิทัฯ 
ขอสงวนสทิธิใ์นกำรรบัผดิชอบทกุกรณี 

โปรดทราบเง่ือนไขต่างๆ ดงัน้ี : 
1)  หอ้งพกัทีป่ระเทศญีปุ่่ น สว่นใหญ่หอ้งพกั จะมขีนำดคอ่นขำ้งเลก็กว่ำประเทศอืน่ๆ โดยเฉพำะในเมอืงใหญ่ และจะไมม่นี ้ำ
ดื่มในหอ้ง  
2)  เมนูอำหำรอำจมกีำรเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม ขึน้อยูก่บัสถำนกำรณ์ลว่งหน้ำ เชน่ รถตดิ, รำ้นอำหำรปิด หรอื
ดว้ยเหตุผลอืน่ๆ โดยทีไ่มต่อ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหน้ำ แต่ทำงบรษิทัจะคดัสรรคใ์นสิง่ทีใ่หก้บัลกูคำ้เสมอ โดยสมเหตุสมผล 
3)  ตัง้แต่วนัที ่1 สงิหำคม 2556 เป็นตน้ไป กฎหมำยเกีย่วกบัยำนพำหนะของประเทศญีปุ่่ น มผีลบงัคบัก ำหนดให ้รถบสัทีใ่ช้
ส ำหรบับรกิำรนกัทอ่งเทีย่ว จะสำมำรถใหบ้รกิำรได ้ตัง้แต่ 08.00 – 20.00 น. ทกุวนัเทำ่นัน้ (ประมำณ 12 ชัว่โมง/วนั) ดงันัน้
รำยกำรทอ่งเทีย่วทกุๆวนั บรษิทัจะตอ้งน ำคณะเขำ้สูท่ีพ่กัในแต่ละวนัไมเ่กนิ 20.00 น.  เพือ่ไมเ่ป็นกำรผดิกฎหมำยเกีย่วกบั
ยำนพำหนะของญีปุ่่ น 
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10-14 พฤษภาคม 2560 32,900 32,900 32,900 6,000 

31 พ.ค. – 04 มิ.ย. 2560 32,900 32,900 32,900 6,000 

07-11 มิถนุายน 2560 32,900 32,900 32,900 6,000 

21-25 มิถนุายน 2560 32,900 32,900 32,900 6,000 

12-16 กรกฎาคม 2560 32,900 32,900 32,900 6,000 

26-30 กรกฎาคม 2560 32,900 32,900 32,900 6,000 

10-14 สิงหาคม 2560 37,900 37,900 37,900 6,000 

30 ส.ค. – 03 ก.ย. 2560 32,900 32,900 32,900 6,000 
 

วิธีการช าระเงิน  ช าระมดัจ า ท่านละ  10,000 บาท  
ช่วงเทศกาล                  ช าระมดัจ า ท่านละ  15,000 บาท 
  แฟกซห์รอือเีมล ์หน้ำหนงัสอืเดนิทำง (PASSPORT) เพือ่ส ำรองทีน่ัง่ (หนังสือเดินทางมีอายกุารใช้งาน 6 เดือนขึน้ไป) 
 คำ่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื บรษิทัฯขอเกบ็คำ่ทวัรท์ัง้หมด กอ่นกำรเดนิทำงอยำ่งน้อย 15 วนัท ำกำร มฉิะนัน้ทำงบรษิทัฯ ขอสงวน
สทิธิใ์นกำรคนืเงนิคำ่มดัจ ำทัง้หมด 
 

อตัราน้ีรวม 
 คำ่ตัว๋เครือ่งบนิไป – กลบั ชัน้ประหยดั  เสน้ทำงตำมทีร่ะบุไวใ้นโปรแกรม  (ตัว๋กรุ๊ป)  
 คำ่น ้ำหนกั กระเป๋ำสมัภำระเดนิทำง ตำมทีส่ำยกำรบนิก ำหนดแต่ละเสน้ทำง โหลดใตเ้ครือ่งบนิ (ไมเ่กนิ 30 กโิลกรมั)  
 คำ่ธรรมเนียม น ้ำมนัเชือ้เพลงิของสำยกำรบนิ และภำษสีนำมบนิทกุแหง่   คำ่เขำ้ชมสถำนทีต่่ำงๆ ตำมทีร่ะบุในรำยกำร 
 คำ่โรงแรมทีพ่กั ตำมทีร่ะบุในรำยกำร (พกั 2-3 ทำ่น / หอ้ง)    คำ่มคัคเุทศกข์องบรษิทัจำกกรงุเทพฯ 
 คำ่พำหนะเดนิทำงระหว่ำงน ำเทีย่ว  ตำมทีร่ะบุในรำยกำร    คำ่อำหำร และเครือ่งดื่มตำมทีร่ะบุในรำยกำร 
 คำ่ประกนัอบุตัเิหตุในกำรเดนิทำงวงเงนิ 1,000,000 บำท คำ่รกัษำพยำบำล 500,000 บำท 
(หมำยเหตุ: คำ่ประกนัอบุติเิหตุส ำหรบัเดก็ทีม่อีำยนุ้อยกว่ำ 2 ปี และผูใ้หญ่อำยมุำกกว่ำ 70 ปี ทำงบรษิทัประกนัฯจะชดใชค้ำ่
สนิไหมทดแทนเพยีงครึง่หนึ่งของสญัญำฯ) 
 

อตัราน้ีไม่รวม 
 คำ่ใชจ้่ำยสว่นตวั นอกเหนือจำกรำยกำรทวัรร์ะบุไว ้เชน่ คำ่อำหำร-เครือ่งดื่ม, คำ่ซกัรดี, คำ่โทรศพัท,์ คำ่มนิิบำร ์และทวีชีอ่ง

พเิศษ ฯลฯ  
 คำ่ทปิบรกิำร ส ำหรบัพนกังำนบรกิำร เชน่ คำ่ทปิคนขบัรถ, คำ่ทปิไกดท์อ้งถิน่, คำ่ทปิพนกังำนเสริฟ์, พนกังำนยกกระเป๋ำ  
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 คำ่ธรรมเนียม น ้ำมนัเชือ้เพลงิ และภำษสีนำมบนิทีท่ำงสำยกำรบนิอำจเรยีกเกบ็เพิม่ตำมภำวะอตัรำแลกเปลีย่น  
 คำ่ภำษตี่ำง ๆ หกั ณ ทีจ่่ำย 3% และภำษมีลูคำ่เพิม่ 7% (กรณีทีล่กูคำ้ตอ้งกำรใบก ำกบัภำษ)ี  
 คำ่ปรบัส ำหรบักระเป๋ำสมัภำระเดนิทำงทีเ่กนิกว่ำทีส่ำยกำรบนิก ำหนด      
 คำ่ทปิไกด ์และคนขบัรถ (คนละ 3,000 เยน) 

 
การยกเลิก และการเปล่ียนแปลง  
 กรุ๊ปทีเ่ดนิทำงชว่งวนัหยดุ ฤดทูอ่งเทีย่ว เทศกำลส ำคญั จะไมม่กีำรคนืเงนิมดัจ ำ หรอืคำ่ทวัรท์ัง้หมด หำกไม่ไดป้ฏบิตัติำม

เงือ่นไขต่ำงๆ ทีไ่ดร้ะบุไว ้    
 ชว่งเทศกำลหรอืวนัหยดุต่อเนื่อง  ตอ้งแจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทำงอยำ่งน้อย 45 วนั ท ำกำรหรอืก่อนหน้ำนัน้  
 กำรยกเลกิจะ ตอ้งแจง้ทำงบรษิทั กอ่นเดนิทำงอยำ่งน้อย 30 วนั ท ำกำรหรอืกอ่นหน้ำนัน้คนืค่ำทวัรท์ัง้หมด 
 ยกเลกิกำร เดนิทำงภำยใน 30 วนั  คดิคำ่ใชจ้่ำย 50 เปอรเ์ซน็ตข์องรำคำทวัรใ์นทกุกรณี 
 ยกเลกิกำร เดนิทำงภำยใน 15 วนั  ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิคำ่ทวัรท์ัง้หมดในทกุกรณี 
 ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทำงชว่งวนัหยดุหรอืเทศกำลทีต่อ้งกำรนัตมีดัจ ำกบัสำยกำรบนิหรอืกรุ๊ปทีม่กีำรกำรนัตคีำ่มดัจ ำทีพ่กัโดยตรง 

หรอืโดยกำรผำ่นตวัแทนในประเทศหรอืต่ำงประเทศและไมอ่ำจขอคนืเงนิไดร้วมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ EXTRA FLIGHT และ 
CHARTER FLIGHT จะไมม่กีำรคนืเงนิมดัจ ำ หรอืคำ่ทวัรท์ัง้หมดเนื่องจำกคำ่ตัว๋เป็นกำรเหมำจ่ำยในเทีย่วบนินัน้ 

 

เง่ือนไขอ่ืนๆ 
- รำยกำรทวัรส์ำมำรถปรบัเปลีย่นกำรเดนิทำงได ้ ตำมควำมเหมำะสม โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหน้ำ แต่ทำงบรษิทัจะยงัคง

รกัษำผลประโยชน์ของลกูคำ้เป็นสิง่ส ำคญั 
- ขอสงวนสทิธิใ์นกำรขำยหรอืไมข่ำยใหแ้กท่ำ่นทีต่อ้งใชร้ถเขน็ หรอื มโีรคประจ ำตวับำงอยำ่ง หรอื ทอ้งอ่อนหรอืทอ้งแกม่ำก 

หรอื มเีดก็อำย ุ 1-2 ปี หรอื คนพกิำร หรอื พระภกิษุสงฆ ์ หรอื นกับวช (กอ่นซือ้ทวัร ์ จะตอ้งแจง้ เพือ่หำขอ้ตกลงรว่มกนั 
เพรำะเรำค ำนึงถงึควำมปลอดภยัและเพือ่สรำ้งควำมสขุแกค่ณะผูเ้ดนิทำง)   

- ขอสงวนสทิธิไ์มร่บัทำ่นผูเ้ดนิทำงทีม่คีวำมประสงคจ์ะลกัลอบเขำ้ประเทศเกำหลใีตเ้พือ่ไปท ำงำน หรอืเพือ่กำรอืน่ใดอนัมใิชก่ำร
ทอ่งเทีย่ว  

- ขอสงวนสทิธิป์ฏเิสธควำมรบัผดิชอบคำ่เสยีหำยทีเ่กดิกบัชวีติ รำ่งกำย กำรเจบ็ป่วย กำรถกูท ำรำ้ย ควำมตำย อบุตัเิหตุต่ำงๆ  
สญูหำยในทรพัยส์นิหรอือยำ่งอืน่ กำรนดัหยดุงำน  ภยัธรรมชำต ิกำรกอ่จลำจล กำรปฏวิตั ิ  และอืน่ๆ ทีเ่กดิขึน้ทำงตรงหรอื
ทำงออ้ม  

- กรณียกเลกิหรอืเปลีย่นแปลงกำรเดนิทำง ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิทัง้หมดหรอืบำงสว่นใหก้บัทำ่น เมือ่ทำ่นตก
ลงช ำระเงนิไมว่่ำทัง้หมดหรอืบำงสว่นกบัทำงบรษิทัฯ ทำงบรษิทัถอืว่ำทำ่นไดย้อมรบัในเงือ่นไขขอ้ตกลงต่ำงๆ ทีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้
หมดแลว้  
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- เมือ่ทำ่นออกเดนิทำงไปกบัคณะแลว้ ทำ่นงดกำรใชบ้รกิำรรำยกำรใดรำยกำรหนึ่ง หรอืไมเ่ดนิทำงพรอ้มคณะถอืว่ำทำ่นสละ
สทิธิ ์ไมอ่ำจเรยีกรอ้งคำ่บรกิำร และเงนิมดัจ ำคนื ไมว่ำ่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

- มคัคเุทศก ์พนกังำนและตวัแทนของผูจ้ดั ไมม่สีทิธิใ์นกำรใหค้ ำสญัญำใดๆ ทัง้สิน้แทนผูจ้ดั  นอกจำกมเีอกสำรลงนำมโดยผูม้ี
อ ำนำจของผูจ้ดัก ำกบั 

- อตัรำคำ่บรกิำรคดิค ำนวณจำกอตัรำแลกเปลีย่น และรำคำตัว๋เครือ่งบนิในปัจจุบนั บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรปรบัเปลีย่น
คำ่บรกิำรในกรณีทีม่กีำรขึน้รำคำคำ่ตัว๋ เครือ่งบนิ ภำษเีดนิทำง คำ่ประกนัภยั คำ่ธรรมเนียมน ้ำมนั หรอืมกีำรประกำศลด
คำ่เงนิบำท หรอือตัรำแลกเปลีย่นไดป้รบัขึน้ในชว่งใกลว้นัทีค่ณะจะเดนิทำง 

- ถำ้กรุ๊ปทีท่ำ่นจองทวัรไ์ว ้ ไมส่ำมำรถออกเดนิทำง จำกกรณีจ ำนวนผูเ้ดนิทำงไมค่รบจ ำนวนตำมทีก่ ำหนดไว ้ หรอืสำยกำรบนิ
แจง้ยกเลกิบนิ ทำงบรษิทัจะคนืเงนิคำ่ทวัรใ์หท้ำ่น แต่ทำงบรษิทัจะขอหกัเงนิคำ่ใชจ้่ำยทีเ่กดิขึน้จรงิ  เชน่ คำ่ธรรมเนียมในกำร
ยนืขอวซี่ำของประเทศทีท่ำ่นจะเดนิทำง  (ถำ้โปรแกรมทีท่ำ่นเดนิทำงจะตอ้งยืน่ขอวซี่ำ) 

- บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมร่บัผดิชอบต่อคำ่ใชจ้่ำยใดๆทัง้สิน้  ในกรณีทีเ่กดิเหตุสดุวสิยัต่ำงๆ เชน่ กำรยกเลกิหรอืกำรล่ำชำ้
ของสำยกำรบนิ, อบุตัเิหตุ, ภยัธรรมชำต,ิ กำรนดัหยดุงำน, กำรจรำจรตดิขดั หรอืสิง่ของสญูหำยตำมสถำนทีต่่ำงๆ ทีเ่กดิขึน้
เหนืออ ำนำจกำรควบคมุของบรษิทัฯ และเจำ้หน้ำทีน่ัน้ๆ ทีจ่ะสง่ผลท ำใหเ้สยีเวลำในกำรทอ่งเทีย่วตำมรำยกำรทวัร ์ผูเ้ดนิทำง
ไมส่ำมำรถเรยีกรอ้งคำ่เสยีหำย ไมว่่ำในกรณีใดๆทัง้สิน้ ทัง้คำ่เสยีเวลำ คำ่เสยีโอกำส คำ่เสยีควำมรูส้กึ และคำ่ใชจ้่ำยทีบ่รษิทั
จ่ำยไปแลว้ เป็นตน้  

- บรษิทัฯรบัเฉพำะผูม้วีตัถุประสงคเ์ดนิทำงเพือ่ท่องเทีย่วเทำ่นัน้ หำกทำ่นถกูเจำ้หน้ำทีต่รวจคนเขำ้เมอืงของประเทศนัน้ๆ
ปฏเิสธกำรเขำ้-ออกเมอืง ดว้ยเหตุผลใดๆ กต็ำมถอืเป็นเหตุผลซึง่อยูน่อกเหนืออ ำนำจและควำมรบัผดิชอบของบรษิทัฯ ทำง
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืเงนิบำงสว่นหรอืทัง้หมดหำกทำ่นถกูปฏเิสธกำรเขำ้-ออกเมอืง ไมว่่ำประเทศใดจนท ำใหท้ำ่น
ไมส่ำมำรถเดนิทำงต่อไปได ้คณะทวัรท์ำ่นอืน่ๆ รวมถงึไกดจ์ะไมส่ำมำรถรอทำ่น ณ สนำมบนิได ้จ ำเป็นตอ้งออกเดนิทำงตำม
โปรแกรมทีว่ำงไว ้แต่ทำงตวัแทนบรษิทัฯจะท ำหน้ำทีป่ระสำนงำนและเจำ้หน้ำทีจ่ะท ำกำรตดิต่อและชว่ยเหลอืทำ่นเป็นระยะๆ 

- เนื่องจำกตัว๋เครือ่งบนิชดุนี้เป็นตัว๋รำคำพเิศษ (ตัว๋กรุ๊ป) ตอ้งเดนิทำงตำมวนัทีท่ีร่ะบุไวบ้นหน้ำตัว๋เทำ่นัน้ จงึไมส่ำมำรถยกเลิก
หรอืเปลีย่นแปลงใดๆ ทัง้สิน้ และถำ้ทำงบรษิทัไดด้ ำเนินกำรออกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้นัน้ ไมส่ำมำรถยกเลกิหรอืเปลีย่นแปลง
รำยชือ่ผูเ้ดนิทำงได ้(ยกเวน้บำงสำยกำรบนิ ทีส่ำมำรถเปลีย่นแปลงรำยชือ่ผูเ้ดนิทำงได ้เมือ่ทำ่นตอ้งกำรเปลีย่นแปลงรำยชือ่ผู้
เดนิทำงหลงัจำกออกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ จะตอ้งเสยีคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินกำร ทัง้นี้จะขึน้อยูก่บัสำยกำรบนิเทำ่นัน้) 
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- บรษิทัฯท ำหน้ำทีเ่ป็นตวัแทนในกำรเรยีกรอ้งคำ่ชดใชจ้ำกสำยกำรบนิ, โรงแรมหรอืบรษิทัขนสง่เมือ่เกดิกำรสญูหำยของ
สมัภำระระหว่ำงกำรเดนิทำง แต่จะไมร่บัผดิชอบต่อกำรสญูหำยดงักล่ำวในระหว่ำงกำร ทอ่งเทีย่วนี้ หำกทำ่นไมใ่ชบ้รกิำรใดๆ 
ไมว่่ำทัง้หมดหรอืบำงสว่น ถอืว่ำทำ่นสละสทิธิไ์มส่ำมำรถเรยีกรอ้งขอคนืคำ่บรกิำรไดห้ำกทำ่นไม ่ เดนิทำงกลบัพรอ้มคณะทวัร ์
ตัว๋เครือ่งบนิขำกลบัซึง่ยงัไมไ่ดใ้ช ้ไมส่ำมำรถน ำมำขอคนืเงนิไดค้ำ่บรกิำรที ่ทำ่นช ำระกบัทำงบรษิทัฯ เป็นกำรช ำระแบบเหมำ
ขำด และทำงบรษิทัฯไดช้ ำระใหก้บับรษิทัฯ ตวัแทนแตล่ะแหง่แบบเหมำขำดเชน่กนั ดงันัน้หำกทำ่นมเีหตุอนัใดทีท่ ำใหท้ำ่น
ไมไ่ดท้อ่งเทีย่วพรอ้มคณะตำมรำยกำร ทีร่ะบุไว ้ ทำ่นจะขอคนืคำ่บรกิำรไมไ่ดบ้รษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรำยกำร
ทวัรต์ำมควำมเหมำะสม และสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ทัง้นี้ทำงบรษิทัฯจะยดึถอืและค ำนึงถงึ ควำมปลอดภยั รวมถงึประโยชน์สงูสดุ
ของลกูคำ้สว่นมำกเป็นส ำคญั 

 


