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東京ー名古屋 

TOKYO – NAGOYA 
5 วนั 4 คืน  

สายการบิน เจแปนแอร์ไลน์  (JL) 
 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

หมายเหตุ : *ราคานีไ้ม่รวม  ค่าทิปไกด์ + คนขับ  ท่านละ 4,000 เยน /ทริป* 
(เกบ็ทิปก่อนการเดนิทาง ณ สนามบนิสุวรรณภูมิ) 

ไฮไลท์..... ทัวร์    TOKYO – NAGOYA  5 วนั 4 คนื   
สายการบิน   บินตรงกบั  JAPAN AIRLINES  สายการบินระดับคุณภาพของประเทศญ่ีปุ่น   
   เสริฟอาหารร้อน น ้าด่ืม  และ ให้น ้าหนักกระเป๋า 46  กโิลกรัมต่อท่าน  ทั้งไป/กลบั 
โรงแรม  พกั นาริตะ 1 คืน ฟูจิ 1 คืน และ นาโกย่า 2 คืน  ระดับมาตรฐาน 3 ดาว ญ่ีปุ่น 
 
โตเกยีว  ไหว้เจ้าแม่กวนอมิทองค า ที่วดัอาซากุสะ , ถ่ายรูป โตเกยีว สกายทรี  
ฟูจิ ขึน้ภูเขาไฟฟูจิ ที่ได้รับการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลก , เรียนรู้และรับมือแผ่นดินไหวที่ 

ศูนย์จ าลองแผ่นดินไหว , อิม่เอม เปรมสุขกบั บุฟเฟ่ต์ขาปูยกัษ์  ทานกนัไม่อั้น   
และ แช่ออนเซ็น ภายในโรงแรม สบายตัวสไตล์ชาวอาทิตย์อุทัย 

นาโกย่า อสิระ 1 วนัเต็มๆ กบัย่านดังของเมือง และ หาร้านอาหารท้องถิ่น ทานกนัแบบสบายใจ 
 
 

 

ก ำหนดวนัเดินทำง ... เดือน  ตุลาคม  2560 

วนัที ่ 5-9 , 12-16 , 19-23 , 26-30   ตุลาคม      ราคา   29,991.-  บาท  
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วนั โปรแกรมการเดินทาง เช้า เทีย่ง ค ่า โรงแรมทีพ่กั 

1 สนำมบินสุวรรณภูมิ – สนำมบินนำริตะ – โรงแรม ✈ X X 
HEDISTAR  NARITA  HOTEL  
หรือเทียบเท่ำ 

2 

นำริตะ – โตเกียว – โอไดบะ – ถ่ำยรูปกบั เทพีเสรีภำพจ ำลอง 
และ สะพำนสำยรุ้ง – วดัอำซำกุสะ – ถ่ำยรูปโตเกียว สกำย ทรี- 
วนอุทยำนฮำโกเน่ – หุบเขำโอวำคุดำนิ – ถ่ำยรูปทะเลสำบอำชิ- 
โรงแรม + ออนเซ็น 

O X O 

FUJI  HAKONE  LANDE 
SCHOLE  PLAZA  HOTEL 
หรือเทียบเท่ำ 

3 ภูเขำไฟฟูจิ (ชั้ น 5 หรือ ข้ึนกับสภำพอำกำศ) – ศูนย์จ  ำลอง
แผน่ดินไหว – ทะเลสำบฮำมำนะ – นำโกยำ่ 

O X X 
NAGOYA SAKAE TOKYU 

REI HOTEL  หรือเทียบเท่ำ 

4 
นำโกยำ่ – อิสระ ตำมอธัยำศยั   
(หรือซ้ือทวัร์เสริม ปราสาทนาโกย่า และ วัดโอสุ  เดินทางโดย

รถไฟ พร้อมไกด์น าทาง) 
O X X 

NAGOYA SAKAE TOKYU 

REI HOTEL  หรือเทียบเท่ำ 

5 สนำมบินชูบุ  เซนแทร์ นำโกยำ่ – สนำมบินสุวรรณภูมิ 
(กรุงเทพฯ) 

O ✈   

 

วนัแรกของกำรเดินทำง สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)  - สนามบินนาริตะ – โรงแรม – อสิระ ชมเมืองนาริตะ 

05.00 น. นดัพบกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ,  อาคารผู้โดยสารขาออก ช้ัน 4  เคาน์เตอร์  R 

สายการบินเจแปน แอร์ไลน์  ( JL ) ...  โดยมีเจำ้หนำ้ท่ีบริษทัให้กำรตอ้นรับและอ ำนวย
ควำมสะดวกในกำรเช็คอินและโหลดกระเป๋ำเดินทำง  ..  
[ ทำงสำยกำรบินใหน้ ้ำหนกักระเป๋ำผูโ้ดยสำรทุกท่ำนคนละ 46 กิโลกรัม  
โดยแบ่งเป็น 2 ใบ ใบละ 23 กิโลกรัม ] ** 

08.10 น. ออกเดินทำงสู่ประเทศญ่ีปุ่น โดยเท่ียวบินท่ี  JL 708 

( บริการอาหารร้อน และ น า้ด่ืมบนเคร่ือง ) 
16.25 น. เดินทำงถึง สนามบินนาริตะ  ประเทศญ่ีปุ่น  ...  ( ใชเ้วลำรำวๆ 6 ชัว่โมง ) 

น ำท่ำนผำ่นขั้นตอนกำรตรวจคนเขำ้เมืองและรับกระเป๋ำสัมภำระเรียบร้อยแลว้ ... 
17.30 น. ไกดจ์ะน ำท่ำนไปข้ึนรถบสัท่ีเตรียมไว ้…  

18.30 น. เขำ้สู่ท่ีพกั   ....  Hedistar Narita Hotel   หรือเทยีบเท่า 
  ** จำกนั้น .. ใหท้่ำนไดมี้เวลำเดินเล่น ชมเมืองนำริตะ ตำมอธัยำศยั   

  หรือ จะเลือกน่ัง ชัทเทลิ บัส โรงแรม เพือ่ไปช้อปป้ิงที ่ห้าง อิออน มอลล์  ทีอ่ยู่บริเวณใกล้เคียงได้ ...  
 
 
 

วนัท่ีสองของกำรเดินทำง นาริตะ - โตเกยีว – โอไดบะ – ถ่ายรูปเทพเีสรีภาพจ าลอง และ สะพานสายรุ้ง –  
วดัอาซากุสะ – ถ่ายรูปกบัโตเกยีว สกายทรี – อุทยานฮาโกเน่ – หุบเขาโอวาคุดานิ –  
ถ่ายรูปกบัทะเลสาบอาชิ – โรงแรม + ออนเซ็น 
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เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
จำกนั้น ... ท ำกำรเช็คเอำท ์และตรวจสอบสัมภำระ ก่อนออกเดินทำงไปยงั กรุงโตเกียว ... 
น ำท่ำนไปแวะท่ี โอไดบะ   เมืองใหม่ท่ีเกิดจำกกำรน ำขยะมำถมทะเล สร้ำงเป็นแผน่ดินข้ึนมำ  ใหท้่ำนไดแ้วะ
ถ่ำยรูปกบั “เทพเีสรีภาพจ าลอง”  ท่ีตั้งตระหง่ำนอยูต่รงโซน หำ้งสรรพสินคำ้  AQUA CITY   และมีฉำก
หลงัเป็น สะพานสายรุ้ง หรือ RAINBOW 
BRIDGE  ...   หลงัจำกนั้น   น ำท่ำนไปเขำ้
ชม  วดัอาซากุสะ หรือ วดัเซนโซจิ  
(Sensoji Temple) วดัท่ีวำ่กนัวำ่ เก่ำแก่
ท่ีสุดในกรุงโตเกียว ซ่ึงเคยเป็นวดัท่ี
เหล่ำโชกุนและซำมูไรใหค้วำมเล่ือมใสศรัทธำเป็นอยำ่งมำกในอดีต  น ำท่ำนนมสักำร องค์เจ้าแม่กวนอิมท
องค า ท่ีประดิษฐำนในวหิำรหลงัใหญ่ (อยูห่ลงัฉำกม่ำนกั้น)  และ ถ่ำยภำพเป็นท่ีระลึกกบั “คำมินำริมง 
(ประตูฟ้ำค ำรณ)”  ซ่ึงมีโคมไฟสีแดงท่ีไดช่ื้อวำ่เป็น “โคมไฟท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก” มีควำมสูงใหญ่ถึง 4.5 
เมตร  อีกทั้งยงัมี  “ถนนนากามิเสะ” ถนนร้ำนคำ้แหล่งรวมสินคำ้ของท่ีระลึกต่ำงๆ มำกมำย   .... จำกนั้นจะ
ขอพำทุกท่ำนไปยนืถ่ำยรูป กบั TOKYO SKY TREE  ท่ีบริเวณสะพานข้ามแม่น า้สุมิดะ (ใกล้วดัอาซากุสะ) 
โดยเป็นหอคอยส่งสัญญำณโทรทศัน์แห่งใหม่ของกรุงโตเกียว เปิดใหเ้ขำ้ชมเม่ือ 22 MAY 2012   มีควำมสูง
ท่ี 634 เมตร (แซงหนำ้โตเกียวทำวเวอร์ไป 301 เมตร) เป็นหอคอยส่งสัญญำณท่ีสูงท่ีสุดในโลก 

  **  อิสระ อาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย กบัร้านค้ามากมาย บริเวณหน้าวัดอาซากสุะ **  
ในช่วงบ่ำย ...  น ำท่ำนเดินทำงไปตำมเส้นทำงไฮเวยเ์ดินทำงเขำ้สู่ อุทยำนแห่งชำติ ฟูจิ-ฮำโกเน่    น ำท่ำนนัง่
รถบสัข้ึนสู่ หุบเขาโอวาคุดานิ (Owakudani)  หรือหุบเขำก ำมะถนั บริเวณดำ้นบนจะอบอวลไปดว้ยกล่ิน
ไอก ำมะถันท่ีคุกรุ่นลอยจำกใต้ดิน ซ่ึงเป็นผลพวงมำจำกกำรระเบิดของ ภูเขำฮำโกเน่ เม่ือ 300 ปีก่อน 
นั่นเอง .. ท่ำนสำมำรถลองชิมไข่ด ำ ท่ีเช่ือกันว่ำหำกได้ทำนไข่ด ำ 1 ฟอง จะมีอำยุยืนยำวไปอีก 7 ปี  ...  
จำกนั้นให้ท่ำนไปถ่ำยรูปเก็บวิวทิวทศัน์ ท่ี  ทะเลสำบอำชิ (Lake Ashi) ซ่ึงเป็นทะเลสำบท่ีเกิดข้ึนหลงัจำก
กำรปะทุของภูเขำไฟฮำโกเน่ เม่ือ 3,000 ปีก่อน  ... 

 เขำ้สู่ท่ีพกั   …  Fuji Hakone Land Schole Plaza Hotel  หรือเทียบเท่ำ  
 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารในโรงแรม  ** พเิศษ ขาปูยกัษ์ ไม่อ้ัน  ทานให้เต็มที ่** 
หลังอาหาร .. ให้ท่านได้ด่ืมด า่กับบรรยากาศการแช่ออนเซ็น หรือ แช่น า้แร่ ในแบบฉบับชาวญีปุ่่น  โดยท่ีมี
ความเช่ือว่า จะคลายความเหน่ือยล้า และ ผิวพรรณจะสวยงามเปล่งปลั่งกลับมามชีีวิตชีวาได้ตามเดิม 
 

วนัท่ีสำมของกำรเดินทำง โรงแรม – ภูเขาไฟฟูจิ (ช้ัน 5 หรือ ขึน้กบัสภาพอากาศ) – ศูนย์จ าลองแผ่นดินไหว –  
ทะเลสาบฮามานะ – นาโกย่า – โรงแรม 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
  จำกนั้น .. ท ำกำรเช็คเอำท ์และตรวจสอบสัมภำระ ก่อนออกเดินทำง 

พำทุกท่ำนไปยงั  ภูเขาไฟฟูจิ  ซ่ึงถือกนัวำ่เป็นภูเขำท่ีสวยท่ีสุดและมีควำมศกัด์ิสิทธ์ิส ำหรับชำวญ่ีปุ่นเป็น
อย่ำงมำก โดยจะมีควำมสูงอยู่ท่ี 3,776 เมตร และรถบสัสำมำรถพำท่ำนข้ึนไปยงัชั้น 5 (ขึน้อยู่กับสภาพ
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อากาศ) จำกทั้งหมด 10 ชั้น  เพื่อข้ึนไปชมศำลเจำ้ฟูจิ และไดถ่้ำยรูปจำกบนนั้น พร้อมกบัยงัมีร้ำนคำ้ขำย
ของท่ีระลึกให้ท่ำนไดเ้ลือกซ้ือ .. จำกนั้น ขอน ำท่ำนไปยงั ศูนย์จ าลองแผ่นดินไหว  หรือ FUJINOEKI  ซ่ึง
ตั้งอยูบ่ริเวณใกล้ๆ  กบัภูเขำไฟฟูจิ  โดยภำยในมีห้องจดัแสดงขอ้มูลกำรปะทุของภูเขำไฟจำกทุกมุมโลก  มี
ห้องจดัฉำกกำรเกิดแผน่ดินไหว และ ควำมแรงของกำรสั่นสะเทือนในระดบัริคเตอร์ต่ำงๆกนั .. รวมไปถึง
กำรเสนอแนวทำงกำรเอำตวัรอดจำกส่ิงกีดขวำงต่ำงๆ หลงัจำกเกิดแผน่ดินไหวไปแลว้เป็นตน้  ..  
**  อิสระ อาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย กบัร้านค้ามากมาย บริเวณทะเลสาบคาวากจิูโกะ ** 

ไดเ้วลำอนัสมควร  ออกเดินทำงไปยงั  ทะเลสาบฮามานะ  ( Lake 
Hamana ) เป็นทะเลสำบท่ีใหญ่ท่ีสุดอยู่ตรงชำยฝ่ังมหำสมุทรแป
ซิฟิคฝ่ังตะวนัตก ซ่ึงเดิมทีเป็นเพียงทะเลสำบน ้ ำจืด แต่ทว่ำในปี 
1498 นั้นไดเ้กิดแผน่ดินไหวข้ึนจนท ำให้น ้ ำจำกทะเลไหลมำผสม
รวมกนัจนบดัน้ีกลำยสภำพเป็นทะเลสำบน ้ ำเค็มไป และท่ีแห่งน้ี
ยงัเป็นแหล่งเพำะพนัธ์ุปลำไหลท่ีดีท่ีสุดแห่งหน่ึงของประเทศอีก

ด้วย ซ่ึงผลิตภณัฑ์ท่ีท ำจำกปลำไหลก็มีให้เลือกซ้ือมำกมำย ณ จุดแวะพกัรถตรงบริเวณน้ีอีกด้วย    ...  
หลงัจำกนั้น  เดินทำงไปยงั เมืองนาโกย่า ( Nagoya )  เมืองใหญ่อนัดบั 3 และประชำกรมำกเป็นอนัดบั 4   
ของประเทศญ่ีปุ่น 

เขำ้สู่ท่ีพกั   …  Nagoya Sakae Tokyu Rei Hotel  หรือเทียบเท่ำ  
**  จำกนั้นใหท้่ำนอิสระ เดินเล่น รอบๆ บริเวณโรงแรม  หรือจะลองนัง่รถไฟไปยงัท่ีต่ำงๆ ของเมืองก็ได ้

 

วนัท่ีส่ีของกำรเดินทำง นาโกย่า – อสิระ เดินเล่น ช้อปป้ิง ตามอธัยาศัยณ ย่านซาคาเอะ 

(ซ้ือทวัร์เสริมพเิศษ ปราสาทนาโกย่า และ วัดโอสุ คันนอน  เดินทางโดยรถไฟ  

พร้อมไกด์น าทาง) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

**  ในวันน้ี  ให้ท่านมีเวลาช้อปป้ิงเต็มที่ตามอัธยาศัย   ( โดยไม่มีรถบัส บริการ)   
แนะน า  ย่านซาคาเอะ ( Sakae ) ของเมืองนาโกย่า   หากว่าไม่รู้จะไป
ที่ไหนดี  ลองมาที่ย่านน้ี  ทา่นจะได้เดินเล่นช้อปป้ิง กบัห้างร้านต่างๆ 

ร้านอาหาร ฯลฯ  รวมไปถึง Nagoya TV Tower  ตั้งตระหง่านอยู่ ณ 
บริเวณน้ี โดยที่เป็น TV Tower  แห่งแรกของประเทศญ่ีปุ่น สร้างเสรจ็
ในปี 1954  มีความสูง 180 เมตร 

หรือ ท่ำนสำมำรถใชบ้ริกำรทวัร์เสริมพิเศษ  รำคำท่ำนละ 800 บำท
เดินทำงโดยรถไฟใตดิ้น  และมีไกดน์ ำทำง โดยจะพำไปยงั  ปราสาทนา

โกย่า  ( Nagoya Castle )  ปราสาทที่มีความสวยงามไม่แพ้ปราสาทอื่นๆ 
ของญ่ีปุ่น ถูกสร้างในปี ค.ศ. 1612 โดย โชกุนโตกุงาวะ อเิอะยาส ุและ 

ถูกท าลายในช่วงสงครามโลกคร้ังที่ 2 และ ได้รับการสร้างขึ้นใหม่ในปี 

ค.ศ. 1959 … ภายในปราสาทแห่งน้ีได้เกบ็รวบรวมสิ่งล า้ค่าทาง
ประวัติศาสตร์ และ ศิลปะอันงดงามอนัรวมไปถึง ปลาจิโฮโกะ1 คู่ ซ่ึงมีลักษณะคล้ายปลาโลมาที่ท  าด้วย

ทองค าบนยอดปราสาท  และวดัโอสุ คนันง (Osu Kannon Temple) ซ่ึงเป็นวัดที่มีช่ือเสยีงมากที่สดุใน
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เมืองนาโกย่า .. โดยของเดิมจะต้ังอยู่ที่เมืองกฟุิ แต่ทว่าในปี 1612 โชกุนโทกุกาวะ อิเอะยาส ุได้สั่งให้ย้าย

มาไว้ ณ ที่ปัจจุบันน้ี .. และตัวอาคารหลักน้ันได้รับการซ่อมแซมไปเม่ือช่วงศตวรรษที่ 20 น่ีเอง  รวมทั้ง

บริเวณใกล้ๆ ยังมีย่านเดินเล่นให้ทุกทา่นได้ผ่อนคลายน า้หนักกระเป๋าสตางค์ อกีด้วย 
 
**และ เน่ืองจากเป็นวนัฟรี อิสระ ... จึงให้ท่านได้ อิสระกับการเลือกเมนูโปรด ในช่วงกลางวนั และ เยน็  
กันตามอัธยาศัย  ไม่ว่าจะเป็น  ราเมน  ข้าวหน้าหม ู ข้าวแกงกระหร่ี  หรือ ท่านจะลองหาร้านอาหารท่ีมีเมนู  
“ไก่โคชิน”  COCHIN CHICKEN  คือ หน่ึงในสามของไก่บ้าน ท่ีมช่ืีอเสียงท่ีสุดของญีปุ่่น  และในเมืองนา
โกย่า มกัจะมร้ีานอาหารท่ีใช้ไก่ชนิดนี ้อยู่ด้วย   
  
เขำ้สู่ท่ีพกั   …  Nagoya Sakae Tokyu Rei Hotel  หรือเทียบเท่ำ  

 

วนัท่ีหำ้ของกำรเดินทำง นาโกย่า – สนามบินชูบุ เซนแทร์ – สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
  หลงัจำกนั้น เช็คเอำท ์และตรวจสอบกระเป๋ำสัมภำระก่อนออกเดินทำง 
07.00 น. ถึง สนามบินชูบุ เซนแทร์   นาโกย่า  .. ท ำกำรเช็คอิน และโหลดกระเป๋ำสัมภำระ 
  ( ทำงสำยกำรบินใหน้ ้ำหนกักระเป๋ำต่อท่ำน ไม่เกิน  46  กิโลกรัม ) 

10.10 น.  ออกเดินทำงสู่  กรุงเทพฯ  โดย  สายการบิน เจแปน แอร์ไลน์  เท่ียวบินท่ี   JL 737 

  ( บริการอาหารร้อน และ น า้ด่ืมบนเคร่ือง ) 
13.55 น. เดินทำงถึง  สนำมบินสุวรรณภูมิ   กรุงเทพฯ   .. โดยสวสัดิภำพ 
 

**************************************************************** 
(ส ำหรับรำยกำรทอ่งเทีย่ว ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำรปรับเปลีย่นเพือ่ควำมเหมำะสมตำมสภำพอำกำศ และกำรจรำจร      

ในแตล่ะวัน โดยมไิดแ้จง้ลว่งหนำ้ เพือ่ผลประโยชนแ์ละควำมปลอดภยัของลกูคำ้เป็นส ำคญั) 
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กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอยีดทุกข้อ 

หมายเหตุ 
  

1. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในกำรท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่ำชดเชยควำมเสียหำย อนัเกิดจำกเหตุสุดวิสัยท่ีทำง 
บริษทัฯ ไม่สำมำรถควบคุมได ้เช่น กำรนดัหยดุงำน, จลำจล,กำรล่ำชำ้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน รวมถึงกรณี
ท่ีกองตรวจคนเขำ้เมืองไม่อนุญำตให้เดินทำงออกหรือกองตรวจคนเขำ้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญำต
ให้เขำ้เมือง รวมทั้งในกรณีท่ีท่ำนจะใชห้นงัสือเดินทำงรำชกำร (เล่มสีน ้ ำเงิน) เดินทำง หำกท่ำนถูกปฏิเสธ
กำรเดินทำงเขำ้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง      
2. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงโปรแกรมรำยกำรท่องเท่ียว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ 
3. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงอตัรำค่ำบริกำร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ 
4. กรณีท่ีคณะไม่ครบจ ำนวน 15 ท่ำน ทำงบริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในกำรงดออกเดินทำง โดยทำงบริษัทฯ  
จะแจง้ใหท้่ำนทรำบล่วงหนำ้ 14 วนัก่อนกำรเดินทำง  
5. เม่ือท่ำนท ำกำรซ้ือโปรแกรมทวัร์ ทำงบริษทัฯจะถือวำ่ท่ำนรับทรำบและยอมรับเง่ือนไขของหมำยเหตุทุก
ขอ้แลว้ 
 

ในกรณีทีลู่กค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ 
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผดิชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งส้ิน 

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนีขึ้น้อยู่กบัสภาวะอากาศ 
และเหตุสุดวสัิยต่าง ๆ ทีไ่ม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะค านึงถึงผลประโยชน์และ 

ความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นส าคัญ 

 

東京ー名古屋 
TOKYO - NAGOYA 

5 วนั 3 คืน  
สายการบินเจแปน แอร์ไลน์  ( JL ) 

 
ก าหนดการเดินทาง 

ผู้ใหญ่พกั
ห้องละ 2 
ท่าน 

เด็กมเีตียง
พกักบั
ผู้ใหญ่ 1 
ท่าน 

เด็กไม่มี
เตียงพกั
กบัผู้ใหญ่ 
2 ท่าน 

พกัเดี่ยว
เพิม่ 

วนัที ่  5-9 , 12-16 , 19-23 , 26-30   ตุลาคม   29,991.-   29,991.-   28,991.-   7,900.- 

 

*** ราคาเด็กทารก [เดก็อายไุม่เกนิ 2 ขวบ]   8,000 บาท / ท่าน *** 
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***ราคาทัวร์ข้างต้นยงัไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ 
ท่านละ 4,000 เยน /ทริป/ต่อท่าน***  ( เกบ็ทปิก่อนการเดินทาง ที ่สนามบินสุวรรณภูมิ ) 

** โปรแกรมอำจจะมีกำรปรับเปล่ียนตำมควำมเหมำะสมของสภำพอำกำศและฤดูกำล ** 
 

 

 

เง่ือนไขการให้บริการ 
1. การเดินทางในแต่ละคร้ังจะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 20 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวนดังกล่าว  
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงราคาหรือยกเลกิการเดินทาง 
2. ในกรณีทีลู่กค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีข่องบริษัทฯเพ่ือเช็คว่ากรุ๊ปมีการ    
 คอนเฟริมเดินทางก่อนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน 
3. การช าระค่าบริการ 
    3.1 กรุณำช ำระมดัจ ำ ท่ำนละ 15,000 บำท  
    3.2 กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนทีเ่หลือ 30 วนัก่อนออกเดินทาง 

 
4.การยกเลกิการเดินทาง 
      เน่ืองจากเป็นราคาตั๋วโปรโมช่ัน หลงัจากท าการจองทวัร์และช าระเงินค่าทวัร์แล้ว  จะไม่สามารถขอยกเลกิ เล่ือน หรือขอคืน

เงินได้ในทุกกรณ ี และ  กรณีทีก่องตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้า
ประเทศที่ระบุ ไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะไม่คืนค่าทวัร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน  รวมถึงเม่ือท่านจะของด
การใช้บริการใดๆ ตามโปรแกรมทวัร์ หรือ ไม่เดินทางพร้อมคณะ  ถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการหรือค่าใช้จ่าย
ใดๆ กบัทางบริษัทได้ 

 
**ส าคัญ!! บริษัท ท าธุรกจิเพ่ือการท่องเที่ยวเท่าน้ัน ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นโดยผดิกฎหมายและ 

ในข้ันตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและญีปุ่่น ขึน้อยู่กบัการพจิารณาของเจ้าหน้าทีเ่ท่าน้ัน  
ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทั้งส้ิน** 
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อตัราค่าบริการนี้รวม 
1.ค่ำตัว๋โดยสำรเคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยดั ท่ีระบุวนัเดินทำงไปกลบัพร้อมคณะ พร้อมค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่งตำมรำยกำร
ทวัร์ขำ้งตน้ (ไม่สำมำรถเล่ือนวนัเดินทำงได)้ 
2. ค่ำท่ีพกัหอ้งละ 2-3 ท่ำน ตำมโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรำยกำร หรือ ระดบัเทียบเท่ำ 

** ในกรณีที่ท่านจองห้องพกัแบบ TRIPLE [ 2 เตียง+1 ที่นอนเสริม ] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหารห้องพกัแบบ 
TRIPLE ได้ ทางบริษทัอาจมีการจัดห้องพกัให้ตามความเหมาะสมต่อไป ** 

3. ค่ำอำหำร ค่ำเขำ้ชม และ ค่ำยำนพำหนะทุกชนิด ตำมท่ีระบุไวใ้นรำยกำรทวัร์ขำ้งตน้ 
4. เจำ้หนำ้ท่ีบริษทั ฯ คอยอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง 
5. ค่ำน ้ำหนกัสัมภำระรวมในตัว๋เคร่ืองบิน 46 กิโลกรัม ค่ำประกนัวนิำศภยัเคร่ืองบินตำมเง่ือนไขของแต่ละสำยกำรบินท่ีมีกำร

เรียกเก็บ 
6. ค่ำประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวำ่งกำรเดินทำง คุม้ครองในวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท  
 ค่ำรักษำพยำบำลกรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินท่ำนละ  200,000 บำท ตำมเง่ือนไขของกรมธรรม์  
 
อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 1. ค่ำท ำหนงัสือเดินทำงไทย และเอกสำรต่ำงดำ้วต่ำงๆ 
 2. ค่ำใชจ่้ำยอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือท่ีระบุ อำทิเช่น ค่ำอำหำร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจำกรำยกำร ค่ำซกัรีด ค่ำโทรศพัท ์ 
 3. ค่ำภำษีทุกรำยกำรคิดจำกยอดบริกำร, ค่ำภำษีเดินทำง (ถำ้มีกำรเรียกเก็บ) 
 4. ค่ำภำษีน ้ำมนั ท่ีสำยกำรบินเรียกเก็บเพิ่มภำยหลงัจำกทำงบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบิน 
 5. ค่ำทิปส ำหรับ คนขบัรถ / มคัคุเทศก ์/ หวัหนำ้ทวัร์    ท่ำนละ 4,000 เยน  ต่อท่ำน / ทริป 
           * (เก็บทิปก่อนกำรเดินทำง ณ สนำมบินสุวรรณภูมิ) * 
      6. ภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% และหกั ณ ท่ีจ่ำย 3% 

 
 
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซ้ือประกนัการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล  
เพิม่เติมกบัทางบริษัทได้ **  

- เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
- เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
**ความครอบคลุมผู้เอาประกนัทีม่ีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี **  
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท] 
**ความครอบคลุมผู้เอาประกนัทีม่ีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท] 
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รายละเอยีดเกี่ยวกบัมาตรการยกเว้นวซ่ีาเข้าประเทศญีปุ่่นให้กบัคนไทย  
จำกมำตรกำรยกเวน้วซ่ีำเขำ้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้บัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพ ำนกัระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15 วนั ไม่วำ่จะ
ดว้ยวตัถุประสงคเ์พื่อกำรท่องเท่ียว เยีย่มญำติ หรือธุรกิจ อำจจะมีกำร ถูกตรวจสอบเอกสำรในขั้นตอนกำรตรวจคนเขำ้เมือง เพื่อ
เป็นกำรยนืยนัวำ่มีคุณสมบติัในกำรเขำ้ ประเทศญ่ีปุ่น 
 
**เอกสำรท่ีอำจจะตอ้งใชใ้นกำรพิจำรณำกำรอนุญำตใหเ้ขำ้ประเทศ – ตัว๋เคร่ืองบินและเอกสำรเร่ืองท่ีพกัทำงบริษทัจะจดัเตรียม
ใหก้บัลูกทวัร์ แต่ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บักำรพิจำรณำของกองตรวจคนเขำ้เมืองของญ่ีปุ่น** 
1. ตัว๋เคร่ืองบินขำออกจำกประเทศญ่ีปุ่น  
2. ส่ิงท่ียนืยนัวำ่ท่ำนสำมำรถรับผดิชอบค่ำใชจ่้ำยท่ีอำจเกิดข้ึนระหวำ่งท่ีพ  ำนกัในประเทศญ่ีปุ่น  
    (เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 
3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมำยเลขโทรศพัทท่ี์ติดต่อไดร้ะหวำ่งท่ีพ  ำนกัในประเทศญ่ีปุ่น (เช่น คน รู้จกั โรงแรม และอ่ืนๆ) 
4. ก ำหนดกำรเดินทำงระหวำ่งท่ีพ  ำนกัในประเทศญ่ีปุ่น 

 

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (ส าหรับกรณกีารเข้าประเทศญีปุ่่นตามมาตรการยกเว้นวซ่ีา) 
1. หนงัสือเดินทำงอิเล็กทรอนิกส์ท่ียงัมีอำยกุำรใชง้ำนเหลืออยู ่
2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท ำในประเทศญ่ีปุ่นจะตอ้งไม่เป็นส่ิงท่ีขดัต่อกฎหมำย และเขำ้ข่ำยคุณสมบติัเพื่อกำรพ ำนกัระยะสั้น 
3. ในขั้นตอนกำรขอเขำ้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลำกำรพ ำนกัไม่เกิน 15 วนั 
4. เป็นผูท่ี้ไม่มีประวติักำรถูกส่งตวักลบัจำกประเทศญ่ีปุ่น หรือมิไดอ้ยูใ่นระยะเวลำของกำรถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขำ้ประเทศ และไม่
เขำ้ข่ำยคุณสมบติัท่ีอำจจะถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขำ้ประเทศ 

 
 

หมายเหตุ :  
 1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนกำรเดินทำงในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไม่ถึง 20 ท่ำน 
 2. ขอสงวนสิทธ์ิกำรเก็บค่ำน ้ ำมนัและภำษีสนำมบินทุกแห่งเพิ่ม หำกสำยกำรบินมีกำรปรับข้ึนก่อนวนัเดินทำง 
 3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้อนัเน่ืองจำกสำเหตุต่ำงๆ 
 4. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หำกเกิดกรณีควำมล่ำชำ้จำกสำยกำรบิน, กำรประทว้ง, กำรนดัหยดุงำน, กำรก่อกำร
จลำจล, ภยัธรรมชำติ, กำรน ำส่ิงของผดิกฎหมำย ซ่ึงอยูน่อกเหนือควำมรับผิดชอบของบริษทัฯ 
 5. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หำกเกิดส่ิงของสูญหำย อนัเน่ืองเกิดจำกควำมประมำทของท่ำน, เกิดจำกกำร
โจรกรรม และ อุบติัเหตุจำกควำมประมำทของนกัท่องเท่ียวเอง 
 6. เม่ือท่ำนตกลงช ำระเงินมดัจ ำหรือค่ำทวัร์ทั้งหมดกบัทำงบริษทัฯ แลว้ ทำงบริษทัฯ จะถือวำ่ท่ำนไดย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลง
ต่ำงๆ ทั้งหมด 
 7. ส ำหรับผูเ้ดินทำงท่ีอำยไุม่ถึง 18 ปี และไม่ไดเ้ดินทำงกบับิดำ มำรดำ ตอ้งมีจดหมำยยนิยอมใหบุ้ตรเดินทำงไปต่ำงประเทศ
จำกบิดำหรือมำรดำแนบมำดว้ย 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนีขึ้น้อยู่กบัสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และ
ราคาอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึน้อยู่กับอตัราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน 

 


