
 

 

 

วันเดินทาง ราคาผู�ใหญ� พักเดี่ยว หมายเหตุ 

28 พฤศจิกายน-02 ธันวาคม 2561 24,999.- 8,000.-  
29 พฤศจิกายน-03 ธันวาคม 2561 25,999.- 8,000.-  
30 พฤศจิกายน-04 ธันวาคม 2561 25,999.- 8,000.-  

01-05 ธันวาคม 2561 30,999.- 8,000.-  
02-06 ธันวาคม 2561 30,999.- 8,000.-  
03-07 ธันวาคม 2561 29,999.- 8,000.-  
04-08 ธันวาคม 2561 30,999.- 8,000.-  
05-09 ธันวาคม 2561 30,999.- 8,000.-  
06-10 ธันวาคม 2561 30,999.- 8,000.-  
07-11 ธันวาคม 2561 30,999.- 8,000.-  



 

 

08-12 ธันวาคม 2561 30,999.- 8,000.-  
09-13 ธันวาคม 2561 29,999.- 8,000.-  
10-14 ธันวาคม 2561 28,999.- 8,000.-  
11-15 ธันวาคม 2561 28,999.- 8,000.-  
12-16 ธันวาคม 2561 28,999.- 8,000.-  
13-17 ธันวาคม 2561 28,999.- 8,000.-  
14-18 ธันวาคม 2561 28,999.- 8,000.-  
15-19 ธันวาคม 2561 27,999.- 8,000.-  
16-20 ธันวาคม 2561 27,999.- 8,000.-  
17-21 ธันวาคม 2561 27,999.- 8,000.-  
18-22 ธันวาคม 2561 28,999.- 8,000.-  
19-23 ธันวาคม 2561 28,999.- 8,000.-  
20-24 ธันวาคม 2561 28,999.- 8,000.-  
21-25 ธันวาคม 2561 28,999.- 8,000.-  
22-26 ธันวาคม 2561 28,999.- 8,000.-  
23-27 ธันวาคม 2561 28,999.- 8,000.-  
24-28 ธันวาคม 2561 31,999.- 8,000.-  
25-29 ธันวาคม 2561 31,999.- 8,000.-  
26-30 ธันวาคม 2561 31,999.- 8,000.-  
27-31 ธันวาคม 2561 31,999.- 8,000.-  

28 ธันวาคม 2561-01 มกราคม 2562  33,999.- 8,000.- วันป�ใหม� 
29 ธันวาคม 2561-02 มกราคม 2562  37,999.- 10,000.- วันป�ใหม� 
30 ธันวาคม 2561-03 มกราคม 2562  37,999.- 10,000.- วันป�ใหม� 
31 ธันวาคม 2561-04 มกราคม 2562  33,999.- 8,000.- วันป�ใหม� 

01-05 มกราคม 2562 25,999.- 8,000.-  
02-06 มกราคม 2562 24,999.- 8,000.-  
03-07 มกราคม 2562 24,999.- 8,000.-  
04-08 มกราคม 2562 24,999.- 8,000.-  
05-09 มกราคม 2562 24,999.- 8,000.-  
06-10 มกราคม 2562 22,345.- 8,000.-  
07-11 มกราคม 2562 23,456.- 8,000.-  



 

 

08-12 มกราคม 2562 24,999.- 8,000.-  
09-13 มกราคม 2562 24,999.- 8,000.-  
10-14 มกราคม 2562 24,999.- 8,000.-  
11-15 มกราคม 2562 24,999.- 8,000.-  
12-16 มกราคม 2562 24,999.- 8,000.-  
13-17 มกราคม 2562 22,345.- 8,000.-  
14-18 มกราคม 2562 23,456.- 8,000.-  
15-19 มกราคม 2562 24,999.- 8,000.-  
16-20 มกราคม 2562 24,999.- 8,000.-  
17-21 มกราคม 2562 24,999.- 8,000.-  
18-22 มกราคม 2562 24,999.- 8,000.-  
19-23 มกราคม 2562 24,999.- 8,000.-  
20-24 มกราคม 2562 22,345.- 8,000.-  
21-25 มกราคม 2562 23,456.- 8,000.-  
22-26 มกราคม 2562 24,999.- 8,000.-  
23-27 มกราคม 2562 24,999.- 8,000.-  
24-28 มกราคม 2562 24,999.- 8,000.-  
25-29 มกราคม 2562 24,999.- 8,000.-  
26-30 มกราคม 2562 24,999.- 8,000.-  
27-31 มกราคม 2562 22,345.- 8,000.-  

28 มกราคม 2562 -01 กุมภาพันธ. 2562  23,456.- 8,000.-  
29 มกราคม 2562 -02 กุมภาพันธ. 2562 25,999.- 8,000.-  
30 มกราคม 2562 -03 กุมภาพันธ. 2562 25,999.- 8,000.-  
31 มกราคม 2562 -04 กุมภาพันธ. 2562 25,999.- 8,000.-  

01-05 กุมภาพันธ. 2562 26,999.- 8,000.-  
02-06 กุมภาพันธ. 2562 26,999.- 8,000.-  
03-07 กุมภาพันธ. 2562 25,999.- 8,000.-  
04-08 กุมภาพันธ. 2562 25,999.- 8,000.-  
05-09 กุมภาพันธ. 2562 27,999.- 8,000.- วันตรุษจีน 
06-10 กุมภาพันธ. 2562 26,999.- 8,000.-  
07-11 กุมภาพันธ. 2562 26,999.- 8,000.-  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

08-12 กุมภาพันธ. 2562 26,999.- 8,000.-  
09-13 กุมภาพันธ. 2562 26,999.- 8,000.-  
10-14 กุมภาพันธ. 2562 25,999.- 8,000.-  
11-15 กุมภาพันธ. 2562 25,999.- 8,000.-  
12-16 กุมภาพันธ. 2562 26,999.- 8,000.-  
13-17 กุมภาพันธ. 2562 26,999.- 8,000.-  
14-18 กุมภาพันธ. 2562 26,999.- 8,000.-  
15-19 กุมภาพันธ. 2562 26,999.- 8,000.-  
16-20 กุมภาพันธ. 2562 26,999.- 8,000.-  
17-21 กุมภาพันธ. 2562 25,999.- 8,000.-  
18-22 กุมภาพันธ. 2562 25,999.- 8,000.-  
19-23 กุมภาพันธ. 2562 27,999.- 8,000.- วันมาฆบูชา 
20-24 กุมภาพันธ. 2562 26,999.- 8,000.-  
21-25 กุมภาพันธ. 2562 26,999.- 8,000.-  
22-26 กุมภาพันธ. 2562 26,999.- 8,000.-  
23-27 กุมภาพันธ. 2562 26,999.- 8,000.-  
24-28 กุมภาพันธ. 2562 25,999.- 8,000.-  

25 กุมภาพันธ. 2562 -1 มีนาคม 2562 25,999.- 8,000.-  
26 กุมภาพันธ. 2562 -2 มีนาคม 2562 27,999.- 8,000.-  
27 กุมภาพันธ. 2562 -3 มีนาคม 2562 27,999.- 8,000.-  
28 กุมภาพันธ. 2562 -4 มีนาคม 2562 27,999.- 8,000.-  

01-05 มีนาคม 2562 27,999.- 8,000.-  
02-06 มีนาคม 2562 27,999.- 8,000.-  
03-07 มีนาคม 2562 25,999.- 8,000.-  
04-08 มีนาคม 2562 25,999.- 8,000.-  
05-09 มีนาคม 2562 28,999.- 8,000.-  
06-10 มีนาคม 2562 28,999.- 8,000.-  
07-11 มีนาคม 2562 28,999.- 8,000.-  
08-12 มีนาคม 2562 28,999.- 8,000.-  
09-13 มีนาคม 2562 28,999.- 8,000.-  
10-14 มีนาคม 2562 28,999.- 8,000.-  

จอยแลนด. หักค�าตั๋ว 7,000 บาท   ***ไม�มีราคาเด็ก INFANT 7,000 บาท*** 



 

 

วันแรก  สนามบินดอนเมือง                                                                                                           
(-- /--/--) 

23.30 น.  พร	อมกันท่ี สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผู	โดยสารระหว$างต$างประเทศ เคาน'เตอร' สายการบิน  
NOKSCOOT มีเจ	าหน	าท่ีของบริษัทฯ คอยต	อนรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน 

 

วันท่ีสอง นาริตะ - พระใหญ� USHIKU DAIBUTSU – อาบน้ําแร� แช�ออนเซ็น – บุฟเฟGตH ขาปู    (-/SET BOX/D)                         

02.20 น.      ออกเดินทางสู$โตเกียว ประเทศญ่ีปุ3น โดยสายการบิน NOKSCOOT เท่ียวบินท่ี XW 102 
10.25 น.   ถึงสนามบินนาริตะ ประเทศญ่ีปุ3น (เวลาท	องถ่ินเร็วกว$าไทย 2 ชั่วโมง) หลังจากผ$านข้ันตอนศุลกากรแล	ว  
เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน (ม้ือท่ี 1) SET BOX 

จากนั้นนําท$านข้ึนรถโค	ชปรับอากาศเดินทางสู$ USHIKU DAIBUTSU  (ถ�ายรูปดPานนอก ไม�รวมค�าเขPาชม)ซ่ึง
เป<นรูปป=>นพระพุทธรูปท่ีใหญ$ท่ีสุดในโลก ท่ีทําจากทองบรอนซ' มีความสูง 120 เมตร (390 ฟุต)รูปป=>นพระพุทธรูปท่ี
ใหญ$ท่ีสุดในโลก ท่ีทําจากทองบรอนซ' ถูกบันทึกอยู$ในกินเนสบุBกว$า ป<นพระพุทธรูปท่ีสูงท่ีสุดในโลก ต	องใช	เวลา ใน
การสร	างถึง 10 ปC สร	างเสร็จสมบูรณ'ในปC 1993รูปป=>นขนาดใหญ$นี้ มีความสูงมากกว$าอนุสาวรีย'เทพีเสรีภาพใน
นิวยอร'ก (40 เมตร) มาตรฐานของสวนสวรรค'กระจายออกไปด	วยเท	าของ พระพุทธเจ	า มีดอกไม	บานตลอดท้ังสี่
ฤดูกาลนอก จากนี้ผู	เข	าชมยัง สามารถเข	าดูการตกแต$งภายในของพระพุทธเจ	า ภายในแบ$งออกเป<น 5 ชั้นและแต$
ละชั้นแสดงให	เห็นถึงโลกท่ี ยอดเยี่ยมของพระพุทธศาสนา ผู	เข	าชมสามารถข้ึนลิฟท'ไปได	ถึง 85 เมตรท่ีอกของ
พระพุทธเจ	า และเพลิดเพลิน กับการมองเห็นทิวทัศน'เบ้ืองล$างแบบพาราโนมาจากหน	าต$างชมวิว ในวันท่ีมีแดด
แม	แต$ Tokyo SkyTree ก็สามารถมองเห็นได	 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา (ม้ือท่ี 2) ณ หPองอาหาร อ่ิมอร�อยกับเมนูม้ือพิเศษท่ีมีขาปู ให	ท$านได	ลิ้มลองรสชาติปู
พร	อมน้ําจิ้มสไตส'ญ่ีปุ3นอย$างจุใจ หลังอาหารให	ท$านได	ผ$อนคลายกับการแช�น้ําแร�ธรรมชาติ เชื่อว$าถ	าได	แช$น้ําแร$
แล	ว จะทําให	ผิวพรรณสวยงามและช$วยให	ระบบหมุนเวียนโลหิตดีข้ึน 
สมควรแก$เวลานําท$านเดินทางเข	าสู$ท่ีพัก 

พักท่ี   Hotel Alexander Royal Resort Yamanakako  หรือเทียบเท�า 
 
 
 
 
 

วันท่ีสาม  ลานสกี - ศูนยHจําลองแผ�นดินไหว - JTC DUTY FREE - สาธิตการชงชา –หุบเขาโอวาคุดานิ – นาริตะ    (B / 
L / -) 

เชPา บริการอาหารเชPา (ม้ือท่ี 3) ณ หPองอาหารของโรงแรม 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
นําท$านสนุกกับกิจกรรมกลางแจ	งท$ามกลางหิมะ ณ ลานสกี ฟูจิเท็น ให	ท$านได	เพลิดเพลินกับการเล$นไม	กระดาน
เลื่อน 
ได	ตามอัธยาศัย ณ ดินแดนแห$งนี้ท่ีซ่ึงเป<นสวนสนุกขนาดใหญ$ มีกิจกรรมนอกเหนือจากการเล$นสกีมากมาย เป<น
ลานสกีท่ีมีชื่อเสียงและมีฉากหลังเป<นภูเขาไฟฟูจิ ท่ีสวยงามท$านจะได	สนุกกับลานหิมะขาวโพลน (ค�าบริการ
โดยประมาณ 1. เช�าอุปกรณ.สกี ราคา 5,500 เยน // 2. เช�าอุปกรณ.สโนว.บอร.ดราคา 5,500 เยน // 3. เช�า
ชุด ประกอบด�วยเส้ือ กางเกง ถุงมือ หมวกและแว�นตา ในราคา 5,500 เยน) (หมายเหตุ ลานสกีจะเป�ด
ให�บริการโดยข้ึนอยู�กับสภาพภูมิอากาศและปริมาณหิมะเป&นสําคัญ) 
นําท$านเยี่ยมชม ศูนยHจําลองแผ�นดินไหว ต้ังอยู$บริเวณใกล	ๆ กับเขตภูเขาไฟฟูจิ ภายในมีห	องจัดแสดงข	อมูลการ
ประทุของภูเขาไฟจากทุกมุมโลก ห	องแสดงภาพแผ$นดินไหว ห	องแสดงเหตุการณ'หลังแผ$นดินไหว ห	องจําลอง
แผ$นดินไหว ห	องอุทกภัย ห	องเขาวงกตกระจก นอกจากนี้ยังมีโซนถ$ายภาพกับภูเขาไฟฟูจิ โซนความรู	ต$างๆ และ 
โซนช็อปปS>งสินค	างานฝCมือญ่ีปุ3นต$างๆ เช$นมีดแบบด้ังเดิม ผลิตภัณฑ'เครื่องป=>นดินเผา เครื่องสําอาง และ ของฝาก
อีกมากมาย และยังมีห	องน้ําไว	บริการฟรีอีกด	วย นําท$านเลือกซ้ือสินค	าปลอดภาษี ณ JTC DUTY FREE  นําท$าน
สัมผัสวิถีชีวิตชาวญ่ีปุ3น ด	วยการสาธิตการชงชา แบบญ่ีปุ3น และให	ท$านได	ลองชงชา และเลือกซ้ือสินค	านานาชนิด 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน (ม้ือท่ี 4) ณ รPานอาหาร  
บ$าย จากนั้น นําท$านเดินทางสู$ หุบเขาโอวาคุดานิ ต้ังอยู$ท่ีเมืองฮาโกเน$ในจังหวัดคานากาว$า บอกได	เลยว$านี่ก็เป<นอีก

หนึ่งแลนด'มาร'กท่ีต	องมาป=กหมุดของเมืองนี้เลย เรียกได	ว$านักท$องเท่ียวส$วนมากจะต	องมาลิ้มรสไข$ดําแห$งหุบเขา
โอวาคุดานิกันให	ได	 ซ่ึงไข$ดํามาจากน้ําพุร	อนธรรมชาติ โดยด	านนอกของเปลือกไข$จะเป<นสีดําเนื่องจากถูกแร$
กํามะถัน มีความเชื่อว$าเม่ือทานไข$ดํา 1 ลูก จะมีอายุยืนข้ึน 7 ปC ยิ่งกินยิ่งดีเค	าว$ากันว$าอย$างนั้น  หุบเขาโอวาคุดา
นินั้นเกิดข้ึนมาจากการระเบิดของภูเขาไฟฮาโกเน$เม่ือประมาณ 3000 ท่ีแล	ว โดยท่ีป=จจุบันก็ยังคงเป<นอีกหนึ่งภูเขา
ไฟท่ียังไม$ดับอยู$นั่นเอง จึงทําให	มีบ$อน้ําร	อนและถ	ากํามะถันหลงเหลืออยู$  

ค่ํา อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย  
สมควรแก$เวลานําท$านเดินทางเข	าสู$ท่ีพัก 

พักท่ี   ASIA NARITA HOTEL หรือเทียบเท�า 
 
 



 

 

วันท่ีส่ี ผ�านชมหอโทรทัศนHโตเกียวสกายทรี - วัดอาซากุสะ - ศาลเจPาเมจิ - ย�านฮาราจูกุ - ย�านชินจุกุ - โอไดบะ  - อิ
ออน ทาวนH                                  (B / อิสระ/ อิสระ) 

เชPา  บริการอาหารเชPา (ม้ือท่ี 5) ณ หPองอาหารของโรงแรม  
จากนั้นเดินทางสู$เมืองโตเกียว ผ$านชมแลนด'มาร'กแห$งใหม$ของกรุงโตเกียว ณ ริมแม$น้ําสุมิดะ ผ�านชมหอโทรทัศนH
โตเกียวสกายทรี เป<นตึกท่ีสูงท่ีสุดในญ่ีปุ3น มีความสูงถึง 634 เมตร เท่ียวชม วัดอาซากุสะ วัดท่ีเก$าแก$ท่ีสุด ใน
กรุงโตเกียว เข	านมัสการขอพรจากพระพุทธรูปเจ	าแม$กวนอิมทองคํา  นอกจากนั้นท$านยังจะได	พบเก็บภาพ
ประทับใจ กับโคมไฟขนาดยักษ'ท่ีมีความสูงถึง 4.5 เมตรซ่ึงแขวนอยู$บริเวณประตูทางเข	าวัด และยังสามารถเลือก
ซ้ือเครื่องรางของขลัง ได	  ภายในวัด ฯลฯ หรือเพลิดเพลินกับ ถนนนาคามิเซ ถนนช	อปปS>งท่ีมี ชื่อเสียงของวัด มี
ร	านขายของท่ีระลึกมากมาย ไม$ว$าจะเป<นเครื่องรางของขลัง ของเล$นโบราณ และตบท	ายด	วยร	านขายขนมท่ีคน
ญ่ีปุ3น มายังวัดแห$งนี้ต	องมาต$อคิวกัน เพ่ือลิ้มลองกับรสชาติสุดแสนอร$อย ชม ศาลเจPาเมจิ ต้ังอยู$ในเขตชิบุยะ 
โตเกียว ใกล	ๆ กับสถานีฮาราจูกุ เป<นศาลเจ	าในศาสนาชินโต ท่ีสร	างข้ึนในปC ค.ศ. 1920 เพ่ือเป<นอนุสรณ'สถานแด$
ดวงวิญญาณของสมเด็จพระจักรพรรดิเมจิ และสมเด็จพระจักรพรรดินีโชเก็ง ตามความเชื่อของศาสนาชินโต แต$
ในช$วงสงครามโลกครั้งท่ี 2 ศาลเจ	าแห$งนี้ได	ถูกทําลายไปหมดสิ้น จนกระท่ังสงครามจบลงจึงได	มีการบูรณะข้ึนใหม$
จนแล	วเสร็จในปC 1958 สําหรับบรรยากาศภายในศาลเจ	านั้นแม	จะอยู$ในแหล$งพลุกพล$าน แต$ก็ร$มรื่นไ  ปด	วยต	นไม	
สูงใหญ$ จนเหมือนกับคนละโลกกับภายนอกศาลเจ	าจากนั้น ย�านฮาราจูกุ ฮาราจูกุนั้นไม$ใช$แค$ศูนย'รวมของวัยรุ$นท่ี
ชอบแต$งหน	า แต$งตัวมีเอกลักษณ'จนอาจเรียกได	ว$าหลุดโลกอย$างท่ีเรารู	จักเท$านั้นแต$ฮาราจูกุในอดีตนั้นเป<นเพียง
ย$านท่ีพักค	างแรมเล็กๆ เท$านั้น แต$ป=จจุบันฮาราจูกุคือย$านหนึ่งท่ีตั้งอยู$ใจกลางโตเกียว ซ่ึงท่ีนี่ไม$เพียงแค$เป<นแหล$ง
รวมร	านค	าเท$านั้น แต$รอบๆ บริเวณยังมีศาลเจ	า สวนสาธารณะ และถนนเส	นใหญ$สไตล'ตะวันตกแบบ Champs-
Elysees เข	าไว	ด	วยกันได	อย$างลงตัว และถนนท่ีข้ึนชื่อท่ีสุดในย$านฮาราจูกุนั้นคือถนนทาเคะชิตะท่ีอยู$ตรงข	าม
สถานีฮาราจูกุนั่นเอง 

เท่ียง  อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
บ$าย นําท$านเดินทางสู$ ย�านโอไดบะ เป<นเกาะจําลองขนาดใหญ$ซ่ึงสร	างข้ึนจากการถมทะเลบริเวณอ$าวโตเกียว เติบโต

ข้ึนอย$างรวดเร็วในฐานะเขตท$าเรือ จนถึงช$วงทศวรรษท่ี 1990 โอะ
ไดบะได	กลายเป<นย$านการค	า ย$านพักอาศัย และนันทนาการท่ีใหญ$โต
แห$งหนึ่ง นําชม Unicorn Gundam หุ$นกันด้ัมตัวใหม$เป<นรุ$น RX-0 
Unicorn Gundam ในโหมด Destroy เป<นหุ$นสีขาว-แดง มีความสูง
ประมาณ 24 เมตร สูงกว$าหุ$นตัวเดิมถึง 6 เมตร นําท$านเดินทางสู$ ย�าน
ชินจุกุ ให	ท$านได	เพลิดเพลินกับการจับจ$ายซ้ือสินค	านานาชนิด ไม$ว$าจะ
เป<น ร	านซานริโอะ ร	านขายเครื่องอิเลคทรอนิกส' กล	องถ$ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องสําอาง ต$างๆ กันท่ีร	าน 
MATSUMOTO แหล$งรวมเหล$าบรรดาเครื่องสําอางมากมาย อาทิ มาร'คเต	าหู	, โฟมล	างหน	า WHIP FOAM , ครีม
กันแดดชิเซโด	 แอนเนสซ$าท่ีคนไทยรู	จักเป<นอย$างดี  นําท$านเดินทางสู$ อิออน ทาวนH  ห	างสรรพสินค	าท่ีนิยมในหมู$
นักท$องเท่ียวชาวต$างชาติ เนื่องจากต้ังอยู$ใกล	กับสนามบินนานาชาตินาริตะ ภายในตกแต$งในรูปแบบท่ีทันสมัย



 

 

สไตล'ญ่ีปุ3น มีร	านค	าท่ีหลากหลายมากกว$า 150 ร	านจําหน$ายสินค	าแฟชั่น อาหารสดใหม$ และอุปกรณ'ภายในบ	าน 
นอกจากนี้ยังมีร	านเสื้อผ	าแฟชั่นมากมาย เช$น MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, Capcom games arcade 
และซุปเปอร'มาร'เกตขนาดใหญ$ เป<นต	น  

ค่ํา อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย  
พักท่ี   ASIA NARITA HOTEL หรือเทียบเท�า 

วันท่ีหPา  สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง                                                                       (B / 
อิสระ / --) 

เชPา บริการอาหารเชPา (ม้ือท่ี 6) ณ หPองอาหาร 
  นําท$านเดินทางสู$สนามบิน 
13.55 น. ออกเดินทางจากสนามบินนาริตะ โดยสายการบิน NOKSCOOT เท่ียวบินท่ี XW 101 
18.20 น.  เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ 

**โปรแกรมสามารถสลับปรับเปล่ียนได�โดยไม�ต�องแจ�งล�วงหน�า** 

 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ราคาทัวรHรวม 

1. ค$าต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ ตามรายการ   2.   ค$าอาหารทุกม้ือ ตามท่ีระบุในรายการ 
3. ค$าเข	าชมสถานท่ีต$างๆ ตามรายการ   4.   ค$าท่ีพักห	องละ 2-3 ท$าน ตามรายการ 
5. ค$ารถรับ-ส$ง และนําเท่ียวตามรายการ   6.   ค$าภาษีสนามบิน ทุกแห$งท่ีมี 
7. ค$าน้ําหนักกระเปzาสัมภาระไป-กลับ ท$านละ 20 กก.  8.   หัวหน	าทัวร'นําเท่ียว ตามรายการ 
9. ค$าประกันอุบัติเหตุระหว$างเดินทาง วงเงินท$านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม') 

 
ราคาทัวรHไม�รวม  

1.   ภาษีมูลค$าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ$าย 3% (กรณีต	องการใบเสร็จรับเงิน / ใบกํากับภาษี) 
2.   ค$าใช	จ$ายส$วนตัว อาทิ ค$าทําหนังสือเดินทาง ค$าโทรศัพท'ส$วนตัว ค$าซักรีด มินิบาร'ในห	อง อาหารและเครื่องด่ืมท่ีสั่งเพ่ิม 
3. ค$าน้ําหนักกระเปzาสัมภาระ ท่ีหนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ ขาไป 20 กก. / ขากลับ 20 ก.ก.) 
4. ค$าทําวีซ$าสําหรับหนังสือเดินทางต$างชาติ (ไม$ใช$หนังสือเดินทางไทย) 

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 หอ้งนอนคู ่(พัก 2 ทา่น) และ 1 หอ้งพักเดี�ยว (พัก 1 ทา่น) 
3. บางโรงแรมในประเทศญี�ปุ่ น ไมม่บีรกิารหอ้งพักแบบเตยีงคู ่(TWIN) หรอืกรณีที�หอ้งพักแบบเตยีงคูโ่รงแรมนั<นเต็ม (TWIN) ทาง
บรษัิททวัรจ์ะจัดหอ้งพักแบบ 1 เตยีงใหญ ่(DOUBLE) ใหท้า่นแทน 
4. กรณีโรงแรมที�เขา้พักในประเทศญี�ปุ่ น ไมม่บีรกิารออนเซ็นภายในโรงแรม ทางบรษัิททวัรจ์ะนําคณะเขา้ใชบ้รกิารออนเซ็นที�อยู่
บรเิวณใกลเ้คยีงแทน (เฉพาะรายการทวัรท์ ี�ระบุโปรแกรมอาบนํ!าแรธ่รรมชาตเิทา่น ั!น) 
 

* ต ั)วสายการบนิไมส่ามารถระบุที�น ั�ง ใชว้ธิ ีRANDOM คอืการสุม่เลอืกที�น ั�งโดยระบบสายการบนิ * 
การจดัที�น ั�งบนเครื�องบนิ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูกํ้าหนด ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

แตจ่ะทําการ Request ใหไ้ดเ้ทา่น ั!น งดการคนืบตัรโดยสาร  
และหากยกเลกิการเดนิทาง ทางสายการบนิไมม่รีะบบคนืเงนิบางสว่น 

หากผูโ้ดยสารถูกปฎเิสธการออกนอกประเทศไทยหรอืเขา้ประเทศญี�ปุ่ น 
จากเจา้หนา้ที�แรงงานไทยหรอืเจา้หนา้ที�ตรวจคนออกนอกประเทศไทยและเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมอืงที�ประเทศญี�ปุ่ นทาง

ผูจ้ดัและทางสายการบนิจะไมส่ามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที�เกดิข ึ!นทุกกรณี 
ผูโ้ดยสารอาจจะตอ้งรบัผดิชอบคา่ปรบัที�ประเทศญี�ปุ่ นเรยีกเก็บ 

ผูโ้ดยสารตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเที�ยวบนิถดัไปที�มที ี�น ั�งวา่งหรอืตามวนัเดนิทางของต ั)วเครื�องบนิ 
ท ั!งนี!แลว้แตท่างเจา้หนา้ที�ตรวจคนและสายการบนิ ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

ทางบรษิทัเร ิ�มตน้และจบการบรกิารที�สนามบนิดอนเมอืงเทา่น ั!น  
กรณีทา่นเดนิทางมาจากตา่งจงัหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะทําการสํารองต ั)วเครื�องบนิหรอืยานพาหนะอื�นๆ 
เพื�อใชเ้ดนิทางมาและกลบัจากสนามบนิดอนเมอืงน ั!น ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในสว่นนี!ที�เกดิข ึ!น 

เนื�องจากเป็นคา่ใชจ้า่ยที�นอกเหนอืจากโปรแกรมการเดนิทางของบรษิทั  
ฉะน ั!นทา่นควรจะใหก้รุป๊ Final 100% กอ่นที�จะสํารองต ั)วเครื�องบนิ หรอืยานพาหนะอื�นๆ 

 



 

 

5. ค�าทิปคนขับรถ และไกดHทPองถ่ินท�านละ 5,000 เยน หรือ 1,500 บาท ต�อทริป (ชําระท่ีสนามบินดอนเมือง ในวัน
เช็คอิน) 

6. ค�าทิปหัวหนPาทัวรHไทย ตามความพึงพอใจ 
 

 
การเดินทางในแต�ละครั้งจะตPองมีผูPโดยสารอย�างนPอยจํานวน 30 ท�านข้ึนไป หากผูPโดยสารไม�ครบจํานวนดังกล�าว 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคาทัวรH 
กรุณาชําระมัดจํา ท�านละ 15,000 บาท  หรือท�านละ 20,000 (กรณีเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษH)  
กรุณาชําระค�าทัวรHส�วนท่ีเหลือ ภายใน 30 วันก�อนการเดินทาง (นับรวมวันเสารH-อาทิตยH) 

 
เง่ือนไขการเปล่ียนวันเดินทางหรือเปล่ียนช่ือผูPเดินทาง 
1. กรณีวันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ'หรือช$วงเทศกาล ผู	จองทัวร'ต	องแจ	งเปลี่ยนวันเดินทางหรือเปลี่ยนชื่อผู	เดินทาง ไม$น	อย
กว$า 45 วัน ก$อนการเดินทาง (นับรวมเสาร'-อาทิตย') สามารถเปลี่ยนได	เพียง 1 ครั้งเท$านั้น หากแจ	งหลังจากนี้ ผู	เดินทางควรหาผู	
เดินทางท$านใหม$มาแทนผู	ท่ีไม$สามารถเดินทางได	 
2. กรณีวันเดินทางไม�ตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ'หรือช$วงเทศกาล ผู	จองทัวร'ต	องแจ	งเปลี่ยนวันเดินทางหรือเปลี่ยนชื่อผู	เดินทางไม$
น	อยกว$า 30 วัน ก$อนการเดิน (นับรวมเสาร'-อาทิตย') สามารถเปลี่ยนได	เพียง 1 ครั้งเท$านั้น หากแจ	งหลังจากนี้ ผู	เดินทางควรหาผู	
เดินทางท$านใหม$มาแทนผู	ท่ีไม$สามารถเดินทางได	 
3. กรณีจองทัวร'ภายใน 15 วันก$อนออกเดินทาง (นับรวมเสาร'-อาทิตย') ผู	จองทัวร'ไม$สามารถเปลี่ยนวันเดินทางหรือเปลี่ยนชื่อผู	
เดินทางได	ทุกกรณี 
4. กรณีแจ	งเปลี่ยนชื่อผู	เดินทางหลังจากออกต๋ัวโดยสารเรียบร	อยแล	ว ผู	เดินทางจะต	องชําระค$าต๋ัวโดยสารเพ่ิมด	วยตนเองจากค$าทัวร'
ท่ีชําระมาแล	ว ณ วันท่ีต	องการเปลี่ยนชื่อผู	เดินทาง ตามข	อกําหนดของทางบริษัทและสายการบิน  
 
เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีท่ีนักท$องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีต	องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท$องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูPมีช่ือใน
เอกสารการจอง) จะต	องแฟกซ' อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอย$างใดอย$างหนึ่งเพ่ือแจ	งยกเลิกการจองกับ
ทางบริษัทเป<นลายลักษณ'อักษร ทางบริษัทไม$รับยกเลิกการจองผ$านทางโทรศัพท'ไม$ว$ากรณีใดๆ 
2. กรณีนักท$องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีต	องการขอรับเงินค$าบริการคืน นักท$องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูPมีช่ือในเอกสารการจอง) จะต	องแฟกซ' 
อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัทอย$างใดอย$างหนึ่งเพ่ือทําเรื่องขอรับเงินค$าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบ
อํานาจพร	อมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินค$าบริการต$างๆ และหน	าสมุดบัญชีธนาคารท่ีต	องการให	นําเงิน
เข	าให	ครบถ	วน โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค$าบริการดังนี้ 



 

 

2.1 แจPงยกเลิกก�อนการเดินทาง ไม�นPอยกว�า 45 วัน (นับรวมวันเสารH-อาทิตยH) คืนเงินค�าบริการ 100% ของค�าบริการ
ท่ีชําระมาแลPว  
2.2 แจPงยกเลิกก�อนการเดินทางภายใน  31-44 วัน (นับรวมวันเสารH-อาทิตยH) ยึดเงินค�ามัดจําท้ังหมดของค�าบริการท่ี
ชําระมาแลPว 
2.3 แจPงยกเลิกก�อนการเดินทางภายใน 30 วัน (นับรวมวันเสารH-อาทิตยH) ยึดเงินค�าบริการ 100% ของค�าบริการท่ี
ชําระมาแลPว  
เนื่องจากบริษัทต	องดําเนินการจัดเตรียมนําเท่ียวให	แก$นักท$องเท่ียวล$วงหน	า เช$น การสํารองท่ีนั่งต๋ัวเครื่องบินโดยสาร การ
จองโรงแรมท่ีพัก ยานพานหะสําหรับเดินทาง ร	านอาหาร เป<นต	น 

3. การเดินทางท่ีต	องการันตีมัดจําหรือเป<นเท่ียวบินเช$าเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน จะไม$มีการคืน
เงินมัดจําหรือค$าบริการท้ังหมด   
4. การติดต$อประสานงานกับทางบริษัท เช$น แฟกซ' อีเมล หรือจดหมาย ต	องทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้  

วันจันทร'ถึงวันศุกร' เวลา 09.00 น. – 17.30 น.  
วันเสาร' เวลา 09.00 น. – 16.00 น.  
หรือสามารถติดต$อประสานงานผ$านแอพพลิเคชั่นอ่ืนๆตามช$องทางของบริษัทได	 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาทัวร' หรือยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท$องเท่ียว จองเดินทางน	อยกว$า 30 ท$าน  

 

 

 
 
 
ขPอแนะนําก�อนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย' ท่ีจะนําติดตัวข้ึนเครื่องบิน ต	องมีขนาดบรรจุภัณฑ'ไม$เกิน 100 มิลลิลิตรต$อชิ้น และรวมกันทุก
ชิ้นไม$เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส$ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปSดสนิท และสามารถนําออกมาให	เจ	าหน	าท่ีตรวจได	อย$างสะดวก 
ณ จุดเอ็กซ'เรย' อนุญาตให	ถือได	ท$านละ 1 ใบเท$านั้น ถ	าสิ่งของดังกล$าวมีขนาดบรรจุภัณฑ'มากกว$าท่ีกําหนดจะต	องใส$กระเปzาใบใหญ$
และฝากเจ	าหน	าท่ีโหลดใต	ท	องเครื่องบินเท$านั้น  
2. สิ่งของท่ีมีลักษณะคล	ายกับอาวุธ เช$น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ'กีฬา ฯ จะต	องใส$กระเปzาใบใหญ$และฝากเจ	าหน	าท่ี
โหลดใต	ท	องเครื่องบินเท$านั้น  
3. ประเทศญ่ีปุ3น มีกฎหมายห	ามนําผลิตภัณฑ'ท่ีทํามาจากพืช และเนื้อสัตว'ทุกชนิดเข	าประเทศ เช$น ผัก ผลไม	สด  ไข$ เนื้อสัตว'    ไส	
กรอก ฯ เพ่ือเป<นการป�องกันโรคติดต$อท่ีจะมาจากสิ่งเหล$านี้ หากเจ	าหน	าท่ีตรวจพบ จะต	องเสียค$าปรับในอัตราท่ีสูงมาก 
หมายเหตุ 
1. ทัวร'น้ีสําหรับผู	มีวัตถุประสงค'เพ่ือการท$องเท่ียวเท$าน้ัน 

ขอ้ควรทราบ 
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ี�ประสงคจ์ะพํานกัระยะส ั!นในประเทศญี�ปุ่ นไม่

เกนิ 15 วนัไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยว เยี�ยมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยื�นเอกสารในข ั!นตอนการ
ตรวจเขา้เมอืงเพื�อยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี�ปุ่ น* ดงัตอ่ไปนี! 

- ต ั)วเครื�องบนิขาออกจากประเทศญี�ปุ่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
- สิ�งที�ยนืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที�อาจเกดิขึ!นในระหวา่งที�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. ทัวร'น้ีเป<นทัวร'แบบเหมา หากท$านไม$ได	ร$วมเดินทางหรือไม$ใช	บริการตามท่ีระบุไว	ในรายการทัวร' ไม$ว$าบางส$วนหรือท้ังหมด หรือ 
ถูกปฏิเสธการเข	า-ออกเมืองด	วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม$คืนเงินค$าบริการไม$ว$าบางส$วนหรือท้ังหมดให	แก$ท$าน 
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท$องเท่ียวร$วมเดินทางน	อยกว$า 30 ท$าน โดยจะแจ	งให	กับ 
นักท$องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล$วงหน	าอย$างน	อย 7 วันก$อนการเดินทางสําหรับประเทศท่ีไม$มีวีซ$า  และอย$างน	อย 15 วันก$อนการ 
เดินทางสําหรับประเทศท่ีมีวีซ$า  แต$หากทางนักท$องเท่ียวทุกท$านยินดีท่ีจะชําระค$าบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักท$องเท่ียวร$วมเดินทาง 
น	อยกว$าท่ีทางบริษัทกําหนดเพ่ือให	คณะเดินทางได	  ทางเรายินดีท่ีจะให	บริการต$อไป 
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม$รับผิดชอบค$าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล คํานําหน	าช่ือ เลขท่ีหนังสือ 
เดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใช	ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีท่ีนักท$องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิได	ส$งหน	าหนังสือเดินทางให	กับทางบริษัท 
พร	อมการชําระเงินมัดจํา 
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือให	สอดคล	องกับสถานการณ' ภูมิอากาศ 
และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ท้ังน้ี บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักท$องเท่ียวส$วนใหญ$เป<นสําคัญ 
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม$รับผิดชอบใดๆ ต$อความเสียหายหรือค$าใช	จ$ายใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของนักท$องเท่ียวท่ีมิได	เกิดจากความผิด 
ของทางบริษัท เช$น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป3วย ความสูญหายหรือเสียหายของ 
สัมภาระ ความล$าช	าของสายการบิน เปลี่ยนแปลงตารางบิน การบริการของสายการบิน และเหตุสุดวิสัยอ่ืน เป<นต	น 
7. อัตราค$าบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต$างประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดังน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ 
ในการปรับราคาค$าบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต$างประเทศ ค$าตั๋วเครื่องบิน ค$าภาษี 
เช้ือเพลิง ค$าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเท่ียวบิน ฯลฯ 

 
 
 

 

โปรดอ�านทุกขPอในรายการทัวรHโดยละเอียด  
หากมีขPอสงสัยกรุณาสอบถามก�อนทําการจองทุกครั้ง 


