
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

วนัแรก สนามบนิดอนเมอืง                                                                                             

23.30 น.  พรอ้มกันที ่สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ชัน้ 3 อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งตา่งประเทศ เคาน์เตอร ์สาย

การบนิ  NOKSCOOT มเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คอนิ 

วนัทีส่อง นารติะ - พระใหญ ่USHIKU DAIBUTSU – อาบน า้แร ่แชอ่อนเซ็น                                  

 

02.20 น.      ออกเดนิทางสูโ่ตเกยีว ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิ NOKSCOOT เทีย่วบนิที ่XW 102 

10.25 น.   ถึงสนามบนินารติะ ประเทศญี่ปุ่ น (เวลาทอ้งถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ชั่วโมง) หลังจากผ่านขัน้ตอน

ศลุกากรแลว้  

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั (มือ้ที ่1) ขา้วปัน้ 

จากนั้นน าท่านขึน้รถโคช้ปรับอากาศเดินทางสู่ USHIKU DAIBUTSU  (ถ่ายรูปดา้นนอก 

ไมร่วมคา่เขา้ชม) ซึง่เป็นรูปปั้นพระพุทธรูปทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก ทีท่ าจากทองบรอนซ ์มคีวามสงู 

120 เมตร (390 ฟตุ)รปูปั้นพระพทุธรปูทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก ทีท่ าจากทองบรอนซ ์ถกูบันทกึอยูใ่นกนิ

เนสบุ๊กวา่ ป็นพระพุทธรปูทีส่งูทีส่ดุในโลก ตอ้งใชเ้วลา ในการสรา้งถงึ 10 ปี สรา้งเสร็จสมบรูณ์ใน



ปี 1993รูปป้ันขนาดใหญ่นี้ มีความสูงมากกว่าอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพในนิวยอร์ก (40 เมตร) 

มาตรฐานของสวนสวรรคก์ระจายออกไปดว้ยเทา้ของ พระพทุธเจา้ มดีอกไมบ้านตลอดทัง้สีฤ่ดกูาล

นอก จากนีผู้เ้ขา้ชมยัง สามารถเขา้ดกูารตกแตง่ภายในของพระพทุธเจา้ ภายในแบง่ออกเป็น 5 ชัน้

และแตล่ะชัน้แสดงใหเ้ห็นถงึโลกที ่ยอดเยีย่มของพระพทุธศาสนา ผูเ้ขา้ชมสามารถขึน้ลฟิทไ์ปได ้

ถงึ 85 เมตรทีอ่กของพระพุทธเจา้ และเพลดิเพลนิ กับการมองเห็นทวิทัศน์เบือ้งลา่งแบบพาราโน

มาจากหนา้ตา่งชมววิ ในวนัทีม่แีดดแมแ้ต ่Tokyo SkyTree ก็สามารถมองเห็นได ้

ค า่ อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั น าทา่นไดผ้อ่นคลายกับ การแชน่ า้แรธ่รรมชาต ิเชือ่วา่ถา้ไดแ้ช่

น ้าแรแ่ลว้ จะท าใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขี ึน้ 

สมควรแกเ่วลาน าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั Hotel Alexander Royal Resort Yamanakako หรอืเทยีบเทา่ 
 

 

วนัทีส่าม ลานสก ี- ศนูยจ์ าลองแผน่ดนิไหว - JTC DUTY FREE - สาธติการชงชา -   

วนอทุยานแหง่ชาตฮิาโกเน ่–หบุเขาโอวาคดุาน ิ– นารติะ  

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่3) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านสนุกกับกจิกรรมกลางแจง้ท่ามกลางหมิะ ณ ลานสก ีฟจูเิท็น ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับการ

เล่นไมก้ระดานเลื่อนไดต้ามอัธยาศัย ณ ดนิแดนแห่งนี้ที่ซ ึง่เป็นสวนสนุกขนาดใหญ่ มกีจิกรรม

นอกเหนอืจากการเลน่สกมีากมาย เป็นลานสกทีีม่ชี ือ่เสยีงและมฉีากหลังเป็นภเูขาไฟฟจู ิทีส่วยงาม

ท่านจะไดส้นุกกับลานหมิะขาวโพลน (คา่บรกิารโดยประมาณ 1. เชา่อปุกรณ์สก ีราคา 5,500 เยน 

// 2. เชา่อปุกรณ์สโนวบ์อรด์ราคา 5,500 เยน // 3. เชา่ชดุ ประกอบดว้ยเสือ้ กางเกง ถงุมอื หมวก

และแว่นตา ในราคา 5,500 เยน) (หมายเหตุ ลานสกจีะเปิดใหบ้รกิารโดยขึน้อยู่กบัสภาพ

ภมูอิากาศและปรมิาณหมิะเป็นส าคญั) 

น าท่านเยีย่มชม ศนูยจ์ าลองแผน่ดนิไหว ตัง้อยูบ่รเิวณใกล ้ๆ  กับเขตภเูขาไฟฟจู ิภายในมหีอ้งจัด

แสดงขอ้มลูการประทขุองภเูขาไฟจากทกุมมุโลก หอ้งแสดงภาพแผน่ดนิไหว หอ้งแสดงเหตกุารณ์

หลังแผ่นดนิไหว หอ้งจ าลองแผ่นดนิไหว หอ้งอุทกภัย หอ้งเขาวงกตกระจก นอกจากนี้ยังมโีซน

ถ่ายภาพกับภเูขาไฟฟจู ิโซนความรูต้า่งๆ และ โซนช็อปป้ิงสนิคา้งานฝีมอืญีปุ่่ นต่างๆ เชน่มดีแบบ

ดัง้เดมิ ผลติภัณฑ์เครื่องปั้นดนิเผา เครือ่งส าอาง และ ของฝากอกีมากมาย และยังมหีอ้งน ้าไว ้

บรกิารฟรอีกีดว้ย น าท่านเลอืกซือ้สนิคา้ปลอดภาษี ณ JTC DUTY FREE น าทา่นสมัผสัวถิชีวีติ

ชาวญีปุ่่ น ดว้ยการสาธติการชงชา แบบญีปุ่่ น และใหท้่านไดล้องชงชา และเลอืกซือ้สนิคา้นานา

ชนดิ 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั (มือ้ที ่4) ณ รา้นอาหาร  

 เดนิทางสู่ วนอุทยานแห่งชาต ิฮาโกเน่ สถานที่ท่องเที่ยวที่ไดรั้บความนิยมโดยเป็นสว่นหนึ่ง

ของ อุทยานแห่งชาต ิ ฟจู-ิฮาโกเน่- อสิ ึทีผู่ม้าเยอืนสามารถชืน่ชมความงามแห่งธรรมชาต ิและ

ดอกไมน้านาพันธุห์ลากสสีนัทีเ่บง่บานตลอดทัง้ปี ท ิ วทัศนท์ีส่วยงามหลากหลาย รวมไปถงึภเูขา

ไฟฟจู ิทะเลสาบอะช ิและโอวาคุดาน ิฮาโกเน่ยังมชีือ่เสยีงในเรือ่งของการเป็นแหล่งน ้าพุรอ้น ที่

แปลกไปกวา่นัน้คอื มจี านวนน ้าพุรอ้นมากถงึ 17 แหง่  น าท่านเดนิทางสู ่หุบเขาโอวาคดุาน ิหรอื 

หบุเขานรก ชมบอ่น ้าแรก่ ามะถันทีส่ามารถตม้ไขไ่หส้กุ ดว้ยอณุหภมู ิ97 องศาเซลเซยีส ชมิไขด่ า 

ทีเ่ชือ่กันวา่ เมือ่กนิไขด่ า 1 ฟอง จะท าใหม้อีายยุนืยาว ขึน้ 7 ปี  

ค า่ อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั  

สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั ASIA NARITA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่ ี ่ อสิระทอ่งเทีย่ว หรอื  ซือ้ทวัร ์โตเกยีวสกายทร ี- วดัอาซากสุะ - ศาลเจา้เมจ ิ– ยา่น

ฮาราจูก ุ– ยา่นโอไดบะ -ยา่นชนิจุก ุ                  

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่4) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

  อสิระกบัการทอ่งเทีย่ว  ไกด ์แนะน าเสน้ทางการเดนิทาง 



 

 

หรอื ซือ้ทัวรเ์พิม่ ไกดพ์าเทีย่วทัง้วนั 

กรณีเดนิทางนอ้ยกวา่ 8 ทา่น   ไกดแ์นะน าการเดนิทาง 

กรณีเดนิทาง 8-15 ทา่น คดิทา่นละราคา 3,500   บาท 

กรณีเดนิทาง 16-20 ทา่น คดิทา่นละราคา 3,000 บาท 

กรณีเดนิทาง 21-34 ทา่น คดิทา่นละราคา 2,000 บาท 
 

(หมายเหต ุ: ทางบรษิทัจะจดัรถตามความเหมาะสมกบัจ านวนคน) 
 

หลังอาหารเชา้ จากนัน้เดนิทางสูเ่มอืงโตเกยีว ผา่นชมแลนดม์ารก์แหง่ใหมข่องกรุงโตเกยีว ณ รมิ

แม่น ้าสุมดิะ หอโทรทศันโ์ตเกยีวสกายทร ีเป็นตกึที่สูงที่สุดในญี่ปุ่ น มีความสูงถงึ 634 เมตร 

เทีย่วชม วดัอาซากสุะ วัดทีเ่กา่แกท่ีส่ดุ ในกรุงโตเกยีว เขา้นมัสการขอพรจากพระพุทธรูปเจา้แม่

กวนอมิทองค า  นอกจากนัน้ท่านยังจะไดพ้บเก็บภาพประทับใจ กับโคมไฟขนาดยักษ์ทีม่คีวามสงู

ถงึ 4.5 เมตรซึง่แขวนอยู่บรเิวณประตูทางเขา้วัด และยังสามารถเลอืกซือ้เครือ่งรางของขลัง ได ้ 

ภายในวัด ฯลฯ หรอืเพลดิเพลนิกับ ถนนนาคามเิซ ถนนชอ้ปป้ิงทีม่ ีชือ่เสยีงของวัด มรีา้นขายของ

ทีร่ะลกึมากมาย ไมว่า่จะเป็นเครือ่งรางของขลัง ของเลน่โบราณ และตบทา้ยดว้ยรา้นขายขนมทีค่น

ญีปุ่่ น มายังวัดแหง่นี้ตอ้งมาตอ่ควิกัน เพือ่ลิม้ลองกับรสชาตสิดุแสนอร่อย ชม ศาลเจา้เมจ ิตัง้อยู่

ในเขตชบิุยะ โตเกยีว ใกล ้ๆ  กับสถานีฮาราจูกุ เป็นศาลเจา้ในศาสนาชนิโต ที่สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 

1920 เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานแด่ดวงวญิญาณของสมเด็จพระจักรพรรดิเมจิ และสมเด็จพระ

จักรพรรดนิโีชเก็ง ตามความเชือ่ของศาสนาชนิโต แตใ่นชว่งสงครามโลกครัง้ที ่2 ศาลเจา้แหง่นีไ้ด ้

ถูกท าลายไปหมดสิน้ จนกระท่ังสงครามจบลงจงึไดม้ีการบูรณะขึน้ใหม่จนแลว้เสร็จในปี 1958 

ส าหรับบรรยากาศภายในศาลเจา้นัน้แมจ้ะอยูใ่นแหลง่พลกุพลา่น แตก็่ร่มรืน่ไ  ปดว้ยตน้ไมส้งูใหญ ่

จนเหมอืนกับคนละโลกกับภายนอกศาลเจา้จากนัน้ ยา่นฮาราจกู ุฮาราจกูนัุน้ไมใ่ชแ่คศ่นูยร์วมของ

วยัรุ่นทีช่อบแตง่หนา้ แตง่ตัวมเีอกลักษณ์จนอาจเรยีกไดว้า่หลดุโลกอยา่งทีเ่รารูจั้กเทา่นัน้แตฮ่ารา

จูกุในอดตีนั้นเป็นเพยีงย่านทีพั่กคา้งแรมเล็กๆ เท่านัน้ แต่ปัจจุบันฮาราจูกุคอืย่านหนึง่ทีต่ัง้อยู่ใจ

กลางโตเกียว ซึ่งที่นี่ไม่เพียงแค่เป็นแหล่งรวมรา้นคา้เท่านั้น แต่รอบๆ บรเิวณยังมีศาลเจา้ 

สวนสาธารณะ และถนนเสน้ใหญ่สไตลต์ะวันตกแบบ Champs-Elysees เขา้ไวด้ว้ยกันไดอ้ยา่งลง

ตัว และถนนทีข่ ึน้ชือ่ทีส่ดุในยา่นฮาราจกูนัุน้คอืถนนทาเคะชติะทีอ่ยูต่รงขา้มสถานฮีาราจกูน่ัุนเอง 

เทีย่ง อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั  

 น าท่านเดนิทางสู ่ยา่นโอไดบะ เป็นเกาะจ าลองขนาดใหญซ่ึง่สรา้งขึน้จากการถมทะเลบรเิวณอา่ว

โตเกียว เติบโตขึน้อย่างรวดเร็วในฐานะเขตท่าเรือ จนถึงช่วงทศวรรษที่ 1990 โอะไดบะได ้

กลายเป็นย่านการคา้ ย่านพักอาศัย และนันทนาการที่ใหญ่โตแห่งหนึ่ง น าชม Unicorn 

Gundam หุน่กันดัม้ตัวใหมเ่ป็นรุ่น RX-0 Unicorn Gundam ในโหมด Destroy เป็นหุน่สขีาว-

แดง มคีวามสงูประมาณ 24 เมตร สงูกวา่หุ่นตัวเดมิถงึ 6 เมตร น าท่านเดนิทางสู ่ยา่นชนิจุก ุให ้

ท่านไดเ้พลดิเพลนิกับการจับจ่ายซือ้สนิคา้นานาชนิด ไม่วา่จะเป็น รา้นซานรโิอะ รา้นขายเครือ่ง

อเิลคทรอนกิส ์กลอ้งถ่ายรูปดจิติอล นาฬกิา เครือ่งส าอาง ต่างๆ กันทีร่า้น MATSUMOTO แหล่ง

รวมเหลา่บรรดาเครือ่งส าอางมากมาย อาท ิมารค์เตา้หู,้ โฟมลา้งหนา้ WHIP FOAM , ครมีกันแดด

ชเิซโด ้แอนเนสซา่ทีค่นไทยรูจั้กเป็นอยา่งด ี ***หากท่านเดนิทางตรงกับชว่งทีด่อกซากุระบาน 

(ประมาณปลายเดอืนมนีาคม-ตน้เดอืนเมษายน ของทุกปี) น าคณะเดนิชมซากรุะบานบรเิวณสวนอุ

เอโนะ ทีแ่ขง่กันบานอวดโฉมรอตอ้นรับผูม้าเยอืน รายรอบดว้ยไมด้อกนานาพันธุ์ หากเดนิทางไม่

ตรงชว่ง ไมส่ามารถหักคา่ใชจ้า่ยใดใดคนืไดทั้ง้ส ิน้***  

เย็น อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั  

  สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั ASIA NARITA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่า้ สนามบนินารติะ - สนามบนิดอนเมอืง       

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่6) ณ หอ้งอาหาร น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 



13.55 น. ออกเดนิทางจากสนามบนินารติะ โดยสายการบนิ NOKSCOOT เทีย่วบนิที ่XW 101 

18.20 น.  เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ 

** โปรแกรมสามารถสลบัปรบัเปลีย่นไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้ ** 
 

วนัเดนิทาง 
ราคา

ผูใ้หญ ่
 พกัเดีย่ว หมายเหต ุ

28 พฤศจกิายน-02 ธนัวาคม 2561 23,999.- 8,000.-  

29 พฤศจกิายน-03 ธนัวาคม 2561 24,999.- 8,000.-  

30 พฤศจกิายน-04 ธนัวาคม 2561 24,999.- 8,000.-  

01-05 ธนัวาคม 2561 29,999.- 8,000.-  

02-06 ธนัวาคม 2561 29,999.- 8,000.-  

03-07 ธนัวาคม 2561 28,999.- 8,000.-  

04-08 ธนัวาคม 2561 29,999.- 8,000.-  

05-09 ธนัวาคม 2561 29,999.- 8,000.-  

06-10 ธนัวาคม 2561 29,999.- 8,000.-  

07-11 ธนัวาคม 2561 29,999.- 8,000.-  

08-12 ธนัวาคม 2561 29,999.- 8,000.-  

09-13 ธนัวาคม 2561 28,999.- 8,000.-  

10-14 ธนัวาคม 2561 27,999.- 8,000.-  

11-15 ธนัวาคม 2561 27,999.- 8,000.-  

12-16 ธนัวาคม 2561 27,999.- 8,000.-  

13-17 ธนัวาคม 2561 27,999.- 8,000.-  

14-18 ธนัวาคม 2561 27,999.- 8,000.-  

15-19 ธนัวาคม 2561 26,999.- 8,000.-  

16-20 ธนัวาคม 2561 26,999.- 8,000.-  

17-21 ธนัวาคม 2561 26,999.- 8,000.-  

18-22 ธนัวาคม 2561 27,999.- 8,000.-  

19-23 ธนัวาคม 2561 27,999.- 8,000.-  

20-24 ธนัวาคม 2561 27,999.- 8,000.-  

21-25 ธนัวาคม 2561 27,999.- 8,000.-  

22-26 ธนัวาคม 2561 27,999.- 8,000.-  

23-27 ธนัวาคม 2561 27,999.- 8,000.-  

24-28 ธนัวาคม 2561 30,999.- 8,000.-  

25-29 ธนัวาคม 2561 30,999.- 8,000.-  

26-30 ธนัวาคม 2561 30,999.- 8,000.-  



27-31 ธนัวาคม 2561 30,999.- 8,000.-  

28 ธนัวาคม 2561-01 มกราคม 2562  32,999.- 8,000.- วนัปีใหม ่

29 ธนัวาคม 2561-02 มกราคม 2562  36,999.- 10,000.- วนัปีใหม ่

30 ธนัวาคม 2561-03 มกราคม 2562  36,999.- 10,000.- วนัปีใหม ่

31 ธนัวาคม 2561-04 มกราคม 2562  32,999.- 8,000.- วนัปีใหม ่

01-05 มกราคม 2562 24,999.- 8,000.-  

02-06 มกราคม 2562 23,999.- 8,000.-  

03-07 มกราคม 2562 23,999.- 8,000.-  

04-08 มกราคม 2562 23,999.- 8,000.-  

05-09 มกราคม 2562 23,999.- 8,000.-  

06-10 มกราคม 2562 21,234.- 8,000.-  

07-11 มกราคม 2562 22,345.- 8,000.-  

08-12 มกราคม 2562 23,999.- 8,000.-  

09-13 มกราคม 2562 23,999.- 8,000.-  

10-14 มกราคม 2562 23,999.- 8,000.-  

11-15 มกราคม 2562 23,999.- 8,000.-  

12-16 มกราคม 2562 23,999.- 8,000.-  

13-17 มกราคม 2562 21,234.- 8,000.-  

14-18 มกราคม 2562 22,345.- 8,000.-  

15-19 มกราคม 2562 23,999.- 8,000.-  

16-20 มกราคม 2562 23,999.- 8,000.-  

17-21 มกราคม 2562 23,999.- 8,000.-  

18-22 มกราคม 2562 23,999.- 8,000.-  

19-23 มกราคม 2562 23,999.- 8,000.-  

20-24 มกราคม 2562 21,234.- 8,000.-  

21-25 มกราคม 2562 22,345.- 8,000.-  

22-26 มกราคม 2562 23,999.- 8,000.-  

23-27 มกราคม 2562 23,999.- 8,000.-  

24-28 มกราคม 2562 23,999.- 8,000.-  

25-29 มกราคม 2562 23,999.- 8,000.-  

26-30 มกราคม 2562 23,999.- 8,000.-  

27-31 มกราคม 2562 21,234.- 8,000.-  

28 มกราคม 2562 -01 กมุภาพนัธ ์2562  22,345.- 8,000.-  

29 มกราคม 2562 -02 กมุภาพนัธ ์2562 24,999.- 8,000.-  



30 มกราคม 2562 -03 กมุภาพนัธ ์2562 24,999.- 8,000.-  

31 มกราคม 2562 -04 กมุภาพนัธ ์2562 24,999.- 8,000.-  

01-05 กมุภาพนัธ ์2562 25,999.- 8,000.-  

02-06 กมุภาพนัธ ์2562 25,999.- 8,000.-  

03-07 กมุภาพนัธ ์2562 24,999.- 8,000.-  

04-08 กมุภาพนัธ ์2562 24,999.- 8,000.-  

05-09 กมุภาพนัธ ์2562 26,999.- 8,000.- วนัตรษุจนี 

06-10 กมุภาพนัธ ์2562 25,999.- 8,000.-  

07-11 กมุภาพนัธ ์2562 25,999.- 8,000.-  

08-12 กมุภาพนัธ ์2562 25,999.- 8,000.-  

09-13 กมุภาพนัธ ์2562 25,999.- 8,000.-  

10-14 กมุภาพนัธ ์2562 24,999.- 8,000.-  

11-15 กมุภาพนัธ ์2562 24,999.- 8,000.-  

12-16 กมุภาพนัธ ์2562 25,999.- 8,000.-  

13-17 กมุภาพนัธ ์2562 25,999.- 8,000.-  

14-18 กมุภาพนัธ ์2562 25,999.- 8,000.-  

15-19 กมุภาพนัธ ์2562 25,999.- 8,000.-  

16-20 กมุภาพนัธ ์2562 25,999.- 8,000.-  

17-21 กมุภาพนัธ ์2562 24,999.- 8,000.-  

18-22 กมุภาพนัธ ์2562 24,999.- 8,000.-  

19-23 กมุภาพนัธ ์2562 26,999.- 8,000.- วนัมาฆบชูา 

20-24 กมุภาพนัธ ์2562 25,999.- 8,000.-  

21-25 กมุภาพนัธ ์2562 25,999.- 8,000.-  

22-26 กมุภาพนัธ ์2562 25,999.- 8,000.-  

23-27 กมุภาพนัธ ์2562 25,999.- 8,000.-  

24-28 กมุภาพนัธ ์2562 24,999.- 8,000.-  

25 กมุภาพนัธ ์2562 -1 มนีาคม 2562 24,999.- 8,000.-  

26 กมุภาพนัธ ์2562 -2 มนีาคม 2562 26,999.- 8,000.-  

27 กมุภาพนัธ ์2562 -3 มนีาคม 2562 26,999.- 8,000.-  

28 กมุภาพนัธ ์2562 -4 มนีาคม 2562 26,999.- 8,000.-  

01-05 มนีาคม 2562 26,999.- 8,000.-  

02-06 มนีาคม 2562 26,999.- 8,000.-  

03-07 มนีาคม 2562 24,999.- 8,000.-  

04-08 มนีาคม 2562 24,999.- 8,000.-  



 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05-09 มนีาคม 2562 27,999.- 8,000.-  

06-10 มนีาคม 2562 27,999.- 8,000.-  

07-11 มนีาคม 2562 27,999.- 8,000.-  

08-12 มนีาคม 2562 27,999.- 8,000.-  

09-13 มนีาคม 2562 27,999.- 8,000.-  

10-14 มนีาคม 2562 27,999.- 8,000.-  

 

เงือ่นไขหอ้งพกั :  
 

1. โรงแรมทีร่ะบใุนรายการทวัรย์ังไมค่อนเฟิรม์ 100% ซึง่อาจจะมกีารเปลีย่นแปลง โดยทางบรษัิททวัรจ์ะแจง้ใหท้ราบพรอ้มกบัใบนัด

หมายเตรยีมตวั ประมาณ 1-3 วนั กอ่นการเดนิทาง โดยจะจัดโรงแรมใหอ้ยูใ่นระดบัเดยีวกนั 

2. โรงแรมในประเทศญีปุ่่ น หอ้งพักจะมขีนาดคอ่นขา้งเล็กและบางโรงแรมจะไมม่บีรกิารหอ้งพักแบบ 3 ทา่น (TRIPLE) ดงันัน้ทาง

บรษัิททวัรจ์ะจัดหอ้งพักใหท้า่นแยกเป็น 2 หอ้งพักแทน คอื 1 หอ้งนอนคู ่(พัก 2 ทา่น) และ 1 หอ้งพักเดีย่ว (พัก 1 ทา่น) 

3. บางโรงแรมในประเทศญีปุ่่ น ไมม่บีรกิารหอ้งพักแบบเตยีงคู ่(TWIN) หรอืกรณีทีห่อ้งพักแบบเตยีงคูโ่รงแรมนัน้เต็ม (TWIN) ทาง

บรษัิททวัรจ์ะจัดหอ้งพักแบบ 1 เตยีงใหญ ่(DOUBLE) ใหท้า่นแทน 

4. กรณีโรงแรมทีเ่ขา้พัก ไมม่บีรกิารออนเซ็นภายในโรงแรม ทางบรษัิททวัรจ์ะน าคณะเขา้ใชบ้รกิารออนเซ็นทีอ่ยู่บรเิวณใกลเ้คยีงแทน 

(เฉพาะรายการทวัรท์ ีร่ะบุโปรแกรมอาบน า้แรธ่รรมชาตเิทา่น ัน้) 

จอยแลนด ์หกัคา่ต ัว๋ 7,000 บาท 

*** ไมม่รีาคาเด็ก INFANT 7,000 บาท *** 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ราคาทวัรร์วม 
1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ตามรายการ            2.  คา่อาหารทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ 

3. คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ            4.  คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามรายการ 

5. คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ            6.  คา่ภาษีสนามบนิ ทกุแหง่ทีม่ ี

7. คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระไป-กลับ ทา่นละ 20 กก.          8.  หัวหนา้ทัวรน์ าเทีย่วตลอดรายการ 

9. คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

10. น ้าดืม่วันแรก 1 ขวด 

 

ราคาทวัรไ์มร่วม  
1.   ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ / ใบก ากบัภาษี) 

2.   คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั   อาท ิ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง  คา่โทรศัพทส์ว่นตวั   คา่ซกัรดี   มนิบิารใ์นหอ้ง                  

อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ 

3. คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิขาไป 20 กก. / ขากลับ 20 กก.) 

4. คา่วซีา่ส าหรับพาสปอรต์ตา่งชาต ิ

5. ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ทา่นละ 5,000 เยน หรอื 1,500 บาท ตอ่ทรปิ (ช าระทีส่นามบนิดอนเมอืงใน

วนัเช็คอนิ) 

6. ทปิหวัหนา้ทวัร ์ตามความพงึพอใจ 

 
 

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 30 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวน ดงักลา่ว 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 
 

 

* ต ัว๋สายการบนิไมส่ามารถระบทุีน่ ัง่ ใชว้ธิ ีRANDOM คอืการสุม่เลอืกทีน่ ัง่โดยระบบสายการบนิ * 

การจดัทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได  ้

แตจ่ะท าการ Request ใหไ้ดเ้ทา่น ัน้ งดการคนืบตัรโดยสาร และหากยกเลกิการเดนิทาง 

ทางสายการบนิไมม่รีะบบคนืเงนิบางสว่น 

หากผูโ้ดยสารถกูปฎเิสธการออกนอกประเทศไทยหรอืเขา้ประเทศญีปุ่่ น 

จากเจา้หนา้ทีแ่รงงานไทยหรอืเจา้หนา้ทีต่รวจคนออกนอกประเทศไทยและเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้

เมอืงทีป่ระเทศญีปุ่่ นทางผูจ้ดัและทางสายการบนิจะไมส่ามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ทกุกรณี 

ผูโ้ดยสารอาจจะตอ้งรบัผดิชอบคา่ปรบัทีป่ระเทศญีปุ่่ นเรยีกเก็บ 

ผูโ้ดยสารตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเทีย่วบนิถดัไปทีม่ที ีน่ ัง่วา่งหรอืตามวนัเดนิทางของต ัว๋เครือ่งบนิ 

ท ัง้นีแ้ลว้แตท่างเจา้หนา้ทีต่รวจคนและสายการบนิ ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 



กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 15,000 บาท  หรอืทา่นละ 20,000 กรณีเดนิทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ภายใน 2วนั
หลงัจากการจอง หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยดึมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมด เนือ่งจาก
ทางบรษิทัฯ ไดช้ าระคา่ต ัว๋เคร ือ่งบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทีเ่รยีบรอ้ย คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื กรณุาช าระ 30 วนั
กอ่นการเดนิทาง  

 

เง่ือนไขการจอง 
กรุณามัดจ า 15,000 บาท / ท่าน หลงัจากการจองภายใน 2 วนัหลงัจากการจอง โดยโอนเงินเข้าบัญชี 

ธนาคาร        ไทยพาณชิย์  (สาขา หน่ึงพนั) 
ช่ือบัญชี        นายโสฬส ศิริวลัลภ 
เลขทีบ่ัญชี    175-239584-6 (ออมทรัพย์) 

• แฟกซ์สลิปโอนเงินมาท่ีบริษทัฯ  แฟกซ์ 02-3619689 และส่งหนา้พาสปอร์ตท่ีมีอายกุารใชง้านมากกวา่ 6 เดือนข้ึนไป 
 
 
เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเที่ยวหรอืเอเจนซี ่  

(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่

เพือ่แจง้ยกเลกิการจองกบัทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อกัษร  ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่่า

กรณีใดๆทัง้สิน้ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) 

จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่ท าเรือ่งขอรับเงนิ

ค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิาร

ตา่งๆ และหนา้สมดุบญัชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี ้

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight 

กบัสายการบนิ หรอืผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วัน

จันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.30 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยดุนักขตัฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆ

ถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 30 คน  

 
 

เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
1. ทัวรน์ีส้ าหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่่าบางสว่นหรอืทัง้หมด 

หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิค่าบรกิารไมว่่าบางส่วนหรอืทัง้หมดใหแ้ก่

ทา่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 30 ทา่น โดยจะแจง้

ใหก้บันักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่  และอยา่ง

นอ้ย 15 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่  แต่หากทางนักท่องเทีย่วทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่

จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิาร

ตอ่ไป 



4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขที่

หนังสอืเดนิทาง และอืน่ๆ เพื่อใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรอืเอเจนซีม่ไิดส้่งหนา้หนังสอื

เดนิทางใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมดัจ า 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับ

สถานการณ์ ภมูอิากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัย

ของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิ

จากความผดิของทางบรษัิท เช่น ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย 

ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็น

ตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ค่า

ตั๋วเครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกนัภยัสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
 

1. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภุณัฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ช ิน้ และ

รวมกันทุกชิน้ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให ้

เจา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุ

ภณัฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

2. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และ

ฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

3. ประเทศญีปุ่่ น มกีฎหมายหา้มน าผลติภัณฑท์ีท่ ามาจากพชื และเนือ้สัตวท์ุกชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด  ไข ่ 

เนือ้สตัว ์ไสก้รอกฯ เพือ่เป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหลา่นี ้หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับใน

อตัราทีส่งูมาก 

 

 
 
 
 

 

ขอ้ควรทราบ 
 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 

วันไม่ว่าจะดว้ยวัตถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในขัน้ตอนการตรวจเขา้

เมอืงเพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น ดังตอ่ไปนี ้
 

- ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น ทางทัวรจ์ัดเตรยีมให ้

- สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ นได ้ 

(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 

- ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น  

(เชน่ คนรูจั้ก โรงแรม และอืน่ๆ) ทางทัวรจ์ัดเตรยีมให ้

- ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น ทางทัวรจ์ัดเตรยีมให ้



 
หมายเหตุ 
 

1. บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการออกทัวรต์ัง้แต ่30 ทา่นขึน้ไป หากมลีกูทัวรต์ า่กวา่นีอ้าจจะตอ้งมกีารปรับราคาขึน้ 

2. ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิเทีย่วบนิ, การประทว้ง,   

การนัดหยดุงาน, การกอ่จลาจล หรอืกรณีทีท่า่นถกูปฏเิสธ การเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง 

หรอืเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้จากไทย และตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

3. ทางบรษัิทฯจะรับเฉพาะลกูคา้ทีม่คีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

4. ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ, ไมท่าน

อาหารบางมือ้เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่งทางบรษัิทฯไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยใหต้ัวแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออก

เดนิทางแลว้ 

 
 
 

 

 
 

โปรดอา่นทกุขอ้ในรายการทวัรโ์ดยละเอยีด  
หากมขีอ้สงสยักรณุาสอบถามกอ่นท าการจองทกุคร ัง้ 


