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 นาํท่านด่ืม “นํ้ าศกัด์ิสทิธ ์3 สาย” แห่ง “วดัคิโยมิส”ึ ที่ได้รับการเสนอช่ือชิง 7 สิ่งมหัศจรรย์ในปี 2008 

 “ศาลเจา้ฟุชิมิ อินาริ” ศาลเจ้าที่สร้างขึ้นเพ่ืออทุศิให้แก่เทพเจ้าแห่งข้าว ตามความเช่ือของคนญ่ีปุ่ น 

 ชื่นชมความงามของ “ภูเขาไฟฟูจิ” สญัลักษณ์อนังดงามโดดเด่นที่สดุในโลกอีกแห่งหน่ึง  

 “โอชิโนะฮคัไค” บ่อนํา้ที่แปดในโอชิโนะ เกิดจากการละลายของหิมะจากบนภเูขาไฟฟูจิ 

 สมัผสัความสมบูรณ์ของธรรมชาติที่ “วนอทุยานแห่งชาติฮาโกเน่” พร้อม “ล่องเรือโจรสลดัทีท่ะเลสาบอาชิ” 

 ชมความอศัจรรย์ของหุบเขานรกและชิมไข่ดาํที่ “หบุเขาโอวาคุดาน”ิ 

 นมัสการเจ้าแม่กวนอมิทองคาํภายใน “วดัอาซะกุซ่าคนันอน” ซ่ึงนับว่าเป็นวัดที่มีความเก่าแก่ที่สดุในโตเกยีว 

 อพัเดทแทรนด์แฟชั่นย่านสดุฮิตที่ “ชินจูกุ / ฮาราจูกุ / โอโมเตะซนัโดะ” แหล่งช้อปที่รวมสนิค้าไว้หลากหลาย 
 

อาหารมื้ อพิเศษ! บุฟเฟต ์“ปูซูไว” 1 ในปูนํ้าเย็นรสชาติเยีย่มแห่งเกาะฮอกไกโด  

 
 

  

 

 
สะสมไมลก์บักลุ่ม Star Alliances 50 % 

 16-21 มถินุายน 60 (6วนั3คนื) 

 28 กรกฏาคม - 2 สงิหาคม 60 (6วนั3คนื) 

 

 

 

37,900.- 
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วนัทีห่นึง่           กรุงเทพฯ 

20.00  พร้อมกนัที่สนามบินสุวรรณภมิู ช้ันระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) ณ เคาน์เตอร์ C (ใกล้กบัประตูทางเข้าหมายเลข 2) 

   พบกบัเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอาํนวยความสะดวก ณ บริเวณหน้าเคาน์เตอร์ C  

  *** หมายเหตุ : เคานเ์ตอรเ์ช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครือ่งออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผูโ้ดยสารข้ึนเครือ่ง 

ดงันั้นผูโ้ดยสาร จําเป็นตอ้งพรอ้ม ณ ประตูข้ึนเครือ่งก่อนเวลาเครือ่งออกอยา่งนอ้ย 45 นาที *** 

23.30  ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Airways เทีย่วบิน TG 622 

(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง ... เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 

 

วนัทีส่อง  โอซากา้ - เกียวโต – วดัคิโยมิสึ – ศาลเจา้ฟุชิมิ อินาริ - ชอ้ปป้ิงซาคาเอะ – นาโกย่า 

07.00 ถึงสนามบินคนัไซ ประเทศญีปุ่่นดินแดนอาทิตยอุ์ทยั ... ผ่านพิธศุีลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเชค็สัมภาระ 

 นาํท่านมุ่งหน้าสู่ “เกียวโต” เมืองหลวงแห่งที่ 2 ของญ่ีปุ่นที่เคยรุ่งโรจน์มากว่า 1,000 ปี ... เพ่ือนาํท่านเดินทางสู่ “วดัคิโย

มิสึ” วัดที่สร้างด้วยท่อนซุงขนาดมหึมา ตั้งตระหง่านอยู่บนเนินเขาสูง 

... นําท่านกราบขอพรพระเพ่ือความเป็นสิริมงคลในวิหารและเชิญ

ท่านด่ืมนํ้าศักด์ิสิทธิ์ที่ “น้ํา 3 สาย” ที่เช่ือกันว่าถ้าดื่มแล้วจะเกิด

ความเป็นสิริมงคลในด้าน “ความรํา่รวย ความมีช่ือเสียง และ มี

สุขภาพดี” ... อิสระให้ท่านได้บันทึกภาพความงามของทิวทัศน์ ... 

แล้วเพลิดเพลินที่ “ถนนสายกาน้ําชา” ให้ท่านได้เลือกชมและซ้ือ

สินค้าพ้ืนเมืองที่มีช่ือเสียงมากมาย อาทิเช่น เคร่ืองป้ันดินเผา, เคร่ือง

เซรามิค,อุปกรณ์ชงชา-ชุดกานํา้ชา, ชุดกโิมโน, ชุดยูกาตะ, ชุดจิมเปอ,ิ พัด ชา และ รวมทั้งสินค้าพ้ืนเมืองเล่ืองชื่อมากมาย ...  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1) 

  หลังอาหารนาํท่านเดินทางชม “ศาลเจา้ฟุชิมิ อินาริ” ศาลเจ้าที่สร้างขึ้นเพ่ืออุทิศให้แก่เทพเจ้าแห่งข้าว ตามความเช่ือของคน

ญ่ีปุ่น..  ภายในท่านจะได้ชมรูปป้ันของสุนัขจ้ิงจอกมากมายที่เช่ือกันว่าคือผู้รับใช้ของเทพเจ้าแห่งข้าวในสมัยน้ัน ... และศาล

เจ้าแห่งน้ียังเป็นที่ขึ้ นชื่อของประตูโทริ ที่เรียงต่อกนัยาวตามรางของวัดอินา

ริซันที่ต้องใช้เวลาเดินถึง 2 ช่ัวโมงและยังเป็นสถานที่ถ่ายทาํภาพยนตร์

เร่ือง “Memory of Geisha” อีกด้วย ... สมควรก่เวลานําท่าน

เดินทางต่อโดยรถโค้ชไปยัง “นาโกย่า” เมืองใหญ่อันดับ 3 รองจากโอ

ซาก้า ที่เจริญไปด้วยแหล่งธุรกิจและโรงงานอุตสาหกรรม … เพ่ือนําท่าน

เดินทางสู่ “ย่านซาคาเอะ” ซ่ึงเป็นย่านช้อปป้ิงและแหล่งบันเทิงยามราตรี 

จะมีสินค้ าแบรนด์ เนมจากทั่ ว ทุก มุมโลกมาวางขายที่ ถนนสาย น้ี 

      
        Kiyomizu temple                    Fushimi Inari                        Hakone                              Owakudani      
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นอกจากน้ันยังมี ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร ที่บ่งบอกถึงความมีระดับซ่ึงมีให้ทุกท่านได้เลือกอย่างมากมาย ... นอกจากน้ียัง

มีจุดชมวิวที่ท่านจะสามารถมองเห็นถนนสายน้ีและตัวเมืองนาโกย่าอย่างชัดเจน  คือที่ตึกทีวีของนาโกย่า (ไม่รวมค่าเขา้ชม 

600 เยน/ท่าน) ซ่ึงมีลักษณะคล้ายโตเกยีว ทาวเวอร์ แต่มีอายุเก่าแก่มากกว่า ... อสิระให้ท่านได้เลือกซ้ือสินค้าตามอธัยาศัย 

*** เพ่ือให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าอาหารม้ือเยน็อสิระตามอธัยาศัย ... ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่างๆ ใน

ย่านซาคาเอะ *** 

ทีพ่กั : Nagoya Sakae Tokyu Hotel หรือเทียบเท่า 

วนัทีส่าม  นาโกย่า - ภูเขาไฟฟูจิ –โอชิโนะ ฮคัไค – โกเทมะเอา้เล็ต – โมโตสุ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ที่ห้องอาหารของโรงแรม (2) 

นาํท่านเดินทางสู่ “ภูเขาไฟฟูจิ” สัญลักษณ์ของแดนอาทิตย์อุทัยแห่งน้ี และยังเป็นภเูขาไฟที่มีลักษณะงดงามที่สุดในโลกแห่ง

หน่ึง โดยมีความสูงประมาณ 3,776 เมตร ซ่ึงมีหิมะปกคลุมบนยอดเขาตลอดทั้งปี ... นาํท่านขึ้ นสัมผัสบรรยากาศและกล่ิน

อายอย่างใกล้ชิดที่ “สถานีที่ 5” บนระดับความสูงที่ 2,500 เมตร (ในกรณีที่อากาศเอ้ืออํานวย) อิสระให้ท่านได้

บันทึกภาพความงามของภเูขาไฟแห่งน้ี พร้อมทั้งเลือกชมและซ้ือ “สินคา้พ้ืนเมืองและขนมอร่อย” มากมายตามอธัยาศัย   

(เดินทางเดือน มิ.ย./ก.ค.) นําท่านเดินทางสู่ เทศการ “Lake Kawaguchiko Herb Festival” ซ่ึงในปีน้ีจัดขึ้ น

ระหว่าง 16 มิถุนายน ถึง 09 กรกฎาคม ... เพ่ือนาํท่านชมความงามของ “ทุ่งดอกไม้

ลาเวนเดอร์” ซ่ึงเป็นลานกว้างริมทะเลสาบขนาดใหญ่ที่อยู่ล้อมรอบภูเขาไฟฟูจิ และ

เป็นอกีหน่ึงสถานที่ท่องเที่ยวของเมืองที่ต้องไปเยือน ... ท่านจะสัมผัสกับดอกลาเวน

เดอร์ที่แข่งกนัชูช่อเบียดกนัแน่นทั่วบริเวณ ส่งกล่ินหอมฟุ้งกระจายไปทั่ว ... อิสระให้

ท่านได้ถ่ายภาพแห่งความประทับใจกับทุ่งดอกไม้สีม่วง และแซมด้วยดอกไม้นานา

พันธุห์ลากสีหลากสไตล์ (ขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศ) 

(เดินทางเดือน ส.ค./ก.ย.) จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ “โอชิโนะฮคัไค” บ่อนํ้าที่แปดในโอชิโนะ ที่เกิดจากการละลายของ

หิมะจากบนภเูขาไฟฟูจิมีอายุมามากกว่า 1,200 ปี พร้อมทั้งบริเวณโดยรอบสามารถชมดอกไม้และวิวของภเูขาไฟฟูจิได้ 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3) 

หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ “โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอา้ทเ์ลท” ที่รวบรวมแบรนด์ระดับโลกมาไว้ด้วยกันบนหุบเขาริม  

Tomei Expressway ที่เช่ือมระหว่าง ภเูขาฟูจิ-อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่กบัมหานครโตเกยีว ให้ท่านได้อิสระกับการเลือก

ซ้ือเลือกชมสินค้าที่ได้รวบรวมกว่า 165 แบรนด์ดังไม่ว่าจะเป็น Coach , 

Bally , Diesel , Gucci , Hugo Boss, Versace, Yves Saint 

Laurent Rive Gauche, Gap และอีกมากมาย หมวดสินค้า 

Intimate Apparel ได้แก่ Kid Blue และ Triumph หมวดสินค้า

Home Fashion ได้แก่ Bodum, Fragrance Outlet และ Richard 

Ginori เป็นต้น ... นอกจากน้ียังมีหมวดสินค้าอื่นๆ อย่างรองเท้า กระเป๋า 

เสื้อผ้าเดก็ ซ่ึงของทุกช้ินเป็นของแท้และราคาถูกกว่าในห้างสรรพสินค้า ที่รวม

ไว้ในพ้ืนที่กว่า 400,000 ตารางฟุต ถือเป็นสวรรค์แห่งการช้อปป้ิงของคนญ่ีปุ่นโดยเฉพาะให้ท่านได้อิสระช้อปป้ิงกันตาม

อัธยาศัย.. สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางต่อยัง “เมืองอิซาว่า” เมืองอาบนํ้าแร่เก่าแก่ที่มีช่ือเสียงมาก อาชีพสาํคัญของ

ชาวเมืองคือ ทาํสวนผลไม้ตลอดจนเกษตรกรรมที่สาํคัญของประเทศ ซ่ึงท่านจะได้เหน็โดยตลอดสองข้างทางที่รถแล่น เพ่ือเข้า

สู่ที่พักพร้อมทั้งอาบนํ้าแร่ธรรมชาติเพ่ือสุขภาพ ท่านจะได้พักผ่อนกับการลองอาบ “โอนเซ็น” (Onsen) นํ้าแร่ในไสตล์

ญ่ีปุ่นและพักผ่อนอย่างเตม็อิ่ม 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4)  
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พรอ้มเสิรฟ์ท่านดว้ยเมนูพิเศษ “บุฟเฟ่ตปู์ยกัษ”์ เป็นที่รู้จักของคนญ่ีปุ่นอกีช่ือกค็ือ “ปูมตัสึบะ” ให้ท่านได้ล้ิมรสปูนํ้าเยน็

แห่ง “เกาะฮอกไกโด” ซ่ึงได้รับการกล่าวขานจากนักโภชนาการญ่ีปุ่นว่าเป็นปูนํา้เยน็ที่เน้ือมีรสชาติอร่อยที่สุดและมีเน้ือที่นุ่ม

น่ารับประทานให้ท่านได้อิ่มอร่อย “แบบไม่อั้น!!!” 

ทีพ่กั : Motosu View Hotel หรือเทียบเท่า 

^_^ หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “การอาบน้ําแร่ธรรมชาติ”เพ่ือสุขภาพ/ “โอนเซ็น” (Onsen) นํ้าแร่ในไสตล์

ญ่ีปุ่นให้ท่านได้พักผ่อนอย่างเตม็อิ่ม ซ่ึงชาวญ่ีปุ่นเช่ือว่านํา้แร่ธรรมชาติน้ีมีส่วนช่วยเร่ือง โรคภัยไข้เจบ็และผิวพรรณเปล่งปล่ัง 

วนัทีสี่ ่  วนอุทยานฮาโกเน่ – หุบเขาโอวาคุดานิ - โตเกียว - ชอ้ปป้ิงชินจูกุ – โตเกียว 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ที่ห้องอาหารของโรงแรม (5) 

นาํท่านเดินทางสู่ “วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่”  ซ่ึงถือว่าเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่มีช่ือเสียงและได้รับ ความนิยมมาก

ที่สุดแห่งหน่ึงของญ่ีปุ่นแล้วนําท่านเปล่ียนอิริยาบถเป็นการ  “ล่องเรือโจรสลดั”   สัมผัส

ความงามราวกับภาพวาดของทิวทัศน์ของ “ทะเลสาบอาชิ” (ใชเ้วลาล่อง 15 นาที) ... 

เชิญท่านเลือกหามุมถูกใจบริเวณ “ดาดฟ้าเรือ” เพ่ือบันทึกภาพความงามของทะเลสาบที่มี

ภเูขาไฟฟูจิเป็นฉากหลัง ... จากน้ันนําท่านมุ่งหน้าสู่ “หุบเขาโอวาคุดานิ” หรือ “หุบเขา

นรก”  ชมบ่อนํา้แร่กาํมะถันที่สามารถต้มไข่ไห้สุกได้พร้อมชิม “ไข่ดํา” โดยเช่ือกันว่า เม่ือ

กนิไข่ดาํ 1 ฟอง จะทาํให้มีอายุยืนยาวขึ้น 7 ปี 

 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6) 

หลังอาหารนาํท่านเดินทางสู่ “มหานครโตเกียว” เมืองหลวงปัจจุบันของญี่ปุ่น ที่คลาคลํ่าไปด้วยผู้คน และเทคโนโลยีลํ้ายุค

มากมาย … เพ่ือเป็นการเอาใจเหล่านัก  “Shopaholic” ดัวยการพาตะลุยย่านช้อปป้ิงช้ันนําของชาวญ่ีปุ่นที่ถือว่าเป็น 

“แหล่งอพัเดทเทรนด”์ ของชาวปลาดิบ ณ ย่านการค้า “ชินจูกุ” หรือ “ศูนยก์ลางทีส่องแห่งนคร”  ย่านความเจริญอันดับ

หน่ึงของนครโตเกยีวในปัจจุบัน เชิญท่านเลือก “ชมและซ้ือ” สินค้ามากมาย อาทิเช่น เคร่ืองใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูป, MP-

3, Walkman, CD-Player, คอมพิวเตอร์, Note Book, นาฬิกา, เสื้อผ้า และเคร่ืองสาํอาง เป็นต้น 

*** เพ่ือให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าอาหารม้ือเยน็อสิระตามอธัยาศัย ... ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่างๆ ใน

ย่านชินจูกุ *** 

ทีพ่กั : Sunshine City Prince Hotel หรือเทียบเท่า 

วนัทีห่า้  วดัอาซะกุซ่าคนันอน – โตเกียว สกาย ทรี – ศาลเจา้เมจิ - ชอ้ปป้ิงย่านโอโมเตสซนัโดะ – ฮาราจูกุ – ฮาเนดะ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ที่ห้องอาหารของโรงแรม (7) 

(กรุณาตรวจสอบสมัภาระใหเ้รียบเรียบ เพือ่เตรียมเดินทางไปสนามบิน) 

นําท่านเดินทางสู่  “วดัอาซะกุซ่าคนันอน” วัดเก่าแก่ที่สุดในโตเกียว ... เชิญท่านกราบนมัสการขอพรจาก “องคเ์จา้แม่

กวนอิม” ที่เป็นทองสัมฤทธิ์ มีขนาดเลก็เพียง 5.5 เซนติเมตร พร้อมถ่ายภาพความประทับใจกบั “โคมไฟขนาดยกัษ”์  ที่มี

ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก สูง 4.5 เมตร หากมีเวลา เชิญท่านเลือกชมและเช่า

เคร่ืองรางของขลังอนัศักด์ิสิทธิ์ของวัดแห่งน้ี ... หรือจะเลือก เดินที่ “ถนนนาคามิ

เซะ” ท่านจะได้ชมและซ้ือสินค้าของฝากของที่ระลึกที่เป็นสินค้าพ้ืนเมือง “Made 

In Japan” แท้ๆ รวมทั้งข้าวของเคร่ืองใช้คุณภาพดี มากมาย อาทิ ร่ม, หมวก, 

รองเท้า, กระเป๋า, เสื้ อผ้า เป็นต้น หรือจะเลือกชิมขนมอร่อยสไตล์ญ่ีปุ่นตาม

อัธยาศัย ... หลังจากช้อปป้ิงนําทุกท่านเดินถ่ายรูปคู่กับแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของ

กรุงโตเกยีว ณ ริมแม่นํา้สุมิดะ “หอคอยโตเกียวสกายทรี” (Tokyo Sky tree) หอส่งสัญญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุดใน
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โลก ... เปิดให้บริการเม่ือวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 โดยหอน้ีมีความสูง 634 เมตร สามารถทาํลายสถิติความสูงของหอ

กวางตุ้ง ในมณฑลกว่างโจว ซ่ึงมีความสูง 600 เมตร และหอซีเอน็ ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มีความสูง 553 

เมตร ... ทิวทัศน์ของ “หอคอยโตเกียวสกายทรี” ที่บรรจุเทคโนโลยีแนวหน้าสุดสามารถมองเห็นได้จากละแวกวัดอาซะกุซ่า

ที่เตม็ไปด้วยกล่ินอายแบบเมืองเก่าของเอะโดะ…นําท่านเดินทางสู่ “ศาลเจา้เมจิ” ศาลเจ้าเก่าแก่อันศักด์ิสิทธิ์และเป็นที่

เคารพของคนโตเกยีว สร้างขึ้นโดยจักพรรดิ เมจิ และมเหสี โชโกะ ในปี 1920 … ในช่วงวันปีใหม่คนโตเกียวนิยมมาขอพร

ที่ศาลเจ้าแห่งน้ี…ซ่ึงตั้งอยู่ใจกลาง “สวนโยโยก”ิ สวนที่มีต้นไม้นานาพรรณถึง 1 แสนต้น….ทาํให้ดูเหมือนกับว่าศาลเจ้า

แห่งน้ีตั้งอยู่ภายในป่า...จากน้ันนาํท่านมุ่งหน้าสู่ย่าน นาํท่านเดินทางสู่ “โอโมเทสซนัโด” แหล่งช้อปป้ิงแห่งใหม่ที่กาํลังเจริญ

อย่างรวดเร็วเพียงระยะเวลาไม่กี่ปี อิสระให้ท่านเลือกช้อปป้ิงสินค้าแบรนด์เนมหลากหลาย อาทิ เสื้ อผ้า , ร้องเท้า, 

เคร่ืองสาํอาง, หรือแม้แต่เคร่ืองใช้ไฟฟ้ากย็ังมีให้ท่านได้เลือกซ้ือ เป็นการรวมทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านต้องการมาไว้ในห้างให้ท่าน

ได้อสิระช้อปป้ิงตามอัธยาศัย…สมควรแก่เวลานําท่านมุ่งหน้าสู่ “ฮาราจูกุ” แหล่งรวมวัยรุ่นที่ทันสมัยสุดๆชาวปลาดิบ ... 

ตื่นตาตื่นใจกบั “แฟชัน่” หลากหลายสไตล์ที่ท่านจะไม่เคยพบเห็นที่ไหนมาก่อน ไม่ว่าจะเป็นเทรนด์ที่เสมือนหลุดออกมาก

จากในหนังสือการ์ตูนช่ือดัง อาทิ ซากุระ สาวน้อยมหัศจรรย์, ลามู ทรามวัยจากต่างดาว, แม่มดน้อยโดเรมี เป็นต้น หรือบางที่

กห็ลุดมากจากเกมส์เพลย์, แต่งเลียนแบบดารา-นักร้องที่คล่ังไคล้  หรืออาจจะแต่งกายให้ดูเหมือนมาจากนอกโลกเลยกมี็ … 

อสิระให้ท่านได้เลือกเดินชมความแปลกประหลาดที่หาชมไม่ได้ในชีวิตประจาํวัน  

*** เพ่ือให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าอาหารม้ือกลางวันและม้ือเยน็อสิระตามอธัยาศัย ... ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่อยจาก

ร้านค้าต่างๆ*** 

สมควรแก่เวลา นําท่านเดินทางสู่ “สนามบินฮาเนดะ”  

วนัทีห่ก  ฮาเนดะ – กรุงเทพฯ    

00.20  เดินทางจากสนามบินฮาเนดะ โดยเทีย่วบิน TG661 

04.25  ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 

 

หมายเหตุ :  รายการอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

*** ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะลูกคา้ที่มีวัตถุประสงคเ์พื่อท่องเที่ยวหรือสํารวจเสน้ทางเท่านั้น หากท่านถูก

เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมืองของทางประเทศไทยและญี่ปุ่นปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ถือเป็นเหตุผลที่อยู่นอกเหนือ

ความรบัผิดชอบของทางบริษทั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการทีจ่ะคืนค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งสิ้ นแก่ท่าน *** 

***หนงัสือเดินทางตอ้งเหลืออายุการใชง้านไดไ้ม่นอ้ยกว่า 6 เดือน*** 
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อตัราค่าบริการ 
ผูใ้หญ่ ท่านละ                                                                     ท่านละ 37,900.- บาท 
เด็กอายุตํา่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1 ท่าน)                              ท่านละ 34,900.- บาท 

เด็กอายุตํา่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม)               ท่านละ 34,900.- บาท 

เด็กอายุตํา่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม)            ท่านละ 28,900.- บาท 

พกัเดี่ยวเพิม่                                                                        ท่านละ   6,000.- บาท 

มีตัว๋แลว้ลด                                                                         ท่านละ 10,000.- บาท 

 

***กรุณาอ่านเง่ือนไขดา้นล่างก่อนชําระมดัจําทุกครั้ง  

และรบกวนส่งสาํเนาพาสปอรต์ก่อนการเดินทาง 20 วนันะคะ*** 
 

 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

1. ค่าบัตรโดยสารเคร่ืองบิน ไป – กลับช้ันทัศนาจร ตามเส้นทางและสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ  

2. ค่าที่พัก  หอ้งละ 2 ท่าน  ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ  หรือระดับเดียวกนั 

3. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ 

4. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศกท์ี่คอยอาํนวยความสะดวกให้กบัท่านในตลอดการเดินทาง 

5. ค่าประกนัอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ  1,000,000.- บาท  

(หากอายุเกิน 70 ปีข้ึนไป ค่าประกนัอุบติัเหตุระหว่างการเดินทาง 50%) 

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว  อาท ิค่าอาหาร-เคร่ืองดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น 

2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 

3. ค่าทาํหนังสือเดินทาง 

4. ค่าภาษีเช้ือเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติมอกี !!!!! 

5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าราคา 1,655 บาท (ประกาศยกเวน้ ณ วนัที ่1 ก.ค. 56) 
 

เงือ่นไขการชําระเงิน  สําหรบัการจอง กรุณาชําระมดัจํา ท่านละ 10,000.- บาท    

 ชําระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างนอ้ย 20 วนั 
 

การยกเลกิและคืนค่าทวัร ์ 

1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจาํทั้งหมด 

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เกบ็ค่าใช้จ่ายเบ้ืองต้น 5,000 บาท 

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน ขอเกบ็เงินมัดจากทั้งหมด 

4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน ขอเกบ็ค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด 
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5. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเกบ็ค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด 

6. ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัดจาํที่น่ังกบัสายการบินและ

ค่ามัดจาํที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจาํ หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วย

กรณีใดๆ 

7. กรณีที่ท่านมีความประสงค์จะยื่นวีซ่าและฟังผลวีซ่าหลังจากวันที่ทางบริษัทฯ ได้ดาเนินการออกตัว๋ เคร่ืองบินแล้ว ถ้าวีซ่าไม่ผ่าน ทาง

บริษัทฯ ขอเรียกเกบ็ค่าตัว๋เคร่ืองบิน 100% (ประมาณ 25,000 บาท แต่จะขึ้นอยู่กบัราคาตัว๋เคร่ืองบินในแต่ละกรุ๊ป)  

8. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 

หมายเหตุ   

1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอตัราแลกเปล่ียน โดยทาง บริษัทฯ จะคาํนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของ

ท่านเป็นสาํคัญที่สุด  

2. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญ่ีปุ่น / การนาํสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่

ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ และการยกเลิกเที่ยวบิน 

3. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกดิสิ่งของสูญหาย อนัเน่ืองเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม และ 

อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง 

4. เม่ือท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกบัทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 

 


