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** ชมความสวยงามของ “ดอกซากุระ” อาทิเช่น PHILOSOPHER’S PATH, สวนอุเอะโนะ 
** สัมผัสบรรยากาศ "ล่องเรือโจรสลัด" ชมความงามของทะเลสาบอาชิ ณ อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ 
** ชมความงามของ เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว ณ Nabana no Sato 
** รื่นรมย์ชมทิวทัศน์โดย "รถไฟสายโรแมนติก" พร้อมชม “ดอกซากุระ” สองข้างทาง 
** ให้ท่านได้ผ่อนคลาย แช่น้้าแร่ออนเซ็น + บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยักษ์ อ่ิมไม่อ้ัน 
** บริการท่านด้วยน้้าดื่มท่ีญี่ปุ่นท่านละ 1ขวด/วัน 

 

ก้าหนดการเดินทาง 27 มีนาคม - 1 เมษายน / 29 มีนาคม - 3 เมษายน 2562  
    3-8 / 4-9 / 5-10 เมษายน 2562 (วนัจักรี) 

    10-15 เมษายน 2562 (วันสงกรานต์) 
(หากท่านมีจองตั๋วภายในประเทศหรือระหว่างประเทศเองรบกวน ขอเที่ยวบินกับเจ้าหน้าที่ ก่อนจองตั๋วค่ะ) 

 

วันแรก  ท่าอากาศยานดอนเมือง - สนามบินนาริตะ 
21.00 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 ช้ัน 3 เคาน์เตอร์ 4 สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์  
 เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกด้านเอกสารก่อนขึ้นเครื่อง 
23.45 น. เหินฟ้าสู่ ประเทศญี่ปุ่นโดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ600 

(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ช่ัวโมง / เวลาท้องถิ่นจะเร็วกว่าประเทศไทย 2 ช่ัวโมง 

[ เสริมด้วยบริการ>> เซ็ตอาหารร้อนเมนูไก่+น้้าดื่มบนเครื่อง มื้อเช้า ส้าหรับทุกท่าน ] 
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วันที่สอง ชมซากุระ ณ สวนอุเอโนะ - วัดอาซากุสะ+ถ่ายภาพโตเกียวสกายทรี - ย่านชินจูกุ 
08.00 น. เดินทางถึงสนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรเรียบร้อยแล้ว  
 นําท่านชม “สวนอุเอโนะ” สวนสวยกลางกรุงที่รวบรวมพันธ์ุไม้นานาชนิดจากทั่วทุกมมุโลก และเป็นสถานที่

พักผ่อนหย่อนใจของคนโตเกียว สัมผัสดอกซากุระ อวดโฉมบานสะพร่ังท่ามกลางสวนสวย รายล้อมด้วย
ดอกไม้นานาพันธ์ุ นอกจากสวนสวยแล้ว สวนอุเอโนะยังมีสวนสัตว์และพิพิธภัณฑ์กลางสวนอีกด้วย  
(ความสวยงามของดอกซากุระ..ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) จากนั้นนาํทุกท่านนมัสการเจ้าแม่กวนอมิทองคํา ณ “วัด
อาซากุสะ” วัดที่ได้ช่ือว่าเป็นวัดที่มีความศักดิ์สิทธ์ิ และได้รับความเคารพนับถือมากที่สุดแห่งหนึ่งใน
กรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมทองคําที่ศักดิ์สิทธ์ิ ขนาด 5.5 เซนติเมตร ซ่ึงมักจะมีผู้คนมา
กราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี ประกอบกับภายในวัดยังเป็นที่ตั้งของโคมไฟยักษ์ที่มีขนาด
ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยความสูง 4.5 เมตร ซึง่แขวนห้อยอยู่ ณ ประตูทางเข้าที่อยู่
ด้านหน้าสุดของวัด ที่มีชื่อว่า “ประตูฟ้าคํารณ” และถนนจากประตูเข้าสู่ตัว
วิหารที่ประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมทองคํา มีช่ือว่า “ถนนนากามิเซะ” ซึ่งเป็นที่ตั้ง
ของร้านค้าขายของที่ระลึกพื้นเมืองต่างๆ มากมาย อาทิ ขนมนานาชนิด ของเล่น 
รองเท้า พวงกุญแจที่ระลึก ฯลฯ ให้ทุกท่านได้เลอืกซื้อเป็นของฝากของที่ระลกึ 
และนําทุกทา่นเดิน ถ่ายรปูคู่กับ แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริม
แม่น้ําสุมิดะ “หอคอยโตเกียวสกาย ทร”ี(Tokyo Sky tree) หอส่งสัญญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก ... เปิด
ให้บริการเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 โดยหอนี้มีความสูง 634 เมตร สามารถทําลายสถิติความสงูของหอ
กวางตุ้ง ในมณฑลกว่างโจว ซ่ึงมีความสูง 600 เมตร และหอซีเอ็น ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มี
ความสูง 553 เมตร ... ทิวทัศน์ของ “หอคอยโตเกียวสกายทรี”ที่บรรจุเทคโนโลยีแนวหน้าสุดสามารถมองเห็นได้
จากละแวกวัดอาซะกุซ่าที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายแบบเมืองเก่าของเอะโดะ  

  รับประทานอาหารกลางวันแบบอิสระ เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 
 นําท่านสู ่“ย่านชินจูก”ุ ย่านแห่งความเจริญอันดับหนึ่งของกรุงโตเกียว ท่านจะได้พบกับห้างสรรพสินค้า และ

ร้านขายของเป็นพันๆ ร้าน ซ่ึงจะมีผู้คนนับหมื่นเดินกันขวักไขว่ ถือเป็นจุดนัดพบยอดนิยมอีกด้วย เชิญท่าน
เลือกชมสินค้ามากมาย อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูป, นาฬิกา, เสื้อผ้า, รองเท้าแฟช่ัน และเครื่องสําอาง เป็น
ต้น อิสระให้ท่านได้เพลินเพลินกับการ “เลือกชมและซื้อ” สินค้าตามอัธยาศัย 
 พักที่ TOMINOKO HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 
 รับประทานอาหารค้่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม พิเศษ!!ทานขาปูยักษ์ อันขึน้ชื่อของญี่ปุน่ แบบไม่อัน้ 

 พิเศษ! ณ โรงแรมที่พักแห่งนี้ ท่านจะได้สัมผัสกับการอาบน้ําแร่ หรือ เรียกอีกอย่างว่าออนน
เซน็ เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ําแร่ จะทําให้ เลือดลมดี, ผิวพรรณสดใส, สุขภาพ
ด,ี ผ่อนคลายความเมื่อยล้า และยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายอีกด้วย 
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วันทีส่าม ภูเขาไฟฟูจิ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - โอวาคุดานิ (BUS) - ทะเลสาบปลาไหล - เทศกาลประดับไฟฤดู
หนาว Nabana no Sato 
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นําท่านขึ้นสู ่“ภูเขาไฟฟูจิ” ที่ตั้งตระหง่านอยู่เหนือเกาะญี่ปุน่ด้วยความสูง 3,776 เมตรจากระดับน้ําทะเล นําท่าน
ขึ้นชมความงามกันแบบใกล้ชิดยังบริเวณ “ช้ัน 5” ของภูเขาไฟฟูจิ (หรือช้ันสูงสุดที่ทางอุทยานฯอนุญาตให้ขึ้น
ได้ในวันนั้นๆ) เพื่อชมทัศนียภาพโดยรอบของภูเขาไฟ จากนั้นนําทกุท่านเดินทางสู่ “ฮาโกเน”่ เพื่อ “ล่องเรือโจร
สลัด” (ลอ่งส้ัน 10 นาที) ยังบริเวณ “ทะเลสาบอาชิ” เพื่อให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศธรรมชาติและชมความงาม
ของทะเลสาบน้ําจืดขนาดใหญ่ที่เกิดจากการระเบดิของภูเขาไฟเมื่อกว่า 3,000 ปีที่แล้ว 
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นําท่านเดินทางสู่ “หุบเขาโอวาคุดาน”ิ (โดยรถบัส) หุบเขานรก ที่
เกิดขึ้นจากการปะทุขึ้นมาของภูเขาไฟฮาโกเน่เมือ่หลายพันปีก่อน ทําให้
เกิดบ่อน้ําร้อนผุดขึ้นมาจากใต้ดิน น้ําและควันเหล่านี้จะมีส่วนผสมของ
กํามะถันอยู่ด้วยโดยความร้อนของน้ําที่ผุดขึ้นมานั้นสามารถต้มไข่ให้
สุกได้เลยทีเดียว และไข่ที่ต้มจากบ่อนี้เปลอืกของไข่จะมีสีดําสนิทซึ่ง
คนญี่ปุ่นเช่ือกันว่า “กินไข่ดาํหนึ่งฟองจะทําให้อายุยืนขึ้นเจ็ดปี” จากนั้น
นําท่านชม “ทะเลสาบฮามานะ (ทะเลสาบปลาไหล)” ทะเลสาบอันเป็นแหล่งเพาะเลี้ยงปลาไหลที่ใหญ่ที่สุด 
อิสระกับการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ทํามาจากปลาไหล อาทิ พายปลาไหล คุกกี้ปลาไหล ก้างปลาไหลทอดกรอบ 
ฯลฯ หรือเลือกมมุสวยๆ เก็บภาพเป็นที่ระลึก นําทุกท่านเพลิดเพลินกับ “Nabana no Sato” เพื่อชม เทศกาล
ประดับไฟ ที่นี่นอกจากตอนกลางวันจะเป็นสวนดอกไม้แล้วยามค่ําคนืของช่วงฤดูหนาวในทุกๆปียังประดับไฟ
อย่างสวยงามในธีมต่างๆหลากหลายโซน ซ่ึงเป็นงานจัดแสดงไฟที่ย่ิงใหญ่ติดอันดับ1ของญี่ปุ่น  
(เทศกาลประดับไฟฤดูหนาวจัดขึ้นระหว่าง ตุลาคม -  พฤษภาคม ของทุกปี) 
 รับประทานอาหารค้่า ณ ภัตตาคาร 
 พักที่ YOKKAICHI MIYAKO HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 
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วันที่สี่  ถนนสายนักปราชญ์ (PHILOSOPHER’S PATH) - ปราสาททองคินคาคุจิ - เมืองอาราชิยาม่า -  
น่ังรถไฟสายโรแมนติก - ป่าไผ่ - สะพานโทเก็ตสึเคียว 
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นําท่านเดินชมดอกซากรุะ “ถนนสายนักปราชญ์ (PHILOSOPHER’S PATH )” ถนนเส้นนี้เป็นทางเดินเล็กๆ 
เลียบคลองบิวาโกะ (Biwako) ที่ใสสะอาด ผู้คนจํานวนมากที่ต่างพากันมาเดินเล่นชมซากุระทีอ่อกดอกสะพร่ัง
เต็มต้นตลอดสองข้างทาง เมื่อซากุระบานเต็มที่แล้วถนนเส้นนี้ก็จะกลายเป็นสีชมพูหวานแหวว ทําให้ได้
บรรยากาศอันสุดแสนจะความโรแมนติกท่ามกลางธรรมชาติริมคูคลองที่ในหนึ่งปีจะหาชมได้พียงคร้ังเดียว
เท่านั้น (ความสวยงามของดอกซากุระ..ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) 
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นําท่านเดินทางสู่ “ปราสาททอง” หรือเรียกกันว่า “คินคาคุจิ” ปราสาทที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่อยู่ของโชกุนในสมัย
โบราณ ต้ังตระหง่านกลางสระน้ํา โอบล้อมด้วยสวนสไตล์ญี่ปุ่นโบราณที่ได้รับการดูแลและอนุรกัษ์ไว้อย่างดี
เย่ียม ตัวปราสาทโดดเด่นด้วยสีทองส่องประกายระยับยามกระทบแสงอาทิตย์ เงาปราสาททาบลงบนผืนน้ํา
คล้ายกับมีปราสาทใต้น้ําอกีหนึ่งหลัง ให้ท่านได้เก็บภาพอย่างใกล้ชิดกับตัวปราสาทและบรรยากาศโดยรอบ  
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ “เมืองอาราชิยาม่า” เพื่อเดินทางไปสัมผัส
กับ “รถไฟสายโรแมนติก (Sagano Romantic Train)” เสน่ห์ของ
รถไฟเก่านี้ มีมมุมองที่น่ารื่นรมย์ของทิวทัศน์ ตลอดเส้นทางท่านจะ
ได้ชมความงามของดอกซากุระที่บานสะพร่ังและแม่น้ํา Arashiyama, 
Kameoka สายลมและแสงแดดผ่านภูเขา หุบเขา ด้วยบรรยากาศสุด
โรแมนติก (ความสวยงามของดอกซากุระ..ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) 
**ในกรณีรถไฟซากาโน่เต็ม ช่วงเทศกาลท่องเทีย่ว เช่น ใบไม้เปลีย่นสี, ซากุระ เป็นต้น อาจเปลี่ยนไปนั่งรถไฟ 
JR         แทน* 
และนําท่านชมความสวยงาม ร่มร่ืน ของทิวไผ่ อันเขียวขจี นับหมื่นต้นตลอดข้างทาง ณ “สวนป่าไผ่(Bamboo 
Groves)” เป็นเส้นทางเดินเล็กๆที่ตัดผ่านในกลางสวนป่าไผ่ สามารถเดินเล่นให้บรรยากาศที่แปลกและหาได้
ยาก ย่ิงถ้าช่วงไหนที่มีแสงอาทิตย์รอดผ่านตัวป่าไผ่ลงมายังพ้ืนด้านล่างก็จะย่ิงสวยมาก โดยเฉพาะถ้ามลีมพัดมา
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พร้อมกันก็จะเป็นเสียงกิ่งก้านของต้นไผ่กระทบกันไปมา บริเวณใกล้ๆจะเป็นร้านขายของพ้ืนเมืองที่ทํามาจาก
ต้นไม้ เช่น ตะกร้าไมไ้ผ่, ถ้วย, กลอ่งใส่ของ หรือเสื้อเสื้อสานจากไผ่ เป็นร้านดั้งเดิมของคนท้องถิน่ ร้านขายของ
ฝาก ของที่ระลึกต่างๆ ซึ่งอยู่ระหว่างสองข้างทาง ก่อนที่เราจะนําท่านชม “สะพานโทเก็ตสึเคียว(Togetsukyo 
Bridge)” หรือนิยมเรียกว่า “Moon Crossing Bridge” เป็นเสมือนสัญลักษ์ของอาราชิยาม่า ถูกสร้างขึ้นในสมัยเฮ
อันและมีการบูรณะซ่อมแซมอยู่เร่ืองๆ สะพานนีม้ีความสวยงามอย่างมากเพราะด้านหลังนัน้เป็นภูเขาสูงใหญ่
และด้านลา่งเป็นแม่น้ําที่ทั้งสองฝ่ัง เป็นบริเวณที่ชาวญี่ปุ่นช่ืนชอบ และเลื่องลือว่าเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดอีก
แห่งในเกียวโต  
 รับประทานอาหารค่ําแบบอิสระ เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 
 พักที่ NEYGAWA TREND HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

   
 

วันทีห่้า ปราสาทโอซาก้า - ย่านชินไซบาชิ - ริงคุเอาท์เล็ท - อิออนพลาซ่า - สนามบินคันไซ 
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นําท่านชม “ปราสาทโอซากา้(Osaka Castle)” (ชมด้านนอกไม่รวมค่าเข้าปราสาท) สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่อยู่ของเจ้า
เมืองในสมัยโบราณ ตัวปราสาทมีทั้งหมด 8 ช้ัน ตั้งอยู่บนเนินเขาที่ได้มีการสํารวจและพบว่าเคยเป็นที่ตั้งของ
พระราชวังโบราณมาก่อน ลอ้มรอบด้วยกําแพงหินแกรนิตขนาดมหึมา และคูน้ําขนาดใหญ่ เพื่อป้องกันการ
รุกรานจากข้าศึก จากนั้นเดินทางสู่ “ชินไซบาชิ” ย่านช้อปปิ้งช่ือดังของเมืองโอซาก้า เพลิดเพลินกบัการช้อปปิ้ง
ไร้ชีดจํากัดบนถนนความยาวกว่า 2 กิโลเมตร ซ่ึงมีร้านค้าและห้างสรรพสินค้าเรียงรายกันตลอดสองข้างทาง กับ
สินค้ามากมาย ทั้งเสื้อผ้าเก๋ๆ กระเป๋าน่ารักๆ รองเท้าแฟช่ันสวยๆ เครื่องสําอาง และสินค้า IT ทั้งหลาย Ipod 
กล้อง นาฬิกา Mp3 มีให้เลือกและชมกนัมากมายหลากหลายแบบบนถนนเส้นนี้ 
 รับประทานอาหารกลางวันแบบอิสระ เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 
นําท่านเดินทางสู่ย่านริงคุทาวน์ เพื่ออิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งส่งท้ายใน “ริงคุเอาท์เลท็” แหล่งรวบรวมสินค้าแบ
รนด์เนมหลากหลายชนิดในราคาพิเศษกว่า 120 ร้าน เช่น Coach ,Armani Factory Store, Bally, Gap, Nautica, 
Tag Heuer, Hugo Boss, Lacoste, Edwin, Salvatore Ferragamo, Nike, G-Shock, Timberland, Diesel, Adidas, 
Citizen, Morgan, Ecco, Tommy Hilfiger, Reebok, ONITSUKA tiger และอื่น ๆ อีกมากมาย ให้ท่านเดินเลือก
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ซื้อสินค้าคุณภาพสูง จากนั้นนําทา่นเดินทางสู่ “อิออนพลาซา่” ศูนย์รวมแห่งสินค้านานาชนิด ไม่ว่าจะเป็นขนม
ญี่ปุ่น ผลไม้ และอาหารนานาชนิดใน ซุปเปอร์มาร์เก็ต ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าและของฝากได้ตามอัธยาศัย 
 รับประทานอาหารค่ําแบบอิสระ เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 

    
สมควรแก่เวลา เดินทางสู่ “สนามบินคันไซ” เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ 

23.55 น.   เหินฟ้าสู่เมืองไทย โดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ611 
 

วันทีห่ก เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ 
03.50 น.   เดินทางถึงเมืองไทย พร้อมกับความประทับใจเต็มเปี่ยม 

[ เสริมด้วยบริการ>> เซ็ตอาหารร้อนเมนูไก่+น้้าดื่มบนเครื่อง มื้อค้่า ส้าหรับทุกท่าน ] 

 
หมายเหตุ :  รายการต่างๆ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากภัยธรรมชาติ, สภาวะอากาศ,  

การเมือง, สายการบิน เป็นต้น อีกทั้งโรงแรมต่างๆที่ระบุในรายการนี้อาจมีการปรับย่าน และสถานที่ตั้ง ได้ตามความเหมาะสม  
ทั้งนี้ยังคงไว้ซึ่งระดับในมาตรฐานเดียวกัน โดยบริษัทจะคํานึงถึงความสะดวกของเส้นทางระหว่างการนําเที่ยวเป็นสําคัญ 

โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
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เดินทาง  27 มีนาคม - 1 เมษายน / 29 มีนาคม - 3 เมษายน 2562 

อัตราค่าบริการ สําหรับคณะ 30 ท่านขึ้นไป 

ผู้ใหญ่ 39,900 บาท 
เด็กอายุ 7-11ปี / มีเตียง  39,900 บาท 
เด็กอายุ 2-6 ปี / ไม่มีเตียง 37,900 บาท 
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม (จากราคาผู้ใหญ่) 6,000 บาท 
ไมใ่ช้ตั๋วเครื่องบิน ลด (ท้ังเด็กและผู้ใหญ่) -10,000 บาท 

เด็กทารก อายุตํ่ากว่า 2 ปี (ณ. วันเดินทาง) เช็คราคาต๋ัวก่อนทําการจองค่ะ 
 

เดินทาง  3-8 เมษายน 2562 (วันจักรี) 

อัตราค่าบริการ สําหรับคณะ 30 ท่านขึ้นไป 

ผู้ใหญ่ 41,900 บาท 
เด็กอายุ 7-11ปี / มีเตียง  41,900 บาท 
เด็กอายุ 2-6 ปี / ไม่มีเตียง 39,900 บาท 
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม (จากราคาผู้ใหญ่) 6,000 บาท 
ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน ลด (ท้ังเด็กและผู้ใหญ่) -10,000 บาท 

เด็กทารก อายุตํ่ากว่า 2 ปี (ณ. วันเดินทาง) เช็คราคาต๋ัวก่อนทําการจองค่ะ 
 

เดินทาง  4-9 / 5-10 เมษายน 2562 (วันจักรี) 

อัตราค่าบริการ สําหรับคณะ 30 ท่านขึ้นไป 

ผู้ใหญ่ 42,900 บาท 
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เด็กอายุ 7-11ปี / มีเตียง  42,900 บาท 
เด็กอายุ 2-6 ปี / ไม่มีเตียง 40,900 บาท 
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม (จากราคาผู้ใหญ่) 6,000 บาท 
ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน ลด (ท้ังเด็กและผู้ใหญ่) -15,000 บาท 

เด็กทารก อายุตํ่ากว่า 2 ปี (ณ. วันเดินทาง) เช็คราคาต๋ัวก่อนทําการจองค่ะ 
 
 

เดินทาง  10-15 เมษายน 2562 (วนัสงกรานต์) 

อัตราค่าบริการ สําหรับคณะ 30 ท่านขึ้นไป 

ผู้ใหญ่ 46,900 บาท 
เด็กอายุ 7-11ปี / มีเตียง  46,900 บาท 
เด็กอายุ 2-6 ปี / ไม่มีเตียง 44,900 บาท 
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม (จากราคาผู้ใหญ่) 6,000 บาท 
ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน ลด (ท้ังเด็กและผู้ใหญ่) -15,000 บาท 

เด็กทารก อายุตํ่ากว่า 2 ปี (ณ. วันเดินทาง) เช็คราคาต๋ัวก่อนทําการจองค่ะ 
 
 

 @ที่นั่งต๋ัวกรุ๊ป สายการบินจะจัดที่นั่งเป็นกลุ่มแบบครอบครัว  

โดยที่ลูกค้าจะไม่สามารถเลือกที่นั่งได้ ทั้งนี้หากลูกค้ามคีวามต้องการซ้ือระบุหมายเลขที่นั่ง โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมดังนี้ 
**(อย่างไรก็ตามเป็นไปตามหน้าจอที่ยังคงว่างอยู่ด้วย)** 

 ที่นั่ง QUIET ZONE HOT SEAT (LONG LEG SEAT) 
 >> ชําระเพิ่ม 1,600 บาท/เที่ยว (ที่นั่งแถว 7) 

 ที่นั่งปกติ QUIET ZONE 
        >> ชําระเพิ่ม 500 บาท/เที่ยว (ที่นั่งแถว 8,9,10,11,12,13,14) 
 **ที่นั่ง QUIET ZONE ไม่อนุญาติให้เด็กอายุต้่ากว่า 10 ปีนั่ง** 
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 ที่นั่ง HOT SEAT โซนปกติ ((LONG LEG SEAT)  
>> ชําระเพิ่ม 1,500 บาท/เที่ยว (ที่นั่งแถว 15,16,17,34,35) 

**ที่นั่ง HOT SEAT ไม่อนุญาติให้เดก็อายุต้่ากวา่ 15 ปี, ผู้ใหญ่อายุเกนิ 65 ปี, สตรีมีครรภ์หรือผู้พกิาร นั่ง** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อัตราค่าบริการนี้รวม 
o ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามเส้นทางและสายการบินที่ระบุในโปรแกรม (ช้ันทัศนาจร) 
o ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ 
o ค่าธรรมเนียมน้ํามันที่สายการบินเรียกเก็บ (คํานวณ ณ วันที่ 04/09/2561) 
o ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทกุชนิด ตามที่ได้ระบไุว้ในรายการ 
o โรงแรมที่พักตามระบุไว้ในรายการ หรือในระดับเดียวกัน (พักห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน) 
o ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง  ***ไม่คุ้มครองเด็กอายุต่ํากว่า 1เดือน 

วงเงินทุนชีวิตท่านละ 2,000,000 บาท ดูแลค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุ 500,000 บาท และอาหารเป็นพิษระหว่างเดินทาง  
o การบริการของมัคคุเทศก์จากเมืองไทยตลอดการเดินทาง 1 ท่าน 
o น้ําดื่มที่ญี่ปุ่นท่านละ 1 ขวด / วัน (ทั้งหมด 4 วัน) 
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อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
o ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  
o ค่าทําหนังสือเดินทาง / ต่อหน้าเล่มหนังสือเดินทาง 
o ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพัก เป็นต้น 
o ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทจัดให้ ในรายการทัวร์ 
o ค่าน้ําหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกําหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน) 
o ค่าทําใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว 
o ค่าเปลี่ยนแปลงต๋ัว กรณีไป-กลับไม่พร้อมคณะ หรือเปลี่ยนคนเดินทาง (สอบถามค่าใช้จ่ายกับเจ้าหน้าที่) 

 กรุณาแจ้งอย่างน้อย 7 วันก่อนเดินทาง พร้อมหน้าพาสชัดเจนของคนเดินทางแทน 
o ค่าธรรมเนียมน้ํามันที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมในภายหลัง 
o ค่าธรรมเนียมทิปไกด์+คนขับรถ โดยประมาณ 2,000 เยน (ประมาณ 600 บาทไทย) เพิ่มเติมตามความพึงพอใจ 
o ค่าวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น ประเภทท่องเที่ยวระยะสั้น (สําหรับผู้ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ) 
 
เงื่อนไขการสา้รองทีน่ั่ง / ช้าระเงิน / การยกเลิก 
o กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้าก่อนการเดินทาง พร้อมชา้ระมัดจ้าท่านละ 15,000 บาท 
o ส่วนที่เหลือชําระก่อนการเดินทางไมน่้อยกว่า 20 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 
o กรณียกเลกิการเดนิทางมากกว่า 45 วันก่อนเดินทาง ยึดมัดจ้าท่านละ 5,000 บาท (นับจากวันที่ส่งอีเมลยืนยันแจ้งยกเลิก) 
o กรณียกเลกิการเดนิทางนอ้ยกว่า 45 วันก่อนเดนิทาง ยึดเงิน 100% ของราคาทัวร ์(นับจากวันที่ส่งอีเมลยืนยันแจ้งยกเลิก) 
o เนื่องด้วยไม่ต้องย่ืนวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น ทางบริษัทฯ จะไม่ทําการเก็บเอกสารจริงใดๆ  

รบกวนส่งเอกสารเป็น ส้าเนาหน้าพาสปอร์ตที่ชัดเจน และมีอายุเหลอืการใช้งานไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน พร้อมระบุห้องนอน, 
อาหารที่ไมส่ามารถทานได ้
ต้องแจ้งพร้อมสํารองที่นั่ง หรือ 30 วันก่อนการเดินทาง เป็นอย่างช้า 

 
เงื่อนไขและข้อก้าหนดอื่นๆ 
o บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเปลี่ยนแปลงราคาในกรณีที่มีผู้ร่วมเดินทางไม่ถึงจํานวนที่ระบุ 
o กรณีท่านมีการเดินทางด้วยตั๋วเครื่องบินภายในประเทศต้องรบกวนแจ้งให้กับเราทราบ ณ วันที่สํารองที่นั่ง หากไม่มกีารแจ้ง

เร่ืองไว้ จะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากตั๋วเครื่องบินดังกล่าวได้ 
o บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเก็บค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและภาษีต๋ัวทุกชนิดเพิ่ม หากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง 
o หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ต๋ัวเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนํามาขอคนืเงินได้  
o ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสทิธ์ิ ไม่สามารถเรียกร้องขอ

คืนค่าบริการได้  
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o ค่าบริการที่ท่านชําระกับทางบริษัทฯ เป็นการชําระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯได้ชําระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่ง
แบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทําให้ท่านไม่ได้ทอ่งเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืน
ค่าบริการไมไ่ด้  

o ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการพํานักระยะสั้นในประเทศ
ญี่ปุ่นนั้น ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศเร่ิมบังคับใช้ในวันที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ.2556 และสามารถพํานักในประเทศญี่ปุ่นได้ 15 
วัน (หากผู้ย่ืนประสงค์จะพํานักในประเทศญี่ปุ่นเกิน 15 วัน หรือไปทํางาน หรือมีวัตถุประสงค์อื่นๆ จะต้องย่ืนขอวีซ่า
ตามปกติ) 

o หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่
นอกเหนืออาํนาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด  

o หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมอืง ไม่ว่าประเทศใดจนทําให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ คณะทัวร์ท่านอื่นๆ รวมถึง
ไกด์จะไม่สามารถรอทา่น ณ สนามบนิได้ จําเป็นต้องออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว้ แต่ทางตัวแทนบริษัทฯ จะทําหน้าที่
ประสานงานและเจ้าหน้าที่จะทําการติดต่อช่วยเหลือท่านเป็นระยะ 

o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คน
ต่างด้าวที่พํานักอยู่ในประเทศไทย แต่จะทําหน้าที่ช่วยเหลือเจรจา แต่อํานาจสิทธ์ิขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง  

o บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน, 
อุบัติเหต,ุ ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดเหนืออํานาจควบคุมของ
บริษัทฯ  

o บริษัทฯ จะทําหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษัทขนส่งเมื่อเกิดการสูญหายของ 
สัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว  

o บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทัง้นี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือ
และคํานึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสําคัญ 

o เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ แล้ว 
 


