
 

วนัแรก กรุงเทพฯ – สนามบนิดอนเมอืง 

20.30 น. พรอ้มกันที ่สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ช ัน้ 3 อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอรส์ายการ

บนิ AIR ASIA X เจา้หนา้ท ีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการเช็คอินสาย

การบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครือ่ง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ที่น ั่ง จดัที่น ั่งแบบ 3-3-3 มี

บรกิารอาหารรอ้นเสิรฟ์ท ัง้ขาไปและขากลบั (น า้หนกักระเป๋า 20 กก./ท่าน หากต้องการซื้อ

น า้หนกัเพิม่ ตอ้งเสียคา่ใชจ้า่ย) 

23.45 น. เหริฟ้าสู่ เมอืงนารติะ ประเทศญีปุ่่น โดยเทีย่วบนิที ่XJ600 บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

 



วนัที่สอง นารติะ- หุบเขาโอวาคุดาน ิ– ชมซากุระ เมอืงคาวาส ึ- อาบน า้แรธ่รรมชาต+ิทานขาปูยกัษ ์

08.00 น.   ถงึ เมอืงนารติะ ประเทศญีปุ่่น หลังจากผ่านขัน้ตอนศุลกากรแลว้ 

จากนัน้น าท่านเดนิทางโดยรถโคช้สู่ หุบเขาโอวาคุดานิ ท ี่ยังครุ

กรุ่นดว้ยควันจากบ่อก ามะถันเดือดอยู่ตลอดเวลา ชมบ่อน ้าแร่

ก ามะถันซึง่สามารถตม้ไข่ใหสุ้กได ้โดยชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อว่า

หากไดท้านไข่ด าหนึง่ฟองจะสามารถท าใหอ้ายุยืนยาวขึ้นอีก                

ประมาณ 7 ปี 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ เมืองคาวาสึ สัมผัสความงามแห่งแรกของ

เทศกาลดอกซากุระในเดอืนแห่งความรัก ณ เมืองคาวาสึ โดย

เมอืงนีจ้ะเป็นเมอืงทีซ่ากุระบาสะพร่ังเร็วทีสุ่ดในเกาะฮอนชู โดยจะ

เริม่ออกดอกในช่วงประมาณ 10 ก.พ. ค่อยๆบาน ยาว ไปจนถึง 

เดอืน 10 ม.ีค. ของทุกปี โดยทุกๆปีจะมนัีกท่องเท ีย่วท ี่อยากชม

ความงามของ ซากุระและเล่นสกใีนช่วงเวลาเดยีวกัน จะเดินทาง

มาเทีย่วชมกันในช่วงนี ้โดยเมอืงคาวาส ึเป็นเมอืงเล็กๆ   ซึง่ตัง้อยู่

ไม่ห่างจากเมอืง      โกเทมบะมากนัก โดยในส่วนกลางของเมอืง

จะมแีม่น ้าไหลตัดผ่าน 2 ขา้งทาง จะเรยีงรายเต็มไปดว้ยตน้ซากุระ

หลากหลายรอ้ยตน้ ยาวตลอดเสน้ทางประมาณ 4 กโิลเมตรและบางจุดยังมี ดอกนาโนฮะนะ หรือดอก

กวางตุง้ ท ีบ่านสะพร่ังเป็นสเีหลอืง ใหท้่านไดช้มความงามกันอกีดว้ย และใน 2 ขา้งทางก็ยังมรีา้นขายของ

ฝากของทีร่ะลกึ ขนม ผลไมม้ากมาย โดยท่านสามารถเลอืกซื้อ หรือ ชิมพรอ้มดื่มด ่ากับความงามของ

ซากุระ อสิระใหท้่านไดเ้ก็บภาพประทับใจตามอัธยาศัย (โดยปกตงิานเทศกาลซากุระทีเ่มอืงคาวาสึ จะ

เร ิม่จดัในวนัที ่10 กุมภาพนัธ ์– 10 มนีาคม แตท่ ัง้นีท้ ัง้น ัน้ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศในแตล่ะปีดว้ย) 

 (หมายเหตุ: ในกรณีทีเ่ทศกาลชมซากุระไมม่แีล้ว   บรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิเ์ปลี่ยนโปรแกรมทวัร ์น า

ทา่นเดนิทางสู่ โกเทมบะ แฟคทอรี ่เอ้าทเ์ล็ต  แหล่งรวมสนิคา้น าเขา้และสนิคา้แบรนดญ์ีปุ่่นทีดั่งไปทั่ว

โลก พบกับคอลเลคช่ันเสื้อผา้ใหม่ล่าสุด อาทิ MK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA 

ROWLEY ฯลฯ เลอืกซือ้กระเป๋าแบรนดเ์นมยี่หอ้ดังไดท้ ีร่า้น BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, TUMOI, 

GAP, ARMANI ฯลฯ เลอืกดูเครือ่งประดับ และนาฬิกาหรูอย่าง TAG HEURE, AGETE, S.T.DUPONT, 

TASAKI, LONGINES ฯลฯรองเทา้แฟช่ัน HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ 

พกัที ่  FUJINOBOU KAEN HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม *** ใหท้า่นไดอ้ิ่มอรอ่ยกบัมือ้พเิศษทีม่ขีาปูยกัษ์

ใหท้า่นไดล้ิ้มลองรสชาตปูิพรอ้มน า้จิม้สไตสญ์ีปุ่่นอยา่งจุใจ  

หลังอาหารใหท้่านไดผ่้อนคลายกับ การแชน่ า้แรธ่รรมชาต ิเชือ่ว่าถา้ไดแ้ช่น ้าแร่แลว้ จะท าใหผ้วิพรรณ

สวยงามและช่วยใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหติดขีึน้ 

 

วนัที่สาม ฟูจเิท็น สกรีสีอรท์ – พพิธิภณัฑแ์ผ่นดนิไหว – โอชิโนะฮคัไค - ดูไฟ Illuminations  ณ 

หมูบ่า้นเยอรมนั 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าทา่นสนุกกบักจิกรรมกลางแจง้ทา่มกลางหมิะ ณ ลานสก ีฟูจเิท็น   ใหท้่านไดเ้พลดิเพลินกับการ

เล่นไมก้ระดานเลือ่นไดต้ามอัธยาศัย ณ ดนิแดนแห่งนีท้ ีซ่ ึง่เป็นสวนสนุกขนาดใหญ่ มกีจิกรรมนอกเหนอืจาก

การเล่นสกมีากมาย เป็นลานสกที ีม่ชีือ่เสยีงและมฉีากหลังเป็นภูเขาไฟฟูจทิ ีส่วยงามท่านจะไดส้นุกกับลาน

หมิะขาวโพลน ท่านทีส่นใจจะเช่าอุปกรณ์เครือ่งเล่นสามารถตดิต่อหัวหนา้ทัวรล่์วงหนา้ ราคานีไ้ม่รวมค่า

เชา่อุปกรณ์เครือ่งเล่นสก ีสโนวส์เลด หรอืครูฝึก ประมาณ 5,000-15,000 เยน (ลานสกีจะเปิด

ใหบ้รกิารหรอืไม ่ขึน้อยูก่บัสภาพภูมอิากาศ) 

(หมายเหตุ: ในกรณีที ่ลานสกเีขา้ไมไ่ดเ้นือ่งจากสภาพอากาศ  บริษ ัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยน

โปรแกรมทวัร ์น าท่านเดนิทางสู่ ภูเขาไฟฟูจ ิท ีตั่ง้ตระหง่านอยู่เหนอืเกาะญีปุ่่นดว้ยความสูง3,776เมตร 

จากระดับน ้าทะเล น าท่านขึน้ชมความงามกันแบบใกลช้ดิ ยังบรเิวณ “ชัน้ 5” ของภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยู่กับ

สภาพภูมอิากาศ) เพื่อชมทัศนยีภาพโดยรอบของภูเขาไฟที ่สามารถมอง เห็นทะเลสาบทัง้หา้กระจายอยู่

โดยรอบ ใหท้่านไดสั้มผัสอากาศอันบรสุิทธิบ์นยอดเขาฟูจ ิถ่ายภาพทีร่ะลกึ กับภูเขาไฟทีไ่ดช้ือ่ว่ามสัีดส่วน

สวยงามทีสุ่ดในโลก ซึง่เป็นภูเขาไฟทียั่งดับไม่สนทิ และมคีวามสูงทีสุ่ดในประเทศญีปุ่่น  



น าท่านเยี่ยมชม พพิธิภณัฑ ์แผน่ดนิไหว ทีจ่ าลองเรือ่งราวของภูเขาไฟฟูจิ และใหท้่านไดสั้มผัสกับ

บรรยากาศของการจ าลองเรือ่งราวเกีย่วกับแผ่นดนิไหวทีเ่กดิขึน้ในประเทศญี่ปุ่น จากนั้นอิสระใหท้่านได ้

เลอืกซือ้ของทีร่ะลกึตามอัธยาศัย 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น าท่านเดนิทางสู่ หมูบ่า้นโอชโินะฮคัไค น าท่านเจาะลกึตามหา

แหล่งน ้าบรสุิทธิจ์ากภูเขาไฟฟูจิ ท ี่เป็นแหล่งน ้าตามธรรมชาติ

ตัง้อยู่ในหมู่บา้นโอชโินะ จ.ยามานชิ หรือพูดในทางกลับกันคือ

กลุ่มน ้าผุดโอชโินะฮัคไค เพียงกา้วแรกทีย่่างเทา้เขา้ไปในหมู่บา้น 

ก็สัมผัสไดถ้งึอากาศบรสุิทธิ ์และไอเย็นจากแหล่งน ้าธรรมชาตทิ ี่ม ี

ใหเ้ห็นอยู่ทุกมุม โดยในบ่อน ้าใสแจ๋วมปีลาหลากหลายพันธุแ์หวก

ว่ายสบายอารมณ์  แต่ขอบอกเลยว่าน ้าแต่ละบ่อนัน้เย็นเจี๊ยบถงึใจ

จนแอบสังสัยว่านอ้งปลาไม่หนาวสะทา้นกันบา้งร ึเพราะอุณหภูมิ

ในน ้าเฉลีย่อยู่ท ี ่10-12 องศาฯนอกจากชมแลว้ก็ยังมนี ้าผุดจากธรรมชาติใหตั้กดื่มตามอัธยาศัย และที่

ส าคัญ หมู่บา้นโอชโินะยังเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงสนิคา้โอทอปชัน้เยี่ยมจากนัน้น าท่านเดินทางชม แสงสีของ

งานประดบัไฟ หรอื Illuminations สุดอลังการทีจั่ดขึ้นกันอย่างยิ่งใหญ่เป็นประจ าทุกปี  หมู่บ้าน

เยอรมนัแหง่โตเกยีว  โดยงานประดับไฟช่วงฤดูหนาว ทีจั่ดเป็นประจ าทุกปีในช่วงฤดูหนาว โดยเราจะได ้

เหไฟ LED หลากเฉดสกีว่า 3 ลา้นดวงส่องสว่างระยิบระยับอยู่ทั่วพื้นท ีร่าวกับเป็นดนิแดนในเทพนยิายเลย

เป็นงานประดไฟฤดหนาวสุดยิ่งใหญ่อลังการจนไดช้ือ่ว่าเป็น 1 ใน 10 งานประดับไฟที่สวยที่สุดในญี่ปุ่น 

และยังเป็น 1 ใน 3 การประดับประดาไฟทีย่ิ่งใหญ่ทีสุ่ดในภูมภิาคตะวันออก  

**อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั** 

พกัที ่ MARROAD INTERNATIONAL NARITA HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 

 

วนัที่สี ่  เมอืงเกา่คาวาโกเอะ- ถา่ยรูปกบัโตเกยีวสกายทร-ี วดัอาซากุสะ - ช้อปป้ิงดวิตีฟ้ร ี- ชินจูกุ 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่าเดนิทางสู่ เมอืงคาวาโกเอะ เมอืงเก่าท ีไ่ดข้ึน้ชือ่ว่าเป็นเมอืงเกยีวโตนอ้ย เมอืงคาวาโกเอะมีเสน่ห์

แบบโบราณทียั่งคงสภาพใหเ้ราไดเ้ห็นจนถงึทุกวันนี ้อดตีหัวเมอืงส าคัญในสมัยเอโดะ ทีพ่รอ้มจะพาเรายอ้น

ยุคสู่สมัยเอโดะดว้ยอาคารบา้นเรอืนแบบดัง้เดมิพรอ้มแสดงใหเ้ห็นถงึวถิกีารใชช้วีติของชาวญีปุ่่นในสมัยที่

ขา้วเป็นสมบัตอิันล ้าค่าของชาวญีปุ่่น  จากนัน้น าท่านสู่ ถนนคุราซึคุร ิย่านเมืองเก่าใหท้่านไดเ้ก็บภาพ

บรรยากาศยอ้นยุคสมัยเอโดะ บา้นเรอืนยอ้นยุคทีถ่อดยาวรมิสองฝ่ัง  พรอ้มใหท้่านไดช้ม หอนาฬกิาโทคิ

โนะคาเนะ   ก่อสรา้งเป็นอาคารสามชัน้สูง 16 เมตร อายุยาวนานกว่า 350 ปี ไดช้ือ่ว่าเป็นสัญลักษณ์ของ

เมอืงคาวาโกเอะ  จากนัน้ใหท้่านไดเ้ดนิเท ีย่ว  ตรอกขนมโบราณคาชยิะ  โยโคโช เป็นซอยเล็ก ๆ ท ี่ม ี

รา้นคา้ขายขนมโหลราคาถูกแบบโบราณและอาหารว่างซึง่ส่วนใหญ่จะมรีาคาประมาณ 50 เยน ส่วนใหญ่ก็

เป็นบา้นของชาวบา้นในย่านนัน้ท ีเ่ปิดเป็นรา้นขนมกันมาตัง้แต่สมัยโบราณ นักท่องเท ีย่วจ านวนมากมาที่นี่

เพื่อเพลดิเพลนิไปกับบรรยากาศของช่วงเวลาสมัยโชวะ  อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ของฝาก สนิคา้พื้นเมือง

มากมายตามแบบฉบับของเมอืงคาวาโกเอ 

เทีย่ง  เพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลาชอ้ปป้ิง อิสระอาหารเทีย่งตามอธัยาศยั  

น าท่าน เก็บภาพประทบัใจกบัคูก่บัแลนดม์ารก์แห่งใหม่ของ

กรุงโตเกยีว ณ รมิแมน่ า้สุมิดะ หอคอยโตเกียวสกายทรี” 

(Tokyo Sky tree) หอส่งสัญญาณโทรคมนาคมที่สูงท ี่สุดใน

โลก ... เปิดใหบ้รกิารเมือ่วันที ่22 พฤษภาคม 2555 โดยหอนี้ม ี

ความสูง 634 เมตร สรา้งดว้ยเทคนิคทางสถาปัตยกรรมและ

วศิวกรรมอันทันสมัย ในช่วงทีเ่กดิแผ่นดินไหวครั้งใหญ่หอคอย

แห่งนีไ้ดพ้ิสูจนใ์หเ้ห็นถงึโครงสรา้งทางสถาปัตยกรรมที่แข็งแรง

ทนทาน เพราะไม่เกดิความเสยีหายแมแ้ต่นอ้ย ชม วดัอาซากุสะ 

วัดทีเ่ก่าแก่ท ีสุ่ดในกรุงโตเกยีว เขา้นมัสการขอพรจากพระพุทธรูปเจา้แม่กวนอมิทองค า  นอกจากนั้นท่าน

ยังจะไดพ้บเก็บภาพประทับใจกับโคมไฟขนาดยักษ์ทีม่ ีความสูงถ ึง 4.5 เมตรซึ่งแขวนอยู่บริเวณประตู

ทางเขา้วัด และยังสามารถเลอืกซือ้เครือ่งรางของขลังไดภ้ายในวัด ฯลฯ หรอืเพลดิเพลนิกับ ถนนนาคามิ

เซ ถนนชอ้ปป้ิงทีม่ ีชือ่เสยีงของวัด มรีา้นขายของทีร่ะลกึมากมายไม่ว่าจะเป็นเครือ่งรางของขลัง ของเล่น

โบราณ และตบทา้ยดว้ยรา้นขายขนมทีค่นญีปุ่่น มายังวัดแห่งนีต้อ้งมาต่อควิกันเพื่อลิ้มลองกับรสชาดสุด

แสนอร่อย จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้เครือ่งส าอางค ์อาหารเสรมิ เครือ่งประดับคุณภาพดที ีร่า้นคา้ ปลอด

ภาษี ณ ดวิตีฟ้ร ี อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกชอ้ปป้ิงย่านดัง ยา่นชนิจุกุ ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับการจับจ่ายซือ้



สนิคา้นานาชนดิ ไดจ้ากทีน่ ี ่ไม่ว่าจะเป็น รา้นซานรโิอะ รา้นขายเครือ่งอเิลคทรอนกิส ์กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล 

นาฬิกา เครือ่งส าอาง ต่างๆ กันทีร่า้น MATSUMOTO แหล่งรวมเหล่าบรรดาเครื่องส าอางมากมาย อาท ิ

มารค์เตา้หู,้ โฟมลา้งหนา้ WHIP FOAM ทีร่าคาถูกกว่าบา้นเรา 3 เท่า, ครมีกันแดดชเิซโด ้แอนเนสซ่าทีค่น

ไทยรูจั้กเป็นอย่างด ี และสนิคา้อืน่ ๆ  หรอืใหท้่านไดส้นุกกับการเลอืกซื้อสินคา้ แบรนด์ดังอาทิ LOUIS 

VULTTON, UNIQLO,  กระเป๋าสุดฮติ  BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสือ้ COMME DES GARCONS, H&M 

หรอืเลอืกซือ้รองเทา้หลากหลายแบรนด์ดัง อาทิ  NIKE,  CONVERSE,  NEW  BALANCE,  REEBOK  

ฯลฯ  ไดท้ ีร่า้น ABC MART 

**เพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลาชอ้ปป้ิงอิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั** 

พกัที ่ MARROAD INTERNATIONAL NARITA HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 

 

วนัที่หา้  กรุงเทพฯ-สนามบนิดอนเมอืง 

09.15 น. เหริฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์ เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ601 บริการอาหารและ

เครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

14.05 น. ถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 

 

******************************* 
 

หมายเหตุ :: โปรแกรมการเดนิทางอาจมกีารเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 

** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กคร ัง้กอ่นท าการ 

ออกต ัว๋เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี่ยนไฟล์ท หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ให ้ทราบล่วงหนา้ ** 

*** ขอบพระคุณทุกทา่นทีใ่ชบ้รกิาร *** 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญห่อ้งละ 
2-3 ท่าน 

พกัเดีย่วเพิม่ 

08 - 12 กุมภาพนัธ ์2562 26,999 8,000 

09 - 13 กุมภาพนัธ ์2562 26,999 8,000 

12 - 16 กุมภาพนัธ ์2562 23,999  8,000 

13 - 17 กุมภาพนัธ ์2562 26,999 8,000 

14 - 18 กุมภาพนัธ ์2562 26,999 8,000 

15 - 19 กุมภาพนัธ ์2562 (วนัหยุดมาฆบูชา) 28,999 8,000 

20 - 24 กุมภาพนัธ ์2562 26,999 8,000 

21 - 25 กุมภาพนัธ ์2562 26,999 8,000 

22 - 26 กุมภาพนัธ ์2562 26,999 8,000 

23 - 27 กุมภาพนัธ ์2562 26,999 8,000 

26 ก.พ. – 02 ม.ีค. 2562 26,999 8,000 

27 ก.พ. – 03 ม.ีค. 2562 27,999 8,000 

28 ก.พ. – 04 ม.ีค. 2562 27,999 8,000 

01 - 05 มนีาคม 2562 27,999 8,000 

02 - 06 มนีาคม 2562 27,999 8,000 



05 - 09 มนีาคม 2562 26,999 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 

 
** ราคาเด็กอายุไมเ่กนิ 2 ปี 10,000 บาท // จอยแลนดไ์มใ่ช้ต ัว๋ หกัคา่ต ัว๋ออก 9,000 บาท ** 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์้องถิน่  
ท่านละ  3,500 เยน/ทรปิ/ตอ่ท่าน*** 

 

ในกรณียกเลิกการเดนิทาง ตอ้งยกเลิก 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ัน้ ไมเ่ชน่น ัน้ทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจ าไม่ว ่า
ดว้ยกรณีใดๆท ัง้สิ้น เพราะวา่ทางบรษิทัไดท้ าการจา่ยคา่ต ัว๋ไปใหก้บัการสายการบินเร ียบร้อยแล้ว โปรดอ่าน
ขอ้ความใหถ้ีถ่ว้นกอ่นการจองทวัรท์ุกคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง  

 
การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 30 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักล่าว บรษิทัฯ ขอ
สงวนสิทธิใ์นการเลื่อนการเดนิทาง หรอืเปลี่ยนแปลงราคา 
กรุณาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000.- บาท หากมกีารยกเลิกภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมดัจ า
ท ัง้หมด เนือ่งจากทางบรษิทัฯ ไดช้ าระคา่ต ัว๋เครือ่งบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทีเ่รยีบรอ้ย ยกเวน้คา่ภาษีน า้มนั
ทีย่งัมไิดช้ าระ คา่ทวัรส์่วนทีเ่หลือ กรุณาช าระ 21 วนักอ่นการเดนิทาง 
 
หมายเหตุ 1. ต ัว๋เมือ่ออกแล้ว ไมส่ามารถรฟีันดไ์ด ้อนัเนือ่งจากเงือ่นไขของสายการบนิ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 ค่าต๋ัวเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ    

 ค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งทีม่ ี

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกนิ 20 กก.  

 ค่ารถรับ-ส่ง และน าเท ีย่วตามรายการ 

 ค่าทีพั่กตามทีร่ะบุในรายการ พักหอ้งละ 2 ท่าน  

 ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามมือ้ท ีร่ะบุในรายการ    

 ค่าจา้งมัคคุเทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 ค่าประกันอุบัตเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 

 

 

 

จากมาตรการยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญี่ปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่เกนิ 

15 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การท่องเท ีย่ว เย ีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งย ืน่เอกสารในข ัน้ตอนการ

ตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีุณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัต่อไปนี้ 

 

1. ต ัว๋เคร ือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

2. สิง่ท ีย่นืยนัว่าทา่นสามารถรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายท ีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างท ีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ นได ้

(เช่น เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ท ีอ่ยู่ และหมายเลขตดิต่อในระหว่างท ีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ น (เช่น คนรูจ้กั โรงแรม และอืน่ๆ) 

ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

4. ก าหนดการเดนิทางระหว่างท ีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้



อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 ค่าธรรมเนยีมวซ่ีาเขา้ประเทศญีปุ่่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญีปุ่่นใหก้ับคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านัก

ระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่นไม่เกนิ 15 วัน) **ถา้กรณีท ีท่างรัฐบาลประกาศใหก้ลับมาใชว้ซ่ีา ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีค่าใชจ่้าย

ในการท าวซ่ีาเพิ่ม ท่านละ 1,700 บาท** 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตัวนอกเหนอืจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า

อนิเตอรเ์น็ต ค่าซักรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึค่าอาหารและเครือ่งดืม่ท ีส่ั่งเพิ่มนอกเหนอืรายการ (กรุณาสอบถามจาก

หวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

 คา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 3500 เยน /ทรปิ/ตอ่ทา่น 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

 ค่าธรรมเนยีมวซ่ีาเขา้ประเทศญีปุ่่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญีปุ่่นใหก้ับคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านัก

ระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่นไม่เกนิ 15 วัน) 

 

เง ือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นักท่องเท ีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมัดจ าเป็นเงนิจ านวน 10,000 บาทต่อท่าน ภายใน 1 วัน หลังจากการจอง 

เพื่อส ารองทีน่ั่ง  

2. นักท่องเท ีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั ้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างนอ้ย 21 วัน กรณี

นักท่องเท ีย่วหรอืเอเจนซีไ่ม่ช าระเงนิ หรอืช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการ

จ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถ้อืว่านักท่องเท ีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเช่น แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท ดังนี้ วัน
จันทร ์ถงึศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.30 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆ

ถอืว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบรษัิท 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีท ีนั่กท่องเท ีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเท ีย่วหรอืเอเจนซี(่ผูม้ ี
ชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพื่อ

แจง้ยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์ม่ว่ากรณี

ใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท ีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเท ีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชีือ่ในเอกสารการจอง) 
จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืท ีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพื่อท าเรือ่งขอรับเงิน

ค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงินค่าบริการ

ต่างๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิค่าบรกิารดังนี ้

1. ยกเลกิก่อนวันเดนิทาง 30 วัน คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของค่าบรกิารทีช่ าระแลว้  

2. ยกเลกิก่อนวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 15 วัน คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 50 ของเงนิค่าบรกิาร 

3. ยกเลกิก่อนวันเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วัน ไม่คนืเงนิค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 

ทัง้นี ้ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ่้ายทีไ่ดจ่้ายจรงิจากค่าบรกิารทีช่ าระแลว้เนือ่งในการเตรยีมการจัดการน าเท ี่ยวใหแ้ก่

นักท่องเท ีย่ว เช่น การส ารองทีน่ั่งต๋ัวเครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเท ีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight 

กับสายการบนิ หรอืผ่านตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ าหรอืค่าบรกิารทัง้หมด   

4. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเช่น แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท ดังนี้ วัน
จันทร ์ถงึศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.30 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆ

ถอืว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกท่องเท ีย่วเดนิทางไม่ถงึ 15 คน  

 

 

 

 

 

 



เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ีส้ าหรับผูม้วัีตถุประสงคเ์พื่อการท่องเท ีย่วเท่านัน้ 

2. ทัวรน์ีเ้ป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรอืทั ้งหมด 

หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบรษัิทจะไม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางส่วนหรือทั ้งหมดใหแ้ก่

ท่าน 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณที ีม่นัีกท่องเท ีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้

ใหก้ับนักท่องเท ีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มวีซ่ีา  และอย่าง

นอ้ย 10 วันก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซ่ีา  แต่หากทางนักท่องเท ีย่วทุกท่านยินดที ีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิ่ม

จากการทีม่นัีกท่องเท ีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่าทีท่างบรษัิทก าหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายินดีท ี่จะให ้

บรกิารต่อไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้ชื่อ เลขที่

หนังสอืเดนิทาง และอืน่ๆ เพื่อใชใ้นการจองต๋ัวเครือ่งบนิ ในกรณีท ีนั่กท่องเท ีย่วหรือเอเจนซี่ม ิไดส่้งหนา้หนังสือ

เดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ า 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับ

สถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัย

ของนักท่องเท ีย่วส่วนใหญ่เป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ่้ายใดๆ ทีเ่พิ่มขึน้ของนักท่องเท ีย่วท ีม่ไิดเ้กดิ

จากความผดิของทางบรษัิท เช่น ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย 

ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ  ความ ล่าชา้  เปลี่ยนแปลง  หรือการบริก ารของสายการบิน                          

เหตุสุดวสัิยอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารนีค้ านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัท

ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาค่าบรกิารเพิ่มขึน้ ในกรณีท ีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่า

ต๋ัวเครือ่งบนิ ค่าภาษีเชือ้เพลงิ ค่าประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากับเท่านัน้  

 

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ท ีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ และ

รวมกันทุกชิน้ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาให ้

เจา้หนา้ท ีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย์ อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของดังกล่าวมขีนาดบรรจุ

ภัณฑม์ากกว่าทีก่ าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเท่านัน้  

2. สิง่ของทีม่ลัีกษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และ

ฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเท่านัน้  

3. ประเทศญีปุ่่น มกีฎหมายหา้มน าผลติภัณฑท์ ีท่ ามาจากพืช และเนือ้สัตวท์ุกชนดิเขา้ประเทศ เช่น ผัก ผลไมส้ด  ไข่ 

เนือ้สัตว ์ไสก้รอกฯ เพื่อเป็นการป้องกันโรคตดิต่อทีจ่ะมาจากสิง่เหล่านี ้หากเจา้หนา้ท ีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีค่าปรับใน

อัตราทีสู่งมาก 

  

 

 


