
 

 

 

 

 
 

 
 



 

 

 
 
 
 

วนัแรก  กรงุเทพฯ – สนามบนิสุวรรณภูม ิ- สนามบนิฮาเนดะ 

 

06.30 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิสุวรรณภูม ิช ัน้ 4 ประตูหมายเลข 8 สายการบนิเจแปน แอรไ์ลน ์เคานเ์ตอร ์R เพือ่เตรยีม
ตวัเดนิทาง และผา่นข ัน้ตอนการเช็คอนิ 

09.45 น. เหริฟ้าสูเ่มอืงฮาเนดะ ประเทศญีปุ่่ น โดยเทีย่วบนิที ่JL032 บรกิารอาหาร และเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 
  

 
 
 

17.55 น.   ถงึ เมอืงฮาเนดะ ประเทศญีปุ่่ น หลังจากผา่นขัน้ตอนศลุกากรแลว้น าท่านเดนิทางสูท่ีพ่ัก 
พกัที ่ โรงแรม SHINJUKU GRANBELL HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

 

วนัทีส่อง พระใหญค่ามาครุะ - กระเชา้คาจ ิคาจ ิ- เทศกาลดไูฟทะเลสาบยามานากาโกะ - อาบน า้แรธ่รรมชาต ิ 
                         ทานขาปูยกัษ ์

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงคามาครุะ ทีโ่อบลอ้มดว้ยขุนเขาและป่าไมท้ีค่งความอุดมสมบรูณ์แลเป็นเมอืงทีต่ดิทะเล ซึง่เป็น
ท าเลที่ถูกตอ้งตามหลักฮวงจุย้ จากนั้นน าท่านชม พระพุทธรูปไดบุทส ึหรือ พระอมติตา พุทธ นิโอยุราอิ แปลว่า 

พระพุทธรูปองคใ์หญ่ สรา้งจากส ารดิ เมือ่ปี ค.ศ.1795 ความสงูขององคพ์ระ 11.35 เมตร มนี ้าหนัก 122 ตัน ตัง้อยูก่ลาง
ลานโลง่แจง้ หันหนา้ไปทางมหาสมุทรแปซฟิิก ซึง่อดตีองค ์พระไดป้ระดษิฐานอยู่ในวหิาร แต่เนื่องจากเกดิสนึามไิดพ้ัด

ผา่นหลายครัง้และท าใหว้หิารไดพ้ังทลาย แต ่องคพ์ระไมไ่ดร้ับความเสยีหายแตอ่ย่างใด  

 



 

 

 
 
เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าทา่น ขึน้กระเชา้คาจคิาจ ิเป็นกระเชา้ลอยฟ้าทีใ่ชเ้วลาเพยีง 3 นาทถีงึยอดเขา จากจดุชมววิบนความสูง 1,075 

เมตร ทา่นจะสามารถชมภูเขาไฟฟูจแิละทวิทศันโ์ดยรอบของทะเลสาบคาวากจุใินแบบพาโนรามา 360 องศา 
และในวันทีอ่ากาศแจ่มใสจะสามารถมองเห็นไดไ้กลถงึภเูขาแอลป์ญีปุ่่ นทางตอนใต ้(เทอืกเขาอากาอชิ ิและเทอืกเขาอา

ราคาวะ) (อาจมกีารงดใหบ้รกิารชัว่คราวเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ เชน่ สภาพอากาศไมเ่อือ้อ านวย)    
 



 

 

 
 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เทศกาลดูไฟทะเลสาบยามานากาโกะ ความพเิศษของงานเทศกาลนี้คือ นอกจากจะได ้
สัมผัสกับอากาศหนาวเย็นและหมิะแลว้ ยังไดช้มววิภูเขาไฟฟูจทิีท่ะเลสาบยามานากะซึง่เป็น 1 ในทะเลสาบทัง้ 5 รอบ

ภูเขาไฟฟูจอิกีดว้ย โดยจะมีการจัดงานทัง้ภาคกลางวันและภาคกลางคนืโดยช่วงกลางวันก็จะมีกจิกรรมป้ันตุ๊กตาหมิะ 

สว่นภาคกลางคนืก็จะเป็นการตกแตง่โคมไฟหมิะ (Snow Lantern) รมิทะเลสาบทีส่วยงามและโรแมนตกิมาก 
 

 
 หมายเหต ุ: เทศกาลดูไฟทะเลสาบยามานากาโกะ ประจ าปี 2019 จดัขึน้ระหวา่งวนัที ่20 พฤศจกิายน 2019 

– 05 มกราคม 2020 หากหมดเทสกาลดูไฟแลว้บรษิทัขอสงวนสทิธิน์ าทา่นเดนิทางสู ่โกเทมบะ แฟคทอรี ่
เอา้ทเ์ล็ต แทนเทศกาลดูไฟทะเลาสาบยามานากาโก โกเทมบะ แฟคตอรีเ่ป็นแหลง่รวมสนิคา้น าเขา้และสนิคา้



 

 

แบรนดญ์ีปุ่่ นทีด่งัไปท ัว่โลก พบกบัคอลเลคช ัน่เสือ้ผา้ใหมล่า่สุด อาท ิMK MICHEL KLEIN, MORGAN, 

ELLE, CYNTHIA ROWLEY ฯลฯ เลอืกซือ้กระเป๋าแบรนดเ์นมยีห่อ้ดงัไดท้ีร่า้น BALLY, PRADA, GUCCI, 

DIESEL, TUMOI, GAP, ARMANI ฯลฯ เลอืกดเูครือ่งประดบั และนาฬกิาหรอูยา่ง TAG HEURE, AGETE, 
S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯรองเทา้แฟช ัน่ HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, 

SKECHERS, HOGAN ฯลฯ 
 

ทีพ่กั  โรงแรม FUJI SCHOLE LAND PLAZA หรอืระดบัเดยีวกนั 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม *** ใหท้า่นไดอ้ ิม่อรอ่ยกบัมือ้พเิศษทีม่ขีาปยูกัษใ์หท้า่นได้
ลิม้ลองรสชาตปิูพรอ้มน า้จ ิม้สไตสญ์ีปุ่่ นอยา่งจุใจ หลงัอาหารใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการแช่น า้แรธ่รรมชาต ิ

เชือ่วา่ถา้ไดแ้ช่น า้แรแ่ลว้ จะท าใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขี ึน้ 
 

วนัทีส่าม ลานสกฟูีจเิท็น - พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว - หมูบ่า้นน า้ใสโอชโินะฮคัไค - ชมเทศกาล Illuminations  ณ 

หมูบ่า้นเยอรมนั 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
น าท่านสนุกกับกจิกรรมกลางแจง้ท่ามกลางหมิะ ณ ลานสก ีฟูจเิท็น ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับการเล่นไมก้ระดานเลือ่น

ไดต้ามอัธยาศัย ณ ดนิแดนแหง่นี้ทีซ่ ึง่เป็นสวนสนุกขนาดใหญ่ มกีจิกรรมนอกเหนือจากการเล่นสกมีากมาย เป็นลานสกี

ที่มีชือ่เสยีงและมีฉากหลังเป็นภูเขาไฟฟูจทิี่สวยงามท่านจะไดส้นุกกับลานหมิะขาวโพลน ท่านที่สนใจจะเช่าอุปกรณ์
เครือ่งเล่นสามารถตดิต่อหัวหนา้ทัวรล์่วงหนา้ ราคานี้ไมร่วมคา่เชา่อุปกรณ์เครือ่งเลน่สก ีสโนวส์เลด หรอืครูฝึก ประมาณ 

5000 เยน (ลานสกจีะเปิดใหบ้รกิารหรอืไม ่ขึน้อยูกั่บสภาพภมูอิากาศ) 
 

 
 

(หมายเหตุ: ในกรณีที ่ลานสกเีขา้ไม่ไดเ้นือ่งจากสภาพอากาศ  บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นโปรแกรมทวัร ์

เป็น ภูเขาไฟฟูจ ิทีต่ัง้ตระหง่านอยู่เหนือเกาะญี่ปุ่ นดว้ยความสงู3,776เมตร จากระดับน ้าทะเล น าท่านขึน้ชมความงาม
กันแบบใกลช้ดิ ยังบรเิวณ “ชัน้ 5” ของภูเขาไฟฟจู ิ(ขึน้อยู่กับสภาพภมูอิากาศ) เพือ่ชมทัศนียภาพโดยรอบของภเูขาไฟ

ที่ สามารถมอง เห็นทะเลสาบทัง้หา้กระจายอยู่โดยรอบ ใหท้่านไดส้ัมผัสอากาศอันบรสิุทธิบ์นยอดเขาฟูจ ิถ่ายภาพที่

ระลกึ กับภูเขาไฟทีไ่ดช้ือ่วา่มสีัดสว่นสวยงามทีส่ดุในโลก ซึง่เป็นภูเขาไฟทียั่งดับไม่สนทิ และมคีวามสงูทีส่ดุในประเทศ
ญีปุ่่ น 

น าท่านเยีย่มชม พพิธิภณัฑ ์EARTH QUAKE MUSEUM ทีจ่ าลองเรือ่งราวของภูเขาไฟฟจู ิและใหท้่านไดส้ัมผัสกับ
บรรยากาศของการจ าลองเรือ่งราวเกีย่วกับแผ่นดนิไหวที่เกดิขึน้ในประเทศญี่ปุ่ น จากนัน้อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ของที่

ระลกึตามอัธยาศัย 
เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  



 

 

บา่ย จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นโอชโินะฮคัไค ใหท้า่นเจาะลกึตามหาแหล่งน ้าบรสิทุธิจ์ากภูเขาไฟฟจู ิทีเ่ป็นแหล่งน ้า

ตามธรรมชาตตัิง้อยู่ในหมู่บา้นโอชโินะ จ.ยามานช ิหรอืพูดในทางกลับกันคอืกลุ่มน ้าผุดโอชโินะฮัคไค เพียงกา้วแรกที่

ย่างเทา้เขา้ไปในหมู่บา้นก็สัมผัสไดถ้งึอากาศบรสิุทธิ ์และไอเย็นจากแหล่งน ้ าธรรมชาตทิี่มีใหเ้ห็นอยู่ทุกมุม โดยใน
บ่อน ้ าใสแจ๋วมีปลาหลากหลายพันธุ์แหวกว่ายอย่างสบายอารมณ์  แต่ขอบอกเลยว่าน ้ าแต่ละบ่อนั้นเย็ นจับใจจน

แอบสงัสัยวา่นอ้งปลาไมห่นาวสะทา้นกันบา้งหรอื เพราะอณุหภมูใินน ้าเฉลีย่อยูท่ี ่10-12 องศาเซลเซยีสนอกจากชมแลว้
ก็ยังมนี ้าผดุจากธรรมชาตใิหต้ักดืม่ตามอัธยาศัย และทีส่ าคัญ หมูบ่า้นโอชโินะยังเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงสนิคา้โอทอปชัน้เยีย่ม

อกีดว้ย 

 

 
 

จากนัน้น าท่านเดนิทางชมแสงสขีองงานประดบัไฟ หรอื Illuminations สดุอลังการทีจ่ัดขึน้กันอย่างยิง่ใหญ่เป็นประจ า

ทกุปี  หมูบ่า้นเยอรมนัแหง่โตเกยีว  โดยงานประดับไฟชว่งฤดูหนาว ทีจั่ดเป็นประจ าทุกปีในชว่งฤดูหนาว โดยเราจะไดเ้ห
ไฟ LED หลากเฉดสกีว่า 3 ลา้นดวงสอ่งสว่างระยบิระยับอยู่ท่ัวพืน้ทีร่าวกับเป็นดนิแดนในเทพนิยายเลยเป็นงานประดไฟฤด

หนาวสดุยิง่ใหญ่อลังการจนไดช้ือ่ว่าเป็น 1 ใน 10 งานประดับไฟที่สวยที่สดุในญี่ปุ่ น และยังเป็น 1 ใน 3 การประดับประดา

ไฟทีย่ ิง่ใหญท่ีส่ดุในภมูภิาคตะวันออก ** อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั ** 
 

 
 

พกัที ่ โรงแรม SHINJUKU GRANBELL HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

 



 

 

วนัทีส่ ี ่ ตลาดปลาซกึจิ ิ– วดัอาซากุสะ - ถนนนาคามเิซ - ศาลเจา้โอโตเมะอนิาร ิ- ดวิตีฟ้ร ี- ชอ้ปป้ิงชนิจกูุ - โอไดบะ 

สนามบนิฮาเนดะ 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ตลาดปลาซกึจิ ินับเป็นทีท่ีม่ชี ือ่เสยีงมากทีส่ดุของญีปุ่่ น อกีทัง้ยังเป็นทีรู่จ้ักกันดวีา่เป็นหนึง่ใน
ตลาดปลาที่ใหญ่ที่สุดในโลกจากการที่มีการซือ้ขายสนิคา้ทะเลกว่า 2,000 ตันต่อวัน ภายในตลาดแบ่งออกเป็น2 สว่น

ใหญ่ๆ คอืสว่นภายนอกซึง่มรีา้นคา้ปลกีและรา้นอาหารตัง้เรยีงรายเป็นจ านวนมาก และสว่นภายในซึง่เป็นบรเิวณทีร่า้นคา้

สง่ใชเ้จรจาธรุกจิและเป็นจุดทีม่กีารประมูลปลาทูน่าทีม่ชี ือ่เสยีง ความทีม่สีนิคา้จ านวนมากไม่ว่าจะเป็นปลาทะเล อาหาร
ทะเลสดๆ ไปจนถงึผักผลไม ้จงึท าใหต้ลาดแหง่นี้คกึคักคนเยอะกันตัง้แตเ่ชา้ 

น าท่านเดนิทางสูโ่ตเกยีว น าท่านชม วดัอาซากุสะ วัดทีเ่กา่แกท่ี่สดุในกรุงโตเกยีว เขา้นมัสการขอพรจากพระพุทธรูป
เจา้แม่กวนอมิทองค า  นอกจากนัน้ท่านยังจะไดพ้บเก็บภาพประทับใจกับโคมไฟขนาดยักษ์ทีม่คีวามสงูถงึ 4.5 เมตรซึง่

แขวนอยูบ่รเิวณประตทูางเขา้วัด และยังสามารถเลอืกซือ้เครือ่งรางของขลังไดภ้ายในวัด ฯลฯ  

 

 
 

หรือเพลิดเพลินกับ ถนนนาคามเิซ ถนนชอ้ปป้ิงที่มี ชื่อเสียงของวัด มีรา้นขายของที่ระลึกมากมายไม่ว่าจะเป็น
เครือ่งรางของขลัง ของเล่นโบราณ และตบทา้ยดว้ยรา้นขายขนมทีค่นญีปุ่่ น มายังวัดแห่งนี้ตอ้งมาต่อควิกันเพื่อลิม้ลอง

กับรสชาดสดุแสนอร่อย  

 



 

 

 

นอกจากวัดอาสากุซะจะเป็นวัดที่เก่าแก่ของญี่ปุ่ นแลว้ ถนนชอ้ปป้ิง
นาคามเิซก็ยังเป็นถนนชอ้ปป้ิงที่มีชือ่เสยีงของวัดอกีดว้ยแลว้จะไม่ใหม้ีขนม

ขึน้ชือ่ของวัดไดอ้ย่างไร ขนาดองคจั์กรพรรดิยั์งรับสั่งคนสนทิใหม้าซือ้ทีน่ี่!!! 

เมนูนัน้ก็คอื “เมล่อนปัง” เป็นขนมปังแบบดัง้เดมิของญี่ปุ่ น บางคนอาจจะ
เขา้ใจผิดว่าเป็นขนมปังสอดไสเ้มล่อน แต่จริงๆแลว้คือขนมปังอบแลว้ย

ดา้นบนมีลายแตกๆ ซึง่เหมือนผวิเมล่อนของญี่ปุ่ น เป็นที่มาของชือ่ “เมล่อน
ปัง” น่ันเอง ซึง่ปกตก็ิจะหาทานไดท่ั้วไปแมก้ระท่ังในรา้นสะดวกซือ้ต่างๆ แต่

ที่ข ึน้ชื่อก็ตอ้งยกใหร้า้น Asakusa Kagetsu-do ที่ขายเมล่อนปังรสดัง้เดิม
และซอฟครมีหลากรส ที่รา้นนี้จะท าใหม่ๆอบเสร็จจากเตารอ้นๆ ขนมเมล่อน

ปังจะกรอบนอกนุ่มใน หวานก าลังดซีึง่เป็นเมนูแนะน าทีม่าถงึวัดอาซากสุะแลว้ตอ้งลอง หา้มพลาดกันเลยทเีดยีว 

เทีย่ง  อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
จากนนั้นน าท่านชม เสาโทรอิแิดงพนัตน้ ณ ศาลเจา้โอโตเมะอนิาร  ิที่เรียงรายไปตามถนนที่มุ่งหนา้ไปสู่ชะเด็น 

(ศาลาศาลเจา้) มีความสวยงามมากอีกสถานที่หนึ่ง อีกทั้งที่ศาลเจา้แห่งนี้ยังมีตน้ไมศั้กดิ์สทิธิ์ที่ว่ากันว่าท าใหค้ า
อธษิฐานของงูเผอืกเป็นจรงิ อสิระใหท้า่นเดนิเทีย่วชมตามอัธยาศัย (ไมร่วมคา่เขา้ชมสวนดอกไมร้าคาทา่นละ 200 เยน) 

 



 

 

 
 
จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้เครือ่งส าอางค ์อาหารเสรมิ เครือ่งประดับคณุภาพดทีีร่า้นคา้ปลอดภาษ ีณ ดวิตฟีร ี อสิระ

ใหท้่านไดเ้ลอืกชอ้ปป้ิงย่านดัง ยา่นชนิจุกุ ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับการจับจ่ายซือ้สนิคา้นานาชนดิ ไดจ้ากทีน่ี่ ไม่วา่จะ

เป็น รา้นซานรโิอะ รา้นขายเครือ่งอเิลคทรอนกิส ์กลอ้งถ่ายรูปดจิติอล นาฬกิา เครือ่งส าอาง ต่างๆ กนัทีร่า้น 
MATSUMOTO แหลง่รวมเหล่าบรรดาเครือ่งส าอางมากมาย อาท ิมารค์เตา้หู,้ โฟมลา้งหนา้ WHIP FOAM ที่

ราคาถูกกวา่บา้นเรา 3 เทา่, ครมีกนัแดดชเิซโด ้แอนเนสซ่าทีค่นไทยรูจ้กัเป็นอยา่งด ี และสนิคา้อืน่ ๆ  หรอืให้
ท่านไดส้นุกกบัการเลอืกซื้อสนิคา้ แบรนดด์งัอาท ิLOUIS VULTTON, UNIQLO, กระเป๋าสุดฮติ BAO BAO 

ISSEY MIYAKE, เสื้อ COMME DES GARCONS, H&M หรอืเลือกซื้อรองเทา้หลากหลายแบรนดด์งั อาท ิ

NIKE, CONVERSE, NEW BALANCE, REEBOK ฯลฯ ไดท้ีร่า้น ABC MART  



 

 

 
 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงโอไดบะ เป็นเมืองที่เกดิจากการน าขยะมาถมทะเลจนกลายเป็นเกาะขนาดใหญ่บรเิวณอ่าว
โตเกียวเพื่อประโยชน์ในการป้องกันประเทศ แต่ปัจจุบันโอไดบะไดก้ลายมาเป็นเขตเศรษฐกจิอีกแห่งของประเทศ 

เนื่องจากเต็มไปดว้ยรา้นคา้กว่า 150 รา้น โซนอาหาร หา้งสรรพสนิคา้ และอืน่ๆ อกีมากมาย นอกจากนัน้ยังเต็มไปดว้ย

สถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายดว้ยฝีมือของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นสะพานสายรุง้ เป็นตน้ ส่วนการเดินทางมาที่นี่ ก็
สะดวกสบาย จงึไม่แปลกหากทีน่ี่คอืสถานทีท่่องเทีย่วสดุฮติของนักท่องเทีย่วทัง้ในและตา่งประเทศ**อสิระอาหารเย็น

เพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลาชอ้ปป้ิง** 
 



 

 

 
 
ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นสู ่สนามบนิฮาเนดะ เพือ่เดนิทางกลบัสูก่รงุเทพฯ 

 

วนัทีห่า้  กรงุเทพฯ 

 

00.55 น. เหริฟ้าสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิเจแปน แอรไ์ลนส ์เทีย่วบนิที ่JL033 บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 
05.05 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

 

** หากทา่นทีต่อ้งออกตั๋วภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทัวร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กครัง้กอ่นท าการ 

ออกตั๋วเนื่องจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 
** ขอขอบพระคณุทีเ่ลอืกใชบ้รกิาร ** 

 

อตัราคา่บรกิาร 
 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญห่อ้งละ 
2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่
เด็กมเีตยีง 

(ต า่กวา่ 12 ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่ 
เด็กไมม่เีตยีง 

(ต า่กวา่ 12 ปี) 
พกัเดีย่วเพิม่ 

ราคาทวัรไ์ม่
รวมต ัว๋ 

19 – 23 ธนัวาคม 2562 32,999 30,999 29,999 8,000 22,999 

11 – 15 มกราคม 2563 32,999 30,999 29,999 8,000 22,999 

17 – 21 มกราคม 2563 32,999 30,999 29,999 8,000 22,999 

05 – 09 กมุภาพนัธ ์2563 32,999 30,999 29,999 8,000 22,999 



 

 

12 – 16 กมุภาพนัธ ์2563 31,999 29,999 28,999 8,000 21,999 

04 – 08 มนีาคม 2563 31,999 29,999 28,999 8,000 21,999 

12 – 16 มนีาคม 2563 32,999 30,999 29,999 8,000 22,999 

 
 

** ราคาเด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี 10,000 บาท 
***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 3,500 เยน /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

 

 

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 30 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์น
การเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 

 
ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ัน้ ไมเ่ช่นน ัน้ทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจ าไม่วา่ดว้ยกรณีใดๆ

ท ัง้สิน้ เพราะวา่ทางบรษิทัไดท้ าการจา่ยคา่ต ัว๋ไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ีถ่ว้นกอ่นการจอง
ทวัรท์กุคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง  

 

กรุณาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืมดัจ าท ัง้หมด เนือ่งจาก
ทางบรษิทัฯ ไดช้ าระค่าต ัว๋เครือ่งบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทีเ่รยีบรอ้ย ยกเวน้คา่ภาษนี า้มนัทีย่งัมไิดช้ าระ คา่ทวัรส์่วนที่

เหลอื กรณุาช าระ 21 วนักอ่นการเดนิทาง 
 

หมายเหต ุ 1.  ต ัว๋เมือ่ออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนือ่งจากเงือ่นไขของสายการบนิ 

 2.  คา่ทวัรไ์มม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่ 
 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั ไมว่า่จะ
ดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมี

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้
 

1. ต ัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

2. สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ) 
3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ น (เช่น คนรูจ้กั โรงแรม และอืน่ๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ    คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 46 กก.  คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพ่ักตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่น  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ    คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกันอบัุตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 ค่าธรรมเนียมวซี่าเขา้ประเทศญี่ปุ่ น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญี่ปุ่ นใหกั้บคนไทย ผูท้ี่ประสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ใน

ประเทศญี่ปุ่ นไม่เกนิ 15 วัน) **ถา้กรณีทีท่างรัฐบาลประกาศใหก้ลับมาใชว้ซีา่      ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายในการท าวซีา่เพิม่ ท่าน
ละ 1,700 บาท** 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล ค่าอนิเตอร์เน็ต ค่าซักรีด 

มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ (กรณุาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
 คา่ทปิคนขบัรถ และหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 3,500 เยน /ทรปิ/ตอ่ทา่น 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

 ค่าธรรมเนียมวซี่าเขา้ประเทศญี่ปุ่ น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญี่ปุ่ นใหกั้บคนไทย ผูท้ี่ประสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ใน

ประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วัน) 



 

 

เงือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมัดจ าเป็นเงนิจ านวน 10,000 บาทตอ่ทา่นเพือ่ส ารองทีน่ั่ง  

2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิค่าบรกิารส่วนที่เหลอืทัง้หมดก่อนวันเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วัน กรณีนักท่องเที่ยวหรอืเอ

เจนซีไ่ม่ช าระเงนิ หรือช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถ้ือว่า
นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศุกร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาล
ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี(่ผูม้ชี ือ่ในเอกสาร
การจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจองกับทาง
บรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบรษัิทไมร่ับยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเที่ยวหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์
อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่ท าเรือ่งขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอื

มอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทีต่อ้งการให ้
น าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 

2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทาง 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้  
2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 30 วัน ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 

ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ่้ายที่ไดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารที่ช าระแลว้เนื่องในการเตรียมการจัดการน าเที่ยวใหแ้ก่นักท่องเที่ยว 
เชน่ การส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพ่ักฯลฯ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ 

หรอืผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศุกร ์

เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาล
ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกท่องเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  

 
 

เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 

2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธ

การเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่่าบางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหกั้บ

นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 10 วันกอ่นการ
เดนิทางส าหรับประเทศที่มีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยนิดีที่จะช าระค่าบรกิารเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วม

เดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 
4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้ชื่อ เลขที่หนังสือ

เดนิทาง และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหกั้บทางบรษัิท

พรอ้มการช าระเงนิมัดจ า 
5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ 

และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักท่องเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 
6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ่้ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเที่ยวทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิ

ของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวัิต ิ อุบัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของ

สมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 
7. อัตราคา่บรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น

การปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ค่าต๋ัวเครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ 
คา่ประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้  
 



 

 

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกันทกุชิน้ไมเ่กนิ 

1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ที่ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์
อนุญาตใหถ้ือไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่

โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
 

2. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใต ้

ทอ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
3. ประเทศญีปุ่่ น มกีฎหมายหา้มน าผลติภัณฑท์ีท่ ามาจากพืช และเนื้อสัตวท์ุกชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด  ไข่ เนื้อสัตว ์ไสก้รอกฯ 

เพือ่เป็นการป้องกันโรคตดิตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหลา่นี้ หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอัตราทีส่งูมาก 
  

 
 


