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HILIGHT JAPAN B [OSAKA-TOKYO] 6D4N 

เดนิทางมกราคม-มนีาคม ราคาเร ิม่ตน้ 43,991 บาท 

โดยสารการบนิไทย 
ไฮไลท ์ทวัร ์ 

- สมัผสัประสบการณ์พเิศษ น ัง่รถไฟชนิคนัเซน 

- ชมศาลเจา้ฮาโกเน ่แวะชมิไขด่ าทีโ่อวาคดุาน ิ

- สนกุสนานกบักจิกรรม ณ ลานสก ีเพลดิเพลนิชมโอชโินะฮคัไก 

- ชมการแสดงไฟที ่NABANA NO SATO 

- สกัการะวดัดงั วดัคนิคาคจุ ิศาลเจา้ฟชูมิอินิาร ิวดันารติะ 

- เรยีนรูแ้ละรบัมอืแผน่ดนิไหวที ่ศนูยจ์ าลองแผน่ดนิไหว 

- ผอ่นคลายกบัการแชน่ า้จากแรธ่รรมชาตสิไตลญ์ีปุ่่ น 1 คนื 

- ชอ้ปป้ิงจใุจยา่นการคา้ชือ่ดงั ชนิจกู ุ/ ออิอน 
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Day 1 สนามบนิสวุรรณภมุ ิ

 20.00 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิประตหูมายเลข 2 เคานเ์ตอร ์C สายการบนิไทย   

เจา้หนา้ทีจ่ากบรษัิท คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร และสมัภาระ 

23.15 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนิคนัไซ ประเทศญีปุ่่ น สายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่ TG 622 

Day 2 

สนามบนิคนัไซ – วดัคนิคาคจุ ิ– ศาลเจา้ฟชูมิอินิาร ิ– NABANA NO SATO [ชมการแสดงไฟ]  

06.25 น. เดนิทางถงึ สนามบนิคนัไซ ประเทศญีปุ่่ น น าทา่นผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร          

น าท่านเดินทางสู่ วดัคนิคาคุจ ิหรอื ปราสาททอง สรา้งโดยโชกุน อาชคิางะโยชมิิส ึเพื่อเป็นสถานที่พักผ่อน 

ปราสาท 2 ชัน้บนถกูปิดโดยรอบดว้ยทองค าเปลวอยา่งสวยงาม ใหท้า่นไดด้ืม่ด า่กับความงามของตัวปราสาททีส่ะทอ้น

กับสระน ้าทีใ่สสะอาด จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ศาลเจา้ฟูชมิอินิาร ิหรอื ศาลเจา้พ่อจิง้จอกขาว สรา้งในศตวรรษที ่9 

โดยชาวนาเพื่อบูชาสนัุขจิง้จอกทีเ่ชือ่กันว่าเป็นทูตสง่สาสน์ของเทพเจา้แห่งการเก็บเกีย่ว ภายในศาลเจา้มเีสาโทรอิิ

จ านวนมากเรยีงกนัจนกลายเป็นอโุมงคเ์สาโทรอิทิีม่คีวามยาวประมาณ 4 กโิลเมตร 

   เทีย่ง            รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

   บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่NABANA NO SATO นัน้เป็นธมีปารค์ ขนาดใหญใ่นเมอืงนากาชมิ่า ซึง่ทกุปีจะมกีารจัดแสดงไฟ 

LEDs หลายลา้นดวง และบางจดุก็มกีารจัดแสดงแสงสปีระกอบเสยีงเพลงซะดว้ย โดยธมีงานสว่นใหญ่จะเกีย่วกบั

ธรรมชาต ิสายน ้า อโุมงคแ์หง่แสง สวนดอกไมท้ีเ่นรมติขึน้จากดวงไฟ เป็นตน้ โดยงานแสดงไฟแหง่นีถ้อืเป็นหนึง่ใน

งานเทศกาลทีใ่หญ่ทีส่ดุในญีปุ่่ นอกีดว้ย  

 เย็น อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั ภายใน NABANA NO SATO           

เดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั NAGOYA HOTEL  หรอืเทยีบเทา่  

   วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง เย็น โรงแรมทีพ่กั 

1 สนามบนิสวุรรณภมู-ิสนามบนิคันไซ     

2 
สนามบนิคนัไซ- วดัคนิคาคจุ-ิ ศาลเจา้ฟชูมิอินิาร-ิ NABANA NO 

SATO [ชมการแสดงไฟ] 
   

NAGOYA HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

 

3 
น่ังรถไฟชนิคนัเซน-ฮาโกเน่-หบุเขาโอวาคดุาน-ิผา่นชมทะเลสาบอา

ช-ิศาลเจา้ฮาโกเน่    

FUJI  HOTEL [♨] 
หรอืเทยีบเทา่ 

 

4 
กจิกรรม ณ ลานสก-ีบอ่น ้าศักดิส์ทิธิโ์อชโินะฮคัไก-ศนูยจ์ าลอง

แผน่ดนิไหว-โตเกยีว- ชอ้ปป้ิงชนิจกู ุ    

TOKYO HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

 

5 อสิระเต็มวนั หรอืเลอืกซือ้ทวัรเ์สรมิโตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์    

TOKYO HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 

 

6 วดันารติะ-ออิอน-สนามบนินารติะ-กรุงเทพฯ    

รายละเอยีดการเดนิทาง 
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Day 3 

น ัง่รถไฟชนิคนัเซน – ฮาโกเน ่– หบุเขาโอวาคดุาน ิ– ผา่นชมทะเลสาบอาช ิ– ศาลเจา้ฮาโกเน ่

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสู ่สถานรีถไฟชนิคนัเซน เพือ่ใหท้า่นไดส้มัผัสประสบการณ์ น่ังรถไฟชนิคันเซน หรอื รถไฟหัวกระสนุ 

ดว้ยความเร็วสงูสดุเฉลีย่ 240 ก.ม./ชม. 

  เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

  บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่อุทยานแหง่ชาตฮิาโกเน ่ตัง้อยูใ่นจังหวดัคะนะงะวะ ชือ่เสยีงในดา้นน ้าพุรอ้นซึง่เกดิจากความรอ้น

ของภเูขาไฟรวมทัง้ยังมทีวิทศันข์องภเูขาไฟฟจูทิีส่วยงาม หุบเขาโอวาคุดาน ิทีย่ังครุกรุ่นดว้ยควนัจากบอ่ก ามะถัน

เดอืดอยูต่ลอดเวลา ชมบอ่น ้าแร่ก ามะถันซึง่สามารถตม้ไขใ่หส้กุได ้โดยชาวญีปุ่่ นมคีวามเชือ่วา่หากไดท้านไขด่ าหนึง่

ฟองจะสามารถท าใหอ้ายุยนืยาวขึน้อกีประมาณ 7 ปี ผา่นชมทะเลสาบอาช ิกบัเรอืแฟนตาซโีจรสลัด ชมความงาม

ของทะเลสาบอนัดับหนึง่ในญีปุ่่ น ซึง่ไดก้อ่ตวัจากลาวาของภเูขาไฟ ทา่นจะไดส้มัผัสกับทศันียภาพทีส่วยงามดัง่

ภาพวาดสะทอ้นลงสูท่ะเลสาบ จากนัน้เดนิทางสู ่ศาลเจา้ฮาโกเน ่ตัง้อยูด่า้นลา่งของภเูขาฮาโกเน่บรเิวณชายฝ่ังของ

ทะเลสาบอาช ิสงัเกตงุ่ายๆคอืจะมเีสารโ์ทรอิสิแีดงตัง้เดน่อยูใ่นทะเลสาบ และทางเดนิไปยังศาลเจา้โดยสองขา้งทาง

จะมตีะเกยีงแขวนเรยีงรายอยูต่ลอดทาง ภายในศาลเจา้นัน้มบีรรยากาศทีเ่งยีบสงบอยูท่า่มกลางตน้ไมใ้หญ ่มคีวาม

สวยงามตลอดทัง้ปี 

เย็น  น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก FUJI HOTEL หรอืเทยีบเทา่      

  รับประทานอาหารค า่ ณ โรงแรม / ผอ่นคลายกับการแชน่ ้าจากแร่ธรรมชาตสิไตลญ์ีปุ่่ น  

Day 4 

กจิกรรม ณ ลานสก ี– บอ่น า้ศกัด ิส์ทิธ ิโ์อชโินะฮคัไก – ศนูยจ์ าลองแผน่ดนิไหว – โตเกยีว– ชอ้ปป้ิงชนิจกู ุ

 เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทาง สมัผสัความสนุกสนาน ณ ลานสก ีเพือ่พบกบัลานหมิะสขีาวทีม่แีบค๊กราวนเ์ป็นภเูขาไฟฟจู.ิ.ใหท้า่น

ไดส้นุกไปกบัการถา่ยรูปกับลานหมิะสขีาวตระการตา หรอืจะเลอืกจา่ยเงนิเพิม่เพือ่ เลน่กระดานลืน่แบบญีปุ่่ น หรอืที่

เรยีกวา่ “โซร”ิ (Sori) แบบเต็มที ่(ราคานี ้ไมไ่ดร้วมคา่เชา่อุปกรณเ์ลน่สก ีชนดิอืน่ รวมไปถงึชุดเลน่สก ีแตอ่ยา่ง

ใด และ หมิะจะมากหรอืนอ้ย ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ ในช่วงเวลาน ัน้ๆ ทางบรษิทัจะขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลง

สถานทีเ่ลน่สก ีโดยรกัษาสทิธิข์องลกูคา้เป็นส าคญั )  จากนัน้...ไดเ้วลาเดนิทางไปยัง  หมูบ่า้นโอชโินะฮกัไค 

(Oshino Hakkai Village) เป็นจดุทอ่งเทีย่วทีส่รา้งเป็นหมูบ่า้นเล็กๆทีม่ฉีากหลงัเป็น ภเูขาไฟฟจู ิประกอบดว้ยบอ่

น ้า 8 บอ่ในโอชโินะ ตัง้อยูร่ะหวา่งทะเลสาบคาวากจูโิกะ(Lake Kawaguchiko) กับทะเลสาบยามานาคาโกะ(Lake 

Yamanakako) ซึง่เป็นพืน้ทีเ่กา่ของทะเลสาบแหง่ที ่6 ทีแ่หง้ขอดไปเมือ่ 200-300 ปีทีผ่่านมา บอ่น ้าทัง้ 8 นีเ้ป็นน ้า

จากหมิะทีล่ะลายในชว่งฤดรูอ้นทีไ่หลมาจากทางลาดใกล ้ๆ ภเูขาไฟฟจูผิ่านหนิลาวาทีม่รีูพรุนอายุกวา่ 80 ปี ท าใหน้ ้าใส

สะอาดเป็นพเิศษ  ถัดไปอกีบอ่หนึง่ นักทอ่งเทีย่วสามารถดืม่น ้าเย็นจากแหลง่น ้าไดโ้ดยตรง นอกจากนีย้ังมรีา้นอาหาร 

รา้นจ าหน่ายของทีร่ะลกึและซุม้รอบๆบอ่ ทีข่ายทัง้ผัก ขนมหวาน ผักดอง งานฝีมอืและผลติภัณฑท์อ้งถิน่อืน่ๆ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหาร ณ รา้นอาหาร 

  บา่ย สูน่ าทา่นเดนิทางสู ่ศูนยจ์ าลองแผ่นดนิไหว หรอื FUJINOEKI โดยภายในมหีอ้งจัดแสดงขอ้มูลการปะทขุองภูเขา

ไฟจากทกุมุมโลก มหีอ้งจัดฉากการเกดิแผ่นดนิไหว และ ความแรงของการสัน่สะเทอืนในระดับรคิเตอรต์า่งๆกนั รวมไป
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ถงึการเสนอแนวทางการเอาตัวรอดจากสิง่กดีขวางต่างๆ หลังจากเกดิแผ่นดนิไหวไปแลว้จากนัน้จะปิดทา้ยดว้ยโซนช ้

อปป้ิงสนิคา้ต่างๆ มากมายทีเ่ป็นโปรดักสข์องญี่ปุ่ นอกีดว้ย น าท่านเดนิทางสู ่ย่านชอ้ปป้ิงชนิจูกุ ใหท้่านอสิระและ

เพลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมายและ เครือ่งใชไ้ฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูปดจิติอล นาฬกิา เครือ่งเลน่เกมส ์หรอืสนิคา้

ทีจ่ะเอาใจคณุผูห้ญงิดว้ยกระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้ แบรนดเ์นม เสือ้ผา้แฟชัน่ส าหรับวัยรุ่น เครือ่งส าอางยีห่อ้ดงัของญีปุ่่ น

ไมว่า่จะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอืน่ๆ 

เย็น  อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั       

  เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก TOKYO  HOTEL หรอืเทยีบเทา่   

 Day 5 

อสิระเต็มวนั หรอืเลอืกซือ้ทวัรเ์สรมิโตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

  ***  ใหอ้สิระทกุทา่น ตามอธัยาศยั   //   ไมม่รีถบสับรกิาร *** 

  ***  สามารถซือ้ตั๋วรถไฟ เพือ่ไปเทีย่วยังย่านชอ้ปป้ิงตา่งๆ ของ โตเกยีว ได ้... เชน่ ย่านกนิซา่ , อเูอโนะ ,   โดยทา่น

สามารถถามขอ้มลูแตล่ะสถานทีไ่ดจ้ากไกด ์เพือ่การเดนิทางทีส่ะดวกทีส่ดุ 

  ***  สามารถซือ้ทัวรเ์สรมิ  ตั๋วดสินียแ์ลนด ์( ผูใ้หญ่ ทา่นละ 2,700 บาท  / เด็ก 2,000 บาท ) โดยไม่ไดร้วมคา่รถไฟ

ส าหรับเดนิทางไปดสินยีแ์ลนด ์แตอ่ยา่งใด  [ ราคานีอ้าจมกีารเปลีย่นแปลงได ้] 

  โตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์( Tokyo Disneyland )  ดนิแดนทีไ่ม่จ ากัดอายุของผูม้าเยอืน ... สวนสนุกนี้สรา้งขึน้ในปี 1983 

และเป็นดสินียแ์ลนดแ์ห่งแรกทีใ่หส้รา้งนอกอาณาบรเิวณของสหรัฐอเมรกิา .. ตืน่ตาตืน่ใจกับเครือ่งเลน่นานาชนดิใน

โซนต่างๆ  และ หากว่าเหนื่อยกับเครื่องเล่นแลว้ ท่านสามารถพักดูโชวพ์าเหรดตระการตาของเหล่าตัวการต์ูนดสินีย ์

Mickey & Minnie , Donald Duck , และผองเพื่อนทีม่คีวิมาเปิดตัวใหช้มกันไดต้ามเวลาทีท่างสวนสนุกก าหนดไวอ้กี

ดว้ย  (ซึง่มทีัง้รอบบา่ย และ หัวค า่)          

 ** อสิระ อาหารกลางวนัและอาหารเย็น ตามอธัยาศยั **  

เย็น  เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก TOKYO  HOTEL หรอืเทยีบเทา่         

Day 6 

วดันารติะ – ออิอน – สนามบนินารติะ – กรงุเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู ่วดันารติะ น าท่านนมัสการเทพเจา้แห่งไฟ ณ วัดนารติะ วัดทีม่ปีระวัตศิาสตร์อันเก่าแก่ ซึง่มีอายุ

ยาวนานมากกวา่ 1,000 ปี และยังเป็นวดัทีบ่ชูาเทพเจา้แห่งไฟ จากนัน้น าทา่นเดนิทางตอ่ไปชอ้ปป้ิงยังหา้งสรรพสนิคา้

ขนาดใหญ่ของนารติะ หา้งจสัโกอ้อิอน ใหท้า่นไดซ้ือ้ของฝากมากมายหลากหลายชนดิ อาทเิชน่ ขนมโมจ ิเบนโตะ 

ผลไมต้ามฤดกูาล และพเิศษสดุกบัรา้น 100 เยน ทีท่กุอยา่งในรา้นราคาเพยีง 100 เยนเทา่นัน้ 

เทีย่ง  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั  

จากนัน้น าทา่นสู ่สนามบนินารติะ เพือ่เดนิทางกลบัสู ่กรุงเทพฯ 

17.30 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 677 

22.30 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

********************************** 
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HILIGHT JAPAN B [OSAKA-TOKYO] BY TG 

ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญพ่กั

หอ้งละ 2 ทา่น 

เด็กมเีตยีงพกักบั

ผูใ้หญ ่1-2 ทา่น 

[อาย ุ8-12 ปี] 

เด็กไมม่เีตยีงพกั

กบัผูใ้หญ ่2 ทา่น 

[อาย ุ2-7 ปี] 

พกัเดีย่วเพิม่ 

12-17 มกราคม 2561 43,991 43,991 42,991 8,900 

02-07 กมุภาพันธ ์2561 45,991 45,991 44,991 8,900 

09-14 กมุภาพันธ ์2561 45,991 45,991 44,991 8,900 

16-21 กมุภาพันธ ์2561 45,991 45,991 44,991 8,900 

23-28 กมุภาพันธ ์2561 45,991 45,991 44,991 8,900 

28 กมุภาพันธ ์2561- 05 มนีาคม 2561 45,991 45,991 44,991 8,900 

09-14 มนีาคม 2561 45,991 45,991 44,991 8,900 

16-21 มนีาคม 2561 45,991 45,991 44,991 8,900 

** ราคาเด็กทารก [เด็กอายไุมเ่กนิ 2 ขวบ] 10,500 บาท / ทา่น ** 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศก ์

ทา่นละ 4,000 เยน /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** (เก็บทปิกอ่นการเดนิทาง ที ่สนามบนิสวุรรณภมู)ิ 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 
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เงือ่นไขการใชบ้รกิาร 

1. การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 20 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว  

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯเพือ่เชค็วา่กรุ๊ปมกีาร    

คอนเฟรมิเดนิทางกอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

3. การช าระคา่บรกิาร 

3.1 กรุณาช าระมัดจ า ทา่นละ 15,000 บาท  

3.2 กรุณาช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วนักอ่นออกเดนิทาง 

 

4. การยกเลกิการเดนิทาง 

4.1 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45-15 วนั ขอเก็บเงนิมัดจ าทัง้หมด  

4.2 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 14-7 วนัเดนิทาง ขอเก็บคา่ใชจ้่าย 100% ของราคาคา่ทวัรท์ัง้หมด 

4.3 ยกเวน้กรุป๊ทีอ่อกเดนิทางชว่งเทศกาลวนัหยุด เชน่ ปีใหม,่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตมีัดจ าทีน่ั่งกบัสาย การ

บนิและคา่มัดจ าทีพั่ก รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า หรอื คา่ทวัรท์ ัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ย

กรณีใดๆ 

4.4 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบุ ไวใ้น

รายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้ ** 

          **ส าคญั!! บรษัิท ท าธรุกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ ไมส่นับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศญีปุ่่ นโดยผดิกฎหมายและ 

                      ในขัน้ตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ไทยและญีปุ่่ น ขึน้อยู่กบัการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ทา่นัน้ 

     ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง ทางมัคคเุทศกไ์ม่สามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ัง้ส ิน้** 

4.5 เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง   

พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 

- กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดับชัน้ทีน่ั่งจากชัน้ประหยัดเป็นชัน้ธรุกจิ โดยใชค้ะแนนจากบัตรสะสมไมล ์จะตอ้ง

ด าเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วนัลว่งหนา้ และถา้โดยการช าระเงนิเพือ่อพัเกรดตอ้งกระท าทีเ่คานเ์ตอรส์นามบนิ ณ วนัเดนิทาง เทา่นัน้  

2. คา่ทีพั่กหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทยีบเทา่ 
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** ในกรณีทีท่า่นจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทีน่อนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจดัหารหอ้งพกั        

.แบบ TRIPLE ได ้ทางบรษิทัอาจมกีารจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป ** 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5. คา่น ้าหนักสมัภาระรวมในตั๋วเครือ่งบนิ [แอรเ์อเซยี 20 กโิล / การบนิไทย 30 กโิล / เจแปนแอรไ์ลนแ์ละออลนปิปอน 2 ใบ  ใบละไม่

เกนิ 23 กโิล] คา่ประกนัวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ 

6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์[ไมค่รอบคลมุประกนัสขุภาพ] 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิกบัทางบรษัิทได ้**  

- เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกว่า 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  

[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุัตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  

[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ(ทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศยกเลกิวซีา่ใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้

ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ15 **ถา้กรณีทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศใหก้ลบัมาใชว้ซีา่ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ในการขอวซีา่ตามที่

สถานทตูก าหนด) 

2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืทีร่ะบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการ คา่ซักรดี คา่โทรศพัท ์ 

3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

4. คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ 

5. คา่ทปิส าหรับคนขับรถ/มัคคเุทศก/์หัวหนา้ทัวร ์ทา่นละ 4,000 เยน  ตอ่ทา่น/ทรปิ (เก็บทปิกอ่นการเดนิทาง ณ สนามบนิ) 

6. ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั ไมว่า่จะดว้ย

วตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธรุกจิ อาจจะมกีาร ถกูตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง เพือ่เป็นการยนืยัน

วา่มคีณุสมบตัใินการเขา้ ประเทศญีปุ่่ น 

**เอกสารทีอ่าจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตัว๋เครือ่งบนิและเอกสารเรือ่งทีพั่กทางบรษัิทจะจัดเตรยีมใหก้บัลกู

ทวัร ์แตท่ัง้นีข้ ึน้อยู่กบัการพจิารณาของกองตรวจคนเขา้เมอืงของญีปุ่่ น** 

1. ตัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น  

2. สิง่ทีย่นืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขโทรศพัทท์ีต่ดิตอ่ไดร้ะหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (เชน่ คน รูจั้ก โรงแรม และอืน่ๆ) 

4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นตามมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางอเิล็กทรอนกิสท์ียั่งมอีายุการใชง้านเหลอือยู ่ไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน 
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2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบัตเิพือ่การพ านักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วนั 

4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวตักิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญีปุ่่ น หรอืมไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ย

คณุสมบัตทิีอ่าจจะถูกปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

หมายเหตุ 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไมถ่งึ 20 ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การกอ่การจลาจล, ภัย

ธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม และ 

อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

6. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ 

ทัง้หมด 

7. ส าหรับผูเ้ดนิทางทีอ่ายไุมถ่งึ 18 ปี และไม่ไดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิา

หรอืมารดาแนบมาดว้ย 

 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะ

อากาศ การเมอืง สายการบนิ การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุของญีปุ่่ น  และราคาอาจเปลีย่นแปลง

ไดต้ามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกลุเยน 


