
 

    

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ไฮไลท์ 
 เดินเล่น หมู่บ้านชิราคาคาวาโกะ มรดกโลก 
 ขอพรเพือ่ความสิริมงคล ณ ศาลเจ้าฟูชิม ิอนิาริ ถ่ายรูปกบัเสาโทริอสีิแดงนับพนั 
 ชมความอลงัการของ ปราสาทโอซาก้า สัญลกัษณ์ส าคญัประจ าเมอืง 
 ชม พพิทิธภัณพท์แผ่นดิน บริเวณภูเขาไฟฟูจิ 
 เยีย่มชมหมู่บ้านคโิยมสึิ หรือ หมู่บ้านน า้ใส 
 ช้อปป้ิงกนัให้เพลนิ ทั้งย่านชินไซบาชิ โอซาก้า และ ย่านชินจูก ุเมอืงโตเกยีว 
 บ าบัดสุขภาพกาย ผ่อนคลายความเมือ่ยล้ากบัการแช่น า้แร่ออนเซ็น 

 เดินทางโดยสายการบิน   NOK SCOOT (XW) บินตรงสู่คนัไซ (โอซาก้า) เคร่ืองล าใหญ่  B777 ทีน่ั่งแบบ3-4-3 
พเิศษน า้หนักกระเป๋า 20 KG บริการอาหารบนเคร่ืองขาไป 
 

ก าหนดการเดนิทาง : เดอืนธันวาคม 61 – มนีาคม 62 

WONDERFUL JAPAN 
โอซาก้า โตเกยีว ทาคายาม่า  

5 วนั 3 คนื 
 

ราคาเร่ิมตน้ 

บาท/ท่าน 

26,900.- 



 

    

วนัแรก      กรุงเทพฯ   สนามบินดอนเมอืง  

20.30 น. พร้อมกันท่ี สนามบินนานาชาติดอนเมือง ช้ัน 3 อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ สายการบิน 

NOKSCOOT เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน 

23.40 น. เหิรฟ้าสู่ สนามบินคันไซ ประเทศญ่ีปุ่น โดยเท่ียวบินท่ี XW112 (บริการอาหารและเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง) 

วนัที่สอง   สนามบินคันไซ – โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า – DOTON PLAZA ย่านชินไซบาชิ เกยีวโต – ศาลเจ้าฟูชิมอินิาริ  

มติชุยเอ้าท์เลท็ – โอกาก ิจ.กฟุิ 

07.10 น.   เดินทางถึง สนามบินคันไซ โอซาก้า (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 2 ชั่วโมงกรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพือ่ความ
สะดวกในการนดัหมายเวลา) ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร ส าคญั!!! ประเทศญ่ีปุ่นไม่อนุญาตให้
น า อาหารสด จ าพวก เน้ือสัตว ์พืช ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมีโทษจบัและปรับ รับกระเป๋าเรียบร้อย
และท าภารกิจส่วนตวั  

 เดินทางสู่ เมืองโอซาก้า เดินทางสู่ ปราสาทโอซาก้า เป็นสัญลกัษณ์อนัโดดเด่นของเมืองโอซากา้ สร้างข้ึนเป็น
คร้ังแรกบนบริเวณท่ีเคยเป็นวดั Osaka Hongan-ji เม่ือปีค.ศ.1583โดย ToyotomiHideyoshi (ค.ศ.1537-1598) 
นกัรบระดบัไดเมียวผูพ้ยายามรวบรวมประเทศเป็นคร้ังแรก แต่หลงัจากสงคราม Osaka Natsu No-jin ในปีค.ศ.
1615 ตระกลู Toyotomi ถูกฆ่าลา้งโคตร Tenshukaku ก็ถูกท าลายลงย่อยยบั ต่อมาไดรั้บการบูรณะใหม่ในสมยั 
Tokugawa แต่น่าเสียดายท่ีในปี ค.ศ.1665 ไดถู้กฟ้าฝ่าเสียหายทั้งหมดก่อนจะท าการบูรณะข้ึนมาใหม่อีกคร้ัง
และถูกประกาศให้เป็นสมบัติของชาติอีกด้วย ปราสาทโอซาก้าปัจจุบันสูง 55 เมตรมี 5 ส่วน 8 ชั้ น 
เคร่ืองประดบัหลงัคาและภาพเสือบนก าแพงตวัปราสาทและหลายๆส่วนลงทองสีอร่ามสวยงาม (ทัวร์น ำชม
และถ่ำยรูปบริเวณด้ำนนอก) จากนั้นท่านเดินทางสู่ ย่านชินไชบาชิ ให้ท่านไปช้อปป้ิงท่ี DOTON PLAZA 
ยา่นชินไซบาชิ เป็นหา้งส าหรับละลายเงินเยน พบกบัสินคา้หลากหลายราคาถูก ไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองส าอาง ครีม 
ของใช ้ยาบ ารุง สุขภาพ สบู่ ครีมลา้งหนา้ เคร่ืองไฟฟ้า เป็นตน้ จากนั้นน าท่านไปถ่ายรูปกบัป้ายกลูโิกะ 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร – เมนูบุฟเฟ่ต์บาร์บีคิว 

บ่าย น าท่านเดินทางไปชม ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ Fushimi Inari Shrine ชม เสาโทริอิ ซุ้มประตูสีแดงท่ีเป็นสัญลกัษณ์
ของศาลเจา้ท่ีมีมากกว่าร้อยตน้ทอดตวัยาวตามเส้นทางของไหล่เขาลดหลัน่กนับนเส้นทางยาวถึง 4 กิโลเมตร 
และเป็นฉากของภาพยนตร์เร่ือง MEMORIES OF GEISHA ท่ีซายูริ นางเอกของเร่ืองว่ิงลอดซุ้มประตูเพ่ือไป
ขอพรเทพเจา้ใหต้นเองสมความปรารถนา สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ เมอืงโอกาก ิจากนั้นท่านไปชอ้ปป้ิง

สินคา้แบรนเนมดร์าคาพิเศษท่ี Mitsui Outlet เอา้ทเ์ลท็มอลล ์ขนาดใหญ่ มีสินคา้แบรนดเ์นมมากมาย รวมถึง
ร้านอาหาร เคร่ืองด่ืม ร้านกาแฟ  

ค ่า อสิระอาหารค ่า ตามอธัยาศัย  

ที่พกั QUINTESSA HOTEL OGAKI หรือระดบัเดยีวกนั   



 

    

 
วนัที่สาม   เมืองเซกิ – ร้านมีดซันชู – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – เมืองทาคายาม่า – ลิตเติล้เกียวโต – เขตเมืองเก่าซันมาชิซูจ ิ

นากาโนะ – ออนเซ็น 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองเซกิ น าท่านแวะชม ร้านซันชู หรือ Hamonoyasan สถานท่ีท่ีผลิตมีดไดค้มสุดๆ อีกทั้ง
ยงัเป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงเร่ืองการตีดาบญ่ีปุ่นอย่างดาบเซกิ ส าหรับท่ีร้านซันชูน้ีมีเคร่ืองใช้ของมีคมต่างๆ 
มากมายกว่า 3,000 ช้ิน ไม่ว่าจะเป็นมีดหรือกรรไกรตดัแต่งก่ิงและสวน กรรไกรตดัเล็บกรรไกรหลากขนาด 
หรือมีดส าหรับท าครัวหลากหลายรูปแบบท่ีช่วยให้การเตรียมวตัถุดิบของคุณง่ายยิ่งข้ึนนอกจากน้ียงัมีดาบ
ญ่ีปุ่น ขนมและเคร่ืองด่ืมเยน็ๆ จ าหน่ายอีกดว้ย อีกส่ิงหน่ึงพลาดไม่ไดเ้ม่ือมาร้านซันชู คือ การชมการแสดง
ดาบวิชาอิไอกิริ ดาบซามูไรคมๆ ท่ีฟันฉับเดียวตน้ไผ่ก็ขาดเป็น 2 ท่อน พร้อมใส่ชุดกิโมโนและเส้ือกั๊กซามูไร

ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ (Shirakawa-go) ไดรั้บการข้ึนทะเบียนให้
เป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมโดยยูเนสโกเม่ือปี ค.ศ.1995 ภายในหมู่บา้นท่ีสวยงามและเป็นแบบญ่ีปุ่นแท้
ดั้ งเดิมนั้นมีเสน่ห์ดึงดูดให้นักท่องเท่ียวทั้ งใน และต่างประเทศ เป็นจ านวนมาก เอกลักษณ์ของบ้านใน
แบบกสัโชสึคุริ (Gassho-zukuri) บา้นแบบญ่ีปุ่นดั้งเดิม ช่ือน้ีไดม้าจากค าว่า“กสัโช” ซ่ึงแปลว่า “พนมมือ”ตาม
รูปแบบของบา้นท่ีหลงัคาชนัถึง 60 องศา มีลกัษณะคลา้ยสองมือท่ีพนมเขา้หากนั ตวับา้นมีความยาวประมาณ 
18 เมตร และมีความกวา้ง 10 เมตร ซ่ึงโครงสร้างของบา้นสร้างข้ึนโดยไม่ไดใ้ชต้ะปู อีกทั้งวสัดุอุปกรณ์ในการ
ก่อสร้างต่างๆ ลว้นแต่มาจากวสัดุจากธรรมชาติ อยา่งตน้หญา้ท่ีปลกูไวเ้พ่ือน ามาใชมุ้งเป็นหลงัคาขนาดหนาแต่
ยงัคงความแขง็แรง จนสามารถรองรับหิมะท่ีตกมาอยา่งหนกัในช่วงฤดูหนาวไดเ้ป็นอยา่งดี 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร – เมนูแบบเซตญ่ีปุ่น 

บ่าย น าท่านชม ทาคายาม่าจินยะ หรือ ที่ว่าการอ าเภอเก่าเมืองทาคายาม่า ซ่ึงเป็นจวนผูว้่าแห่งเมืองทาคายาม่า เป็นท่ี
ท างานและท่ีอยูอ่าศยัของผูว้่าราชการจงัหวดัฮิดะ เป็นเวลากว่า 176 ปี ภายใตก้ารปกครองของโชกุนตระกลูกุ
กาวาในสมยัเอโดะ (ทัวร์น ำชมด้ำนอก) จากนั้นน าท่านเดิมชม หมู่บ้าน Little Kyoto หรือ เขตเมืองเก่าซันมา

ชิซูจิ Sanmachi-Suji ซ่ึงเป็นหมู่บา้นเก่าแก่สมยัเอโดะกว่า 300 ปีก่อน ท่ียงัอนุรักษ์และคงสภาพเดิมไดเ้ป็น
อย่างดี อิสระให้ทุกท่านไดเ้ดินเท่ียวและช่ืนชมกบัทศันียภาพเมืองเก่าซ่ึงเต็มไปดว้ยบ้านเรือนโบราณและ
ร้านค้าหลากหลาย เช่น ร้านผลิตและจ าหน่ายเหลา้สาเก ร้านท ามิโสะ ฯลฯ พร้อมทั้งเลือกซ้ือของท่ีระลึก
พ้ืนเมืองเฉพาะถ่ิน เช่น ซารุโบะโบะ หรือ ตุ๊กตาทารกลิงตวัสีแดงไม่มีหนา้ตา ซ่ึงถือว่าเป็นสัญลกัษณ์หน่ึงของ
เมืองทาคายาม่า และเป็นสินคา้ยอดนิยม เพราะแฝงไปดว้ยความเช่ือเก่ียวกบัโชคลางของชาวญ่ีปุ่นอีกดว้ย และ
เก็บเก่ียวบรรยากาศอนัน่าประทบัใจมากมาย ท่านยงัสามารถลองล้ิมชิมรสขนมของหวานนานาชนิดอีกดว้ย



 

    

หรือถ่ายรูปกบัสะพานสีแดงนาคาบาชิ Nakabashi Bridge จนสมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ จังหวัดนากา

โนะ น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั 

ค ่า         บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม – เมนูบุฟเฟ่ต์ขาปูยกัษ์ 

ที่พกั SHIRAKABA KOGEN ONSEN หรือเทียบเท่าระดบัเดยีวกนั 

 จากน้ันให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการ แช่น ้าแร่ออนเซ็นธรรมชาติ เช่ือว่าถ้าได้แช่น ้าแร่แล้ว จะท าให้ผิวพรรณ

สวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวยีนโลหิตดขีึน้ 

 
วนัที่ส่ี  นากาโนะ – จ.ยามานาชิ – โอชิโนะ ฮักไก – คาวากจูโิกะ – พพิธิภัณฑ์แผ่นดนิไหว – โตเกยีว – ชินจูก ุ– นาริตะ 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางไป จังหวัดยามานาซิ ย่านภูเขาไฟฟูจิ  เดินทางไปยงั หมู่บ้านโอชิโนะ ฮักไก (Oshino Hakkai 
Village) เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ประกอบด้วยบ่อน ้ า 8 บ่อในโอชิโนะ ตั้ งอยู่ระหว่างทะเลสาบคาวากูจิโกะกับ
ทะเลสาบยามานาคาโกะ บ่อน ้าทั้ง 8 น้ีเกิดจากการละลายหิมะบนภูเขาไฟฟูจิท่ีละลายในช่วงฤดูร้อนท่ีมีอายมุา
มากกวา่ 1,200 ปี ท่ีใชเ้วลาอนัยาวนาน ในการไหลลงมาสู่พ้ืนดินและซึมซาบไปยงับ่อน ้าแต่ละบ่อน ้า ดงันั้นน ้า
ท่ีอยู่ในบ่อจะเป็นน ้ าท่ีใสสะอาดและสดช่ืนมาก ในปี 1985 สถานท่ีแห่งน้ียงัได้ถูกเลือกให้เป็น 1 ใน 100 
อนัดบั แหล่งน ้าจากธรรมชาติท่ีดีท่ีสุดของญ่ีปุ่นอีกดว้ย  อีกทั้งบริเวณโดยรอบสามารถชมดอกไมแ้ละวิวของ
ภูเขาไฟฟจิูไดใ้นวนัท่ีอากาศแจ่มใส ใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกบับรรยากาศ พร้อมชมและเลือกซ้ือสินคา้พ้ืนเมือง  
จากนั้นน าท่านเดินทางไป ทะเลสาบคาวากจูโิกะ เพ่ือรับประทานอาหารกลางวนั 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร – เมนูเซ็ทอาหารญ่ีปุ่น 

บ่าย น าท่านเดินทางไปสมัผสัประสบการณ์แปลกใหม่ท่ี พพิิธภัณฑ์แผ่นดนิไหว Experience Earthquake ท่านจะได้
ทดสอบในบา้นจ าลองแผ่นดินไหว รับการสั่นสะเทือนจากขั้นต ่าสุดสู่ขั้นสูงสุด และสนุกสนานในการเรียนรู้
ประสบการณ์ ในห้องจ าลองแบบต่างๆ จากนั้นให้ท่านเลือกซ้ือของฝากราคาถูก อาทิเช่น ขนม เคร่ืองส าอาง 
เคร่ืองไฟฟ้า ผลิตภณัฑจ์ากน ้ ามนัมา้ โฟมลา้งหนา้ถ่านหินภูเขาไฟ ผลิตภณัฑ์แบรนด ์4GF หรือวิตามินบ ารุง
ร่างกาย และยาของ ดร.โนงูจิ ซ่ึงเป็นนักวิจยัช่ือดังของชาวญ่ีปุ่น จนสมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางเข้าสู่ 
โตเกียว เมืองหลวง น าท่าน ช้อปป้ิงย่านชินจูก ุย่านชอ้ปป้ิงชั้นน าของชาวญ่ีปุ่นท่ีถือวา่เป็นแหล่งอพัเดทเทรนด์
ใหม่ๆเป็นย่านความเจริญอนัดบัหน่ึงของนครโตเกียวในปัจจุบนั เชิญท่านเลือกชมและซ้ือสินคา้มากมาย อาทิ
เช่น เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถ่ายรูป, MP-3, คอมพิวเตอร์, Note Book, นาฬิกา, เส้ือผา้ และเคร่ืองส าอาง KOSE, 
SHISEDO, KANEBO, SK II และอ่ืนๆ อีกมากมาย ท่ีราคาค่อนขา้งถูกกว่าเมืองไทย และท่ีจะขาดไม่ไดเ้ลยก ็



 

    

คือ ร้าน 100 เยน (อยูตึ่ก PEPE ชั้น 8) ซ่ึงสินคา้ทุกอยา่งภายในร้านจะราคา 100 เยน เท่ากนัหมด ท่ีท่านสามารถ
เลือกซ้ือเป็นของฝากกลบับา้นได ้อาหารม้ือเยน็อิสระตามอธัยาศยั ใหท่้านไดเ้ลือกชิมร้านอร่อยต่างๆ 

ค ่า อสิระอาหารค ่า ตามอธัยาศัย  

ที่พกั THE HEDISTAR HOTEL NARITA หรือเทียบเท่าระดบัเดยีวกนั 

 
วนัที่ห้า  นาริตะ – วดันาริตะ – ร้านดองกี ้– ออิอนมอลล์ – ท่าอากาศยานนาริตะ – ท่าอากาศยานดอนเมอืง กรุงเทพฯ 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ วัดนาริตะ วดัน้ีเป็นหน่ึงในวดัท่ีเป็นท่ีรู้จกัมากท่ีสุดในภูมิภาคคนัโต ถือว่าเป็นวดัท่ีโด่งดงั
ท่ีสุดในแถบชิบะ และจ านวนผูม้าเยี่ยมชมก็เป็นรองเพียงศาลเจา้เมจิ ในกรุงโตเกียว บริเวณวดัเป็นท่ีตั้งของ
ประตูหลกั มีทางเดินบนัไดข้ึนสู่อาคารหลกัเป็นสถานท่ีส าหรับสักการะบูชาภายในวดัท่านสามรถบนัทึกภาพ
เจดียห์้าชั้นหน่ึงคู่  สวนหย่อมท่ีมีสระน ้ าขนาดใหญ่ รวมทั้ งบริเวณส าหรับเล้ียงสัตว์ ภายในก่อสร้างด้วย
สถาปัตยกรรมพุทธแบบอินเดีย โดยยงัคงเอกลกัษณ์ของศิลปะแบบญ่ีปุ่นเอาไว ้น าท่านกราบนมสัการขอพร
พระเพ่ือสิริมงคล ใหมี้ชีวิตท่ีดีและยืนยาว พร้อมเลือกชมและซ้ือเคร่ืองรางของขลงัและสินคา้พ้ืนเมือง จากนั้น
น าท่านเดินทางไปชอ้ปป้ิง ร้านดองกี ้เป็นร้านท่ีรวบรวมสินคา้ต่างๆของญ่ีปุ่นไวม้ากมาย ในราคาพิเศษ ใกล้ๆ
กนัจะมี ห้างอิออนมอลล์ ท่านสามารถเดินไปชอ้ปป้ิงได ้สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ เพ่ือเตรียม
ตวัเดินทางกลบั 

13.55 น.   ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ 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 จงึขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลีย่นเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดนิทาง 



 

    

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 

19-23 ธันวาคม 2561 28,900 28,900 28,900 28,900 9,500 

26-30 ธันวาคม 2561 29,900 29,900 29,900 29,900 9,500 

30 ธันวาคม 2561 – 03 มกราคม 2562 35,900 35,900 35,900 35,900 9,500 

02-06 มกราคม 2562 27,900 27,900 27,900 27,900 9,500 

09-13 มกราคม 2562 27,900 27,900 27,900 27,900 9,500 

16-20 มกราคม 2562 27,900 27,900 27,900 27,900 9,500 

23-27 มกราคม 2562 26,900 26,900 26,900 26,900 9,500 

30 มกราคม - 03 กมุภาพนัธ์ 2562 26,900 26,900 26,900 26,900 9,500 

06-10 กมุภาพนัธ์ 2562 26,900 26,900 26,900 26,900 9,500 

13-17 กมุภาพนัธ์ 2562 26,900 26,900 26,900 26,900 9,500 

20-24 กมุภาพนัธ์ 2562 26,900 26,900 26,900 26,900 9,500 
27 กมุภาพนัธ์ – 03 มนีาคม 2562 27,900 27,900 27,900 27,900 9,500 

06-10 มนีาคม 2562 28,900 28,900 28,900 28,900 9,500 

** 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 (เกบ็ทิปก่อนการเดนิทางที่สนามบิน) 
 

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 าระเงนิมัดจ าภายใน 24 ช่ัวโมง นบัจากวนัท่ีจอง 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 

 


