
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 



 

วนัแรก กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง 

 

20.30 น. พรอ้มกนัที่สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคานเ์ตอร์

สายการบิน AIR ASIA X เจา้หน้าท่ีของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกใน

การเช็คอิน 

สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครือ่ง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ทีน่ ัง่ 
จดัทีน่ ัง่แบบ 3-3-3 มบีรกิารอาหารรอ้นเสริฟ์ท ัง้ขาไปและขากลบั 

(น า้หนกักระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซือ้น า้หนกัเพ ิม่ ตอ้งเสยีค่าใชจ้่าย) 
23.45 น. เหินฟ้าสู่เมืองนาริตะ ประเทศญ่ี ปุ่น โดยสายการบินแอร์ เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่  XJ600 

บริการอาหาร และเครื่องดื่มบนเครื่อง 

 
 

 

 

 

 
 
วนัที่สอง นาริตะ-วดัอาซากุสะ-หมู่บา้นโอชิโนะฮัคไค-ชอ้ปป้ิงโกเทมบะเอา้ตเ์ล็ท-อาบน ้าแร่

ธรรมชาติ + ทานขาปูยกัษ ์

08.00 น.   ถึง เมืองนาริตะ ประเทศญ่ีปุ่น หลงัจากผ่านขั้นตอนศุลกากรแลว้ น าท่านเดินทางสู่ วดัอาซากุ

สะ วัดท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในกรุงโตเกียว เขา้นมัสการขอพรจากพระพุทธรูปเจา้แม่กวนอิมทองค า  

นอกจากน้ันท่านยงัจะไดพ้บเก็บภาพประทบัใจกับโคมไฟขนาดยักษ์ท่ีมีความสงูถึง 4.5 เมตรซ่ึง

แขวนอยู่บริเวณประตูทางเขา้วัด และยังสามารถเลือกซ้ือเคร่ืองรางของขลังไดภ้ายในวัด ฯลฯ 

หรือเพลิดเพลินกับ ถนนนาคามิเซ ถนนช้อปป้ิงท่ีมี ช่ือเสียงของวัด มีร้านขายของท่ีระลึก

มากมายไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองรางของขลงั ของเล่นโบราณ และตบทา้ยดว้ยรา้นขายขนมท่ีคนญ่ีปุ่น 

มายงัวดัแห่งน้ีตอ้งมาต่อคิวกันเพ่ือล้ิมลองกับรสชาดสุดแสนอร่อย  

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  



 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นโอชิโนะฮัคไค น าท่านเจาะลึกตามหาแหล่งน ้ าบริสุทธ์ิจากภเูขาไฟฟูจิ 

ท่ีเป็นแหล่งน ้ าตามธรรมชาติตั้งอยู่ในหมู่บา้นโอชิโนะ จ.ยามานชิ หรือพดูในทางกลบักันคือกลุ่ม

น ้าผุดโอชิโนะฮัคไค เพียงกา้วแรกท่ีย่างเทา้เขา้ไปในหมู่บา้น ก็สมัผัสไดถึ้งอากาศบริสุทธ์ิ และไอ

เย็นจากแหล่งน ้าธรรมชาติท่ีมีใหเ้ห็นอยู่ทุกมุม โดยในบ่อน ้าใสแจ๋วมีปลาหลากหลายพันธุแ์หวก

ว่ายสบายอารมณ์  แต่ขอบอกเลยว่าน ้ าแต่ละบ่อน้ันเย็นเจ๊ียบถึงใจจนแอบสังสัยว่าน้องปลาไม่

หนาวสะทา้นกันบา้งรึ เพราะอุณหภมูิในน ้ าเฉล่ียอยู่ท่ี 10-12 องศาฯนอกจากชมแลว้ก็ยงัมีน ้ า

ผุดจากธรรมชาติใหต้ักด่ืมตามอัธยาศยั และท่ีส าคญั หมู่บา้นโอชิโนะยังเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงสินคา้

โอทอปชั้นเยี่ยม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลังจากน้ันใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้แบรนด์เนมช่ือดังท่ี โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอ้าทเ์ล็ต แหล่ง

รวมสินคา้น าเขา้และสินคา้แบรนด์ญ่ีปุ่นท่ีดังไปทัว่โลก พบกับคอลเลคชัน่เส้ือผา้ใหม่ล่าสุด อาทิ 

MK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY ฯลฯ เลือกซ้ือกระเป๋าแบรนดเ์นมยี่หอ้

ดงัไดท่ี้ร้าน BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, TUMOI, GAP, ARMANI ฯลฯ เลือกดูเคร่ืองประดับ 

และนาฬิกาหรูอย่าง TAG HEURE, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯรองเทา้แฟชัน่ 

HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ 

 

 

 

 

 

 

พกัที่ ALEXANDER ROYAL RESORT YAMANAKAKO HOTEL หรือระดบัเดียวกนั 

 

 



 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม *** ใหท้่านไดอ่ิ้มอรอ่ยกบัม้ือพิเศษที่มีขา

ปูยกัษใ์หท้่านไดล้ิ้มลองรสชาติปูพรอ้มน ้าจิ้ มสไตสญ่ี์ปุ่นอยา่งจุใจ หลงัอาหารใหท้่านไดผ่้อน

คลายกบัการแช่น ้าแร่ธรรมชาติ เช่ือว่าถา้ไดแ้ช่น ้าแร่แลว้ จะท าใหผิ้วพรรณสวยงามและ

ช่วยใหร้ะบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้ น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที่สาม ลานสกี ฟูจิเท็น – เปิดประสบการณใ์หม่ กบั พิธีชงชาแบบญ่ีปุ่น –กระเชา้คาจิคาจิ-  

                  ชอ้ปป้ิงชินจูกุ 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านสนุกกบักิจกรรมกลางแจง้ท่ามกลางหิมะ ณ ลานสกี ฟูจิเท็น ใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกับ

การเล่นไม้กระดานเล่ือนได้ตามอัธยาศัย  ณ ดินแดนแห่งน้ีท่ีซ่ึงเป็นสวนสนุกขนาดใหญ่ มี

กิจกรรมนอกเหนือจากการเล่นสกีมากมาย เป็นลานสกีท่ีมีช่ือเสียงและมีฉากหลังเป็นภเูขาไฟฟูจิ

ท่ีสวยงามท่านจะไดส้นุกกับลานหิมะขาวโพลน ท่านท่ีสนใจจะเช่าอุปกรณ์เคร่ืองเล่นสามารถ

ติดต่อหัวหน้าทวัร์ล่วงหน้า ราคาน้ีไม่รวมค่าเช่าอุปกรณเ์ครื่องเล่นสกี สโนวส์เลด หรือครูฝึก 

ประมาณ 5000 เยน (ลานสกีจะเปิดใหบ้ริการหรือไม่ ขึ้ นอยูก่บัสภาพภูมิอากาศ)  

 

 

 



 

(หมายเหตุ: ในกรณีที่ ลานสกีเข้าไม่ได้เน่ืองจากสภาพอากาศ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ

เปล่ียนโปรแกรมทัวร ์น าท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ ท่ีตั้งตระหง่านอยู่เหนือเกาะญ่ีปุ่นดว้ย

ความสงู3,776เมตร จากระดบัน ้าทะเล น าท่านข้ึนชมความงามกันแบบใกลชิ้ด ยงับริเวณ “ชั้น 

5” ของภูเขาไฟฟูจิ (ข้ึนอยู่กับสภาพภูมิอากาศ) เพ่ือชมทัศนียภาพโดยรอบของภูเขาไฟท่ี 

สามารถมอง เห็นทะเลสาบทั้งหา้กระจายอยู่โดยรอบ ใหท่้านไดส้มัผัสอากาศอันบริสุทธ์ิบนยอด

เขาฟูจิ ถ่ายภาพท่ีระลึก กับภูเขาไฟท่ีไดช่ื้อว่ามีสดัส่วนสวยงามท่ีสุดในโลก ซ่ึงเป็นภูเขาไฟท่ียัง

ดบัไม่สนิท และมีความสงูท่ีสุดในประเทศญ่ีปุ่น  

น าท่านเปิดประสบการณ์ใหม่กับ พิธีชงชาญ่ีปุ่น ซ่ึงเป็นเอกลักษณ์ของประเทศญ่ีปุ่นว่าดว้ยการ

ใชเ้วลาอย่างสุนทรีย ์ดว้ยการด่ืมและการชงชาผงสีเขียวหรือมัทชา นับตั้งแต่ประมาณศตวรรษท่ี 

14 ตน้ฉบับของพิธีชงชา และใหท่้านไดส้ัมผัสกับบรรยากาศของการจ าลองเร่ืองราวเก่ียวการ

พบปะกันในวงสังคมเก่ียวกับการด่ิมและชงชาท่ีไดแ้พร่หลายในบรรดาชนชั้นสูงท่ีเกิดข้ึนใน

ประเทศญ่ีปุ่น จากน้ันอิสระใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือของที่ระลึกตามอัธยาศยั 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

จากน้ันน าท่าน ขึ้ นกระเชา้คาจิคาจิ เป็นกระเชา้ลอยฟ้าท่ีใชเ้วลาเพียง 3 นาทีถึงยอดเขา จากจุด

ชมวิวบนความสงู 1,075 เมตร ท่านจะสามารถ

ชมภูเขาไฟฟูจิและทิวทัศน์โดยรอบของทะเลสาบ

คาวากุจิในแบบพาโนรามา 360 องศา และใน

วนัท่ีอากาศแจ่มใสจะสามารถมองเห็นไดไ้กลถึง

ภูเขาแอลป์ญ่ีปุ่นทางตอนใต ้(เทือกเขาอากาอิชิ 

และเทื อก เขา อารา คา วะ)  (อ าจ มี การงด

ให้บริการช่ัวคราวเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ เช่น 

สภาพอากาศไม่เอ้ืออ านวย) 

จากน้ันน าท่านชอ้ปป้ิงย่านดัง ย่านชินจุกุ”ใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกับการจบัจ่ายซ้ือสินคา้นานา

ชนิด ได้จากท่ีน่ี ไม่ว่าจะเป็น ร้านซานริโอะ รา้นขายเครื่องอิเลคทรอนิกส์ กล้องถ่ายรูป

ดิจิตอล นาฬิกา เครื่องส าอาง ต่างๆ กันที่ร ้าน MATSUMOTO แหล่งรวมเหล่าบรรดา

เครื่องส าอางมากมาย อาทิ มารค์เตา้หู ้ โฟมลา้งหน้า WHIP FOAM ที่ราคาถูกกว่าบา้นเรา 3 

เท่า  ครีมกันแดดชิเซโด ้แอนเนสซ่าที่คนไทยรูจ้ักเป็นอย่างดี  และสินค้าอ่ืน ๆ  หรือให้

ท่านไดส้นุกกบัการเลือกซ้ือสินคา้ แบรนดด์งัอาทิ LOUIS VULTTON, UNIQLO, กระเป๋าสุดฮิต 

BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสื้ อ COMME DES GARCONS  H&M หรือเลือกซ้ือรองเทา้ 

 

 



 

 

 

 

 

 

หลากหลายแบรนดด์ัง อาทิ NIKE  CONVERSE, NEW BALANCE, REEBOK ฯลฯ ไดท้ี่รา้น ABC 

MART **อิสระอาหารเยน็เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาชอ้ปป้ิง** 

พกัที่ NARITA REST HOUSE HOTEL หรือ  NARITA TOBU HOTEL หรือเทียบเท่าระดบัเดียวกนั 

 

วนัที่สี่  อิสระเลือกชอ้ปป้ิงเตม็วนั หรือเลือกซ้ือทวัร ์ดิสนียแ์ลนด ์(ไม่รวมค่าใชจ้่ายในการเดินทาง) 

 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

อิสระเต็มวัน ให้ท่านอิสระช้อปป้ิง หรือเดินทางสู่สถานท่ีท่องเท่ียวอื่น ๆ โดยมีไกด์คอยให้

ค าแนะน าในการเดินทาง อาทิ 

- ศาลเจา้เมจิ เป็นศาลเจา้หลวงในศาสนาชินโต ท่ีสรา้งข้ึนเพ่ืออุทิศและเป็นท่ีสถิตย์วิญญาณ

ขององค์สมเด็จพระจักรพรรดิเมจิ ซ่ึงเป็นจักรพรรดิท่ีมีความส าคัญกับประเทศญ่ีปุ่นยุค

ปัจจุบนัเป็นอย่างยิ่ง และไดร้ับความเคารพจากชาวญ่ีปุ่นยุคปัจจุบันมากท่ีสุด   

- ยา่นฮาราจูกุ แหล่งรวมเส้ือผ้า เคร่ืองประดบั รองเทา้ ของวยัรุ่นญ่ีปุ่น หากคุณคือคนท่ีก าลัง

มองหาซ้ือเส้ือผา้แบบแปลกๆ หรือตอ้งการหาซ้ือเส้ือผา้แนว Cost Play ท่านยงัสามารถหาได้

จากท่ีน่ีอีกดว้ย หรือ ถ้าตอ้งการเห็นวัยรุ่นญ่ีปุ่นแต่งตัวแบบแปลกๆ ก็สามารถมาดูไดท่ี้น่ี

ได ้จะมีวยัรุ่นญ่ีปุ่นน่ารักๆ เดินกันเต็มถนนเหมือนกับถนนสายแบรนดเ์นมโอโมโตะซานโดะ 

นอกจากน้ันแลว้ ท่านยังไดช้้อปป้ิงสินคา้แบรนด์ดงัระดับโลก อาทิ CHANNEL, Dior, LOUIS 

VULTTON, ZARA, GAP หรือสาวก ONITSUKA TIGER ที่ตอ้งการหารองเทา้แบบต้นฉบับ 

MADE IN JAPAN ที่ SHOP น้ีมีแบบใหเ้ลือกสรรมากมาย อีกทั้งยงัมีรา้นขายตุก๊ตา KITTY 

DORAENMON หรือตุก๊ตา LINE สุดแสนน่ารักไวค้อยเอาใจคุณหนู อีกทั้งยงัมี SHOP ใหญ่

ของ กระเป๋าสุดฮิต BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสื้ อ COMME DES GARCONS อีกดว้ย  

- ย่านชิบุย่า ศูนย์กลางแฟชั ่นวัยรุ่นในโตเกียวหามุมถูกใจถ่ายภาพคู่ไว้เป็นท่ีระลึกกับ                

“ฮาจิโกะ” รูปป้ันสุนัขแสนรู้ท่ีกลายเป็นจุดนัดพบยอดฮิตส าหรับหนุ่มสาวโตเกียว อัพเดท

แฟชัน่สไตล์โตเกียวท่ีตึก(109) อิจิมารุคิว ทั้งเส้ือผ้า กระเป๋า รองเทา้ เคร่ืองประดับและ

แฟชัน่ชั้นน าของญ่ีปุ่นในฤดูต่างๆอื่นๆมากมาย  



 

หรือหากท่านใดมีความประสงคจ์ะเลือกซ้ือดิสนีย์แลนดเ์พ่ิมท่านละ 2,700.- บาท (ไม่รวมค่า

เดินทาง) ดีสนียแ์ลนด์โลกแห่งจินตนาการของราชา

การ์ตูนญ่ีปุ่นซ่ึงเป็นดิสนียแ์ลนด์แห่งแรกท่ีสร้างนอก

ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสร้างข้ึนในปี พ.ศ. 2526 

จากการถมทะเลและใชทุ้นสร้างกว่า 600 ลา้นบาท 

ใหท่้านสนุกสนานกับเคร่ืองเล่นนานาชนิด (ไม่จ ากัด

จ านวนการเล่น ) ผจญภัยในดินแดนต่างๆ ใหท่้าน

เล่นเคร่ืองเล่นตวัใหม่จากภาพยนตร์การตนูเร่ืองดงั Toy Story ชมฉากรบกลางทะเลคาริเบียนใน

ดินแดนโจรสลัดจากภาพยนตร์ The Pirate of Caribbean เขย่าขวัญกับบ้านผีสิงใน Haunted 

Mantion สมัผัสความน่ารักของตุก๊ตาเด็กนานาชาติในโลกใบเล็ก Small World ชมภาพยนตร์สาม

มิติThe Invention of the Year ใหท่้านไดส้นุกสนานพร้อมกับการจับจ่ายเลือกซ้ือสินคา้ท่ีระลึก

น่ารักในดิสนีย์แลนดอ์ีกทั้งยงัจะไดส้ัมผัสกับตัวการ์ตนูเอกจากวอลดิสนีย์ อย่าง มิกก้ีเมา้ส์ มินน่ี

เมา้ส ์พรอ้มผองเพ่ือนการ์ตนูอีกมากมายสนุกกับการจบัจ่ายซ้ือของท่ีระลึกน่ารักในดิสนียแ์ลนด์ 

การเดินทางจากนาริตะสู่โตเกียว 

1) จากโรงแรมแถวย่านนาริตะสู่สนามบินนาริตะใชร้ถบสับริการฟรีของทางโรงแรม แต่เน่ืองดว้ย

จะตอ้งเร่ิมตั้ง แต่ 9.00 น.เป็นตน้ไปเพราะเน่ืองจากในตอนเชา้ระหว่าง 6.00 - 9.00 น เป็น

ช่วงท่ีมีลกูคา้ใชบ้ริการไปสนามบิน เป็นจ านวนมากซ่ึงอาจจะท าใหข้ึ้นรถบสัไม่ครบตามจ านวนผู้

เดินทางทั้งหมด 

 

แผนทีก่ารเดนิทาง 
     

  
Ueno 

 
Nippori 

 
Airrport 

  นาท ี   41   36     Keisei Skyliner 

      

  

  

 
Ikebukuro Shinjuku Shibuya Shinagawa Tokyo   

  นาท ี 97 92 84 80 67   Narita Express N'EX 

      
  

  

 
Ikebukuro Shinjuku Shibuya TokyoCity Shinagawa   

  
นาท ี 125+ 120+ 110+ 95+ 85+   

Airport Limousine 
Bus 

      
  

  

 
Tokyo Area 

   
  

  นาท ี 90+           Taxi 

 

2) รถไฟสาย Keisei Skyliner เป็นรถไฟท่ีว่ิงจากสนามบินนาริตะไปสถาณีอูเอะโนะเพียง 41 

นาทีโดยใชค้วาม เร็วในการว่ิง 160 ก.ม./ชม.โดยค่าตัว๋จะอยู่ท่ีเที่ยวละ 2 470 เยน/ท่าน โดย



 

เวลาท่ีใหบ้ริการ 7.28-18.20 น  เพราะฉะน้ันก่อนเดินทางกลบัควรเช็คเท่ียวสุดทา้ยว่าหมด

ตอนก่ีโมง        

3)รถไฟสาย Narita Express (N'EX) เป็นรถไฟเข้าเมืองจากค่าย JR ถือว่าเป็นรถไฟท่ีราคา

ค่อนขา้งสูงนิดนึงแต่ตัว๋รถไฟจะเป็นแบบระบุท่ีนั่งบนรถไฟไดเ้ลยโดยไม่ตอ้งกลวัว่าข้ึนไปแลว้เรา

จะไม่มีท่ีนั่งเบาะสามารถหมุนเขา้ หากันไดม้ีอาหารขายบนรถไฟโดยค่าตัว๋รถไฟจะอยู่ท่ีราคา

เที่ยวละ 3 190 เยน/ท่านโดยเวลาท่ีรถไฟใหบ้ริการตั้งแต่เวลา 7.44-19.42 น เพราะฉะน้ัน

ก่อนเดินทางกลบัควรเช็คเท่ียวสุดทา้ยว่าหมดตอนก่ีโมง       

4) Airport Limousine Bus เป็นอีก 1 ทางเลือกในการเดินทางเขา้โตเกียวแต่รถบัสน้ีจะจ ากัด

จ านวนผู้โดยสาร ต่อรอบโดยต่อรอบจะรับอยู่ 35-40 ท่านต่อเท่ียวโดยจะใช้ระยะเวลาในการ

เดินทาง 80-100 นาที ราคา 3 000 เยน/ท่าน/เที่ยว เวลาท่ีใหบ้ริการ 5.55-17.30 น ถา้

เด็กอายุต ากว่า 12 จะเสียคร่ึงราคา      

5) Taxi ในส่วนของรถแท็กซ่ีน้ีค่าโดยสารจากโตเกียว สู่โรงแรมท่ีพักย่านนาริตะจะอยู่ท่ีราคา 

20 000-25 000 เยน (โดยราคาน้ีจะไม่รวมค่าทางด่วน)      

  อิสระอาหารกลางวนั และอาหารค า่ ตามอัธยาศยั 

พกัที่ NARITA REST HOUSE HOTEL หรือ  NARITA TOBU HOTEL หรือเทียบเท่าระดบัเดียวกนั 

 

วนัที่หา้  กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง 

 

09.15 น. เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์ เอเชีย เอ็กซ์ เท่ียวบินท่ี XJ601 บริการอาหารและ

เครื่องดื่มบนเครื่อง 

13.50 น. ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ 

 

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

 

** หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หน้าท่ีทุกครั้งก่อนท าการ 

ออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้า ** 

*** ขอบพระคุณทุกท่านท่ีใชบ้ริการ *** 

 

 

 

 

 



 

อตัราค่าบริการ 
 

ก าหนดการเดินทาง 
 

 

ผูใ้หญ่หอ้งละ  

2-3 ท่าน 

 

พกัเดี่ยวเพิ่ม 

 

ราคาทวัรไ์ม่รวมตัว๋ 

เครื่องบิน 

09-13 มกราคม 2561 26,900 8,000 16,900 

10-14 มกราคม 2561 27,900 8,000 17,900 

11-15 มกราคม 2561 27,900 8,000 17,900 

12-16 มกราคม 2561 27,900 8,000 17,900 

13-17 มกราคม 2561 26,900 8,000 16,900 

16-20 มกราคม 2561 26,900 8,000 16,900 

17-21 มกราคม 2561 27,900 8,000 17,900 

18-22 มกราคม 2561 27,900 8,000 17,900 

19-23 มกราคม 2561 27,900 8,000 17,900 

20-24 มกราคม 2561 26,900 8,000 16,900 

23-27 มกราคม 2561 26,900 8,000 16,900 

24-28 มกราคม 2561 27,900 8,000 17,900 

25-29 มกราคม 2561 27,900 8,000 17,900 

26-30 มกราคม 2561 27,900 8,000 17,900 

27-31 มกราคม 2561 26,900 8,000 16,900 

30 ม.ค.-03 ก.พ. 2561 26,900 8,000 16,900 

31 ม.ค.-04 ก.พ. 2561 27,900 8,000 17,900 

01-05 กุมภาพนัธ ์2561 27,900 8,000 17,900 

02-06 กุมภาพนัธ ์2561 27,900 8,000 17,900 

03-07 กุมภาพนัธ ์2561 26,900 8,000 16,900 

06-10 กุมภาพนัธ ์2561 26,900 8,000 16,900 

07-11 กุมภาพนัธ ์2561 27,900 8,000 17,900 

08-12 กุมภาพนัธ ์2561 27,900 8,000 17,900 

09-13 กุมภาพนัธ ์2561 27,900 8,000 17,900 

10-14 กุมภาพนัธ ์2561 26,900 8,000 16,900 

13-17 กุมภาพนัธ ์2561 26,900 8,000 16,900 



 

16-20 กุมภาพนัธ ์2561 28,900 8,000 18,900 

17-21 กุมภาพนัธ ์2561 28,900 8,000 18,900 

20-24 กุมภาพนัธ ์2561 26,900 8,000 16,900 

21-25 กุมภาพนัธ ์2561 27,900 8,000 17,900 

22-26 กุมภาพนัธ ์2561 27,900 8,000 17,900 

23-27 กุมภาพนัธ ์2561 27,900 8,000 17,900 

24-28 กุมภาพนัธ ์2561 27,900 8,000 17,900 

27 ก.พ.-03 มี.ค. 2561 29,900 8,000 19,900 

28 ก.พ.-04 มี.ค. 2561 29,900 8,000 19,900 

01-05 มีนาคม 2561 29,900 8,000 19,900 

02-06 มีนาคม 2561 27,900 8,000 17,900 

03-07 มีนาคม 2561 26,900 8,000 16,900 

06-10 มีนาคม 2561 26,900 8,000 16,900 

07-11 มีนาคม 2561 27,900 8,000 17,900 

08-12 มีนาคม 2561 27,900 8,000 17,900 

09-13 มีนาคม 2561 27,900 8,000 17,900 

10-14 มีนาคม 2561 26,900 8,000 16,900 

13-17 มีนาคม 2561 26,900 8,000 16,900 

14-18 มีนาคม 2561 27,900 8,000 17,900 

15-19 มีนาคม 2561 27,900 8,000 17,900 

16-20 มีนาคม 2561 27,900 8,000 17,900 

17-21 มีนาคม 2561 26,900 8,000 16,900 

**หมายเหตุโปรแกรมน้ีไม่มีราคาเด็ก** 

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 10,000 บาท** 

***คา่บริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมคา่ทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน 

ทา่นละ 3500 เยน /ทริป/ตอ่ทา่น*** 

 

 



 

 

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตอ้งยกเลิก 45 วนัก่อนการเดินทางเทา่นั้น ไม่เช่นนั้นทาง

บริษทัจะไม่คืนมดัจ  าไม่ว่าดว้ยกรณีใดๆทัง้ส้ิน เพราะว่าทางบริษทัไดท้ าการจา่ยคา่ตัว๋

ไปใหก้ับการสายการบินเรียบรอ้ยแลว้ โปรดอ่านขอ้ความใหถ่ี้ถว้นก่อนการจองทวัร์

ทกุครั้ง เพ่ือประโยชนแ์ก่ตวัทา่นเอง  

การเดินทางในแต่ละครั้งจะตอ้งมีผู้โดยสารจ านวน 30 ท่านขึ้ นไป ถา้ผู้โดยสารไม่ครบจ านวนดังกล่าว 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา 

กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 10 000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืน

มัดจ าทั้งหมด เน่ืองจากทางบริษัทฯ ไดช้ าระค่าตัว๋เครื่องบินเต็มใบใหก้ับสายการบินเป็นที่เรียบรอ้ย 

ยกเวน้ค่าภาษีน ้ามันที่ยงัมิไดช้ าระ ค่าทวัรส์่วนที่เหลือ กรุณาช าระ 21 วนัก่อนการเดินทาง 

 

หมายเหตุ 1. ตัว๋เม่ือออกแลว้ ไม่สามารถรีฟันดไ์ด ้อันเน่ืองจากเงื่อนไขของสายการบิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อัตราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  ค่ารถรับ-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน  ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ    ค่าจา้งมคัคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกันอุบติัเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 
 

จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้บัคนไทย ผูท้ี่ประสงคจ์ะพ านักระยะสั้นใน

ประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเที่ยว เยีย่มญาติ หรือ

ธุรกิจ จะตอ้งยืน่เอกสารในขั้นตอนการตรวจเขา้เมือง เพ่ือยนืยนัการมีคุณสมบตัิการเขา้

ประเทศญ่ีปุ่น* ดงัตอ่ไปน้ี 

 

1. ตัว๋เครื่องบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่น ทางทวัรจ์ดัเตรียมให ้

2. สิ่งที่ยนืยนัว่าท่านสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายที่อาจเกิดขึ้ นในระหว่างที่พ านักใน

ประเทศญ่ีปุ่นได ้(เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 

3. ช่ือ ที่อยู ่และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พ านักในประเทศญ่ีปุ่น (เช่น คนรูจ้กั 

โรงแรม และอ่ืนๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรียมให ้

4. ก าหนดการเดินทางระหว่างที่พ านักในประเทศญ่ีปุ่น ทางทวัรจ์ดัเตรียมให ้



 

อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้ับคนไทย ผู้ท่ี

ประสงค์จะพ านักระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15 วัน) **ถา้กรณีท่ีทางรัฐบาลประกาศใหก้ลับมาใช้วีซ่า      

ผูเ้ดินทางจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการท าวีซ่าเพ่ิม ท่านละ 1,700 บาท** 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศพัท์ทางไกล 

ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ  (กรุณา

สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้ริการ) 

 ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมัคคุเทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 3500 เยน /ทริป/ต่อท่าน 
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้ับคนไทย ผู้ท่ี

ประสงคจ์ะพ านักระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15 วนั) 

เงื่อนไขการช าระค่าบริการ 

1. นักท่องเท่ียวตอ้งช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 10,000 บาทต่อท่านเพ่ือส ารองท่ีนั่ง  

2. นักท่องเท่ียวต้องช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน กรณี

นักท่องเท่ียวไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการ

จ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถื้อว่านักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัร์น้ันๆ 

3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท 

ดงัน้ี วนัจนัทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก

วนัเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวันหยุดท ากา รของทาง

บริษัท 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียว(ผูม้ีช่ือในเอกสาร

การจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหน่ึงเพ่ือแจง้

ยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่ว่า

กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียว (ผูม้ีช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ 

อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหน่ึงเพ่ือท าเร่ืองขอรับเงิน

ค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระ

เงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเงื่อนไขการคืน

เงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 60 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้  

2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไมน้่อยกว่า 45 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 

2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางน้อยกว่า 30 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแลว้ทั้งหมด 



 

ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายท่ีไดจ่้ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจัดการน า

เท่ียวใหแ้ก่นักท่องเท่ียว เช่น การส ารองท่ีนั่งตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการันตีมัดจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ 

Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือ

ค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท 

ดงัน้ี วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก

วันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวันหยุดท าการของทาง

บริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  

 
เงื่อนไขและขอ้ก าหนดอ่ืนๆ 

1. ทวัร์น้ีส าหรับผูม้ีวตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทวัร์น้ีเป็นทวัร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วน

หรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่า

บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน 

โดยจะแจง้ใหก้ับนักท่องเท่ียวทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  

และอย่างน้อย 10 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ี

จะช าระค่าบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ีทางบริษัทก าหนดเพ่ือใหค้ณะ

เดินทางได ้ ทางเรายินดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหน้า

ช่ือ เลขท่ีหนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพ่ือใช้ในการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวมิไดส่้งหน้า

หนังสือเดินทางใหก้ับทางบริษัทพรอ้มการช าระเงินมดัจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหส้อดคล้อง

กับสถานการณ์ ภมูิอากาศ และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี บริษัทจะค านึงถึง

ความปลอดภยัของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ่้ายใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของนักท่องเท่ียว

ท่ีมิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  

อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปล่ียนแปลง หรือการ

บริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอื่น เป็นตน้ 



 

7. อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดงัน้ัน 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียน

เงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลง

เท่ียวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก์ พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่

มีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอ านาจของบริษัทก ากับเท่าน้ัน  

 

 

ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ท่ีจะน าติดตัวข้ึนเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อ

ช้ิน และรวมกันทุกช้ินไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน า

ออกมาใหเ้จ้าหน้าท่ีตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือไดท่้านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถ้าส่ิงของ

ดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกว่าท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน

เท่าน้ัน  
 

2. ส่ิงของท่ีมีลักษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่

และฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

3. ประเทศญ่ีปุ่น มีกฎหมายหา้มน าผลิตภัณฑท่ี์ท ามาจากพืช และเน้ือสตัวทุ์กชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผัก ผลไม้

สด  ไข่ เน้ือสัตว ์ไสก้รอกฯ เพ่ือเป็นการป้องกันโรคติดต่อท่ีจะมาจากส่ิงเหล่าน้ี หากเจา้หน้าท่ีตรวจพบ จะตอ้ง

เสียค่าปรับในอตัราท่ีสงูมาก 

  
 


