
 

 

  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ราคา 
 

บาท/ท่าน 
29,900.- 

ก ำหนดกำรเดินทำง :  01 – 05 มีนำคม 2561  

WONDERFUL JAPAN 

OSAKA – TOKYO 

 SAKURA SNOW  

5 Days 3 Nights 

ราคา 

49,900.- 
บาท / ท่าน 

ไฮไลท์ : 
 ทริปเดียวได้ครบ ทั้ง ตะลยุหิมะ ชมดอกไม้ เทศกำลประดับไฟ ไหว้พระ ช้อปป้ิง 
 เทีย่วเมอืงหลวงเก่ำสัมผสัวฒันธรรมญี่ปุ่ นแบบดั้งเดิมทีเ่กยีวโต (ปรำสำททองคคิะคุจ,ิ ศำลเจ้ำฟูชิม ิอนิำริ) 
 ตื่นตำตื่นใจกบั เทศกำลประดับไฟฤดูหนำว (NABANA NO SATO ILLUMINATION) 
 ชมเทศกำลคำวำซึซำกรุะฤดูหนำว คร้ังที ่28 ทีก่ ำลงับำนสะพร่ัง 
 ชมงำนเทศกำล สวนบ๊วยอำตำม ิทีก่ ำลงัผลบิำน 
 สนุกสนำนกบัหิมะทีล่ำนสก ีSNOW TOWN YETI  
 แหล่งช้อปป้ิงช่ือดัง ย่ำนชินจูก ุ
 ผ่อนคลำยกบักำรแช่ออนเซ็น เพือ่สุขภำพและบรรเทำอำกำรเมือ่ยล้ำ  



 

 

วนัแรก  กรุงเทพฯ (ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูม)ิ – สนำมบินคันไซ  

19.00 น. คณะพร้อมกนั ณ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรขำออก ช้ัน 4 ประตู 8 เคำน์เตอร์ R โดยสำย
กำรบินเจแปนแอร์ไลนส์ โดยมีเจา้หนา้ท่ีบริษทัคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

22.55 น ออกเดินทางสู่ โอซำก้ำ โดยสำยกำรบินเจแปนแอร์ไลนส์ เที่ยวบินที่ JL728 

วนัที่สอง สนำมบินคันไซ – เกยีวโต – ปรำสำททองคินคะคุจ ิ – ศำลเจ้ำฟูชิม ิ อนิำริ – เทศกำลประดบัไฟนำบำนำ 
โนะ ซำโตะ – นำโกย่ำ 

06.00 น. เดินทางถึง สนำมบินคันไซ (โอซำก้ำ) ประเทศญ่ีปุ่น หลงัจากผ่านขั้นตอนตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร
เรียบร้อย (เวลาท่ีประเทศญ่ีปุ่นเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง)  
น าท่านเดินทางสู่ เมอืงเกียวโต อดีตเมืองหลวงของประเทศญ่ีปุ่น ชม ปรำสำททองคินคะคุจิ ซ่ึงสร้างตั้งปี 
1397 บนเนินเขาคิตะยามะ ปราสาททองหลังน้ีมีทั้ งหมด 3 ชั้ น  โดยแต่ละชั้ นจะมีรูปแบบของ
สถาปัตยกรรมท่ีต่างกนัคือ ชั้นแรกเป็นแบบพระราชวงั ชั้นท่ีสองเป็นแบบบา้นซามูไร และชั้นท่ีสามเป็น
แบบวดัเซน โดยท่ีชั้นท่ี 2 และ 3 จะปิดดว้ยทองค าแผ่นทั้งหมด ท่ีบนหลงัคาจะมีรูปป้ันนกฟีนิกซ์แบบ
จีน ท่ีน่ีได้ถูกข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกเม่ือปี 1994 ตัวปราสาทมีลกัษณะเด่นด้วยแวดล้อมไปด้วย
ธรรมชาติ มีล าธารน ้ าใสสะอาดท าให้เกิดภาพสะทอ้นผิวน ้ าแสนสวยราวภาพวาด ท าให้เหมาะแก่การ
ถ่ายรูปเป็นอย่างยิ่ง นอกจากน้ีในสมยัโบราณนั้นยงัเป็นสถานทีถกปัญหาของโชกุน และ เณรน้อยอิกคิว
ซัง เป็นท่ีรู้จกักนัดีโดยทัว่ไปอีกดว้ย  

เที่ยง รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย น าท่านชม ศำลเจ้ำฟูชิมิ อินำริ หรือ ศำลเจ้ำจิง้จอกขำว เป็นศาลเจา้ในศาสนาชินโตโดยสร้างข้ึนเพ่ือ

ถวายแด่ “เทพอินาริ” เทพแห่งกสิกรรม เพ่ือใหพ้ื้นท่ีบริเวณน้ีมีความอุดมสมบูรณ์ ไดผ้ลผลิตดี เชิญท่าน
สักการะขอพรเทพเจา้และต่ืนตาไปกบั เสำโทริอิสีแดงส้ม นบัพนัตน้ท่ีตั้งเรียงรายติดๆกนั จนกลายเป็น
อุโมงค์เสาโทริอิท่ียาวถึง 4 กิโลเมตรมีความเช่ือตามศาสนาชินโตว่าเสาโทริอิน้ี เป็นสัญลกัษณ์แทน
ประตูเขา้สู่ดินแดนศกัด์ิสิทธ์ิของเทพเจา้  
จากนั้ นน าท่านสู่ เมืองมิเอะ น าชม นำบำนำ โนะ ซำโตะ (NABANA NO SATO) ให้ท่านได้สัมผสั
เทศกาลสุดแสนโรแมนติก เทศกาลประดบัไฟฤดูหนาว (NABANA NO SATO ILLUMINATION) ชม
อุโมงคไ์ฟท่ีถกูตกแต่งดว้ยดวงไฟหลากหลายสีกวา่ลา้นดวง (เร่ิมเปิดไฟประมาณ 18.00 น.)  

 ** เพือ่ให้ท่ำนได้ใช้เวลำอย่ำงเตม็ที่ อสิระรับประทำนอำหำรค ่ำตำมอธัยำศัย ** 

 จากนั้นเดินทางต่อสู่ เมอืงนำโกย่ำ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 45 นาที)  
 น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั HOTEL  THE B NAGOYA หรือเทียบเท่ำ 
 

วนัที่สำม ทะเลสำบฮำมำนะ – เมอืงชิสุโอกะ – S Pulse Dream Plaza – ท ำซูชิ – YETI Snow Park – เมอืงอซึิ – 
แช่ออนเซ็น 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ ทะเลสำบฮำมำนะ ทะเลสาบท่ีเป็นแหล่งเพาะพนัธ์ุปลาไหลท่ีใหญ่ท่ีสุดในภูมิภาคนั้น



 

 

และยงัเป็นจุดแวะพกัท่ีใหญ่ท่ีสุดส าหรับนักท่องเท่ียว ให้ท่านได้ลองชิมพายปลาไหลและเลือกซ้ือ
ผลิตภณัฑต่์างๆ กลบัไปเป็นของฝาก เดินทางกนัต่อสู่ เมืองชิสุโอกะ เมืองท่ีตั้งอยู่ระหว่างโตเกียวและนา
โกย่า น าท่านสู่ S-Pulse Dream Plaza ธีมพาร์กครบวงจร ตั้งอยูบ่ริเวณท่าเรือชิมิสึ ใหท่้านเพลิดเพลินไป
การจบัจ่ายซ้ือของ มีทั้งโรงภาพยนตร์ ร้านอาหาร และอีเวนตต่์างๆ โดยเฉพาะร้านซูชิและร้านอาหารท่ี
ท่ีน่ีมีใหเ้ลือกสรรอยา่งมากมาย จากนั้นใหท่้านไดส้มัผสัประสบการณ์ใหม่ทดลองท าซูชิ ดว้ยตวัท่านเอง 

เที่ยง รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย น าท่านสัมผสัความสนุกสนานกบัหิมะท่ีลานสกี SNOW TOWN YETI (รวมกระดำนเลื่อนแล้ว) เป็น

สกีรีสอร์ทขนาดเล็ก ตั้ งอยู่บนเนินเขาทางทิศใต้ของภูเขาไฟฟูจิ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเล่น
กระดานเล่ือนไดต้ามอธัยาศยั มีกิจกรรมนอกเหนือจากการเล่นสกีมากมาย ท่านจะไดส้นุกกบัลานหิมะ
ขาวโพลน ท่านท่ีสนใจจะเช่าอุปกรณ์เคร่ืองเล่นสามารถติดต่อหัวหน้าทัวร์ล่วงหน้า ไม่รวมค่าเช่า
อุปกรณ์สกี เคร่ืองเล่นสกี สโนวบ์อร์ดหรือครูฝึก (เวลาเปิดและปิดของลานสกีข้ึนกบัสภาพอากาศ) 
บริเวณรีสอร์ทมีพ้ืนท่ีทั้งส าหรับผูเ้ร่ิมตน้เล่นสกีในระยะ 500 เมตรแรกจะมีความลาดชนัต ่า และไต่ระดบั
ข้ึนเร่ือยๆ รวมถึงพ้ืนท่ีสวนขนาดใหญ่ส าหรับเดก็เลก็ สามารถเล่นรถเล่ือน หรือเรียนรู้การเล่นสกีขั้นตน้ 
หรือเล่นหิมะใหท่้านไดอิ้สระกบัการเล่นหิมะและหามุมสวยถ่ายภาพเพ่ือเป็นท่ีระลึก น าท่านเดินทางสู่ 
เมอืงอซุิ  

 น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั ATAMI SPA RESORT หรือเทียบเท่ำ  
ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  
 เชิญท่ำนผ่อนคลำยกับกำร “แช่น ้ำแร่ธรรมชำติ” หรือ “ออนเซ็น” เพื่อผ่อนคลำยควำมเมื่อยล้ำ ช่วย

ระบบหมุนเวยีนโลหิตและช่วยให้ผวิพรรณเปล่งปลัง่   

วนัที่ส่ี เมอืงอำตำม ิ– งำนเทศกำลสวนบ๊วยอำตำมิ – เมอืงคำวำซึ – เทศกำลคำวำซึซำกรุะฤดูหนำว คร้ังที ่ 28 – 
โตเกยีว – ชินจูกุ 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองอำตำมิ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) น าชม เทศกำลสวนบ๊วยอำตำ
มิ สถานท่ีแห่งน้ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวข้ึนช่ือซ่ึงว่ากนัว่าสามารถชมดอกบ๊วยท่ีบานเร็วท่ีสุดในญ่ีปุ่นได ้
โดยดอกบ๊วยจะบานสะพร่ังเป็นแห่งแรกตั้งแต่ช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน – ตน้เดือนธนัวาคมของทุกปี 
บอกเลยว่าท่ีน่ีเต็มไปดว้ยบ๊วยกว่า 59 สายพนัธ์ุ รวม 472 ตน้รวมถึงตน้ไมเ้ก่าแก่อายุมากกว่า 100 ดว้ย 
ตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนมีนาคมของทุกปี (7 มกราคม (วนัเสาร์) – 5 มีนาคม (วนัอาทิตย)์ 2017) 
จะมีการจดังานเทศกาลชมดอกบ๊วยข้ึนภายในสวน ระหว่างการจดังานจะมีทั้งร้านจ าหน่ายของฝากและ
ออนเซ็นเทา้มาออกร้านกนัท่ีน่ี แถมบางวนัยงัมีงานอีเวน้ทพิ์เศษอย่างบริการเสิร์ฟเหลา้หวานฟรีอีกดว้ย 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองคำวำซึ ชม เทศกำลคำวำซึซำกุระฤดูหนำว คร้ังที่ 28 ซ่ึงนบัเป็นเทศกาลท่ีจดักนั
มาอย่างต่อเน่ืองตลอดทุกปี ระยะเวลาหน่ึงเดือนเต็ม (ตน้เดือนกุมภาพนัธ์ - ตน้เดือนมีนาคม) ซ่ึงดอก
ซากุระท่ีเมืองน้ีจะผลิบานก่อนเมืองอ่ืนๆ ของประเทศญ่ีปุ่น ท าให้เป็นเทศกาลท่ีมีช่ือเสียงแห่งหน่ึงใน
การท่องเท่ียวญ่ีปุ่น จุดเด่นของเมืองน้ีท่านจะสามารถชมตน้ซากุระขนาดใหญ่ท่ีมีอายมุากกวา่ 60 ปี และ
มีต้นซากุระเรียงรายเป็นทิวแถวยาวตลอดริมแม่น ้ าคาวาซึ ระยะทางร่วม 2 กิโลเมตร ให้ท่านได้



 

 

บนัทึกภาพความประทบัใจท่ามกลางสีสันของดอกซากุระสวยงาม บรรยากาศท่ีหนาวเยน็สุดแสนโร
แมนติคสถานท่ีท่องเท่ียวน้ีนบัเป็นอีกหน่ึงสถานท่ีท่ีหาชมไดย้ากในโลกดว้ย  

เที่ยง รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร  
บ่ำย จากนั้นน าท่านเดินทางกลบัสู่ โตเกียว (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) เดินทางถึง มหำนครโตเกียว 

เมืองหลวงของประเทศญ่ีปุ่น เป็นเมืองท่ีมีประชากรมากท่ีสุดในโลกเมืองหน่ึงจึงท าใหก้รุงโตเกียวเป็น
หน่ึงในศูนยก์ลาง การเงิน  เศรษฐกิจ การคมนาคม และเทคโนโลยี น าท่านส ารวจตลาดคา้ปลีกยา่น ย่ำน
ชินจูกุ แหล่งบนัเทิงและแหล่งชอ้ปป้ิงขนาดใหญ่ เป็นศูนยร์วมแฟชัน่เก๋ๆ เท่ห์ๆ ของเหล่าบรรดาแฟชัน่
นิสตา้ และเป็นจุดนดัพบยอดนิยมของหนุ่มสาวชาวญ่ีปุ่น   อิสระใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้มากมาย อาทิ 
เส้ือผา้, รองเทา้แฟชัน่ทนัสมยั, นาฬิกา, เคร่ืองส าอาง, สินคา้แบรนดเ์นมทั้งใหม่และมือสอง หรือจะเป็น
ร้านขายของเล่นผูใ้หญ่, ร้าน 100 เยน   นอกจากน้ีท่ีน่ีท่านสามารถเดินเท่ียวในยามราตรีไดด้ว้ย เน่ืองจาก
มีร้านคา้ต่างๆเช่น ร้านอาหารหลากหลายประเภท ร้านคาราโอเกะ เคร่ืองเล่นปาจิงโกะ  ท่ีเป็นท่ีนิยมมาก
ส าหรับคนญ่ีปุ่น ใหท่้านไดเ้ลือกชมเลือกซ้ือกนัอยา่งจุใจ 

 ***อสิระอำหำรค ่ำตำมอธัยำศัย เพือ่ให้ท่ำนได้ใช้เวลำอย่ำงเต็มที่ 
 น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั NARITA INTERNATIONAL GARDEN หรือเทียบเท่ำ  

 
วนัที่ห้ำ โตเกยีว – วดันำริตะซัน – ออิอนมอลล์– สนำมบินนำริตะ 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
  น าท่านเท่ียวชม วดันำริตะซัน เป็นวดัท่ีชาวญ่ีปุ่นและผูค้นจากทัว่โลกใหค้วามนิยมมาสกัการะและขอพร

ส่ิงศกัด์ิสิทธ์มากกวา่ 10 ลา้นคนต่อปี ตั้งอยูบ่นเนินเขากลางเมืองนาริตะซ่ึงสร้างเสร็จเม่ือกุมภาพนัธ์ ปี
ค.ศ.940 จุดเด่นของวดัน้ีคือ เทวรูปฟุโดเมยีวโอ ซ่ึงเป็นเทพระดบัสูงของลทัธิชินกอน แกะสลกัและถวาย
โดยโคโบไดชิตามค าสัง่ของจกัรพรรดิซากะและไดรั้บความนิยมอยา่งสูง โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในวนัข้ึนปี
ใหม่จะคลาคล ่าไปดว้ยผูค้นท่ีมาขอพรส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิเลือกซ้ือ "เคร่ืองราง" หรือ "ฮู"้ รวมทั้งสินคา้พ้ืนเมือง
ต่างๆ มากมายในราคาท่ีเป็นกนัเอง     

 ***อสิระอำหำรกลำงวนัตำมอัธยำศัย เพื่อให้ท่ำนได้ใช้เวลำอย่ำงเต็มที่ 
บ่ำย แวะชอ้ปป้ิงก่อนกลบักรุงเทพฯกนัท่ี ห้ำงออิอน มอลล์ ศูนยร์วมสินคา้ชั้นน านานาชนิด อาทิ กระเป๋า, 

รองเทา้, เส้ือผา้, ขนม, ของฝาก, ผลไมส้ด-แหง้ และ ร้าน Daiso หรือร้าน 100 เยน เป็นตน้ อิสระใหท่้าน
ไดเ้พลิดเพลินกบัการเลือกชมและซ้ือสินคา้กนัตามอธัยาศยั 

 สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ สนำมบินนำริตะ เพ่ือตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระเตรียม
ตวัเดินทางกลบักรุงเทพฯ  

17.50 น. เดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบินเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL707 
23.10 น. เดินทางถึง ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูม ิโดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

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

 



 

 

อตัรำค่ำบริกำร 

ก ำหนดกำรเดินทำง 
ผู้ใหญ่ พกั 

ห้องละ 2 ท่ำน 

เดก็ อำยุ 2-12 ปี 
พกัเดีย่วจ่ำย
เพิม่ท่ำนละ พกักบั 1 ผู้ใหญ่ 

พกักบั 2 ผู้ใหญ่ 
มเีตยีง 

พกักบั 2 ผู้ใหญ่
ไม่มเีตยีง 

01-05 มนีำคม 2560 49,900 49,900 47,900 45,900 8,000 

 
อตัรำนีร้วม  
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป–กลบั ชั้นประหยดั (เดินทางไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เสน้ทางและสายการบินตามระบุในรายการ 
 ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามนัตามรายการทวัร์ 
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม. / วนั) 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได ้เน่ืองจากบริษทัฯ ตอ้งจองและซ้ือตัว๋ล่วงหนา้) 
 โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (หอ้งละ 2-3 ท่าน)  
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ  
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง สายการบินอนุญาตท่านละ 2 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 23 กก.  
 ค่าหวัหนา้ทวัร์ คอยดูแลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทางจ านวน 1 ท่าน 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทาง คุม้ครองวงเงินท่านละ 1 ลา้นบาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 
อตัรำนีไ้ม่รวม  
 ค่าด าเนินการท าหนงัสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเขา้-ออกเมืองส าหรับคนต่างดา้ว 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัฯ จดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ 
 น ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด  
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่ำทิปพนักงำนขับรถและค่ำทิปไกด์ มำตรฐำนญ่ีปุ่น  2,000 เยนต่อท่ำน 
 
เงือ่นไขกำรเดนิทำง 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง กรณีมีผูเ้ดินทางต ่ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้

ก่อนการเดินทาง 15 วนั  
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรมเพ่ือความเหมาะสมโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ สาเหตุอนัเน่ืองมาจาก

การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อวินาศภัย, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยจะ
ค านึงถึงผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิด 



 

 

กฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีช าระมาแลว้ 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟ

ระเบิด อุทกภยั วาตภยั ฯลฯ อนันอกเหนือจากการควบคุมของบริษทัฯ โดยทางบริษทัฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายท่ี
เกิดข้ึนตามจริงเท่านั้น เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน, ค่าวีซ่าในกรณีท่ียื่นวีซ่าแลว้ และค่าวางมดัจ าหอ้งพกั ฯลฯ 

กำรส ำรองที่นั่งและช ำระเงนิ 
 ยนืยนักำรส ำรองที่นั่งกบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมส่งส ำเนำหนังสือเดนิทำง  
 ช าระเงินมดัจ าภายใน 3 วนันบัจากวนัท่ีจอง เงินมดัจ าถือเป็นการยืนยนัการจองของท่าน 

o ญ่ีปุ่น ท่ำนละ 20,000 บำท 
 ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทั้งหมด ช าระล่วงหนา้ 30 วนัก่อนเดินทาง 
 หากท่านไม่ช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือตามก าหนดวนัดงักล่าว ทางบริษทัฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มี

เง่ือนไข และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ า 
 หลงัจากส ารองท่ีนัง่เรียบร้อยแลว้ เจา้หนา้ท่ีฝ่ายขายจะนดัวนั-เวลา ไปรับหนงัสือเดินทางและเอกสารอ่ืนท่ีแจง้ไวใ้น

โปรแกรม เพ่ือด าเนินการยื่นขอวีซ่า (ส าหรับประเทศท่ีตอ้งท าวีซ่า) 
 
โรงแรมและห้องพกั 
 หอ้งพกัในโรงแรมส่วนใหญ่เป็นแบบหอ้งคู่ (Twin / Double Room) ประเภทหอ้งพกัข้ึนอยู่กบัการวางรูปแบบของแต่

ละโรงแรม กรณีผูร่้วมเดินทางในคณะของท่านจองหอ้งประเภทอ่ืนๆ อาจท าใหไ้ม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ  
 โรงแรมอนุญาตใหมี้ผูเ้ขา้พกัใน 1 หอ้งมากท่ีสุด คือ 3 คนเท่านั้น 
 หากโรงแรมไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือไม่มีเตียงเสริมให ้ท่านจ าเป็นตอ้งแยกเป็นพกัหอ้งเด่ียว และ

ตอ้งช าระค่าหอ้งพกัเด่ียวเพ่ิมดว้ย 
 โรงแรมบางแห่งอาจไม่เปิดใชเ้คร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากเป็นประเทศท่ีอยูใ่นแถบอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศจะเปิด

ใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 
 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรืองานเทศกาลต่างๆ เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวัจาก

ราคาตน้ทุนท่ีคิดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยไปพกัเมืองใกลเ้คียงเพ่ือความเหมาะสมของ
โปรแกรม 

กระเป๋ำและสัมภำระเดนิทำง 
 น ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง สายการบินอนุญาตท่านละ 2 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 23 กิโลกรัม (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชั้น Economy Class) หากสมัภาระมีน ้าหนกัเกิน สายการบินมีสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าระวางน ้าหนกัเพ่ิมได ้
 กระเป๋าสมัภาระท่ีสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีขนาดความกวา้ง+ยาว+

สูง ไม่เกิน 30 เซนติเมตร (7.5 น้ิว) x 35 เซนติเมตร (13.5 น้ิว) x 55 เซนติเมตร (21.5 น้ิว)  
 ในบางรายการทัวร์ ท่ีต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น ้ าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต ่ ากว่า

มาตรฐานได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน ซ่ึงผูเ้ดินทางตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายเอง 

 


