
 

    

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ไฮไลท์ 
 สัมผสัวฒันธรรมการอาบน า้แร่ออนเซ็น (Onsen) น า้แร่ในสไตล์ญี่ปุ่ น หมู่บ้านน า้ใสโอชิโนะฮักไก ศูนย์

พพิธิภัณฑ์แผ่นดินไหวทดสอบความแรงส่ันสะเทอืนของระดับความไหวต่างๆ   
 น่ังกระเช้าชมใบไม้เปลีย่นสี ชมววิภูเขาไฟฟูจิแบบพาโนรามา คาจิคาจิ ภูเขาเทนโจ (Kachi Kachi Ropeway) 
 ทะเลสาบคาวากูจิโกะ ถนนสายโรแมนติก อโุมงค์ใบเมเป้ิล โมมจิิ ไคโร ชมใบไม้เปลีย่นสี สัมผสัประสบการณ์

พธีิชงชาแบบต้นฉบับญี่ปุ่ น 
 วดัอาซากสุะ ถ่ายรูปโตเกยีวสกายทรี ช้อปป้ิงชินจูก ุห้างออิอนมอลล์ ร้านดองกี ้วดันาริตะ 
 อสิระฟรีเดย์ 1 วนั หรือเลอืกซ้ือบัตรเทีย่วโตเกยีวดิสนีย์แลนด์/ดิสนีย์ซีย์ (ราคาบัตร 2,700บาท) 
 เดินทางโดยสายการบิน NOKSCOOT (XW) บินตรงสู่โตเกยีว (สนามบินนาริตะ) น า้หนักกระเป๋า20กก. 

ก าหนดการเดนิทาง : เดอืนกนัยายน – พฤศจิกายน 2561 
2561 

WONDERFUL JAPAN 
โตเกยีว – ฟูจิ – ใบไม้แดง 

5 วนั 3 คนื 
 

ราคาเร่ิมตน้ 

บาท/ท่าน 

21,800.- 



 

    

วนัแรก      กรุงเทพฯ   สนามบินดอนเมอืง  

23.00 น. พร้อมกันท่ี สนามบินนานาชาติดอนเมือง ช้ัน 3 อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ สายการบิน 

NOKSCOOT เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน 

วนัที่สอง   สนามบินนาริตะ – โตเกยีว – วดัอาซากสุะ – ฟูจ ิ– แช่ออนเซ็น  

02.20 น. เหิรฟ้าสู่ เมอืงนาริตะ ประเทศญ่ีปุ่น โดยเท่ียวบินท่ี XW102 (ไม่รวมอาหารและเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง) 

10.25 น.   ถึง เมอืงนาริตะ ประเทศญ่ีปุ่น หลงัจากผา่นขั้นตอนศุลกากรแลว้ เดินทางสู่ท่ีพกั (เวลาที่ญ่ีปุ่น เร็วกว่าเมอืงไทย 

2 ช่ัวโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***ส าคัญมาก!! ประเทศญ่ีปุ่นไม่

อนุญาตให้น าอาหารสด จ าพวก เนือ้สัตว์ พชื ผกั ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรับและจบั*** 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั (แบบกล่อง) เพือ่ความสะดวกในการเดนิทาง 

บ่าย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมือง เมอืงโตเกียว น าท่านนมสัการเจา้แม่กวนอิมทองค า ณ วดัอาซากสุะ วดัท่ีไดช่ื้อว่า
เป็นวดัท่ีมีความศกัด์ิสิทธ์ิ และไดรั้บความเคารพนบัถือมากท่ีสุดแห่งหน่ึงในกรุงโตเกียว ภายในประดิษฐาน
องคเ์จา้แม่กวนอิมทองค าท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ ขนาด 5.5 เซนติเมตร ซ่ึงมกัจะมีผูค้นมากราบไหวข้อพรเพ่ือความเป็นสิริ
มงคลตลอดทั้งปี ประกอบกบัภายในวดัยงัเป็นท่ีตั้งของโคมไฟยกัษท่ี์มีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลกดว้ยความสูง 4.5 
เมตร ซ่ึงแขวนหอ้ยอยู่ ณ ประตูทางเขา้ท่ีอยูด่า้นหนา้สุดของวดั ท่ีมีช่ือว่า “ประตูฟ้าค ารณ” และถนนจากประตู
เขา้สู่ตวัวิหารท่ีประดิษฐานเจา้แม่กวนอิมทองค า มีช่ือว่า ถนนนากามิเซะ ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของร้านคา้ขายของท่ี
ระลึกพ้ืนเมืองต่างๆ มากมาย อาทิ ขนมนานาชนิด ของเล่น รองเทา้ พวงกญุแจท่ีระลึก ฯลฯ ใหทุ้กท่านไดเ้ลือก
ซ้ือเป็นของฝากของท่ีระลึกอิสระ และท่านสามารถเดินไปถ่ายรูปคู่กบัหอคอยท่ีสูงท่ีสุดในโลก แลนด์มาร์ก

แห่งใหม่ของกรุงโตเกยีว ณ ริมแม่น ้าสุมิดะ หอคอยโตเกยีวสกาย ทรี (Tokyo Sky tree) (ไม่รวมค่าขึ้นหอคอย) 
หอส่งสัญญาณโทรคมนาคมท่ีสูงท่ีสุดในโลก เปิดให้บริการเม่ือ  วนัท่ี 22 พฤษภาคม  2555 โดยหอน้ีมีความ
สูง 634 เมตร สามารถท าลายสถิติความสูงของหอกวางตุง้ ในมณฑลกว่างโจว ซ่ึงมีความสูง 600 เมตร และหอ
ซีเอน็ ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโตของแคนาดา มีความสูง 553 เมตร ทิวทศัน์ของ หอคอยโตเกียวสกายทรี ท่ี
บรรจุเทคโนโลยีแนวหนา้สุดสามารถมองเห็นไดจ้ากละแวกวดัอาซะกุซ่าท่ีเต็มไปดว้ยกล่ินอายแบบเมืองเก่า
ของเอะโดะ ไดเ้วลาน าท่านเขา้สู่ท่ีพกั 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม – เมนูบุฟเฟ่ต์ขาปูยกัษ์ไม่อั้น!! 

ที่พกั ROUTE INN KAWAGUJIKO หรือระดบัเดยีวกนั   

จากน้ันให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการ แช่น ้าแร่ออนเซ็นธรรมชาติ เช่ือว่าถ้าได้แช่น ้าแร่แล้ว จะท า ให้ผิวพรรณ

สวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวยีนโลหิตดขีึน้ 

วนัที่สาม   ศูนย์พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – น่ังกระเช้าคาจิคาจิ ชมวิวเขาไฟฟูจิ – โอชิโนะฮักไก – พิธีชงชาแบบญ่ีปุ่น 

ทะเลสาบคาวากจูโิกะ ชมใบไม้เปลีย่นสี โมมจิไิคโร – โตเกยีว – ชินจูก ุ

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  



 

    

 น าท่านเดินทางสู่ ศูนย์พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว ซ่ึงไดจ้ าลองเหตุการณ์ต่างๆท่ีเกิดแผ่นดินไหวในญ่ีปุ่น และ
สาธิตวิธีป้องกนัตวั และท่านยงัสามารถเขา้ไปทดสอบในหอ้งจ าลองแผ่นดินไหวในระดบัท่ีแตกต่างกนัไดด้ว้ย 
จากนั้นน าท่านเดินทางไป ขึ้นกระเช้าคาจิคาจิ ภูเขาเทนโจ (Kachi Kachi Ropeway) ระยะทาง 400 เมตร 
เช่ือมต่อชายฝ่ังตะวนัออกของทะเลสาบคาวากูจิโกะ กบัดาดฟ้าชมวิวใกลย้อดภูเขาเทนโจ(MountTenjo) สูง
ประมาณ 1,000 เมตรเหนือระดบัน ้ าทะเลท่ีมีทศันียภาพอนังดงามของทะเลสาบดา้นล่างรวมกบัภูเขาไฟฟูจิ  
และในช่วงใบไมเ้ปล่ียนสี สามารถชมความสวยงามระหว่างทางข้ึนกระเชา้ของตน้ไมใ้บไมท่ี้เปล่ียนสีอย่าง
สวยงามตดักบัทะลาบคาวากจิูโกะ นบัว่าเป็น 1 ในจุดไฮไลทข์องสถานท่ีชมใบไมเ้ปล่ียนสีของญ่ีปุ่น น าท่าน
เดินทางสู่ หมู่บ้านโอชิโนะ ฮักไก (Oshino Hakkai Village) เป็นหมู่บ้านท่ีตั้ งอยู่ใกล้ภู เขาไฟฟูจิ บริเวณ
ทะเลสาบยามานาคาโกะ (Lake Yamanaka-ko) ซ่ึงในปี 2013 ฟูจิซังไดรั้บเลือกให้เป็นมรดกทางวฒันธรรม
ของโลก ท่ีน่ีเองก็ไดรั้บเลือกในฐานะส่วนหน่ึงของฟูจิซังดว้ย ในบริเวณน้ีมีบ่อน ้าใสๆ รวมกนักว่า 8 บ่อ เป็น
น ้าท่ีเกิดจากการละลายของหิมะจากบนภูเขาไฟฟูจิมีอายุมามากกว่า 1,200 ปี ท่ีใชเ้วลาอนัยาวนาน ในการไหล
ลงมาสู่พ้ืนดินและซึมซาบไปยงับ่อน ้าแต่ละบ่อน ้ า ดงันั้นน ้ าท่ีอยู่ในบ่อจะเป็นน ้ าท่ีใสสะอาด และสดช่ืนมาก 
ท าให้คนไทยเราเรียกท่ีน่ีว่า หมู่บ้านน ้าใส ในปี 1985 สถานท่ีแห่งน้ียงัไดถู้กเลือกให้เป็น 1 ใน 100 อนัดบั 
แหล่งน ้าจากธรรมชาติท่ีดีท่ีสุดของญ่ีปุ่นอีกดว้ย อีกทั้งบริเวณโดยรอบสามารถชมวิวของภูเขาไฟฟูจิไดอ้ย่าง
สวยงามในวนัท่ีอากาศแจ่มใส ใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกบับรรยากาศ พร้อมชมและเลือกซ้ือสินคา้พ้ืนเมือง หรือ
ชิมขนมโมจิยา่งข้ึนช่ือท่ีเป็นสีเขียวๆ ท าจากหญา้สมุนไพร เรียกว่า ยากิคุซะโมจิ หรือเลือกชิมซอร์ฟครีมหลาก
รส ทั้งโมโมะ, วานิลลา, องุ่น, ชาเขียว, ลาเวนเดอร์, และรสฮกัไก หรือชิมเตา้หูใ้ส่มิโสะรสอร่อย  

 
เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

บ่าย จากนั้นน าท่านสัมผสัประสบการณ์พิเศษ พิธีชงชาแบบญ่ีปุ่น ให้ท่านไดเ้รียนพิธีชงชาแบบธรรมเนียมญ่ีปุ่น 
และท่านสามารถ เลือกซ้ือชาและสินคา้ของฝากราคาถูกไดจ้ากท่ีน่ี เช่น โฟมลา้งหนา้ถ่านหินภูเขาไฟ โฟมชา
เขียว โฟมขา้วญ่ีปุ่น หรือผลิตภณัฑจ์ากน ้ามนัมา้ และยาและวิตามินของญ่ีปุ่นท่ี บ ารุงสุขภาพ น าท่านชมใบไม้

เปลี่ยนสีสุดโรแมนติกใน เทศกาล Fujikawaguchiko Autumn leaves Festival 2018 (งานเทศกาลน้ีจะจัด



 

    

ระหว่างวนัท่ี 1-23 พฤศจิกายน) เป็นงานท่ีโรแมนติกมากๆ เพราะตน้ไมร้ายลอ้บทะเลสาบคาวากูจิโกะ จะ
เปล่ียนเป็นสีแดง ส้ม เหลือง มีสีสันสลบักนัไดอ้ย่างสวยงามตลอดเส้นทาง อิสระให้ท่านไดถ่้ายภาพ อุโมงค์

ใบไม้แดง Momiji Kairo ถ่ายภาพสีสนัใบไมเ้ปล่ียนสีต่างๆตามอธัยาศยั เดินทางสู่โตเกียว ชอ้ปป้ิง ย่านชินจูก ุ
แหล่งชอ้ปป้ิงขนาดใหญ่ใจกลางเมืองหลวงโตเกียว เป็นศูนยร์วมแฟชั่นของเหล่าบรรดาแฟชั่นนิสตา้ เป็น
แหล่งอพัเดทเทรนด์และเป็นย่านความเจริญอนัดบัหน่ึงของนครโตเกียวในปัจจุบนั ให้ท่านเลือกชมและซ้ือ
สินค้ามากมาย อาทิเช่น เคร่ืองใช้ไฟฟ้า, กลอ้งถ่ายรูป, MP-3,  คอมพิวเตอร์, Note Book, นาฬิกา, เส้ือผา้
รองเท้า และเคร่ืองส าอางเช่นแบนรด์  KOSE, SHISEDO, KANEBO, SKII และอ่ืนๆ อีกมากมายท่ีราคา
ค่อนขา้งถูกกว่าเมืองไทยและร้าน 100 เยน (อยู่ตึกPEPEชั้น8) ซ่ึงสินคา้ทุกอย่างภายในร้านจะราคา 100 เยน
เท่ากันหมด หรือเป็นร้านดองก้ีท่ีขายสินค้าราคาถูกสารพัดอย่าง หรือจะเป็นร้านมตัสึโมโต้ท่ีรวมสินค้า 
เคร่ืองใชเ้คร่ืองส าอางค ์ผลิตภณัฑข์องใชไ้วอ้ย่างหลากหลาย ใหท่้านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั จนถึงเวลานดัหมาย
น าท่านเดินทางสู่ท่ีพกัยา่นนาริตะ 

ค ่า         อสิระรับประทานอาหารค ่าตามอธัยาศัย 

ที่พกั NARITA HEDISTAR HOTEL หรือเทียบเท่าระดบัเดยีวกนั 

 
วนัที่ส่ี  อสิระท่องเที่ยวตามอธัยาศัยหรือซ้ือบัตรเข้าโตเกยีวดสินีย์แลนด์ (ราคาบัตร 2,700 บาท) 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

อสิระให้ท่านท่องเที่ยวตามอธัยาศัยเตม็วนัไม่มรีถบัสบริการ มไีกด์แนะน าการเดนิทาง 

ใหท่้านชอ้ปป้ิงหรือเดินทางสู่สถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืนๆ เช่น อากิฮาบาร่า, ฮาราจุก ุหรือ ชินจูก ุหรือ ชอ้ปป้ิงท่ีชิซุย      

เอา้ทเ์ลท็ ท่องเท่ียวโดยตวัท่านเอง หรือจะเลือกซ้ือทวัร์ดิสนียแ์ลนดซ่ึ์งสามารถเดินทางโดยรถไฟหรือบสัจาก
สนามบินสู่ดิสนียไ์ด้โดยง่าย ราคาบัตร Tokyo Disneyland ท่านละ 2,700 บาท (ไม่รวมค่าเดินทาง) กรณี
ตอ้งการสัง่ซ้ือบตัรกบับริษทัฯ กรุณาแจง้ความประสงคอ์ยา่งนอ้ย 10 วนัก่อนเดินทางพร้อมช าระค่าบตัร) 

- โตเกียวดิสนีย ์โลกแห่งจินตนาการของราชาการ์ตูนญ่ีปุ่นซ่ึงเป็นดิสนียแ์ลนด์แห่งแรกท่ีสร้างนอกประเทศ
สหรัฐอเมริกา โดยสร้างข้ึนในปี พ.ศ. 2526 จากการถมทะเลและใช้ทุนสร้างกว่า  600 ลา้นบาท ให้ท่าน
สนุกสนานกบัเคร่ืองเล่นนานาชนิด ( ไม่จ ากดัจ านวนการเล่น ) ผจญภยัในดินแดน  ต่างๆ ให้ท่านเล่นเคร่ือง
เล่นตวัใหม่จากภาพยนตร์การตูนเร่ืองดงั  Toy Story ชมฉากรบกลางทะเล คาริเบียนในดินแดนโจรสลดัจาก
ภาพยนตร์ The Pirate of Caribbean เขย่าขวญักบับ ้านผีสิงใน Haunted Mantion สัมผสั ความน่ารักของตุ๊กตา
เด็กนานาชาติในโลกใบเล็ก Small World ชมภาพ ยนตร์สามมิติ The Invention of the Year ให้ท่านได้



 

    

สนุกสนานพร้อมกบัการ จบัจ่ายเลือกซ้ือสินคา้ท่ีระลึกน่ารักในดิ สนียแ์ลนดอี์กทั้งยงัจะไดส้ัมผสักบัตวัการ์ตูน
เอกจากวอลดิสนีย ์อยา่ง มิกก้ีเมา้ส์ มินน่ีเมา้ส์ พร้อมผองเพ่ือนการ์ตูนอีกมากมายสนุกกบัการจบัจ่ายซ้ือของท่ี
ระลึกน่ารักในดิสนียแ์ลนด ์ 

เที่ยง อสิระรับประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศัย 

ค ่า         อสิระรับประทานอาหารค ่าตามอธัยาศัย 

ที่พกั NARITA HEDISTAR HOTEL หรือเทียบเท่าระดบัเดยีวกนั 

วนัที่ห้า  วดันาริตะ – ออิอนพลาซ่า – ท่าอากาศยานนาริตะ – สนามบินดอนเมอืง 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ วัดนาริตะ วดัน้ีเป็นหน่ึงในวดัท่ีเป็นท่ีรู้จกัมากท่ีสุดในภูมิภาคคนัโต ถือว่าเป็นวดัท่ี
โด่งดงัท่ีสุดในแถบชิบะ และจ านวนผูม้าเยี่ยมชมก็เป็นรองเพียงศาลเจา้เมจิ ในกรุงโตเกียว บริเวณวดัเป็นท่ีตั้ง
ของประตูหลกั มีทางเดินบันไดข้ึนสู่อาคารหลกัเป็นสถานท่ีส าหรับสักการะบูชาภายในวดัท่านสามารถ
บนัทึกภาพเจดียห์้าชั้นหน่ึงคู่ สวนหยอ่มท่ีมีสระน ้าขนาดใหญ่ รวมทั้งบริเวณส าหรับเล้ียงสัตว ์ภายในก่อสร้าง
ดว้ยสถาปัตยกรรมพุทธแบบอินเดีย โดยยงัคงเอกลกัษณ์ของศิลปะแบบญ่ีปุ่นเอาไว ้น าท่านกราบนมสัการขอ
พรพระเพ่ือสิริมงคล ใหมี้ชีวิตท่ีดีและยืนยาว พร้อมเลือกชมและซ้ือเคร่ืองรางของขลงัและสินคา้พ้ืนเมือง  

 จากนั้นน าท่านเดินทางไปชอ้ปป้ิง ร้านดองกี ้เป็นร้านท่ีรวบรวมสินคา้ต่างๆของญ่ีปุ่นไวม้ากมาย ในราคาพิเศษ 
ใกล้ๆ กนัจะมีห้างอิอน นาริตะ ท่านสามารถเดินไปชอ้ปป้ิงได ้สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ เพ่ือ

เตรียมตวัเดินทางกลบัไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสู่ สนามบินนาริตะ 

13.55 น.   ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน NOKSCOOT เที่ยวบินที่ XW101 (ไม่รวมอาหารและเคร่ืองดื่มบน

เคร่ือง) 

18.25 น.     เดินทางถึง สนามบินดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

********************** ขอบคณุทุกท่านที่ใช้บริการ ********************** 
 

* ท่านใดมไีฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษทัฯทราบในวนัจองทัวร์ * 

** ทั้งนีเ้พือ่ประโยชน์ของตวัท่านเอง ** 

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ :  รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน 

เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การบริการของรถบัสน าเที่ยวญ่ีปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่น สามารถให้บริการ

วันละ 10 ช่ัวโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้ งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพ

การจราจรในวนัเดนิทางน้ันๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดนิทาง 

 



 

    

อตัราค่าบริการ/ท่าน 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ 

พกัห้องละ 
2-3 ท่าน 

เด็ก อายุ 2-12 ปี 
พกัเดี่ยว 
เพิม่ 

ท่านละ 
พกักบั 

1 ผู้ใหญ่ 

พกักบั 
2 ผู้ใหญ่ 
มเีตียง 

พกักบั 
2 ผู้ใหญ่ 
ไม่มเีตียง 

28 ตุลาคม-01 พฤศจิกายน 2561 
29 ตุลาคม-01 พฤศจิกายน 2561 

04-08 พฤศจิกายน 2561 
21,800 21,800 21,800 21,800 8,500 

27-31 ตุลาคม 2561 
30 ตุลาคม-03 พฤศจิกายน 2561 

03-07 พฤศจิกายน 2561 
05-09 พฤศจิกายน 2561 
06-10 พฤศจิกายน 2561 
11-15 พฤศจิกายน 2561 
12-16 พฤศจิกายน 2561 
18-22 พฤศจิกายน 2661 
19-23 พฤศจิกายน 2561 
25-29 พฤศจิกายน 2561 
26-30 พฤศจิกายน 2561 

22,800 22,800 22,800 22,800 8,500 

26-30 ตุลาคม 2561 
31 ตุลาคม-04 พฤศจิกายน 2561 

01-05 พฤศจิกายน 2561 
02-06 พฤศจิกายน 2561 
07-11 พฤศจิกายน 2561 
08-12 พฤศจิกายน 2561 
09-13 พฤศจิกายน 2561 
10-14 พฤศจิกายน 2561 

23,800 23,800 23,800 23,800 8,500 



 

    

13-17 พฤศจิกายน 2561 
17-21 พฤศจิกายน 2561 
20-24 พฤศจิกายน 2561 
24-28 พฤศจิกายน 2561 

30 กนัยายน-04 ตุลาคม 2561 
14-18 พฤศจิกายน 2561 
15-19 พฤศจิกายน 2561 
16-20 พฤศจิกายน 2561 
21-25 พฤศจิกายน 2561 
22-26 พฤศจิกายน 2561 
23-27 พฤศจิกายน 2561 

27 พฤศจิกายน-01 ธันวาคม 2561 
28 พฤศจิกายน-02 ธันวาคม 2561 
29 พฤศจิกายน-03 ธันวาคม 2561 

24,800 24,800 24,800 24,800 8,500 

15-19 ตุลาคม 2561 
24-28 ตุลาคม 2561 
25-29 ตุลาคม 2561 

25,800 25,800 25,800 25,800 8,500 

03-07 ตุลาคม 2561 
06-10 ตุลาคม 2561 
09-13 ตุลาคม 2561 

26,800 26,800 26,800 26,800 7,500 

12-16 ตุลาคม 2561 
18-22 ตุลาคม 2561 
21-25 ตุลาคม 2561 

27,800 27,800 27,800 27,800 7,500 

** ราคาเด็กทารก ไม่เกนิ 2 ขวบ 7,000 บาท/ท่าน ** 

 
 

 



 

    

อตัรานีร้วม  

 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 น ้าหนกัไม่เกิน 20 กก.  
 ค่าหวัหนา้ทวัร์ คอยดูแลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทาง คุม้ครองวงเงินท่านละ 1 ลา้นบาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 

อตัรานีไ้ม่รวม  

 ค่าด าเนินการท าหนงัสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเขา้-ออกเมืองส าหรับคนต่างดา้ว 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัฯ จดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด 
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%  
 ค่าทิปพนักงานขับรถและไกด์ 4,000 เยนต่อท่าน ตลอดการเดนิทาง (เกบ็ทิปก่อนการเดินทางที่สนามบิน) 
 

เงือ่นไขการเดนิทาง 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง กรณีมีผูเ้ดินทางต ่ากวา่ 32 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้ก่อน
เดินทาง 21 วนั 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรมเพ่ือความเหมาะสมโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ สาเหตุอนัเน่ืองมาจากการ
ล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน , ภัยธรรมชาติ, การก่อวินาศภัย, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยจะค านึงถึง
ผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิด 
กฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีช าระมาแลว้ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผน่ดินไหว ภูเขาไฟระเบิด 
อุทกภยั วาตภยั ฯลฯ อนันอกเหนือจากการควบคุมของบริษทัฯ โดยทางบริษทัฯ จะขอเกบ็เฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนตามจริง
เท่านั้น เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน, ค่าวีซ่าในกรณีท่ียื่นวีซ่าแลว้ และค่าวางมดัจ าหอ้งพกั ฯลฯ 

 



 

    

การส ารองที่นั่งและช าระเงนิ 

 ยนืยันการส ารองที่นั่งกบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมส่งส าเนาหนังสือเดนิทาง  
 ช าระเงินมดัจ าภายใน 3 วนันบัจากวนัท่ีจอง เงินมดัจ าถือเป็นการยืนยนัการจองของท่าน 

 ญ่ีปุ่น ท่านละ 15,000 บาท 
 ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทั้งหมด ช าระล่วงหนา้ 15-20 วนัก่อนเดินทาง 
 หากท่านไม่ช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือตามก าหนดวนัดงักล่าว ทางบริษทัฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข 

และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ า 
เงือ่นไขยกเลกิการจอง : 

 เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เคร่ืองบินโปรโมชัน่ เม่ือจองทวัร์ช าระเงินค่าจองค่าทวัร์แลว้ ไม่สามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ไดทุ้ก

กรณี และกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศท่ีระบุไว ้

ในรายการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน รวมถึง เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะ

แลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ

และเงินมดัจาคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

ตัว๋เคร่ืองบิน 

 ตัว๋เคร่ืองบินแบบหมู่คณะ ตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านตอ้งช าระค่าใชจ่้ายท่ีสาย
การบินเรียกเกบ็ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินก าหนด ทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 

 ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน ้ามนัเช้ือเพลิงและค่าประกนัวินาศภยัทางอากาศ คิดตามอตัราท่ีทางสายการบินแจง้ ณ วนัท่ีออก
ราคาขาย หากสายการบินมีการปรับข้ึนราคาในภายหลงั ถือเป็นค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเพ่ิม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียก
เกบ็ตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 

โรงแรมและห้องพกั 

 ห้องพกัในโรงแรมส่วนใหญ่เป็นแบบห้องคู่ (Twin / Double Room) ประเภทห้องพกัข้ึนอยู่กบัการวางรูปแบบของแต่ละ
โรงแรม กรณีผูร่้วมเดินทางในคณะของท่านจองหอ้งประเภทอ่ืนๆ อาจท าใหไ้ม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ  

 โรงแรมอนุญาตใหมี้ผูเ้ขา้พกัใน 1 หอ้งมากท่ีสุด คือ 3 คนเท่านั้น 

 โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือมีจ านวนจ ากดั บางโรงแรมอาจจดัเป็นห้องพกัคู่ และเพ่ิม
เตียงเสริมให ้(Extra Bed) ** ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถ
จดัการห้องพกั แบบ TRIPLE ได้ ทางบริษทัอาจมกีารจดัห้องพกัให้ตามความเหมาะสมต่อไป ** 

 หากโรงแรมไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือไม่มีเตียงเสริมให ้ท่านจ าเป็นตอ้งแยกเป็นพกัหอ้งเด่ียว และตอ้ง
ช าระค่าหอ้งพกัเด่ียวเพ่ิมดว้ย 

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรืองานเทศกาลต่างๆ เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวัจากราคา
ตน้ทุนท่ีคิดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยไปพกัเมืองใกลเ้คียงเพ่ือความเหมาะสมของโปรแกรม 

 


