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นารา เมืองหลวงเก่าแห่งแรกของญ่ีปุ่น และนมัสการ พระพุทธรูปไดบุสสึ และให้อาหารกวางแสนเชื่อง 
เกียวโต  น าท่านสู่ วัดคิโยมิสึ เป็นมรดกโลกอันเก่าแก่กว่า 1500 ปี และติดรอบสุดท้ายของการประกวด 1 ใน 7  

สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ และเชิญดื่มสายน้ าศักดิ์สิทธิ์ 3 สาย ฟชูิมิอินาริ ศาลโทริอิ ซุ้มประตูสีแดง 
ที่เส้นทางยาวถึง 4 กิโลเมตร 

นาโกย่า  อิสระช้อปปิ้ง ย่านซาคาเอะ 
ชิสึโอกะ  ทะเลสาบฮามาน่ะ ทะเลสาบที่เพาะพันธุ์ปลาไหลที่ใหญ่ที่สุดในบริเวณน้ัน  และชมความงดงามแห่งยอดเขาที่

ธรรมชาติสร้างสรรค์อย่างน่าอัศจรรย์ ณ ภูเขาไฟฟูจิ, สนุกสนานกับกิจกรรมกลางแจ้งท่ามกลางหิมะ ณ 
ลานสกี ฟูจิเท็น, ชมบ่อน้ าศักดิ์สิทธ์ โอชิโนะฮัคไค บ่อน้ าซ่ึงเกิดจากการละลายของหิมะจากภูเขาไฟฟูจิ  

โตเกียว ชม สะพานนิจูบาชิ ณ พระราชวังอิมพีเรียล นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม วัดอาซากสุะ 
ช้อปปิ้งสุดเหว่ียงใจกลางกรุง ย่านชินจูกุ และ ไดเวอร์ ซิตี้ ที่มีหุ่นยนต์กันดั้มขนาดเท่าของจริง 

นาริตะ อิสระช้อปปิ้ง ห้างจัสโก้ อิออน 
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วันแรก  กรุงเทพฯ - สนามบินคันไซ 
 

11.00 น. พร้อมกันท่ีสนามบินดอนเมือง Terminal 1 ชั้น 3 เคาน์เตอร์ 4 สายการบิน ไทยแอร์เอเซีย เอ็กซ์ 
แอร์บัส เอ 330-300 เพื่อเตรียมตัวเดินทางและผ่านขั้นตอนการเช็คอิน 

14.15 น. เหิรฟ้าสู่โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน แอร์เอเซียเอ็กซ์ แอร์บัส เอ 330-300 เท่ียวบินท่ี XJ 610 
 มีบริการอาหารร้อนบนเครื่อง (เครื่องด่ืมทุกชนิด ต้องชําระเงินซ้ือเพิ่มเติม)  
21.40 น.   เดินทางถึงโอซาก้า หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรแล้ว  
  นําท่านเข้าสู่ท่ีพัก ณ  โรงแรม  YUTAKA HOTEL หรือ ระดับเทียบเท่า 
 



 
 

วันท่ีสอง โอซาก้า - นารา - วัดโทไดจิ - เกียวโต - วัดคิโยมิสึ - ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ - นาโงย่า - ช้อปป้ิงซาคาเอะ  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองนารา  นครหลวงเก่าแก่แห่งแรกของญ่ี ปุ่น ที่ตั้งขึ้นเมื่อปี ค .ศ.710 จากน้ันน าท่าน
เดินทางชม วัดโทไดจิ  ร่วมกราบไหว้ “หลวงพ่อโต” พระพุทธรูปสัมฤทธิ์องค์ใหญ่ที่ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยคริส
ศตวรรษที่ 8  ตัวพระพุทธรูปองค์น้ีสูง 16.2 เมตร  หนัก 452 ตัน  ซ่ึงอาคารไม้อันเป็นที่ประดิษฐานของหลวง
พ่อโตน้ันได้รับการบันทึกลงใน กินเนสส์บุ๊คว่าเป็นวิหารไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก  และถือได้ว่าวัดแห่งน้ีเป็น 1 ใน 8 
มรดกโลกที่ส าคัญที่สุดของเมืองนารา  นอกจากน้ี  ตามทางของวิหารแห่งน้ี ท่านจะได้เพ ลิดเพลินและร่วม
ถ่ายรูปกับกวางแสนเชื่องที่มีอยู่เป็นจ านวนมาก   จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองเกียวโต  น าชม วัดคิโยมิสึ  
หรือ วัดนํ้าใส ที่ติดรอบสุดท้ายของการประกวดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก  เป็นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ตั้งอยู่บริเวณ
เนินเขาฮิงาชิยาม่า และมีท่อนซุงวางเรียงซ้อนกันตามแนวนอนตั้งจากพื้นดินขึ้นมารองรับระเบียงของตัววิหาร
ใหญ่ ซ่ึงไม่ใช้ตะปู สักตัว ใช้วิธีการเข้าลิ่ม เหมือนเรือนไทย วัดน้ีมีอายุเก่าแก่ยิ่งกว่ากรุงเกียวโต กว่า 1,200 ปี 
มาแล้ว เป็นที่ประดิษฐานของเทพเอปิสึเทพเจ้าแห่งความร่ ารวย ม่ังค่ัง นมัสการพระโพธิสัต ว์อวโลกิเตศวร , 
จากระเบียงแห่งน้ีสามารถถ่ายภาพ ณ จุดที่สวยที่สุดในกรุงเกียว มองเห็นวิวทิวทัศน์ของตัวเมืองเกียวโตได้
งดงาม พร้อมกับวิหารของวัดคิโยมิสึ และเชิญดื่มน้ าศักดิ์สิทธิ์สามสาย อันเกิดขึ้นจากธรรมชาติที่ไหลมาจาก
เทือกเขา  โดยเชื่อว่า สายแรก รวย  สายสอง สว ยหล่อ สายสาม แข็งแรง  จากน้ันเดินตามทาง สัมผัสกับ
ร้านค้าญี่ปุ่นตกแต่งตามสมัยเอโดะ และ เลือกซ้ือสินค้าพื้นเมืองที่ระลึกเกี่ยวกับญี่ปุ่นขนานแท้ อาทิ ขนมโมจิ ที่
ขึ้นชื่อที่สุดของญ่ีปุ่น เป็นต้นก าเนิด กระจายขายไปยังภูมิภาคต่างๆ ของญ่ีปุ่น ทั้งด้วยแป้งที่เหนียว  นุ่ม เป็น
พิเศษ กับไส้ถั่วแดงขนานแท้ หรือประยุกต์เป็นไส้สตอบรอร่ี  ช็อกโกแลต ฯลฯ   กิมจิ  ญี่ปุ่นหลากสีสัน ที่มา
จากธรรมชาติ ส าหรับคนที่ชอบทานกับข้าวต้ม อาทิ แตงกวาดอง หัวไชเท้า มะเขือยาว ฯลฯ ,ชาเกียวโต  ที่ขึ้น
ชื่อไม่แพ้จังหวัดชิชูโอกะ ที่ช่วยลดคอเลสเตอรอส ช่ วยให้ผิวพรรณเปล่งปลั่ง ข้อมูลจากรายการเปิดโลกส่อง
เลนส์ ของ ดร.นิติภูมิ นวรัตน์, ตุ๊กตาเกียวโต สัญลักษณ์ที่โด่งดังที่สุดในญี่ปุ่น คือ เกอิชา สตรีที่บริการความร่ืน
เริงของชาวอาทิตย์อุทัยมาแต่ช้านานจนถึงปัจจุบันในรูปแบบของตุ๊กตาเกียวโตซ่ึงแต่งกายด้วยชุดกิโมโน
ประจ าชาติอย่างเต็มรูปแบบซ่ึงควรค่าแก่เป็นของฝาก ของที่ระลึกในราคาย่อมเยาว์ สูงประมาณ 1 ฟุต 
(ประมาณ 1000 เยน) , พัดญี่ปุ่น ซ่ึง เป็นศิลปะที่ละเอียดอ่อน ประณีตในการประดิษฐ์ จาก   HAND MADE ซ่ึง
มีหลากสี หลายสไตล์ ทั้งร้าน อันสวยงาม ตระการตา, ผ้าและกระดาษญี่ปุ่น ที่นิยมน ามาห่อของขวัญ ในโอกาส
พิเศษต่างๆ อันเป็นศิลปะพิเศษ ซ่ึงมีเฉพาะในญี่ปุ่นเท่าน้ัน ที่ปราณีต บรรจง เป็นพิเศษ , เคร่ืองเซรามิค ญี่ปุ่น 
กาน้ าชา ถ้วย ชาม ต่างๆ และของที่ระลึก อีกมากมาย นานาชนิด 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านชม ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ ที่สถิตของพระแม่โพสภ เทพเจ้าที่เป็นที่นับถือยิ่งของประชาชนที่มาสักการะ

ขอพร ให้มีความเป็นอยู่อุดมสมบูรณ์ของเร่ืองพืชพรรณธัญญาหาร น าท่านสักการะ พระแม่โพสภ และเทพ
จิ้งจอกที่ชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าเป็น ทูตสวรรค์ ผู้คอยน าข่าวสารจากสรวงสวรรค์ลงมายังโลกม นุษย์ ท่านจะได้ตื่นตา
กับรูปปั้นของเทพจิ้งจอก ที่มีจ านวนมากมาย แล้วน าท่านชม ศาลโทริอิ ซุ้มประตูสีแดงที่เป็นสัญลักษณ์ของศาล
เจ้าที่มีมากกว่าร้อยต้นทอดตัวยาวตามเส้นทางของไหล่เขาลดหลั่นกันบนเส้นทางยาวถึง 4 กิโลเมตร และเป็น
ฉากของภาพยนตร์เร่ือง MEMORIES OF GEISHA ที่ ซายูริ นางเอกของเร่ืองว่ิงลอดซุ้มประตูเพื่อไปขอพร
เทพเจ้าให้ตนเองสมความปรารถนา ได้เวลา สมควรน าท่านเดินทางสู่  เมืองนาโงย่า  เพื่อน าท่านสู่ ซาคาเอะ  
ย่านช้อปปิ้งช่ือดังของนาโงย่า ให้ท่านเพลิดเพลินช้อปปิ้งตามอัธยาศัย  

คํ่า  อิสระอาหารคํ่า ตามอัธยาศัย 
นําท่านเข้าสู่ท่ีพัก ณ โรงแรม NAGOYA CASTEL หรือระดับเทียบเท่า 

 



วันท่ีสาม     นาโงย่า - ทะเลสาบฮามาน่ะ - ลานสกฟีูจิเท็น - บ่อนํ้าศักด์ิสิทธิ์โอชิโนะ ฮัคไค - ยามานากะโกะ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบฮามาน่ะ ทะเลสาบที่เพาะพันธุ์ปลาไหลที่ใหญ่ที่สุดในบริเวณน้ัน และยังเป็นจุด
แวะพักรถที่ใหญ่ที่สุดส าหรับนักท่องเที่ยว ให้ท่านได้ลองชิมพายปลาไหลและเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ต่างๆ กลับไป
เป็นของฝาก ระหว่างทางเชิญท่านเพลินตากับทัศนียภาพอันแสนงดงามของสองข้างทาง  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ ลานสกี ฟูจิเท็น อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับกิจกรรมสเลทท่ามกลางหิมะขาวโพลน หาก

ท่านต้องการเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ของทางสกีรีสอร์ท อาทิ สก,ี สโนว์ ราฟติ้ง ฯลฯ ท่านต้องช าระค่ากิจกรรม
ต่างๆ เอง ไม่ได้รวมอยู่ในค่าทัวร์ (รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่เล่นกระดานเลื่อนหิมะ ได้ตามความ
เหมาะสม) จากน้ันน าท่านสู่ บ่อนํ้าศักด์ิสิทธิ์ โอชิโนะ ฮัคไค (Oshino Hakkai) 忍野八海 บ่อน้ าที่เกิดจาก
การละลายของหิมะบนภูเขาไฟฟูจิ ที่ใช้เวลาอันยาวนานในการไหลลงมาสู่พื้นดินและซึมซาบไปยังบ่อน้ าแต่ละ
บ่อน้ า ดังน้ันน้ าที่อยู่ในบ่อจะเป็นน้ าที่ใสสะอาดและสดชื่นมาก ในปี 1985 สถานที่แห่งน้ียังได้ถูกเลือกให้เป็น 1 
ใน 100 อันดับ แหล่งน้ าจากธรรมชาติที่ดีที่สุดของญ่ีปุ่นอีกด้วย  
นําท่านเข้าสู่ท่ีพัก ณ โรงแรม NEW STAR YAMANAKAKO หรือระดับเทียบเท่า 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม *** อิ่มอร่อยกับม้ือพิเศษท่ีมีขาปูยักษ์ ให้ท่านได้ล้ิม
ลองรสชาติปูพร้อมนํ้าจิ้มสไตส์ญี่ปุ่นอย่างจุใจ และอาหารอื่นๆ อีกหลายชนิด *** 
หลังอาหารคํ่า อิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่นํ้าแร่ธรรมชาติ เช่ือว่าถ้าได้แช่นํ้าแร่แล้ว จะทําให้
ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น 

 

วันท่ีสี ่ ยามานากะโกะ - ภูเขาไฟฟูจิ - โตเกียว - วัดอาซากุสะ - ช้อปป้ิงชินจูกุ - นาริตะ  
เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทาง สู่ ภูเขาไฟฟูจิ บริเวณช้ัน 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ ) ที่ระดับความสูง  2,500 เมตร ให้
ท่านได้สัมผัสอากาศอันบริสุทธิ์บนยอดเขาฟูจิ ถ่ายภาพที่ระลึกกับภูเขาไฟที่เป็นสัญลักษณ์ของแดนอาทิตย์
อุทัยแห่งน้ีและได้ชื่อว่ามีสัดส่วนสวยงามที่สุดในโลก และยังเป็นภูเขาไฟที่ยังดับไม่สนิท และมีความสูงที่สุดใน
ประเทศญี่ปุ่น ฐานล่างสู่บนยอดปล่องเขาด้ วยความสูง 3,776 เมตรได้เวลาสมควร นําท่านเดินสู่ มหานคร
โตเกียว  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ วัดอาซากุซะ วัดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว เข้านมัสการขอพรจากพระพุทธรูปเจ้าแม่ 

กวนอิมทองค า นอกจากน้ันท่านยังจะได้พบกับโคมไฟขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง  4.5 เมตร หนัก 670 กิโลกรัม 
ซ่ึงแขวนอยู่บริเวณประตูทางเข้าวัด และยังสามารถเลือกซ้ือเคร่ืองรางของขลังได้ภายในวัด จากน้ันอิสระให้ 
ท่านช้อปปิ้งบนถนนนากามิเสะ เพื่อเลือกซ้ือสินค้าของที่ระลึกต่างๆ เช่น พวงกุญแจ พัดญี่ปุ่น โคมไฟ ฯลฯ  
จากน้ันน าท่านสู่ ย่านชินจูกุ อิสระให้ท่านเลือกซ้ือสินค้าตามใจชอบ เช่น สินค้าอิเลคทรอนิกส์ เสื้อผ้า กระเป๋า  
รองเท้า เคร่ืองส าอาง ฯลฯ จนได้เวลาสมควรน าท่านสู่ นาริตะ 

คํ่า  อิสระอาหารคํ่า ตามอัธยาศัย 
นําท่านเข้าสู่ท่ีพัก ณ โรงแรม NARITA MARROAD หรือระดับเทียบเท่า 

 
 

วันท่ีห้า  นาริตะ - โตเกียว - พระราชวังอิมพีเรียล - สะพานนิจูบาชิ - โอไดบะ - ช้อปป้ิงไดเวอร์ ซิติ้ - นาริตะ 
   ช้อปป้ิงอิออน จัสโก้ - สนามบินนาริตะ  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม  



น าท่านชม พระราชวังอิมพิเรียล  (ชมภายนอก ) พระราชวังน้ี เป็นที่ประทับขอ งจักรพรรดิ์ในปัจจุบัน  และชม 
สะพานนิจูบาซิ ซ่ึงเป็นสัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น เพราะรอดพ้นจากการทิ้งระเบิดในสมัยสงครามโลกคร้ังที่  
2 ซ่ึงมีลักษณะคล้ายแว่นตา น าท่านเดินทางสู่เมืองใหม่ โอไดบะ ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งในแหล่งช้อปปิ้งขนาด
ใหญ่ ไดเวอร์ ซิตี ้ที่มีร้านค้าต่าง ๆ มารวมตัวกันถึง  154 ร้าน นอกจากการเป็นแหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่แล้ว  
สิ่งที่เป็นไฮไลท์ของที่น่ีคือ  �GUNDAM Front Tokyo ที่ซ่ึงเป็นเสมือนหน้าตาของที่แห่งน้ีเลยก็ว่าได้  ส าหรับ 
�GUNDAM Front Tokyo ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็น  Theme Park แห่งใหม่ที่จะบอกผ่านควา มยิ่งใหญ่ของ  
GUNDAM ไปทั่วโลก สิ่งแรกที่พลาดไม่ได้ก็คือ  การถ่ายรูปคู่กับเจ้าหุ่นยนต์  GUNDAM ขนาดเท่ากับของจริง
ด้วยอัตราส่วน 1:1 ตั้งตระหง่านอยู่ที่ลานกว้างด้านทิศใต้ 

เท่ียง             อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย   
บ่าย อิสระให้ท่านช้อปปิ้ง ณ ห้างสรรพสิน ค้าขนาดใหญ่ของนาริตะ ห้างอิออน จัสโก้  ซ้ือของฝากก่อนกลั บ อาทิ 

ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม้ และ พิเศษกับร้าน 100 YEN ที่สินค้าทั้งร้านราคา 100 เยนเท่าน้ันเอง  จนได้เวลา
สมควรน าท่านสู่ สนามบินนาริตะ เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ 

20.15 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพ ฯ โดยสายการบิน ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ แอร์บัส เอ 330-300 เท่ียวบินท่ี XJ 607 
 มีบริการอาหารร้อนบนเครื่อง (เครื่องด่ืมทุกชนิด ต้องชําระเงินซื้อเพิ่มเติม)  

 

วันท่ีหก   กรุงเทพฯ  
00.55 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 
 

........................................................................................................................................ 
 

กําหนดวันเดินทางปี 2559 23 - 28  ธันวาคม 

 

กําหนดวันเดินทางปี 2559 27 ธ.ค.- 01 ม.ค. 

อัตราค่าบริการ ราคารวมต๋ัวเคร่ืองบิน ราคาไม่รวมต๋ัวเคร่ืองบิน 

ผู้ใหญ่ราคาท่านละ 39,900 26,900 

สําหรับท่านที่ต้องการพักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 9,900 9,900 



 
 
 

กําหนดวันเดินทางปี 2559  
28ธ.ค.- 02ม.ค. / 29ธ.ค.- 03ม.ค. / 30ธ.ค.- 04ม.ค. / 31ธ.ค.- 05ม.ค. 

 

หมายเหตุ 
1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจํานวน 30 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจํานวนดังกล่าว    

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา  
2. ไม่มีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษแล้ว 
3. การผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง เป็นวิจารณญาณของเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองในแต่ละประเ ทศ หากไม่ได้รับ

การอนุญาติให้เข้าหรือออกนอกประเทศน้ันๆ  ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ ไม่ว่ากรณีใดๆ  
 

อัตราค่าบริการน้ีรวม 
1. ค่าตั๋วโดยสารเคร่ืองบินไป-กลับ ชั้นประหยัด 
2. ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า  
3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการ 
4. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอํานวยความสะดวกให้ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 
5. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000.- บาท 

*** เด็กอายุต่่ากว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุ 75 ปีขึ้นไป จะได้รับความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุเพียงครึ่งเดียว *** 

อัตราค่าบริการ ราคารวมต๋ัวเคร่ืองบิน ราคาไม่รวมต๋ัวเคร่ืองบิน 

ผู้ใหญ่ราคาท่านละ 46,900 30,500 

สําหรับท่านที่ต้องการพักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 10,900 10,900 

อัตราค่าบริการ ราคารวมต๋ัวเคร่ืองบิน ราคาไม่รวมต๋ัวเคร่ืองบิน 

ผู้ใหญ่ราคาท่านละ 48,900 32,500 

สําหรับท่านที่ต้องการพักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 12,900 12,900 



6. ค่าภาษีนํ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บ ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2559 และท่านต้องชําระเพิ่มเติม ในกรณีที่ทาง 
       สายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่ม  
 

อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม 
1. ค่าทําหนังสือเดินทางไทย, หนังสือเดินทางเล่มสีเหลืองของคนจีนและ ค่าแจ้งเข้า แจ้งออก สําหรับท่านที่ถือต่างด้าว 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร - เคร่ืองดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น 
3. ค่านํ้าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกําหนด 20 กิโลกรัม 
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
5. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ 
 

เงื่อนไขการชําระเงิน : กรุณาชําระมัดจํา ท่านละ 18,000 บาท และชําระส่วนท่ีเหลือก่อนการเดินทาง 21 วันทําการ 
 
การยกเลิก : กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 35 วันทําการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจําทั้งหมด 
 
หมายเหตุ :   

1.  ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง  
โรคระบาด และ สายการบินฯลฯ  โดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสําคัญที่สุด 
ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การนําสิ่งของผิดกฎหมาย /  
เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติต่างๆ และการยกเลิก 
เที่ยวบิน  ซ่ึงทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจํานวนทั้งหมด หรือ บางส่วน  นอกจากน้ี ทางบริษัทขอ 
สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาได้ตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน 
2.  ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริษัทสามารถคืนเงินมัดจํา หรือค่าทัวร์ ได้ก็ต่อเมื่อทางสายการบิน  
และโรงแรมที่พักได้ทําการพิจารณาคืนเงินส่วนน้ันให้แล้วเท่าน้ัน 

 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงรายการ ท้ังน้ีขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง โรคระบาด และสายการบิน  
ราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ท้ังน้ีขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปล่ียนของเงินสกุลเยน  

 


