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ก ำหนดกำรเดินทำง  

ฉีกกฎการท่องเที่ยวแบบเดิม ๆ ที่หวงัจะจองทวัรจ์ากบรษิทัทวัรใ์นเมืองหลวง มาจองทวัรจ์าก

บรษิทัทวัรต์า่งจงัหวดัที่มีค่าบรหิารจดัการส าหนกังานนอ้ยกว่า ราคาทวัรเ์ลยถูกกว่า แตคุ่ณภาพ

การบรกิารเหมือนกนั เสน้ทาง และโปรแกรมทวัรไ์ม่แตกตา่งกนั (แตต่อ้งเลือกบรษิทัทวัรท์ี่จด

ทะเบียนกบัส านกัทะเบียนธุรกิจน าเท่ียวท่ีถูกตอ้งเท่านั้น) ศกัยภาพในการท างานของเจา้หนา้ที่ไม่

แตกตา่งกนั 
วันแรก กรุงเทพฯ 
20.30 น. คณะพร้อมกนัท่ีสนามบนิดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 3 ประตูทางเข้าท่ี  

... เคาน์เตอร์ ............. สายการบิน NOK SCOOT เจ้าหน้าท่ีบริษัทฯคอยต้อนรับและ  
อํานวยความสะดวกให้ทา่นก่อนขึน้เคร่ือง  
** สายการบิน NOK SCOOT ท าการบินด้วยเคร่ืองบิน BOEING 777-200 ที่น่ังแบบ  

เที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล  น าทา่นลดัฟ้าสูแ่ดนปลาดบิ สมัผสัความสวยงามและความหลากหลายของ
ขนบธรรมเนียม ประเพณี วฒันธรรมซึง่เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั ชมสญัลกัษณ์ของญีปุ่น่ ภเูขาไฟฟูจ ิ
ลอ่งทะเลสาบอาช ิ ชอ้ปกระหน ่า ณ โกเทม็บะ เอา้ทเ์ลต็และยา่นชนิไซบาช ิยา่นชอ้ปป้ิงชื่อดงัของโอ
ซากา้ สมัผสัประสบการณ์นัง่รถไฟชนิคนัเซน็ความเรว็สงูของญีปุ่น่ แวะสกัการะศาลเจา้ศกัดิส์ทิธิช์ื่อดงั 
ณ เกยีวโต  พเิศษใหท้า่นไดแ้ชอ่อนเซน็สไตลญ์ีปุ่น่ พรอ้มทานบุฟเฟต่ข์าปยูกัษ์ เทีย่วเตม็วนัก่อน
เดนิทางกลบั!!  
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3-4-3 (415 ที่น่ัง) น า้หนักกระเป๋าเดนิทางขาไป 20 กก. ขากลับ 30 กก. บริการเสิร์ฟอาหารร้อน
พร้อมเคร่ืองดื่มทัง้ขาไปและขากลับ ** 

วันท่ีสอง สนามบินนาริตะ – ล่องทะเลสาบอาชิ – หุบเขาโอวาคุดานิ-– โกเทม็บะ เอ้าท์เล็ต – ทะเลสาบคาวา
คุชิโกะ 

00.35 น. ออกเดนิทางสู่ สนามบินนาริตะ โดยสายการบิน NOK SCOOT เที่ยวบินท่ี ………... 
08.35 น. ถึง สนามบินนาริตะ (เวลาท้องถ่ินเร็วกวา่ไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกาของทา่นเป็นเวลาท้องถ่ิน 

เพ่ือสะดวกในการนดัหมาย) หลงัผา่นพิธีการทางตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว  
นําทา่นสมัผสัความงามราวกบัภาพวาดกบัรายการ  ล่องทะเลสาบอาชิ จาก สถานี   โมโตฮาโกเน่ 
สู ่สถานีฮาโกเน่มาจิ สมญา ราชินีแห่งทะเลสาบ วนัท่ีอากาศแจม่ใสบนผืนนํา้ทา่นสามารถมองเห็น
เงาสะท้อนสวยงามของ เม้าท์ ฟูจิ ความงามของทะเลสาบแหง่นี ้เกิดจากการก่อตวัของลาวาภเูขาไฟ
ฟจูิทําให้ปิดทางออกของนํา้ในทะเลสาบ  
เปล่ียนบรรยากาศนําทา่น น่ังรถขึน้ชมหุบเขาโอวาคุดานิ หรือ บ่อแร่ก ามะถันเดือด ท่ีควนัพวยพุง่
ออกมาแยกเป็นบอ่น้อยใหญ่เตม็หบุเขาและบอ่นํา้แร่เดือดท่ีสามารถต้มไขใ่ห้สกุได้และไขท่ี่ได้จะมีสีด า 
เชิญลิม้ลองรสชาตคิวามอร่อย โดยเช่ือกนัวา่ หากได้รับประทานไข่ด ามหัศจรรย์ 1 ฟอง จะท าให้มี
อายุยืนยาวเพิ่มอีก 7 ปี 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นําทา่นสู ่โกเทม็บะ พรีเม่ียม เอ้าท์เล็ต ท่ีรวบรวมสินค้าแบรนด์เนมดงัระดบัต้นๆทัว่โลกมาไว้
ด้วยกนั ณ บริเวณ TOMEI EXPRESSWAY ท่ีเช่ือมระหวา่ง เม้าท์ไฟฟจีู-ฮาโกเน ่มหานครโตเกียว 
ชว่งช้อปกระหน่ํา!  สินค้าปลอดภาษี หลากสไตล์ย่ีห้อดงัเกือบ 200แบรนด์ ไมว่า่จะเป็น GUCCI, 
AMINI, PRADA, NIKE, DESILE, BALLY, COACH, GAP  HUGO BOSS, VERSACE, YVES 
SAINT LAURENT, RIVE GAUCHE หรือจะเป็นหมวดสินค้า INTIMATE APPAREL อาทิ KID BLUE, 
TRIUMPH  หรือจะเป็นหมวด  HOME FASHION, FRAGRANCE OUTLET ฯลฯ นอกจากนี ้ยงัมี
หมวดสินค้าอ่ืน ๆ อาทิเชน่ รองเท้า กระเป๋า เสือ้ผ้าเดก็ ซึง่ทกุชิน้เป็นของแท้ราคาถกูพิเศษกวา่ใน
สรรพสินค้าท่ีรวบรวมไว้ในพืน้ท่ีกวา่ 400,000 ตารางฟตุ นบัได้วา่เป็นสวรรค์ของทัง้นกัช้อปชาวญ่ีปุ่ น 
และนกัทอ่งเท่ียวผู้มาเยือนอยา่งแท้จริง 
สมควรแก่เวลานําทา่นเข้าท่ีพกับริเวณ ทะเลสาบคาวาคุชิโกะ ณ ROUTE INN LAKE 

KAWAGUCHI HOTEL หรือเทียบเทา่ 

ค่ํา รับประทานอาหารค ่าในห้องอาหารของรีสอร์ท สุดสุด ! กับเมนูพเิศษ ขาปูยักษ์ เสิร์ฟแบบไม่

อัน้ !  
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พกัผอ่นกบัการแช ่ออนเซ็น นํา้แร่ธรรมชาตผิา่นความร้อนใต้พิภพเพ่ือผอ่นคลายความเม่ือยล้าเลือด

ลมเดนิดีเสริมสขุภาพให้กระปร่ีกระเปร่าผิวพรรณสดใสมีนํา้มีนวลชว่ยระบบการเผาผลาญของร่างกาย

ให้อยูใ่นสภาพคงท่ีความอศัจรรย์แหง่การอาบนํา้แร่แบบญ่ีปุ่ นน่ีเองทําให้มีผู้กลา่ววา่  => หากมาที่

ญ่ีปุ่นแล้วไม่ได้ลงอาบน า้แร่ก็เหมือนกับว่าท่านมาไม่ถงึญ่ีปุ่น ! 

วันท่ีสาม ทะเลสาบคาวาคุชิโกะ – ลานสกีฟูจิเทน็ (ภูเขาไฟฟูจิ) –โอชิโนะ ฮัคไค – น่ังรถไฟชินคันเซ็น  
– นาโงย่า 

เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

นําทา่นเดนิทางสู ่ลานสกี ฟูจิเทน็ ให้ทา่นต่ืนตาต่ืนใจกบัลานสกีหิมะอนัขาวโพลน ซึง่เป็นลานสกี
อนัดบัหนึง่ของ จงัหวดัยามานาชิ สนกุกบัการเลน่หิมะด้วย สโนว์สเล็ต หรือ กระดานเล่ือนหมิะ 
ทา่มกลางทศันียภาพธรรมชาตแิสนคลาสสิค  
หมายเหตุ : เดือนเมษายน เปล่ียนจากลานสกีฟูจิเทน็เป็นภูเขาไฟฟูจิแทน 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
จากนัน้นําทา่นสู ่โอชิโนะ ฮัคไค (OSHINO HAKKAI) บอ่นํา้ธรรมชาตกิบัความเล่ือมใสศรัทธาความ

เช่ือใน ภเูขาไฟศกัดิส์ิทธ์ิฟจีูยามา่ กบัเวลาแสนยาวนานจากการละลายของหิมะของบนภเูขาไฟฟจีูท่ี

ไหลซมึลกึลงพืน้พิภพปฎิบตักิารซมึซบับริเวณท่ีลุม่ทําให้เกิดนํา้ซมึขงัขยายวงกว้างกลายเป็นบอ่ขนาด

ยอ่มนํา้ในบอ่แตล่ะบอ่ใสสะอาดจนเกิดสะท้อนท่ีสวยงาม ตอ่มาในปี ค.ศ. 1985 สถานท่ีแหง่นีไ้ด้รับ

การคดัเลือกเป็น 1ใน100 อนัดบัแหลง่นํา้จากธรรมชาตท่ีิดีท่ีสดุของญ่ีปุ่ น ทา่นสามารถเลือกซือ้สินค้า

พืน้เมืองตา่งๆ  และสินค้าเกษตรกรรมท่ีชาวบ้านนํามาขายระหวา่งทางได้  ไมว่า่จะเป็นผกัภเูขาท่ีสด

กรอบ ผลไม้อบแห้ง ถัว่ มนัญ่ีปุ่ น และอ่ืนๆ อีกมากมาย  

นําทา่นเปล่ียนอิริยาบถสูก่าร น่ังรถไฟชินคันเซ็น รถไฟวิ่งท่ีเร็วท่ีสดุในญ่ีปุ่ น และเคยได้ช่ือวา่เป็น

รถไฟท่ี วิ่งเร็วท่ีสดุในโลก นําทา่นนัง่จาก สถานีรถไฟโตโยฮาชิ สูจ่ดุหมายปลายทางสถานีรถไฟนา

โงย่า ด้วยความเร็วสงูสดุ 240 กิโลเมตรตอ่ชัว่โมง โดยรถไฟชินคนัเซนมีสถิตกิารเดนิรถคลาดเคล่ือน

จากตารางเวลาเพียงปีละ 36 วินาทีเทา่นัน้ นําทา่นเดนิทางเข้าสูต่วั เมืองนาโงย่า ท่ีเก่าแก่ของญ่ีปุ่ น 

ปัจจบุนัเป็นเมืองเอกของจงัหวดัไอจิ มีขนาดใหญ่อนัดบั 4 ของประเทศญ่ีปุ่ นมีลกัษณะรูปร่างผงัเมือง

คล้ายป ูบรรยากาศเหมือนเมืองเล็กท่ีมีขนาดใหญ่ด้วยกลิ่นไอแหง่ความเป็นเมืองสงบอบอุน่อนัแสนโร

แมนตคิอบอวลด้วยมนต์เสนห์่ท่ีแฝงตวัไว้ในทกุอณขูองเมือง  
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ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร  
จากนัน้นําทา่นเข้าท่ีพกั นาโงย่า ณ NAGOYA SAKAE HOTEL หรือเทียบเทา่ 

วันท่ีส่ี นาโงย่า – เกียวโต – ปราสาททองคินคาคูจิ – วัดคิโยมิสึ –ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – ช้อปป้ิงชินไซ
บาชิ – โอซาก้า 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําทา่นสู ่เกียวโต เมืองหลวงเก่าแก่ของญ่ีปุ่ น ...นําทา่นชม คินคาคูจ ิหรือ ปราสาททอง (Golden  

Pavilion) เดมินัน้เป็นสถานท่ีพกัตากอากาศของ โชกนุโยชิมิส ึแหง่ตระกลูอาชิคางะ ผู้ โดง่ดงั มาจาก
ภาพยนตร์เร่ือง เณรน้อยเจ้าปัญญาอิคคิวซัง ปราสาทนี ้สร้างขึน้ใหมใ่นปี ค.ศ. 1955 หลงัจากท่ีได้
ถกูไฟไหม้ไปเม่ือปี ค.ศ.1950 ซึง่ได้ถอดแบบจําลองโครงสร้างจากของจริงในยคุศตวรรษท่ี  14 ตวั
อาคารมี  3 ชัน้ ตวัเรือนเป็นสีทองจาก ทองค าเปลว จดุเดน่ของปราสาทแหง่นีก็้คือ รูปหล่อนก
ฟีนิกซ์บนยอดปราสาท โดยรอบปราสาทมีลําธารใสสะอาดทําให้เกิดภาพสะท้อนผิวนํา้แสนสวยราว
ภาพวาดและภายในบริเวณปราสาทนัน้มีสวนญ่ีปุ่ นจดัแตง่ไว้อยา่งสวยงาม  
จากนัน้เดนิทางสู ่วัดคิโยมิสึ หรือ วัดน า้ใส ท่ีตัง้อยูบ่ริเวณเนินเขาฮิงาชิยามา่ เชิญด่ืม นํา้ศกัดิส์ิทธ์ิ
สามสาย อนัเกิดจากธรรมชาต ิไหลมาจากเทือกเขา ณ วดัแหง่นีมี้ช่ือเสียงด้วยห้องโถงกลางของวดัท่ี
ถกูจดัให้เป็นสมบตัแิหง่ชาต ิซึง่มีระเบียงไม้ท่ีสร้างย่ืนออกนอกตวั อาคารของวิหารโดยมีเสาคํา้ถึง 139 
ต้น เป็นจดุชมวิวของตวัเมืองได้อยา่งกว้างไกลสดุตา 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นําทา่นเข้าชม ฟูชิมิ อินาริ ชายส์ หรือ ศาลเจ้าพ่อจิง้จอกขาว  
สร้างขึน้จากความร่วมมือร่วมใจของกลุม่ชาวนาเพ่ือบชูาสนุขัจิง้จอกซึง่เช่ือกนัวา่เป็นทตูสง่สาร  
ของเทพเจ้าแหง่การเก็บเก่ียว สมัผสัความสง่างาม โทริอิ หรือ ซุ้มประตญ่ีูปุ่ นโบราณจํานวน  
มากกวา่หม่ืนคูซุ่้มประต ูตัง้เรียงรายกนัจนกลายเป็นอโุมงค์โทริอิรวมแล้วความยาวประมาณ  
4,000 เมตร ด้วยเงินบริจาคของแรงแหง่ศรัทธาบรรดานกัธุรกิจท่ีประสบความสําเร็จสร้าง  
ถวายสกัการะ ณ ศาลเจ้าแหง่นี ้ท่ีเราทา่นคุ้นตาด้วย เสา ไม้สีแดง ในฉากภาพยนตร์ดงั เกอิชา  

 จากนัน้นําทา่นสู ่เมืองโอซาก้า เป็นเขตเศรษฐกิจท่ีใหญ่ท่ีสดุเป็นอนัดบั 2 และเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสดุ

เป็นอนัดบั 3 ของประเทศญ่ีปุ่ น ...นําทา่นสู ่ย่านชินไซบาชิ ยา่นช้อปปิง้ช่ือดงัของโอซาก้า ภายในยา่น

นีท้า่นจะพบกบัร้านค้าเก่าแก่ปะปนกนัไปกบัร้านค้าอนัทนัสมยั และสินค้าหลากหลายประเภท

หลากหลายรูปแบบทัง้สําหรับเดก็และผู้ใหญ่ ซึง่ยา่นนีถื้อวา่เป็นยา่นแสงสีและบนัเทิงชัน้นําแหง่หนึง่

ของโอซาก้า อีกทัง้ยงัมีร้านอาหารทะเลขึน้ช่ือมากมาย ซึง่เสนห์่อยา่งหนึง่ของยา่นนีคื้อ ทกุร้านค้าจะ

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%8D%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99
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ประดบัประดาร้านของตนด้วยแสงไฟนีออนซึง่ดดัทําให้เป็นรูปป ูกุ้ ง และปลาหมกึ ซึง่นกัทอ่งเท่ียวให้

ความสนใจและแวะถ่ายรูปกนัเป็นท่ีระลกึอยา่งมาก และร้านค้าทกุแหง่ จะพยายามสร้างจดุเดน่ให้แก่

ร้านของตนให้ได้มากท่ีสดุ เพ่ือดงึดดูลกูค้าให้เข้ามาใช้บริการ สญัลกัษณ์เดน่ของยา่นนีคื้อ ตกึรูป

เคร่ืองหมายการค้าของ กลูิโกะ ผลิตภณัฑ์ขนมช่ือดงัจากญ่ีปุ่ นนัน่เอง อิสระเพ่ือให้ทา่นเลือกหาซือ้ของ

ต้องใจนานาชนิด อาทิ เคร่ืองสําอางค์  เสือ้ผ้า  รองเท้า  กระเป๋า  เคร่ืองไฟฟ้า ฯลฯ ตามอธัยาศ้ย  

***อาหารค ่าอิสระตามอัธยาศัยเพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า*** 

จากนัน้นําทา่นเข้าท่ีพกั โอซาก้า ณ SHIN OSAKA ESAKA TOKYU INN HOTEL หรือเทียบเทา่ 

วันท่ีห้า โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า – ห้างอีออน – สนามบินคันไซ – กรุงเทพฯ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

นําทา่นสู ่ปราสาทโอซาก้า ซึง่เป็นปราสาทท่ียิ่งใหญ่ท่ีสดุของญ่ีปุ่ น สร้างโดยโชกนุ   โตโยโตมิ ฮิเดโย
ชิ เป็นสญัลกัษณ์อนัโดดเดน่ของโอซาก้า โอบล้อมด้วยกําแพงหินแกรนิตขนาดใหญ่ ซึง่แรงงานสมยั
โบราณสร้างได้อยา่งประณีตงดงามมาก โดยการเกณฑ์แรงงานกวา่หม่ืนคนมาร่วมก่อสร้างแสดงให้
เห็นถึงความนา่อศัจรรย์ของฝีมือมนษุย์ในอดีต ตวัปราสาทท่ีสงูเดน่นัน้ปัจจบุนัถกูดดัแปลงเป็น
พิพิธภณัฑ์ให้ทา่นได้ชมแบบจําลองโบราณวตัถตุา่งๆ นอกจากนีท้า่นยงัสามารถชมทศันียภาพอนั
งดงามของ เมืองโอซาก้าได้จากจดุชมวิวทัง้ส่ีด้านบริเวณชัน้บนสดุของปราสาทอีกด้วย  
นําทา่นเดนิทางสู ่อีออนพลาซ่า ช้อปปิง้มอลล์ขนาดใหญ่ อิสระทา่นได้เลือกซือ้สินค้าจากร้านค้าตา่ง 

ๆ ไมว่า่จะเป็นเสือ้ผ้า กระเป๋า-รองเท้า ของแตง่บ้าน ของท่ีระลกึ ฯลฯ ภายในอาคารยงัมี ห้างจสัโก้ ให้

ทา่นช้อปปิง้ตอ่อยา่งเพลิดเพลินสนกุสนานกบัการจบัจา่ยสินค้าของร้าน 100 Yen ซึง่สินค้าทกุ ๆ อยา่ง

ในร้านราคาชิน้ละ 100 เยน ไมลื่มแวะซือ้ของฝากทางกรุงเทพฯ อาทิ ขนมโมจิ , เบนโตะ , ผลไม้สด 

และแห้ง , ลกูอมขนมขบเคีย้ว ฯลฯ 

***อาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัยเพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า*** 
สมควรแก่เวลา กรุณาตรวจเช็คสัมภาระให้เรียบร้อย เพ่ือเตรียมตัวเดนิทางสู่สนามบินเพ่ือ
กลับกรุงเทพ ฯ 

18.00 น. ออกเดนิทางสู ่ประเทศไทย โดยสายการบิน NOK SCOOT เที่ยวบินท่ี ............ 

22.00 น. ถึงสนามบนิดอนเมืองโดยสวสัดภิาพ 

เท่ียว ให้ถกูใจ ไปกบัเรา เท่ียวสนกุทวัร์ 085 384 0228 / 081 415 5955 
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ก าหนดการเดนิทาง : 22 – 26 มีนาคม 2558 
ผู้ใหญ่พกัห้องละ 2 ทา่น 36,900 บาท 

พกัห้องเด่ียว เพิ่มทา่นละ  6,500 บาท 
***ไม่มีราคาเดก็*** 

หมายเหตุ  :  การเดนิทางแตล่ะครัง้ต้องมี ผู้ใหญ่ไม่น้อยกว่า 25 ท่าน ถ้าผู้ โดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว บริษัทขอสงวน
สิทธ์ิในการเล่ือนการเดนิทางหรือเปล่ียนแปลงราคา 
 
ก าหนดการเดนิทาง : 26 – 30 มีนาคม 2558 
       30 มีนาคม – 03 เมษายน 2558 

ผู้ใหญ่พกัห้องละ 2 ทา่น 39,900 บาท 

พกัห้องเด่ียว เพิ่มทา่นละ  6,500 บาท 
***ไม่มีราคาเดก็*** 

หมายเหตุ  :  การเดนิทางแตล่ะครัง้ต้องมี ผู้ใหญ่ไม่น้อยกว่า 25 ท่าน ถ้าผู้ โดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว บริษัทขอสงวน
สิทธ์ิในการเล่ือนการเดนิทางหรือเปล่ียนแปลงราคา 
 
ก าหนดการเดนิทาง : 3 – 7, 7 – 11, 11 – 15, 15 – 19, 19 – 23 เมษายน 2558 

ผู้ใหญ่พกัห้องละ 2 ทา่น สอบถาม.- 
พกัห้องเด่ียว เพิ่มทา่นละ  6,500 บาท 
***ไม่มีราคาเดก็*** 

หมายเหตุ  :  การเดนิทางแตล่ะครัง้ต้องมี ผู้ใหญ่ไม่น้อยกว่า 25 ท่าน ถ้าผู้ โดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว บริษัทขอสงวน
สิทธ์ิในการเล่ือนการเดนิทางหรือเปล่ียนแปลงราคา 
 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสภาวะอากาศ 

การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กับอัตราแลกเปล่ียนของ

เงนิสกุลเยน 
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อัตราค่าบริการรวม 
 คา่ตัว๋เคร่ืองบนิเดนิทางไป-กลบั ชัน้ประหยดั ตามเส้นทางและสายการบนิ ท่ีระบใุนรายการ  

 คา่ท่ีพกัห้องละ 2 ทา่น / คา่พาหนะ / คา่อาหาร / คา่เข้าชมตามสถานท่ีตา่ง ๆ ตามท่ีระบใุนรายการ  

 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง คุ้มครองทา่นละ  1 ล้านบาท  กรณีรักษาพยาบาล 5 แสนบาท 

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ คา่ขนกระเป๋าเดนิทางทา่นละ 1 ใบ นํา้หนกัไมเ่กินทา่นละ 20 กิโลกรัม 

 
อัตราค่าบริการไม่รวม 
 คา่ใช้จา่ยสว่นตวั  อาทิเชน่ คา่โทรศพัท์ , คา่ซกัรีด , คา่อาหารและเคร่ืองดื่มนอกเหนือจากในรายการ  

 คา่นํา้หนกักระเป๋าเดนิทางท่ีเกินจากสายการบนิกําหนด  

 คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7%  และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3%  (กรณีลกูค้าต้องการใบเสร็จรับเงินแบบเตม็รูปแบบ)  

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าช่ัวคราวเข้าประเทศญ่ีปุ่น (ส าหรับผู้ถือหนังสือเดนิทางไทย) 

 คา่สินนํา้ใจสําหรับมคัคเุทศก์, คนขบัรถ, หวัหน้าทวัร์ 1500 เยน/คน/ทริป   

 
เงื่อนไขการส ารองท่ีน่ัง 
 กรุณาสํารองท่ีนัง่โดยการชําระมดัจํา ภายใน 3 วัน หลังจากส ารองท่ีน่ัง 

o เดือนมีนาคม  ทา่นละ 15,000 บาท 

o เดือนเมษายน ทา่นละ 20,000 บาท 

 กรุณาชําระคา่ใช้จา่ยสว่นท่ีเหลือทัง้หมดก่อนการเดนิทางอยา่งน้อย 30 วนัทําการ 

 
เงื่อนไขการยกเลิก 
 กรณียกเลิกการเดนิทางน้อยกวา่ 31 วนั ก่อนการเดนิทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคา่มดัจํา  

 กรณียกเลิกการเดนิทางน้อยกวา่ 15 วนัทําการ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหกัคา่บริการ 100% ของราคาทวัร์ 

 
หมายเหตุ 
 กรณีเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนัน้ ๆ ปฏิเสธการเข้า-ออก ด้วยเหตผุลใดก็ตาม ถือเป็นเหตผุลซึง่อยู่

นอกเหนืออํานาจและความรับผิดชอบ  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นเงินทัง้หมด  
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 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมรั่บผิดชอบคา่ใช้จา่ยใด ๆ ในกรณีท่ีเกิดเหตสุดุวิสยั เชน่ การยกเลิก หรือลา่ช้าของสายการ

บนิ, อบุตัเิหตุ, ภยัธรรมชาติ, การนดัหยดุงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสญูหายตามสถานท่ีตา่ง ๆ ท่ีเหนืออํานาจ

ควบคมุของบริษัทฯ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า ในกรณีท่ีมีการขึน้ลงของเงินตรา

ตา่งประเทศ  และจากการปรับขึน้คา่นํา้มนัของสายการบนิ  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการทอ่งเท่ียวได้ตามความเหมาะสม ทัง้นีจ้ะยดึถือผลประโยชน์ของคณะ

ผู้ เดนิทางเป็นสําคญั และบริษัทฯ ยงัคงรักษามาตรฐานการบริการเชน่เดมิ  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเม่ือทา่นเดนิทางไปพร้อมคณะ แล้วทา่นงดใช้บริการใด หรือไมเ่ดนิทางพร้อมคณะถือวา่ทา่นสละ

สิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกร้องคา่บริการ และเงินคืน ไมว่า่กรณีใด ๆ ทัง้สิน้  

 

****รายละเอียดเก่ียวกับมาตราการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่นให้กับคนไทย**** 
(เอกสารที่ท่านจะต้องใช้ในการพจิารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ) 

จากมาตราการยกเว้นวีซา่เข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทย ผู้ ท่ีประสงค์จะพํานกัระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไมเ่กิน 15 วนั 
ไมว่า่จะด้วยวตัถปุระสงค์เพ่ือการทอ่งเท่ียว เย่ียมญาต ิหรือธุรกิจ จะต้องย่ืนเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพื่อ
ยืนยนัการมีคณุสมบตักิารเข้าประเทศญ่ีปุ่ น ดงัตอ่ไปนี  ้

1. สิ่งยืนยนัวา่ทา่นสามารถรับผิดชอบคา่ใช้จา่ยท่ีอาจเกิดขึน้ในระหวา่งท่ีพํานกัในประเทศญ่ีปุ่ นได้ เชน่ เงินสด หรือ

บตัรเครตดิ 

คุณสมบัตกิารเข้าประเทศญ่ีปุ่น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญ่ีปุ่นด้สนมาตราการยกเว้นวีซ่า) 
1. หนงัสือเดนิทางต้องมีอายกุารใช้งานเหลืออยู ่6 เดือน และมีหน้าหนงัสือเดนิทางท่ีไมมี่ตราประทบัอยา่งน้อย  3 หน้า  

2. กิจกรรมใดๆท่ีจะกระทําในประเทศญ่ีปุ่ นจะต้องไมเ่ป็นสิ่งท่ีขดัตอ่กฎหมาย และเข้าขา่ยคณุสมบตักิารพํานกัระยะ

สัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบรุะยะเวลาการพํานกัไมเ่กิน 15 วนั  

4. เป็นผู้ ท่ีไมมี่ประวตักิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่ น มิได้อยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏิเสธไมใ่ห้เข้าประเทศ และ

ไมเ่ข้าขา่ยคณุสมบตัท่ีิจะถกูปฏิเสธไมใ่ห้เข้าประเทศ  


