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วนัแรก  กรงุเทพฯ – สนามบนิโอซากา้ 

 

20.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ช ัน้ 4 เคานเ์ตอร ์

R สายการบนิ เจแปน แอรไ์ลน ์ เจา้หนา้ทีท่างบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับดแูลดา้นเอกสารและสมัภาระ

ในการเดนิทาง 

23.59 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงโอซากา้ ประเทศญีปุ่่ น โดย สายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่JL 728 

 

วนัทีส่อง สนามบนิคนัไซ  – เกยีวโต – ศาลเจา้ฟูชมิอินิาร ิ – อาราชยิามา่ – เดนิชมป่าไผ ่ –  ศาลา

ทองคนิคคุจุ ิ– นาโกยา่ 

 

07.30 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานคนัไซ  เมอืงโอซากา้ น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร

เรยีบรอ้ยแลว้  

จากนัน้เดนิทางเขา้สู ่ เมอืงเกยีวโต (Kyoto)   

น าทา่นไปยงั ศาลเจา้ฟุชมิอินิาร ิ (Fushimi Inari Shrine) หรอื ศาลเจา้จิง้จอกขาว  

- เป็นศาลเจา้ชนิโตทีส่รา้งขึน้เพือ่ถวายใหแ้ดเ่ทพอนิาร ิ เทพเจา้แหง่กสกิรรม เพือ่ใหพ้ืน้ทีบ่รเิวณนีม้ี

น ้าอดุมสมบรูณ์ ปลกูขา้วได ้ ผลผลติดมีคีณุภาพ ทีช่าวญีปุ่่ นนับถอืมาตัง้แตส่มยัโบราณ โดยถอืเป็น

ศาลเจา้อนิารทิีใ่หญท่ีส่ดุของบรรดาศาลเจา้อนิารทิัง้หมดในญีปุ่่ น มชีือ่เสยีงโดง่ดงั จากแนวเสา

ประตโูทรอิ ิ (Torii) สแีดงทีเ่รยีงตัวกนัดา้นหลังศาลนับหมืน่ตน้ เรยีงตอ่ทอดยาวจากดา้นลา่งขึน้ ไป

บนยอดเขาสงูถงึ 233 เมตร ถา้ตัง้ใจเดนิตลอดอโุมงคโ์ทรอิริอบเขานีใ้ชเ้วลาประมาณ 2-3 ชัว่โมง

เลยทเีดยีว และสถานทีน่ีย้งัปรากฏในภาพยนตรด์ังเรือ่งนางโลมโลกจารกึ (Memoirs of a Geisha) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

บา่ย น าทา่นไปยงั  อาราชยิามา่ (Arashiyama)  

- ตัง้อยูท่างตะวันตกของ เมอืงเกยีวโต (Kyoto)  เป็นพืน้ทีแ่หลง่ทอ่งเทีย่วทีม่ธีรรมชาตอินังดงาม 

บรเิวณอาราชยิามา่ยงัเต็มไปดว้ยคาเฟ่บรรยากาศดทีีเ่หมาะแกก่ารพักผอ่น ตลอดจนรา้นอาหารและ

รา้นขายของฝากอกีมากไวร้องรับนักทอ่งเทีย่วทีม่าเยอืนกนัอยา่งคับคั่งตลอดทัง้ปี ทวิทัศนใ์นแถบ
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อาราชยิามา่นีจ้ะมคีวามสวยงามอยา่งมากในชว่งฤดใูบไมผ้ลทิีม่ซีากรุะบานตอนปลายเดอืนมนีาคม-

ตน้เดอืนเมษายน และในชว่งฤดใูบไมร้ว่งทีม่ใีบไมเ้ปลีย่นสตีอนปลายเดอืนพฤศจกิายน ซึง่จะเป็น

ชว่งพคีของการทอ่งเทีย่ว อกีทัง้ในตอนกลางเดอืนธันวาคมซึง่เป็นชว่งฤดหูนาวก็ยงัมกีารจัดงาน

ประดับโคมไฟ ใหนั้กทอ่งเทีย่ว ไดช้มแสงไฟกนัตอนกลางคนือกีดว้ย เป็นเมอืงทอ่งเทีย่วทีฮ่ติฮอต

อกีเมอืงหนึง่ของประเทศญีปุ่่ น   

- น าทา่นเดนิชม ป่าไผ ่   ทีต่ัง้อยูท่ีอ่าราชยิามา่ในเกยีวโตนัน้นับเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วทางธรรมชาต ิ

ทา่นทีช่ ืน่ชอบวธิชีวีติเรยีบงา่ยและยงัชอบเดนิเลน่ทา่มกลางบรรยากาศป่าๆตอ้งไมพ่ลาดอยา่ง

เด็ดขาด เพราะทีป่่าไผแ่หง่นีจ้ะมเีสน้ทางเล็กๆทีร่ายลอ้มไปดว้ยป่าไผท่ีส่ดุสดุลกูหลูกูตาวันทีแ่ดด

รอ้นๆ มาทีย่งัไมร่อ้นมากเทา่ไหรเ่ป็นเพราะปรมิาณตน้ไผอ่กีทัง้ยงัความสงูทีช่ว่ยกนัเรือ่งความรอ้น

ไปไดม้าก ถา้ไมอ่ยากเดนิกย็งัมบีรกิารรถลากแบบโบราณๆใหไ้ดล้องน่ังกนัเพลนิๆอกีดว้ย  

- นอกจากนีย้งัจะมรีา้นขายของทีร่ะลกึทีเ่นน้สนิคา้ทีท่ าจากตน้ไผแ่ละของทอ้งถิน่เป็นหลกัไมว่า่จะ

เป็น ตะกรา้ไมไ้ผ,่ ถว้ย, กลอ่งใสข่อง หรอืเสือ้สานจากไผ ่ ไวใ้หท้า่นไดช้อ็ปป้ิงเป็นของฝากตดิไม ้

ตดิมอือกีดว้ย   

จากนัน้น าทา่นไปยงั ศาลาทองคนิคะคจุ ิ 

- เป็นวดัเกา่แกท่ีต่ัง้อยูใ่นเมอืงเกยีวโต ซึง่ในอดตีทีน่ีไ่มใ่ชว่ัด หากแตเ่ป็นบา้นพักตากอากาศของไซ

ออนจ ิ คซิเึนะ ตอ่มาในปี ค.ศ.1397 จงึไดข้ายบา้นหลังนีใ้หก้บัโชกนุอาชคิางะ ซึง่เป็นโชกนุคน

เดยีวกบัในการต์นูเรือ่งอคิควิซงั เพือ่ใชเ้ป็นทีพ่ านัก จนกระทั่งทา่นโชกนุเสยีชวีติจงึไดเ้ปลีย่นเป็นวดั

เซนโดยผูเ้ป็นลกูชาย แตว่ัดทีเ่ห็นในปัจจบุนันีเ้ป็นแคแ่บบจ าลองจากของเกา่ทีถ่กูไฟไหมเ้สยีหาย 

โดยตวัอาคารม ี 3 ชัน้ ตวัเรอืนเป็นสทีองจากทองค าเปลว มรีปูปัน้นกฟีนกิซบ์นยอดและมลี าธาร 

สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางไปยงัเมอืงนาโกยา่  

 

 

 

 

 

 

 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก NAGOYA TOKYU HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

                     https://www.tokyuhotelsjapan.com/global/nagoya-h/index.html 
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วนัทีส่าม นาโกยา่ – สวนแอปเป้ิล (เก็บแอปเป้ิลทาน)  – ชมโรงงานท าพายปลาไหล – ช็อปป้ิงโก

เท็มบะพรเีมีย่มเอาทเ์ล็ต – ออนเซ็น 

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นไปยงั สวนแอปเป้ิล    

- ใหท้า่นไดเ้ก็บผลแอปเป้ิลสดๆหลากหลายสายพันธุ ์ณ สวนแหง่นี ้  

จากนัน้น าทา่นไปยงั โรงงานผลติพายปลาไหล (UNAGI PIE FACTORY)   

- ภายในโรงงานจะเป็นสว่นหอ้งกระจก เพือ่เดนิชมขัน้ตอนกรรมวธิกีารผลติ “พายอนุาง”ิ แสนอรอ่ย 

ซึง่จะเป็นการท างานดว้ยแรงงานคน และหุน่ยนตท์ีม่กีรรมวธิกีารผลติทีค่งที ่ และผลติไดใ้นปรมิาณ

มากๆ ไดเ้รือ่ยๆ อยา่งไมม่หียดุ และในสว่นถดัไป จะเป็นสว่นขัน้ตอนของการน าสนิคา้ลงกลอ่งบรรจุ

ภณัฑ ์  และเตรยีมสง่ออกพายอนุาง”ิ หรอื “พายปลาไหลญีปุ่่ น” นีไ้ดรั้บความนยิมมาก นอกจากนีท้ี่

รา้นจ าหน่ายของฝากภายในโรงงานยงัมสีนิคา้ใหช้มิฟรอีกีดว้ย ชมิช ิน้เล็กๆ เพือ่ใหท้า่นไดล้ิม้ลอง

รสชาด เพือ่เป็น ทางเลอืกทีด่สี าหรับลกูคา้ทีเ่ลอืกไมถ่กูวา่จะซือ้รสไหนด ี

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

บา่ย น าทา่นไปชอ็ปป้ิงที ่โกเท็มบะพรเีมีย่มเอาทเ์ล็ต  (Gotemba Premium Outlet)    

- แหลง่ชอปป้ิงเสือ้ผา้ กระเป๋า สนิคา้แบรนดเ์นมยอดนยิม ซึง่มสีนิคา้ลดราคาทัง้ปี และรายชือ่รา้นคา้

ยอดนยิม อาท ิIssey Miyake / Pleats Please, Gucci, Dior, Tag Heuer, Coach, Swatch, Ray-

Ban, ck Calvin Klein, Sanrio, Puma, New Balance, Replay, Nike, Hush Puppies, Disney, 

Lego, Samsonite, Levi’s, Regal, Timberland, The North Face, Tommy Hilfiger, Ralph 

Lauren Home, Lacoste, G-Shock, Harrods Old England, Hugo Boss, Dunhill, Prada, Paul 

Smitch, Cath kidston, GAP     ทีแ่หง่นีย้งัมรีา้นอาหาร ฟู้ดคอรท์ คาเฟ่ และรา้นขนมปังตา่งๆให ้

ทา่นเลอืกมากมาย   

- อสิระใหท้า่นไดช้อ็ปป้ิงอยา่งจใุจ   ถา้อากาศดทีา่นจะไดถ้า่ยรปูคูก่บัววิภเูขาฟจู ิ 
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น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก FUJIMATSUZONO HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

  http://fujimatsuzono.com/ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม *** ใหท้า่นไดอ้ ิม่หน าส าราญกบับฟุเฟ่ตอ์าหารนานา

ชนดิสไตลญ์ีปุ่่ น  

----  พักผอ่นกบัสปารสีอรท์แบบญีปุ่่ นแท ้ๆ   ใหท้า่นไดอ้าบน ้าแร ่ หรอืเรยีกอกีอยา่งหนึง่วา่ ออนเซน็ 

(Onsen) เพือ่ผอ่นคลายความเมือ่ยลา้ การอาบน ้าแรจ่ะท าใหเ้ลอืดลมดผีวิพรรณสดใสมนี ้ามนีวลและยงั

ชว่ยในระบบการเผาผลาญของรา่งกายใหด้ขี ึน้ ----------  

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่ ี ่ ยามานาคาโกะ – ภเูขาไฟฟจู ิช ัน้ 5 (ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ) – หมูบ่า้นโบราณโอชโินะฮกัไก  

– โตเกยีว 

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางขึน้  ภเูขาไฟฟจู ิ(ชัน้ 5 ขึน้กบัสภาพอากาศ)  

- ภเูขาไฟทีไ่ดช้ ือ่วา่ศักดิส์ทิธิแ์ละสวยทีส่ดุในโลกมคีวามสงูถงึ 3,776 เมตร ปัจจบุนัยงัไดรั้บการ

แตง่ตัง้เป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมอกีดว้ย   

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

บา่ย น าทา่นไปยงั  หมูบ่า้นโบราณโอชโินะฮกัไก  

- จดุชมววิภเูขาไฟฟจูทิีส่วยงามทีส่ดุอกีจดุหนึง่ และไดรั้บความนยิมจากนักทอ่งเทีย่วชาวญีปุ่่ นเป็น

อยา่งมาก นอกจากนีท้ีน่ีย่งัมบีอ่น ้าศักดิส์ทิธิอ์นัแสนบรสิทุธิซ์ ึง่เกดิจากน ้าฝนไหลผา่นดา้นบนภเูขา
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ไฟฟจู ิและผา่นเขา้มาภายใน และสดุทา้ยไหลลงสูด่า้นลา่งซึง่ใชเ้วลายาวนานถงึ 3-4 ปี ซึง่น ้าในบอ่

นีช้าวบา้นเชือ่กนัวา่ ถา้น ้ามาดืม่นอกจากจะไดค้วามสดชืน่จากการลิม้รสน ้าอนับรสิทุธิแ์ลว้ ยงัจะท า

ใหส้ขุภาพแข็งแรง และโชคดอีกีดว้ย  

สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางเขา้สู ่มหานคร  โตเกยีว    

อสิระใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงกนัอยา่งจใุจณ ยา่นชนิจกู ุ 

- เป็นยา่นชอ้ปป้ิงทีม่ชี ือ่เสยีงของกรงุโตเกยีว ซึง่ทา่นจะไดเ้พลดิเพลนิกบัการเลอืกซือ้สนิคา้นานา

ชนดิ รา้นรอ้ยเยน, สนิคา้แบรนดเ์นม, อปุกรณ์อเิล็กทรอนกิส,์ ซานรโิอชอ็ป, เสือ้ผา้น าสมยั กระเป๋า, 

รองเทา้วัยรุน่อยา่งโอนทิสกึะไทเกอร ์ และเครือ่งส าอางคย์อดนยิมอยา่ง SHISEIDO, KANEBO, 

KOSE, SK-II ฯลฯ 

 

 

 

 

 

 

 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า อสิระตามอธัยาศัย 

 

 

 

 

 

 

 

น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก SHINAGAWA PRINCE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

https://www.princehotels.co.jp/shinagawa/ 

 

วนัทีห่า้ โตเกยีว – อบิาราก ิ – พระยนือชุกิไุดบสุส ึ – สวนทุง่ตน้โคเคยี Hitachi Seaside Park – 

โตเกยีว 

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นไปเมอืงอบิาราก ิ ชม พระใหญอ่ชุคิไุดบสุส ึ(Ushiku Daibutsu) แหง่เมอืง อชุคิ ุอบิาราก ิ 

- เป็นพระพทุธรปูปางยืน่ทีส่งูทีส่ดุ ของประเทศญีปุ่่ น และเป็นรปูปัน้ พระพทุธรปูปางยนืทีห่ลอ่จาก

ทองสมัฤทธิ ์ทีม่คีวามสงูทีส่ดุในโลก โดยถกูบนัทกึไวโ้ดยหนังสอืบนัทกึสถติโิลก (Guinness Book 
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of world records) เมือ่ปี ค.ศ. 1995 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

บา่ย น าทกุทา่นไปชม สวนฮติาชซิไีซดพ์ารค์   

- สวนสาธารณะขนาดใหญ ่ ในจังหวดัอบิาราก ิ ตัง้อยูใ่กลก้บัชายฝ่ังมหาสมทุรแปซฟิิก บนพืน้ที่

ทัง้หมด 350 เฮกเตอร ์(2,187.5ไร)่ โดยแบง่เป็นสวนดอกไม ้กวา้ง 200 เฮกเตอร ์(1,250 ไร)่ ใน

ฤดใูบไมร้ว่ง ที ่Miharashi Hill เนนิเขาทีม่จีดุสงูสดุอยูท่ี ่58 เมตร ตัง้แตช่ว่งตน้เดอืนตลุาคมเป็นตน้

ไป จะเป็นชว่งผลดัสขีอง พุม่โคเคยี หรอืทีค่นไทยมกัเรยีกวา่ “โคเชยี” กวา่ 32,000 ตน้ ใน

ระยะเวลานีจ้ะยงัคงเห็นพุม่โคเคยีสแีดง สวยงามของทีน่ี ่  

 

 

 

 

 

 

 

 

สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางเขา้สูโ่ตเกยีว 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

 

 

 

 

 

 

 

น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก SHINAGAWA PRINCE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

https://www.princehotels.co.jp/shinagawa/ 
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วนัทีห่ก  โตเกยีว – วดัอาซะกซุา่ – หา้งออิอน – สนามบนินารติะ – กรงุเทพฯ  

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทกุทา่นชม วดัอาซะกซุา่  

- เป็นวดัทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในโตเกยีว ภายในประดษิฐานเจา้แมก่วนอมิทองค าที ่ ชาวญีปุ่่ นนยิมมา

สกัการะบชูาและพากนัมาเทีย่วชมความยิง่ใหญข่องโคมไฟขนาดยกัษ์ทีม่คีวามสงูถงึ 4.5 เมตร  

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน อสิระตามอธัยาศัย 

บา่ย ใหท้า่นอสิระกบัยา่นชอ้ปป้ิงของเมอืงนารติะทีห่า้งสรรพสนิคา้ชือ่ดังอยา่ง หา้งออิอน  

- เป็นแหลง่รวบรวมสนิคา้หลากหลายชนดิรอใหท้า่นเลอืกซือ้ อาท ิ เสือ้ผา้แฟชัน่ น าสมยั กระเป๋า

รองเทา้เครือ่งส าอางค ์เครือ่งใชไ้ฟฟ้าหรอือปุกรณ์อเิล็กทรอนกิส ์เป็นตน้  

ไดเ้วลาอนัสมควร เดนิทางสู ่สนามบนินารติะ 

18.20 น. ออกเดนิทางกลับสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่JL 707 

23.00 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ 

 

 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง :     19 – 24  ตลุาคม 2565        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิารทา่นละ ราคารวมต ัว๋ ราคาไมร่วมต ัว๋ 

ผูใ้หญ ่พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น 66,900.- 43,900.- 

เด็กอายตุ า่กวา่ 12 ปี พกัรวมผูใ้หญ ่มเีตยีง 60,900.- 39,900.- 

เด็กอายตุ า่กวา่ 12 ปี พกัรวมผูใ้หญ ่ไมม่เีตยีง 53,900.- 35,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่อกีทา่นละ 7,900.- 7,900.- 
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หมายเหต:ุ กรณุาอา่นเงือ่นไขใหล้ะเอยีดกอ่นท าการจองทวัรแ์ละช าระคา่มดัจ า 

- การเดนิทางในแตล่ะครัง้ตอ้งมจี านวนผูร้ว่มเดนิทางตัง้แต ่ 10 ทา่นขึน้ไป บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่น หรอื

ยกเลกิการเดนิทางหากคณะทัวรม์ผีูเ้ดนิทางต า่กวา่ 10 ทา่น โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 15 วนั 

กอ่นการเดนิทาง 

- โรงแรม อาหาร ยานพาหนะ การบรกิาร ทกุวันเดนิทางมมีาตรฐานเดยีวกนั แตร่าคาทวัรอ์าจจะแตกตา่งกนั

เนือ่งจาก ตรงกบัวันหยดุยาว เทศกาลตา่งๆทัง้ของไทยและประเทศญีปุ่่ น ราคาตั๋วเครือ่งบนิและโรงแรมจะสงูกวา่ปกต ิ

- เนือ่งจากโรงแรมทีพั่กในประเทศญีปุ่่ นสว่นใหญเ่ป็นเตยีงคูแ่ยก (TWN) ลกูคา้ทีต่อ้งการหอ้งพักแบบเตยีงเดยีว

พักคู ่ (DBL) บางโรงแรมมโีดยไมต่อ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย แตบ่างโรงแรมตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิและตอ้งรเีควสเขา้ไป 

(ตดิตอ่สอบถามเจา้หนา้ทีก่อ่นการเดนิทางทกุครัง้)  

- เมือ่ทา่นเดนิทางไปกบัคณะแลว้ งดใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ ถอืวา่ทา่นสละ

สทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารคนืไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

- บรษัิทฯไมรั่บผดิชอบตอ่การถกูปฏเิสธหรอืหา้มออกนอกประเทศ หรอื ปฏเิสธการเขา้ประเทศของผูเ้ดนิทางได ้

เนือ่งจากผูเ้ดนิทางอาจมสี ิง่ผดิกฎหมาย เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้งภยัธรรมชาต,ิ การประทว้ง, การกอ่จลาจล, ความ

ลา่ชา้การเลือ่นหรอืยกเลกิเทีย่วบนิ และอบุตัเิหตทุีเ่กดิจากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

 

อตัรานีร้วม 

- คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป – กลับ ชัน้ประหยดั (เดนิทางไป-กลับพรอ้มกรุ๊ปเทา่นัน้) สายการบนิ และ เสน้ทางตามทีร่ะบุ
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ไวเ้ทา่นัน้ 

- คา่ภาษีสนามบนิและภาษีน ้ามนั ณ วันออกราคาทวัร ์ หากสายการบนิเปลีย่นแปลงอตัราคา่ธรรมเนยีมใดๆเพิม่ใน

ภายหลัง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บจากทา่นตามความเป็นจรงิ 

- คา่พาหนะรับ-สง่ และคา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆตามรายการทีร่ะบไุวเ้ทา่นัน้ 

- คา่โรงแรมทีพ่ักตามระบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่ หอ้งพกัหอ้งละ 2-3 ทา่นเทา่นัน้ 

- คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท และคา่รักษาพยาบาลอนัเนือ่งมาจากอบุตัเิหต ุ

วงเงนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขของกรมธรรม)์ 

- หัวหนา้ทัวรผ์ูม้ปีระสบการณ์น าเทีย่วคอยดแูลอ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทางไปกลบัพรอ้มลกูคา้ 1 ทา่น 

- สมนาคณุทกุทา่นดว้ยกระเป๋า ทา่นละ 1 ใบ 

- บรกิารน ้าดืม่บนรถบสัวันละ 1 ขวด  

 

อตัรานีไ้มร่วม 

- คา่ท าหนังสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ 

- คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืในรายการ เชน่ คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดี, คา่เครือ่งดืม่ และอาหารทีส่ัง่เพิม่เตมิ

นอกเหนอืจากทีบ่รษัิทฯจดัให ้เป็นตน้ 

- คา่น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางในกรณีน ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนดตามทีส่ายการบนิระบ ุ 

- คา่ธรรมเนยีมในการยืน่ขอวซีา่  1,575 บาท/ทา่น 

- คา่ตรวจ RT – PCR กอ่นเดนิทาง 72  ชัว่โมง กอ่นเดนิทางเขา้ประเทศญีปุ่่ น  (กรณีลกูคา้ไดรั้บวคัซนีไมค่รบ 2 

เข็มตามขอ้ก าหนดเขา้ประเทศไทยจ าเป็นตอ้งตรวจ RT – PCR กอ่นเขา้ประเทศ 

- คา่ธรรมเนยีมในการยืน่วซีา่ส าหรับคนตา่งดา้ว 

- คา่ธรรมเนยีมใดๆจากสายการบนิ ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็จากทา่นตามความเป็นจรงิ 

- ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

 

ต ัว๋เครือ่งบนิ 

- ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกรุ๊ป กรณีลกูคา้ตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ

ทา่นจะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็ และการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

ซึง่ทางบรษัิทฯไมส่ามารถเขาไปแทรกแซงได ้ 

- และในกรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทาง แตท่างบรษัิทฯไดด้ าเนนิการออกตัว๋ไปแลว้นัน้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND 

ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้ กรณุาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯวา่สามารถคนืคา่โดยสารไดห้รอืไม่ 

- กรณีทา่นมคีวามประสงคต์อ้งการเปลีย่นระดับชัน้ทีน่ั่งจากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธรุกจิ โดยใชค้ะแนนจากบตัรสะสม

ไมล ์จะด าเนนิไดภ้ายหลังจากออกตั๋วกรุ๊ปแลว้เทา่นัน้ โดยผูโ้ดยสารตอ้งด าเนนิการทกุขัน้ตอนดว้ยตวัทา่นเอง 

- ในกรณีทีอ่อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ลกูคา้ไมส่ามารถเดนิทางได ้ และตอ้งการเปลีย่นตัวผูเ้ดนิทางในกรณีนีท้าง

บรษัิทฯจะเชค็กบัทางสายการบนิกอ่นวา่สามารถเปลีย่นชือ่ผูโ้ดยสารทา่นอืน่แทนไดห้รอืไม ่ กรณีถา้สามารถเปลีย่นไดจ้ะ

มคีา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิในการเปลีย่นตัว๋ ลกูคา้จะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยตรงนีเ้องทัง้หมด 
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- สายการบนิไทยสามารถส ารองทีน่ั่ง LONG LEG และ Exit Seat โดยมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิตามเงือ่นไขของสายการ

บนิ ลกูคา้ทีป่ระสงคน่ั์งตรงนีส้ามารถแจง้หนา้เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิ ณ วันเดนิทางได ้

- สายการบนิเจแปนแอรไ์ลนก์ าหนดใหน้ ้าหนักกระเป๋าเดนิทาง ชัน้ประหยดั/ชัน้ประหยดัพรเีมีย่ม ได ้2 ช ิน้ ไมเ่กนิ 

23 กก./ช ิน้    ชัน้ธรุกจิ / ชัน้เฟิรส์คลาส ได ้3 ช ิน้ ไมเ่กนิ 32 กก./ช ิน้ สว่นกระเป๋าใบเล็กทีส่ามารถน าขึน้เครือ่งไดอ้ยูใ่น

ความดแูลของทา่นน ้าหนักไมเ่กนิ 7 กก. และมคีวามกวา้ง+ยาว+สงู ไมเ่กนิ (25 ซม. X 56 ซม. X 46 ซม.)  หากทา่น

เดนิทางดว้ยสายการบนิอืน่ ตอ้งตรวจสอบเรือ่งน ้าหนักและจ านวน สมัภาระอกีครัง้กบัเจา้หนา้ที ่

- ในบางรายการทวัร ์ ทีต่อ้งเดนิทางดว้ยสายการบนิภายในประเทศ หรอืสายการบนิอืน่ น ้าหนักกระเป๋าอาจจะถกู

ก าหนดใหต้ ่าหรอืสงูกวา่มาตรฐานได ้ ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิ ซึง่ผูเ้ดนิทางสามารถตรวจสอบได ้

จากพนักงานดว้ยตวัทา่นเอง 

- กรณุาใสห่มายเลขสะสมไมลท์กุครัง้ทีก่รอกรายละเอยีดการจองทวัรท์ีท่างบรษัิทฯสง่ใหเ้พือ่ประโยชนข์องตัวทา่น

เอง(กรณุาเก็บหางบตัรโดยสารทัง้ขาไปและขากลับไวเ้พือ่ตรวจสอบกรณีทา่นไมไ่ดรั้บไมลส์ะสมทา่นสามารถใชห้างบตัร

โดยสารเพือ่ยนืยนักบัทางสายการบนิได)้ 
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โปรดทราบ 
 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้
กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย

โปรแกรมทวัร ์
2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย

ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้

ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน
การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  

 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม
เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง
เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 
เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น

ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี
5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่

ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล
เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา
กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 
9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้

รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร

นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 
11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 
12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่

สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ
ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ

ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่
13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 

เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่
กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์

โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง
บญัชเีทา่นัน้ 

 
บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่
Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 

 


