
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

     โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพฯ ดอนเมอืง-สนามบนินารติะ     

2 สนามบนินารติะ-วดัอาซากสุะ-ผา่นชมโตเกยีวสกายทร ี
ลอ่งทะเลสาบอาช-ิโกเท็มบะ แฟคทอรี ่เอา้ทเ์ล็ต 
 

   FUJISAN GARDEN HOTELหรอื
เทยีบเทา่  

    ขาปู + ออนเซน    

3 หมูบ่า้นโอชโินะฮคัไค-ศนูยจ์ าลองแผน่ดนิไหว-ฟจูเิท็น 
สก ีรสีอรท์-ชอ้ปป้ิงจใุจชนิจกู ุ

   RADISSON HOTEL NARITA 
หรอืเทยีบเทา่  

บนเครือ่ง 



 
 

4 โยโกฮามา่-พพิธิภณัฑร์าเมน-เมอืงคามาครุะ พระใหญไ่ด
บสุ-ึโอไดบะ-ไดเวอรซ์ติ ี ้โตเกยีว พลาซา่ 

   RADISSON HOTEL NARITA 
หรอืเทยีบเทา่  

5 สนามบนินารติะ-สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ     

วนัที1่ กรงุเทพ-นารติะ 
20.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคาร1 ผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ สนามบนิดอนเมอืง

เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์(XJ) พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้าร
ตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

23.45 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงโตเกยีว ประเทศญีปุ่่ น โดยสายบนิ ไทยแอรเ์อเชยีอ็กซ ์เทีย่วบนิที ่
XJ 600 (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 6.15 ชัว่โมง)  

 *บรกิารอาหารรอ้น และเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 
 
 
 
 
 
 

 
วนัที2่ สนามบนินารติะ-วดัอาซากสุะ-ผา่นชมโตเกยีวสกายทร-ีลอ่งเรอืโจรสลดั 
    โกเท็มบะ เอา้ตเ์ลต-บฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ-์แชอ่อนเซน 

08.00 น. เดนิทางถงึสนามบนินารติะ หลังผ่านพธิีตรวจคนเขา้เมืองแลว้ (เวลาทีญ่ ีปุ่่ น เร็วกว่า
เมอืงไทย 2 ช ัว่โมง กรณุาปรับนาฬกิาของท่านเพือ่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***
ส าคญัมาก!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้
ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั *** 

น าท่านเดนิทางสู ่วดัอาซากสุะ เป็นวัดทีม่คีวามศักดิส์ทิธิแ์ละไดรั้บความเคารพนับถอืมาก
ที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงโตเกียว และเป็นวัดพุทธที่เก่าแก่ที่สุดในภูมิภาคคันโตภายใน
ประดษิฐานองคเ์จา้แม่กวนอมิทองค ามผีูค้นนยิมมากราบไหวข้อพรเพือ่ความเป็นสริมิงคล
ตลอดทัง้ปี  และถ่ายภาพเป็นทีร่ะลกึกับ ประตฟู้าค ารณ ซึง่เป็นโคมไฟสแีดง ขนาดยักษ์ทีม่ี
ความสงูถงึ 4.5 เมตร เป็นโคมไฟ ทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก เลอืกชมและเชา่เครือ่งรางของขลังอัน
ศักดิส์ทิธิข์องวัดแห่งนี้ น าชมถนนนากามเิซะ (Nakamise dori) ถนนเสน้นี้ยาวไปจนถงึวัด
เซ็นโซจจิะเป็น ถนนชอ๊ปป้ิง ขายขนม ของฝาก ของทีร่ะลกึ ขนมทีซ่ ือ้กลับบา้นจะใสก่ล่อง 
ห่อสวยงาม สามารถซือ้เป็นของฝากไดอ้ย่างสวยงาม สว่นขนมแบบทีก่นิเลยเชน่ Soft ice 

cream, มันอัดแท่ง, ซาลาเปาทอด, ขา้วพองคลา้ยขนมนางเล็ด ทางรา้นจะใหเ้รายนืกนิที่
หนา้รา้นเท่านั้นไม่ใหเ้ดนิไปกนิไป ถือว่าเป็นกฎเหล็กของรา้นคา้ย่านถนนนากามเิซะเพือ่
ไม่ใหข้นมหกเลอะเทอะบนถนน ผ่านชมโตเกยีวสกายทร ี(Tokyo Sky tree) เป็นหอทีเ่พิง่
สรา้งขึน้มาใหม่และยังเป็นเหมอืนแลนดม์ารค์ของโตเกยีวถ่ายรูปกับหอคอย ตัง้อยู่ใจกลาง
ของ Sumida City Ward เป็นตกึทีส่งูทีส่ดุในญีปุ่่ น มคีวามสงูถงึ 634 เมตร และเมือ่เดนิขึน้ไป
เรื่อยๆก็จะถึงจุดที่สูงที่สุดของหอคอย มีความสูง 451.2 เมตร ทั้งชัน้จะเป็นกระจกใส 
สามารถมองเห็นววิของทัง้เมอืงโตเกยีวไดร้อบดา้น ยิง่ในชว่งพระอาทติยต์กดนิ จะเป็นววิที่
สวยงามมาก  

เทีย่ง รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 
น าท่านชม วนอุทยานแห่งชาตฮิาโกเน่ ท่านท่านสัมผัสความงามราวกับภาพวาดกับ
รายการ ล่องทะเลสาบอาช ิสมญาราชนิีแห่งทะเลสาบ วันที่อากาศแจ่มใสบนผืนน ้าท่าน
สามารถมองเห็นเงาสะทอ้นสวยงามของ ภเูขาไฟฟจู ิความงามของทะเลสาบแหง่นี ้เกดิจาก

บนเครือ่ง 



 

การก่อตัวของลาวาภูเขาไฟฟจูทิ าใหปิ้ดทางออกของน ้าในทะเลสาบ จากนัน้น าเดนิทางสู่ 
โกเท็มบะ แฟคทอรี ่เอา้ทเ์ล็ต ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิง อย่างจุใจกับสนิคา้แบรนดเ์นมทีแ่หล่ง
รวมสนิคา้น าเขา้และสนิคา้แบรนด์ญี่ปุ่ นโกอินเตอร์มากมาย เช่น MK MICHEL KLEIN, 
MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY, DIFFUSIONE TESSILE ฯลฯ เลอืกซือ้ กระเป๋าไฮ
ไซ BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL,TUMI,GAP, ARMANY เลือกดูเครื่องประดับ และ
นาฬิกาหรู อย่าง TAG HEUER, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES รองเทา้
แฟชั่ น  HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN หรือ เลือกซื้อสินค า้
ส าหรับคณุหนู AIGLE, BANDAI ASOBI, HAKKA KIDS และสนิคา้อืน่ๆ อกีมากมาย ไดเ้วลา
น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารของโรงแรม พเิศษ !!! เมนู บุฟเฟตข์าปูยกัษ ์
 พักที ่FUJISAN GARDEN HOTEL หรอืระดับเดยีวกัน 

จากน ัน้ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการแชน่ า้แรอ่อนเซ็นธรรมชาต ิน า้แรใ่นสไตลญ์ีปุ่่ น 
ซึง่ชาวญีปุ่่ นเชือ่วา่ถา้ไดแ้ช่น า้แรแ่ลว้จะท าใหผ้วิพรรณสวยงาม และช่วยใหร้ะบบ
หมนุเวยีนโลหติ 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที3่ หมูบ่า้นโอชโินะฮคัไค-ศนูนยจ์ าลองแผน่ดนิไหว-ฟจูเิท็นสกรีสีอรท์ 
    ชอ้ปป้ิงชนิจกู ุ

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

น าท่านเดนิทางชม หมูบ่า้นโอชโินะฮคัไค (Oshino Hakkai) เป็นแหล่งน ้าตามธรรมชาติ
ตั ้งอยู่ในหมู่บา้นโอชโินะ ใหท้่านสัมผัสไดถ้ึงอากาศบริสุทธิ์ และไอเย็นจากแหล่งน ้า
ธรรมชาต ิโดยในบอ่น ้าใสแจ๋วมปีลาหลากหลายพันธุแ์หวกวา่ยสบายอารมณ์ อณุหภมูใินน ้า
เฉลีย่อยู่ที ่10-12 องศาฯ นอกจากชมแลว้ก็ยังมนี ้าผุดจากธรรมชาตใิหต้ักดืม่ตามอัธยาศัย 
และทีส่ าคัญ หมูบ่า้นโอชโินะยังเป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงสนิคา้โอท็อปชัน้เยีย่มอกีดว้ยทีห่มูบ่า้นนีม้ี
ของขึน้ชือ่อย่าง โมจชิาเขยีวไสถ่ั้วแดงย่าง ขนมฮติที่หมู่บา้นน ้าศักดิส์ทิธิโ์อชโินะฮักไก 
จากนัน้น าท่านชม ศนูยจ์ าลองแผน่ดนิไหว (Experience Earthquake) ทีจ่ าลองเรือ่งราว
ของภูเขาไฟฟจู ิและท่านจะไดส้ัมผัสกับบรรยากาศของการจ าลองเหตกุารณ์เรือ่งราวตา่งๆ 
เกีย่วกับแผ่นดนิไหวที่เกดิขึน้ในประเทศญีปุ่่ น และจากนั้นใหท้่านไดอ้สิระเลอืกซือ้ของที่
ระลกึตามอัธยาศัย 

เทีย่ง รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 
จากนัน้เดนิทางไปที่ ฟูจเิท็น สกรีสีอรท์ เป็นลานสกทีีม่ชี ือ่เสยีง และมฉีากหลังเป็นภูเขา
ไฟฟจูทิีส่วยงาม ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับการเล่นกระดานเลือ่นกับลานหมิะขาวโพลนและ
ยังมกีจิกรรมนอกเหนือจากการเล่นสกมีากมาย (ราคาทัวรไ์ม่รวมค่าเชา่ชดุอุปกรณ์และชุด
ส าหรับเล่นกจิกรรมต่างๆ)  (สกจีะเปิดใหบ้รกิารหรอืไม่ ข ึน้อยู่กบัสภาพภูมอิากาศ) 
จากนัน้น าทา่น ชอ้ปป้ิงยา่นชนิจกู ุเพลนิกับการชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมายและ เครือ่งใช ้ไฟฟ้า 



 

กลอ้งถ่ายรูปดจิติอล นาฬกิา เครือ่งเล่นเกมส ์หรอืสนิคา้ทีจ่ะเอาใจคณุผูห้ญงิดว้ย กระเป๋า 
รองเทา้ เสือ้ผา้  แบรนดเ์นม เสือ้ผา้แฟชั่นส าหรับวัยรุ่น เครือ่งส าอางยีห่อ้ดังของญีปุ่่ นไมว่า่
จะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอืน่ๆอกีมากมาย 

เย็น  อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั เพือ่ใหท้า่นใชเ้วลาอยา่งคุม้คา่ชอ้ปป้ิง 
พักที ่RADISSON HOTEL NARITA หรอืระดับเดยีวกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที4่ โยโกฮามา่-พพิธิภณัฑร์าเมน-เมอืงคามาครุะ-พระใหญไ่ดบสุ-ึโอไดบะ 
    ไดเวอรซ์ติ ี ้โตเกยีว พลาซา่-นารติะ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
น าทา่นสู ่พพิธิภณัฑร์าเมนชนิโยโกฮามา่ รวมเรือ่งราวทกุอยา่งเกีย่วกับราเมงไมว่า่จะเป็น
ประวตั ิความเป็นมา, ชนดิของราเมง ในชัน้แรกของพพิธิภัณฑนั์น้จะเป็นประวตัขิองราเมงใน
ประเทศญีปุ่่ นมกีารจัดแสดงเสน้ราเมล น ้าซปุ ทอ้ปป้ิง รวมถงึชามใสร่าเมงหลากหลายชนดิ 
สว่นในชัน้ทีส่องนัน้ จะมกีารจัดบรรยากาศจ าลองของถนนและอาคารบา้นเรือ่งของชติามาช ิ
(Shitamachi) เมอืงเกา่ของโตเกยีว ซึง่เป็นเมอืงทีร่าเมงได ้ รับความนยิมอยา่งรวดเร็ว จะมี
รา้นขายราเมงทีม่ชี ือ่เสยีงอยูป่ระมาณ 9 รา้นใหนั้กทอ่งเทีย่วไดล้องชมิ และหากใครอยากจะ
ทานราเมงหลายๆรา้น ก็สามารถสัง่แตล่ะชามเป็นไซสเ์ล็กได ้ 

เทีย่ง อสิระรบัประทานอาหารเทีย่งตามอธัยาศยั หรอือสิระล ิม้ลองราเมงหลากหลายเมนู 
และยงัเป็นอาหารขึน้ชือ่ของญีปุ่่ นอกีดว้ย 
เดนิทางสู ่เมอืงคามาคุระ ตัง้อยู่ในจังหวัด Kanagawa เมอืงนี้นอกจากจะมปีระวัตศิาสตร์
ยาวนานหลายรอ้ยปี ยังมคีวามส าคัญกับญีปุ่่ นในอดตีอย่างมาก โดยเฉพาะบทบาททีโ่ดด
เดน่ในดา้นการเมอืง เป็นอดตีศนูยก์ลางทางการเมอืงของญีปุ่่ น เมอืงคะมะครุะแหง่นี้ ยังคง
ยนืหยัดเป็นศนูยก์ลางทางการเมอืงของประเทศใหก้ับเมอืงหลวงอยา่งเกยีวโตสบืมา ทกุวนันี ้
ถงึแมจ้ะไม่ไดม้บีทบาทหนา้ทีเ่ดมิ แต่ยังคงเป็นเมอืงทีม่คีวามส าคัญในการท่องเทีย่วของ
ญีปุ่่ น ถงึกับขนานนามใหค้ะมะครุะ เป็นเมอืงพีเ่มอืงนอ้งของเกยีวโต หรอื เกยีวโตแหง่ญีปุ่่ น
ตะวันออกอกีดว้ย น าท่านชม พระใหญไ่ดบทุส ึซ ึง่เป็นรูปป้ันทีใ่หญท่ีส่ดุเป็นอันดับ 2 ของ
ญีปุ่่ น รองจากองคโ์ตทีว่ัดโทไดจ ิเมอืงนาระ สามารถเขา้ไปดา้นในองคพ์ระได ้บรเิวณทีต่ัง้
ของ Daibutsu นั้นเดมิทีเป็นทีต่ัง้ของวัด Kōtokuin วัดแห่งนี้สรา้งขึน้ตัง้แต่ปี 1252 แต่ได ้
เกดิความเสยีหายหลายครัง้จากไตฝุ้่ น และเสยีหายมากที่สุดจากเหตุการ์ณสนึาม ิเมือ่ปี 
1495 ท าใหต้ัวอาคารวดันัน้พังทลายหายไป เหลอืเพยีงแตอ่งคพ์ระ Daibutsu อยูท่า่มกลาง
ซากปรักหักพัง สรา้งความประหลาดใจใหก้ับชาวญีปุ่่ น และเลือ่มใสในความศักดิส์ทิธิข์อง
ท่านทีไ่ดป้กปักรักษาเมอืงคะมะคุระตลอดมา น าท่านสู ่ยา่นโอไดบะ (Odaiba) เป็นเกาะ
รวมศนูยก์ลางความบันเทงิ ของเมอืงโตเกยีว เมอืงหลวงในปัจจุบันของญีปุ่่ น โอไดบะ เป็น
เกาะทีม่นุษยส์รา้งขึน้เอง โดยการน า ดนิ ทราย มาถม ทะเล ใหเ้กดิขึน้เป็นเกาะขึน้มาตัง้แต่
ปี ค.ศ. 1850 สรา้งกันมาเป็นรอ้ยปีเลยทเีดยีว เกาะนี้เป็นเกาะที่แสดงใหเ้ห็นถงึ วสิัยทัศน์ 
และศักยภาพของชาวญีปุ่่ น ที่สามารถสรา้ง สิง่ที่เป็นไปไม่ไดใ้หเ้ป็นไปไดข้ ึน้มา อสิระให ้
ท่านชอ้ปป้ิง หา้งสรรพสนิคา้ไดเวอรซ์ติ ีโ้ตเกยีว (DiverCity Tokyo Plaza) ภายในมี
รา้นคา้ รา้นอาหาร และแหลง่บันเทงิ จุดโดดเดน่ทีส่ดุของหา้งแหง่นี้คอื หุน่ยนตก์ันดัม้ทีต่ัง้
ตระหง่านอยู่ดา้นหนา้ ในตอนกลางคนืจะมเีอฟเฟคแสงไฟสอ่งหุ่นยนต ์เสยีงประกอบ และ



 

ขยับหัวได ้น่าตืน่ตาตืน่ใจไมน่อ้ย หากใครทีช่ ืน่ชอบการต์นูกันดัม้เป็นพเิศษ ยังมนีทิรรศการ
เล็กๆอยูบ่นชัน้ 7 อกีดว้ย 

เย็น  อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั เพือ่ใหท้า่นใชเ้วลาอยา่งคุม้คา่ชอ้ปป้ิง 
พักที ่RADISSON HOTEL NARITA หรอืระดับเดยีวกัน 

 
 
 
 
 
 

วนัที5่ นารติะ-กรงุเทพ 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  
  สมควรแกเ่วลาน าทานเดนิทางสูส่นามบนินารติะ  
09.15 น. ออกเดนิทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์เที่ยวบนิที่ XJ 601 (ใช ้

ระยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 6.50 ชัว่โมง) *บรกิารอาหาร และเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 
14.05 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ 

 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 

** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ / Infant เด็กอายตุ า่กวา่ 2 ปี ราคา 7,900.-** 

**ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศก ์ทา่นละ 1,000 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

ส าหรบัลกูคา้ทา่นทีไ่มเ่อาต ัว๋เครือ่งบนิ หกัคา่ต ัว๋ออก 9,000 บาท 
 

วนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก พกัเดีย่ว ราคาไมร่วมต ัว๋ 

04-08 ม.ค.61 26,888.- 26,888.- 8,900.-  

05-09 ม.ค.61 26,888.- 26,888.- 8,900.-  

06-10 ม.ค.61 26,888.- 26,888.- 8,900.-  

07-11 ม.ค.61 25,888.- 25,888.- 8,900.-  

08-12 ม.ค.61 25,888.- 25,888.- 8,900.-  

09-13 ม.ค.61 26,888.- 26,888.- 8,900.-  

10-14 ม.ค.61 27,888.- 27,888.- 8,900.-  

11-15 ม.ค.61 27,888.- 27,888.- 8,900.-  

12-16 ม.ค.61 27,888.- 27,888.- 8,900.-  

13-17 ม.ค.61 26,888.- 26,888.- 8,900.-  

14-18 ม.ค.61 25,888.- 25,888.- 8,900.-  

15-19 ม.ค.61 25,888.- 25,888.- 8,900.-  

16-20 ม.ค.61 26,888.- 26,888.- 8,900.-  

17-21 ม.ค.61 27,888.- 27,888.- 8,900.-  

18-22 ม.ค.61 27,888.- 27,888.- 8,900.-  

19-23 ม.ค.61 27,888.- 27,888.- 8,900.-  

20-24 ม.ค.61 26,888.- 26,888.- 8,900.-  

21-25 ม.ค.61 25,888.- 25,888.- 8,900.-  

22-26 ม.ค.61 25,888.- 25,888.- 8,900.-  

23-27 ม.ค.61 26,888.- 26,888.- 8,900.-  



 

24-28 ม.ค.61 27,888.- 27,888.- 8,900.-  

25-29 ม.ค.61 27,888.- 27,888.- 8,900.-  

26-30 ม.ค.61 27,888.- 27,888.- 8,900.-  

27-31 ม.ค.61 26,888.- 26,888.- 8,900.-  

28 ม.ค.-01 ก.พ.61 25,888.- 25,888.- 8,900.-  

29 ม.ค.-02 ก.พ.61 25,888.- 25,888.- 8,900.-  

30 ม.ค.-03 ก.พ.61 26,888.- 26,888.- 8,900.-  

31 ม.ค.-01 ก.พ.61 22,888.- 22,888.- 8,900.-  

1-5 ก.พ.61 27,888.- 27,888.- 8,900.-  

2-6 ก.พ.61 27,888.- 27,888.- 8,900.-  

3-7 ก.พ.61 26,888.- 26,888.- 8,900.-  

4-8 ก.พ.61 25,888.- 25,888.- 8,900.-  

5-9 ก.พ.61 25,888.- 25,888.- 8,900.-  

6-10 ก.พ.61 26,888.- 26,888.- 8,900.-  

7-11 ก.พ.61 27,888.- 27,888.- 8,900.-  

8-12 ก.พ.61 27,888.- 27,888.- 8,900.-  

9-13 ก.พ.61 27,888.- 27,888.- 8,900.-  

10-14 ก.พ.61 26,888.- 26,888.- 8,900.-  

11-15 ก.พ.61 25,888.- 25,888.- 8,900.-  

12-16 ก.พ.61 25,888.- 25,888.- 8,900.-  

13-17 ก.พ.61 26,888.- 26,888.- 8,900.-  

14-18 ก.พ.61 29,888.- 29,888.- 8,900.-  

15-19 ก.พ.61 29,888.- 29,888.- 8,900.-  

16-20 ก.พ.61 28,888.- 28,888.- 8,900.-  

17-21 ก.พ.61 26,888.- 26,888.- 8,900.-  

18-22 ก.พ.61 25,888.- 25,888.- 8,900.-  

19-23 ก.พ.61 25,888.- 25,888.- 8,900.-  

20-24 ก.พ.61 26,888.- 26,888.- 8,900.-  

21-25 ก.พ.61 27,888.- 27,888.- 8,900.-  

22-26 ก.พ.61 27,888.- 27,888.- 8,900.-  

23-27 ก.พ.61 27,888.- 27,888.- 8,900.-  

24-28 ก.พ.61 26,888.- 26,888.- 8,900.-  

25 ก.พ.-1 ม.ีค.61 25,888.- 25,888.- 8,900.-  

26 ก.พ.-2 ม.ีค.61 25,888.- 25,888.- 8,900.-  

27 ก.พ.-3 ม.ีค.61 26,888.- 26,888.- 8,900.-  

1-5 ม.ีค.61 29,888.- 29,888.- 8,900.-  

2-6 ม.ีค.61 29,888.- 29,888.- 8,900.-  

3-7 ม.ีค.61 29,888.- 29,888.- 8,900.-  

4-8 ม.ีค.61 29,888.- 29,888.- 8,900.-  

5-9 ม.ีค.61 29,888.- 29,888.- 8,900.-  

6-10 ม.ีค.61 29,888.- 29,888.- 8,900.-  

7-11 ม.ีค.61 29,888.- 29,888.- 8,900.-  

8-12 ม.ีค.61 29,888.- 29,888.- 8,900.-  

9-13 ม.ีค.61 29,888.- 29,888.- 8,900.-  

10-14 ม.ีค.61 29,888.- 29,888.- 8,900.-  



 

11-15 ม.ีค.61 29,888.- 29,888.- 8,900.-  

12-16 ม.ีค.61 29,888.- 29,888.- 8,900.-  

13-17 ม.ีค.61 29,888.- 29,888.- 8,900.-  

14-18 ม.ีค.61 29,888.- 29,888.- 8,900.-  

15-19 ม.ีค.61 29,888.- 29,888.- 8,900.-  

 
 
อตัราคา่บรกิารรวม 
➢ คา่ตั๋วเครือ่งบนิโดยสารชัน้ประหยัด รวมภาษีสนามบนิและธรรมเนียมเชือ้เพลงิ 
➢ ค่าทีพั่กหอ้งคู ่(2-3 ท่าน) ดังทีร่ะบุในรายการหรอืระดับเดยีวกัน ** ในกรณีทีท่า่นจองหอ้งพกัแบบ 

TRIPLE [2 เตยีง+1 ทีน่อนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจดัหาหอ้งพกัแบบ TRIPLE ได ้
ทางบรษิทัอาจมกีารจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมต่อไป หรอือาจมคี่าใชจ้่ายบางส่วน
เพิม่เตมิ ** 

➢ คา่อาหาร ดังทีร่ะบใุนรายการ 
➢ คา่เขา้ชม ดังทีร่ะบใุนรายการ 
➢ คา่รถน าเทีย่ว ดังทีร่ะบใุนรายการ 
➢ คา่ประกันอบุัตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง 

 
 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 
➢ คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว เชน่ คา่อาหาร-เครือ่งดืม่ นอกเหนอืรายการทัวร ์คา่ซกัรดี คา่มนิบิาร ์คา่โทรศัพท ์ฯลฯ 
➢ คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนือ่งจากทางญีปุ่่ นได ้

ประกาศยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศ
ญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั) 

➢ คา่ปรับ ส าหรับน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากสายการบนิก าหนด (20 กโิลกรัม) 
➢ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง  
➢ คา่ธรรมเนยีมเชือ้เพลงิทีท่างสายการบนิอาจมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิในภายหลัง 
➢ คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ วนัละ่ 1,000 บาทตอ่ทปิ (มากนอ้ยแลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 
➢   ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% และภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 
 
เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

❖ กรุณาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 45 วันก่อนการเดนิทาง และกรณุาเตรยีมเงนิมดัจ า 15,000 บาท 
พรอ้มกับเตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2 วนั หลังจากท าการจองแลว้ 

❖ การช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษิทัฯ จะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 45 วนั ทา่นควร
จัดเตรยีมคา่ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นก าหนด เนื่องจากทางบรษัิทตอ้งส ารองคา่ใชจ้่ายในสว่นของค่าที่
พักและตั๋วเครือ่งบนิ มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

❖ หากทา่นทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจังหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่กอ่นออก
บัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่ใชจ้่าย
ทีเ่กดิขึน้ 

❖ หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มโีรคประจ าตัว หรือไม่
สะดวกในการเดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ชั่วโมงตดิตอ่กัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแล
สมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะ
ทัวรทั์ง้หมด 
 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

▪ ไม่สามารถยกเลกิได ้เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงนิทัง้หมด (แต่สามารถเปลีย่นชื่อผู ้

เดนิทางไดต้ามก าหนดของแตล่ะสายการบนิกอ่นการเดนิทาง 30 วนั) 



 

 
หมายเหต ุ

▪ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางก่อนล่วงหนา้ 5 วัน ในกรณีทีไ่ม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่าง
นอ้ย 30 ทา่น ในกรณีนีบ้รษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหทั้ง้หมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 

▪ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตุจ าเป็นสดุวสิัยจนไม่อาจ
แกไ้ขได ้และจะไม่รับผดิชอบใด  ๆในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยี หรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบ
ของหัวหนา้ทัวรแ์ละอบุัตเิหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน, ภัยธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่งๆ  เป็นตน้ 

▪ กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่มว่า่เหตุผลใด  ๆ
ก็ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรทั์ง้หมด 

▪ หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน  
 

 

ลกูคา้ทีบ่นิกบัสายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซม์เีง ือ่นไขเพิม่ 
ตามรายละเอยีดดา้นลา่ง 

 
ขอ้มลูเพิม่เตมิ เร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ 
ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเลือ่นวนัเดนิทางกลับ 
ทา่นจะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิ และบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บ และการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไป
โดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
1. หากลูกคา้ท่านใดประสงคจ์ะซือ้ Quiet Zone หรอืทีน่ั่ง Long Leg มรีายละเอยีดการค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ
ดังนี.้.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2.  ทางแอรเ์อเชยีมนี ้าหนักกระเป๋าใหท้า่นละ 20 กก. ตอ่ 1 เทีย่วการเดนิทาง ทา่นใดประสงคจ์ะซือ้น ้าหนัก
เพิม่กรณุาแจง้เจา้หนา้ที ่ณ วนัจองทัวร.์..อัตราคา่สมัภาระตามรายละเอยีด  
3.  สว่นลกูคา้ทีจ่ะซือ้อปุกรณ์ทีเ่กีย่วกับการกฬีา อาทเิชน่ ไมก้อลฟ์ ตอ้งซือ้คา่สัมภาระเป็นคา่อปุกรณ์กฬีา
เพิม่เตมิแยกจาก คา่สมัภาระ ตามรายละเอยีด 
 

น า้หนกัขาไป /กลบั ราคา [จา่ยเพิม่] บาท  20 KG 25 KG 30 KG 40 KG 

อตัราของสนามบนิ นารติะ - 200.- 400.- 1,340.- 

อตัราของสนามบนิ โอซากา้ - 180.- 350.- 1,200.- 

คา่อปุกรณ์กฬีา 900.- 1,150.- 1,250.- 1,550.- 

❖ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัซือ้น า้หนกัเพิม่หลงัจากท าการจองแลว้ ถา้ลูกคา้มนี า้หนกั
เกนิก าหนดตอ้งจ่ายคา่สมัภาระเพิม่หนา้เคานเ์ตอรต์ามอตัราทีส่ายการบนิก าหนดคอื...
ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลง  

❖ ออกเดนิทางจากสนามบนิดอนเมอืง น า้หนกัเกนิกว่าก าหนด คดิกโิลละ 500บาท/ท่าน/
เทีย่ว 

❖ ออกเดนิทางจากสนามบนินารติะ / คนัไซ น า้หนกัเกดิกวา่ก าหนด คดิกโิลละ 2,000 เยน/
ทา่น/เทีย่ว 


