
 

 

 
 

วันแรก  กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง 

20.30 น. พร�อมกันท่ีสนามบินนานาชาติดอนเมือง ช้ัน 3 อาคารผู�โดยสารระหว(างประเทศ เคาน+เตอร+สายการบิน AIR 
ASIA X เจ�าหน�าท่ีของบริษัทฯ คอยให�การต�อนรับ และอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน 

สายการบิน AIR ASIA X ใช�เครื่อง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ท่ีนั่ง 
จัดท่ีนั่งแบบ 3-3-3 มีบริการอาหารร�อนเสิร+ฟท้ังขาไปและขากลับ 



 

 

(น้ําหนักกระเป=า 20 กก./ท(าน หากต�องการซ้ือน้ําหนักเพ่ิม ต�องเสียค(าใช�จ(าย) 
23.45 น. เหินฟ$าสู&เมืองนาริตะ ประเทศญ่ีปุ,น โดยสายการบินแอร. เอเชีย เอ็กซ. เท่ียวบินท่ี XJ600 บริการอาหาร และ

เครื่องดื่มบนเครื่อง 
วันท่ีสอง นาริตะ-อาซากุสะ-เก็บภาพประทับใจโตเกียว สกายทรี - โอวาคุดานิ - โกเทมบะ เอ�าท+เล็ต - อาบน้ําแร(

ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ+ 
08.00 น.   ถึง เมืองนาริตะ ประเทศญ่ีปุ,น หลังจากผ&านข้ันตอนศุลกากรแล�ว จากนั้นนําท&านเดินทางสู& กรุงโตเกียว เมืองหลวง

ของญ่ีปุ,น นําท(านเก็บภาพประทับใจกับคู(กับแลนด+มาร+กแห(งใหม(ของกรุงโตเกียว ณ ริมแม(น้ําสุมิดะ หอคอย
โตเกียวสกายทรี(Tokyo Sky tree) หอส&งสัญญาณโทรคมนาคมท่ีสูงท่ีสุดในโลก ... เป6ดให�บริการเม่ือวันท่ี 22 
พฤษภาคม 2555 โดยหอนี้มีความสูง 634 เมตร สร�างด�วยเทคนิคทางสถาป?ตยกรรมและวิศวกรรมอันทันสมัย 
ในช&วงท่ีเกิดแผ&นดินไหวครั้งใหญ&หอคอยแห&งนี้ได�พิสูจน.ให�เห็นถึงโครงสร�างทางสถาป?ตยกรรมท่ีแข็งแรงทนทาน 
เพราะไม&เกิดความเสียหายแม�แต&น�อย  นําท&านเดินทางสู& วัดอาซากุสะ วัดท่ีเก&าแก&ท่ีสุดในกรุงโตเกียว เข�านมัสการ
ขอพรจากพระพุทธรูปเจ�าแม&กวนอิมทองคํา  นอกจากนั้นท&านยังจะได�พบเก็บภาพประทับใจกับโคมไฟขนาดยักษ.ท่ีมี
ความสูงถึง 4.5 เมตรซ่ึงแขวนอยู&บริเวณประตูทางเข�าวัด และยังสามารถเลือกซ้ือเครื่องรางของขลังได�ภายในวัด 
ฯลฯ หรือเพลิดเพลินกับ ถนนนาคามิเซ ถนนช�อปป6Bงท่ีมี ชื่อเสียงของวัด มีร�านขายของท่ีระลึกมากมายไม&ว&าจะเปCน
เครื่องรางของขลัง ของเล&นโบราณ และตบท�ายด�วยร�านขายขนมท่ีคนญ่ีปุ,น มายังวัดแห&งนี้ต�องมาต&อคิวกันเพ่ือลิ้ม
ลองกับรสชาดสุดแสนอร&อย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ&าย จากนั้นนําท&านเดินทางโดยรถโค�ชสู& หุบเขาโอวาคุดานิ ท่ียังครุกรุ&นด�วยควันจากบ&อกํามะถันเดือดอยู&ตลอดเวลา ชม

บ&อน้ําแร&กํามะถันซ่ึงสามารถต�มไข&ให�สุกได� โดยชาวญ่ีปุ,นมีความเชื่อว&าหากได�ทานไข&ดําหนึ่งฟองจะสามารถทําให�
อายุยืนยาวข้ึนอีกประมาณ 7 ปE 



 

 

 
นําท&านอิสระช�อปป6Bงสินค�าแบรนด.เนมชื่อดังท่ี โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอ�าท+เล็ต แหล&งรวมสินค�านําเข�าและสินค�าแบ
รนด.ญ่ี ปุ,นท่ีดังไปท่ัวโลก พบกับคอลเลคชั่นเสื้อผ�าใหม&ล&าสุด อาทิ MK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, 
CYNTHIA ROWLEY ฯลฯ เลือกซ้ือกระเปVาแบรนด. เนมยี่ห�อดังได� ท่ีร�าน BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, 
TUMOI, GAP, ARMANI ฯลฯ เลือกดูเครื่องประดับ และนาฬิกาหรูอย&าง TAG HEURE, AGETE, S.T.DUPONT, 
TASAKI, LONGINES ฯลฯรองเท�าแฟชั่น HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ 

 พักท่ี FUJI HAKONE LAND SCHOLE HOTEL /KASUGAI VIEW HOTEL  หรือระดับเดียวกัน 
ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ห�องอาหารของโรงแรม *** ให�ท(านได�อ่ิมอร(อยกับม้ือพิเศษท่ีมีขาปูยักษ+ให�ท(านได�ล้ิม

ลองรสชาติปูพร�อมน้ําจิ้มสไตส+ญ่ีปุbนอย(างจุใจ หลังอาหารให�ท(านได�ผ(อนคลายกับการแช(น้ําแร(ธรรมชาติ เช่ือ
ว(าถ�าได�แช(น้ําแร(แล�ว จะทําให�ผิวพรรณสวยงามและช(วยให�ระบบหมุนเวียนโลหิตดีข้ึน 

วันท่ีสาม ฟูจิเท็น สกีรีสอร+ท – พิพิธภัณฑ+แผ(นดินไหว – ช�อปปefงดิวตี้ฟรี - ชินจูกุ - ชมเทศกาล Illuminations  ณ 
หมู(บ�านเยอรมัน 

เช�า  บริการอาหารเช�า ณ ห�องอาหารของโรงแรม  
นําท(านสนุกกับกิจกรรมกลางแจ�งท(ามกลางหิมะ ณ ลานสกี ฟูจิเท็น ให�ท&านได�เพลิดเพลินกับการเล&นไม�กระดาน
เลื่อนได�ตามอัธยาศัย ณ ดินแดนแห&งนี้ท่ีซ่ึงเปCนสวนสนุกขนาดใหญ& มีกิจกรรมนอกเหนือจากการเล&นสกีมากมาย 
เปCนลานสกีท่ีมีชื่อเสียงและมีฉากหลังเปCนภูเขาไฟฟูจิท่ีสวยงามท&านจะได�สนุกกับลานหิมะขาวโพลน ท&านท่ีสนใจจะ
เช&าอุปกรณ.เครื่องเล&นสามารถติดต&อหัวหน�าทัวร.ล&วงหน�า ราคานี้ไม(รวมค(าเช(าอุปกรณ+เครื่องเล(นสกี สโนว+สเลด 
หรือครูฝoก ประมาณ 5000 เยน (ลานสกีจะเปeดให�บริการหรือไม( ข้ึนอยู(กับสภาพภูมิอากาศ)  
 



 

 

 
(หมายเหตุ: ในกรณีท่ี ลานสกีเข�าไม(ได�เนื่องจากสภาพอากาศ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปล่ียนโปรแกรมทัวร+ นํา
ท&านเดินทางสู& ภูเขาไฟฟูจิ ท่ีต้ังตระหง&านอยู&เหนือเกาะญ่ีปุ,นด�วยความสูง3,776เมตร จากระดับน้ําทะเล นําท&านข้ึน
ชมความงามกันแบบใกล�ชิด ยังบริเวณ “ชั้น 5” ของภูเขาไฟฟูจิ (ข้ึนอยู&กับสภาพภูมิอากาศ) เพ่ือชมทัศนียภาพ
โดยรอบของภูเขาไฟท่ี สามารถมอง เห็นทะเลสาบท้ังห�ากระจายอยู&โดยรอบ ให�ท&านได�สัมผัสอากาศอันบริสุทธิ์บน
ยอดเขาฟูจิ ถ&ายภาพท่ีระลึก กับภูเขาไฟท่ีได�ชื่อว&ามีสัดส&วนสวยงามท่ีสุดในโลก ซ่ึงเปCนภูเขาไฟท่ียังดับไม&สนิท และมี
ความสูงท่ีสุดในประเทศญ่ีปุ,น  
นําท&านเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ+ แผ(นดินไหว ท่ีจําลองเรื่องราวของภูเขาไฟฟูจิ และให�ท&านได�สัมผัสกับบรรยากาศของ
การจําลองเรื่องราวเก่ียวกับแผ&นดินไหวท่ีเกิดข้ึนในประเทศญ่ีปุ,น จากนั้นอิสระให�ท&านได�เลือกซ้ือของท่ีระลึกตาม
อัธยาศัย 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
จากนั้นนําท&านช�อปป6Bงสินค�าเครื่องสําอางค. อาหารเสริม เครื่องประดับคุณภาพดีท่ีร�านค�าปลอดภาษี ณ ดิวตีฟรี  
อิสระให�ท&านได�เลือกช�อปป6Bงย&านดัง ย(านชินจุกุ”ให�ท&านได�เพลิดเพลินกับการจับจ&ายซ้ือสินค�านานาชนิด ได�จากท่ีนี่ 
ไม&ว&าจะเปCน ร�านซานริโอะ ร�านขายเครื่องอิเลคทรอนิกส+ กล�องถ(ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องสําอาง ต(างๆ กันท่ี
ร�าน MATSUMOTO แหล(งรวมเหล(าบรรดาเครื่องสําอางมากมาย อาทิ มาร+คเต�าหู� , โฟมล�างหน�า WHIP 
FOAM ท่ีราคาถูกกว(าบ�านเรา 3 เท(า, ครีมกันแดดชิเซโด� แอนเนสซ(าท่ีคนไทยรู�จักเปxนอย(างดี  และสินค�าอ่ืน ๆ  
หรือให�ท(านได�สนุกกับการเลือกซ้ือสินค�า แบรนด+ดังอาทิ LOUIS VULTTON, UNIQLO, กระเป=าสุดฮิต BAO 
BAO ISSEY MIYAKE, เส้ือ COMME DES GARCONS, H&M หรือเลือกซ้ือรองเท�าหลากหลายแบรนด+ดัง อาทิ 
NIKE, CONVERSE, NEW BALANCE, REEBOK ฯลฯ ได�ท่ีร�าน ABC MART **อิสระอาหารเย็นเพ่ือไม(เปxนการ
รบกวนเวลาช�อปปefง** 



 

 

 
จากนั้นนําท&านเดินทางชมแสงสีของงานประดับไฟ หรือ Illuminations สุดอลังการท่ีจัดข้ึนกันอย&างยิ่งใหญ&เปCน
ประจําทุกปE  หมู(บ�านเยอรมันแห(งโตเกียว  โดยงานประดับไฟช&วงฤดูหนาว ท่ีจัดเปCนประจําทุกปEในช&วงฤดูหนาว โดย
เราจะได�เหไฟ LED หลากเฉดสีกว&า 3 ล�านดวงส&องสว&างระยิบระยับอยู&ท่ัวพ้ืนท่ีราวกับเปCนดินแดนในเทพนิยายเลยเปCน
งานประดไฟฤดหนาวสุดยิ่งใหญ&อลังการจนได�ชื่อว&าเปCน 1 ใน 10 งานประดับไฟท่ีสวยท่ีสุดในญ่ีปุ,น และยังเปCน 1 ใน 3 
การประดับประดาไฟท่ียิ่งใหญ&ท่ีสุดในภูมิภาคตะวันออก 

 
 
พักท่ี MARROAD INTERNATIONAL NARITA HOTEL หรือระดับเดียวกัน 
 
 



 

 

วันท่ีส่ี  อิสระเลือกช�อปปefงเต็มวัน หรือเลือกซ้ือทัวร+ ดิสนีย+แลนด+ (ไม(รวมค(าใช�จ(ายในการเดินทาง) 

เช�า บริการอาหารเช�า ณ ห�องอาหารของโรงแรม   
อิสระเต็มวัน ให�ท&านอิสระช�อปป6Bง หรือเดินทางสู&สถานท่ีท&องเท่ียวอ่ืน ๆ โดยมีไกด.คอยให�คําแนะนําในการเดินทาง 
อาทิ 
- ศาลเจ�าเมจิ เปCนศาลเจ�าหลวงในศาสนาชินโต ท่ีสร�างข้ึนเพ่ืออุทิศและเปCนท่ีสถิตย.วิญญาณขององค.สมเด็จพระ

จักรพรรดิเมจิ ซ่ึงเปCนจักรพรรดิท่ีมีความสําคัญกับประเทศญ่ีปุ,นยุคป?จจุบันเปCนอย&างยิ่ง และได�รับความเคารพ
จากชาวญ่ีปุ,นยุคป?จจุบันมากท่ีสุด   

- ย(านฮาราจูกุ แหล&งรวมเสื้อผ�า เครื่องประดับ รองเท�า ของวัยรุ&นญ่ีปุ,น หากคุณคือคนท่ีกําลังมองหาซ้ือเสื้อผ�า
แบบแปลกๆ หรือต�องการหาซ้ือเสื้อผ�าแนว Cost Play ท&านยังสามารถหาได�จากท่ีนี่อีกด�วย หรือ ถ�าต�องการ
เห็นวัยรุ&นญ่ีปุ,นแต&งตัวแบบแปลกๆ ก็สามารถมาดูได�ท่ีนี่ได� จะมีวัยรุ&นญ่ีปุ,นน&ารักๆ เดินกันเต็มถนนเหมือนกับ
ถนนสายแบรนด.เนมโอโมโตะซานโดะ นอกจากนั้นแล�ว ท&านยังได�ช�อปป6Bงสินค�าแบรนด.ดังระดับโลก อาทิ 
CHANNEL, Dior, LOUIS VULTTON, ZARA, GAP หรือสาวก ONITSUKA TIGER ท่ีต�องการหารองเท�า
แบบต�นฉบับ MADE IN JAPAN ท่ี SHOP นี้มีแบบให�เลือกสรรมากมาย อีกท้ังยังมีร�านขายตุ�กตา KITTY 
DORAENMON หรือตุ�กตา LINE สุดแสนน(ารักไว�คอยเอาใจคุณหนู อีกท้ังยังมี SHOP ใหญ(ของ กระเป=าสุด
ฮิต BAO BAO ISSEY MIYAKE, เส้ือ COMME DES GARCONS อีกด�วย  

- ย(านชิบุย(า ศูนย.กลางแฟชั่นวัยรุ&นในโตเกียวหามุมถูกใจ
ถ&ายภาพคู&ไว�เปCนท่ีระลึกกับ “ฮาจิโกะ” รูปป?Bนสุนัขแสนรู�ท่ี
กลายเปCนจุดนัดพบยอดฮิตสําหรับหนุ&มสาวโตเกียว อัพเดท
แฟชั่นสไตล.โตเกียวท่ีตึก(109) อิจิมารุคิว ท้ังเสื้อผ�า กระเปVา 
รองเท�า เครื่องประดับและแฟชั่นชั้นนําของญ่ีปุ,นในฤดูต&างๆ
อ่ืนๆมากมาย  

หรือหากท&านใดมีความประสงค.จะเลือกซ้ือดิสนีย.แลนด.เพ่ิมท(าน
ละ 2,700.- บาท (ไม(รวมค(าเดินทาง) ดีสนีย.แลนด.โลกแห&งจินตนาการของราชาการ.ตูนญ่ีปุ,นซ่ึงเปCนดิสนีย.แลนด.
แห&งแรกท่ีสร�างนอกประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสร�างข้ึนในปE พ.ศ. 2526 จากการถมทะเลและใช�ทุนสร�างกว&า 600 
ล�านบาท ให�ท&านสนุกสนานกับเครื่องเล&นนานาชนิด (ไม&จํากัดจํานวนการเล&น ) ผจญภัยในดินแดนต&างๆ ให�ท&านเล&น
เครื่องเล&นตัวใหม&จากภาพยนตร.การตูนเรื่องดัง Toy Story ชมฉากรบกลางทะเลคาริเบียนในดินแดนโจรสลัดจาก
ภาพยนตร. The Pirate of Caribbean เขย&าขวัญกับบ�านผีสิงใน Haunted Mantion สัมผัสความน&ารักของ
ตุpกตาเด็กนานาชาติในโลกใบเล็ก Small World ชมภาพยนตร.สามมิติThe Invention of the Year ให�ท&านได�
สนุกสนานพร�อมกับการจับจ&ายเลือกซ้ือสินค�าท่ีระลึกน&ารักในดิสนีย.แลนด.อีกท้ังยังจะได�สัมผัสกับตัวการ.ตูนเอกจาก
วอลดิสนีย. อย&าง มิกก้ีเม�าส. มินนี่เม�าส. พร�อมผองเพ่ือนการ.ตูนอีกมากมายสนุกกับการจับจ&ายซ้ือของท่ีระลึกน&ารัก
ในดิสนีย.แลนด. 
การเดินทางจากนาริตะสู(โตเกียว 



 

 

1) จากโรงแรมแถวย&านนาริตะสู&สนามบินนาริตะใช�รถบัสบริการฟรีของทางโรงแรม แต&เนื่องด�วยจะต�องเริ่มต้ัง แต& 
9.00 น.เปCนต�นไปเพราะเนื่องจากในตอนเช�าระหว&าง 6.00 - 9.00 น เปCนช&วงท่ีมีลูกค�าใช�บริการไปสนามบิน เปCน
จํานวนมากซ่ึงอาจจะทําให�ข้ึนรถบัสไม&ครบตามจํานวนผู�เดินทางท้ังหมด 
 

แผนท่ีการเดินทาง 
Ueno Nippori Airrport 

นาที   41   36     Keisei Skyliner 
  

Ikebukuro Shinjuku Shibuya Shinagawa Tokyo   
นาที 97 92 84 80 67   Narita Express N'EX 

  
Ikebukuro Shinjuku Shibuya TokyoCity Shinagawa   

นาที 125+ 120+ 110+ 95+ 85+   
Airport Limousine 

Bus 
  

Tokyo Area   
นาที 90+           Taxi 

 
2) รถไฟสาย Keisei Skyliner เปCนรถไฟท่ีวิ่งจากสนามบินนาริตะไปสถาณีอูเอะโนะเพียง 41 นาทีโดยใช�ความ เร็ว
ในการวิ่ง 160 ก.ม./ชม.โดยค&าต๋ัวจะอยู&ท่ีเท่ียวละ 2,470 เยน/ท(าน โดยเวลาท่ีให�บริการ 7.28-18.20 น  
เพราะฉะนั้นก&อนเดินทางกลับควรเช็คเท่ียวสุดท�ายว&าหมดตอนก่ีโมง      
  
3)รถไฟสาย Narita Express (N'EX) เปCนรถไฟเข�าเมืองจากค&าย JR ถือว&าเปCนรถไฟท่ีราคาค&อนข�างสูงนิดนึงแต&ตั๋ว
รถไฟจะเปCนแบบระบุท่ีนั่งบนรถไฟได�เลยโดยไม&ต�องกลัวว&าข้ึนไปแล�วเราจะไม&มีท่ีนั่งเบาะสามารถหมุนเข�า หากันได�
มีอาหารขายบนรถไฟโดยค&าต๋ัวรถไฟจะอยู&ท่ีราคาเท่ียวละ 3,190 เยน/ท(านโดยเวลาท่ีรถไฟให�บริการต้ังแต&เวลา 
7.44-19.42 น เพราะฉะนั้นก&อนเดินทางกลับควรเช็คเท่ียวสุดท�ายว&าหมดตอนก่ีโมง    
   
4) Airport Limousine Bus เปCนอีก 1 ทางเลือกในการเดินทางเข�าโตเกียวแต&รถบัสนี้จะจํากัดจํานวนผู�โดยสาร 
ต&อรอบโดยต&อรอบจะรับอยู& 35-40 ท&านต&อเท่ียวโดยจะใช�ระยะเวลาในการเดินทาง 80-100 นาที ราคา 3,000 
เยน/ท(าน/เท่ียว เวลาท่ีให�บริการ 5.55-17.30 น ถ�าเด็กอายุตํากว&า 12 จะเสียครึ่งราคา 
      



 

 

5) Taxi ในส&วนของรถแท็กซ่ีนี้ค&าโดยสารจากโตเกียว สู&โรงแรมท่ีพักย&านนาริตะจะอยู&ท่ีราคา 20,000-25,000 เยน 
(โดยราคานี้จะไม(รวมค(าทางด(วน)      

  อิสระอาหารกลางวัน และอาหารค่ํา ตามอัธยาศัย 
พักท่ี MARROAD INTERNATIONAL NARITA HOTEL หรือระดับเดียวกัน 
 

วันท่ีห�า  กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง 

 
09.15 น. เหินฟ$าสู&กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร. เอเชีย เอ็กซ. เท่ียวบินท่ี XJ601 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 
13.50 น. ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ 
 

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

** หากท&านท่ีต�องออกต๋ัวภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร. ,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจ�าหน�าท่ีทุกครั้งก&อนทําการ 
ออกต๋ัวเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล.ท หรือ เวลาบิน โดยไม&ได�แจ�งให�ทราบล&วงหน�า ** 

*** ขอบพระคุณทุกท&านท่ีใช�บริการ *** 
หมายเหตุ: บริการน้ําดื่มวันละ  1 ขวด ยกเว�นวันอิสระไม(มีให�บริการ 

 
อัตราค(าบริการ 

กําหนดการเดินทาง 
ผู�ใหญ(ห�องละ 

2-3 ท(าน 
พักเดี่ยวเพ่ิม 

09 - 13 มกราคม 2562 22,999 8,000 

10 - 14 มกราคม 2562 25,999 8,000 

11 - 15 มกราคม 2562 25,999 8,000 

12 - 16 มกราคม 2562 24,999 8,000 

15 - 19 มกราคม 2562 24,999 8,000 

16 - 20 มกราคม 2562 25,999 8,000 

17 - 21 มกราคม 2562 25,999 8,000 

18 - 22 มกราคม 2562 25,999 8,000 

19 - 23 มกราคม 2562 24,999 8,000 

22 - 26 มกราคม 2562 24,999 8,000 



 

 

23 - 27 มกราคม 2562 25,999 8,000 

24 - 28 มกราคม 2562 25,999 8,000 

25 - 29 มกราคม 2562 25,999 8,000 

26 - 30 มกราคม 2562 21,999 8,000 

29 ม.ค. - 02 ก.พ.  2562 24,999 8,000 

30 ม.ค. - 03 ก.พ.  2562 24,999 8,000 

31 ม.ค. - 04 ก.พ. 2562 25,999 8,000 

01 - 05 กุมภาพันธ+ 2562 25,999 8,000 

02 - 06 กุมภาพันธ+ 2562 24,999 8,000 

05 - 09 กุมภาพันธ+ 2562 24,999 8,000 

06 - 10 กุมภาพันธ+ 2562 25,999 8,000 

07 - 11 กุมภาพันธ+ 2562 25,999 8,000 

08 - 12 กุมภาพันธ+ 2562 25,999 8,000 

09 - 13 กุมภาพันธ+ 2562 24,999 8,000 

12 - 16 กุมภาพันธ+ 2562 24,999 8,000 

13 - 17 กุมภาพันธ+ 2562 25,999 8,000 

14 - 18 กุมภาพันธ+ 2562 25,999 8,000 

15 - 19 กุมภาพันธ+ 2562 (วันหยุด) 26,999 8,000 

16 - 20 กุมภาพันธ+ 2562 (วันหยุด) 26,999 8,000 

19 - 23 กุมภาพันธ+ 2562 24,999 8,000 

20 - 24 กุมภาพันธ+ 2562 25,999 8,000 

21 - 25 กุมภาพันธ+ 2562 25,999 8,000 

22 - 26 กุมภาพันธ+ 2562 25,999 8,000 

23 - 27 กุมภาพันธ+ 2562 24,999 8,000 

26 ก.พ. - 02 มี.ค. 2562 24,999 8,000 

27 ก.พ. - 03 มี.ค. 2562 25,999 8,000 

28 ก.พ. - 04 มี.ค. 2562 25,999 8,000 



 

 

01 - 05 มีนาคม 2562 26,999 8,000 

02 - 06 มีนาคม 2562 25,999 8,000 

05 - 09 มีนาคม 2562 25,999 8,000 

06 - 10 มีนาคม 2562 26,999 8,000 

07 - 11 มีนาคม 2562 26,999 8,000 

08 - 12 มีนาคม 2562 26,999 8,000 

09 - 13 มีนาคม 2562 25,999 8,000 

12 - 16 มีนาคม 2562 25,999 8,000 

13 - 17 มีนาคม 2562 26,999 8,000 

14 - 18 มีนาคม 2562 26,999 8,000 

15 - 19 มีนาคม 2562 26,999 8,000 

16 - 20 มีนาคม 2562 25,999 8,000 

19 - 23 มีนาคม 2562 26,999 8,000 

**หมายเหตุโปรแกรมนี้ไม(มีราคาเด็ก เด็กอายุไม(เกิน 2 ป� 9,000 บาท** 
จอยแลนด+ไม(ใช�ตั๋ว  หักค(าตั๋วท(านละ  9,000 บาท 

 
***ค(าบริการข�างต�น ยังไม(รวมค(าทิปคนขับรถ หัวหน�าทัวร+ และมัคคุเทศก+ท�องถ่ิน 

ท(านละ 3500 เยน /ทริป/ต(อ/ท(าน*** 

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ต�องยกเลิก 30 วันก(อนการเดินทางเท(านั้น ไม(เช(นนั้นทางบริษัทจะไม(คืนมัดจําไม(ว(าด�วยกรณีใดๆ
ท้ังส้ิน เพราะว(าทางบริษัทได�ทําการจ(ายค(าตั๋วไปให�กับการสายการบินเรียบร�อยแล�ว โปรดอ(านข�อความให�ถ่ีถ�วนก(อนการจองทัวร+
ทุกครั้ง เพ่ือประโยชน+แก(ตัวท(านเอง  

 
การเดินทางในแต(ละครั้งจะต�องมีผู�โดยสารจํานวน 30 ท(านข้ึนไป ถ�าผู�โดยสารไม(ครบจํานวนดังกล(าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน
การเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา 
กรุณาชําระมัดจํา ท(านละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจําท้ังหมด เนื่องจาก
ทางบริษัทฯ ได�ชําระค(าตั๋วเครื่องบินเต็มใบให�กับสายการบินเปxนท่ีเรียบร�อย ยกเว�นค(าภาษีน้ํามันท่ียังมิได�ชําระ ค(าทัวร+ส(วนท่ี
เหลือ กรุณาชําระ 21 วันก(อนการเดินทาง 
 
หมายเหตุ 1. ตั๋วเม่ือออกแล�ว ไม(สามารถรีฟ�นด+ได� อันเนื่องจากเง่ือนไขของสายการบิน 



 

 

 
 
จากมาตรการยกเว�นวีซ(าเข�าประเทศญ่ีปุbนให�กับคนไทย ผู�ท่ีประสงค+จะพํานักระยะส้ันในประเทศญ่ีปุbนไม(เกิน 15 วัน ไม(ว(าจะด�วย
วัตถุประสงค+เพ่ือการท(องเท่ียว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ จะต�องย่ืนเอกสารในข้ันตอนการตรวจเข�าเมือง เพ่ือยืนยันการมีคุณสมบัติ
การเข�าประเทศญ่ีปุbน* ดังต(อไปนี้ 

1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญ่ีปุbน ทางทัวร+จัดเตรียมให� 
2. ส่ิงท่ียืนยันว(าท(านสามารถรับผิดชอบค(าใช�จ(ายท่ีอาจเกิดข้ึนในระหว(างท่ีพํานักในประเทศญ่ีปุbนได� (เช(น เงินสด บัตร

เครดิต เปxนต�น) 
3. ช่ือ ท่ีอยู( และหมายเลขติดต(อในระหว(างท่ีพํานักในประเทศญ่ีปุbน (เช(น คนรู�จัก โรงแรม และอ่ืนๆ) ทางทัวร+จัดเตรียมให� 
4. กําหนดการเดินทางระหว(างท่ีพํานักในประเทศญ่ีปุbน ทางทัวร+จัดเตรียมให� 

 

อัตราค(าบริการนี้รวม 
� ค&าต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ พร�อมคณะ   � ค&าภาษีสนามบินทุกแห&งท่ีมี 
� ค&าน้ําหนักกระเปVาสัมภาระท&านละไม&เกิน 20 กก. � ค&ารถรับ-ส&ง และนําเท่ียวตามรายการ 
� ค&าท่ีพักตามท่ีระบุในรายการ พักห�องละ 2 ท&าน � ค&าเข�าชมสถานท่ีต&างๆ ตามรายการ  
� ค&าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ   � ค&าจ�างมัคคุเทศก.คอยบริการตลอดการเดินทาง  
� ค&าประกันอุบัติเหตุระหว&างเดินทาง วงเงินท&านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม.) 
 

อัตราค(าบริการนี้ไม(รวม 
� ค&าธรรมเนียมวีซ&าเข�าประเทศญ่ีปุ,น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว�นวีซ&าเข�าประเทศญ่ีปุ,นให�กับคนไทย ผู�ท่ีประสงค.จะพํานักระยะ
สั้นในประเทศญ่ีปุ,นไม&เกิน 15 วัน) **ถ�ากรณีท่ีทางรัฐบาลประกาศให�กลับมาใช�วีซ&า      ผู�เดินทางจะต�องเสียค&าใช�จ&ายในการทําวีซ&า
เพ่ิม ท&านละ 1,700 บาท** 
� ค&าใช�จ&ายส&วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช&น ค&าทําหนังสือเดินทาง ค&าโทรศัพท. ค&าโทรศัพท.ทางไกล ค&าอินเตอร.เน็ต ค&าซัก
รีด มินิบาร.ในห�อง รวมถึงค&าอาหารและเครื่องด่ืมท่ีสั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน�าทัวร+ก(อนการใช�บริการ) 
� ค(าทิปคนขับรถ หัวหน�าทัวร+ และมัคคุเทศก+ท�องถ่ิน ท(านละ 3500 เยน /ทริป/ต(อท(าน 
� ค&าภาษีมูลค&าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ&าย 3% 
� ค&าธรรมเนียมวีซ&าเข�าประเทศญ่ีปุ,น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว�นวีซ&าเข�าประเทศญ่ีปุ,นให�กับคนไทย ผู�ท่ีประสงค.จะพํานักระยะ
สั้นในประเทศญ่ีปุ,นไม&เกิน 15 วัน) 
เง่ือนไขการชําระค(าบริการ 

1. นักท&องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีต�องชําระเงินมัดจําเปCนเงินจํานวน 10,000 บาทต&อท&านเพ่ือสํารองท่ีนั่ง  



 

 

2. นักท&องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีต�องชําระเงินค&าบริการส&วนท่ีเหลือท้ังหมดก&อนวันเดินทางอย&างน�อย 21 วัน กรณีนักท&องเท่ียวหรือ
เอเจนซ่ีไม&ชําระเงิน หรือชําระเงินไม&ครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของท&านถูกปฏิเสธการจ&ายเงินไม&ว&ากรณีใดๆ ให�ถือว&า
นักท&องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทัวร.นั้นๆ 

3. การติดต&อใดๆ กับทางบริษัทเช&น แฟกซ. อีเมลล. หรือจดหมายฯ ต�องทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร. ถึง
ศุกร. เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร. เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล&าวและวันหยุดนักขัตฤกษ.ท่ี
รัฐบาลประกาศในปEนั้นๆถือว&าเปCนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีท่ีนักท&องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีต�องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท&องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี(ผู�มีชื่อใน

เอกสารการจอง) จะต�องแฟกซ. อีเมลล. หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอย&างใดอย&างหนึ่งเพ่ือแจ�งยกเลิกการ
จองกับทางบริษัทเปCนลายลักษณ.อักษร ทางบริษัทไม&รับยกเลิกการจองผ&านทางโทรศัพท.ไม&ว&ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักท&องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีต�องการขอรับเงินค&าบริการคืน นักท&องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผู�มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต�อง
แฟกซ. อีเมลล. หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัทอย&างใดอย&างหนึ่งเพ่ือทําเรื่องขอรับเงินค&าบริการคืน โดย
แนบหนังสือมอบอํานาจพร�อมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินค&าบริการต&างๆ และหน�าสมุดบัญชี
ธนาคารท่ีต�องการให�นําเงินเข�าให�ครบถ�วน โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค&าบริการดังนี้ 

1. ยกเลิกก&อนวันเดินทาง 30 วัน คืนเงินค&าบริการร�อยละ 100 ของค&าบริการท่ีชําระแล�ว  
2. ยกเลิกก&อนวันเดินทางน�อยกว&า 30 วัน ไม&คืนเงินค&าบริการท่ีชําระแล�วท้ังหมด 

ท้ังนี้ ทางบริษัทจะหักค&าใช�จ&ายท่ีได�จ&ายจริงจากค&าบริการท่ีชําระแล�วเนื่องในการเตรียมการจัดการนําเท่ียวให�แก&นักท&องเท่ียว 
เช&น การสํารองท่ีนั่งต๋ัวเครื่องบิน การจองท่ีพักฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีต�องการันตีมัดจําหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสาย
การบิน หรือผ&านตัวแทนในประเทศหรือต&างประเทศ  จะไม&มีการคืนเงินมัดจําหรือค&าบริการท้ังหมด   

4. การติดต&อใดๆ กับทางบริษัทเช&น แฟกซ. อีเมลล. หรือจดหมายฯ ต�องทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร. ถึง
ศุกร. เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร. เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล&าวและวันหยุดนักขัตฤกษ.ท่ี
รัฐบาลประกาศในปEนั้นๆถือว&าเปCนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท&องเท่ียวเดินทางไม&ถึง 15 คน  
 
เง่ือนไขและข�อกําหนดอ่ืนๆ 

1. ทัวร.นี้สําหรับผู�มีวัตถุประสงค.เพ่ือการท&องเท่ียวเท&านั้น 
2. ทัวร.นี้เปCนทัวร.แบบเหมา หากท&านไม&ได�ร&วมเดินทางหรือใช�บริการตามท่ีระบุไว�ในรายการไม&ว&าบางส&วนหรือท้ังหมด หรือถูก

ปฏิเสธการเข�า-ออกเมืองด�วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม&คืนเงินค&าบริการไม&ว&าบางส&วนหรือท้ังหมดให�แก&ท&าน 
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท&องเท่ียวร&วมเดินทางน�อยกว&า 15 ท&าน โดยจะแจ�งให�กับ

นักท&องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล&วงหน�าอย&างน�อย 7 วันก&อนการเดินทางสําหรับประเทศท่ีไม&มีวีซ&า  และอย&างน�อย 10 วัน



 

 

ก&อนการเดินทางสําหรับประเทศท่ีมีวีซ&า  แต&หากทางนักท&องเท่ียวทุกท&านยินดีท่ีจะชําระค&าบริการเพ่ิมจากการท่ีมี
นักท&องเท่ียวร&วมเดินทางน�อยกว&าท่ีทางบริษัทกําหนดเพ่ือให�คณะเดินทางได�  ทางเรายินดีท่ีจะให�บริการต&อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม&รับผิดชอบค&าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหน�าชื่อ เลขท่ีหนังสือ
เดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใช�ในการจองต๋ัวเครื่องบิน ในกรณีท่ีนักท&องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิได�ส&งหน�าหนังสือเดินทางให�กับทาง
บริษัทพร�อมการชําระเงินมัดจํา 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือให�สอดคล�องกับสถานการณ. 
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ท้ังนี้ บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักท&องเท่ียวส&วน
ใหญ&เปCนสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม&รับผิดชอบใดๆ ต&อความเสียหายหรือค&าใช�จ&ายใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของนักท&องเท่ียวท่ีมิได�เกิดจาก
ความผิดของทางบริษัท เช&น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป,วย ความสูญหาย
หรือเสียหายของสัมภาระ ความล&าช�า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เปCนต�น 

7. อัตราค&าบริการนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต&างประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ในการปรับราคาค&าบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต&างประเทศ ค&าต๋ัวเครื่องบิน ค&า
ภาษีเชื้อเพลิง ค&าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มัคคุเทศก. พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม&มีอํานาจในการให�คําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว�นแต&มีเอกสารลงนามโดยผู�
มีอํานาจของบริษัทกํากับเท&านั้น  

 
ข�อแนะนําก(อนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย. ท่ีจะนําติดตัวข้ึนเครื่องบิน ต�องมีขนาดบรรจุภัณฑ.ไม&เกิน 100 มิลลิลิตรต&อชิ้น และรวมกันทุกชิ้น
ไม&เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส&ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคป6ดสนิท และสามารถนําออกมาให�เจ�าหน�าท่ีตรวจได�อย&างสะดวก ณ จุด
เอ็กซ.เรย. อนุญาตให�ถือได�ท&านละ 1 ใบเท&านั้น ถ�าสิ่งของดังกล&าวมีขนาดบรรจุภัณฑ.มากกว&าท่ีกําหนดจะต�องใส&กระเปVาใบใหญ&และ
ฝากเจ�าหน�าท่ีโหลดใต�ท�องเครื่องบินเท&านั้น  
 
2. สิ่งของท่ีมีลักษณะคล�ายกับอาวุธ เช&น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ.กีฬาฯ จะต�องใส&กระเปVาใบใหญ&และฝากเจ�าหน�าท่ี
โหลดใต�ท�องเครื่องบินเท&านั้น  
3. ประเทศญ่ีปุ,น มีกฎหมายห�ามนําผลิตภัณฑ.ท่ีทํามาจากพืช และเนื้อสัตว.ทุกชนิดเข�าประเทศ เช&น ผัก ผลไม�สด  ไข& เนื้อสัตว. ไส�
กรอกฯ เพ่ือเปCนการป$องกันโรคติดต&อท่ีจะมาจากสิ่งเหล&านี้ หากเจ�าหน�าท่ีตรวจพบ จะต�องเสียค&าปรับในอัตราท่ีสูงมาก 

 
 
 
 



 

 

 


