
 
 
 
 
 
 
 

 
บินด้วยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (XJ) : ขึ�นเครื!องที!สนามบินสุวรรณภูมิ(BKK) 

XJ612 BKK(สุวรรณภูม)ิ - KIX(โอซาก้า) 01.15 – 08.40 
XJ601 NRT (นาริตะ) – BKK (สุวรรณภูม)ิ 09.15 – 14.35 

**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยนํ4าหนักไม่เกิน 78 ก.ก. (9 ชิ4น) และ ถือขึ4นเครืAองบินได้นํ4าหนักไม่เกิน D ก.ก. ** 

 

✔รหสัทวัร ์ ll   GSKIX23   >>สอบถาม/เช็คที�ว่าง โปรดแจง้รหสัทวัร<์< 



วนัที! + กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)                                                                                                                  (–/–/–) 
22.00  คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ  สุวรรณภูมิ  กร ุงเทพฯ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศชั 4น I 

เคาน์เตอร์เช็คอิน สายการบิน THAI AIR ASIA X โดยมเีจ้าหน้าทีAของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรบั อํานวยความ
สะดวกตลอดขั 4นตอนการเช็คอิน และ หวัหน้าทวัร์ให้คําแนะนําเพืAอเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง  
ข้อควรทราบ : ประเทศญีAปุ่นไม่อนุญาตให้นําอาหารสด จําพวก เนื4อสตัว์ พชื ผกั ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืน 
จะมโีทษปรบัและจบั ทั 4งนี4ขึ4นอยู่กบัดุลพนิิจของเจ้าหน้าทีAศุลกากร ด่านตรวจคนเข้าเมอืง  

 

วนัที! 2 สนามบินคนัไซ – ย่านชินไซบาชิ – สวนสาธารณะนารา – วดัโทไดจิ                                           (–/–/D)                                                                       
01.15 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติค ันไซ เมืองโอซาก้า  ประเทศญี!ปุ่ น  โดยสายการบิน THAI AIR 

ASIA X เทีAยวบินทีA XJ612 
08.40 เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติคนัไซ เมืองโอซาก้า ประเทศญี!ปุ่ น (ตามเวลาท้องถิAนเร็วกว่าเมอืงไทย

ประมาณ 7 ชั Aวโมง) หลงัผ่านขั 4นตอนการตรวจหนังสอืเดินทาง และตรวจรบัสมัภาระเรียบร้อย  
นําท่านเดินทางสู่ ย่านชินไซบาชิ (SHINSAIBASHI) ย่านช้อปปิ4งชืAอดงัของนคร โอซาก้า ภายในย่านนี4มร้ีานค้า
เก่าแก่ปะปนไปกบัร้านค้าอนัทนัสมยั และสนิค้าหลากหลายรูปแบบทั4งสําหรบัเด็ก และผู้ใหญ่ ซึAงย่านนี4ถือว่าเป็น
ย่านแสงส ีและบนัเทิงชั 4นนําแห่งหนึAงของนครโอซาก้า อีกทั 4งยงัมร้ีานอาหารทะเลขึ4นชืAอมากมาย สญัลกัษณ์เด่น
ของย่านนี4คือ ตึกรูปเครืAองหมายการค้าของ  กูลิโกะ ผลิตภณัฑ์ขนมชืAอดงัจากญีAปุ่นนั Aนเอง 

 
เที!ยง    อิสระอาหารตามอธัยาศยัเพื!อสะดวกแก่การท่องเที!ยว 

นําท่านเทีAยวชม สวนสาธารณะนารา เป็นหนึAงในสวนสาธารณะเก่าแก่ของประเทศญีAปุ่น สวนสาธารณะนารา
ในอดีตนั4นยังไม่ได้ถูกพัฒนาให้เป็นสวนดังทีAเห็นในปัจจุบัน โดยการพัฒนาพื4นทีAสวนสาธารณะนั4นเพิAงเริAมทํา



อย่างจริงจงัในช่วงยุคเมจิของญีAปุ่น มกีารเปิดสวนสาธารณะอย่างเป็นทางการในวนัทีA 14 กุมภาพนัธ์ ค.ศ. 1880 
จากนั4นจึงมกีารนําต้นซากุระ และต้นเมเปิ4ลจํานวนมากมาปลูกในบริเวณสวนเพืAอเพิAมความสวยงามในฤดูกาล
ต่างๆ รวมถึงการพฒันาพื4นทีAด้านอืAนๆเรืAอยมาจนกลายเป็นหนึAงในสวนสาธารณะทีAมีความสวยงามมากทีAสุดใน
ประเทศญีAปุ่นมาจนถึงปัจจุบัน พื4นทีAภายในสวนประกอบไปด้วยสถานทีAสําคัญทั 4งวัดโทไดจิ วดัโคฟุคุจิ ศาลเจ้า
คาสุงะ ไทฉะ และพพิธิภณัฑสถานแห่งชาติจงัหวดันารา นอกจากนี4นักท่องเทีAยวยงัสามารถพบเจอกบัฝูงกวางทีA
ใช้ชีวิตอยู่ตามธรรมชาติ ซึAงกลายมาเป็นสญัลกัษณ์และจุดดึงดูดนักท่องเทีAยวทีAสําคญัของจงัหวดันาราในปัจจุบนั 

 
นําท่านเดินทางสู่ วดัโทไดจิ เป็นวดัในศาสนาพุทธ และเป็นทีAประดิษฐานของพระพุทธรูปหลวงพ่อโต (ไดบุทส)ึ 
ทีAมขีนาดใหญ่ทีAสุดในประเทศญีAปุ่น และอาคารหลกัของวดัโทไดจิยงัถือเป็นอาคารไม้ทีAมขีนาดใหญ่ทีAสุดในโลก
อีกด้วย วดัแห่งนี4ยงัถือเป็นหนึAงในสถานทีAสําคญัของเมอืงนารา ทีAได้รบัการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็น
มรดกโลกด้านวฒันธรรมภายใต้ชืAอ “อนุสรณ์สถานทางประวตัิศาสตร์นาราโบราณ”  

 
ค ํ!า          บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร  
ที!พกั  TOYOKOINN NAGOYA KANAYAMA หรือเทียบเท่า 

วนัที! 3 ริมแม่น ํ�าชินซากาอิ - หมู่บ้านชิราคาวะโกะ – ทาคายาม่า – เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ                (B/L/D)                                                         
เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่านชมซากุระ ริมแม่น ํ�าชินซากาอิ แห่งนี4มซีากุระจํานวนกว่า 9,888 ต้นเรียงรายอยู่ ยิAงในช่วงฤดูใบไม้ผลิ
แล้วริมแม่นํ4าแห่งนี4จะยิAงสวยงามและเป็นสีชมพูสวย เพราะดอกซากุระทีAผลิบานในช่วงฤดูใบไม้ผลิเป็นทิวทัศน์
ทางธรรมชาติทีAสวยงามทีAใครเห็นก็จะประทบัใจ ** กรณีทีAซากุระทีAริมแม่นํ4าชินซากาอิไม่บานแล้ว ขอสงวนสทิธิ _ 
ในการพาทุกท่านเดินทางท่องเทีAยวสู่ หมู่บ้านพื4นเมอืงฮิดะ HIDA FOLK VILLAGE  



 
นําท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ตั4งอยู่ในหุบเขาของจงัหวดักิฟุ ประเทศญีAปุ่น ได้รบัการขึ4นทะเบียนให้
เป็นมรดกโลกทางด้านวฒันธรรมโดยองค์การยูเนสโกเมืAอปี 9jjk ภายในหมู่บ้านแห่งนี4มวีิวทิวทัศน์ทีAสวยงาม 
บ้านแต่ละหลงัเป็นบ้านสไตล์ญีAปุ่ นแบบดั4งเดิม ทีAหลงัคาบ้านเป็นแนวสโลปคล้ายๆ กบัมอืคนทีAกําลงัพนมมืออยู่ 
หลังคาสร้างจากคานไม้ทีAแขง็ แรง จึงทนทานต่อหิมะในฤดูหนาวได้อย่างดี แถมมีห้องใต้หลังคาทีAกว้างขวาง
สําหรบัเอาไว้เลี4ยงหนอนไหมอีกด้วย คนในหมู่บ้านนี4ส่วนใหญ่มอีาชีพเกษตรกร ทํานา เลี4ยงไหม เสริมด้วยการ
ท่องเทีAยวแบบพอเพยีงเป็นหลกั 

 



เที!ยง บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู หมูย่างใบโอบะ 
หมูย่างร ้อนๆ บนใบโอบะ หรือ ใบแมกโนเลียเป็นใบขนาดใหญ่ปลูกก ันมากที!เมืองฮิดะ จ ังหว ัดกิฟุ  
ประเทศญี!ปุ่ น  กลิ!นของใบจะทําให้อาหารมีรสชาติที!ประณีตอร่อย และด้วยกลิ!นพิเศษเฉพาะของใบ
โอบะทําให้หมูมีรสชาติหอมอร่อยยิ!งขึ�น 

 
 
 
 
 
 
 
 

นําท่านเดินทางสู่ ทาคายาม่า(TAKAYAMA) เป็นเมืองทีAมกีารผสมผสานระหว่างเกียวโตกับขนมธรรมเนียม
ประเพณียุคเอโดะเข้าด้วยกนั ตั 4งอยู่บริเวณทีAโอบล้อมไปด้วยภูเขาน้อยใหญ่ในจงัหวดักิฟุ จากนั4นนําท่านเดินชม 
เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ ซึAงเต็มไปด้วยบ้านเรือน และร้านค้าน่ารัก ๆ ทีAยังคงอนุรักษ์แบบของบ้านใน
สมยัเอะโดะกว่า l88 ปีก่อน ให้ท่านได้เลือกซื4อของทีAระลึกพื4นเมอืงและเก็บเกีAยวบรรยากาศอนัน่าประทับใจ ไม่
ว่าจะเป็นเหล้าสาเก ซุปมโิสะชิรุ ตุ๊กตาซารุโบะโบะ ซึAงเป็นตุ๊กตาตามความเชืAอของคนญีAปุ่นโบราณสมยัก่อน (ไม่
รวมค่าเข้าชมทีAว่าการอําเภอเก่า) 

 
คํ!า    บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร  
ที!พกั  ROUTEINN KOMAKI  หรือเทียบเท่า 

เช้า      บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 นําท่านเข้าชม สวนดอกไม้ริมทะเล สาบฮามาน ะ HAMAMATSU FLOWER PARK แห่งนี4  มีพื4นทีA รวม 

300,888 ตารางเมตร ปลูกพชืกว่า l,888 ชนิดเป็นจํานวนมากถึง 988,888 ต้น ทําให้นักท่องเทีAยวสามารถแวะ
มาชืAนชมสวนดอกไม้แห่งนี4ได้ทั 4งสีAฤดู ช่วงเดือนมนีาคม สวนแห่งนี4เต็มไปด้วยความรืAนรมย์ของฤดูใบไม้ผลิ ทิว
ลิปหลากสสีนัเบ่งบานต้อนรบันักท่องเทีAยว ทั 4งยงัดอกซากุระ ดอกไม้ขึ4นชืAนแห่งประเทศญีAปุ่นก็ออกดอกบานสวย
แข่งขนัใหญ่ สวนแห่งนี4เป็นสถานทีAชมซากุระทีAโด่งดังมากแห่งหนึAงของเมอืงฮามามทัส ึ จงัหวดัชิซุโอกะ ทีAนีAเปิด

วนัที! [ สวนดอกไม้ริมทะเลสาบฮามานะ – โกเท็มบะ พรีเมี!ยม เอาท์เล ็ท – หมู่บ้านนํ�าใส โอชิโนะฮคัไค (B/-/-)                                              



ให้เข้าชมทั4งตอนกลางวนั และตอนกลางคืน ตอนกลางคืนจะประดับไฟสวยงาม ได้บรรยากาศไปอีกแบบ ทีAนีAมี
ซากุระพนัธุ์หายากทีAชมได้แค่ทีAนีA **ความสวยงามของดอกไม้ขึ4นอยู่กับสภาพอากาศ ถ้าไม่บาน จะนําพาท่าน
ความงามทะเลสาบฮามานาโกะแทน ** 

 
เที!ยง      บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร พิเศษ ! บุฟเฟต์ ชาบูสไตล์ญี!ปุ่ น เนื�อสตัว์ไม่อ ั �น ผกัสดๆ 

นําท่านเดินทางสู่ โกเท็มบะ พรีเมี!ยม เอาท์เล ็ท (GOTEMBA PREMIUM OUTLETS) ศูนย์รวมสนิค้าแบรนด์
เนมทั4ง STREET BRAND และ HI-END BRAND ทีAยิAงใหญ่ ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ4 งอย่างจุใจ เช่น MICHEL 
KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY, PRADA, GUCCI, DIESEL,TUMI, ARMANY ,TASAKI, 
LONGINES, HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN, HAKKA KIDS เป็นต้น 

 
 นําท่านออกเดินทางต่อไปยงั หมู่บ้านนํ�าใส โอชิโนะฮคัไค (OSHINO HAKKAI) เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ในบริเวณ

ทะเลสาบทั4ง k รอบภูเขาไฟฟูจิ ด้วยวิวทิวทัศน์ของหมู่บ้านสไตล์ญีAปุ่นโบราณ มีฉากหลังเป็นภูเขาไฟฟูจิสูง
ตระหง่าน และสายนํ4าบริสุทธิ _ทีAเกิดจากหิมะบนยอดภูเขาไฟฟูจิละลายและไหลลงมารวมกนั 

 
 



คํ!า บริการอาหาร ณ ห้องอาหาร พิเศษ ! เมนู บุฟเฟ่ต์ขาปูทานได้ไม่อ ั �น 
พกัที! SUNPLAZA YAMANAKAKO  หรือเทียบเท่า 

จากนั �น อิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายก ับการแช่น ํ�าแร ่ ออนเซ็นธรรมชาติ ซึ!งชาวญี!ปุ่ นมีความเชื!อว่าหาก
ได้แช่น ํ�าแร ่ออนเซ็น  ธรรมชาตินี�แล ้ว  จะทําให้ผิวพรรณเปล่งปล ั !ง สวยงาม และช่วยให้ระบบก าร
หมุนเวียนโลหิตดีขึ�น 

เช้า      บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 นําท่านเดินทางสู่ ฟูจิยาม่า ฟูจิซัง หรือ ทีAเรารู้จักกันทั Aวไปในนามของ ภูเขาไฟฟูจิ  (MOUNT FUJI) ตั 4งอยู่

ระหว่าง จ.ชิซึโอกะ และ จ.ยามานาชิ ภูเขาทีAมคีวามสูงเหนือจากระดับนํ4าทะเล l,DDu เมตร ภูเขาทีAมชืีAอเสียง
และเป็นทีAรู้จักไปทั AวโลกในเรืAองความสวยงามทีAธรรมชาติได้มอบมาให้อย่างลงตวั และยงัถือว่าเป็นสญัลักษณ์
หนึAงของประเทศญีAปุ่ น ทั 4งยังเป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเทีAยวต่างชาติทีAมาเยือนประเทศญีAปุ่นในตลอดทุก
ฤดูกาล ซึAงในปี พ.ศ. 7kku ทีAผ่านมา องค์การยูเนสโก้ ได้ประกาศให้ภูเขาไฟฟูจิ ได้รบัการขึ4นทะเบียนเป็นมรดก
โลกทางวฒันธรรมอีกด้วย  นําท่านเดินทางขึ4นสู่ ภูเขาไฟฟูจิ ช ั �นที! a  (ทางบริษัท ขอสงวนสทิธิ _ไม่ขึ4น ในกรณีทีA
อากาศไม่เอื4ออํานวย หรือ ทางขึ4นปิด โดยเจ้าหน้าทีA ทีAดูแลทางขึ4นจะเป็นผู้พจิารณาและตดัสินใจเท่านั4น กรณีทีA
ไม่สามารถขึ4นได้ ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ _ในการชดเชยเงนิคืนไม่ว่ากรณีใดๆ เพราะทางบริษัทได้ชําระค่าใช้จ่าย
ทั 4งหมดในลักษณะของการเหมาจ่ายเรียบร้อยแล้ว) ทุกท่านจะได้พบกับความสวยงามของตัวภูเขาและวิว
โดยรอบของภูเขาไฟฟูจิ และสมัผสักบัอากาศทีAบริสุทธิ _ เย็นสบาย อิสระให้ทุกท่านได้เก็บภาพความประทับใจ
เก็บไว้ตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกซื4อสินค้าของทีAระลึกซึAงเป็นสัญลักษณ์รูปภูเขาไฟฟูจิในหลากหลาย
บรรยากาศได้อีกด้วย 

 
 นําท่านเดินทางสู่ พิพิธภณัฑ์แผ่นดินไหว (EXPERIENCE EARTHQUAKE) ทีAจําลองเรืAองราวของภูเขาไฟฟูจิ 

และท่านจะได้สัมผสักับบรรยากาศของการจําลองเหตุการณ์เรืAองราวต่างๆ ทีAเกีAยวกับการเกิดแผ่นดินไหวทีA
เกิดขึ4นในประเทศญีAปุ่ น เทคโนโลย ีวิวฒันาการ การวางแผนป้องกนัต่อภยัธรรมชาติทีAประเทศญีAปุ่นไม่สามารถ
หลีกเลีAยงได้นี4 ให้ท่านอิสระเลือกซื4อของทีAระลึกตามอธัยาศยั 

วนัที! a ภูเขาไฟฟูจิช ั �น a – พิพิธภณัฑ์แผ่นดินไหว– อูเอโนะ – ชินจูก ุ                                                         (B/L/–)   



เที!ยง      บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร 
นําท่านเดินทางสู่ สวนอุเอโนะ (UENO PARK) เรียกได้ว่าเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ของโตเกียว ทีAถ้ามา
แถวๆย่านอุเอะโนะรบัรองว่ามาแล้วไม่ใช่นั Aงพกัผ่อนเพลินๆเฉยๆแน่นอน เพราะสวนสาธารณะแห่งนี4ไม่ใช่แค่
เพยีงสวนธรรมดาๆนะคะ แต่ข้างในบอกเลยว่าครบเครืAองมากๆ โดยภายในมทีั 4งวดั ศาลเจ้า ทะเลสาบ และสวน
สตัว์ มตี้นไม้มากมาย ให้บรรยากาศร่มรืAนจึงเป็นสถานทีAทีAชาวโตเกียวนิยมมาพกัผอ่นกนั ช่วงปกติทีAว่าคนนิยม
มาแล้วบอกเลยว่าจะพคีสุดๆก็ช่วงฤดูใบไม้ผลิของทุกๆปี (โดยปกติดอกซากุระจะบานประมาณปลายเดือน
มนีาคมถึงต้นเดือนเมษายน ทั 4งนี4อาจมกีารเปลีAยนแปลงได้ขึ4นอยู่กับสภาพอากาศ) 

 

 นําท่านสู่ ย่านช้อปปิ� งชินจุก ุ (SHINJUKU) ให้ท่านอิสระและเพลิดเพลินกับการช้อปปิ4 งสินค้ามากมายและ 
เครืAองใช้ ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครืAองเล่นเกมส์หรือสินค้าทีAจะเอาใจคุณผู้หญิงด้วย กระเป๋า 
รองเท้า เสื4อผ้า แบรนด์เนม เสื4อผ้าแฟชั Aนสําหรับวยัรุ่น เครืAองสําอางยีAห้อดังของญีAปุ่ นไม่ว่าจะเป็น KOSE , 
KANEBO , SK II , SHISEDO และอืAนๆ อีกมากมาย 

 
ค ํ!า อิสระอาหาร ตามอธัยาศยัเพื!อสะดวกแก่การช้อปปิ� ง 
พกัที! TOYOKOINN NARITA หรือเทียบเท่า 
 
DAY 6   นาริตะ  - สุวรรณภูมิ (กร ุงเทพฯ)                                      (B/–/–)              
เช้า      บริการอาหาร เมนู เบนโตะ 



 ได้เวลาอนัสมควรนําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญี!ปุ่ น 
09.15    ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ  กร ุงเทพฯ โดย สายการบิน AIR ASIA X เทีAยวบินทีA 

XJ601 **ขอสงวนสิทธิf ในการเปลี!ยนแปลงไฟล์ทบินและสายการบิน** 
14.35 เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กร ุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
 

************************************************* 
 
อตัราค่าบริการ  

**หากต้องการทํากรุ๊ปส่วนตัว สามารถสอบถามเจ้าหน้าที!ได ้** 
ข้อสําคญั  
- อตัรานี4ยงัไม่รวมค่าทิปพนักงานขับรถ หวัหน้าทวัร์ และ มคัคุเทศก์ท้องถิAน ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป 

ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 9 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 7 ปี ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ทั 4งนี4ท่าน
สามารถให้มากกว่านี4ได้ตามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนนี4 ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ _ในการ
เรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ทีAสนามบิน ในวนัเช็คอิน  

- ถ้าหากมีผู้เดินทางตํAากว่า 30 คน ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ _ในการยกเลิกการเดินทางหรือมีการเปลี!ยนแปลง
ราคา โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า i วนัก่อนการเดินทาง  

- กรณีพกั j ท่าน/ห้อง ทางโรงแรมจะทําการเสริมเตียงให้เท่าน ั �น การเสริมเตียงจะขึ4นอยู่กบันโยบายของโรงแรม
นั4นๆ (บางโรงแรมใช้เตียง SGL ในการเสริมเตียง บางโรงแรมจะใช้ฟูกในการเสริมเตียง) กรณีที!ห้อง TRP เต็ม 
ทางบริษัทอาจจะต้องปร ับไปนอนห้องพกัสําหร ับ 1 ท่าน 1 ห้องและสําหรบั 2 ท่าน + ห้อง โดยท่านจะต้อง
ชําระค่าห้องพกัเดี!ยว 

- อตัรานี�เฉพาะนักท่องเที!ยวที!ถือหนังสือเดินทางไทยเท่าน ั �น กรณีถือหนังสือเดินทางต่างประเทศ ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิf เร ียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ!มจากราคาท ัวร ์ ท่านละ +kk USD. (เป็น เงินไทยประมาณ j,200 
บาท)  

วนัที!เดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พกัเด ี!ยว 

11-16 มีนาคม 2566 42,999 8,500 

26-31 มีนามคม naoo 43,999 8,500 

03-08 เมษายน naoo 43,999 8,500 

k[-kp เมษายน naoo 43,999 8,500 

++-+o เมษายน naoo 48,999 8,500 

+n-+i เมษายน naoo 48,999 8,500 

nk-na เมษายน naoo 42,999 8,500 

ในกรณีที! JOIN LAND (ไม่ใช้ต ั qวเครื!องบิน) ราคาท่านละ 25,000 บาท  
ไม ่ม ีราคาเด็ก สําหรบัเด็กอายุไม ่ถึง n ปี ณ วนัเดินทางกลบั (INFANT) ท่านละ +k,kkk บาท (ไม ่มทีี!น ั !งบนเครื!องบิน) 



- เนื!องจากสภาวะอากาศ จราจร สายการบิน หรือช่วงเทศกาลต่างๆ  และตามกฎหมายของประเทศญี!ปุ่ น รถ
บสันําเที!ยวสามารถให้บริการวนัละ +k ช ั !วโมง โปรแกรมอาจมีการเปลี!ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดย
ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

สําคญั!! :  กรณีผ ู้เดินทางถกูปฏิเสธการเข้า – ออกประเทศจากประเทศต้นทางและปลายทาง ท ั �งจากที!ด ้านหน้า
เคาน์ เตอร์เช็คอิน  หรือจากด่านตรวจคนเข้าเมืองก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิf ไม่ร ับผิดชอบค่าใช้จ่ายที!จะ
เกิดขึ�นตามมา และ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทวัร ์ที!ท ่านชําระเร ียบร้อยแล้วไม่ว ่าส่วนใดส่วนหนึ!ง 
กรณีต้องการตัดกรุ๊ปส่วนตัว กรุ๊ปเหมาที!สถานะผ ู้เดินทางเป็น เด็กนัก เร ียน นักศึกษา ครู  ธ ุรกิจขายตรง
เครื!องสําอาง หมอ พยาบาล ชาวต่างชาติ  หรือคณะที!ต ้องการ ให้เ พิ! มสถานที!ขอดูงาน กรุณาติดต่อ แ จ้ง
รายละเอียด โดยละเอียด กบัเจ้าหน้าที!เพื!อทําราคาให้ใหม่ทุกคร ั �ง  

 
อตัราค่าบริการนี�รวม 

- ค่าบัตรโดยสารโดยเครืAองบิน (ตั wว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชั 4นประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษี
สนามบินและค่าภาษีนํ4 ามันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด UPGRADE ใช้วีลแชร์ (WHEEL CHAIR) หรือ 
เปลีAยนแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่าเทีAยวใด เทีAยวหนึAง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีAเป็นกรณีพเิศษ ทางบริษัทของสงวนสทิธิ _
ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงทีAเกิดขึ4นกับผู้เดินทาง 

- กระเป๋าสมัภาระโดยนํ4าหนักไม่เกิน 78 ก.ก. (9 ชิ4น) และ ถือขึ4นเครืAองบินได้นํ4าหนักไม่เกิน D ก.ก.  
- รถรบัส่งนําเทีAยวตามรายการ 
- ค่าเข้าชมสถานทีAตามทีAระบุในโปรแกรมท่องเทีAยว 
- หวัหน้าทวัร์นําเทีAยวตลอดการเดินทาง 
- ค่าอาหาร ตามรายการทีAระบุในโปรแกรมการเดินทาง 
- ค่าโรงแรมทีAพกัระดบัมาตรฐานตามรายการทีAระบุ (พกั 7-l ท่าน ต่อ หอ้ง กรณีพกั l ท่านจะเป็นเตียงเสริม 9 ท่าน) 

ในกรณีมงีานเทรดแฟร์ การแข่งขนักีฬา หรือ กิจกรรมอืAนๆ ทีAทําให้โรงแรมตามรายการทีAระบุเต็ม ทางบริษัทขอ
สงวนสทิธิ _ในการปรบัเปลีAยนโรงแรมทีAพกั ไปเป็นเมอืงใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสม
เดิม โดยคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคญั ทางบริษัทไม่มนีโยบายจดัคู่นอนให้กบัลูกค้าทีAไม่รู้จกักนัมาก่อน 
เช่น กรณีทีAท่านเดินทาง 9 ท่าน จําเป็นต้องชําระค่าห้องพกัเดีAยวตามทีAระบุ  

- ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางตามกรมธรรม์ ค่ารักษาพยาบาลวงเงินท่านละ k88,000 บาท หรือกรณีเสียชีวิต
วงเงนิท่านละ 9,000,000 บาท  ตามเงืAอนไขของบริษัทประกนัภยั  
 

อตัราค่าบริการนี� ไม่รวม 
- ค่ามนิิบาร์ในห้องพกั(ถ้าม)ี และค่าใช้จ่ายส่วนตวั นอกเหนือจากทีAระบุในรายการ 
- ค่าอาหารสําหรบัท่านทีAทานเจ มงัสวิรตัิ หรืออาหารสําหรบัมุสลิม 
- ค่าวีซ่าสําหรบัพาสสปอร์ตต่างชาติ (ถ้าม)ี โดยผู้เดินทางต้องทําการยืAนเองเท่านั4น 
- ค่าใช้จ่ายด้านเอกสารส่วนตวั เช่น ค่าทําหนังสอืเดินทาง วคัซีนพาสสปอร์ต เป็นต้น 
- ค่าเดินทางหากแยกจากคณะ หรือมาช้ากว่าเวลานัดหมาย ท่านต้องออกค่าเดินทางด้วยตนเอง 
- ค่าธรรมเนียมในกรณีทีAกระเป๋าสมัภาระทีAมนํี4าหนักเกินกว่าทีAสายการบินนั4นๆกําหนดหรือสมัภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน  



- ค่าธรรมเนียมการจองทีAนั AงบนเครืAองบินตามความต้องการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถทําได้ ทั 4งนี4ขึ4นอยู่กับสาย
การบิน และ รุ่นของเครืAองบินแต่ละไฟล์ททีAใช้บิน ซึAงอาจเปลีAยนแปลงได้อยู่ทีAสายการบินเป็นผู้กําหนด 

- ค่าภาษีนํ4ามนั ทีAสายการบินเรียกเก็บเพิAมเติม หากสายการบินมกีารเก็บภาษีนํ4ามันเพิAม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ _
ในการเรียกเก็บลูกค้า 

- VAT 7% และภาษีหกั ณ ทีAจ่าย l% 
- อตัรานี4ยงัไม่รวมค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร์ และ มคัคุเทศก์ท้องถิAน ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป 

ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 9 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 7 ปี ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ทั 4งนี4ท่าน
สามารถให้มากกว่านี4ได้ตามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนนี4 ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ _ในการ
เรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ทีAสนามบิน ในวนัเช็คอิน 

- ค่าพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม 
- ค่าวีซ่า 
- ประกนัการเดินทางที!ครอบคลุมประกนัสุขภาพที!มีวงเงินรกัษาโควิด-+p  
- กรณีที!ไม่มีวคัซีน ไม่รวมการตรวจ RT-PCR ขาเข้าและออกจากประเทศไทย ทีAมผีลเป็นลบ ต้องตรวจก่อน

เดินทางไม่เกิน D7 ชั Aวโมง และเป็นแบบฟอร์มทีAทางญีAปุ่นกําหนดเท่านั4น ท่านต้องยืAนผลให้กบัทางบริษัท กรณี
เป็นบวกหรือติดโควิดต้องมีผลตรวจและใบรับรองแพทย์ใช้ในการยืนยัน เพืAอทําการย้ายวนัเดินทาง หรือเก็บ
เครดิตการเดินทาง อาจมกีารเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง ทั 4งนี4ขึ4นอยู่กบันโยบายของสายการบินและบริษัทคู่ค้า และ
ต้องมีใบรบัรองผลการตรวจเป็นภาษาองักฤษเท่าน ั �น             แบบฟอร์ม : HTTPS://BIT.LY/3NVFRKV 
 

เงื!อนไขการจอง 
- กรุณาทําการจองล่วงหน้าอย่างน้อย l8 วนั ก่อนออกเดินทาง พร้อมชําระเงนิมดัจําครั 4งทีA 9 ท่านละ 78,888 บาท 

หลงัจากส่งเอกสารยนืยนัการจอง 7 วนั ตวัอย่างเช่น ท่านจองวนันี4 กรุณาชําระเงนิในวันถดัไป ก่อนเวลา 9u.88 
น. เท่านั4น โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมตัิทันที หากยังไม่ได้รับยอดเงินตามเวลาทีAกําหนด และหากท่านมคีวาม
ประสงค์จะต้องเดินทางในพเีรียดเดิม ท่านจําเป็นต้องทําจองเข้ามาใหม่ นั Aนหมายถึงว่า กรณีทีAมคิีวรอ (WAITING 
LIST) ก็จะให้สิทธิ _ไปตามระบบ ตามลําดับ เนืAองจากทุกพีเรียด เรามีทีAนั Aงราคาพิเศษจํานวนจํากัด ยกเว้น
โปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิf เร ียกเก็บค่าบริการ เต็มจาํนวน เท่าน ั �น  
**กรุณาส่งสําเนาพาสสปอร์ตและ โปรดตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัท** 

- กรุณาชําระค่าทัวร์ส่วนทีAเหลืออย่างน้อย 78 วนั ก่อนออกเดินทาง หากท่านไม่ชําระภายในระยะเวลาทีAทีAบริษัท
กําหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านสละสทิธิ _ยกเลิกการเดินทาง และ ขอสงวนสทิธิ _ไม่สามารถคืนเงนิมดัจําให้ท่านใด
ไม่ว่าส่วนในส่วนหนึAงก็ตาม 

- กรณีลูกค้าทําการจองภายในระยะเวลาคงเหลือไม่ถึง 9k วัน ก่อนออกเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ _ในการ
เรียกเก็บค่าทวัร์เต็มจํานวน 100% 

 
เงื!อนไขการยกเลิก และ เปลี!ยนแปลงการเดินทาง 
- ยกเลิกก่อนการเดินทางตั 4งแต่ l8 วนัขึ4นไป คืนเงนิค่าทวัร์โดยหกัค่าใช้จ่ายทีAเกิดขึ4นจริง *ในกรณีทีAวนัเดินทางตรง

กบัวนัหยุดนักขตัฤกษ์ ต้องยกเลิกก่อน I8 วนั*  
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 9k-7j วนั คืนเงนิ k8%ของค่าทวัร์ หรือหกัค่าใช้จ่ายตามจริง เช่น ค่ามดัจําตั wวเครืAองบิน 

โรงแรม และค่าใช้จ่ายจําเป็นอืAนๆ  



- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 9kวนั ขอสงวนสทิธิ _ไม่คืนเงนิค่าทวัร์ทีAชําระแล้วทั 4งหมด  
- กรณีมเีหตุยกเลิกทวัร์ โดยไม่ใช่ความผดิของบริษัททวัร์ เช่น มนีโยบายห้ามการเข้าออกของแต่ละประเทศ หรือ

การยกเลิกเทีAยวบินโดยสายการบิน บริษัทจะเก็บเป็นเครดิตหรือเลืAอนการเดินทางในพเีรียดถัดไปให้กับลูกค้า 
โดยยดึตามนโยบายของสายการบินและบริษัทแลนด์ต่างประเทศ ไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี 

- กรณีต้องการเปลีAยนแปลงผู้เดินทาง (เปลีAยนชืAอ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้า อย่างน้อย 78 วนั ก่อน
ออกเดินทาง กรณีแจ้งหลงัจากเจ้าหน้าทีAออกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึAง ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ _
ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายทีAเกิดขึ4นจริงทั 4งหมด ทั 4งนี4ขึ4นอยู่กบัช่วงพเีรียดวนัทีAเดินทาง และกระบวนการของแต่ละ
คณะ เป็นสําคญัด้วย กรุณาสอบถามกบัเจ้าหน้าทีAเป็นกรณีพเิศษ 

- กรณีต้องการเปลีAยนแปลงพเีรียดวันเดินทาง (เลืAอนวนัเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ _ในการหักค่าใช้จ่ายการ
ดําเนินการต่างๆ ทีAเกิดขึ4นจริงสําหรับการดําเนินการจองครั 4งแรก ตามจํานวนครั 4งทีAเปลีAยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ
ทั4งสิ4น 
 

หมายเหตุ  
- กรณีทีAท่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตั wวภายในประเทศ เช่น ตั wวเครืAองบิน , ตั wวรถทัวร์ , ตั wวรถไฟ) กรุณา

ติดต่อสอบถามเพืAอยนืยนักับเจ้าหน้าทีAก่อนทุกครั 4ง และควรจองบตัรโดยสารภายในทีAสามารถเลืAอนวันและเวลา
เดินทางได้ เพราะมีบางกรณีทีAสายการบินอาจมกีารปรับเปลีAยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า ทั 4งนี4ขึ4นอยู่กบัฤดูกาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นสําคญัเท่านั4น สิAงสําคญั ท่าน
จําเป็นต้องมาถึงสนามบินเพืAอเช็คอินก่อนเครืAองบิน อย่างน้อย l ชั Aวโมง โดยในส่วนนี4หากเกิดความเสยีหายใดๆ
บริษัทขอสงวนสทิธิ _ในการไม่รบัผดิชอบค่าใช้จ่ายทีAเกิดขึ4นใดๆทั4งสิ4น   

- กรณีทีAออกบตัรโดยสาร (ตั wว) เรียบร้อยแล้ว มรีายละเอียดส่วนใดผดิ ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ _ในการรบัผดิชอบไม่
ว่าส่วนใดส่วนหนึAง หากท่านไม่ดําเนินการส่งสําเนาหน้าแรกของหนังสอืเดินทางให้ทางบริษัทเพืAอใช้ในการออก
บตัรโดยสาร 

- หลงัจากท่านชําระค่าทวัร์ครบตามจํานวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะนําส่งใบนัดหมายและเตรียมตวัการเดินทาง
ให้ท่านอย่างน้อย l หรือ k วนั ก่อนออกเดินทาง 

- อตัราทวัร์นี4 เป็นอตัราสําหรบับตัรโดยสารเครืAองบินแบบหมู่คณะ (ตั wวกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลืAอนไฟล์ท วนั ไป 
หรือ กลบัส่วนใดได้ จําเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามกําหนดการเท่านั4น หากต้องการเปลีAยนแปลงกรุณาติดต่อ
เจ้าหน้าทีAเป็นกรณีพเิศษ 

- ทางบริษัทไม่มนีโยบายจดัคู่นอนให้กบัลูกค้าทีAไม่รู้จกักนัมาก่อน เช่น กรณีทีAท่านเดินทาง 1 ท่าน จําเป็นต้องชําระ
ค่าห้องพกัเดีAยวตามทีAระบุ 

- หนังสอืเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ต้องมอีายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า u เดือน ณ วนักลบั  
- กรณีทีAท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนื4อสตัว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีAเป็นกรณีพเิศษ 
- บริษัทฯ จะไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีAเกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเทีAยวบิน การล่าช้าของสายการ

บิน ภยัธรรมชาติ การเมอืง จลาจล ประท้วง คําสั Aงของเจ้าหน้าทีAรฐั และอืAนๆ ทีAอยู่นอกเหนือการควบคุมของทาง
บริษัท  

- เมืAอท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึAง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละ
สทิธิ _ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั 4งสิ4น 



- มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีอํานาจในการตดัสนิใจหรือให้คําสญัญาใดๆ ทั 4งสิ4นแทน บริษัทฯ
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มอีํานาจของบริษัทฯกํากับเท่านั4นกรณีต้องการเปลีAยนแปลงพีเรียดวนัเดินทาง 
(เลืAอนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ _ในการหักค่าใช้จ่ายการดําเนินการต่างๆ ทีAเกิดขึ4นจริงสําหรับการ
ดําเนินการจองครั 4งแรก ตามจํานวนครั 4งทีAเปลีAยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทั4งสิ4น 

- บริษัทขอสงวนสทิธิ _ ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทั4งสิ4น หากเกิดสิAงของสูญหายระหว่างการเดินทาง และ ขอสงวนสทิธิ _
ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิAงของไว้ทีAโรงแรมและจําเป็นต้องส่งมายงัจุดหมายปลายทาง
ตามทีAท่านต้องการ  

- ขอสงวนสทิธิ _การเก็บค่านํ4ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิAม หากสายการบินมกีารปรบัขึ4นก่อนวนัเดินทาง  
- เนืAองจากการเดินทางท่องเทีAยวในครั 4งนี4 เป็นการชําระแบบเหมาจ่ายขาดกบับริษัทตวัแทนในต่างประเทศ ทาง

บริษัทจึงขอสงวนสทิธิ _ ไม่สามารถขอรบัเงนิคืนได้ในบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึAงทีAท่านไม่ต้องการได้รับ
บริการ หากระหว่างเดินทาง สถานทีAท่องเทีAยวใดทีAไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอ
สงวนสทิธิ _ในการไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึAงให้ท่าน เนืAองจากทางบริษัทได้ทําการจองและถูก
เก็บค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้าทั 4งหมดแล้ว 

- หากมสีถานทีA ร้านค้าทีAไมส่ามารถเปิดให้บริการได้ภายหลงั โปรแกรมอาจมกีารเปลีAยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยส่วนนี4ทางบริษัทจะคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคญั หากกรณีทีA
จําเป็นจะต้องมค่ีาใช้จ่ายเพิAม ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

**เม ื!อท่านชําระเงินค่าทัวร์ให้กบัทางบริษัทฯ แล้วทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเงื!อนไขข้อตกลงทั �งหมดนี�แล้ว** 

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที!มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 
 


