
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาบนํ�าแร ่แชอ่อนเซ็นธรรมชาต ิดนิเนอรข์าปยูกัษ ์
มนํี �าดื�มบรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดี�ยว หมายเหต ุ

13-17 มกราคม 2562 22,987.- 8,000.- ชําระเต็ม 
14-18 มกราคม 2562 23,987.- 8,000.- ชําระเต็ม 
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 22,987.- 8,000.- ชําระเต็ม 
21-25 มกราคม 2562 23,987.- 8,000.- ชําระเต็ม 
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 22,987.- 8,000.- ชําระเต็ม 
28 มกราคม 2562 -01 กมุภาพนัธ ์2562  23,987.- 8,000.- ชําระเต็ม 
29 มกราคม 2562 -02 กมุภาพนัธ ์2562 25,999.- 8,000.-  
30 มกราคม 2562 -03 กมุภาพนัธ ์2562 25,999.- 8,000.-  
31 มกราคม 2562 -04 กมุภาพนัธ ์2562 25,999.- 8,000.-  
01-05 กมุภาพนัธ ์2562 26,999.- 8,000.-  
02-06 กมุภาพนัธ ์2562 26,999.- 8,000.-  
03-07 กมุภาพนัธ ์2562 25,999.- 8,000.-  
04-08 กมุภาพนัธ ์2562 25,999.- 8,000.-  
05-09 กมุภาพนัธ ์2562 27,999.- 8,000.- วนัตรุษจนี 
06-10 กมุภาพนัธ ์2562 26,999.- 8,000.-  
07-11 กมุภาพนัธ ์2562 26,999.- 8,000.-  
08-12 กมุภาพนัธ ์2562 26,999.- 8,000.-  
09-13 กมุภาพนัธ ์2562 26,999.- 8,000.-  
10-14 กมุภาพนัธ ์2562 25,999.- 8,000.-  
11-15 กมุภาพนัธ ์2562 25,999.- 8,000.-  
12-16 กมุภาพนัธ ์2562 26,999.- 8,000.-  
13-17 กมุภาพนัธ ์2562 26,999.- 8,000.-  
14-18 กมุภาพนัธ ์2562 26,999.- 8,000.-  
15-19 กมุภาพนัธ ์2562 26,999.- 8,000.-  
16-20 กมุภาพนัธ ์2562 26,999.- 8,000.-  
17-21 กมุภาพนัธ ์2562 25,999.- 8,000.-  
18-22 กมุภาพนัธ ์2562 25,999.- 8,000.-  
19-23 กมุภาพนัธ ์2562 27,999.- 8,000.- วนัมาฆบูชา 
20-24 กมุภาพนัธ ์2562 26,999.- 8,000.-  
21-25 กมุภาพนัธ ์2562 26,999.- 8,000.-  
22-26 กมุภาพนัธ ์2562 26,999.- 8,000.-  
23-27 กมุภาพนัธ ์2562 26,999.- 8,000.-  
24-28 กมุภาพนัธ ์2562 25,999.- 8,000.-  
25 กมุภาพนัธ ์2562 -1 มนีาคม 2562 25,999.- 8,000.-  
26 กมุภาพนัธ ์2562 -2 มนีาคม 2562 27,999.- 8,000.-  
27 กมุภาพนัธ ์2562 -3 มนีาคม 2562 27,999.- 8,000.-  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
วนัแรก      กรงุเทพ   สนามบนิดอนเมอืง  

23.00 น. พรอ้มกันที� สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ชั �น 3 อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ประตู 4 เคาน์เตอร ์4 สาย
การบนินกสกู๊ต (NOK SCOOT) เจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกในการ
เช็คอนิ**สายการบนิมบีรกิารจําหน่ายอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง (ราคาทัวรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครื�อง)** 

 

วนัที�สอง   สนามบนินารติะ – วดัอาซากุสะ – ผา่นชมโตเกยีวสกายทร ี- กระเชา้คาช ิคาช ิ-โกเท็มบะ เอา้ต ์
เลต – Dinner บฟุเฟตข์าปยูกัษ ์- ออนเช็นธรรมชาต ิ         (- / SET BOX / D) 

02.20 น. เหริฟ้าสู ่เมอืงนารติะ ประเทศญี�ปุ่ น โดยเที�ยวบนิที� XW102 
10.25 น. เดนิทางถงึ สนามบนินารติะ ประเทศญี�ปุ่ น นําทา่นผา่นขั �นตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร เรยีบรอ้ยแลว้ 

(เวลาที�ญี�ปุ่ น เร็วกวา่เมอืงไทย 2 ช ั�วโมง กรณุาปรับนาฬกิาของทา่นเพื�อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) นํา
ทา่นเดนิทางสูเ่มอืงโตเกยีว นําทา่นเที�ยวชม วดัอาซากุสะ วัดที�เกา่แกท่ี�สดุ ในกรุงโตเกยีว เขา้นมัสการขอพร
จากพระพทุธรูปเจา้แมก่วนอมิทองคํา  นอกจากนั�นทา่นยังจะไดพ้บเก็บภาพประทับใจ กับโคมไฟขนาดยักษ์ที�มี
ความสงูถงึ 4.5 เมตรซึ�งแขวนอยูบ่รเิวณประตทูางเขา้วัด และยังสามารถเลอืกซื�อเครื�องรางของขลัง ได ้ ภายใน
วัด ฯลฯ หรอืเพลดิเพลนิกบั ถนนนาคามเิซ ถนนชอ้ปปิ�งที�ม ีชื�อเสยีงของวัด มรีา้นขายของที�ระลกึมากมาย ไมว่า่
จะเป็นเครื�องรางของขลัง ของเลน่โบราณ และตบทา้ยดว้ยรา้นขายขนมที�คนญี�ปุ่ น มายังวัดแหง่นี�ตอ้งมาตอ่ควิกนั 
เพื�อลิ�มลองกับรสชาตสิดุแสนอร่อย หลังจากนั�นผ่านชมแลนดม์ารก์แหง่ใหมข่องกรุงโตเกยีว ณ รมิแมนํ่�าสมุดิะ 
ผ่านชมหอโทรทศันโ์ตเกยีวสกายทร ีเป็นตกึที�สงูที�สดุในญี�ปุ่ น มคีวามสงูถงึ 634 เมตร ทวิทัศน์ของ “หอคอย
โตเกยีวสกายทร”ี ที�บรรจุเทคโนโลยแีนวหนา้สดุสามารถมองเห็นไดจ้ากละแวกวัดอาซะกซุา่ที�เต็มไปดว้ยกลิ�น
อายแบบเมอืงเกา่ของเอะโดะ  

 เท ี�ยง บรกิารอาหารกลางวนั SET BOX (มื�อที�1) 
 เดินทางสู่ กระเชา้คาชคิาช ิภูเขาเทนโจ(Kachi Kachi Ropeway) ระยะทาง 400 เมตร เชื�อมต่อชายฝั� ง
ตะวันออกของทะเลสาบคาวากจูโิกะ กับดาดฟ้าชมววิใกลย้อดภเูขาเทนโจ(Mount Tenjo) สงูประมาณ 1,000 
เมตรเหนือระดับนํ�าทะเลที�มทัีศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบดา้นลา่งรวมกับภเูขาไฟฟจู ิ(หมายเหตุ : ไมร่วม
ค่าข ึ�นกระเชา้ ผูใ้หญ่ 720 เยน // เด็ก 360 เยน การใหบ้รกิารขึ�นอยู่กบัสภาพอากาศและจํากดัจํานวน
นกัทอ่งเที�ยวในการขึ�น)  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28 กมุภาพนัธ ์2562 -4 มนีาคม 2562 27,999.- 8,000.-  
01-05 มนีาคม 2562 27,999.- 8,000.-  
02-06 มนีาคม 2562 27,999.- 8,000.-  
03-07 มนีาคม 2562 25,999.- 8,000.-  
04-08 มนีาคม 2562 25,999.- 8,000.-  
05-09 มนีาคม 2562 28,999.- 8,000.-  
06-10 มนีาคม 2562 28,999.- 8,000.-  
07-11 มนีาคม 2562 28,999.- 8,000.-  
08-12 มนีาคม 2562 28,999.- 8,000.-  
09-13 มนีาคม 2562 28,999.- 8,000.-  
10-14 มนีาคม 2562 28,999.- 8,000.-  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากนั�นนําเดนิทางสู ่โกเท็มบะ แฟคทอรี� เอา้ทเ์ล็ต ใหท้า่นไดช้อ้ปปิ�งอยา่งจใุจกบัสนิคา้แบรนดเ์นมที�แหลง่รวม
สนิคา้นําเขา้และสนิคา้แบรนดญ์ี�ปุ่ นโกอนิเตอรม์ากมาย เชน่ MK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA 
ROWLEY, DIFFUSIONE TESSILE ฯลฯ เลอืกซื�อ กระเป๋าไฮไซ BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL,TUMI,GAP, 
ARMANY ฯลฯ เลือกดูเครื�องประดับ และนาฬิกาหรู อย่าง TAG HEUER, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, 
LONGINES ฯลฯ รองเทา้แฟชั�น HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ หรือเลอืกซื�อ
สนิคา้สําหรับคณุหนู AIGLE, BANDAI ASOBI, HAKKA KIDS และสนิคา้อื�นๆ อกีมากมาย ไดเ้วลานําทา่นเขา้สูท่ี�
พัก 

คํ�า บรกิารอาหารคํ�า ณ หอ้งอาหาร ของโรงแรม (มื�อที�2) เมนูพเิศษ!! อ ิ�มอรอ่ยกบั บฟุเฟ่ตข์าป ู
ที�พกั ALEXANDER YAMANAKAKO / ALEXANDER HAKONE หรอืเทยีบเทา่   

จากนั�นใหท้า่นไดผ้่อนคลายกับการ แช่นํ �าแรอ่อนเซ็นธรรมชาต ิเชื�อว่าถา้ไดแ้ชนํ่�าแร่แลว้ จะทําใหผ้วิพรรณ
สวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขีึ�น 

วนัที�สาม   DUTY FREE - หมูบ่า้นโอชโินะฮกัไก - พธิชีงชาญี�ปุ่ น - ฟูจเิท็น สก ีรสีอรท์  – ชอ้ปปิ� งชนิจกู ุ 
                                 (B / L / อสิระ) 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มื�อที�3) 
 นําท่านเลือกซื�อสนิคา้ปลอดภาษี ณ  DUTY FREE จากนั�นเดนิทางสู่  
โอชโินะ ฮคัไค (OSHINO HAKKAI) บอ่นํ�าธรรมชาตกิบัความเลื�อมใส
ศรัทธา ความเชื�อในภเูขาไฟ ศักดิkสทิธิkฟจูยิามา่ กบัเวลาแสนยาวนานจาก
การละลายของหิมะของบนภูเขาไฟฟูจีที�ไหลซึม ลึกลงพื�นพิภพ 
ปฏบิัตกิารซมึซับบรเิวณที�ลุ่มทําใหเ้กดินํ�าซมึขังขยายวงกวา้งกลายเป็น
บอ่ขนาดยอ่มนํ�าในบอ่แตล่ะบอ่ใสสะอาดจนเกดิสะทอ้นที�สวยงาม ตอ่มา
ในปี ค.ศ. 1985 สถานที�แห่งนี�ไดรั้บการคัดเลือกเป็น 1ใน100 อันดับ
แหล่งนํ�า จากธรรมชาต ิที�ดทีี�สดุของญี�ปุ่ น ท่านสามารถเลอืกซื�อสนิคา้
พื�นเมอืงตา่งๆ  และสนิคา้เกษตรกรรมที�ชาวบา้น นํามาขายระหวา่งทางได ้ 
ไมว่า่จะเป็นผักภเูขาที�สดกรอบ ผลไมอ้บแหง้ ถั�ว มันญี�ปุ่ น และอื�นๆ อกีมากมาย จากนั�นสัมผัสวัฒนธรรมดั �งเดมิ
ของชาวญี�ปุ่ น การเรยีนพธิชีงชาญี�ปุ่ น โดยการชงชาตามแบบญี�ปุ่ นนั�น มขีั �นตอนมากมาย เริ�มตั �งแตก่ารชงชา 
การรับชา และการดื�มชา ทุกขั �นตอนนั�นลว้นมพีธิ ีรายละเอยีดที�บรรจง พธิีชงชานี� ไม่ใชแ่ครั่บชมอย่างเดยีว ยัง
เปิดโอกาสใหท้า่นไดม้สีว่นรว่มในพธิกีารชงชานี�อกีดว้ย และอสิระใหท้า่นเลอืกซื�อของที�ระลกึตามอธัยาศัย 

เท ี�ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (มื�อที�4) 
นําท่านสัมผัสประสบการณ์ความสนุกสนานที� ฟูจเิท็น สกรีสีอรท์ ลานสกแีละที�พักที�ตั �งอยู่บรเิวณภูเขาไฟฟจู ิ
ทา่นจะไดส้ัมผัสกับหมิะที�ตกในชว่งปีใหม ่หากมเีวลาพอ อสิระ ใหท้า่นไดส้ัมผัสประสบการณ์ใหม ่อาท ิตื�นเตน้
กับการลื�นไถลดว้ย สก ีเลอืกสนุกกับสโนวบ์อรด์ หรอืเพลดิเพลนิกับการนั�งเลื�อนหมิะ ที�ทา่นจะสามารถดื�มดํ�ากบั
ทัศนียภาพที�ถูกปกคลุมดว้ยหมิะที�ดแูลว้สะอาดตาอยา่งยิ�ง (ราคาทวัรไ์มร่วมคา่เช่าอปุกรณ์และชุดสําหรบั
เลน่กจิกรรมตา่งๆ)  กรณีลานสกปิีดจะพาทา่นขึ�นภเูขาไฟฟจูแิทน 

         

 
 
 
 
 
 
 
 
 

นําทา่นเดนิทางสู ่ยา่นชนิจกุ ุใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัการจับจา่ยซื�อสนิคา้นานาชนดิ ไมว่า่จะเป็น รา้นซานรโิอะ 
รา้นขายเครื�องอเิลคทรอนกิส ์กลอ้งถา่ยรูปดจิติอล นาฬกิา เครื�องสําอาง ตา่งๆ กันที�รา้น MATSUMOTO แหลง่
รวมเหลา่บรรดาเครื�องสําอางมากมาย อาท ิมารค์เตา้หู,้ โฟมลา้งหนา้ WHIP FOAM , ครีมกันแดดชเิซโด ้แอน
เนสซา่ที�คนไทยรูจั้กเป็นอยา่งด ี

คํ�า         อสิระรบัประทานอาหารคํ�าตามอธัยาศยั 
ที�พกั  ASIA HOTEL NARITA / NARITATOYOKO INN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที�ส ี�  ชอ้ปปิ� งโอไดบะ - วดันารติะซนั – ชอ้ปปิ� งออิอน -  ชมงานประดบัไฟฤดหูนาว ณ หมูบ่า้นเยอรมนั
แหง่โตเกยีว – นารติะ               (B / อสิระ / อสิระ) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มื�อที�5) 
 นําท่านเดนิทางสู่ ย่านโอไดบะ เป็นเกาะจําลองขนาดใหญ่ซึ�งสรา้งขึ�นจาก
การถมทะเลบรเิวณอ่าวโตเกียว เตบิโตขึ�นอย่างรวดเร็วในฐานะเขตท่าเรือ 
จนถงึช่วงทศวรรษที� 1990 โอะไดบะไดก้ลายเป็นย่านการคา้ ย่านพักอาศัย 
และนันทนาการที�ใหญ่โตแหง่หนึ�ง นําชม Unicorn Gundam ที�ไดเวอรซ์ติี� 
โตเกยีว พลาซ่า หุ่นกันดั �มตัวใหม่เป็นรุ่น RX-0 Unicorn Gundam ในโหมด 
Destroy เป็นหุน่สขีาว-แดง มคีวามสงูประมาณ 24 เมตร สงูกวา่หุน่ตัวเดมิถงึ 
6 เมตร ในบรเิวณหา้ง ก็จะมรีา้นคา้สําหรับคอกันดั �ม อย่างเชน่ กนัด ั�มคาเฟ่ 
(Gundam Cafe) และถา้อยากเขา้ไปดนูทิรรศกาลกันดั �ม ก็ตอ้งไปที� กนัด ั�มฟรอนท ์(Gundam Front) ซึ�งอยูใ่น
บรเิวณหา้ง ไดรเวอรซ์ติี� จากนั�นนําทา่นเดนิทางสู ่วดันารติะซนั ตั �งอยูใ่นเมอืงนารติะ และเป็นวัดที�มชีื�อเสยีงที�สดุ
ในภมูภิาคคันโต โดยในชว่งเทศกาลปีใหมข่องทกุปี ผูค้นจะแหแ่หนมาขอพรที�วัดแหง่นี�อยา่งลน้หลาม ภายในวัด
มเีจดยี ์5 ชั �นอยู ่1 คู ่มสีว่นหยอ่มและสระนํ�าขนาดใหญ ่สว่นอาคารหลักของวัดนั�นมสีถาปัตยกรรมแบบอนิเดยี แต่
ก็ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของญี�ปุ่ นไดอ้ยา่งลงตัว นอกจากนี�ที�นี�ยังเป็นสํานักงานใหญข่องโรงเรยีน สอนศาสนา 
ลัทธชินิกอน และถอืเป็น 1 ใน 3 วัดหลักของลัทธคัินโตที�ไดส้รา้งขึ�นอทุศิแดเ่ทพเจา้ฟดูเูมยีวโอะซึ�งเป็นเทพเจา้
แหง่ไฟ   

เท ี�ยง อสิระรบัประทานอาหารเที�ยงตามอธัยาศยั  
หลังอาหารเที�ยง นําท่านเดนิทางสู่ ออิอน ทาวน  ์หา้งสรรพสนิคา้ที�นิยมในหมู่นักท่องเที�ยวชาวต่างชาติ 
เนื�องจากตั �งอยู่ใกลก้ับสนามบนินานาชาตนิาริตะ ภายในตกแต่งในรูปแบบที�ทันสมัยสไตล์ญี�ปุ่ น มีรา้นคา้ที�
หลากหลายมากกวา่ 150 รา้นจําหน่ายสนิคา้แฟชั�น อาหารสดใหม ่และอปุกรณ์ภายในบา้น นอกจากนี�ยังมรีา้น
เสื�อผา้แฟชั�นมากมาย เชน่ MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, Capcom games arcade และซปุเปอรม์ารเ์กต
ขนาดใหญ ่เป็นตน้ หลังจากนั�นนําทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นเยอรมนัแหง่โตเกยีว (Tokyo German Village) 
ตั �งอยู่ในจังหวัดชบิะ บนอาณาบรเิวณขนาดใหญ ่อยู่ห่างใจกลางกรุงโตเกยีว (Tokyo) ออกไปราว 2 ชั�วโมง ที�
หมูบ่า้นเยอรมันแหง่โตเกยีวนั�นมทัี �งเครื�องเลน่แบบสวนสนุกแตไ่มห่วอืหวามาก โซนประสบการณ์ธรรมชาต ิเกม 
กฬีา และโซนสมัผัสชวีติสตัว ์รวมไปถงึมกีจิกรรม workshop ตา่งๆ กจิกรรมเก็บเกี�ยวผลไมต้ามฤดกูาล เป็นสไตล์
หมูบ่า้นที�จําลองเอาบรรยากาศของทอ้งทุง่ในเยอรมนี ที�มทีุง่ดอกไมไ้วใ้หถ้า่ยรปูเลน่ มอีาหารและไวนใ์หไ้ดเ้ลอืก
ทานกนัตามอธัยาศัย ที�นี�ถอืเป็นจดุชมงานประดับไฟที�สวยที�สดุแหง่หนึ�งของประเทศญี�ปุ่ น  

   
 
                 

 
 
 
 
 
 
 
คํ�า         อสิระรบัประทานอาหารคํ�าตามอธัยาศยั 
ที�พกั  ASIA HOTEL NARITA / NARITATOYOKO INN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที�หา้  สนามบนินารติะ – สนามบนิ ดอนเมอืง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มื�อที�6) 
13.55 น.   ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนินกสกูต๊ (NOK SCOOT) เที�ยวบนิที� XW101  
18.20 น.     เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

**สายการบนิมบีรกิารจําหน่ายอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง (ราคาทัวรไ์มร่วมคา่อาหาร)** 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

**โปรแกรมสามารถสลบัปรบัเปลี�ยนไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้** 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผังที�นั�งบนเครื�องบนิ NOK SCOOT 

ทางบรษิทัเร ิ�มตน้และจบการบรกิารที�สนามบนิดอนเมอืงเทา่น ั�น  
กรณีทา่นเดนิทางมาจากตา่งจงัหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะทําการสํารองต ัtวเครื�องบนิหรอืยานพาหนะอื�นๆ 
เพื�อใชเ้ดนิทางมาและกลบัจากสนามบนิดอนเมอืงน ั�น ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในสว่นนี�ที�เกดิข ึ�น 

เนื�องจากเป็นคา่ใชจ้า่ยที�นอกเหนอืจากโปรแกรมการเดนิทางของบรษิทั  
ฉะน ั�นทา่นควรจะใหก้รุป๊ Final 100% กอ่นที�จะสํารองต ัtวเครื�องบนิ หรอืยานพาหนะอื�นๆ 

 

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) 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ราคาทวัรร์วม 

1. คา่ตั�วเครื�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. 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. ค่าทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิ�นทา่นละ 5,000 เยน หรอื 1,500 บาท ต่อทรปิ (ชําระที�สนามบนิดอนเมอืง ในวนั
เช็คอนิ) 

6. คา่ทปิหวัหนา้ทวัรไ์ทย ตามความพงึพอใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
การเดนิทางในแตล่ะคร ั�งจะตอ้งมผีูโ้ดยสารอยา่งนอ้ยจาํนวน 30 ทา่นขึ�นไป หากผูโ้ดยสารไมค่รบจาํนวนดงักลา่ว 

หากผู้ โดยสารถกูปฎิเสธการออกนอกประเทศไทยหรือเข้าประเทศญี�ปุ่ น 

จากเจ้าหน้าที�แรงงานไทยหรือเจ้าหน้าที�ตรวจคนออกนอกประเทศไทยและเจ้าหน้าที�ตรวจคนเข้าเมืองที�ประเทศญี�ปุ่ นทางผู้จดัและทางสายการบินจะไมส่ามารถ
รับผิดชอบคา่ใช้จา่ยที�เกิดขึ -นทกุกรณี 

ผู้ โดยสารอาจจะต้องรับผิดชอบคา่ปรับที�ประเทศญี�ปุ่ นเรียกเก็บ 

ผู้ โดยสารต้องรอกลบัประเทศไทยในเที�ยวบินถดัไปที�มีที�นั�งวา่งหรือตามวนัเดนิทางของตั0วเครื�องบิน 

ทั -งนี -แล้วแตท่างเจ้าหน้าที�ตรวจคนและสายการบนิ ทางผู้จดัไมส่ามารถเข้าไปแทรกแซงได้ 

* ตั0วสายการบินไมส่ามารถระบทุี�นั�ง ใช้วิธี RANDOM คือการสุม่เลือกที�นั�งโดยระบบสายการบิน * 
การจดัที�นั�งบนเครื�องบิน เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ กําหนด ทางผู้จดัไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ 

แตจ่ะทําการ Request ให้ได้เทา่นั -น งดการคืนบตัรโดยสาร  
และหากยกเลกิการเดนิทาง ทางสายการบินไม่มีระบบคืนเงินบางสว่น 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิwในการเลื�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. กรณีวันเดนิทางไมต่รงกบัวันหยดุนักขัตฤกษ์หรอืชว่งเทศกาล 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�อผูเ้ดนิทางหลังจากออกตั�วโดยสารเรยีบรอ้ยแลว้ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งชําระคา่ตั�วโดยสารเพิ�มดว้ยตนเองจากคา่
ทัวรท์ี�ชําระมาแลว้ ณ วันที�ตอ้งการเปลี�ยนชื�อผูเ้ดนิทาง ตามขอ้กําหนดของทางบรษัิทและสายการบนิ  
 
เง ื�อนไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีที�นักท่องเที�ยวหรอืเอเจนซี�ตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือเลื�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 แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง ไมน่อ้ยกวา่ 45 วนั (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ คนืเงนิคา่บรกิาร 100% ของคา่บรกิารที�
ชําระมาแลว้  
2.2 แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทางภายใน  31-44 วนั (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ ยดึเงนิคา่มดัจําท ั�งหมดของคา่บรกิารที�
ชําระมาแลว้ 
2.3 แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทางภายใน 30 วนั (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ ยดึเงนิคา่บรกิาร 100% ของคา่บรกิารที�ชําระ
มาแลว้  
เนื�องจากบรษัิทตอ้งดําเนนิการจัดเตรยีมนําเที�ยวใหแ้กนั่กทอ่งเที�ยวล่วงหนา้ เชน่ การสํารองที�นั�งตั�วเครื�องบนิโดยสาร การจอง
โรงแรมที�พัก ยานพานหะสําหรับเดนิทาง รา้นอาหาร เป็นตน้ 
3. การเดนิทางที�ตอ้งการันตมีัดจําหรือเป็นเที�ยวบนิเชา่เหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบนิ จะไม่มกีารคนื
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. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิkในการปรับราคาทัวร ์หรอืยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเที�ยว จองเดนิทางนอ้ยกวา่ 30 ทา่น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที�จะนําตดิตัวขึ�นเครื�องบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภุัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิ�น และรวมกันทกุ
ชิ�นไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึ�งมซีปิล็อคปิดสนิท 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 
2. ทัวรน์ี�เป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืไมใ่ชบ้รกิารตามที�ระบไุวใ้นรายการทัวร ์ไมว่า่บางสว่นหรอืทั �งหมด 
หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทั �งหมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิkในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที�มนัีกทอ่งเที�ยวรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 30 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้บั 
นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�ทราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศที�ไมม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 15 วันกอ่น 
การเดนิทางสําหรับประเทศที�มวีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเที�ยวทกุทา่นยนิดทีี�จะชําระคา่บรกิารเพิ�มจากการที�มนัีกทอ่งเที�ยวรว่ม 
เดนิทางนอ้ยกวา่ที�ทางบรษัิทกําหนดเพื�อใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีี�จะใหบ้รกิารตอ่ไป 
4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิkไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื�อ นามสกลุ คํานําหนา้ชื�อ เลขที�หนังสอื 
เดนิทาง และอื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองตั�วเครื�องบนิ ในกรณีที�นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�มไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทาง 
บรษัิทพรอ้มการชําระเงนิมัดจํา 
5.ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิkในการเปลี�ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์  
6.ภมูอิากาศและเวลา ณ วันที�เดนิทางจรงิของประเทศที�เดนิทาง ทั �งนี� บรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเที�ยวสว่นใหญ่
เป็นสําคัญ 
7.ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิkไมรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ที�เพิ�มขึ�นของนักทอ่งเที�ยวที�มไิดเ้กดิจาก 
ความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิอบุตัเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอื 
เสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ของสายการบนิ เปลี�ยนแปลงตารางบนิ การบรกิารของสายการบนิ และเหตสุดุวสิยัอื�น เป็น 
ตน้ 
7. อตัราคา่บรกิารนี�คํานวณจากอตัราแลกเปลี�ยนเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันที�ทางบรษัิทเสนอราคา ดังนั�น ทางบรษัิทขอสงวน 
สทิธิkในการปรับราคาคา่บรกิารเพิ�มขึ�น ในกรณีที�มกีารเปลี�ยนแปลงอตัราแลกเปลี�ยนเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตั�วเครื�องบนิ คา่ 
ภาษีเชื�อเพลงิ คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลี�ยนแปลงเที�ยวบนิ ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

โปรดอา่นทกุขอ้ในรายการทวัรโ์ดยละเอยีด  
หากมขีอ้สงสยักรณุาสอบถามกอ่นทาํการจองทกุคร ั�ง 

ขอ้ควรทราบ 
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ี�ประสงคจ์ะพํานกัระยะส ั�นในประเทศญี�ปุ่ นไมเ่กนิ 15 
วนัไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยว เยี�ยมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยื�นเอกสารในข ั�นตอนการตรวจเขา้
เมอืงเพื�อยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี�ปุ่ น* ดงัตอ่ไปนี� 

- ต ัtวเครื�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 ้


