
  

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เดนิทางโดยสายการบิน AIR ASIA X 
เยือนญีปุ่่นดนิแดนอาทติย์อุทยั สัมผสับรรยากาศ สีสันของฤดูใบไม้เปลีย่นสี  

เกบ็ภาพประทับใจกบัคู่กบัแลนด์มาร์คแห่งใหม่ ณ โตเกยีวสกายทรี   
ล่องเรือโจรสลดัชมความงามของทะเลสาบอาชิ ขึน้หุบเขาโอวาคุดานิชิมไข่ด า  

ขอพรจากเจ้าแม่กวนอมิทองค าวดัอาซากสุะ ช้อปป้ิงย่านดงัที่ชินจูก ุ
พเิศษ!!! อิม่อร่อยกบั บุฟเฟ่ต์ขาปูยกัษ์ ทานไม่อั้น 



  

 

 
20.30 น. พร้อมกันที่สนามบินนานาชาติดอนเมือง ช้ัน 3 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน 

AIR ASIA X เจ้าหน้าทีข่องบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอ านวยความสะดวกในการเช็คอนิ 
 สายการบิน AIR ASIA X ใช้เคร่ือง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ที่น่ัง จัดที่น่ังแบบ 3-3-3 มีบริการ

อาหารร้อนเสิร์ฟทั้งขาไปและขากลับ (น ้าหนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน หากต้องการซ้ือน ้าหนักเพิ่ม ต้องเสีย
ค่าใช้จ่าย) 

23.45 น. เหินฟ้าสู่เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินแอร์ เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ600 บริการอาหาร 
และเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 

 
 จากน าท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ตั้งอยูใ่นจงัหวดัคะนะงะวะ ซ่ึงเป็นแหล่งรวมบ่อน ้ าพุร้อน

มากถึง 17 แห่ง จากนั้นน าท่าน ล่องเรือทะเลสาบอาชิ (ใชเ้วลาในการล่องในการล่อง 10 นาที) กบัเรือแฟน
ตาซีโจรสลัดชมความงามของทะเลสาบอนัดบัหน่ึงในญ่ีปุ่น ซ่ึงไดก่้อตวัจากลาวาของภูเขาไฟ ท่านจะได้
สัมผสักบัทศันียภาพท่ีสวยงามดัง่ภาพวาดสะทอ้นลงสู่ทะเลสาบ จากนั้นน าท่านเดินทางโดยรถโคช้สู่ หุบ
เขาโอวาคุดานิ ท่ียงัครุกรุ่นดว้ยควนัจากบ่อก ามะถนัเดือดอยูต่ลอดเวลา ชมบ่อน ้ าแร่ก ามะถนัซ่ึงสามารถ
ตม้ไข่ให้สุกได ้โดยชาวญ่ีปุ่นมีความเช่ือวา่หากไดท้านไข่ด าหน่ึงฟองจะสามารถท าให้อายุยืนยาวข้ึนอีก
ประมาณ 7 ปี 

 
เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
 หลงัจากนั้นให้ท่านไดช้้อปป้ิงสินคา้แบรนด์เนมช่ือดงัท่ี โกเทมบะ แฟคทอร่ี เอ้าท์เล็ต แหล่งรวมสินคา้

น าเขา้และสินคา้แบรนด์ญ่ีปุ่นท่ีดงัไปทัว่โลก พบกบัคอลเลคชั่นเส้ือผา้ใหม่ล่าสุด อาทิ MK MICHEL 
KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY ฯลฯ เลือกซ้ือกระเป๋าแบรนด์เนมยี่ห้อดังได้ท่ีร้าน 
BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, TUMOI, GAP, ARMANI ฯลฯ เลือกดูเคร่ืองประดบั และนาฬิกา
หรูอย่าง TAG HEURE, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯรองเท้าแฟชั่น  HUSH 
PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ 

 น าท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม FUJI EVERGREEN HOTEL/ FUJI LAND SCOLE PLAZA HOTEL 
หรือระดับเดียวกนั 

วนัทีส่อง นาริตะ-วนอุทยานฮาโกเน่–ล่องเรือทะเลสาบอาชิ–โอวาคุดานิ-ช้อปป้ิงโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท -
อาบน า้แร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยกัษ์ 

วนัแรก  กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง 



  

 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 *** ให้ท่านได้อิ่มอร่อยกบัมื้อพิเศษที่มีขาปูยักษ์ให้ท่านได้ลิม้ลองรสชาติปูพร้อมน า้จิม้สไตส์ญี่ปุ่นอย่างจุ

ใจ หลังอาหารให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น ้าแร่ธรรมชาติ เช่ือว่าถ้าได้แช่น ้าแร่แล้ว จะท าให้ผิวพรรณ
สวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวยีนโลหิตดีขึน้ 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 น าท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ ท่ีตั้งตระหง่านอยูเ่หนือเกาะญ่ีปุ่นดว้ยความสูง3,776เมตร จากระดบัน ้าทะเล 

น าท่านข้ึนชมความงามกนัแบบใกลชิ้ด ยงับริเวณ ช้ัน 5 ของภูเขาไฟฟูจิ (ขึน้อยู่กับสภาพภูมิอากาศ) เพื่อ
ชมทศันียภาพโดยรอบของภูเขาไฟท่ี สามารถมอง เห็นทะเลสาบทั้งห้ากระจายอยู่โดยรอบ ให้ท่านได้
สัมผสัอากาศอนับริสุทธ์ิบนยอดเขาฟูจิ ถ่ายภาพท่ีระลึก กบัภูเขาไฟท่ีไดช่ื้อวา่มีสัดส่วนสวยงามท่ีสุดใน
โลก ซ่ึงเป็นภูเขาไฟท่ียงัดบัไม่สนิท และมีความสูงท่ีสุดในประเทศญ่ีปุ่น***ส าหรับกรุ๊ปที่ออกเดินทาง 
ตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค. เป็นต้นไป ทางบริษัทฯ ขอเปลี่ยนจากขึ้นภูเขาไฟฟูจิ เป็นน าท่านสนุกกับกิจกรรม
กลางแจ้งท่ามกลางหิมะ ณ ลานสกี ฟูจิเท็น ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเล่นไม้กระดานเล่ือนได้ตาม
อธัยาศัย ณ ดินแดนแห่งนีท้ี่ซ่ึงเป็นสวนสนุกขนาดใหญ่ มีกจิกรรมนอกเหนือจากการเล่นสกมีากมาย เป็น
ลานสกีที่มีช่ือเสียงและมีฉากหลังเป็นภูเขาไฟฟูจิที่สวยงามท่านจะได้สนุกกับลานหิมะขาวโพลน ท่านที่
สนใจจะเช่าอุปกรณ์เคร่ืองเล่นสามารถติดต่อหัวหน้าทัวร์ล่วงหน้า ราคานี้ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์เคร่ืองเล่น
สกี สโนว์สเลด หรือครูฝึก ประมาณ 5000 เยน (ลานสกีจะเปิดให้บริการหรือไม่ ขึ้นอยู่กับสภาพ
ภูมิอากาศ) น าท่านเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์ EARTH QUAKE MUSEUM ท่ีจ  าลองเร่ืองราวของภูเขาไฟฟูจิ 
และให้ท่านไดส้ัมผสักบับรรยากาศของการจ าลองเร่ืองราวเก่ียวกบัแผน่ดินไหวท่ีเกิดข้ึนในประเทศญ่ีปุ่น 
จากนั้นอิสระใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือของท่ีระลึกตามอธัยาศยั 

 
เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

วนัทีส่าม ภูเขาไฟฟูจิ (ช้ันที ่5) – พพิธิภัณฑ์แผ่นดินไหว –วดัอาซากสุะ- ช้อปป้ิงชินจูก ุ



  

 

 น าท่านเดินทางสู่โตเกียว น าท่านชม วัดอาซากุสะ วดัท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในกรุงโตเกียว เขา้นมสัการขอพรจาก
พระพุทธรูปเจ้าแม่กวนอมิทองค า  นอกจากนั้นท่านยงัจะไดพ้บเก็บภาพประทบัใจกบั โคมไฟขนาดยักษ์
ท่ีมีความสูงถึง 4.5 เมตรซ่ึงแขวนอยูบ่ริเวณประตูทางเขา้วดั และยงัสามารถเลือกซ้ือเคร่ืองรางของขลงัได้
ภายในวดั ฯลฯ หรือเพลิดเพลินกบั ถนนนาคามิเซ ถนนชอ้ปป้ิงท่ีมี ช่ือเสียงของวดั มีร้านขายของท่ีระลึก
มากมายไม่วา่จะเป็นเคร่ืองรางของขลงั ของเล่นโบราณ และตบทา้ยดว้ยร้านขายขนมท่ีคนญ่ีปุ่น มายงัวดั
แห่งน้ีตอ้งมาต่อคิวกนัเพื่อล้ิมลองกบัรสชาติสุดแสนอร่อย จากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิงยา่นดงั ย่านชินจุกุ ให้
ท่านได้เพลิดเพลินกบัการจบัจ่ายซ้ือสินคา้นานาชนิด ได้จากท่ีน่ี ไม่ว่าจะเป็น ร้านซานริโอะ ร้านขาย
เคร่ืองอิเลคทรอนิกส์ กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เคร่ืองส าอาง ต่างๆ กนัท่ีร้าน MATSUMOTO แหล่ง
รวมเหล่าบรรดาเคร่ืองส าอางมากมาย อาทิ มาร์คเตา้หู้, โฟมลา้งหนา้ WHIP FOAM ท่ีราคาถูกกวา่บา้นเรา 
3 เท่า, ครีมกนัแดดชิเซโด ้แอนเนสซ่าท่ีคนไทยรู้จกัเป็นอยา่งดี  และสินคา้อ่ืน ๆ  หรือให้ท่านไดส้นุกกบั
การเลือกซ้ือสินค้า แบรนด์ดังอาทิ LOUIS VULTTON, UNIQLO, กระเป๋าสุดฮิต BAO BAO ISSEY 
MIYAKE, เส้ือ COMME DES GARCONS, H&M หรือเลือกซ้ือรองเท้า หลากหลายแบรนด์ดัง อาทิ 
NIKE, CONVERSE, NEW BALANCE, REEBOK ฯลฯ ได้ท่ีร้าน ABC MART **อิสระอาหารเย็นเพ่ือ
ไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปป้ิง** 

 
 น าท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม NARITA REST HOUSE HOTEL หรือ  NARITA TOBU HOTEL หรือ

เทยีบเท่าระดับเดียวกนั 

 

 
 เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
 อิสระเต็มวนั ให้ท่านอิสระชอ้ปป้ิง หรือเดินทางสู่สถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืน ๆ โดยมีไกด์คอยให้ค  าแนะน าใน

การเดินทาง อาทิ ศาลเจ้าเมจิ เป็นศาลเจา้หลวงในศาสนาชินโต ท่ีสร้างข้ึนเพื่ออุทิศและเป็นท่ีสถิตย์
วิญญาณขององค์สมเด็จพระจกัรพรรดิเมจิ ซ่ึงเป็นจกัรพรรดิท่ีมีความส าคญักบัประเทศญ่ีปุ่นยุคปัจจุบนั
เป็นอย่างยิ่ง และได้รับความเคารพจากชาวญ่ีปุ่นยุคปัจจุบันมากท่ีสุด ย่านฮาราจูกุ แหล่งรวมเส้ือผา้ 

วนัทีส่ี่ อสิระเลือกช้อปป้ิงเต็มวนั หรือเลือกซ้ือทวัร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง) 



  

 

เคร่ืองประดบั รองเทา้ ของวยัรุ่นญ่ีปุ่น หากคุณคือคนท่ีก าลงัมองหาซ้ือเส้ือผา้แบบแปลกๆ หรือตอ้งการ
หาซ้ือเส้ือผา้แนว COST PLAY ท่านยงัสามารถหาได้จากท่ีน่ีอีกด้วย หรือ ถ้าต้องการเห็นวยัรุ่นญ่ีปุ่น
แต่งตวัแบบแปลกๆ ก็สามารถมาดูไดท่ี้น่ีได ้จะมีวยัรุ่นญ่ีปุ่นน่ารักๆ เดินกนัเต็มถนนเหมือนกบัถนนสาย
แบรนด์เนมโอโมโตะซานโดะ นอกจากนั้นแล้ว ท่านยงัได้ช้อปป้ิงสินค้าแบรนด์ดังระดับโลก อาทิ 
CHANNEL, DIOR, LOUIS VULTTON, ZARA, GAP หรือสาวก ONITSUKA TIGER ท่ีต้องการหา
รองเทา้แบบตน้ฉบบั MADE IN JAPAN ท่ี SHOP น้ีมีแบบให้เลือกสรรมากมาย อีกทั้งยงัมีร้านขายตุ๊กตา 
KITTY DORAENMON หรือตุ๊กตา LINE สุดแสนน่ารักไวค้อยเอาใจคุณหนู อีกทั้งยงัมี SHOP ใหญ่ของ 
กระ เป๋ าสุ ด ฮิต  BAO BAO ISSEY MIYAKE, เส้ื อ  COMME DES GARCONS อีกด้วย  ย่ าน ชิ บุ ย่ า 
ศูนยก์ลางแฟชั่นวยัรุ่นในโตเกียวหามุมถูกใจถ่ายภาพคู่ไวเ้ป็นท่ีระลึกกบั ฮาจิโกะ รูปป้ันสุนัขแสนรู้ท่ี
กลายเป็นจุดนดัพบยอดฮิตส าหรับหนุ่มสาวโตเกียว อพัเดทแฟชัน่สไตล์โตเกียวท่ีตึก(109) อิจิมารุคิว ทั้ง
เส้ือผา้ กระเป๋า รองเทา้ เคร่ืองประดบัและแฟชัน่ชั้นน าของญ่ีปุ่นในฤดูต่างๆอ่ืนๆมากมาย หรือหากท่าน
ใดมีความประสงค์จะเลือกซ้ือ ดิสนีย์แลนด์ เพิ่มท่านละ 2,700.- บาท (ไม่รวมค่าเดินทาง) ดีสนียแ์ลนด์
โลกแห่งจินตนาการของราชาการ์ตูนญ่ีปุ่นซ่ึงเป็นดิสนียแ์ลนด์แห่งแรกท่ีสร้างนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 
โดยสร้างข้ึนในปี พ.ศ. 2526 จากการถมทะเลและใช้ทุนสร้างกว่า 600 ลา้นบาท ให้ท่านสนุกสนานกบั
เคร่ืองเล่นนานาชนิด (ไม่จ ากัดจ านวนการเล่น ) ผจญภยัในดินแดนต่างๆ ให้ท่านเล่นเคร่ืองเล่นตวัใหม่
จากภาพยนตร์การตูนเร่ืองดัง TOY STORY ชมฉากรบกลางทะเลคาริเบียนในดินแดนโจรสลัดจาก
ภาพยนตร์ THE PIRATE OF CARIBBEAN เขย่าขวญักับบ้านผีสิงใน HAUNTED MANTION สัมผสั
ความน่ารักของตุ๊กตาเด็กนานาชาติในโลกใบเล็ก SMALL WORLD ชมภาพยนตร์สามมิติTHE 
INVENTION OF THE YEAR ให้ท่านได้สนุกสนานพร้อมกับการจบัจ่ายเลือกซ้ือสินคา้ท่ีระลึกน่ารัก
ในดิสนียแ์ลนด์อีกทั้งยงัจะไดส้ัมผสักบัตวัการ์ตูนเอกจากวอลดิสนีย ์อย่าง มิกก้ีเมา้ส์ มินน่ีเมา้ส์ พร้อม
ผองเพื่อนการ์ตูนอีกมากมายสนุกกบัการจบัจ่ายซ้ือของท่ีระลึกน่ารักในดิสนียแ์ลนด ์การเดินทางจากนาริ
ตะสู่โตเกียว จากโรงแรมแถวยา่นนาริตะสู่สนามบินนาริตะใช้รถบสับริการฟรีของทางโรงแรม แต่เน่ือง
ด้วยจะต้องเร่ิมตั้ง แต่ 9.00 น.เป็นตน้ไปเพราะเน่ืองจากในตอนเช้าระหว่าง 6.00 - 9.00 น เป็นช่วงท่ีมี
ลูกค้าใช้บริการไปสนามบิน เป็นจ านวนมากซ่ึงอาจจะท าให้ข้ึนรถบสัไม่ครบตามจ านวนผูเ้ดินทาง
ทั้งหมด รถไฟสาย KEISEI SKYLINER เป็นรถไฟท่ีวิ่งจากสนามบินนาริตะไปสถาณีอูเอะโนะเพียง 41 
นาทีโดยใช้ความ เร็วในการวิ่ง 160 ก.ม./ชม.โดยค่าตั๋วจะอยู่ท่ี เท่ียวละ 2,470 เยน/ท่าน โดยเวลาท่ี
ใหบ้ริการ 7.28-18.20 น  เพราะฉะนั้นก่อนเดินทางกลบัควรเช็คเท่ียวสุดทา้ยว่าหมดตอนก่ีโมง รถไฟ
สาย NARITA EXPRESS (N'EX) เป็นรถไฟเข้าเมืองจากค่าย JR ถือว่าเป็นรถไฟท่ีราคาค่อนข้างสูง
นิดนึงแต่ตัว๋รถไฟจะเป็นแบบระบุท่ีนัง่บนรถไฟไดเ้ลยโดยไม่ตอ้งกลวัวา่ข้ึนไปแลว้เราจะไม่มีท่ีนัง่เบาะ
สามารถหมุนเขา้ หากนัไดมี้อาหารขายบนรถไฟโดยค่าตัว๋รถไฟจะอยูท่ี่ราคาเท่ียวละ 3,190 เยน/ท่านโดย
เวลาท่ีรถไฟใหบ้ริการตั้งแต่เวลา 7.44-19.42 น เพราะฉะนั้นก่อนเดินทางกลบัควรเช็คเท่ียวสุดทา้ยวา่หมด
ตอนก่ีโมง AIRPORT LIMOUSINE BUS เป็นอีก 1 ทางเลือกในการเดินทางเขา้โตเกียวแต่รถบสัน้ีจะ
จ ากัดจ านวนผูโ้ดยสาร ต่อรอบโดยต่อรอบจะรับอยู่ 35-40 ท่านต่อเท่ียวโดยจะใช้ระยะเวลาในการ
เดินทาง 80-100 นาที ราคา 3,000 เยน/ท่าน/เท่ียว เวลาท่ีให้บริการ 5.55-17.30 น ถา้เด็กอายุต  ากว่า 12 จะ



  

 

เสียคร่ึงราคา TAXI ในส่วนของรถแทก็ซ่ีน้ีค่าโดยสารจากโตเกียว สู่โรงแรมท่ีพกัยา่นนาริตะจะอยูท่ี่ราคา 
20,000-25,000 เยน (โดยราคานีจ้ะไม่รวมค่าทางด่วน)      

  อสิระอาหารกลางวนั และอาหารค ่า ตามอธัยาศัย 

 
  น า ท่ าน เข้ า สู่ ที่ พั ก  ณ  NARITA REST HOUSE HOTEL ห รือ   NARITA TOBU HOTEL ห รือ

เทยีบเท่าระดับเดียวกนั 

 
09.15 น. เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์ เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ601 บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบน

เคร่ือง 
13.50 น. ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ 

** หมายเหตุ โปรแกรมอาจมีการปรับเปลีย่นได้ตามความเหมาะสม** 
 

หากท่านทีต้่องออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทวัร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าทีทุ่กคร้ังก่อนท าการ 
ออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 

อตัราค่าบริการ 
 

 
ก าหนดการเดินทาง 

 

ผูใ้หญ่ 
หอ้งละ  
2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่ เด็กมี
เตียง 

(เด็กอายุต  ่ากวา่ 8 ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่  
เด็กไม่มีเตียง 

(เด็กอายุต  ่ากวา่ 8 ปี) 

พกัเด่ียวเพิ่ม ราคาทวัร์ 
ไม่รวมตัว๋ 
เคร่ืองบิน 

04-08 ตุลาคม 2560 29,900 29,900 29,900 8,900 21,900 
05-09 ตุลาคม 2560 29,900 29,900 29,900 8,900 21,900 
06-10 ตุลาคม 2560 29,900 29,900 29,900 8,900 21,900 
10-14 ตุลาคม 2560 29,900 29,900 29,900 8,900 21,900 
11-15 ตุลาคม 2560 29,900 29,900 29,900 8,900 21,900 
12-16 ตุลาคม 2560 29,900 29,900 29,900 8,900 21,900 
13-17 ตุลาคม 2560 29,900 29,900 29,900 8,900 21,900 
14-18 ตุลาคม 2560 29,900 29,900 29,900 8,900 21,900 
17-21 ตุลาคม 2560 31,900 31,900 31,900 8,900 21,900 

วนัทีห้่า กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง 



  

 

18-22 ตุลาคม 2560 31,900 31,900 31,900 8,900 21,900 
19-23 ตุลาคม 2560 31,900 31,900 31,900 8,900 21,900 
20-24 ตุลาคม 2560 31,900 31,900 31,900 8,900 21,900 
21-25 ตุลาคม 2560 31,900 31,900 31,900 8,900 21,900 
24-28 ตุลาคม 2560 29,900 29,900 29,900 8,900 21,900 
25-29 ตุลาคม 2560 29,900 29,900 29,900 8,900 21,900 
26-30 ตุลาคม 2560 29,900 29,900 29,900 8,900 21,900 
27-31 ตุลาคม 2560 29,900 29,900 29,900 8,900 21,900 
28 ต.ค.-01 พ.ย. 2560 29,900 29,900 29,900 8,900 21,900 
01-05 พฤศจิกายน 2560 29,900 29,900 29,900 8,900 21,900 
02-06 พฤศจิกายน 2560 29,900 29,900 29,900 8,900 21,900 
03-07 พฤศจิกายน 2560 29,900 29,900 29,900 8,900 21,900 
08-12 พฤศจิกายน 2560 29,900 29,900 29,900 8,900 21,900 
09-13 พฤศจิกายน 2560 29,900 29,900 29,900 8,900 21,900 
10-14 พฤศจิกายน 2560 29,900 29,900 29,900 8,900 21,900 
15-19 พฤศจิกายน 2560 29,900 29,900 29,900 8,900 21,900 
16-20 พฤศจิกายน 2560 29,900 29,900 29,900 8,900 21,900 
17-21 พฤศจิกายน 2560 29,900 29,900 29,900 8,900 21,900 
22-26 พฤศจิกายน 2560 29,900 29,900 29,900 8,900 21,900 
23-27 พฤศจิกายน 2560 29,900 29,900 29,900 8,900 21,900 
24-28 พฤศจิกายน 2560 29,900 29,900 29,900 8,900 21,900 
29 พ.ย.-03 ธ.ค. 2560 29,900 29,900 29,900 8,900 21,900 
30 พ.ย.-04 ธ.ค. 2560 29,900 29,900 29,900 8,900 21,900 
01-05 ธนัวาคม 2560 34,900 34,900 34,900 8,000 24,900 
02-06 ธนัวาคม 2560 34,900 34,900 34,900 8,000 24,900 
07-11 ธนัวาคม 2560 34,900 34,900 34,900 8,000 24,900 
08-12 ธนัวาคม 2560 34,900 34,900 34,900 8,000 24,900 
09-13 ธนัวาคม 2560 34,900 34,900 34,900 8,000 24,900 
13-17 ธนัวาคม 2560 32,900 32,900 32,900 8,000 24,900 
14-18 ธนัวาคม 2560 32,900 32,900 32,900 8,000 24,900 
15-19 ธนัวาคม 2560 32,900 32,900 32,900 8,000 24,900 
21-25 ธนัวาคม 2560 39,900 39,900 39,900 8,000 26,900 
22-26 ธนัวาคม 2560 39,900 39,900 39,900 8,000 26,900 
23-27 ธนัวาคม 2560 39,900 39,900 39,900 8,000 26,900 



  

 

27-31 ธนัวาคม 2560 45,900 45,900 45,900 8,000 30,900 
28 ธ.ค. 60-01 ม.ค. 61 47,900 47,900 47,900 10,000 32,900 
29 ธ.ค. 60-02 ม.ค.61 47,900 47,900 47,900 10,000 32,900 
30 ธ.ค.60-03 ม.ค.61 47,900 47,900 47,900 10,000 32,900 
31 ธ.ค.60-04 ม.ค.61 47,900 47,900 47,900 10,000 32,900 

 
***ค่าบริการข้างต้น ยงัไม่รวมค่าทปิคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่นท่านละ 2000 เยน /ทริป/ต่อท่าน*** 

 
ในกรณียกเลกิการเดินทาง ต้องยกเลกิ 45 วนัก่อนการเดินทางเท่าน้ัน ไม่เช่นน้ันทางบริษัทจะไม่คืนมัดจ าไม่ว่าด้วยกรณี

ใดๆทั้งส้ิน เพราะว่าทางบริษัทได้ท าการจ่ายค่าตั๋วไปให้กบัการสายการบินเรียบร้อยแล้ว โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วน
ก่อนการจองทวัร์ทุกคร้ัง เพ่ือประโยชน์แก่ตัวท่านเอง 

 
การเดินทางในแต่ละคร้ังจะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 30 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวน

สิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปลีย่นแปลงราคา 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการนีร้วม 

✓ ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พร้อมคณะ     

✓ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 

✓ ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  

✓ ค่ารถรับ-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 

✓ ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน  

จากมาตรการยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้บัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพ านกัระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 
15 วนั ไม่วา่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียว เยีย่มญาติ หรือธุรกิจ จะตอ้งยืน่เอกสารในขั้นตอนการตรวจ
เขา้เมือง เพื่อยนืยนัการมีคุณสมบติัการเขา้ประเทศญ่ีปุ่น* ดงัต่อไปน้ี 
 

1. ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่น ทางทวัร์จดัเตรียมให้ 
2. ส่ิงท่ียนืยนัวา่ท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายท่ีอาจเกิดข้ึนในระหวา่งท่ีพ  านกัในประเทศญ่ีปุ่นได ้(เช่น 

เงินสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 
3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขติดต่อในระหวา่งท่ีพ  านกัในประเทศญ่ีปุ่น (เช่น คนรู้จกั โรงแรม และอ่ืนๆ) ทาง

ทวัร์จดัเตรียมให้ 
4. ก าหนดการเดินทางระหวา่งท่ีพ  านกัในประเทศญ่ีปุ่น ทางทวัร์จดัเตรียมให้ 



  

 

✓ ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  

✓ ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ    

✓ ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

✓ ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าธรรมเนียมวซ่ีาเขา้ประเทศญ่ีปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้บัคนไทย ผูท่ี้ประสงค์

จะพ านกัระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15 วนั) **ถา้กรณีท่ีทางรัฐบาลประกาศให้กลบัมาใชว้ีซ่า      ผูเ้ดินทาง
จะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการท าวซ่ีาเพิ่ม ท่านละ 1,700 บาท** 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าโทรศพัท์ทางไกล ค่า
อินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถาม
จากหวัหนา้ทวัร์ก่อนการใชบ้ริการ) 

 ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร์ และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 2000 เยน /ทริป/ต่อท่าน 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าธรรมเนียมวซ่ีาเขา้ประเทศญ่ีปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้บัคนไทย ผูท่ี้ประสงค์

จะพ านกัระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15 วนั) 
 
เง่ือนไขการช าระค่าบริการ 
• กรุณามดัจ า 10,000 บาท / ท่าน   หลงัจากการจองภายใน 3 วนั โดยโอนเงินเขา้บญัชี 
 ธนาคาร  ไทยพาณิชย ์ (สาขา หน่ึงพนั) 
 ช่ือบญัชี        นายโสฬส ศิริวลัลภ 
 เลขท่ีบญัชี        175-239584-6 (ออมทรัพย)์ 

แฟกซ์สลิปโอนเงินมาท่ีบริษทัฯ  แฟกซ์ 02-3619689  

• นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 10,000 บาทต่อท่านเพื่อส ารองท่ีนัง่  

• นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 21 วนั กรณีนกัท่องเท่ียว
หรือเอเจนซ่ีไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่กรณี
ใดๆ ใหถื้อวา่นกัท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัร์นั้นๆ 

• การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั ดงัน้ี วนัจนัทร์ 
ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าว และวนัหยุดนกัขตัฤกษท่ี์รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆ ถือวา่เป็น
วนัหยดุท าการของทางบริษทั 

 

 

 

 



  

 

เง่ือนไขการยกเลกิการเดินทาง 

• กรณีท่ีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี(ผูมี้ช่ือ
ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษทัอย่างใดอย่างหน่ึงเพื่อแจง้
ยกเลิกการจองกบัทางบริษทัเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบริษทัไม่รับยกเลิกการจองผา่นทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

• กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ช่ือในเอกสารการจอง) 
จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษทัอย่างใดอย่างหน่ึงเพื่อท าเร่ืองขอรับเงิน
ค่าบริการคืน โดยแนบหนงัสือมอบอ านาจพร้อมหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการ
ต่างๆ และหนา้สมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 
 ยกเลิกก่อนวนัเดินทาง 45 วนั คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้  
 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 45 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแลว้ทั้งหมด 

• ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายท่ีได้จ่ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแล้วเน่ืองในการเตรียมการจดัการน าเท่ียวให้แก่
นกัท่องเท่ียว เช่น การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

• การเดินทางท่ีตอ้งการันตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า CHARTER FLIGHT หรือ EXTRA 
FLIGHT กบัสายการบิน หรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าบริการทั้งหมด   

• การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั ดงัน้ี วนัจนัทร์ 
ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนกัขตัฤกษ์
ท่ีรัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบริษทั 

• ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนกัท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน 
 

เง่ือนไขและข้อก าหนดอ่ืนๆ 
• ทวัร์น้ีส าหรับผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่านั้น 
• ทวัร์น้ีเป็นทวัร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมด 

หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษทัจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 
• ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้

ให้กบันกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอย่าง
นอ้ย 10 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทางนกัท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพิ่มจาก
การท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ท่ีทางบริษทัก าหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

• ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหน้าช่ือ เลขท่ี
หนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิได้ส่งหน้าหนังสือ
เดินทางใหก้บัทางบริษทัพร้อมการช าระเงินมดัจ า 

• ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ 
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี บริษทัจะค านึงถึงความปลอดภยัของนกัท่องเท่ียว
ส่วนใหญ่เป็นส าคญั 



  

 

• ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ่้ายใดๆ ท่ีเพิ่มข้ึนของนกัท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิดจาก
ความผดิของทางบริษทั เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยดุงาน การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจบ็ป่วย ความสูญหาย
หรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวสิัยอ่ืน เป็นตน้ 

• อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษทัเสนอราคา ดงันั้น ทางบริษทัขอ
สงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋
เคร่ืองบิน ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

• มคัคุเทศก์ พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอ านาจในการให้ค  าสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้แต่มีเอกสารลง
นามโดยผูมี้อ  านาจของบริษทัก ากบัเท่านั้น  
 

ข้อแนะน าก่อนการเดินทาง 
• กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และ

รวมกันทุกช้ินไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้
เจา้หน้าท่ีตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย ์อนุญาตให้ถือไดท้่านละ 1 ใบเท่านั้น ถา้ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุ
ภณัฑม์ากกวา่ท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่านั้น  

• ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่านั้น  

• ประเทศญ่ีปุ่น มีกฎหมายหา้มน าผลิตภณัฑท่ี์ท ามาจากพืช และเน้ือสัตวทุ์กชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผกั ผลไมส้ด  ไข่ 
เน้ือสัตว ์ไส้กรอกฯ เพื่อเป็นการป้องกนัโรคติดต่อท่ีจะมาจากส่ิงเหล่าน้ี หากเจา้หนา้ท่ีตรวจพบ จะตอ้งเสียค่าปรับใน
อตัราท่ีสูงมาก  
 

หมายเหตุ 
ตัว๋เม่ือออกแลว้ ไม่สามารถรีฟันดไ์ด ้อนัเน่ืองจากเง่ือนไขของสายการบิน 

 


