
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

วนัแรก กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง – นาริตะ  
 

20.30 น. พรอ้มกนัท่ีสนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคานเ์ตอร์

สายการบิน AIR ASIA X เจา้หน้าท่ีของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกใน

การเช็คอิน 

สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครือ่ง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ทีน่ ัง่ 
จดัทีน่ ัง่แบบ 3-3-3 มบีรกิารอาหารรอ้นเสริฟ์ท ัง้ขาไปและขากลบั 

(น า้หนกักระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซือ้น า้หนกัเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย) 
23.45 น. เหินฟ้าสู่เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน AIR ASIA X เท่ียวบินท่ี  XJ600 บริการ

อาหาร และเครื่องด่ืมบนเครื่อง 

 
 

 

 

 

 
 
วนัท่ีสอง นาริตะ - พิพิธภณัฑร์าเม็ง- พระพุทธรูปไดบุทสึ – วดัอาซากุสะ– ชอ้ปป้ิงชินจูกุ 
 

08.00 น.   ถึง เมืองนาริตะ ประเทศญ่ีปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรแลว้ น า

ท่านตามรอย "ทีวีแชมป์เป้ียน"(T.V. Champiam) รายการยอดฮิตติด

อนัดบัของญ่ีปุ่นท่ี "พิพิธภณัฑร์าเม็ง" ศูนยร์วมรา้นราเม็งท่ีข้ึนช่ือจากทัว่

ทุกมุมของประเทศ ญ่ี ปุ่น  มาให้ท่ าน ได้ ล้ิมรสกัน  น าท่ าน สู่ โซน 

"พิพิธภัณฑ"์ ท่านจะไดพ้บกบัประวติัความเป็นมาและวิวฒันาการของ 

"ราเม็ง" ตั้งแต่ยุคอดีตจนถึงปัจจุบัน และการผลิตราเม็งกึ่งส าเร็จรูป

หลากหลายชนิดและหลากแบรนดช่ื์อดัง น าท่านสู่โซนรา้นคา้ ท่านจะได้

เลือกชมและชิม รูปแบบอนัหลากหลายและความเลิศรสของเสน้ราเม็ง

และน ้าซุปในแบบต่างๆ ท่ีท่านไม่เคยพบท่ีไหนมาก่อน ใหท้่านได ้เลือก

ชม และชิมราเม็งสูตรต่างๆท่ีส่งกล่ินหอมเยา้ยวนใหท้่านล้ิมรสกนัมากมาย   

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ รา้นราเม็งในพิพิธภณัฑ ์(คืนเงิน

ค่าอาหารท่านละ 1,000 เยน)  

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองคามาคุระ ท่ีโอบลอ้มดว้ยขุนเขา

และป่าไมท่ี้คงความอุดมสมบูรณแ์ลเป็นเมืองท่ีติดทะเล ซ่ึงเป็น

ท าเลท่ีถูกตอ้งตามหลกัฮวงจุย้ จากนั้นน าท่านชม พระพุทธรูป



 
 

ไดบุทสึ หรือ พระอมิตตา พุทธ นิโอยุราอิ แปลวา่ พระพุทธรูปองคใ์หญ่ สรา้งจากส าริด เมื่อปี 

ค.ศ.1795 ความสูงขององคพ์ระ 11.35 เมตร มีน ้าหนัก 122 ตัน ตั้งอยู่กลางลานโล่งแจง้ หนั

หน้าไปทางมหาสมุทรแปซิฟิก ซ่ึงอดีตองค์ พระไดป้ระดิษฐานอยู่ในวิหาร แต่เน่ืองจากเกิดสึนา

มิไดพ้ดัผ่านหลายครั้งและท าใหวิ้หารไดพ้งัทลาย แต่ องคพ์ระไม่ไดร้บัความเสียหายแต่อย่างใด  

น าท่านชม วัดอาซากุสะ วดัท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในกรุงโตเกียว เขา้นมสัการขอพรจากพระพุทธรูปเจา้

แมก่วนอิมทองค า  นอกจากน้ันท่านยงัจะไดพ้บเก็บภาพประทบัใจกบัโคมไฟขนาดยกัษ์ท่ีมีความ

สูงถึง 4.5 เมตรซ่ึงแขวนอยู่บริเวณประตูทางเขา้วดั และยงัสามารถเลือกซ้ือเคร่ืองรางของขลงัได้

ภายในวดั ฯลฯ หรือเพลิดเพลินกบั ถนนนาคามิเซะ ถนนชอ้ปป้ิงท่ีมี ช่ือเสียงของวดั มีรา้นขาย

ของท่ีระลึกมากมายไมว่า่จะเป็นเคร่ืองรางของขลงั ของเล่นโบราณ และตบทา้ยดว้ยรา้นขายขนม

ท่ีคนญ่ีปุ่น มายงัวดัแห่งน้ีตอ้งมาต่อคิวกนัเพ่ือล้ิมลองกบัรสชาติสุดแสนอร่อย  

 

 

 

 

 

 

จากน้ันน าท่านชอ้ปป้ิงย่านดัง ย่านชินจุกุ”ใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกบัการจบัจ่ายซ้ือสินคา้นานา

ชนิด ได้จากท่ีน่ี ไม่ว่าจะเป็น รา้นซานริโอะ รา้นขายเครื่องอิเลคทรอนิกส์ กลอ้งถ่ายรูป

ดิจิตอล นาฬิกา เครื่องส าอาง ต่างๆ กันท่ีรา้น MATSUMOTO แหล่งรวมเหล่าบรรดา

เครื่องส าอางมากมาย อาทิ มารค์เตา้หู,้ โฟมลา้งหนา้ WHIP FOAM ท่ีราคาถูกกว่าบา้นเรา 3 

เท่า, ครีมกันแดดชิเซโด ้แอนเนสซ่าท่ีคนไทยรูจ้กัเป็นอย่างดี  และสินคา้อื่น ๆ  หรือให้

ท่านไดส้นุกกับการเลือกซ้ือสินคา้ แบรนดด์ังอาทิ LOUIS VULTTON, UNIQLO, กระเป๋าสุดฮิต 

BAO BAO ISSEY MIYAKE, เส้ือ COMME DES GARCONS, H&M หรือเลือกซ้ือรองเทา้ 

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

MART  

 

 

 

 

 

 



 
 

ค า่ อิสระอาหารค า่ ตามอธัยาศยั 

พกัท่ี NARITA REST HOUSE HOTEL หรือ  NARITA TOBU HOTEL หรือเทียบเท่าระดบัเดียวกนั 

 
วนัท่ีสาม ภูเขาไฟฟูจ ิ(ชั้นท่ี 5) – พิพิธภณัฑแ์ผ่นดินไหว –โอวาคุดานิ - แช่ออนเซ็นธรรมชาต ิ 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านข้ึนชมความงามกนัแบบใกลชิ้ด ยงับริเวณ “ชั้น 5” ของภูเขาไฟฟูจิ (ข้ึนอยู่กับสภาพ

ภูมิอากาศ) เพ่ือชมทศันียภาพโดยรอบของภูเขาไฟท่ี สามารถมอง เห็นทะเลสาบทั้งหา้กระจาย

อยูโ่ดยรอบ ใหท้่านไดส้มัผสัอากาศอนับริสุทธ์ิบนยอดเขาฟูจิ ถ่ายภาพท่ีระลึก กบัภูเขาไฟท่ีไดช่ื้อ

ว่ามีสัดส่วนสวยงามท่ีสุดในโลก ซ่ึงเป็นภูเขาไฟท่ียงัดับไม่สนิท และมีความสูงท่ีสุดในประเทศ

ญ่ีปุ่น น าท่านเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ ์EARTH QUAKE MUSEUM ท่ีจ าลองเร่ืองราวของภูเขาไฟฟูจิ 

และให้ท่านได้สัมผัสกับบรรยากาศของการจ าลองเร่ืองราวเกี่ยวกับแผ่นดินไหวท่ีเกิดข้ึ นใน

ประเทศญ่ีปุ่น จากน้ันอิสระใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือของท่ีระลึกตามอธัยาศยั 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

จากน้ันน าท่านเดินทางโดยรถโคช้สู่ หุบเขาโอวาคุดานิ ท่ียงัครุกรุ่นดว้ยควนัจากบ่อก ามะถัน

เดือดอยู่ตลอดเวลา ชมบ่อน ้าแร่ก ามะถันซ่ึงสามารถตม้ไข่ใหสุ้กได ้โดยชาวญ่ีปุ่นมีความเช่ือว่า

หากไดท้านไข่ด าหน่ึงฟองจะสามารถท าใหอ้ายุยืนยาวข้ึนอีกประมาณ 7 ปี  

 

 

 

 

 

 

พกัท่ี  FUJI EVERGREEN HOTEL/ FUJI LAND SCOLE PLAZA HOTEL หรือระดบัเดียวกนั 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม *** ใหท่้านไดอ่ิ้มอร่อยกบัม้ือพิเศษท่ีมีขา

ปูยกัษใ์หท่้านไดล้ิ้ มลองรสชาตปูิพรอ้มน ้าจิ้ มสไตสญ์ี่ปุ่นอย่างจุใจ 

หลงัอาหารใหท่้านไดผ่้อนคลายกบัการแช่น ้าแร่ธรรมชาต ิเช่ือว่าถา้ไดแ้ช่น ้าแร่แลว้ จะท า

ใหผิ้วพรรณสวยงามและช่วยใหร้ะบบหมุนเวียนโลหิตดีข้ึน 

 

 

 



 
 

วนัท่ีสี่ พ้ิงคม์อส  – ผ่านชมทะเลสาบฮามานะ – นาโกย่า – ชอ้ปป้ิงจสัโก ้อิออน 

 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านชมดอกชิบะซากุระ หรือท่ีรูจ้กักันในนามนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีช่ือทุ่งพิงคม์อส”ท่ี

พรอ้มเพรียงกันเบ่งบานอวดสีสนัฉูดฉาดงดงาม (โดยปกต ิดอกชิบะซากุระ หรือ พิงคม์อส 

จะบานช่วงปลายเดือนเมษายน – ตน้เดือนมิถุนายนของทุกปี แตท่ั้งน้ีทั้งนั้นข้ึนอยู่กบัสภาพ

อากาศ) ท่ามกลางอากาศท่ีเย็นสบาย พรอ้มกบัทัศนียภาพท่ีโดดเด่น เบ้ืองหลังเป็นฉากของ

ภูเขาไฟฟูจิท่ีงามสง่า ท่านจะไดช้มสีสนัท่ีเต็มทัว่ทั้งภูเขา และส่งกล่ินหอมอบอวลของดอกไมน้ี้จะ

ท าใหท้ั้งเมืองหอมกรุ่นไปทัว่อาณาบริเวณ ใหท้่านไดเ้ก็บบนัทึกภาพแห่งความทรงจ าแห่งความ

สดงามไวร้ าลึก และทุกครั้งท่ีน าภาพถ่ายกลับมาดูอีกครั้งท่านจะร าลึกถึงบรรยากาศน้ีไปตราบ

นานแสนนาน 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : ในกรณีท่ีทุ่งดอกพ้ิงคม์อสยังไม่บานขอน าท่านเดินทางสู่ หมู่บา้น โอชิโนะฮัค

ไค น าท่านเจาะลึกตามหาแหล่งน ้าบริสุทธ์ิจากภูเขาไฟฟูจิ ท่ีเป็นแหล่งน ้าตามธรรมชาติตั้งอยูใ่น

หมู่บา้นโอชิโนะ จ.ยามานชิ หรือพูดในทางกลับกนัคือกลุ่มน ้าผุดโอชิโนะฮัคไค เพียงกา้วแรกท่ี

ย่างเทา้เขา้ไปในหมู่บา้น ก็สัมผัสไดถึ้งอากาศบริสุทธ์ิ และไอเย็นจากแหล่งน ้ าธรรมชาติท่ีมีให้

เห็นอยูทุ่กมุม โดยในบ่อน ้าใสแจ๋วมีปลาหลากหลายพนัธุแ์หวกว่ายสบายอารมณ ์ แต่ขอบอกเลย

วา่น ้าแต่ละบ่อน้ันเย็นเจี๊ ยบถึงใจจนแอบสงัสยัวา่น้องปลาไมห่นาวสะทา้นกนับา้งรึ เพราะอุณหภูมิ

ในน ้าเฉล่ียอยูท่ี่ 10-12 องศาฯนอกจากชมแลว้ก็ยงัมีน ้าผุดจากธรรมชาติใหต้กัด่ืมตามอธัยาศัย 

และท่ีส าคญั หมูบ่า้นโอชิโนะยงัเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงสินคา้โอทอปชั้นเยี่ยม 

 

 

 



 
 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

บ่าย น าท่านผ่านชม  ทะเลสาบฮามานะ ทะเลสาบท่ีเพาะพนัธุ์ปลาไหลท่ีใหญ่ท่ีสุดในบริเวณน้ัน            

น าท่านเดินทางสู่ เมืองนาโกย่า เมืองใหญ่อนัดับ 3 รองจากโอซากา้ ท่ีเจริญไปดว้ยแหล่งธุรกิจ

และโรงงานอุตสาหกรรม น าท่านชอ้ปป้ิงยงัหา้งสรรพสินคา้ หา้งจสัโกอ้ิออน  ใหท้่านไดซ้ื้อของ

ฝากมากมายหลากหลายชนิด อาทิเช่น ขนมชนิดต่างๆ ผลไมต้ามฤดูกาล และพิเศษสุดกบัรา้น 

100 เยน ทีทุกอยา่งในรา้นราคาเพียง 100 เยนเท่าน้ัน 

ค า่ อิสระอาหารค า่ ตามอธัยาศยั 

พกัท่ี  โรงแรม ROUTE INN HOTEL / NAGOYA SAKAE TOKYU INN HOTEL หรือระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีหา้ นาโกย่า – เกียวโต – ปราสาททอง – ปราสาทโอซากา้ – ดิวตี้ ฟรี - ชินไซบาชิ - สนามบิน

โอซากา้ 

 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่เกียวโต น าท่านชม วัดคินคะคุจ ิ

หรือ ปราสาททอง สรา้งโดยโชกุน อาชิคางะ โยชิมิสึ เพ่ือ

เป็นสถานท่ีพกัผ่อน ต่อมาบุตรชายของท่านไดด้ัดแปลงให้

เป็นวดั แต่ปราสาทเดิมไดถู้กไฟไหมใ้นปี พ.ศ.2493 และ

สร้างข้ึนใหม่เมื่อปี พ.ศ.2498 ปราสาทโดยรอบปิดด้วย

ทองค าเปลวอย่างสวยงาม ใหท้่านไดด่ื้มด า่กบัความสะอาด

ใสของสระน ้าท่ีสามารถสะทอ้นใหเ้ห็นภาพตวัปราสาทไดอ้ยา่งงดงาม 

จากน้ันน าท่านเดินทางชมบริเวณโดยรอบของ ปราสาทโอ

ซากา้ (ไม่รวมค่าเขา้ปราสาท) ซ่ึงถือไดว้่าเป็นสัญลักษณ์

ของเมือง สมัผสัความยิ่งใหญ่และชมนิทรรศการท่ีจดัแสดงอยู่

ภายใน ซ่ึงเล่าถึงความเป็นมาของปราสาท รวมทั้งประวติัและ

ขา้วของเคร่ืองใช ้ต่างๆของโชกุน ฮิเดโยชิโตโยโตมิ ผูม้ีค าสัง่

ใหก้อ่สรา้งปราสาทแห่งน้ี 

จากน้ันน าท่านชอ้ปป้ิงสินคา้เคร่ืองส าอางค ์อาหารเสริม เคร่ืองประดับคุณภาพดีท่ีรา้นคา้ปลอด

ภาษีดิวตี้ ฟรีย่าน ชินไซบาชิ ย่านชอ้ปป้ิงช่ือดังของนครโอซากา้ ภายในย่านน้ีมีรา้นคา้เก่าแก่

ปะปนไปกบัรา้นคา้อนัทนัสมยั และสินคา้หลากหลายรูปแบบทั้งส าหรบัเด็ก และผูใ้หญ่ ซ่ึงยา่นน้ี

ถือวา่เป็นยา่นแสงสี และบนัเทิงชั้นน าแห่งหน่ึงของนครโอซากา้ อีกทั้งยงัมีรา้นอาหารทะเลข้ึนช่ือ

มากมาย ซ่ึงเสน่หอ์ยา่งหน่ึงคือ ทุกรา้นจะประดบัประดารา้นของตนดว้ยแสงไฟนีออนซ่ึงดดัท าให้

เป็นรูปปู กุง้ และปลาหมึก ซ่ึงนักท่องเท่ียวใหค้วามสนใจและแวะถ่ายรูปกนัเป็นท่ีระลึกอยา่งมาก 



 
 

และรา้นคา้ทุกแห่ง จะพยายามสรา้งจุดเด่นใหแ้ก่รา้นของตนใหไ้ดม้ากท่ีสุด เพ่ือดึงดูดลูกคา้ให้

เขา้มาใชบ้ริการ สญัลกัษณเ์ด่นของยา่นน้ีคือ ตึกรูปเคร่ืองหมายการคา้ของกูลิโกะ ผลิตภณัฑข์นม

ช่ือดงัจากญ่ีปุ่นนัน่เอง  

 

 

 

 

 

 

 

 

เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาชอ้ปป้ิงของท่าน อิสระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

 สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่สนามบินคนัไซ เพื่อเตรียมตวัเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ 
 

วนัท่ีหก  สนามบินคนัไซ – กรุงเทพ ฯ 
 

00.10 น. เหินฟ้าสู่กรุงเทพ ฯ โดยสายการบิน AIR ASIA X เท่ียวบินท่ี XJ611 บริการอาหารและ

เคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 

04.00 น. ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ... 

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

 
 

อตัราค่าบริการ 
 

 

ก าหนดการเดินทาง 
 

ผูใ้หญ ่

หอ้งละ  

2-3 ท่าน 

พกัเด่ียว

เพิ่ม 

ราคาไม่รวม

ตัว๋เครื่องบิน 

15 – 20 พฤษภาคม 2561 32,999 8,000 24,999 

16 – 21 พฤษภาคม 2561 32,999 8,000 24,999 

22 – 27 พฤษภาคม 2561 32,999 8,000 24,999 

23 – 28 พฤษภาคม 2561 33,999 8,000 25,999 

 



 
 

 
** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 10,000 บาท 

***ค่าบรกิารขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถิ่น 

ท่านละ 3,500 เยน /ทรปิ/ต่อท่าน*** 
 

 

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตอ้งยกเลิก 30 วันก่อนการเดินทางเท่านั้น ไม่เช่นนั้นทาง

บรษิัทจะไม่คืนมดัจ  าไม่ว่าดว้ยกรณีใดๆทั้งสิ้ น เพราะว่าทางบรษิัทไดท้  าการจา่ยค่าตัว๋

ไปใหก้ับการสายการบินเรียบรอ้ยแลว้ โปรดอ่านขอ้ความใหถ่ี้ถว้นก่อนการจองทัวร ์

ทุกครั้ง เพื่อประโยชนแ์ก่ตวัท่านเอง  

 

การเดินทางในแต่ละครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ  านวน 30 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ  านวนดังกล่าว 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา 

กรุณาช าระมัดจ  า ท่านละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลงั ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืน

มัดจ  าทั้งหมด เน่ืองจากทางบริษัทฯ ไดช้  าระค่าตัว๋เครื่องบินเต็มใบใหก้ับสายการบินเป็นท่ีเรียบรอ้ย 

ยกเวน้ค่าภาษีน ้ามนัท่ียงัมิไดช้  าระ ค่าทวัรส่์วนท่ีเหลือ กรุณาช าระ 21 วนัก่อนการเดินทาง 

หมายเหต ุ 1. ตัว๋เม่ือออกแลว้ ไม่สามารถรีฟันดไ์ด ้อนัเน่ืองจากเง่ือนไขของสายการบิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญีปุ่่นใหก้บัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพ านกัระยะสั้นใน

ประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียว เยี่ยมญาต ิหรือ

ธุรกิจ จะตอ้งยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขา้เมือง เพ่ือยืนยนัการมีคุณสมบตักิารเขา้

ประเทศญี่ปุ่น* ดงัต่อไปน้ี 

1. ตัว๋เครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น ทางทวัรจ์ดัเตรียมให ้

2. สิ่งที่ยืนยนัว่าท่านสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยท่ีอาจเกิดข้ึนในระหว่างท่ีพ านกัใน

ประเทศญี่ปุ่นได ้(เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 

3. ช่ือ ท่ีอยู่ และหมายเลขตดิตอ่ในระหว่างท่ีพ านกัในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรูจ้กั 

โรงแรม และอื่นๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรียมให ้

4. ก าหนดการเดินทางระหว่างท่ีพ านกัในประเทศญี่ปุ่น ทางทวัรจ์ดัเตรียมให ้



 
 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไมเ่กิน 20 กก.  ค่ารถรบั-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน  ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามมื้ อท่ีระบุในรายการ    ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่น (เพราะรฐับาลประกาศยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้บัคนไทย ผูท่ี้

ประสงค์จะพ านักระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15 วนั) **ถา้กรณีท่ีทางรัฐบาลประกาศใหก้ลับมาใชวี้ซ่า      

ผูเ้ดินทางจะตอ้งเสียค่าใชจ้า่ยในการท าวีซ่าเพ่ิม ท่านละ 1,700 บาท** 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล 

ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มินิบาร์ในหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ  (กรุณา

สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้ริการ) 

 ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 3,500 /ทริป/ตอ่ท่าน 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่น (เพราะรฐับาลประกาศยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้บัคนไทย ผูท่ี้

ประสงคจ์ะพ านักระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่นไมเ่กิน 15 วนั) 

เง่ือนไขการช าระค่าบริการ 

1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 10,000 บาทต่อท่านเพ่ือส ารองท่ีนัง่  

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 21 วนั 

กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่าน

ถูกปฏิเสธการจา่ยเงินไมว่า่กรณีใดๆ ใหถื้อวา่นักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัรน้ั์นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท 

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

วนัเวลาดังกล่าวและวนัหยุดนักขัตฤกษ์ ท่ีรัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวนัหยุดท าการของทาง

บริษัท 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือ

เอเจนซ่ี(ผูม้ีช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัท

อยา่งใดอย่างหน่ึงเพ่ือแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณอ์กัษร ทางบริษัทไมร่บัยกเลิกการ

จองผ่านทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 



 
 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูม้ีช่ือใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัทอย่างใด

อย่างหน่ึงเพ่ือท าเร่ืองขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการ

มอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ให้

ครบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1 ยกเลิกกอ่นวนัเดินทางไมน่้อยกวา่ 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้  

2.2 ยกเลิกกอ่นวนัเดินทางน้อยกวา่ 15 วนั ไมคื่นเงินค่าบริการท่ีช าระแลว้ทั้งหมด 

ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหักค่าใชจ้่ายท่ีไดจ้่ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการน า

เท่ียวใหแ้กนั่กท่องเท่ียว เช่น การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีต้องการนัตีมัดจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ 

Extra Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือ

ค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท 

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

วนัเวลาดังกล่าวและวนัหยุดนักขัตฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวนัหยุดท าการของทาง

บริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไมถึ่ง 15 คน  

 
เง่ือนไขและขอ้ก าหนดอื่นๆ 

1. ทวัรน้ี์ส าหรบัผูม้ีวตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทวัรน้ี์เป็นทวัรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไมว่่าบางส่วน

หรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่า

บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้กท่่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกวา่ 15 ท่าน 

โดยจะแจง้ใหก้ับนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางส าหรับ

ประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทาง

นักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ีทาง

บริษัทก าหนดเพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายินดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหน้า

ช่ือ เลขท่ีหนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิได้

ส่งหน้าหนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการช าระเงินมดัจ า 



 
 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหส้อดคลอ้ง

กบัสถานการณ ์ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี บริษัทจะค านึงถึง

ความปลอดภยัของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้า่ยใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของนักท่องเท่ียว

ท่ีมิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  

อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการ

บริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดังน้ัน 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาค่าบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียน

เงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลง

เท่ียวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไมม่ีอ านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่

มีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอ านาจของบริษัทก ากบัเท่าน้ัน  

 

ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์มเ่กิน 100 มิลลิลิตรต่อ

ช้ิน และรวมกนัทุกช้ินไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน า

ออกมาใหเ้จา้หน้าท่ีตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย ์อนุญาตใหถื้อได้ท่านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถ้าส่ิงของ

ดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกว่าท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน

เท่าน้ัน  
 

2. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณก์ีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่

และฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

3. ประเทศญ่ีปุ่น มีกฎหมายหา้มน าผลิตภณัฑท่ี์ท ามาจากพืช และเน้ือสตัวทุ์กชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผกั ผลไม้

สด  ไข่ เน้ือสตัว ์ไสก้รอกฯ เพ่ือเป็นการป้องกนัโรคติดต่อท่ีจะมาจากส่ิงเหล่าน้ี หากเจา้หน้าท่ีตรวจพบ จะตอ้ง

เสียค่าปรบัในอตัราท่ีสูงมาก 

  
 


