
              

 

    

 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดี�ยว หมายเหตุ 

04-08 ธนัวาคม 2561 29,999.- 8,000.-  
05-09 ธนัวาคม 2561 29,999.- 8,000.-  
06-10 ธนัวาคม 2561 29,999.- 8,000.-  
07-11 ธนัวาคม 2561 29,999.- 8,000.-  
08-12 ธนัวาคม 2561 29,999.- 8,000.-  
09-13 ธนัวาคม 2561 28,999.- 8,000.-  
10-14 ธนัวาคม 2561 27,999.- 8,000.-  
11-15 ธนัวาคม 2561 27,999.- 8,000.-  
12-16 ธนัวาคม 2561 27,999.- 8,000.-  
13-17 ธนัวาคม 2561 27,999.- 8,000.-  
14-18 ธนัวาคม 2561 27,999.- 8,000.-  
15-19 ธนัวาคม 2561 26,999.- 8,000.-  
16-20 ธนัวาคม 2561 26,999.- 8,000.-  



              

 

    

17-21 ธนัวาคม 2561 26,999.- 8,000.-  
18-22 ธนัวาคม 2561 27,999.- 8,000.-  
19-23 ธนัวาคม 2561 27,999.- 8,000.-  
20-24 ธนัวาคม 2561 27,999.- 8,000.-  
21-25 ธนัวาคม 2561 27,999.- 8,000.-  
22-26 ธนัวาคม 2561 27,999.- 8,000.-  
23-27 ธนัวาคม 2561 27,999.- 8,000.-  
24-28 ธนัวาคม 2561 30,999.- 8,000.-  
25-29 ธนัวาคม 2561 30,999.- 8,000.-  
26-30 ธนัวาคม 2561 30,999.- 8,000.-  
27-31 ธนัวาคม 2561 30,999.- 8,000.-  
28 ธนัวาคม 2561-01 มกราคม 2562  32,999.- 8,000.- วนัปีใหม ่
29 ธนัวาคม 2561-02 มกราคม 2562  36,999.- 10,000.- วนัปีใหม ่
30 ธนัวาคม 2561-03 มกราคม 2562  36,999.- 10,000.- วนัปีใหม ่
31 ธนัวาคม 2561-04 มกราคม 2562  32,999.- 8,000.- วนัปีใหม ่
01-05 มกราคม 2562 24,999.- 8,000.-  
02-06 มกราคม 2562 23,999.- 8,000.-  
03-07 มกราคม 2562 23,999.- 8,000.-  
04-08 มกราคม 2562 23,999.- 8,000.-  
05-09 มกราคม 2562 23,999.- 8,000.-  
06-10 มกราคม 2562 21,234.- 8,000.-  
07-11 มกราคม 2562 22,345.- 8,000.-  
08-12 มกราคม 2562 23,999.- 8,000.-  
09-13 มกราคม 2562 23,999.- 8,000.-  
10-14 มกราคม 2562 23,999.- 8,000.-  
11-15 มกราคม 2562 23,999.- 8,000.-  
12-16 มกราคม 2562 23,999.- 8,000.-  
13-17 มกราคม 2562 21,234.- 8,000.-  
14-18 มกราคม 2562 22,345.- 8,000.-  
15-19 มกราคม 2562 23,999.- 8,000.-  
16-20 มกราคม 2562 23,999.- 8,000.-  
17-21 มกราคม 2562 23,999.- 8,000.-  
18-22 มกราคม 2562 23,999.- 8,000.-  
19-23 มกราคม 2562 23,999.- 8,000.-  
20-24 มกราคม 2562 21,234.- 8,000.-  
21-25 มกราคม 2562 22,345.- 8,000.-  
22-26 มกราคม 2562 23,999.- 8,000.-  
23-27 มกราคม 2562 23,999.- 8,000.-  
24-28 มกราคม 2562 23,999.- 8,000.-  
25-29 มกราคม 2562 23,999.- 8,000.-  
26-30 มกราคม 2562 23,999.- 8,000.-  
27-31 มกราคม 2562 21,234.- 8,000.-  
28 มกราคม 2562 -01 กมุภาพนัธ ์2562  22,345.- 8,000.-  
29 มกราคม 2562 -02 กมุภาพนัธ ์2562 24,999.- 8,000.-  
30 มกราคม 2562 -03 กมุภาพนัธ ์2562 24,999.- 8,000.-  
31 มกราคม 2562 -04 กมุภาพนัธ ์2562 24,999.- 8,000.-  
01-05 กมุภาพนัธ ์2562 25,999.- 8,000.-  



              

 

    

 

 
 
 
วนัแรก  สนามบนิดอนเมอืง                                                                                                           (-- /--/--) 

23.30 น.  พรอ้มกนัที� สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ชั �น 3 อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งตา่งประเทศ เคานเ์ตอร ์สายการบนิ  

NOKSCOOT มเีจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯ คอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คอนิ 

02-06 กมุภาพนัธ ์2562 25,999.- 8,000.-  
03-07 กมุภาพนัธ ์2562 24,999.- 8,000.-  
04-08 กมุภาพนัธ ์2562 24,999.- 8,000.-  
05-09 กมุภาพนัธ ์2562 26,999.- 8,000.- วนัตรุษจนี 
06-10 กมุภาพนัธ ์2562 25,999.- 8,000.-  
07-11 กมุภาพนัธ ์2562 25,999.- 8,000.-  
08-12 กมุภาพนัธ ์2562 25,999.- 8,000.-  
09-13 กมุภาพนัธ ์2562 25,999.- 8,000.-  
10-14 กมุภาพนัธ ์2562 24,999.- 8,000.-  
11-15 กมุภาพนัธ ์2562 24,999.- 8,000.-  
12-16 กมุภาพนัธ ์2562 25,999.- 8,000.-  
13-17 กมุภาพนัธ ์2562 25,999.- 8,000.-  
14-18 กมุภาพนัธ ์2562 25,999.- 8,000.-  
15-19 กมุภาพนัธ ์2562 25,999.- 8,000.-  
16-20 กมุภาพนัธ ์2562 25,999.- 8,000.-  
17-21 กมุภาพนัธ ์2562 24,999.- 8,000.-  
18-22 กมุภาพนัธ ์2562 24,999.- 8,000.-  
19-23 กมุภาพนัธ ์2562 26,999.- 8,000.- วนัมาฆบูชา 
20-24 กมุภาพนัธ ์2562 25,999.- 8,000.-  
21-25 กมุภาพนัธ ์2562 25,999.- 8,000.-  
22-26 กมุภาพนัธ ์2562 25,999.- 8,000.-  
23-27 กมุภาพนัธ ์2562 25,999.- 8,000.-  
24-28 กมุภาพนัธ ์2562 24,999.- 8,000.-  
25 กมุภาพนัธ ์2562 -1 มนีาคม 2562 24,999.- 8,000.-  
26 กมุภาพนัธ ์2562 -2 มนีาคม 2562 26,999.- 8,000.-  
27 กมุภาพนัธ ์2562 -3 มนีาคม 2562 26,999.- 8,000.-  
28 กมุภาพนัธ ์2562 -4 มนีาคม 2562 26,999.- 8,000.-  
01-05 มนีาคม 2562 26,999.- 8,000.-  
02-06 มนีาคม 2562 26,999.- 8,000.-  
03-07 มนีาคม 2562 24,999.- 8,000.-  
04-08 มนีาคม 2562 24,999.- 8,000.-  
05-09 มนีาคม 2562 27,999.- 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.-  
10-14 มนีาคม 2562 27,999.- 8,000.-  

จอยแลนด ์หกัคา่ต ั@ว 7,000 บาท 
***ไมม่รีาคาเด็ก INFANT 7,000 บาท*** 



              

 

    

 
วนัที�สอง นารติะ - พระใหญ ่USHIKU DAIBUTSU – อาบนํ Nาแร ่แชอ่อนเซ็น                            (-/SET BOX/-) 

02.20 น.      ออกเดนิทางสูโ่ตเกยีว ประเทศญี�ปุ่ น โดยสายการบนิ NOKSCOOT เที�ยวบนิที� XW 102 

10.25 น.   ถงึสนามบนินารติะ ประเทศญี�ปุ่ น (เวลาทอ้งถิ�นเร็วกวา่ไทย 2 ชั�วโมง) หลังจากผา่นขั �นตอนศลุกากรแลว้  

เที�ยง  บรกิารอาหารกลางวัน (มืNอที� 1) SET BOX 

จากนั�นนําท่านขึ�นรถโคช้ปรับอากาศเดนิทางสู่ USHIKU DAIBUTSU  (ไม่รวมค่าข ึNนลฟิท)์ซึ�งเป็นรูปปั�น
พระพุทธรูปที�ใหญ่ที�สดุในโลก ที�ทําจากทองบรอนซ ์มคีวามสงู 120 เมตร (390 ฟตุ)รูปปั�นพระพุทธรูปที�ใหญ่
ที�สดุในโลก ที�ทําจากทองบรอนซ ์ถกูบันทกึอยูใ่นกนิเนสบุก๊วา่ ป็นพระพทุธรปูที�สงูที�สดุในโลก ตอ้งใชเ้วลา ใน
การสรา้งถงึ 10 ปี สรา้งเสร็จสมบรูณ์ในปี 1993รูปปั�นขนาดใหญ่นี� มคีวามสงูมากกว่าอนุสาวรียเ์ทพเีสรภีาพใน
นวิยอรก์ (40 เมตร) มาตรฐานของสวนสวรรคก์ระจายออกไปดว้ยเทา้ของ พระพทุธเจา้ มดีอกไมบ้านตลอดทั�งสี�
ฤดกูาลนอก จากนี�ผูเ้ขา้ชมยัง สามารถเขา้ดกูารตกแตง่ภายในของพระพทุธเจา้ ภายในแบง่ออกเป็น 5 ชั �นและแต่
ละชั �นแสดงใหเ้ห็นถงึโลกที� ยอดเยี�ยมของพระพทุธศาสนา ผูเ้ขา้ชมสามารถขึ�นลฟิทไ์ปไดถ้งึ 85 เมตรที�อกของ
พระพทุธเจา้ และเพลดิเพลนิ กับการมองเห็นทวิทัศน์เบื�องลา่งแบบพาราโนมาจากหนา้ตา่งชมววิ ในวันที�มแีดด
แมแ้ต ่Tokyo SkyTree ก็สามารถมองเห็นได ้

คํ�า อสิระอาหารคํ�าตามอธัยาศยั นําทา่นไดผ้อ่นคลายกบัการแชนํ่ Nาแรธ่รรมชาต ิเชื�อวา่ถา้ไดแ้ชนํ่�าแรแ่ลว้ จะทํา
ใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขีึ�น 

 สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ี�พัก 
พกัที�   Hotel Alexander Royal Resort Yamanakako  หรอืเทยีบเทา่ 
 
 
วนัที�สาม  ลานสก ี- ศนูยจ์าํลองแผน่ดนิไหว - JTC DUTY FREE - สาธติการชงชา - วนอทุยานแหง่ชาตฮิาโกเน ่–

หบุเขาโอวาคดุาน ิ– นารติะ         (B / L / -) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ (มืNอที� 2) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นําทา่นสนุกกบักจิกรรมกลางแจง้ทา่มกลางหมิะ ณ ลานสก ีฟูจเิท็น ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัการเลน่ไมก้ระดานเลื�อน
ไดต้ามอัธยาศยั ณ ดนิแดนแห่งนี�ที�ซึ�งเป็นสวนสนุกขนาดใหญ ่มกีจิกรรมนอกเหนอืจากการเลน่สกมีากมาย เป็นลานสกี
ที�มชี ื�อเสยีงและมฉีากหลังเป็นภูเขาไฟฟูจ ิที�สวยงามทา่นจะไดส้นุกกับลานหมิะขาวโพลน (คา่บรกิารโดยประมาณ 
1. เช่าอุปกรณ์สกี ราคา 5,500 เยน // 2. เช่าอุปกรณ์สโนวบ์อร์ดราคา 5,500 เยน // 3. เช่าชุด 
ประกอบดว้ยเสืNอ กางเกง ถุงมอื หมวกและแวน่ตา ในราคา 5,500 เยน) (หมายเหต ุลานสกจีะเปิดใหบ้รกิารโดย
ขึ�นอยูก่บัสภาพภมูอิากาศและปรมิาณหมิะเป็นสําคญั) กรณีที�ลานสกไีมเ่ปิดจะพาทา่นขึ�นภเูขาไฟฟจูแิทน 

นําท่านเยี�ยมชม ศูนยจ์ําลองแผน่ดนิไหว ตั �งอยู่บรเิวณใกล ้ๆ  กับเขตภเูขาไฟฟจู ิภายในมหีอ้งจัดแสดงขอ้มูล
การประทุของภูเขาไฟจากทุกมุมโลก หอ้งแสดงภาพแผ่นดนิไหว หอ้งแสดงเหตุการณ์หลังแผ่นดนิไหว หอ้ง
จําลองแผ่นดนิไหว หอ้งอทุกภัย หอ้งเขาวงกตกระจก นอกจากนี�ยังมโีซนถา่ยภาพกับภูเขาไฟฟจู ิโซนความรู ้
ตา่งๆ และ โซนช็อปปิ�งสนิคา้งานฝีมอืญี�ปุ่ นต่างๆ เชน่มดีแบบดั�งเดมิ ผลติภัณฑเ์ครื�องปั�นดนิเผา เครื�องสําอาง 
และ ของฝากอกีมากมาย และยังมหีอ้งนํ�าไวบ้รกิารฟรอีกีดว้ย นําทา่นเลอืกซื�อสนิคา้ปลอดภาษี ณ JTC DUTY 
FREE   นําทา่นสมัผัสวถิชีวีติชาวญี�ปุ่ น ดว้ยการสาธติการชงชา แบบญี�ปุ่ น และใหท้า่นไดล้องชงชา และเลอืกซื�อ
สนิคา้นานาชนดิ 



              

 

    

เที�ยง  บรกิารอาหารกลางวนั (มืNอที� 3) ณ รา้นอาหาร  

บา่ย เดนิทางสู่ วนอุทยานแห่งชาต ิฮาโกเน่ สถานที�ท่องเที�ยวที�ไดรั้บความนิยมโดยเป็นส่วนหนึ�งของ อุทยาน
แหง่ชาต ิ ฟจู-ิฮาโกเน่- อสิ ึที�ผูม้าเยอืนสามารถชื�นชมความงามแหง่ธรรมชาต ิและดอกไมน้านาพันธุห์ลากสสีนัที�
เบง่บานตลอดทั�งปี ท ิ วทัศนท์ี�สวยงามหลากหลาย รวมไปถงึภเูขาไฟฟจู ิทะเลสาบอะช ิและโอวาคดุาน ิฮาโกเน่
ยังมชีื�อเสยีงในเรื�องของการเป็นแหลง่นํ�าพรุอ้น ที�แปลกไปกวา่นั�นคอื มจํีานวนนํ�าพรุอ้นมากถงึ 17 แหง่  นําทา่น
เดนิทางสู่ หุบเขาโอวาคุดาน ิหรือ หุบเขานรก ชมบอ่นํ�าแร่กํามะถันที�สามารถตม้ไข่ไหสุ้ก ดว้ยอณุหภูม ิ97 
องศาเซลเซยีส ชมิไขด่ํา ที�เชื�อกนัวา่ เมื�อกนิไขดํ่า 1 ฟอง จะทําใหม้อีายยุนืยาว ขึ�น 7 ปี  

คํ�า อสิระอาหารคํ�าตามอธัยาศยั  

สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ี�พัก 

พกัที�   ASIA NARITA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 

 
วนัที�ส ี� อสิระทอ่งเที�ยว หรอื  (B / อสิระ / อสิระ) 
                       ซืNอทวัร ์โตเกยีวสกายทร ี- วดัอาซากสุะ - ศาลเจา้เมจ ิ– ยา่นฮาราจกู ุ– ยา่นโอไดบะ - ยา่นชนิจกุ ุ                  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ (มืNอที� 4) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
  อสิระกบัการทอ่งเที�ยว  ไกด ์แนะนําเสน้ทางการเดนิทาง 

หรอื ซืNอทวัรเ์พ ิ�ม ไกดพ์าเที�ยวท ัNงวนั 
กรณีเดนิทางนอ้ยกวา่ 8 ทา่น ไกดแ์นะนําการเดนิทาง 
กรณีเดนิทาง 8-15 ทา่น คดิทา่นละราคา 3,500 บาท 
กรณีเดนิทาง 16-20 ทา่น คดิทา่นละราคา 3,000 บาท 
กรณีเดนิทาง 21-34 ทา่น คดิทา่นละราคา 2,000 บาท 
(หมายเหต ุ: ทางบรษิทัจะจดัรถตามความเหมาะสมกบัจาํนวนคน) 

หลังอาหารเชา้ จากนั�นเดนิทางสูเ่มอืงโตเกยีว ผา่นชมแลนดม์ารก์แหง่ใหมข่องกรงุโตเกยีว ณ รมิแมนํ่�าสมุดิะ 
ผา่นชมหอโทรทศันโ์ตเกยีวสกายทร ี
เป็นตกึที�สงูที�สดุในญี�ปุ่ น มคีวามสงูถงึ 
634 เมตร เที�ยวชม วดัอาซากสุะ วัดที�
เกา่แกท่ี�สดุ ในกรงุโตเกยีว เขา้นมัสการ
ขอพรจากพระพทุธรปูเจา้แมก่วนอมิทอง
คํา  นอกจากนั�นทา่นยังจะไดพ้บเก็บภาพ
ประทับใจ กบัโคมไฟขนาดยกัษ์ที�มคีวาม
สงูถงึ 4.5 เมตรซึ�งแขวนอยูบ่รเิวณประตู

ทางเขา้วัด และยังสามารถเลอืกซื�อเครื�องรางของขลัง ได ้ ภายในวัด ฯลฯ หรอื
เพลดิเพลนิกบั ถนนนาคามเิซ ถนนชอ้ปปิ�งที�ม ี
ชื�อเสยีงของวัด มรีา้นขายของที�ระลกึมากมาย ไมว่า่จะ
เป็นเครื�องรางของขลัง ของเลน่โบราณ และตบทา้ย
ดว้ยรา้นขายขนมที�คนญี�ปุ่ น มายังวดัแหง่นี�ตอ้งมาตอ่
ควิกนั เพื�อลิ�มลองกบัรสชาตสิดุแสนอรอ่ย ชมศาลเจา้
เมจ ิตั �งอยูใ่นเขตชบิยุะ โตเกยีว ใกล ้ๆ  กบัสถานีฮาราจู

ก ุเป็นศาลเจา้ในศาสนาชนิโต ที�สรา้งขึ�นในปี ค.ศ. 1920 เพื�อเป็นอนุสรณ์สถานแดด่วงวญิญาณของสมเด็จพระ
จักรพรรดเิมจ ิและสมเด็จพระจักรพรรดนิีโชเก็ง ตามความเชื�อของศาสนาชนิโต แตใ่นชว่งสงครามโลกครั�งที� 2 
ศาลเจา้แหง่นี�ไดถ้กูทําลายไปหมดสิ�น จนกระทั�งสงครามจบลงจงึไดม้กีารบรูณะขึ�นใหมจ่นแลว้เสร็จในปี 1958 
สําหรับบรรยากาศภายในศาลเจา้นั�นแมจ้ะอยูใ่นแหลง่พลกุพลา่น แตก็่รม่รื�นไ  ปดว้ยตน้ไมส้งูใหญ ่จนเหมอืนกบั
คนละโลกกบัภายนอกศาลเจา้จากนั�น ยา่นฮาราจกู ุฮาราจกูนัุ�นไมใ่ชแ่คศ่นูยร์วมของวยัรุน่ที�ชอบแตง่หนา้ 
แตง่ตัวมเีอกลักษณ์จนอาจเรยีกไดว้า่หลดุโลกอยา่งที�เรารูจั้กเทา่นั�นแตฮ่าราจกูใุนอดตีนั�นเป็นเพยีงยา่นที�พักคา้ง
แรมเล็กๆ เทา่นั�น แตปั่จจบุนัฮาราจกูคุอืยา่นหนึ�งที�ตั �งอยูใ่จกลางโตเกยีว ซึ�งที�นี�ไมเ่พยีงแคเ่ป็นแหลง่รวมรา้นคา้
เทา่นั�น แตร่อบๆ บรเิวณยังมศีาลเจา้ สวนสาธารณะ และถนนเสน้ใหญส่ไตลต์ะวันตกแบบ Champs-Elysees เขา้



              

 

    

ไวด้ว้ยกนัไดอ้ยา่งลงตัว และถนนที�ขึ�นชื�อที�สดุในยา่นฮาราจกูนัุ�นคอื
ถนนทาเคะชติะที�อยูต่รงขา้มสถานีฮาราจกูนัุ�นเอง 

เท ี�ยง อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั  

บา่ย นําท่านเดนิทางสู ่ย่านโอไดบะ เป็นเกาะจําลองขนาดใหญ่ซึ�งสรา้ง
ขึ�นจากการถมทะเลบรเิวณอ่าวโตเกียว เตบิโตขึ�นอย่างรวดเร็วใน
ฐานะเขตท่าเรือ จนถงึช่วงทศวรรษที� 1990 โอะไดบะไดก้ลายเป็น
ยา่นการคา้ ย่านพักอาศัย และนันทนาการที�ใหญ่โตแห่งหนึ�ง นําชม 
Unicorn Gundam หุ่ น กั น ดั �ม ตั ว ให ม่ เป็ น รุ่ น  RX-0  Unicorn 
Gundam ในโหมด Destroy เป็นหุ่นสขีาว-แดง มีความสูงประมาณ 
24 เมตร สงูกวา่หุ่นตัวเดมิถงึ 6 เมตร นําท่านเดนิทางสู ่ยา่นชนิจุก ุ
ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกับการจับจา่ยซื�อสนิคา้นานาชนดิ ไมว่า่จะเป็น 
รา้นซานริโอะ รา้นขายเครื�องอเิลคทรอนิกส์ กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื�องสําอาง ต่างๆ กันที�รา้น 
MATSUMOTO แหลง่รวมเหลา่บรรดาเครื�องสําอางมากมาย อาท ิมารค์เตา้หู,้ โฟมลา้งหนา้ WHIP FOAM , ครมี
กันแดดชิเซโด ้แอนเนสซ่าที�คนไทยรูจั้กเป็นอย่างดี  ***หากท่านเดินทางตรงกับช่วงที�ดอกซากุระบาน 
(ประมาณปลายเดอืนมนีาคม-ตน้เดอืนเมษายน ของทกุปี) นําคณะเดนิชมซากรุะบานบรเิวณสวนอเุอโนะ ที�แข่ง
กันบานอวดโฉมรอตอ้นรับผูม้าเยือน รายรอบดว้ยไมด้อกนานาพันธุ์ หากเดนิทางไม่ตรงช่วง ไม่สามารถหัก
คา่ใชจ้า่ยใดใดคนืไดทั้ �งสิ�น***  

เย็น อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั  

พกัที�   ASIA NARITA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

 
วนัที�หา้  สนามบนินารติะ - สนามบนิดอนเมอืง                                                             (B / อสิระ / --) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ (มืNอที� 5) ณ หอ้งอาหาร 

  นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

13.55 น. ออกเดนิทางจากสนามบนินารติะ โดยสายการบนิ NOKSCOOT เที�ยวบนิที� XW 101 
18.20 น.  เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 
 

**โปรแกรมสามารถสลบัปรบัเปลี�ยนไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้** 
 



              

 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

เง ื�อนไขหอ้งพกั :  
1. โรงแรมที�ระบใุนรายการทวัรยั์งไมค่อนเฟิรม์ 100% ซึ�งอาจจะมกีารเปลี�ยนแปลง โดยทางบรษัิททวัรจ์ะแจง้ใหท้ราบพรอ้มกบัใบนัด
หมายเตรยีมตวั ประมาณ 1-3 วนั กอ่นการเดนิทาง โดยจะจัดโรงแรมใหอ้ยูใ่นระดบัเดยีวกนั  
2. โรงแรมในประเทศญี�ปุ่ น หอ้งพักจะมขีนาดคอ่นขา้งเล็กและบางโรงแรมจะไมม่บีรกิารหอ้งพักแบบ 3 ทา่น ) TRIPLE) ดงันั�นทาง
บรษัิททวัรจ์ะจัดหอ้งพักใหท้า่นแยกเป็น 2 หอ้งพักแทน คอื 1 หอ้งนอนคู่ )พัก 2 ทา่น (และ 1 หอ้งพักเดี�ยว )พัก 1 ทา่น(  
3 . บางโรงแรมในประเทศญี�ปุ่ น ไมม่บีรกิารหอ้งพักแบบเตยีงคู ่)TWIN) หรอืกรณีที�หอ้งพักแบบเตยีงคูโ่รงแรมนั�นเต็ม (TWIN) ทาง

บรษัิททวัรจ์ะจัดหอ้งพักแบบ 1 เตยีงใหญ่ (DOUBLE) ใหท้า่นแทน 
4 . กรณีโรงแรมที�เขา้พักในประเทศญี�ปุ่ น ไมม่บีรกิารออนเซ็นภายในโรงแรม ทางบรษัิททวัรจ์ะนําคณะเขา้ใชบ้รกิารออนเซ็นที�อยู่

บรเิวณใกลเ้คยีงแทน (เฉพาะรายการทวัรท์ ี�ระบุโปรแกรมอาบนํNาแรธ่รรมชาตเิทา่น ัNน) 
 

ทางบรษิทัเร ิ�มตน้และจบการบรกิารที�สนามบนิดอนเมอืงเทา่น ัNน  
กรณีทา่นเดนิทางมาจากตา่งจงัหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะทําการสํารองต ั@วเครื�องบนิหรอืยานพาหนะอื�นๆ 
เพื�อใชเ้ดนิทางมาและกลบัจากสนามบนิดอนเมอืงน ัNน ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในสว่นนีNที�เกดิข ึNน 

เนื�องจากเป็นคา่ใชจ้า่ยที�นอกเหนอืจากโปรแกรมการเดนิทางของบรษิทั  
ฉะน ัNนทา่นควรจะใหก้รุป๊ Final 100% กอ่นที�จะสํารองต ั@วเครื�องบนิ หรอืยานพาหนะอื�นๆ 

 

* ตัvวสายการบนิไมส่ามารถระบทุี�นั�ง ใชว้ธิ ีRANDOM คอืการสุม่เลอืกที�นั�งโดยระบบสายการบนิ * 
การจัดที�นั�งบนเครื�องบนิ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูกํ้าหนด ทางผูจั้ดไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

แตจ่ะทําการ Request ใหไ้ดเ้ทา่นั�น งดการคนืบตัรโดยสาร  
และหากยกเลกิการเดนิทาง ทางสายการบนิไมม่รีะบบคนืเงนิบางสว่น 

หากผูโ้ดยสารถกูปฎเิสธการออกนอกประเทศไทยหรอืเขา้ประเทศญี�ปุ่ น 
จากเจา้หนา้ที�แรงงานไทยหรอืเจา้หนา้ที�ตรวจคนออกนอกประเทศไทยและเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมอืงที�

ประเทศญี�ปุ่ นทางผูจั้ดและทางสายการบนิจะไมส่ามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที�เกดิขึ�นทกุกรณี 
ผูโ้ดยสารอาจจะตอ้งรับผดิชอบคา่ปรับที�ประเทศญี�ปุ่ นเรยีกเก็บ 

ผูโ้ดยสารตอ้งรอกลับประเทศไทยในเที�ยวบนิถัดไปที�มทีี�นั�งวา่งหรอืตามวนัเดนิทางของตัvวเครื�องบนิ 
ทั �งนี�แลว้แตท่างเจา้หนา้ที�ตรวจคนและสายการบนิ ทางผูจั้ดไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้



              

 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
ราคาทวัรร์วม 

1. คา่ตัvวเครื�องบนิไป-กลับ ตามรายการ   2.   คา่อาหารทกุมื�อ ตามที�ระบใุนรายการ 

3. คา่เขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามรายการ   4.   คา่ที�พักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามรายการ 

5. คา่รถรับ-สง่ และนําเที�ยวตามรายการ   6.   คา่ภาษีสนามบนิ ทกุแหง่ที�ม ี

7. คา่นํ�าหนักกระเป๋าสมัภาระไป-กลับ ทา่นละ 20 กก.  8.   หัวหนา้ทัวรนํ์าเที�ยว ตามรายการ 

9. คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื�อนไขตามกรมธรรม)์ 

 
ราคาทวัรไ์มร่วม  

1.   ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% และภาษีหัก ณ ที�จา่ย 3% (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ / ใบกํากบัภาษี) 
2.   คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพทส์ว่นตัว คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง อาหารและเครื�องดื�มที�สั�งเพิ�ม 
3. คา่นํ�าหนักกระเป๋าสมัภาระ ที�หนักเกนิสายการบนิกําหนด (ปกต ิขาไป 20 กก. / ขากลับ 20 ก.ก.) 

4. คา่ทําวซีา่สําหรับหนังสอืเดนิทางตา่งชาต ิ(ไมใ่ชห่นังสอืเดนิทางไทย) 

5. คา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิ�นทา่นละ 5,000 เยน หรอื 1,500 บาท ตอ่ทรปิ (ชําระที�สนามบนิดอนเมอืง ในวนั
เช็คอนิ) 

6. คา่ทปิหวัหนา้ทวัรไ์ทย ตามความพงึพอใจ 

 
 
การเดนิทางในแตล่ะคร ัNงจะตอ้งมผีูโ้ดยสารอยา่งนอ้ยจาํนวน 30 ทา่นขึNนไป หากผูโ้ดยสารไมค่รบจาํนวนดงักลา่ว 
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิuในการเลื�อนการเดนิทาง หรอืเปลี�ยนแปลงราคาทวัร ์
กรณุาชําระมดัจาํ ทา่นละ 15,000 บาท  หรอืทา่นละ 20,000 (กรณีเดนิทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ)์  
กรณุาชําระคา่ทวัรส์ว่นที�เหลอื ภายใน 30 วนักอ่นการเดนิทาง (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ 

 
เง ื�อนไขการเปลี�ยนวนัเดนิทางหรอืเปลี�ยนชื�อผูเ้ดนิทาง 
1. กรณีวันเดนิทางตรงกับวันหยดุนักขัตฤกษ์หรอืชว่งเทศกาล ผูจ้องทัวรต์อ้งแจง้เปลี�ยนวันเดนิทางหรอืเปลี�ยนชื�อผูเ้ดนิทาง ไม่
นอ้ยกวา่ 45 วัน กอ่นการเดนิทาง (นับรวมเสาร-์อาทติย)์ สามารถเปลี�ยนไดเ้พยีง 1 ครั �งเทา่นั�น หากแจง้หลังจากนี� ผูเ้ดนิทางควร
หาผูเ้ดนิทางทา่นใหมม่าแทนผูท้ี�ไมส่ามารถเดนิทางได ้
2. กรณีวันเดนิทางไมต่รงกับวันหยดุนักขัตฤกษ์หรอืชว่งเทศกาล ผูจ้องทัวรต์อ้งแจง้เปลี�ยนวันเดนิทางหรอืเปลี�ยนชื�อผูเ้ดนิทางไม่
นอ้ยกวา่ 30 วัน กอ่นการเดนิ (นับรวมเสาร-์อาทติย)์ สามารถเปลี�ยนไดเ้พยีง 1 ครั �งเทา่นั�น หากแจง้หลังจากนี� ผูเ้ดนิทางควรหาผู ้
เดนิทางทา่นใหมม่าแทนผูท้ี�ไมส่ามารถเดนิทางได ้
3. กรณีจองทัวรภ์ายใน 15 วันกอ่นออกเดนิทาง (นับรวมเสาร-์อาทติย)์ ผูจ้องทัวรไ์มส่ามารถเปลี�ยนวันเดนิทางหรอืเปลี�ยนชื�อผู ้
เดนิทางไดท้กุกรณี 
4. กรณีแจง้เปลี�ยนชื�อผูเ้ดนิทางหลังจากออกตัvวโดยสารเรยีบรอ้ยแลว้ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งชําระคา่ตัvวโดยสารเพิ�มดว้ยตนเองจากคา่
ทัวรท์ี�ชําระมาแลว้ ณ วันที�ตอ้งการเปลี�ยนชื�อผูเ้ดนิทาง ตามขอ้กําหนดของทางบรษัิทและสายการบนิ  
เง ื�อนไขการยกเลกิการเดนิทาง 



              

 

    

1. กรณีที�นักท่องเที�ยวหรอืเอเจนซี�ตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลื�อนการเดนิทาง นักท่องเที�ยวหรอืเอเจนซี� (ผูม้ชี ื�อใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิที�บรษัิทอยา่งใดอยา่งหนึ�งเพื�อแจง้ยกเลกิการจอง
กบัทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อกัษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 
2. กรณีนักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�ตอ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี� (ผูม้ชี ื�อในเอกสารการจอง) จะตอ้ง
แฟกซ ์อเีมล หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืที�บรษัิทอยา่งใดอยา่งหนึ�งเพื�อทําเรื�องขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบ
หนังสอืมอบอํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารที�
ตอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงื�อนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี� 

2.1 แจง้ยกเลกิก่อนการเดนิทาง ไมน่อ้ยกวา่ 45 วนั (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ คนืเงนิค่าบรกิาร 100% ของ
คา่บรกิารที�ชําระมาแลว้  
2.2 แจง้ยกเลกิก่อนการเดนิทางภายใน  31-44 วนั (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ ยดึเงนิค่ามดัจําท ัNงหมดของ
คา่บรกิารที�ชําระมาแลว้ 
2.3 แจง้ยกเลกิก่อนการเดนิทางภายใน 30 วนั (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ ยดึเงนิค่าบรกิาร 100% ของ
คา่บรกิารที�ชําระมาแลว้  
เนื�องจากบรษัิทตอ้งดําเนนิการจัดเตรยีมนําเที�ยวใหแ้กนั่กทอ่งเที�ยวลว่งหนา้ เชน่ การสํารองที�นั�งตัvวเครื�องบนิโดยสาร การ
จองโรงแรมที�พัก ยานพานหะสําหรับเดนิทาง รา้นอาหาร เป็นตน้ 

3. การเดนิทางที�ตอ้งการันตมีัดจําหรอืเป็นเที�ยวบนิเชา่เหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ จะไมม่กีารคนื
เงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทั �งหมด   
4. การตดิตอ่ประสานงานกบัทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมล หรอืจดหมาย ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี�  

วันจันทรถ์งึวันศกุร ์เวลา 09.00 น. – 17.30 น.  
วันเสาร ์เวลา 09.00 น. – 16.00 น.  
หรอืสามารถตดิตอ่ประสานงานผา่นแอพพลเิคชั�นอื�นๆตามชอ่งทางของบรษัิทได ้

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ~ในการปรับราคาทัวร ์หรอืยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเที�ยว จองเดนิทางนอ้ยกวา่ 30 ทา่น  
 

 

 

 

 

 
 
 
 
ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 

1. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที�จะนําตดิตัวขึ�นเครื�องบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภุัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิ�น และรวมกันทกุ
ชิ�นไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึ�งมีซปิล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ที�ตรวจไดอ้ย่าง
สะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านั�น ถา้สิ�งของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าที�กําหนดจะตอ้งใส่
กระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบนิเทา่นั�น  
2. สิ�งของที�มลัีกษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีา ฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ที�
โหลดใตท้อ้งเครื�องบนิเทา่นั�น  
3. ประเทศญี�ปุ่ น มกีฎหมายหา้มนําผลติภัณฑท์ี�ทํามาจากพชื และเนื�อสัตวท์ุกชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด  ไข่ เนื�อสัตว ์   
ไสก้รอก ฯ เพื�อเป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ที�จะมาจากสิ�งเหลา่นี� หากเจา้หนา้ที�ตรวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอตัราที�สงูมาก 
 
หมายเหต ุ

1. ทัวรน์ี�สําหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยวเทา่นั�น 

ขอ้ควรทราบ 
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ี�ประสงคจ์ะพํานกัระยะส ัNนในประเทศญี�ปุ่ นไม่

เกนิ 15 วนัไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยว เยี�ยมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยื�นเอกสารในข ัNนตอนการ
ตรวจเขา้เมอืงเพื�อยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี�ปุ่ น  *ดงัตอ่ไปนีN  

- ต ั@วเครื�องบนิขาออกจากประเทศญี�ปุ่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
- สิ�งที�ยนืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที�อาจเกดิขึNนในระหวา่งที�พํานกัในประเทศญี�ปุ่ นได ้ 

)เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้(  
- ชื�อ ที�อยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งที�พํานกัในประเทศญี�ปุ่ น  

(เชน่ คนรูจ้กั โรงแรม และอื�นๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
- กําหนดการเดนิทางระหวา่งที�พํานกัในประเทศญี�ปุ่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้



              

 

    

2. ทัวรน์ี�เป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืไมใ่ชบ้รกิารตามที�ระบไุวใ้นรายการทัวร ์ไมว่า่บางสว่นหรอืทั �งหมด หรอื 

ถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทั �งหมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ~ในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที�มนัีกทอ่งเที�ยวรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 30 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้บั 

นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�ทราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศที�ไมม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 15 วันกอ่นการ 

เดนิทางสําหรับประเทศที�มวีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเที�ยวทกุทา่นยนิดทีี�จะชําระคา่บรกิารเพิ�มจากการที�มนัีกทอ่งเที�ยวรว่มเดนิทาง 

นอ้ยกวา่ที�ทางบรษัิทกําหนดเพื�อใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีี�จะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ~ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื�อ นามสกลุ คํานําหนา้ชื�อ เลขที�หนังสอื 

เดนิทาง และอื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองตัvวเครื�องบนิ ในกรณีที�นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�มไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทางบรษัิท 

พรอ้มการชําระเงนิมัดจํา 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ~ในการเปลี�ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ภมูอิากาศ 

และเวลา ณ วันที�เดนิทางจรงิของประเทศที�เดนิทาง ทั �งนี� บรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเที�ยวสว่นใหญเ่ป็นสําคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ~ไมรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ที�เพิ�มขึ�นของนักทอ่งเที�ยวที�มไิดเ้กดิจากความผดิ 

ของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิอบุตัเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของ 

สมัภาระ ความลา่ชา้ของสายการบนิ เปลี�ยนแปลงตารางบนิ การบรกิารของสายการบนิ และเหตสุดุวสิยัอื�น เป็นตน้ 

7. อตัราคา่บรกิารนี�คํานวณจากอตัราแลกเปลี�ยนเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันที�ทางบรษัิทเสนอราคา ดังนั�น ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ~ 

ในการปรับราคาคา่บรกิารเพิ�มขึ�น ในกรณีที�มกีารเปลี�ยนแปลงอตัราแลกเปลี�ยนเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตัvวเครื�องบนิ คา่ภาษี 

เชื�อเพลงิ คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลี�ยนแปลงเที�ยวบนิ ฯลฯ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

  

 

โปรดอา่นทกุขอ้ในรายการทวัรโ์ดยละเอยีด  
หากมขีอ้สงสยักรณุาสอบถามกอ่นทาํการจองทกุคร ัNง 


