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วันเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พักเดีย่ว หมายเหต ุ

วันที ่6 – 10 พ.ย. 2562 23,876 8,900  

วันที ่13 – 17 พ.ย. 2562 23,876 8,900  

วันที ่20 – 24 พ.ย. 2562 25,876 8,900  

วันที ่27 พ.ย. – 1 ธ.ค. 2562 25,876 8,900  

วันที ่4 – 8 ธ.ค. 2562 26,876 8,900  

วันที ่11 – 15 ธ.ค. 2562 26,876 8,900  

วันที ่18 – 22 ธ.ค. 2562 25,876 8,900  

วันที ่25 – 29 ธ.ค. 2562 33,876 8,900  

วันที ่27 – 31 ธ.ค. 2562 33,876 8,900  

วันที ่29 ธ.ค. 2562 - 2 ม.ค. 2563 39,876 8,900 วันปีใหม ่

วันที ่30 ธ.ค. 2562 - 3 ม.ค. 2563 39,876 8,900 วันปีใหม ่

วันที ่31 ธ.ค. 2562 - 4 ม.ค. 2563 37,876 8,900 วันปีใหม ่

วันที ่1 – 5 ม.ค. 2563 33,876 8,900 วันปีใหม ่

วันที ่8 – 12 ม.ค. 2563 23,876 8,900  

วันที ่15 – 19 ม.ค. 2563 23,876 8,900  

วันที ่22 – 26 ม.ค. 2563 23,876 8,900  

วันที ่29 ม.ค. -2 ก.พ. 2563 23,876 8,900  

วันที ่5 – 9 ก.พ. 2563 23,876 8,900  

วันที ่12 – 16 ก.พ. 2563 23,876 8,900  

วันที ่19 – 23 ก.พ. 2563 23,876 8,900  

วันที ่26 ก.พ. – 1 ม.ีค. 2563 23,876 8,900  

วันที ่4 – 8 ม.ีค. 2563 23,876 8,900  

วันที ่11 – 15 ม.ีค. 2563 23,876 8,900  

วันที ่18 – 22 ม.ีค. 2563 23,876 8,900  

วันที ่25 – 29 ม.ีค. 2563 23,876 8,900  

วันที ่1 – 5 เม.ย. 2563 25,876 8,900  

วันที ่8 – 12 เม.ย. 2563 26,876 8,900  

วันที ่9 – 13 เม.ย. 2563 29,876 8,900  

วันที ่10 – 14 เม.ย. 2563 32,876 8,900 วันสงกรานต ์

วันที ่11 – 15 เม.ย. 2563 35,876 8,900 วันสงกรานต ์

วันที ่12 – 16 เม.ย. 2563 37,876 8,900 วันสงกรานต ์

วันที ่13 – 17 เม.ย. 2563 37,876 8,900 วันสงกรานต ์

วันที ่14 – 18 เม.ย. 2563 32,876 8,900 วันสงกรานต ์

วันที ่15 – 19 เม.ย. 2563 27,876 8,900 วันสงกรานต ์

วันที ่22 – 26 เม.ย. 2563 26,876 8,900  

จอยแลนดห์กัคา่ต ัว๋ออก 6,000 บาท 

***ราคาเด็ก INFANT 7,000 บาท*** 
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โปรดเช็คเทีย่วบนิและเวลาในแตล่ะวนักอ่นท าการจอง ดงันี ้
 

สายการบนิ เวลานดัพบ DMK-NRT เวลาขาไป KIX-DMK เวลาขากลบั 

AIR ASIA X 
(XJ) 

23.00 น. 
XJ602  

DMK-NRT 
05.05-13.10 

XJ613 
KIX-DMK 

09.50-13.50 

NOK SCOOT 
(XW) 

23.00 น. 
XW102 

DMK-NRT 
02.45-10.25 

XW111 
KIX-DMK 

08.30-18.45 

 

วนัแรก  สนามบนิดอนเมอืง                                                                                                           (-- /--/--) 

23.00 น.  พรอ้มกนัที ่สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ชัน้ 3 อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งตา่งประเทศ เคานเ์ตอร…์………………… 
สายการบนิ…………… มเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คอนิ 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

วนัทีส่อง นารติะ - ภเูขาไฟฟจู ิช ัน้ 5 หรอื ลานสกฟีจูเิท็น –ออนเซ็น – บฟุเฟ่ต ์ขาป ู        (-/SET BOX/D) 

05.05 น.      ออกเดนิทางสูโ่ตเกยีว ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิ AIR ASIA X เทีย่วบนิที ่XJ 602  
13.10 น.   ถงึสนามบนินารติะ ประเทศญีปุ่่ น (เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ไทย 2 ชัว่โมง) หลังจากผา่นขัน้ตอนศลุกากรแลว้  
 

หรอื  
 
02.45 น.      ออกเดนิทางสูโ่ตเกยีว ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิ NOK SCOOT เทีย่วบนิที ่XW 102 
10.25 น.   ถงึสนามบนินารติะ ประเทศญีปุ่่ น (เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ไทย 2 ชัว่โมง) หลังจากผา่นขัน้ตอนศลุกากรแลว้ 
 
เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวัน (มือ้ท ี ่1) SET BOX 

น าทา่นเดนิทางสู ่ภเูขาไฟฟจู ิสมัผัสภเูขาไฟฟจูอิยา่งใกลช้ดิทีบ่รเิวณขัน้ที ่5 ซึง่เป็นจดุทีร่ถ 
โดยสารสามารถขึน้ไปจอดได ้ฟจูเิป็นภเูขาไฟทีส่งูทีส่ดุในญีปุ่่ น และยังเป็นสญัลักษณ์ของประเทศญีปุ่่ นอกีดว้ย 
ทา่นสามารถชมความงามของภเูขาไฟฟจูไิดต้ลอดทัง้ปี เพราะในแตล่ะฤดภูเูขาไฟฟจูจิะมคีวามงดงามทีแ่ตกตา่ง
กนั และเป็น  ภเูขาไฟทีส่วยงามไมว่า่จะมองจากมมุไหนก็ตาม (หมายเหต ุการขึน้ชมภเูขาไฟฟจู ิช ัน้ 5 น ัน้
ข ึน้อยูก่บัสภาพอากาศอ านวย) หรอื **ชว่งฤดหูนาว กรณีทีล่านสกมีปีรมิาณหมิะเพยีงพอตอ่การเลน่
สกแีละกจิกรรมบนพืน้หมิะ โปรแกรมจะเปลีย่นจากขึน้ชมภเูขาไฟฟจู ิช ัน้ 5 เป็นน าคณะไปสูล่านสกี
แทน** 
น าทา่นสนุกกบักจิกรรมกลางแจง้ทา่มกลางหมิะ ณ ลานสก ีฟจูเิท็น ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัการเลน่ไมก้ระดาน
เลือ่นไดต้ามอธัยาศัย ณ ดนิแดนแหง่นี้ทีซ่ ึง่เป็นสวนสนุกขนาดใหญ ่มกีจิกรรมนอกเหนอืจากการเลน่สกมีากมาย 

http://bit.ly/2NMk5YE
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เป็นลานสกทีีม่ชีือ่เสยีงและมฉีากหลังเป็นภเูขาไฟฟจู ิทีส่วยงามทา่นจะไดส้นุกกบัลานหมิะขาวโพลน 
(คา่บรกิารโดยประมาณ 1. เชา่อปุกรณส์ก ีราคา 5,500 เยน // 2. เชา่อปุกรณส์โนวบ์อรด์ราคา 
5,500 เยน // 3. เชา่ชดุ ประกอบดว้ยเส ือ้ กางเกง ถงุมอื หมวกและแวน่ตา ในราคา 5,500 เยน) 
(หมายเหต ุลานสกจีะเปิดใหบ้รกิารโดยขึน้อยูก่บัสภาพภมูอิากาศและปรมิาณหมิะเป็นส าคัญ)  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ (มือ้ท ี ่2) ณ หอ้งอาหาร อ ิม่อรอ่ยกบัเมนูมือ้พเิศษทีม่ขีาป ู
 

 
  ใหท้่านไดล้ิม้ลองรสชาตปิพูรอ้มน ้าจิม้สไตสญ์ีปุ่่ นอย่างจุใจ หลังอาหารใหท้่านไดผ้่อนคลายกับการแช่น า้แร่

ธรรมชาต ิเชือ่วา่ถา้ไดแ้ชน่ ้าแรแ่ลว้ จะท าใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขีึน้ 
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 สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก 
พกัที ่   ASIA KAWAGUCHIKO HOTEL OR SIMILAR   
 

วนัทีส่าม  โอชโินะ ฮคัไค  -  ศนูยจ์ าลองแผน่ดนิไหว - DUTY FREE - เทศกาลแสงส ีNabana no Sato Winter 
Illumination      (B / L / -) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ท ี ่3) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าทา่นสู ่โอชโินะ ฮคัไค (OSHINO HAKKAI) บอ่น ้าธรรมชาตกิบัความเลือ่มใสศรัทธา ความเชือ่ในภเูขาไฟ 
ศักดิส์ทิธิฟ์ูจยิาม่า กับเวลาแสนยาวนานจากการละลายของหมิะของบนภูเขาไฟฟจูีทีไ่หลซมึ ลกึลงพืน้พภิพ 
ปฏบิตักิารซมึซบับรเิวณทีลุ่ม่ท าใหเ้กดิน ้าซมึขังขยายวงกวา้งกลายเป็นบอ่ขนาดยอ่มน ้าในบอ่แตล่ะบอ่ใสสะอาด
จนเกดิสะทอ้นทีส่วยงาม ต่อมาในปี ค.ศ. 1985 สถานทีแ่ห่งนี้ไดรั้บการคัดเลอืกเป็น 1ใน100 อันดับแหล่งน ้า 
จากธรรมชาต ิทีด่ทีีส่ดุของญีปุ่่ น ทา่นสามารถเลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืงตา่งๆ  และสนิคา้ เกษตรกรรมที่ชาวบา้น 
น ามาขายระหวา่งทางได ้ ไมว่า่จะเป็นผักภเูขาทีส่ดกรอบ ผลไมอ้บแหง้ ถ่ัว มันญีปุ่่ น และอืน่ๆ อกีมากมาย 
น าทา่นเยีย่มชม ศูนยจ์ าลองแผน่ดนิไหว ตัง้อยูบ่รเิวณใกล ้ๆ  กับเขตภเูขาไฟฟจู ิภายในมหีอ้งจัดแสดงขอ้มลู
การประทุของภูเขาไฟจากทุกมุมโลก หอ้งแสดงภาพแผ่นดนิไหว หอ้งแสดงเหตุการณ์หลังแผ่นดนิไหว หอ้ง
จ าลองแผ่นดนิไหว หอ้งอทุกภัย หอ้งเขาวงกตกระจก นอกจากนี้ยังมโีซนถ่ายภาพกับภูเขาไฟฟจู ิโซนความรู ้
ตา่งๆ และ โซนช็อปป้ิงสนิคา้งานฝีมอืญีปุ่่ นตา่งๆ เชน่มดีแบบดัง้เดมิ ผลติภัณฑเ์ครือ่งปั้นดนิเผา เครื่องส าอาง 
และ ของฝากอกีมากมาย และยังมหีอ้งน ้าไวบ้รกิารฟรอีกีดว้ย น าทา่นเลอืกซือ้สนิคา้ปลอดภาษี ณ DUTY FREE   

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั (มือ้ท ี ่4) ณ รา้นอาหาร  
 น าทา่นชม เทศกาลแสงส ีNabana no Sato Winter Illumination ณ สวนนาบะนะ ซาโตะ ธมีพารค์สวน

ดอกไม ้ทีม่ทีุง่ดอกไมใ้หช้มตลอดทัง้ 4 ฤดกูาล สามารถเทีย่วไดต้ลอดทัง้ปี ไฮไลท!์!! ในชว่งฤดใูบไมร้่วงตลอด

จนถงึปลายฤดูหนาว (ตลุาคม-มนีาคม) จะไดรั้บความนยิมมากเป็น

พเิศษ เนื่องจากมีการประดับไฟขนาดใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่ น อสิระให ้

ทา่นไดเ้พลดิเพลนิกับการแสดงไฟในหลากหลายรูปแบบ ไม่วา่จะ

เป็น อโุมงคแ์สงไฟ (Tunnel of Light) หรอื การประดบัไฟใน

น า้ (Water Illumination) จากนัน้เดนิทางสู ่เมอืงนาโกย่า 

(Nagoya) เป็นตัวเมอืงของจงัหวดัไอจ ิ(Aichi) มปีระชากรอาศัย

อยู่มากกวา่ 2 ลา้นคน เป็นเมอืงศูนยร์วมการคา้และการคมนาคมที่

ส าคัญแหง่หนึง่ของญีปุ่่ น  

ค า่         อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั  

ทีพ่กั TOYOKO INN NAGOYA HOTEL OR SIMILAR 

วนัทีส่ ี ่  นาโงยา่ - วดัคโิยมสิ ึ– ศาลเจา้เทพเจา้จ ิง้จอกฟชูมิ ิอนิาร ิ-  ชนิไซบาช ิ- โอซากา้  (B/L/อสิระ) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้  (มือ้ท ี ่5)  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเกยีวโต ชมท่านวดัคโิยมสิ ึหรอืวดัน า้ใสทีต่ดิรอบสดุทา้ยของการประกวด 1 ใน 7 สิง่

มหัศจรรยข์องโลกยคุใหม ่ เป็นวัดทีใ่หญแ่ละเกา่แกตั่ง้อยูบ่รเิวณเนนิเขาฮิ

งาชยิามา่ และมที่อนซงุวางเรียงซอ้นกันตามแนวนอนตัง้จากพืน้ดนิขึน้มา

รองรับระเบียงของตัววิหารใหญ่ ซึ่งไม่ใชต้ะปูสักตัว ใชว้ ิธีการเขา้ลิ่ม 

เหมอืนเรอืนไทย วัดนี้มอีายเุกา่แกย่ิง่กวา่กรงุเกยีวโต กวา่ 1,200 ปี มาแลว้ 

เป็นทีป่ระดษิฐานของเทพเอปิส ึเทพเจา้แหง่ความร ่ารวย มั่งค่ัง นมสัการ

พระโพธสิตัวอ์วโลกเิตศวร จากระเบยีงแหง่นี้สามารถถ่ายภาพ ณ จุดที่

สวยทีส่ดุในกรุงเกยีวโต มองเห็นววิทวิทัศน์ของตัวเมอืงเกยีวโตไดง้ดงาม 

พรอ้มกบัวหิารของวัดคโิยมสิ ึและ เชญิดืม่น า้ศกัด ิส์ทิธ ิส์ามสายอนัเกดิขึน้จากธรรมชาตทิีไ่หลมาจากเทอืกเขา

โดยเชือ่วา่ สายแรก รวย  สายทีส่อง สวย-หลอ่ สายทีส่าม แข็งแรง ระหวา่งทางทา่นจะไดส้ัมผัสกับรา้นคา้ญีปุ่่ น

ตบแตง่ตามสมัยเอโดะ และเลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืงทีร่ะลกึ เกีย่วกับญีปุ่่ นขนานแท ้อาท ิขนมโมจ ิทีข่ ึน้ชือ่ทีส่ดุ

ของญีปุ่่ น มใีหท้า่นไดเ้ลอืกชมิหลายหลากรส ไมว่า่จะเป็นไสถ่ั้วแดงสตูรดัง้เดมิ ไสส้ตรอเบอรร์ี ่ชอคโกแลต เป็น

ตน้ หรอืวา่จะเป็นชาเกยีวโต ตุก๊ตาเกยีวโต สญัลักษณ์ทีโ่ดง่ดังทีส่ดุในญีปุ่่ น คอื เกอชิา เป็นตุ๊กตาแตง่กายดว้ย

ชดุกโิมโนประจ าชาตอิยา่งเต็มรปูแบบ ซึง่ควรคา่แกเ่ป็นของฝากของทีร่ะลกึ ในราคายอ่มเยาเครือ่งเซรามคิ ญีปุ่่ น 

ทัง้กาน ้าชา ถว้ย ชาม ต่างๆ และของที่ระลกึ อีกมากมาย นอกจากนี้ยังมี

ไอศกรมีชาเขยีวทีข่ ึน้ชือ่ของเมอืงเกยีวโตใหท้า่นไดเ้ลอืกลิม้ลองอกีดว้ย  

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั (มือ้ท ี ่6) รา้นอาหาร 

บา่ย จากนัน้สู ่ศาลเจา้เทพเจา้จ ิง้จอกอนิาร ิ(Fushimi Inari Shrine) หรอืที่

คนไทยชอบเรยีกกันว่าศาลเจา้แดง เป็นศาลเจา้ ชนิโต มชีือ่เสยีงโด่งดัง

จาก ประตโูทรอิ ิ(Torii Gate) หรอื เสาสแีดงทีเ่รยีงตัวกันจ านวนหลาย
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หมืน่ตน้จนเป็นทางเดนิไดท้ั่วทัง้ภูเขาอนิาริ ที่ผูค้นเชือ่กันว่าเป็นภูเขาศักดิส์ทิธ์ โดยเทพอนิารจิะ เป็น

ตัวแทนของความอดุมสมบรูณ์ การเก็บเกีย่วขา้ว รวมไปถงึ พชืผลไร่นาต่างๆ และมักจะมจีิง้จอกเป็นสัตวค์ู่

กายจงึสามารถ พบเห็นรปูปัน้จิง้จอก มากมายดว้ยเชน่กัน จากนัน้ท่านชอ้ปป้ิงชนิไซบาช ิยา่นชอ้ปป้ิงชือ่ดัง

ของนครโอซากา้ภายในย่านนี้มรีา้นคา้เก่าแก่ปะปนไปกับรา้นคา้อันทันสมัยและสนิคา้หลากหลายรูปแบบทัง้

ส าหรับเด็กและผูใ้หญ่ซึง่ย่านนี้ถือว่าเป็นย่านแสงสีและบันเทงิชัน้น าแห่งหนึ่งของนครโอซากา้อีกทัง้ยังมี

รา้นอาหารทะเลขึน้ชือ่มากมายซึง่เสน่หอ์ยา่งหนึง่คอืทกุรา้นจะประดับประดารา้นของตนดว้ยแสงไฟนีออนซึง่ดัด

ท าใหเ้ป็นรูปปกูุง้และปลาหมกึซึง่นักทอ่งเทีย่วใหค้วามสนใจและแวะถา่ยรูปกันเป็นทีร่ะลกึอยา่งมากและรา้นคา้

ทกุแหง่จะพยายามสรา้งจุดเดน่ใหแ้กร่า้นของตนใหไ้ดม้ากทีส่ดุเพอืดงึดดู ลกู คา้ใหเ้ขา้มาใชบ้รกิารสัญลักษณ์

เดน่ของยา่นนี้คอืตกึรปูเครือ่งหมายการคา้ของกลูโิกะผลติภัณฑข์นมชือ่ดังจากญีปุ่่ นน่ันเอง 

ค า่  อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั  MYSTAY SHIN OSAKA HOTEL OR SIMILAR  

วนัทีห่า้  สนามบนิคนัไซ - กรงุเทพฯ                      (B /-/-) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ท ี ่7) แบบ SNACK BOX 
 น าทา่นเชค้เอาท ์และเดนิทางสูส่นามบนิคันไซ 
09.50 น. เหนิฟ้าสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิ AIR ASIA X เทีย่วบนิที ่XJ 613 
 ** ราคาทวัรไ์มร่วมอาหารบนเครือ่ง (บนเครือ่งมบีรกิารจ าหน่ายอาหารและเครือ่งดืม่) ** 
13.50 น. ถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ 
 

หรอื 
 
08.30 น. เหนิฟ้าสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิ NOK SCOOT เทีย่วบนิที ่XW111 
 ** ราคาทวัรไ์มร่วมอาหารบนเครือ่ง (บนเครือ่งมบีรกิารจ าหน่ายอาหารและเครือ่งดืม่) ** 
18.45 น. ถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ 

 
 
 

**โปรแกรมสามารถสลบัปรบัเปลีย่นไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้** 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เง ือ่นไขหอ้งพกั :  

1. โรงแรมทีร่ะบใุนรายการทวัรย์ังไมค่อนเฟิรม์ 100% ซึง่อาจจะมกีารเปลีย่นแปลง โดยทางบรษัิททวัรจ์ะแจง้ใหท้ราบพรอ้มกบัใบนัด

หมายเตรยีมตวั ประมาณ 1-3 วนั กอ่นการเดนิทาง โดยจะจัดโรงแรมใหอ้ยูใ่นระดบัเดยีวกนั 
2. โรงแรมในประเทศญีปุ่่ น หอ้งพักจะมขีนาดคอ่นขา้งเล็กและบางโรงแรมจะไมม่บีรกิารหอ้งพักแบบ 3 ทา่น (TRIPLE) ดงันัน้ทาง

บรษัิททวัรจ์ะจัดหอ้งพักใหท้า่นแยกเป็น 2 หอ้งพักแทน คอื 1 หอ้งนอนคู ่(พัก 2 ทา่น) และ 1 หอ้งพักเดีย่ว (พัก 1 ทา่น) 
3. บางโรงแรมในประเทศญีปุ่่ น ไมม่บีรกิารหอ้งพักแบบเตยีงคู ่(TWIN) หรอืกรณีทีห่อ้งพักแบบเตยีงคูโ่รงแรมนัน้เต็ม (TWIN) ทาง

บรษัิททวัรจ์ะจัดหอ้งพักแบบ 1 เตยีงใหญ ่(DOUBLE) ใหท้า่นแทน 
4. กรณีโรงแรมทีเ่ขา้พัก ไมม่บีรกิารออนเซ็นภายในโรงแรม ทางบรษัิททวัรจ์ะน าคณะเขา้ใชบ้รกิารออนเซ็นทีอ่ยู่บรเิวณใกลเ้คยีงแทน 

(เฉพาะรายการทวัรท์ ีร่ะบุโปรแกรมอาบน า้แรธ่รรมชาตเิทา่น ัน้) 
 

 
* ต ัว๋สายการบนิไมส่ามารถระบทุีน่ ัง่ ใชว้ธิ ีRANDOM คอืการสุม่เลอืกทีน่ ัง่โดยระบบสายการบนิ * 
การจดัทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

แตจ่ะท าการ Request ใหไ้ดเ้ทา่น ัน้ งดการคนืบตัรโดยสาร  
และหากยกเลกิการเดนิทาง ทางสายการบนิไมม่รีะบบคนืเงนิบางสว่น 

ทางบรษิทัเร ิม่ตน้และจบการบรกิารทีส่นามบนิดอนเมอืงเทา่น ัน้  
กรณีทา่นเดนิทางมาจากตา่งจงัหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะท าการส ารองต ัว๋เครือ่งบนิหรอืยานพาหนะอืน่ๆ 
เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลบัจากสนามบนิดอนเมอืงน ัน้ ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในสว่นนีท้ ีเ่กดิข ึน้ 

เนือ่งจากเป็นคา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรมการเดนิทางของบรษิทั  
ฉะน ัน้ทา่นควรจะใหก้รุป๊ Final 100% กอ่นทีจ่ะส ารองต ัว๋เครือ่งบนิ หรอืยานพาหนะอืน่ๆ 
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หากผูโ้ดยสารถกูปฎเิสธการออกนอกประเทศไทยหรอืเขา้ประเทศญีปุ่่ น 
จากเจา้หนา้ทีแ่รงงานไทยหรอืเจา้หนา้ทีต่รวจคนออกนอกประเทศไทยและเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้

เมอืงทีป่ระเทศญีปุ่่ นทางผูจ้ดัและทางสายการบนิจะไมส่ามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ทกุกรณี 
ผูโ้ดยสารอาจจะตอ้งรบัผดิชอบคา่ปรบัทีป่ระเทศญีปุ่่ นเรยีกเก็บ 

ผูโ้ดยสารตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเทีย่วบนิถดัไปทีม่ที ีน่ ัง่วา่งหรอืตามวนัเดนิทางของต ัว๋เครือ่งบนิ 
ท ัง้นีแ้ลว้แตท่างเจา้หนา้ทีต่รวจคนและสายการบนิ ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
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ราคาทวัรร์วม 

1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ตามรายการ   2.คา่อาหารทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ 
3. คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ   4.คา่ทีพั่กหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามรายการ 
5. คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ   6.คา่ภาษีสนามบนิ ทกุแหง่ทีม่ ี
7. คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระไป-กลับ ทา่นละ 20 กก.  8.หัวหนา้ทวัรน์ าเทีย่วตลอดรายการ 
9. คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 

ราคาทวัรไ์มร่วม  

1.   ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ / ใบก ากบัภาษี) 

2.   คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพทส์ว่นตัว คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ 

3. คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิขาไป 20 กก. / ขากลับ 20 ก.ก.) 
4. คา่วซีา่ส าหรับพาสปอรต์ตา่งชาต ิ
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5. ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ทา่นละ 1,900 บาท ตอ่ทรปิ (ช าระทีส่นามบนิดอนเมอืง ในวนัเช็คอนิ) 
6. ทปิหวัหนา้ทวัร ์ตามความพงึพอใจ 

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 30 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอ
สงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 
กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 15,000 บาท  หรอืทา่นละ 20,000 กรณีเดนิทางตรงกบัวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์หากมกีาร
ยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยดึมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมด เนือ่งจากทางบรษิทัฯ ไดช้ าระคา่ต ัว๋
เคร ือ่งบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทีเ่รยีบรอ้ย คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื กรณุาช าระ 30 วนักอ่นการเดนิทาง  

 

เง ือ่นไขการเปลีย่นวนัเดนิทางหรอืเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทาง 

1. กรณีวันเดนิทางตรงกับวันหยดุนักขัตฤกษ์หรอืชว่งเทศกาล ผูจ้องทัวรต์อ้งแจง้เปลีย่นวันเดนิทางหรอืเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทาง ไม่

นอ้ยกวา่ 45 วัน กอ่นการเดนิทาง (นับรวมเสาร-์อาทติย)์ สามารถเปลีย่นไดเ้พยีง 1 ครัง้เทา่นัน้ หากแจง้หลังจากนี้ ผูเ้ดนิทางควร

หาผูเ้ดนิทางทา่นใหมม่าแทนผูท้ีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้

2. กรณีวันเดนิทางไมต่รงกบัวันหยดุนักขัตฤกษ์หรอืชว่งเทศกาล ผูจ้องทัวรต์อ้งแจง้เปลีย่นวันเดนิทางหรอืเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางไม่

นอ้ยกวา่ 30 วัน กอ่นการเดนิ (นับรวมเสาร-์อาทติย)์ สามารถเปลีย่นไดเ้พยีง 1 ครัง้เทา่นัน้ หากแจง้หลังจากนี้ ผูเ้ดนิทางควรหาผู ้

เดนิทางทา่นใหมม่าแทนผูท้ีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้

3. กรณีจองทัวรภ์ายใน 15 วันกอ่นออกเดนิทาง (นับรวมเสาร-์อาทติย)์ ผูจ้องทัวรไ์มส่ามารถเปลีย่นวันเดนิทางหรือเปลีย่นชือ่ผู ้

เดนิทางไดท้กุกรณี 

4. กรณีแจง้เปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางหลังจากออกต๋ัวโดยสารเรยีบรอ้ยแลว้ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งช าระคา่ต๋ัวโดยสารเพิม่ดว้ยตนเองจากคา่

ทัวรท์ีช่ าระมาแลว้ ณ วันทีต่อ้งการเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทาง ตามขอ้ก าหนดของทางบรษัิทและสายการบนิ  

5.ในกรณีทีก่รุ๊ปปิดไปแลว้หรอืกรุ๊ปเต็มไปแลว้ จะไมส่ามารถเลือ่นการเดนิทางไดท้กุกรณี 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรือเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจอง

กบัทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อกัษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้ง

แฟกซ ์อเีมล หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่ท าเรือ่งขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบ

หนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารที่

ตอ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 

2.1 แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง ไมน่อ้ยกวา่ 45 วนั (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ คนืเงนิคา่บรกิาร 100% ของ

คา่บรกิารทีช่ าระมาแลว้  

2.2 แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทางภายใน  31-44 วนั (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ ยดึเงนิคา่มดัจ าท ัง้หมดของ

คา่บรกิารทีช่ าระมาแลว้ 

2.3 แจง้ยกเลกิก่อนการเดนิทางภายใน 30 วนั (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ ยดึเงนิค่าบรกิาร 100% ของ

คา่บรกิารทีช่ าระมาแลว้  

เนื่องจากบรษัิทตอ้งด าเนนิการจัดเตรยีมน าเทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่วลว่งหนา้ เชน่ การส ารองทีน่ั่งต๋ัวเครือ่งบนิโดยสาร การ

จองโรงแรมทีพั่ก ยานพานหะส าหรับเดนิทาง รา้นอาหาร เป็นตน้ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืเป็นเทีย่วบนิเชา่เหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ จะไมม่กีารคนื

เงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. การตดิตอ่ประสานงานกบัทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมล หรอืจดหมาย ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้  

วันจันทรถ์งึวันศกุร ์เวลา 09.00 น. – 17.30 น.  

วันเสาร ์เวลา 09.00 น. – 16.00 น.  

หรอืสามารถตดิตอ่ประสานงานผา่นแอพพลเิคชัน่อืน่ๆตามชอ่งทางของบรษัิทได ้

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาทัวร ์หรอืยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่ว จองเดนิทางนอ้ยกวา่ 30 ทา่น  

6. ในกรณีทีก่รุ๊ปปิดไปแลว้หรอืกรุ๊ปเต็มไปแลว้ จะไมส่ามารถยกเลกิไดท้กุกรณี 
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ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

1. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกันทกุ

ชิน้ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มีซปิล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ที่ตรวจไดอ้ย่าง

สะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าทีก่ าหนดจะตอ้งใส่

กระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

2. สิง่ของทีม่ลัีกษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีา ฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ที่

โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

3. ประเทศญีปุ่่ น มกีฎหมายหา้มน าผลติภัณฑท์ีท่ ามาจากพชื และเนื้อสัตวท์กุชนิดเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด  ไข ่เนื้อสัตว ์   

ไสก้รอก ฯ เพือ่เป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหลา่นี้ หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอตัราทีส่งูมาก 

หมายเหต ุ

1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืไมใ่ชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวร ์ไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอื 

ถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 30 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้บั 

นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 15 วันกอ่นการ 

เดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทาง 

นอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอื 

เดนิทาง และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต๋ัวเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทางบรษัิท 

พรอ้มการช าระเงนิมัดจ า 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ภมูอิากาศ 

และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิ 

ของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิอบุตัเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของ 

สมัภาระ ความลา่ชา้ของสายการบนิ เปลีย่นแปลงตารางบนิ การบรกิารของสายการบนิ และเหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อตัราคา่บรกิารนี้ค านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์

ในการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่ภาษี 

เชือ้เพลงิ คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ 

 

 

 
 
 
 

โปรดอา่นทกุขอ้ในรายการทวัรโ์ดยละเอยีด  

หากมขีอ้สงสยักรณุาสอบถามกอ่นท าการจองทกุคร ัง้ 

ขอ้ควรทราบ 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่

เกนิ 15 วนัไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการ

ตรวจเขา้เมอืงเพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

- ต ัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

- สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ นได ้ 
(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 

- ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ น  

(เชน่ คนรูจ้กั โรงแรม และอืน่ๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

- ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
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