
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิาร 

เดนิทาง 
ราคาทัวร ์ หมายเหต ุ

ผูใ้หญ ่ เด็ก พักเดี�ยว  

26 พ.ย. – 1 ธ.ค. 61 24,987 24,987 12,000 จา่ยเต็มไมม่มีดัจํา 

5 – 10 ธ.ค. 61 32,987 32,987 12,000  

12 – 17 ธ.ค. 61 31,987 31,987 12,000  

19 – 24 ธ.ค. 61 31,987 31,987 12,000  

26 – 31 ธ.ค. 61 32,987 32,987 12,000  

31 ธ.ค. –  5 ม.ค. 62 32,987 32,987 12,000  

2 – 7 ม.ค. 62 29,987 29,987 12,000  

9 – 14 ม.ค. 62 29,987 29,987 12,000  



 

16 – 21 ม.ค. 62 29,987 29,987 12,000  

23 – 28 ม.ค. 62 29,987 29,987 12,000  

30 ม.ค. – 4 ก.พ. 62 29,987 29,987 12,000  

6 – 11 ก.พ. 62 29,987 29,987 12,000  

13 – 18 ก.พ. 62 29,987 29,987 12,000  

20 – 25 ก.พ. 62 29,987 29,987 12,000  

27 ก.พ. – 4 ม.ีค. 62 30,987 30,987 12,000  

6  – 11 ม.ีค. 62 31,987 31,987 12,000  

13  – 18 ม.ีค. 62 32,987 32,987 12,000  

20  – 25 ม.ีค. 62 33,987 33,987 12,000  

จอยแลนดหั์กคา่ตั-วออก 6,000 บาท 

***ราคาเด็ก INFANT 7,000 บาท*** 

 

***ราคาคา่ทวัรด์งักลา่วหากมกีารเปลี-ยนแปลงคา่ต ั0วเครื-องบนิภาษสีนามบนิภาษนํี5ามนัของสายการ
บนิ*** 

***บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ9ในการปรบัราคาขึ5นตามสายการบนิ*** 
 

วนัแรก  สนามบนิดอนเมอืง                                             
  ( - / - / -) 

20.00 น.       คณะพรอ้มกนัที� สนามบนิดอนเมอืง ชั 5น 3 อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งตา่งประเทศ เคานเ์ตอรส์าย
การบนิ NOK SCOOT มเีจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯ คอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวกในการ
เช็คอนิ 

23.40 น.      ออกเดนิทางสูป่ระเทศญี�ปุ่ น โดยสายการบนิ NOK SCOOT เที�ยวบนิที� XW110 
** ราคาทัวรไ์มร่วมอาหารบนเครื�อง (บนเครื�องมบีรกิารจําหน่ายอาหารและเครื�องดื�ม) ** 

 

วนัที-สอง โกเบ - หุน่ยนตเ์หล็กหมายเลข 28 –คติะโนะ อจินิคงั- เทศกาลแสงส ีNabana no 
Sato Winter Illumination - นาโงยา่             (- / L /- ) 

07.10 น. เดนิทางถงึ สนามบนิคนัไซ เมอืงโอซากา้ (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 2 ชั�วโมง กรุณาปรับ
นาฬกิาของทา่น เพื�อความสะดวกในการนัดหมาย) ผ่านพธิกีารตรวจคน
เขา้เมอืงและศุลกากร รับกระเป๋าเรยีบรอ้ยและทําภารกจิสว่นตัว จากนั5น
นําทา่นขึ5นรถปรับอากาศ เดนิทางสูเ่มอืงโกเบ  
(ประเทศญี�ปุ่ นไม่อนุญาตใหนํ้าอาหารสด เช่น เนื5อสัตว ์พืช ผัก ผลไม ้
เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษจับและปรับ)  

 นําทา่น ตามหาหุน่ Tetsujin 28 หรอื หุน่เหล็กหมายเลข 28 ถา้ใคร
เคยไปดหูุน่ยนตก์นัดั 5มขนาดเทา่จรงิที�โอไดบะ โตเกยีวมาแลว้ คดิวา่น่า



 

จะตอ้งตื�นตาตื�นใจกบัเจา้เท็ตสจึนิ หุน่เหล็กหมายเลข 28 นี5 ดว้ยการสรา้งขึ5นภายใต ้ Kobe 
Tetsujin Project มวีัตถปุระสงคท์ี�จะสรา้งสญัลักษณ์ประจําเมอืงโกเบ 

เที-ยง รบัประทานอาหารกลางวนั (มื5อที- 1)ณ รา้นอาหาร 
 นําทา่นทกุคนไปเดนิเลน่เพลดิเพลนิกนัที� Kitano Area (ไมร่วมคา่เขา้ชมภายในบา้น) ยา่นสดุชคิที�ผสมผสานสองวฒันธรรมระหวา่งญี�ปุ่ นและตะวันตกเขา้ดว้ยกนัอยูใ่นเมอืงโกเบนั5นเป็นแบบ ตะวันตกผสมกบัสไตลญ์ี�ปุ่ น

โบราณ ทําใหบ้า้นมคีวามสวยงามเป็นเอกลักษณ์ไมเ่หมอืน
ใคร พื5นที�บรเิวณ Kitano Area จงึเป็นพื5นที�แหง่
ประวัตศิาสตรท์ี�มคีวามสวยงามเป็นเอกลักษณ์ มเีสน่หไ์ม่
เหมอืนที�ใดในโลกและยังมทีวิทัศนส์วยงามอกีดว้ย 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นําท่านชม เทศกาลแสงส ีNabana no Sato Winter Illumination ณ สวนนาบะ
นะ ซาโตะ ธมีพารค์สวนดอกไม ้ที�มทีุ่งดอกไมใ้หช้มตลอดทั 5ง 4 ฤดูกาล สามารถเที�ยว
ไดต้ลอดทั 5งปี ไฮไลท!์!! ในช่วงฤดูใบไมร้่วงตลอดจนถงึปลายฤดูหนาว (ตุลาคม-
มนีาคม) จะไดรั้บความนยิมมากเป็นพเิศษ เนื�องจากมกีารประดับไฟขนาดใหญ่ที�สดุใน
ญี�ปุ่ น อสิระใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับการแสดงไฟในหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น 
อุ โม งค์แ ส งไฟ  (Tunnel of Light) ห รือ  ก ารป ระด ับ ไฟ ใน นํ5า  (Water 
Illumination) จากนั5นเดนิทางสู ่เมอืงนาโกยา่ (Nagoya) เป็นตัวเมอืงของจงัหวดั
ไอจ ิ(Aichi) มปีระชากรอาศัยอยูม่ากกวา่ 2 ลา้นคน เป็นเมอืงศูนยร์วมการคา้และการ
คมนาคมที�สําคัญแห่งหนึ�งของญี�ปุ่ น นําท่านสู่ ย่านซาคาเอะ เป็นย่านธุรกจิการคา้ มี
หา้งสรรพสนิคา้มัตสซึาคายะ หรอื เมอืงใตด้นิ (central park) ที�เต็มไปดว้ยรา้น
ต่างๆ เช่น รา้นเสื5อผา้แฟชั�น, รา้นของใชก้ระจุกกระจกิ, รา้นซาลอนความงาม เป็นตน้ 
ที�นี�กนิบรเิวณตั 5งแตส่ถานซีาคาเอะไปจนถงึสถานฮีซิายะโอโดร ิ

คํ-า         อสิระรบัประทานอาหารคํ-าตามอธัยาศยั  

ที-พกั NAGOYA HOTELหรอืเทยีบเทา่ 



 

วนัที-สาม หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ – ทาคายามา่จยิะ - ลติเต ิ5ล เกยีวโต            
    ( B / L / D) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มื5อที- 2) 
นําทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ ที�ยังคงอนุรักษ์บา้น 
สไตลญ์ี�ปุ่ นขนานแทดั้ 5งเดมิ และยังไดรั้บเลือกจากองคก์ารยูเนสโก ให ้
เป็นมรดกโลกในเดอืนธันวาคม ปี ค.ศ. 1995 บา้นสไตลก์ัสโชสคึุร ิจะมี
ความยาวประมาณ 18 เมตร ความกวา้ง 10 เมตร โครงสรา้งของ บา้นสามารถรองรับหมิะที�
ตกหนักในชว่งฤดูหนาวไดด้ ีและรูปร่างของ หลังคาเหมอืนกับสองมอืพนมของพระเจา้ จงึ
เรยีกหมูบ่า้นสไตลน์ี5วา่  “กสัโช” และมผีูค้นจากทั�วทุกมมุโลกหลั�งไหลไปชมความงามใน 
แตล่ะปีไมตํ่�ากวา่ 680,000 คน  

เที-ยง รบัประทานอาหารกลางวนั (มื5อที- 3) 
บา่ย นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืทาคายามา่ นําทา่นถา่ยรปูดา้นนอก ทาคายามา่ จนิยะ หรอื ที-วา่การอําเภอเกา่ เมอืงทาคยามา่มาจซิูจ ิซ ึ�งเป็น  หมูบ่า้นเกา่แกส่มัยเอโดะกวา่ 

300 ปีก่อน ที�ยังอนุรักษ์และคงสภาพเดมิได ้
เป็นอย่างดี อสิระใหทุ้กท่านไดเ้ดนิเที�ยวและ
ชื�นชมกับทัศนียภาพเมืองเก่าซึ�งเต็มไปดว้ย
บา้นเรอืนโบราณ และรา้นคา้หลากหลาย เช่น 
รา้นผลติและจําหน่ายเหลา้สาเก รา้นทํามโิสะ 
ฯลฯ พรอ้มทั 5งเลือกซื5อของที�ระลึกพื5นเมือง

เฉพาะถิ�น เชน่ ซารโุบโบะ หรอื ตุก๊ตาทารกลงิตัวสแีดง ไมม่หีนา้ตา ซึ�งถอืวา่เป็นสญัลักษณ์
หนึ�งของเมอืงทาคายามา่ และเป็นสนิคา้ยอดนยิมเพราะแฝงไปดว้ยความเชื�อเกี�ยวกับโชค
ลางของชาวญี�ปุ่ นอกีดว้ย และเก็บเกี�ยวบรรยากาศอันน่าประทับใจมากมาย ทา่นยังสามารถ
ลองลิ5มชมิรสขนมหวานนานาชนดิ  

คํ-า อาหารคํ-า (มื5อที- 4) ณ รา้นอาหาร 
ที-พกั  GIFU GUJO HOTELหรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัที-ส ี-  วดัคโิยมสิ ึ- ศาลเจา้เฮอนั –ปราสาทโอซากา้- สาธติการชงชา - DUTY FREE    
 (B/L/อสิระ) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้  (มื5อที- 5)  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 
ชมทา่นวดัคโิยมสิ ึหรอืวดันํ 5าใสที�ตดิรอบสดุทา้ยของการประกวด 1 ใน 7 สิ�งมหัศจรรย์
ของโลกยคุใหม ่ เป็นวัดที�ใหญแ่ละเกา่แกตั่ 5งอยูบ่รเิวณเนนิเขาฮงิาชยิามา่ และมทีอ่นซงุวาง
เรยีงซอ้นกนัตามแนวนอนตั5งจากพื5นดนิขึ5นมารองรับระเบยีงของตัววหิารใหญ ่ซึ�งไมใ่ชต้ะปู
สกัตัว ใชว้ธิกีารเขา้ลิ�ม เหมอืนเรอืนไทย วดันี5มอีายเุกา่แกย่ิ�ง
กวา่กรงุเกยีวโต กวา่ 1,200 ปี มาแลว้ เป็นที�ประดษิฐานของ
เทพเอปิส ึเทพเจา้แหง่ความรํ�ารวย มั�งคั�ง นมสัการพระ
โพธสิตัวอ์วโลกเิตศวร จากระเบยีงแหง่นี5สามารถถา่ยภาพ ณ 
จดุที�สวยที�สดุในกรงุเกยีวโต มองเห็นววิทวิทัศนข์องตัวเมอืง
เกยีวโตไดง้ดงาม พรอ้มกบัวหิารของวัดคโิยมสิ ึและ เชญิดื-ม
นํ 5าศกัด ิ9สทิธ ิ9สามสายอนัเกดิขึ5นจากธรรมชาตทิี�ไหลมาจาก
เทอืกเขาโดยเชื�อวา่ สายแรก รวย  สายที�สอง สวย-หลอ่ สาย
ที�สาม แข็งแรง ระหวา่งทางทา่นจะไดส้มัผัสกบัรา้นคา้ญี�ปุ่ นตบ
แตง่ตามสมัยเอโดะ และเลอืกซื5อสนิคา้พื5นเมอืงที�ระลกึ 
เกี�ยวกบัญี�ปุ่ นขนานแท ้อาท ิขนมโมจ ิที�ข ึ5นชื�อที�สดุของญี�ปุ่ น มใีหท้า่นไดเ้ลอืกชมิ
หลายหลากรส ไมว่า่จะเป็นไสถั้�วแดงสตูรดั 5งเดมิ ไสส้ตรอเบอรร์ี� ชอคโกแลต เป็นตน้ หรอื
วา่จะเป็นชาเกยีวโต ตุก๊ตาเกยีวโต สญัลักษณ์ที�โดง่ดังที�สดุในญี�ปุ่ น คอื เกอชิา เป็นตุก๊ตา



 

แตง่กายดว้ยชดุกโิมโนประจําชาตอิยา่งเต็มรปูแบบ ซึ�งควรคา่แกเ่ป็นของฝากของที�ระลกึ ใน
ราคายอ่มเยาเครื�องเซรามคิ ญี�ปุ่ น ทั 5งกานํ5าชา ถว้ย ชาม ตา่งๆ และของที�ระลกึ อกีมากมาย 
นอกจากนี5ยังมไีอศกรมีชาเขยีวที�ข ึ5นชื�อของเมอืงเกยีวโตใหท้า่นไดเ้ลอืกลิ5มลองอกีดว้ย  

เท ี-ยง  บรกิารอาหารกลางวนั (มื5อที- 6) มื5อ
พเิศษ ขาปู ยกัษ ์
บา่ย นําทา่น สู ่ศาลเจา้เฮอนั(Heian Shrine) (ไมร่วมคา่เขา้ชมสวน) แมว้า่จะไมไ่ดม้ปีระวัตยิาวนานเป็นพันปีหรอืจุดไฮไลท์อย่างประตูโทริอ ิยักษ์สีแดง ที�ตั 5งอยู่

ดา้นหนา้ ของวัดที�สามารถเห็นแต่ไกลลบิๆเลยล่ะ
คะ่ บอกเลยว่าใครไปใครมาไม่ถ่ายรูปตรงนี5นี�ถอืว่า
ผดิ  เลยทเีดยีว ศาลเจา้แหง่นี5นั 5นถกูสรา้งขึ5นเพื�อให ้
ระลกึถงึจักรพรรดคิามมุ (Emperor Kammu) และ
จั ก ร พ ร ร ดิf โ ค เม อิ  (Emperor Komei) ผู ้ที� มี

ความสําคัญตอ่เมอืงเกยีวโตอยา่งมาก เนื�องจากเป็นจักรพรรดอิงคแ์รกและองคส์ดุทา้ยของ
เกยีวโต ตัวศาลเจา้เองก็มดีไีมแ่พจุ้ดอื�นๆเหมอืนกัน โดยเฉพาะสถาปัตยกรรมที�บอกไดเ้ลย
ว่าเมื�อเทียบกันแลว้ ค่อนขา้งจะโดดเด่นจากศาลเจา้อื�นๆของญี�ปุ่ น ตัวอาคารหลักๆนั5นมี
ตน้แบบมาจากพระราชวังสมัยยุคเฮอัน เพียงแต่จะมีขนาดที�เล็กกว่าของจรงิอยู่ซักหน่อย 
บรเิวณสวนที�รายรอบวัดนั5นก็แลดูร่มรื�น เต็มไปดว้ยตน้ไมห้ลากหลายสายพันธุ์เนน้การ
ตกแตง่สไตลญ์ี�ปุ่ นดั 5งเดมิ นําทา่นเดนิทางชมบรเิวณโดยรอบของ ปราสาทโอซากา้ (ไม่
รวมค่าเขา้ปราสาท)ซึ�งถือไดว้่าเป็นสัญลักษณ์ของเมืองสัมผัสความยิ�งใหญ่และชม
นทิรรศการที�จัดแสดงอยูภ่ายใน ซึ�งเลา่ถงึความเป็นมาของปราสาท รวมทั 5งประวัตแิละขา้ว
ของเครื�องใชต้า่งๆของโชกนุ ฮเิดโยชโิตโยโตม ิผูม้คํีาสั�งใหก้อ่สรา้งปราสาทแหง่นี5 นําทา่น
สัมผัสวถิชีวีติชาวญี�ปุ่ น ดว้ยการสาธติการชงชา แบบญี�ปุ่ น และใหท้่านไดล้องชงชา และ
เลอืกซื5อสนิคา้นานาชนิด  นําท่านเลอืกซื5อสนิคา้ปลอดภาษี JTC DUTY FREEเลือกซื5อ
สนิคา้ที�ระลกึปลอดภาษี นานาชนดิ 

คํ�าา  อสิระอาหารคํ-าตามอธัยาศยั 
ที-พกั  OSAKA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 
วนัที-หา้  อสิระทอ่งเที-ยว FREE DAY เต็มวนั หรอื เลอืกซื5อ Option เที-ยวยนูเิวอรแ์ซลเจแปน  
(B / อสิระ/ อสิระ) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ (มื5อที- 7) ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 
Option  : เลอืกซื5อบตัรเที-ยวยนูเิวอรแ์ซลเจแปน ชําระเพิ-มทา่นละ 3,000 บาท (ราคานี5ไมร่วม
คา่เดนิทาง) 

ยนูเิวอรแ์ซลสตดูโิอรว่มสนุกทา้ทายกบัเครื�องเลน่หลากหลายชนดิตื�นเตน้ระทกึใจจากหนัง
ดังที�ทา่นชื�นชอบ เชน่ ฉากเพลงิไหมจ้ากเรื�อง “แบ็คดราฟท”์ลอ่งเรอืผจญภัยกับไดโนเสาร์
จากเรื�อง“จรูาสสคิพารค์” นั�งเรอืเพื�อพบกับความน่าสะพรงึกลัวเหมอืนอยู ่ใน
เหตุการณ์จรงิกับ “จอว”์ ใชทุ้นสรา้งมหาศาลกว่า 1,500 ลา้นเยน(เฉพาะ
จอว)์  และสนุกสนานไปกับเครื�องเลน่ภาคใหมข่อง สไปเดอรแ์มน ที�รอให ้
ทา่นพสิจูน์ความมันส ์พรอ้มทั 5งพบกบัโซนตัวการต์นูสําหรับเด็กโซน วันเดอร์
แลนด ์เป็นโซนสวนสนุกสไตลค์รอบครัวใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกับตัวการต์ูน
สดุน่ารักชื�อดังของญี�ปุ่ น Hello Kitty, Snoopy, Sesame Street หรอืใหท้า่น
พบกับโซนใหมล่า่สดุที�จะเปิดตัวเมื�อวันที� 15 กรกฎาคมนี5 คอืโซน“HARRY 
POTTER” ใหท้า่นไดด้ื�มดํ�ากบับรรยากาศที�จําลองมาจากในเรื�องแฮรรี�พอรต์
เอรก์นัเลยทเีดยีว 
**อสิระอาหารกลางวนัและอาหารเย็นเพื�อไมเ่ป็นการรบกวนเวลา** 

ที-พกั  OSAKA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 
วนัที-หก  สนามบนิคนัไซ - กรงุเทพฯ               
       (B /-/-) 



 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ (มื5อที- 8) แบบ SNACK BOX 
 นําทา่นเชค้เอาท ์และเดนิทางสูส่นามบนิคันไซ 
08.20 น. เหนิฟ้าสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิ NOK SCOOT เที�ยวบนิที� XW111 
 ** ราคาทัวรไ์มร่วมอาหารบนเครื�อง (บนเครื�องมบีรกิารจําหน่ายอาหารและเครื�องดื�ม) ** 
12.45 น. ถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ 
 

**โปรแกรมสามารถสลบัปรบัเปลี-ยนไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้** 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เง ื-อนไขหอ้งพกั :  
1. โรงแรมที�ระบใุนรายการทวัรยั์งไมค่อนเฟิรม์ 100% ซึ�งอาจจะมกีารเปลี�ยนแปลง โดยทางบรษัิททวัรจ์ะแจง้ใหท้ราบพรอ้มกบัใบนัด
หมายเตรยีมตวั ประมาณ 1-3 วนั กอ่นการเดนิทาง โดยจะจัดโรงแรมใหอ้ยูใ่นระดบัเดยีวกนั 
2. โรงแรมในประเทศญี�ปุ่ น หอ้งพักจะมขีนาดคอ่นขา้งเล็กและบางโรงแรมจะไมม่บีรกิารหอ้งพักแบบ 3 ทา่น (TRIPLE) ดงันั5นทาง
บรษัิททวัรจ์ะจัดหอ้งพักใหท้า่นแยกเป็น 2 หอ้งพักแทน คอื 1 หอ้งนอนคู ่(พัก 2 ทา่น) และ 1 หอ้งพักเดี�ยว (พัก 1 ทา่น) 
3. บางโรงแรมในประเทศญี�ปุ่ น ไมม่บีรกิารหอ้งพักแบบเตยีงคู ่(TWIN) หรอืกรณีที�หอ้งพักแบบเตยีงคูโ่รงแรมนั5นเต็ม (TWIN) ทาง
บรษัิททวัรจ์ะจัดหอ้งพักแบบ 1 เตยีงใหญ ่(DOUBLE) ใหท้า่นแทน 
4. กรณีโรงแรมที�เขา้พักในประเทศญี�ปุ่ น ไมม่บีรกิารออนเซ็นภายในโรงแรม ทางบรษัิททวัรจ์ะนําคณะเขา้ใชบ้รกิารออนเซ็นที�อยู่
บรเิวณใกลเ้คยีงแทน (เฉพาะรายการทวัรท์ ี-ระบุโปรแกรมอาบนํ5าแรธ่รรมชาตเิทา่น ั5น) 
 

ทางบรษิทัเร ิ-มตน้และจบการบรกิารที-สนามบนิดอนเมอืงเทา่น ั5น  
กรณีทา่นเดนิทางมาจากตา่งจงัหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะทําการสํารองต ั0วเครื-องบนิหรอืยานพาหนะอื-นๆ 
เพื-อใชเ้ดนิทางมาและกลบัจากสนามบนิดอนเมอืงน ั5น ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในสว่นนี5ที-เกดิข ึ5น 

เนื-องจากเป็นคา่ใชจ้า่ยที-นอกเหนอืจากโปรแกรมการเดนิทางของบรษิทั  
ฉะน ั5นทา่นควรจะใหก้รุป๊ Final 100% กอ่นที-จะสํารองต ั0วเครื-องบนิ หรอืยานพาหนะอื-นๆ 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ราคาทวัรร์วม 

1. คา่ตั-วเครื�องบนิไป-กลับ ตามรายการ   2.   ค่าอาหารทุกมื5อ ตามที� ระบุใน
รายการ 

3. คา่เขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามรายการ   4.   ค่าที� พักหอ้งละ 2-3 ท่าน ตาม
รายการ 

5. คา่รถรับ-สง่ และนําเที�ยวตามรายการ   6.   คา่ภาษีสนามบนิ ทกุแหง่ที�ม ี
7. คา่นํ5าหนักกระเป๋าสมัภาระไป-กลับ ทา่นละ 20 กก.  8.   หัวหนา้ทัวรนํ์าเที�ยว ตามรายการ 
9. คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื�อนไขตามกรมธรรม)์ 

 
ราคาทวัรไ์มร่วม  

1.   ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% และภาษีหัก ณ ที�จา่ย 3% (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ / ใบกํากบัภาษี) 
2.   ค่าใชจ้่ายสว่นตัว อาท ิค่าทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพทส์ว่นตัว ค่าซักรีด มนิบิารใ์นหอ้ง อาหาร

และเครื�องดื�มที�สั�งเพิ�ม 
3. คา่นํ5าหนักกระเป๋าสมัภาระ ที�หนักเกนิสายการบนิกําหนด (ปกต ิขาไป 20 กก. / ขากลับ 20 ก.ก.) 
4. คา่ทําวซีา่สําหรับหนังสอืเดนิทางตา่งชาต ิ(ไมใ่ชห่นังสอืเดนิทางไทย) 
5. ค่าทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิ-นท่านละ 5,000 เยน หรอื 1,500 บาท ต่อทรปิ (ชําระที-

สนามบนิดอนเมอืง ในวนัเช็คอนิ) 
6. คา่ทปิหวัหนา้ทวัรไ์ทย ตามความพงึพอใจ 

 
 
 

 
การเดนิทางในแตล่ะคร ั5งจะตอ้งมผีูโ้ดยสารอยา่งนอ้ยจํานวน 30 ทา่นขึ5นไป หากผูโ้ดยสารไม่
ครบจาํนวนดงักลา่ว 
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ9ในการเลื-อนการเดนิทาง หรอืเปลี-ยนแปลงราคาทวัร ์
กรณุาชําระมดัจาํ ทา่นละ 20,000   
กรณุาชําระคา่ทวัรส์ว่นที-เหลอื ภายใน 30 วนักอ่นการเดนิทาง (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ 

 
เง ื-อนไขการเปลี-ยนวนัเดนิทางหรอืเปลี-ยนชื-อผูเ้ดนิทาง 

* ต ั0วสายการบนิไมส่ามารถระบทุี-น ั-ง ใชว้ธิ ีRANDOM คอืการสุม่เลอืกที-น ั-งโดยระบบสายการบนิ * 

การจดัที-น ั-งบนเครื-องบนิ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ําหนด ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

แตจ่ะทาํการ Request ใหไ้ดเ้ทา่น ั5น งดการคนืบตัรโดยสาร  

หากผูโ้ดยสารถกูปฎเิสธการออกนอกประเทศไทยหรอืเขา้ประเทศญี-ปุ่ น 

จากเจา้หนา้ที-แรงงานไทยหรอืเจา้หนา้ที-ตรวจคนออกนอกประเทศไทยและเจา้หนา้ที-ตรวจคนเขา้
เมอืงที-ประเทศญี-ปุ่ นทางผูจ้ดัและทางสายการบนิจะไมส่ามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที-เกดิข ึ5นทกุกรณี

ผูโ้ดยสารอาจจะตอ้งรบัผดิชอบคา่ปรบัที-ประเทศญี-ปุ่ นเรยีกเก็บ 

ผูโ้ดยสารตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเที-ยวบนิถดัไปที-มที ี-น ั-งวา่งหรอืตามวนัเดนิทางของต ั0วเครื-องบนิ



 

1. กรณีวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุนักขัตฤกษ์หรอืชว่งเทศกาล ผูจ้องทัวรต์อ้งแจง้เปลี�ยนวันเดนิทาง
หรอืเปลี�ยนชื�อผูเ้ดนิทาง ไมน่อ้ยกวา่ 45 วัน กอ่นการเดนิทาง (นับรวมเสาร-์อาทติย)์ สามารถเปลี�ยนไดเ้พยีง 
1 ครั 5งเทา่นั5น หากแจง้หลังจากนี5 ผูเ้ดนิทางควรหาผูเ้ดนิทางทา่นใหมม่าแทนผูท้ี�ไมส่ามารถเดนิทางได ้

2. กรณีวันเดนิทางไม่ตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือช่วงเทศกาล ผูจ้องทัวรต์อ้งแจง้เปลี�ยนวัน
เดนิทางหรอืเปลี�ยนชื�อผูเ้ดนิทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วัน กอ่นการเดนิ (นับรวมเสาร-์อาทติย)์ สามารถเปลี�ยนได ้
เพยีง 1 ครั 5งเทา่นั5น หากแจง้หลังจากนี5 ผูเ้ดนิทางควรหาผูเ้ดนิทางทา่นใหมม่าแทนผูท้ี�ไมส่ามารถเดนิทางได ้

3. กรณีจองทัวรภ์ายใน 15 วันกอ่นออกเดนิทาง (นับรวมเสาร-์อาทติย)์ ผูจ้องทัวรไ์มส่ามารถเปลี�ยน
วันเดนิทางหรอืเปลี�ยนชื�อผูเ้ดนิทางไดท้กุกรณี 

4. กรณีแจง้เปลี�ยนชื�อผูเ้ดนิทางหลังจากออกตั-วโดยสารเรยีบรอ้ยแลว้ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งชําระคา่ตั-ว
โดยสารเพิ�มดว้ยตนเองจากค่าทัวรท์ี�ชําระมาแลว้ ณ วันที�ตอ้งการเปลี�ยนชื�อผูเ้ดนิทาง ตามขอ้กําหนดของ
ทางบรษัิทและสายการบนิ  
 
เง ื-อนไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีที� นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื�อนการเดินทาง 
นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี� (ผูม้ชี ื-อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการ
ยกเลกิที�บรษัิทอยา่งใดอยา่งหนึ�งเพื�อแจง้ยกเลกิการจองกบัทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบรษัิทไมรั่บ
ยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�ตอ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี� (ผูม้ชี ื-อ
ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืที�บรษัิทอยา่งใดอยา่ง
หนึ�งเพื�อทําเรื�องขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ 
หลักฐานการชําระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารที�ตอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมี
เงื�อนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี5 

2.1 แจง้ยกเลกิก่อนการเดนิทาง ไม่น้อยกว่า 45 วนั (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ คนืเงนิ
คา่บรกิาร 100% ของคา่บรกิารที-ชําระมาแลว้  
2.2 แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทางภายใน  31-44 วนั (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ ยดึเงนิคา่มดั
จาํท ั5งหมดของคา่บรกิารที-ชําระมาแลว้ 
2.3 แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทางภายใน 30 วนั (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ ยดึเงนิคา่บรกิาร 
100% ของคา่บรกิารที-ชําระมาแลว้  
เนื�องจากบรษัิทตอ้งดําเนนิการจัดเตรยีมนําเที�ยวใหแ้กนั่กทอ่งเที�ยวลว่งหนา้ เชน่ การสํารองที�นั�งตั-ว
เครื�องบนิโดยสาร การจองโรงแรมที�พัก ยานพานหะสําหรับเดนิทาง รา้นอาหาร เป็นตน้ 
3. การเดนิทางที�ตอ้งการันตมีัดจําหรอืเป็นเที�ยวบนิเช่าเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight 

กบัสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทั 5งหมด   
4. การตดิต่อประสานงานกับทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมล หรอืจดหมาย ตอ้งทําในวันเวลาทําการ

ของทางบรษัิท ดังนี5  
วันจันทรถ์งึวันศกุร ์เวลา 09.00 น. – 17.30 น.  
วันเสาร ์เวลา 09.00 น. – 16.00 น.  
หรอืสามารถตดิตอ่ประสานงานผา่นแอพพลเิคชั�นอื�นๆตามชอ่งทางของบรษัิทได ้
5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิfในการปรับราคาทัวร ์หรือยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกท่องเที�ยว จอง

เดนิทางนอ้ยกวา่ 30 ทา่น  

 

 

 

 

 
 
ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 

ขอ้ควรทราบ 
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี-ปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ี-ประสงคจ์ะพํานกัระยะส ั5นในประเทศญี-ปุ่ นไม่

เกนิ 15 วนัไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื-อการทอ่งเที-ยว เยี-ยมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยื-นเอกสารในข ั5นตอนการ
ตรวจเขา้เมอืงเพื-อยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี-ปุ่ น* ดงัตอ่ไปนี5 

- ต ั0วเครื-องบนิขาออกจากประเทศญี-ปุ่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
- สิ-งที-ยนืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที-อาจเกดิขึ5นในระหวา่งที-พํานกัในประเทศญี-ปุ่ นได ้ 

(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 
- ชื-อ ที-อยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งที-พํานกัในประเทศญี-ปุ่ น  

(เชน่ คนรูจ้กั โรงแรม และอื-นๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
- กําหนดการเดนิทางระหวา่งที-พํานกัในประเทศญี-ปุ่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้



 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที�จะนําตดิตัวขึ5นเครื�องบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 
มลิลลิติรต่อชิ5น และรวมกันทุกชิ5นไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึ�งมซีปิล็อคปิดสนิท 
และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ที�ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นั5น 
ถา้สิ�งของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ที�กําหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ที�โหลดใต ้
ทอ้งเครื�องบนิเทา่นั5น  

2. สิ�งของที�มลัีกษณะคลา้ยกับอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีา ฯ จะตอ้งใส่
กระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบนิเทา่นั5น  

3. ประเทศญี�ปุ่ น มกีฎหมายหา้มนําผลติภัณฑท์ี�ทํามาจากพชื และเนื5อสัตวท์ุกชนดิเขา้ประเทศ เชน่ 
ผัก ผลไมส้ด  ไข ่เนื5อสัตว ์   ไสก้รอก ฯ เพื�อเป็นการป้องกันโรคตดิตอ่ที�จะมาจากสิ�งเหลา่นี5 หากเจา้หนา้ที�
ตรวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอตัราที�สงูมาก 
 
หมายเหต ุ
1. ทัวรน์ี5สําหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยวเทา่นั5น 
2. ทัวรน์ี5เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรือไม่ใชบ้รกิารตามที�ระบุไวใ้นรายการทัวร ์ไม่ว่า

บางสว่นหรอืทั 5งหมด หรอื 
ถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทั 5งหมดใหแ้ก่

ทา่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิfในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที�มนัีกท่องเที�ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ 30 ทา่น 

โดยจะแจง้ใหก้บั 
นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�ทราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศที�ไมม่วีซีา่  และอยา่ง

นอ้ย 15 วันกอ่นการ 
เดนิทางสําหรับประเทศที�มวีซีา่  แต่หากทางนักท่องเที�ยวทุกท่านยนิดทีี�จะชําระค่าบรกิารเพิ�มจากการที�มี

นักทอ่งเที�ยวรว่มเดนิทาง 
นอ้ยกวา่ที�ทางบรษัิทกําหนดเพื�อใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีี�จะใหบ้รกิารตอ่ไป 
4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิfไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื�อ นามสกลุ คํานําหนา้

ชื�อ เลขที�หนังสอื 
เดนิทาง และอื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองตั-วเครื�องบนิ ในกรณีที�นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�มไิดส้่งหนา้หนังสือ

เดนิทางใหก้บัทางบรษัิท 
พรอ้มการชําระเงนิมัดจํา 
5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิfในการเปลี�ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื�อใหส้อดคลอ้งกับ

สถานการณ์ ภมูอิากาศ 
และเวลา ณ วันที�เดนิทางจรงิของประเทศที�เดนิทาง ทั 5งนี5 บรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเที�ยว

สว่นใหญเ่ป็นสําคัญ 
6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิfไมรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ที�เพิ�มขึ5นของนักทอ่งเที�ยวที�

มไิดเ้กดิจากความผดิ 
ของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิอบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญู

หายหรอืเสยีหายของ 
สัมภาระ ความล่าชา้ของสายการบนิ เปลี�ยนแปลงตารางบนิ การบรกิารของสายการบนิ และเหตุสดุวสิัยอื�น 

เป็นตน้ 
7. อัตราค่าบรกิารนี5คํานวณจากอัตราแลกเปลี�ยนเงนิตราต่างประเทศ ณ วันที�ทางบรษัิทเสนอราคา ดังนั5น 

ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิf 
ในการปรับราคาค่าบรกิารเพิ�มขึ5น ในกรณีที�มีการเปลี�ยนแปลงอัตราแลกเปลี�ยนเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั-ว

เครื�องบนิ คา่ภาษี 
เชื5อเพลงิ คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลี�ยนแปลงเที�ยวบนิ ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 

โปรดอา่นทกุขอ้ในรายการทวัรโ์ดยละเอยีด  
หากมขีอ้สงสยักรณุาสอบถามกอ่นทาํการจองทกุคร ั5ง 


