
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 



 

วนัแรก  กรุงเทพฯ – สนามบนิดอนเมอืง – นารติะ  

07.30 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนินานาชาตดิอนเมอืง ช ัน้ 3 อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอรส์ายการบนิ AIR 

ASIA X เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านยยคยามสะดยกในการเชค็อนิ 

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 า้หนกัเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย) 

 
10.45 น. เหริฟ้าสูเ่มอืงนารติะ ประเทศญีปุ่่ น โดยเทีย่วบนิที ่XJ606 บรกิารอาหาร และเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 
19.00 น.   ถงึ เมอืงนารติะ ประเทศญีปุ่่ น หลงัจากผา่นขัน้ตอนศลุกากรแลย้น าทา่นเดนิทางสูท่ีพั่ก 

พกัที ่ โรงแรม MARROAD INTERNATIONAL NARITA HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 

 

วนัทีส่อง นารติะ - วดันารติะ - พระใหญอุ่ชคิ ุไดบุตส ึ- เอม ิพรเีมีย่ม เอา้ทเ์ล็ต - อาบน า้แรธ่รรมชาต ิ+ ทานขาปูยกัษ ์

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าทา่นชม วดันารติะซงั ตัง้อยู่บนเนนิเขากลางเมอืงนารติะ ยดัทีไ่ดรั้บคยามศรัทธาอยา่งสงูโดยเฉพาะอย่างยิง่ในยันขึน้
ปีใหม่จะคลาคล ่าไปดย้ยผูค้นทีม่าขอพรสิง่ศักดิส์ทิธินั์บแสนเพื่อขอพรจากหลยงพ่อ “ฟุโดเมยีย” อันศักดิส์ทิธิเ์ลอืกซือ้ 

“เครือ่งราง” หรอื “ฮู”้ ตา่งๆ รยมทัง้สนิคา้ทีร่ะลกึตา่งๆ ในราคายอ่มเยา  
 

 
 



 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
จากนั้นน าท่านเดนิทางสู ่จงัหวดัอบิาราก ิเพื่อสักการะ พระใหญ่อุชคิุ ไดบุตส ึ แห่งเมอืงอุชคิุ เป็นพระพุทธรูปทีม่ี

ขนาดใหญ่มาก มคียามสงูถงึ 120 เมตร และยังไดรั้บการบนัทกึจากกนิเนสบุ๊คยา่ เป็นรูปปั้นพระพุทธรูปปางยนืทีห่ลอ่จาก
ทองสัมฤทธิม์ีคยามสงูทีสุ่ดในโลก พระพุทธรูปปางยืนนี้ สงูเป็นอันดับ 3 ของโลกเลยทเีดยีย อกีทัง้ยังสามารถเขา้ไป

เยี่ยมชมดา้นในของพระพุทธรูปไดด้ย้ย ซึง่ภายในรูปปั้นจะแบ่งออกเป็น 5 ชัน้ แต่ละชัน้ของรูปปั้นจะมกีารจัดแสดงที่
แตกตา่งกันออกไปคะ่ สามารถขึน้ลฟิทเ์พือ่ไปยังจุดชมยยิทีต่ัง้อยู่บรเิยณหนา้อกของพระพุทธรูป มคียามสงูประมาณ 85 

เมตร   ภายในบรเิยณยัดยังยังสามารถเดนิชมสยนดอกไม ้และสยนสัตยข์นาดเล็กทีม่ทีัง้กระรอก, กระต่าย  เป็นตน้  ไม่

รวมคา่ขึน้ลฟิท ์ทา่นละ  400 เยน 
 

 
 

หลังจากนัน้ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมชือ่ดังที ่เอม ิพรเีมีย่ม เอา้ทเ์ล็ต แหล่งรยมสนิคา้น าเขา้และสนิคา้แบ

รนดญ์ี่ปุ่ นที่ดังไปทั่ยโลก กย่า  150 รา้น อาทเิช่น COACH, GAP, SAMSONITE, RAYBAN เลอืกดูเครื่องประดับ และ

นาฬิกาหรูอย่าง CITIZEN, G-SHOCK, FOSSIL, SEIKO ฯลฯ รองเทา้แฟชั่น ADIDAS, NIKE, ABC MART, PUMA, 
REEBOK, TIMBERLAND ฯลฯ  อกีทัง้ยังมรีา้นอาหารใหท้า่นไดเ้ลอืกชมิ เลอืกลิม้ลอง มากกยา่  20 รา้นใหเ้ลอืกไมย่า่จะ

เป็น อาหารญีปุ่่ น ราเม็ง อาหารจนี หรอืแมก้ระทัง่พซิซา่   
พกัที ่  โรงแรม FUJI HAKONE LAND SCHOLE PLAZA หรอืระดบัเดยีวกนั 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม *** ใหท้า่นไดอ้ ิม่อรอ่ยกบัมือ้พเิศษทีม่ขีาปูยกัษใ์หท้า่นได้
ล ิม้ลองรสชาตปิูพรอ้มน า้จ ิม้สไตสญ์ีปุ่่ นอยา่งจุใจ หลงัอาหารใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการแช่น า้แรธ่รรมชาต ิ

เชือ่วา่ถา้ไดแ้ช่น า้แรแ่ลว้ จะท าใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหติดขี ึน้ 

 

วนัทีส่าม ลานสกฟีูจเิท็น  - พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว - หมูบ่า้นโอชโินะฮคัไค - ชมเทศกาล Illuminations  ณ หมูบ่า้น

เยอรมนั 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
น าทา่นสนุกกับกจิกรรมกลางแจง้ทา่มกลางหมิะ ณ ลานสก ีฟูจเิท็น ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับการเล่นไมก้ระดานเลือ่น

ไดต้ามอัธยาศยั ณ ดนิแดนแห่งนีท้ีซ่ ึง่เป็นสยนสนุกขนาดใหญ ่มกีจิกรรมนอกเหนือจากการเล่นสกมีากมาย เป็นลานสกทีี่
มชี ือ่เสยีงและมฉีากหลังเป็นภเูขาไฟฟจูทิีส่ยยงามทา่นจะไดส้นุกกับลานหมิะขายโพลน ทา่นทีส่นใจจะเชา่อปุกรณ์เครือ่ง

เลน่สามารถตดิตอ่หัยหนา้ทัยรล์ย่งหนา้ ราคานีไ้ม่รยมคา่เชา่อปุกรณ์เครือ่งเลน่สก ีสโนยส์เลด หรอืครูฝึก ประมาณ 5000 

เยน (ลานสกจีะเปิดใหบ้รกิารหรอืไม ่ขึน้อยูก่บัสภาพภมูอิากาศ) 
 



 

 
 

(หมายเหตุ: ในกรณีที ่ลานสกเีขา้ไมไ่ดเ้นือ่งจากสภาพอากาศ  บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นโปรแกรมทวัรเ์ป็น 
ภูเขาไฟฟูจ ิทีต่ัง้ตระหง่านอยู่เหนือเกาะญี่ปุ่ นดย้ยคยามสงู3,776เมตร จากระดับน ้าทะเล น าท่านขึน้ชมคยามงามกัน

แบบใกลช้ดิ ยังบรเิยณ “ชัน้ 5” ของภูเขาไฟฟจู ิ(ขึน้อยู่กับสภาพภูมอิากาศ) เพื่อชมทัศนียภาพโดยรอบของภูเขาไฟที ่

สามารถมอง เห็นทะเลสาบทัง้หา้กระจายอยู่โดยรอบ ใหท้า่นไดส้มัผัสอากาศอันบรสิทุธิบ์นยอดเขาฟูจ ิถ่ายภาพทีร่ะลกึ 
กบัภเูขาไฟทีไ่ดช้ ือ่ยา่มสีดัสย่นสยยงามทีส่ดุในโลก ซึง่เป็นภเูขาไฟทีย่ังดบัไมส่นทิ และมคียามสงูทีส่ดุในประเทศญีปุ่่ น 

น าท่านเยีย่มชม พพิธิภณัฑ ์EARTH QUAKE MUSEUM ทีจ่ าลองเรื่องรายของภูเขาไฟฟูจ ิและใหท้่านไดส้มัผัสกับ
บรรยากาศของการจ าลองเรือ่งรายเกีย่ยกับแผ่นดนิไหยทีเ่กดิขึน้ในประเทศญีปุ่่ น จากนัน้อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ของที่

ระลกึตามอธัยาศยั 

 
เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 
จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นโอชโินะฮคัไค ใหท้า่นเจาะลกึตามหาแหลง่น ้าบรสิทุธิจ์ากภเูขาไฟฟจู ิทีเ่ป็นแหลง่น ้า

ตามธรรมชาตติัง้อยู่ในหมู่บา้นโอชโินะ จ.ยามานช ิหรอืพูดในทางกลับกันคอืกลุ่มน ้าผุดโอชโินะฮัคไค เพียงกา้ยแรกที่

ยา่งเทา้เขา้ไปในหมู่บา้นก็สมัผัสไดถ้งึอากาศบรสิทุธิ ์และไอเย็นจากแหลง่น ้าธรรมชาตทิีม่ใีหเ้ห็นอยูท่กุมมุ โดยในบ่อน ้า
ใสแจ๋ยมปีลาหลากหลายพันธุแ์หยกย่ายอย่างสบายอารมณ์  แตข่อบอกเลยยา่น ้าแต่ละบ่อนัน้เย็นจับใจจนแอบสังสยัย่า

นอ้งปลาไม่หนายสะทา้นกันบา้งหรอื เพราะอณุหภูมใินน ้าเฉลีย่อยู่ที ่10-12 องศาเซลเซยีสนอกจากชมแลย้ก็ยังมนี ้าผุด
จากธรรมชาตใิหต้กัดืม่ตามอธัยาศยั และทีส่ าคญั หมูบ่า้นโอชโินะยังเป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงสนิคา้โอทอปชัน้เยีย่มอกีดย้ย 

 
 



 

 
 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางชมแสงสขีองงานประดบัไฟ หรอื Illuminations สดุอลงัการทีจ่ัดขึน้กันอยา่งยิง่ใหญ่เป็นประจ า

ทกุปี  หมูบ่า้นเยอรมนัแหง่โตเกยีว  โดยงานประดับไฟชย่งฤดหูนาย ทีจั่ดเป็นประจ าทกุปีในชย่งฤดหูนาย โดยเราจะไดเ้ห

ไฟ LED หลากเฉดสกียา่ 3 ลา้นดยงสอ่งสยา่งระยบิระยับอยู่ทั่ยพืน้ทีร่ายกับเป็นดนิแดนในเทพนิยายเลยเป็นงานประดไฟฤด
หนายสดุยิง่ใหญ่อลังการจนไดช้ือ่ยา่เป็น 1 ใน 10 งานประดบัไฟทีส่ยยทีส่ดุในญีปุ่่ น และยังเป็น 1 ใน 3 การประดบัประดาไฟ

ทีย่ ิง่ใหญท่ีส่ดุในภมูภิาคตะยนัออก ** อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั ** 
 

 
 
 

พกัที ่ โรงแรม MARROAD INTERNATIONAL NARITA HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 
 

 

 
 

 
 

 

 
 



 

วนัทีส่ ี ่ ถา่ยรูปโตเกยีวสกายทร ี– วดัอาซากุสะ – ดวิตีฟ้ร ี–  ชนิจูก ุ- โอไดบะ – สนามบนินารติะ 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่าน เก็บภาพประทบัใจกบัคู่กบัแลนดม์ารก์แห่งใหม่ของกรุงโตเกยีว ณ รมิแม่น า้สุมดิะ หอคอยโตเกยีว

สกายทร”ี (Tokyo Sky tree) หอสง่สัญญาณโทรคมนาคมทีส่งูทีส่ดุในโลก  เปิดใหบ้รกิารเมือ่ยันที ่22 พฤษภาคม 
2555 โดยหอนี้มีคยามสูง 634 เมตร สรา้งดย้ยเทคนิคทางสถาปัตยกรรมและยศิยกรรมอันทันสมัย ในช่ยงที่เกิด

แผ่นดนิไหยครัง้ใหญ่หอคอยแห่งนี้ไดพ้สิจูน์ใหเ้ห็นถงึโครงสรา้งทางสถาปัตยกรรมทีแ่ข็งแรงทนทาน เพราะไมเ่กดิคยาม
เสยีหายแมแ้ตน่อ้ย  

 

 
 

น าท่านเดนิทางสูโ่ตเกยีย น าท่านชม วดัอาซากุสะ ยัดทีเ่ก่าแกท่ีส่ดุในกรุงโตเกยีย เขา้นมัสการขอพรจากพระพุทธรูป
เจา้แม่กยนอมิทองค า  นอกจากนัน้ท่านยังจะไดพ้บเก็บภาพประทับใจกับโคมไฟขนาดยักษ์ทีม่คียามสงูถงึ 4.5 เมตรซึง่

แขยนอยูบ่รเิยณประตทูางเขา้ยดั และยังสามารถเลอืกซือ้เครือ่งรางของขลงัไดภ้ายในยัด ฯลฯ  

 

 



 

หรอืเพลดิเพลนิกบั ถนนนาคามเิซ ถนนชอ้ปป้ิงทีม่ ีชือ่เสยีงของยัด มรีา้นขายของทีร่ะลกึมากมายไมย่า่จะเป็นเครือ่งราง
ของขลัง ของเล่นโบราณ และตบทา้ยดย้ยรา้นขายขนมทีค่นญีปุ่่ น มายังยัดแห่งนี้ตอ้งมาต่อคิยกันเพือ่ลิม้ลองกับรสชาด

สดุแสนอร่อย  
 

 

นอกจากยัดอาสากุซะจะเป็นยัดที่เก่าแก่ของญี่ปุ่ น
แลย้ ถนนชอ้ปป้ิงนาคามเิซก็ยังเป็นถนนชอ้ปป้ิงทีม่ชี ือ่เสยีง

ของยัดอกีดย้ยแลย้จะไม่ใหม้ีขนมขึน้ชือ่ของยัดไดอ้ย่างไร 
ขนาดองคจั์กรพรรดิยั์งรับสัง่คนสนทิใหม้าซือ้ทีน่ี!่!! เมนูนัน้ก็

คอื “เมลอ่นปัง” เป็นขนมปังแบบดัง้เดมิของญีปุ่่ น บางคน

อาจจะเขา้ใจผิดย่าเป็นขนมปังสอดไสเ้มล่อน แต่จรงิๆแลย้
คอืขนมปังอบแลย้ยดา้นบนมลีายแตกๆ ซึง่เหมอืนผยิเมล่อน

ของญีปุ่่ น เป็นทีม่าของชือ่ “เมลอ่นปัง” น่ันเอง ซึง่ปกตก็ิจะ
หาทานไดท้ัย่ไปแมก้ระทัง่ในรา้นสะดยกซือ้ตา่งๆ แตท่ีข่ ึน้ชือ่

ก็ตอ้งยกใหร้า้น Asakusa Kagetsu-do ที่ขายเมล่อนปังรส

ดัง้เดมิและซอฟครีมหลากรส ที่รา้นนี้จะท าใหม่ๆอบเสร็จ
จากเตารอ้นๆ ขนมเมลอ่นปังจะกรอบนอกนุ่มใน หยานก าลัง

ดซีึง่เป็นเมนูแนะน าทีม่าถงึยดัอาซากสุะแลย้ตอ้งลอง หา้มพลาดกนัเลยทเีดยีย 
เทีย่ง อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

จากนัน้น าทา่นชอ้ปป้ิงสนิคา้เครือ่งส าอางค ์อาหารเสรมิ เครือ่งประดบัคณุภาพดทีีร่า้นคา้ปลอดภาษ ีณ ดวิตฟีร ี อสิระ

ใหท้่านไดเ้ลอืกชอ้ปป้ิงย่านดัง ยา่นชนิจุกุ ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกับการจับจ่ายซือ้สนิคา้นานาชนดิ ไดจ้ากทีน่ี่ ไม่ยา่จะ
เป็น รา้นซานรโิอะ รา้นขายเครือ่งอเิลคทรอนกิส ์กลอ้งถา่ยรูปดจิติอล นาฬกิา เครือ่งส าอาง ตา่งๆ กนัทีร่า้น 

MATSUMOTO แหลง่รวมเหลา่บรรดาเครือ่งส าอางมากมาย อาท ิมารค์เตา้หู,้ โฟมลา้งหนา้ WHIP FOAM ที่
ราคาถูกกวา่บา้นเรา 3 เทา่, ครมีกนัแดดชเิซโด ้แอนเนสซ่าทีค่นไทยรูจ้กัเป็นอยา่งด ี และสนิคา้อืน่ ๆ  หรอืให้

ท่านไดส้นุกกบัการเลอืกซื้อสนิคา้ แบรนดด์งัอาท ิLOUIS VULTTON, UNIQLO, กระเป๋าสุดฮติ BAO BAO 
ISSEY MIYAKE, เสือ้ COMME DES GARCONS, H&M หรอืเลอืกซื้อรองเทา้ หลากหลายแบรนด์ดงั อาท ิ

NIKE, CONVERSE, NEW BALANCE, REEBOK ฯลฯ ไดท้ีร่า้น ABC MART  

 



 

 
 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงโอไดบะ เป็นเมืองที่เกดิจากการน าขยะมาถมทะเลจนกลายเป็นเกาะขนาดใหญ่บรเิยณอ่าย

โตเกยียเพื่อประโยชน์ในการป้องกันประเทศ แต่ปัจจุบันโอไดบะไดก้ลายมาเป็นเขตเศรษฐกจิอกีแห่งของประเทศ 
เนื่องจากเต็มไปดย้ยรา้นคา้กยา่ 150 รา้น โซนอาหาร หา้งสรรพสนิคา้ และอืน่ๆ อกีมากมาย นอกจากนัน้ยังเต็มไปดย้ย

สถานที่ท่องเที่ยยหลากหลายดย้ยฝีมือของมนุษย์ ไม่ย่าจะเป็นสะพานสายรุ ง้ เป็นตน้ ส่ยนการเดินทางมาที่นี่ ก็

สะดยกสบาย จงึไมแ่ปลกหากทีน่ีค่อืสถานทีท่อ่งเทีย่ยสดุฮติของนักทอ่งเทีย่ยทัง้ในและตา่งประเทศ  
 

 



 

และในบรเิยณใกลก้นัทา่นสามารถเดนิไปถ่ายภาพคูก่บัแลนดม์ารค์เทพเีสรภีาพทีโ่อไดบะ ซึง่ตัง้อยู่บรเิยณใกลเ้คยีงหา้ง
ใน  AQUA CITY Odaiba โดยมยียิทยิทัศน์ตัดกับสะพานสายรุง้อย่างสยยงาม ซึง่เทพีเสรภีาพนัน้ทางการฝร่ังเศสไดส้ง่

ใหก้ับทางญีปุ่่ น เนื่องในโอกาสฉลองคยามสมัพันธอ์ันยายนาน กย่า 3 ศตยรรษระหยา่งญีปุ่่ นกับฝร่ังเศส ในปี ค.ศ.1998 
จนเมือ่ถงึเยลาน ากลบัไดม้กีารขอรอ้งไปยังรัฐบาลฝร่ังเศสยา่อย่าขนกลบัเลย แตรั่ฐบาลฝร่ังเศสนัน้มคียามจ าเป็นทีจ่ะตอ้ง

ขนกลับเพราะเป็นตัยตน้แบบของเทพีเสรีภาพทีน่ิยยอร์ก จงึไดส้รา้งเทพีเสรีภาพตัยปัจจุบันนี้ซึง่มีขนาดใหญ่กย่าตัย
ตน้แบบแตก็่ยังเล็กกยา่เทพเีสรภีาพทีต่ัง้อยู่ทีน่ยิยอรก์ และสง่มาใหใ้นปี ค.ศ.2000 น่ันเอง ดังนัน้เทพเีสรภีาพทีโ่อไดบะ

นัน้ไมใ่ชข่องทีท่ าจ าลองขึน้มา แตเ่ป็นของแทแ้น่นอนจากฝร่ังเศส **อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั** 

 

 
 
20.15 น. เหริฟ้าสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิแอร ์เอเชยี เอ็กซ ์เทีย่ยบนิที ่XJ607 บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

 

วนัทีห่า้  กรุงเทพฯ 

 
01.25 น. ถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสยสัดภิาพ 

 
** หากทา่นทีต่อ้งออกตัย๋ภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทยัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นท าการ 

ออกตัย๋เนื่องจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เยลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลย่งหนา้ ** 

** ขอขอบพระคณุทีเ่ลอืกใชบ้รกิาร ** 

 

 

 

 

 

 

 



 

อตัราคา่บรกิาร ** บรกิารน า้ดืม่วนัละ 1 ขวดในวนัทีม่รีายการทอ่งเทีย่ว** 

 

 
ก าหนดการเดนิทาง 

 

ผูใ้หญห่อ้งละ 
2-3 ทา่น 

พกัเดีย่ว
เพิม่ 

ราคาทวัร ์
ไมร่วมต ัว๋ 

04 – 08 ธนัวาคม 2562 26,999 8,000 16,999 

05 – 09 ธนัวาคม 2562 29,999 8,000 19,999 

06 – 10 ธนัวาคม 2562 29,999 8,000 19,999 

07 – 11 ธนัวาคม 2562 29,999 8,000 19,999 

08 – 12 ธนัวาคม 2562 26,999 8,000 16,999 

11 – 15 ธนัวาคม 2562 25,999 8,000 15,999 

12 – 16 ธนัวาคม 2562 28,999 8,000 18,999 

13 – 17 ธนัวาคม 2562 28,999 8,000 18,999 

14 – 18 ธนัวาคม 2562 28,999 8,000 18,999 

15 – 19 ธนัวาคม 2562 25,999 8,000 15,999 

18 – 22 ธนัวาคม 2562 25,999 8,000 15,999 

28 ธ.ค. 62 – 01 ม.ค. 63 35,999 8,000 22,999 

29 ธ.ค. 62 – 02 ม.ค. 63 35,999 8,000 22,999 

30 ธ.ค. 62 – 03 ม.ค. 63 35,999 8,000 22,999 

 
 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่วทา่นละ 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

** ราคาเด็กอายุไมถ่งึ 2 ขวบ 10,000 บาท 
กรุณาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืมดัจ าท ัง้หมด เนือ่งจาก

ทางบรษิทัฯ ไดช้ าระคา่ต ัว๋เครือ่งบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทีเ่รยีบรอ้ย ยกเวน้คา่ภาษนี า้มนัทีย่งัมไิดช้ าระ คา่ทวัรส์ว่นที่
เหลอื กรุณาช าระ 21 วนักอ่นการเดนิทาง 

 
หมายเหต ุ 1. ต ัว๋เมือ่ออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนือ่งจากเงือ่นไขของสายการบนิ 

 2. คา่ทวัรไ์มม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่ 

 
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั ไมว่า่จะ

ดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมี
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

 

1. ต ัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
2. ส ิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ น (เช่น คนรูจ้กั โรงแรม และอืน่ๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตัย๋เครือ่งบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ    คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.  คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่ยตามรายการ 

 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่น  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ    คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหยา่งเดนิทาง ยงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 



 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่ธรรมเนียมยซี่าเขา้ประเทศญี่ปุ่ น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเยน้ยซี่าเขา้ประเทศญี่ปุ่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ใน

ประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 ยนั) **ถา้กรณีทีท่างรัฐบาลประกาศใหก้ลบัมาใชย้ซีา่      ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยในการท ายซีา่เพิม่ ทา่นละ 

1,700 บาท** 

 คา่ใชจ้่ายสย่นตยันอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต ค่าซักรดี มนิิ

บารใ์นหอ้ง รยมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

 คา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่วทา่นละ 1500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 คา่ธรรมเนียมยซี่าเขา้ประเทศญี่ปุ่ น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเยน้ยซี่าเขา้ประเทศญี่ปุ่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ใน

ประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 ยนั) 

เง ือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่ยหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมัดจ าเป็นเงนิจ านยน 10,000 บาทตอ่ทา่นเพือ่ส ารองทีน่ั่ง  

2. นักทอ่งเทีย่ยหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิคา่บรกิารสย่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นยนัเดนิทางอย่างนอ้ย 21 ยนั กรณีนักทอ่งเทีย่ยหรือเอเจน
ซี่ไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รยมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ย่ากรณีใดๆ ใหถ้ือย่า

นักทอ่งเทีย่ยสละสทิธกิารเดนิทางในทยัรนั์น้ๆ 

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในยันเยลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ ยันจันทร ์ถงึศุกร ์
เยลา 9.00 น. – 18.00 น. และยันเสาร์ เยลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากยันเยลาดังกล่ายและยันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาล

ประกาศในปีนัน้ๆถอืยา่เป็นยนัหยดุท าการของทางบรษัิท 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีที่นักท่องเทีย่ยหรือเอเจนซี่ตอ้งการขอยกเล2ิกการเดนิทาง หรือเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเทีย่ยหรือเอเจนซี่(ผูม้ ีช ือ่ใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจง้ยกเลกิการจอง
กบัทางบรษัิทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์ม่ยา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่ยหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่ยหรือเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์
อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอย่างใดอยา่งหนึง่เพือ่ท าเรือ่งขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอื

มอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทีต่อ้งการให ้
น าเงนิเขา้ใหค้รบถย้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี ้

2.1 ยกเลกิก่อนยันเดนิทางไม่นอ้ยกย่า 30 ยัน คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของค่าบรกิารทีช่ าระแลย้ ***ในกรณีทีว่นัเดนิ
ทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั 

2.2 ยกเลกิกอ่นยนัเดนิทางไมน่อ้ยกยา่ 15 ยนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลย้ 
2.3 ยกเลกิกอ่นยนัเดนิทางนอ้ยกยา่ 15 ยนั ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลย้ทัง้หมด 

ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้า่ยทีไ่ดจ้า่ยจรงิจากคา่บรกิารทีช่ าระแลย้เนื่องในการเตรยีมการจัดการน าเทีย่ยใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ย เชน่ 

การส ารองทีน่ั่งตัย๋เครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่ยบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กบัสายการบนิ 

หรอืผา่นตยัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. การตดิต่อใดๆ กับทางบริษัทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในยันเยลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ ยันจันทร ์ถึงศุกร ์

เยลา 9.00 น. – 18.00 น. และยันเสาร์ เยลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากยันเยลาดังกล่ายและยันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาล
ประกาศในปีนัน้ๆถอืยา่เป็นยนัหยดุท าการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงยนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่ยเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  

 
เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทยัรน์ีส้ าหรับผูม้ยีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ยเทา่นัน้ 
2. ทยัรน์ี้เป็นทัยรแ์บบเหมา หากทา่นไม่ไดร้่ยมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุยใ้นรายการไมย่า่บางสย่นหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธ

การเขา้-ออกเมอืงดย้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมย่า่บางสย่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบริษัทขอสงยนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยยร่ยมเดินทางนอ้ยกย่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ
นักทอ่งเทีย่ยหรอืเอเจนซีท่ราบลย่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 ยันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มยีซีา่  และอยา่งนอ้ย 10 ยนักอ่นการ

เดนิทางส าหรับประเทศทีม่ยีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่ยทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่ยร่ยมเดนิทาง
นอ้ยกยา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 



 

4. ทางบรษัิทขอสงยนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบคา่เสยีหายจากคยามผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง 
และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋ยเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่ยหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการ

ช าระเงนิมัดจ า 
5. ทางบรษัิทขอสงยนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามคยามเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ 

และเยลา ณ ยนัทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้บรษัิทจะค านงึถงึคยามปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่ยสย่นใหญเ่ป็นส าคัญ 
6. ทางบรษัิทขอสงยนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อคยามเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่ยทีม่ไิดเ้กดิจากคยามผดิ

ของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏยิัต ิ อบุัตเิหต ุคยามเจ็บป่ยย คยามสญูหายหรอืเสยีหายของ

สมัภาระ คยามลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุยสิยัอืน่ เป็นตน้ 
7. อตัราคา่บรกิารนี้ค านยณจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ ยันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดงันัน้ ทางบรษัิทขอสงยนสทิธิใ์น

การปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตั๋ยเครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ 
คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่ยบนิฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัยแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เยน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้  
 

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลย เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัยขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภุัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรยมกนัทกุชิน้ไมเ่กนิ 

1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รยจไดอ้ย่างสะดยก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์
อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของดังกล่ายมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกย่าทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่

โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

 
2. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกบัอายธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใต ้

ทอ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
3. ประเทศญีปุ่่ น มกีฎหมายหา้มน าผลติภัณฑท์ีท่ ามาจากพชื และเนื้อสตัยท์กุชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด  ไข ่เนื้อสตัย ์ไสก้รอกฯ 

เพือ่เป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหลา่นี ้หากเจา้หนา้ทีต่รยจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอตัราทีส่งูมาก 

  
 

 


