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DAY 1: กรุงเทพฯ – สนามบนินารติะ – นารติะ (XJ 606   10.45 – 18.45) 

DAY 2: นารติะ – เกบ็ผลไม้สดๆจากไร่ – วดันารติะซงั – เมอืงซาวาระ – สวนไคราคุเอน็ – อบิาราก ิ

DAY 3: อบิาราก ิ– ศาลเจ้าโทโชค ุ– สะพานชนิเคยีว (ถ่ายรูป) – นัง่กระเชา้ไฟฟ้าอาเคจไิดระ – คนูิกาวา่  

DAY 4: นารติะ – ช้อปกระหน า่ ณ ชินจกู ุ– ออีอนพลาซ่า – สนามบนินารติะ – กรุงเทพฯ  (XJ 607  20.15 – 00.55) 

*** เท่ียวสดุคุ้ม!! เกบ็ผลไม้สดๆ จากไร่ ชมเมืองมรดกโลก ช้อปกระหน ่าย่านชินจกู ุ                                 

พิเศษให้ท่านได้แช่ออนเซน็สไตลญ่ี์ปุ่ นแท้ๆ!! *** 

 

ก าหนดการเดินทาง : มีนาคม 2560 

    โดยสายการบิน แอรเ์อเซีย เอก็ซ ์  

สนใจจองทวัร ์     ติดต่อ   คณุเอ     TEL/ LINE  0814977974     

TTOOKKYYOO--NNIIKKKKOO  44DD33NN 



  
2 สนใจ สอบถาม จองการเดินทาง ติดต่อ คุณเอ TEL/LINE 0814977974 

วนัแรกของการเดินทาง กรงุเทพฯ – สนามบินนาริตะ – นาริตะ 

07.30  คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 3 ประตูทางเข้าท่ี  1 – 3 

เคาน์เตอร ์ 4 สายการบินแอรเ์อเชีย เอก็ซ์  เจา้หน้าทีบ่รษิทัฯคอยตอ้นรบัและอํานวย

ความสะดวกใหท้่านก่อนขึน้เครื่อง 

** สายการบิน AIR ASIA X ท าการบินด้วยเครื่องบิน  AIRBUS A330-300 ท่ีนัง่แบบ   

3-3-3 (377ท่ีนัง่) น ้าหนักกระเป๋าเดินทางทัง้ขาไปและขากลบัอย่างละ 20 กก. บริการ

เสิรฟ์อาหารร้อนพร้อมเครื่องด่ืมทัง้ขาไปและขากลบั ** 

10.45  ออกเดนิทางสู่ สนามบินนาริตะ โดยสายการบินแอรเ์อเชีย เอก็ซ ์เท่ียวบินท่ี XJ 606 

18.45 ถงึ สนามบินนาริตะ  (เวลาทอ้งถิน่เรว็กวา่ไทย  2 ช.ม. กรุณาปรบันาฬกิาของท่านเป็น

เวลาทอ้งถิน่เพื่อสะดวกในการนดัหมาย) หลงัผา่นพธิกีารทางตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ย  

จากนัน้นําท่านเขา้ทีพ่กั นาริตะ ณ NARITA HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

 

วนัท่ีสองของการเดินทาง         นาริตะ – สวนผลไม้ – วดันาริตะซงั – เมืองซาวาระ – สวนไคราคเุอน็ 

– อิบารากิ 

เช้า  รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดนิทางสู่ สวนผลไม้ เพลดิเพลนิไปกบัการเลอืกชมและชมิสตรอเบอรีส่ดๆ  จากไร่

ของชาวญี่ปุน่ทีม่กีารปลูกอย่างพถิพีถินั  และไดร้บัการดูแลเอาใจใส่ทุกกระบวนการทุก

ข ัน้ตอน ทําใหผ้ลของสตรอเบอรร์ีน่ัน้มขีนาดใหญ่  สแีดงสด  และรสชาตหิวานกวา่บา้นเรา

หลายเท่า และท่านยงัสามารถซื้อกลบัมาเป็นของฝากแก่คนทีบ่า้นได้ อกีดว้ย 

นําท่านสู่ วดันาริตะซงั  1 ใน 3 วดัหลกัของลทัธคินัโต ทีไ่ดส้รา้งขึน้อุทศิแด่ศาสนาพุทธ

ใหก้บั เทพเจา้ฟูดูเมยีวโอะ ซึ่งเป็น เทพเจา้แห่งไฟจุดเด่นของวดัถอืเป็นเทพชัน้สูงสุดของ

ลทัธชินิกอน แกะสลกั และถวายโดย โคโบไดจ ิตามราชโองการของ จกัรพรรดซิากะ วดั

แห่งนี้มผีูแ้วะเวยีนเขา้สกัการะมากวา่ 10 ลา้นคนต่อปี ภายในวดัมสีวนนารติะซงั ในพืน้ที่

กวา่ 165,000 ตารางเมตร เป็นสถานพกัผอ่นหย่อนใจทีส่วยงามร่มรื่น และอากาศบรสิุทธิ ์

ตลอดทัง้ 4 ฤดู 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นําท่านเดนิทางสู่  ย่านประวตัศิาสตรเ์ก่า  ณ เมืองซาวาระ  เป็นสถานทีท่่องเทีย่วอกีแห่ง

หนึ่งทีม่คีลองสายน้อยๆตดัผา่น บา้นเรอืนทีอ่ยู่ตดิรมิคลองนี้ถอืวา่เป็นย่านการคา้เก่าแก่ทีม่ ี

มากวา่พนัปี ถูกดูแลและอนุรกัษ์โดยคนญี่ปุน่ในทอ้งถิน่ จนย่านเมอืงเก่า ซาวาระไดร้บัการ

ขึน้ทะเบยีนเป็นย่านอนุรกัษ์อาคารประวตัศิาสตรท์ีส่ําคญั  ในปี ค.ศ.1996 แห่งแรกในเขต
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ภูมภิาคคนัโต  และยงัเป็นสถานทีถ่่ายทําภาพยนตรเ์รื่องฟดั  จงัโตะ อกีดว้ย  อสิระใหท้่าน

เกบ็ภาพความเก่าแก่ตามอธัยาศยั 

จากนัน้นําท่านชม สวนไคราคเุอน็ ตัง้อยู่ทีเ่มอืงมโิตะ จงัหวดั อบิารากิ สวนนี้เปิดขึน้ในปี  

1842 สรา้งขึน้โดย โทคุงาวา่  นารอิากิ ผูว้า่การของเมอืงมโิตะ  สวนไคราคุเอน็  เป็นสวนที่

ไดร้บัการจดัอนัดบัใหเ้ป็นสวนทีม่ภูีมทิศัน์สวยงาม 1 ใน 3 ของประเทศญี่ปุน่ ภายในจะเป็น

การจดัสวนแบบผสมผสานระหวา่งสวนสไตลโ์มเดริน์และสไตลญ์ี่ปุน่ดัง้เดมิ  อกีทัง้สวนแห่ง

นี้ยงัมตีน้บ๊วย กวา่ 100 สายพนัธุ ์ ปลูกไวม้ากกวา่  3000 ตน้อกีดว้ย  อสิระใหท้่านเดนิชม

ความงดงามของสวนไคราคุเอน็โดยรอบพรอ้มเกบ็ภาพประทบัใจตามอธัยาศยั 

** หมายเหตุ พรีเรียดตัง้แต่วนัท่ี 23 มีนาคม  2559 เป็นต้นไป จะน าท่านเดินทางสู่ 

สวนดอกไม้ฮิตาชิไคฮิน แทน สวนดอกไม้ฮิตาชิไคฮิน หรือ สวนดอกไม้ ฮิตาชิ ซีไซด์ 

พารค์  มีขนาดกว่า  153 เฮกเตอร์  และเตม็ไปด้วยดอกไม้นานาพรรณท่ีถกูจดัแต่ง

อย่างสวยงาม ซ่ึงจะผลดัเปล่ียนกนัไปตามฤดกูาล (ไม่รวมค่าใช้จ่ายส าหรบัค่ารถ ไฟ

ภายในสวน) 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
จากนัน้นําท่านเขา้ทีพ่กั อิบารากิ ณ IBARAKI HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

 

วนัท่ีสามของการเดินทาง       อิบารากิ – ศาลเจ้าโทโชค ุ– สะพานชินเคียว (ถ่ายรปู) –  

  นัง่กระเช้าไฟฟ้าอาเคจิไดระ – คินูกาว่า  

เช้า  รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 นําท่านเชา้ชม ศาลเจ้าโทโชคุ  ศาลเจา้ประจําตระกูลโทกุงาวะทีโ่ด่งดงัในอดตี ศาลเจา้ใน

ศาสนาชนิโตทีส่รา้งมาตัง้แต่ปี ค .ศ.1617 เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานแด่ โชกนุโทกกุาว่า อิเอ

ยะส ุทีถ่อืเป็นผูส้ถาปนาเมอืงเอโดะใหเ้ป็นเมอืงหลวงของญี่ปุน่ในยุคนัน้ ภายหลงัจากทีโ่ช

กุนอเิอยะสุและคนในตระกูลโทกุกาวา่ได้ สบืทอดอํานาจและชว่ยกนัปกครองญี่ปุน่ใหอ้ยู่

อย่างสงบสุขมานานถงึ 250 ปี วา่กนัวา่ ตามความเชือ่ทางศาสนาของชาวญี่ปุน่ ภูตผปีีศาจ

และสิง่ช ัว่รา้ยจะเดนิทางมาจากทศิเหนือ ซึ่งเมอืงนิกโกก้ต็ัง้อยู่ทางทศิเหนือของเมอืงหลวง

เอโดะพอด ีจงึถอืเอาวา่เมอืงนิกโกต้ัง้อยู่ในทศิที่ ไม่ด ีดว้ยเหตุนี้จงึไดม้กีารสรา้งสุสานเพื่อ

บรรจุศพของ โชกุนอเิอยะสุ มาเกบ็ไวท้ีเ่มอืงนิกโก ้เพื่อใหท้่านไดป้กปกัรกัษาบา้นเมอืงให้

แคลว้คลาดจากภยนัตรายทัง้ปวง ใหท้่านไดช้ม เจดีย ์5 ชัน้ สถานทีเ่กบ็พระธรรมคําสอน , 

บทสวดมนต ์และสิง่ของมคี่า อสิระใหท้่านชม งานแกะสลกั อนัเป็นโบราณวตัถุทีล่ํ้าค่า ทีม่ี

มากกวา่  5,000  ชิน้แลว้ตื่นตากบั ซุ้มประตู โยเมมง (YOMEI MON) หรือ ประตูพระ

อาทิตยอ์สัดง อนัเป็นสถาปตัยกรรมทีม่คีวามสําคญัในแง่ประวตัศิาสตรศ์ลิป์ของญี่ปุน่ และ
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ยงัเป็น ศลิปะชิน้เอก และมชีือ่เสยีงของญี่ปุน่ รวมถงึ ภาพแกะสลกัลิง 3 ตวั ทีท่ําท่าทาง

ปิดตา ปิดปาก ปิดหู  ผลงานการแกะสลกัทีโ่ด่งดงัไปทัว่โลกของศลิปินระดบัตํานานแห่ง

ญี่ปุน่ ฮดิาร ิจนิโกโร่ ซึ่งมคีวามหมายวา่ หากเราไม่ด ูไม่พดู ไม่ฟังส่ิงท่ีชัว่ร้าย เรื่อง

ร้ายๆ กจ็ะไม่กล า้กลายมาหาเรา และอกีหนึ่งคําสอนเตอืนใจทัง้เดก็และผูใ้หญ่ของนิกาย

เทนได แมวนิทรา อกี หนึ่งผลงานทีเ่ป็นไฮไลตใ์นศาลเจา้แห่งนี้ คอืภาพแกะสลกัแมวหลบั

ทีต่ดิอยู่ตรงซุ้มประตูทางเขา้สุสานอเิอยะสุ เป็นภาพ แมวสขีาวปนดําทีก่ําลงันอนหลบัอย่าง

สบายใจ เสมอืนหนึ่งเป็นสญัลกัษณ์ทีบ่่งบอกถงึความสงบสุขร่มเยน็ของบา้นเมอืง 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

จากนัน้นําท่านถ่ายรูปกบั สะพานชินเคียว หรอืทีเ่รยีกกนัวา่  สะพานอสรพษิคู่  ตวัสะพาน

ทาดว้ยสแีดงทอดขา้มแม่น้ําไดยะ ตามตํานานเล่ากนัวา่ครัง้หนึ่งขณะทีเ่ทพเจา้กําลงัจะขา้ม

แม่น้ําแห่งนี้ ไดป้รากฏงู 2 ตวัแปลงกายมาเป็นสะพานเพื่อใหเ้ทพเจา้ไดข้า้มไป โดยในอดตี

นัน้ผูท้ีจ่ะเดนิขา้มสะพานแห่งนี้ไดม้เีพยีงเจา้นายชัน้สูงหรอื เชือ้พระวงศเ์ท่านัน้ สะพานแห่ง

นี้เป็นอกีมุมทีง่ดงามอยู่ตรงเชงิเขาทางขึน้แหล่งมรดกโลกมคีวามยาว  28 เมตร  กวา้ง  7 

เมตร สูงจากระดบัน้ํา 10 เมตร สรา้งดว้ยไมม้เีสาหนิรบั 

จากนัน้เปลีย่นบรรยากาศนําท่านขึน้ กระเช้าไฟฟ้าอาเคจิไดระ เดนิทางขึน้สู่จุดชมววิบน

ยอดเขา ทีจ่ะทําใหท้่านสามรถชม ทศันียภาพโดยรอบไดแ้บบกวา้งไกลสุดสายตา อกีทัง้ยงั

สามารถชมทศันียภาพข องน้ําตกเคงอนและทะเลสาบชเูซนจ ิ จากจุดชมววินี้ไดอ้กีดว้ย  

อสิระใหท้่านชมทศันียภาพแบบ 360 องศาและเกบ็ภาพประทบัใจตามอธัยาศยั 

สมควรแก่เวลานําท่านเขา้ทีพ่กับรเิวณ คินูกาว่า  ณ KINUGAWA HOTEL หรอื

เทยีบเท่า 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ในห้องอาหารของรีสอรท์  

พกัผอ่นกบัการแช ่ ออนเซน็ น้ําแร่ธรรมชาตผิา่นความรอ้นใตพ้ภิพเพื่อผอ่นคลายความ

เมื่อยลา้เลอืดลมเดนิดเีสรมิสุขภาพใหก้ระปรีก่ระเปร่าผวิพรรณสดใสมน้ํีามนีวลชว่ยระบบ

การเผาผลาญของร่างกายใหอ้ยู่ในสภาพคงทีค่วามอศัจรรยแ์ห่งการอาบน้ําแร่แบบญี่ปุน่

นี่เองทําใหม้ผีูก้ล่าววา่ => หากมาท่ีญ่ีปุ่ นแล้วไม่ได้ลงอาบน ้าแร่กเ็หมือนกบัว่าท่านมา

ไม่ถึงญ่ีปุ่ น! 

 

วนัท่ีส่ีของการเดินทาง คินูกาว่า – ช้อปป้ิงชินจกู ุ – อีออนพลาซ่า – สนามบินนาริตะ –  

กรงุเทพฯ 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
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นําท่าน ช้อปป้ิงชินจกู ุตื่นตาตื่นใจกบับรรยากาศเมอืงหลวง ณ กรุงโตเกยีวทีค่ราครํ่าดว้ย

ผูค้นมากมาย และเทคโนโลยทีนัสมยัตลอดสองขา้งทาง นําท่านสมัผสับรรยากาศย่านชอ้ป

ป้ิงชือ่ดงัของญี่ปุน่ ทีท่่านจะไดเ้พลดิเพลนิกบัการจบัจ่ายสนิคา้ทีถู่กตาถูกใจถูกเงนิใน

กระเป๋า ชนิจูกุ ย่านชอ้ปป้ิงทีม่คีวา มเจรญิอนัดบัหนึ่งของโตเกยีวปจัจุบนัถูกขนานนามวา่ 

ศนูยก์ลางทีส่องแห่งนคร ศนูยร์วมรา้นคา้จดัแต่งอย่างหรูหราน่ารกัหลาก สไตล ์รวมไปถงึ

รา้นสนิคา้ชือ่ดงัเป็นทีน่ิยมทัง้ชาวญี่ปุน่ และนกัท่องเทีย่วทีม่าเยอืน ร้าน 100 เยน เท่ากนั

หมด (ยงัไม่รวมภาษ ี5%) มทีัง้เครื่องสําอางค ์กิฟ๊ชอ๊ป ขนม และสนิคา้อื่นๆ  อกีมากมายที่

ท่านสามารถเลอืกซื้อเป็นของฝากกลบับา้นไดใ้นราคาสบาย กระเป๋า อสิระใหท้่าน

เพลดิเพลนิกบัการจบัจ่ายเลอืกซื้อสนิคา้ถูกใจ อาท ิสนิคา้แบรนดเ์นมดงั อุปกรณ์อเีลคทรอ

นิค กลอ้งถ่ายรูปดจิติอล หรอืสนิคา้เอาใจคุณผูห้ญงิ เสื้ อผา้แฟชัน่วยัรุ่น กระเป๋า รองเทา้ 

เครื่องสําอางคย์ีห่อ้ดงัของญี่ปุน่ไม่วา่จะเป็น KOSE ,  SHISEDO KANEBO, SK–II ใน

ราคาถูกกวา่เมอืงไทย 

***อาหารกลางวนัอิสระตามอธัยาศยัเพ่ือให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า*** 

นําท่านเดนิทางสู่ อีออนพลาซ่า ชอ้ปป้ิงมอลลข์นาดใหญ่  อสิระท่านไดเ้ลอืกซื้อสนิคา้จาก

รา้นคา้ต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็นเสือ้ผา้  กระเป๋า -รองเทา้  ของแต่งบา้น  ของทีร่ะลกึ  ฯลฯ ภายใน

อาคารยงัมี  หา้งจสัโก้  ใหท้่านชอ้ปป้ิงต่ออย่างเพลดิเพลนิสนุกสนานกบัการจบัจ่ายสนิคา้

ของรา้น 100 Yen ซึ่งสนิคา้ทุก ๆ อย่างในรา้นราคาชิน้ละ  100 เยน ไม่ลมืแวะซื้อของฝาก

ทางกรุงเทพฯ อาท ิขนมโมจ,ิ เบนโตะ, ผลไมส้ด และแหง้, ลูกอมขนมขบเคีย้ว ฯลฯ 

** หมายเหตุ ช่วงปลายเดือนมีนาคม หากสภาพอากาศเอ้ืออ านวยและซากรุะเร่ิมผลิ

บานแล้ว จะน าท่านเดินทางสู่ สวนสาธารณะอเุอะโนะแทน เพื่อชมความงดงามของ

ดอกซากรุะ ซ่ึงมีจ านวนมากกว่า 1,000 ต้น 

***อาหารค า่อิสระตามอธัยาศยัเพ่ือให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า*** 

สมควรแก่เวลา กรณุาตรวจเชค็สมัภาระให้เรียบร้อย เพ่ือเตรียมตวัเดินทางสู่

สนามบินเพ่ือกลบักรงุเทพฯ 

20.15 ออกเดนิทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน แอรเ์อเซีย เอก็ซ ์เท่ียวบินท่ี XJ 607 

00.55 ถงึสนามบนิดอนเมอืงโดยสวสัดภิาพ 

********************************************************* 
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สนใจจองทวัร ์     ติดต่อ   คณุเอ     TEL/ LINE  0814977974     

ก าหนดการเดินทาง : 3 – 6, 9 – 12 มีนาคม 2560 

ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2 ทา่น  31,900 บาท 

เดก็อายุตํ่ากวา่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 1 ทา่น 31,900 บาท 

เดก็อายุตํ่ากวา่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น (มเีตยีงเสรมิ) 31,900 บาท 

เดก็อายุตํ่ากวา่ 12 ปี พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ทา่น (ไมม่เีตยีงเสรมิ) 31,900 บาท 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ  7,500 บาท 
หมายเหตุ  :  การเดนิทางแต่ละครัง้ตอ้งม ีผูใ้หญ่ไม่น้อยกว่า 25 ท่าน ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจํานวน

ดงักล่าว บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทางหรอืเปลีย่นแปลงราคา 
 

ก าหนดการเดินทาง : 15 – 18, 16 – 19 มีนาคม 2560 
ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2 ทา่น  32,900 บาท 

เดก็อายุตํ่ากวา่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 1 ทา่น 32,900 บาท 

เดก็อายุตํ่ากวา่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น (มเีตยีงเสรมิ) 32,900 บาท 

เดก็อายุตํ่ากวา่ 12 ปี พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ทา่น (ไมม่เีตยีงเสรมิ) 32,900 บาท 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ  7,500 บาท 
หมายเหตุ  :  การเดนิทางแต่ละครัง้ตอ้งม ีผูใ้หญ่ไม่น้อยกว่า 25 ท่าน ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจํานวน

ดงักล่าว บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทางหรอืเปลีย่นแปลงราคา 
 

ก าหนดการเดินทาง : 23 – 26 มีนาคม 2560 

30 มีนาคม – 2 เมษายน, 31 มีนาคม – 3 เมษายน 2560 
ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2 ทา่น  33,900 บาท 

เดก็อายุตํ่ากวา่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 1 ทา่น 33,900 บาท 

เดก็อายุตํ่ากวา่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น (มเีตยีงเสรมิ) 33,900 บาท 

เดก็อายุตํ่ากวา่ 12 ปี พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ทา่น (ไมม่เีตยีงเสรมิ) 33,900 บาท 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ  7,500 บาท 
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หมายเหตุ  :  การเดนิทางแต่ละครัง้ตอ้งม ีผูใ้หญ่ไม่น้อยกว่า 30 ท่าน ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจํานวน
ดงักล่าว บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทางหรอืเปลีย่นแปลงราคา 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัสภาวะ

อากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึน้อยู่กบั

อตัราแลกเปล่ียนของเงินสกลุเยน 

 

อตัราค่าบริการรวม 

 ค่าตัว๋เครื่องบนิเดนิทางไป-กลบั ชัน้ประหยดั ตามเสน้ทางและสายการบนิ ทีร่ะบุในรายการ  

 อาหารบนเครื่องทัง้ขาไปและขากลบั 

 ค่าน้ําหนกักระเป๋าทัง้ขาไปและกลบั ขาละ 20 กโิลกรมั  

*** กรณีมีความประสงคต้์องการอพัเกรดทีนั่ง่ , ซ้ือน ้ าหนักกระเป๋าเพิม่ , ซ้ืออาหารเพิม่หรือ

บริการต่างๆเพิม่เติม กรณุาติดต่อพนักงานขายทีด่แูลท่านโดยตรง *** 

  ค่าทีพ่กัหอ้งละ 2 ท่าน / ค่าพาหนะ / ค่าอาหาร / ค่าเขา้ชมตามสถานทีต่่าง ๆ ตามทีร่ะบุในรายการ 

 ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองท่านละ 1 ลา้นบาท กรณรีกัษาพยาบาล 5 แสนบาท 

 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวั  อาทเิชน่ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรดี , ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากในรายการ 

 ค่าน้ําหนกักระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากสายการบนิกําหนด 

 ค่าภาษมีูลค่าเพิม่ 7%  และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3%  (กรณลีูกคา้ตอ้งการใบเสรจ็รบัเงนิแบบเตม็รูปแบบ) 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าชัว่คราวเข้าประเทศญ่ีปุ่ น (ส าหรบัผูถ้ือหนังสือเดินทางไทย) 

 ค่าสนิน้ําใจสําหรบัมคัคุเทศก์, คนขบัรถ 3,000 เยน/คน/ทรปิ   

 

เง่ือนไขการส ารองท่ีนัง่ 

 กรุณาสํารองทีน่ัง่โดยการชาํระมดัจํา ภายใน 3 วนั หลงัจากส ารองท่ีนัง่ 

o เดอืนมีนาคม มดัจําท่านละ 15,000 บาท 

 กรุณาชาํระค่าใชจ้่ายส่วนทีเ่หลอืทัง้หมดก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 30 วนัทําการ 

 

เง่ือนไขการยกเลิก 

 กรณยีกเลกิการเดนิทางน้อยกวา่ 31 วนั ก่อนการเดนิทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่ามดัจํา 
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 กรณีการเดินทางท่ีบริษทัฯต้องท าการวางการนัตีค่ามดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข และหรือ

เท่ียวบินเหมาล า CHARTER FILGHT หรือ EXTRA FLIGHT กบัสายการบิน หรือผา่นตวัแทน

ในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าบริการทัง้หมด   

 

หมายเหตุ 

*** ขอความกรณุาทุกท่านอ่านและศึกษาข้อมูลทัง้หมดก่อนการจอง  

เพือ่ความถกูต้องและความเข้าใจทีต่รงกนัระหว่างท่านและบริษทัฯ  

ดงันัน้หากท่านช าระเงินค่าจองทวัรแ์ละหรือค่าทวัรแ์ล้ว ทางบริษทัถือว่าท่านได้ยอมรบัเงือ่นไขของ

บริษทัฯเป็นทีเ่รียบร้อยแล้ว จึงเรียนมาเพือ่ทราบอีกครัง้ *** 

 กรณเีจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืง ณ ประเทศนัน้ ๆ ปฏเิสธการเขา้-ออก ดว้ยเหตุผลใดกต็าม ถอืเป็น

เหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออํานาจและความรบัผดิชอบ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืเงนิทัง้หมด 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายใด ๆ ในกรณทีีเ่กดิเหตุสุดวสิยั อาทเิชน่     การ

ยกเลกิไฟทห์รอืการล่าชา้ของสายการบนิ, อุบตัเิหตุ, ภยัธรรมชาต,ิ การนดัหยุดงาน, การจลาจล หรอืสิง่ของ

สูญหายตามสถานทีต่่าง ๆ ทีเ่หนืออํานาจการควบคุมของบรษิทัฯ 

 ในกรณีทีลู่กค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาติดต่อเจ้าหน้าทีข่องบริษทั ฯ ก่อน

ทุกครัง้ มิฉะนัน้ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทัง้ส้ิน 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงราคาโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ในกรณทีีม่กีารขึน้ลง

ของเงนิตราต่างประเทศ  และหรอืจากการปรบัขึน้ค่าน้ํามนัของสายการบนิ 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการท่องเทีย่วไดต้ามความเหมาะสม ในกรณเีกดิ

จราจรตดิขดัหรอืเกดิอุบตัเิหตุบนทอ้งถนน โดยขึน้อยู่ดุลพนิิจของมคัคุเทศก ์ทัง้นี้จะยดึถอืผลประโยชน์ของ

คณะผูเ้ดนิทางเป็นสําคญั และบรษิทัฯ ยงัคงรกัษามาตรฐานการบรกิารเชน่เดมิ 

 การบรกิารของรถบสันําเทีย่วตามกฎหมายแรงงานและการใชร้ถทีป่ระเทศญี่ปุน่  สามารถใหบ้รกิาร

วนัละ 10 – 12 ชัว่โมงเท่านัน้ อาทเิชน่ เริม่งาน 08.00 น. ถงึเวลา  20.00 น. (ตอ้งถงึโรงแรมเรยีบรอ้ยแลว้ ) 

การใหบ้รกิารในแต่ละวนัมอิาจเพิม่เวลาการใชร้ถบสัได ้ทัง้นี้มคัคุเทศกแ์ละพนกังานขบัรถจะเป็นผูบ้รหิาร

เวลาตามความเหมาะสม ขึน้อยู่กบัสภาพการจราจร ณ วนัเดนิทางนัน้ๆเป็นหลกั  

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ ์ เมื่อท่านเดนิทางไปพรอ้มคณะแลว้ หากท่านงดใชบ้รกิารใด และหรอืไม่

เดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิคนื ไม่วา่กรณใีด ๆ ทัง้สิน้ 

 

****รายละเอียดเก่ียวกบัมาตราการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทย**** 

(เอกสารท่ีท่านจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ) 
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จากมาตราการยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญี่ปุน่ใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพํานกัระยะสัน้ในประเทศญี่ปุน่

ไม่เกนิ 15 วนั ไม่วา่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยื่นเอกสารใน

ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง เพื่อยนืยนัการมคีุณสมบตักิารเขา้ประเทศญี่ปุน่ ดงัต่อไปนี้ 

1. สิง่ยนืยนัวา่ท่านสามารถรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ํานกัในประเทศญี่ปุน่ได ้เชน่ 

เงนิสด หรอืบตัรเครตดิ 

 

คณุสมบติัการเข้าประเทศญ่ีปุ่ น (ส าหรบักรณีการเข้าประเทศญ่ีปุ่ นด้านมาตราการยกเว้นวีซ่า) 

1. หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ 6 เดอืน และมหีน้าหนงัสอืเดนิทางทีไ่ม่มตีราประทบั

อย่างน้อย 3 หน้า  

2. กจิกรรมใดๆทีจ่ะกระทําในประเทศญี่ปุน่จะตอ้งไม่เป็นสิง่ทีข่ดัต่อกฎหมาย และเขา้ขา่ยคุณสมบตัิ

การพํานกัระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพํานกัไม่เกนิ 15 วนั 

4. เป็นผูท้ีไ่ม่มปีระวตักิารถูกส่งตวักลบัจากประเทศญี่ปุน่ มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ให้

เขา้ประเทศ และไม่เขา้ขา่ยคุณสมบตัทิีจ่ะถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ  

 


