
 
 

เยอืนญี	ปุ่นดินแดนอาทิตยอ์ุทยั ขอพรเจา้แม่กวนอิมทองคาํ ณ วดัอาซากุสะ 
ลอ่งเรือโจรสลดั ชมความงามของทะเลสาบอาชิ ชิมไข่ดาํที	โอวาคดุานิ         
ชมความงามของฟูจทีิ	ไดร้บัการยกยอ่งว่าเป็นภเูขาไฟที	สวยที	สุดในโลก 

ชมทุง่ดอกลาเวนเดอร ์ณ ทะเลสาบคาวากูชิโกะ อิสระชอ้ปปิ. งยา่นดงัที	ชินจูกุ 

 
พิเศษ!!! อิ	มอรอ่ยกบั บุฟเฟ่ตข์าปูยกัษ ์ทานไม่อั.น 

ราคาเริ	มตน้เพียง 12,455 บาท พกัระดบั 2 ดาว 
พกัออนเซ็น 6 คืน//นาริตะ 1 คืน 

เดินทางเดือนมิถุนายน – กนัยายน  1:;5 

เดินทางโดยสายการบิน AIR ASIA X เครื	องลาํใหญ่ 22= ที	นั 	ง 
 

 



 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง 
 

20.30 น. พรอ้มกนัที	สนามบินนานาชาตดิอนเมือง ชั.น 2 อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคานเ์ตอร์
สายการบิน AIR ASIA X เจา้หน้าที
ของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั และอาํนวยความสะดวกใน
การเช็คอิน 

สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครื�อง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ที�น ั�ง 

จดัที�น ั�งแบบ 3-3-3 มบีรกิารอาหารรอ้นเสริฟ์ท ั*งขาไปและขากลบั 

(นํ *าหนกักระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซื*อนํ *าหนกัเพิ�ม ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย) 

23.45 น. เหิรฟ้าสู่เมืองนาริตะ ประเทศญี
ปุ่น โดยเที	ยวบินที	 XJ600 บริการอาหาร และเครื	องดื	ม        
บนเครื	อง 

 
 

 

 

 

 

 

วนัที	สอง นารติะ-วดัอาซากุสะ–ถ่ายรูปกบัโตเกียวสกายทรี-วนอุทยานฮาโกเน่–ล่องเรอืทะเลสาบ 
                  อาชิ–โอวาคุดานิ -อาบนํ.าแรธ่รรมชาต ิ+ ทานขาปูยกัษ ์
5Q.55 น.   ถึง เมืองนาริตะ ประเทศญี
ปุ่น หลงัจากผ่านขั.นตอนศุลกากรแลว้ นําท่านเดินทางสู่โตเกียว นํา

ท่าน เก็บภาพประทับใจกับคู่กับแลนดม์ารก์แห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริมแม่นํ.าสุมิดะ 
หอคอยโตเกียวสกายทรี” (Tokyo Sky tree) หอส่งสญัญาณโทรคมนาคมที
สูงที
สุดในโลก ... 
เปิดใหบ้ริการเมื
อวนัที
 22 พฤษภาคม 2666 โดยหอนี. มีความสูง 789 เมตร สรา้งดว้ยเทคนิค
ทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมอนัทันสมยั ในช่วงที
เกิดแผ่นดินไหวครั.งใหญ่หอคอยแห่งนี. ได้
พิสจูน์ใหเ้ห็นถึงโครงสรา้งทางสถาปัตยกรรมที
แข็งแรงทนทาน เพราะไม่เกิดความเสียหายแมแ้ต่
น้อย ชม วัดอาซากุสะ วดัที
เก่าแก่ที
สุดในกรุงโตเกียว เขา้นมสัการขอพรจากพระพุทธรูปเจา้แม่
กวนอิมทองคาํ  นอกจากนั.นท่านยงัจะไดพ้บเก็บภาพประทบัใจกบัโคมไฟขนาดยกัษ์ที
มีความสูง
ถึง 9.6 เมตรซึ
งแขวนอยูบ่ริเวณประตูทางเขา้วดั และยงัสามารถเลือกซื. อเครื
องรางของขลงัได้
ภายในวดั ฯลฯ หรือเพลิดเพลินกบั ถนนนาคามิเซ ถนนชอ้ปปิ. งที
มี ชื
อเสียงของวดั มีรา้นขาย
ของที
ระลึกมากมายไม่วา่จะเป็นเครื
องรางของขลงั ของเล่นโบราณ และตบทา้ยดว้ยรา้นขายขนม
ที
คนญี
ปุ่น มายงัวดัแหง่นี. ตอ้งมาต่อคิวกนัเพื
อลิ. มลองกบัรสชาดสุดแสนอร่อย  

 



 
 
 

 
 
 
เที	ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย จากนําท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ตั.งอยูใ่นจงัหวดัคะนะงะวะ ซึ
งเป็นแหล่งรวมบ่อ

นํ.าพุรอ้นมากถึง 17 แห่ง จากนั.นนําท่าน ล่องเรือทะเลสาบอาชิ (ใชเ้วลาในการล่องในการ
ล่อง 65 นาที) กบัเรือแฟนตาซีโจรสลดัชมความงามของทะเลสาบอนัดบัหนึ
งในญี
ปุ่น ซึ
งไดก้่อ
ตัวจากลาวาของภูเขาไฟ ท่านจะไดส้ัมผัสกับทัศนียภาพที
สวยงามดั 
งภาพวาดสะทอ้นลงสู่
ทะเลสาบ จากนั.นนําท่านเดินทางโดยรถโคช้สู่ หุบเขาโอวาคุดานิ ที
ยงัครุกรุ่นดว้ยควนัจากบ่อ
กาํมะถนัเดือดอยูต่ลอดเวลา ชมบ่อนํ.าแร่กาํมะถนัซึ
งสามารถตม้ไข่ใหสุ้กได ้โดยชาวญี
ปุ่นมีความ
เชื
อวา่หากไดท้านไขด่าํหนึ
งฟองจะสามารถทาํใหอ้ายุยนืยาวขึ. นอีกประมาณ 7 ปี  

 
 
 
 
 
 
พกัที	  FUJI EVERGREEN HOTEL/ FUJI LAND SCOLE PLAZA HOTEL หรอืระดบัเดียวกนั 
คํ 	า รบัประทานอาหารคํ 	า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม *** ใหท่้านไดอิ้	มอรอ่ยกบัมื. อพิเศษที	มีขา

ปูยกัษใ์หท่้านไดล้ิ. มลองรสชาตปูิพรอ้มนํ.าจิ. มสไตสญ์ี	ปุ่นอยา่งจุใจ หลงัอาหารใหท่้านไดผ่้อน
คลายกบัการแช่นํ.าแรธ่รรมชาต ิเชื	อว่าถา้ไดแ้ช่นํ.าแรแ่ลว้ จะทาํใหผิ้วพรรณสวยงามและ
ช่วยใหร้ะบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ. น 

 
 
 
 
 
 
 



 
วนัที	สาม ภูเขาไฟฟูจ ิ(ชั.นที	 :) -พิพิธภณัฑแ์ผ่นดินไหว -หมู่บา้นโอชิโนะฮคัไค –ชอ้ปปิ. งชินจุกุ 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นําท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ ที
ตั.งตระหง่านอยู่เหนือเกาะญี
ปุ่นดว้ยความสูง8,AA7เมตร จาก
ระดบันํ.าทะเล นําท่านขึ. นชมความงามกนัแบบใกลชิ้ด ยงับริเวณ “ชั.น 6” ของภูเขาไฟฟูจิ (ขึ. นอยู่
กบัสภาพภมิูอากาศ) เพื
อชมทศันียภาพโดยรอบของภูเขาไฟที
 สามารถมอง เห็นทะเลสาบทั.งหา้
กระจายอยูโ่ดยรอบ ใหท่้านไดส้มัผัสอากาศอนับริสุทธิFบนยอดเขาฟูจิ ถ่ายภาพที
ระลึก กบัภูเขา
ไฟที
ไดชื้
อวา่มีสดัส่วนสวยงามที
สุดในโลก ซึ
งเป็นภเูขาไฟที
ยงัดบัไม่สนิท และมีความสงูที
สุดใน  
จากนั.นนําท่านเยี
ยมชม พิพิธภณัฑ ์EARTH QUAKE MUSEUM ที
จาํลองเรื
องราวของภูเขาไฟฟูจิ 
และใหท่้านไดส้ัมผัสกับบรรยากาศของการจําลองเรื
องราวเกี
ยวกับแผ่นดินไหวที
เกิดขึ. นใน
ประเทศญี
ปุ่น จากนั.นอิสระใหท่้านไดเ้ลือกซื. อของที
ระลึกตามอธัยาศยั 

เที	ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
ประเทศญี
ปุ่น นาํท่านเดินทางสู ่หมู่บา้นโอชิโนะฮคัไค นําท่านเจาะลึกตามหาแหล่งนํ.าบริสุทธิF
จากภเูขาไฟฟจูิ ที
เป็นแหล่งนํ.าตามธรรมชาติตั.งอยูใ่นหมู่บา้นโอชิโนะ จ.ยามานชิ หรือพดูในทาง
กลบักนัคือกลุ่มนํ.าผุดโอชิโนะฮคัไค เพียงกา้วแรกที
ยา่งเทา้เขา้ไปในหมู่บา้น ก็สมัผัสไดถึ้งอากาศ
บริสุทธิF  และไอเย็นจากแหล่งนํ. าธรรมชาติที
 มีใหเ้ห็นอยู่ทุกมุม โดยในบ่อนํ. าใสแจ๋วมีปลา
หลากหลายพันธุ์แหวกว่ายสบายอารมณ์  แต่ขอบอกเลยว่านํ. าแต่ละบ่อนั.นเย็นเจีI ยบถึงใจจน
แอบสงัสยัว่าน้องปลาไม่หนาวสะทา้นกนับา้งรึ เพราะอุณหภูมิในนํ.าเฉลี
ยอยูที่
 10-12 องศาฯ
นอกจากชมแลว้ก็ยงัมีนํ.าผุดจากธรรมชาติใหต้กัดื
มตามอธัยาศยั และที
สาํคญั หมู่บา้นโอชิโนะยงั
เป็นแหล่งชอ้ปปิ. งสินคา้โอทอปชั.นเยี
ยม 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ:  หากท่านเดินทางช่วงระหว่างวันที	  6; มิ.ย. – 6= ก.ค. ;5 ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิpเปลี	ยนโปรแกรมโดยการนาํท่านเดินทางสู่ ทุ่งดอกลาเวนเดอร ์ที
บานสะพรั 
ง
เหมือนพรมสีม่วงในฤดูรอ้นที
ดึงดูดใหนั้กท่องเที
ยวมากมาย มาเที
ยวชมและถ่ายรูปเป็นที
ระลึก
อย่างเต็มอิ
ม สามารถชมความงามและสมัผัสกลิ
นหอมเย็นของดอกลาเวนเดอร์ในทุ่งสีม่วง ซึ
ง



โดยปกติทุ่งดอกลาเวนเดอร์จะเริ
มบานในช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคมของทุกปี (ขึ. นอยู่กับ
สภาพอากาศ) 

 
 
 
 
 
 
จากนั.นนําท่านชอ้ปปิ. งย่านดงั ย่านชินจุกุ”ใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกบัการจบัจ่ายซื. อสินคา้นานา
ชนิด ไดจ้ากที
นี
  ไม่ว่าจะเป็น รา้นซานริโอะ รา้นขายเครื	องอิเลคทรอนิกส ์กลอ้งถ่ายรูป
ดิจิตอล นาฬิกา เครื	องสาํอาง ต่างๆ กันที	รา้น MATSUMOTO แหล่งรวมเหล่าบรรดา
เครื	องสาํอางมากมาย อาทิ มารค์เตา้หู,้ โฟมลา้งหนา้ WHIP FOAM ที	ราคาถูกกว่าบา้นเรา 3 
เท่า, ครีมกันแดดชิเซโด ้แอนเนสซ่าที	คนไทยรูจ้กัเป็นอย่างดี  และสินคา้อื	น ๆ  หรือให้
ท่านไดส้นุกกบัการเลือกซื. อสินคา้ แบรนดด์งัอาทิ LOUIS VULTTON, UNIQLO, กระเป๋าสุดฮิต 
BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสื. อ COMME DES GARCONS, H&M หรอืเลือกซื. อรองเทา้ 
 
 
 
 
 
 
หลากหลายแบรนดด์งั อาทิ NIKE, CONVERSE, NEW BALANCE, REEBOK ฯลฯ ไดที้	รา้น ABC 
MART **อิสระอาหารเยน็เพื	อไม่เป็นการรบกวนเวลาชอ้ปปิ. ง** 

พกัที	 NARITA REST HOUSE HOTEL หรอื  NARITA TOBU HOTEL หรอืเทียบเท่าระดบัเดียวกนั 
 
วนัที	สี	  โตเกียว – อิสระเลือกชอ้ปปิ. งเตม็วนั หรอืเลือกซื. อทวัร ์ดิสนียแ์ลนด ์
 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   
อิสระเต็มวัน ใหท่้านอิสระชอ้ปปิ. ง หรือเดินทางสู่สถานที
ท่องเที
ยวอื
น ๆ โดยมีไกด์คอยให้
คาํแนะนําในการเดินทาง อาทิ 



- ศาลเจา้เมจิ เป็นศาลเจา้หลวงในศาสนาชินโต ที
สรา้งขึ. นเพื
ออุทิศและเป็นที
สถิตยว์ิญญาณ
ขององค์สมเด็จพระจักรพรรดิเมจิ ซึ
งเป็นจักรพรรดิที
มีความสําคัญกับประเทศญี
ปุ่นยุค
ปัจจุบนัเป็นอยา่งยิ
ง และไดร้บัความเคารพจากชาวญี
ปุ่นยุคปัจจุบนัมากที
สุด   

- ยา่นฮาราจูกุ แหล่งรวมเสื. อผา้ เครื
องประดบั รองเทา้ ของวยัรุ่นญี
ปุ่น หากคุณคือคนที
กาํลงั
มองหาซื. อเสื. อผา้แบบแปลกๆ หรือตอ้งการหาซื. อเสื. อผา้แนว Cost Play ท่านยงัสามารถหาได้
จากที
นี
 อีกดว้ย หรือ ถา้ตอ้งการเห็นวยัรุ่นญี
ปุ่นแต่งตัวแบบแปลกๆ ก็สามารถมาดูไดที้
นี

ได ้จะมีวยัรุ่นญี
ปุ่นน่ารกัๆ เดินกนัเต็มถนนเหมือนกบัถนนสายแบรนดเ์นมโอโมโตะซานโดะ 
นอกจากนั.นแลว้ ท่านยงัไดช้อ้ปปิ. งสินคา้แบรนดด์งัระดบัโลก อาทิ CHANNEL, Dior, LOUIS 
VULTTON, ZARA, GAP หรือสาวก ONITSUKA TIGER ที	ตอ้งการหารองเทา้แบบตน้ฉบบั 
MADE IN JAPAN ที	 SHOP นี. มีแบบใหเ้ลือกสรรมากมาย อีกทั.งยงัมีรา้นขายตุก๊ตา KITTY 
DORAENMON หรือตุก๊ตา LINE สุดแสนน่ารกัไวค้อยเอาใจคุณหนู อีกทั.งยงัมี SHOP ใหญ่
ของ กระเป๋าสุดฮิต BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสื. อ COMME DES GARCONS อีกดว้ย  

- ย่านชิบุย่า ศูนยก์ลางแฟชั 
นวัยรุ่นในโตเกียวหามุมถูกใจถ่ายภาพคู่ไวเ้ป็นที
ระลึกกับ                
“ฮาจิโกะ” รูปปั. นสุนัขแสนรูที้
กลายเป็นจุดนัดพบยอดฮิตสําหรับหนุ่มสาวโตเกียว อัพเดท
แฟชั 
นสไตล์โตเกียวที
ตึก(YZ[) อิจิมารุคิว ทั.งเสื. อผา้ กระเป๋า รองเทา้ เครื
องประดับและ
แฟชั 
นชั.นนําของญี
ปุ่นในฤดตู่างๆอื
นๆมากมาย  

เที	ยง  เพื	อไม่เป็นการรบกวนเวลาชอ้ปปิ. ง อิสระอาหารเที	ยงตามอธัยาศยั  
หรือหากท่านใดมีความประสงคจ์ะเลือกซื. อดิสนียแ์ลนดเ์พิ
มท่านละ 1,=55.- บาท (ไม่รวมค่า
เดินทาง) ดีสนียแ์ลนดโ์ลกแห่งจินตนาการของราชา
การต์ูนญี
ปุ่นซึ
งเป็นดิสนียแ์ลนดแ์ห่งแรกที
สรา้งนอก
ประเทศสหรฐัอเมริกา โดยสรา้งขึ. นในปี พ.ศ. 2627 
จากการถมทะเลและใชทุ้นสรา้งกว่า 7ZZ ลา้นบาท 
ใหท่้านสนุกสนานกบัเครื
องเล่นนานาชนิด (ไม่จาํกดั
จาํนวนการเล่น ) ผจญภัยในดินแดนต่างๆ ใหท่้าน
เล่นเครื
องเล่นตวัใหม่จากภาพยนตรก์ารตนูเรื
องดงั Toy Story ชมฉากรบกลางทะเลคาริเบียนใน
ดินแดนโจรสลดัจากภาพยนตร ์The Pirate of Caribbean เขยา่ขวญักบับา้นผีสิงใน Haunted 
Mantion สมัผสัความน่ารกัของตุก๊ตาเด็กนานาชาติในโลกใบเล็ก Small World ชมภาพยนตรส์าม
มิติThe Invention of the Year ใหท่้านไดส้นุกสนานพรอ้มกบัการจบัจ่ายเลือกซื. อสินคา้ที
ระลึก
น่ารกัในดิสนียแ์ลนดอี์กทั.งยงัจะไดส้มัผัสกบัตวัการต์นูเอกจากวอลดิสนีย ์อยา่ง มิกกี. เมา้ส ์มินนี

เมา้ส ์พรอ้มผองเพื
อนการต์นูอีกมากมายสนุกกบัการจบัจา่ยซื. อของที
ระลึกน่ารกัในดิสนียแ์ลนด ์
การเดินทางจากนารติะสูโ่ตเกียว 



Y) จากโรงแรมแถวยา่นนาริตะสู่สนามบินนาริตะใชร้ถบสับริการฟรีของทางโรงแรม แต่เนื
องดว้ย
จะตอ้งเริ
มตั.ง แต่ [.ZZ น.เป็นตน้ไปเพราะเนื
องจากในตอนเชา้ระหว่าง 7.ZZ - [.ZZ น เป็น
ชว่งที
มีลกูคา้ใชบ้ริการไปสนามบิน เป็นจาํนวนมากซึ
งอาจจะทาํใหขึ้. นรถบสัไม่ครบตามจาํนวนผู ้
เดินทางทั.งหมด 

แผนที�การเดนิทาง 
     

  
Ueno 

 
Nippori 

 
Airrport 

  นาท ี   41   36     Keisei Skyliner 

      
  

  
 

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

      
  

  
 

Ikebukuro Shinjuku Shibuya TokyoCity Shinagawa   
  

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

Bus 

      
  

  
 

Tokyo Area 
   

  
  นาท ี 90+           Taxi 

 
1) รถไฟสาย Keisei Skyliner เป็นรถไฟที
วิ
งจากสนามบินนาริตะไปสถาณีอเูอะโนะเพียง 9Y 
นาทีโดยใชค้วาม เร็วในการวิ
ง Y7Z ก.ม./ชม.โดยค่าตั _วจะอยูที่
เที	ยวละ 1,�=5 เยน/ท่าน โดย
เวลาที
ใหบ้ริการ A.2`-Y`.2Z น  เพราะฉะนั.นก่อนเดินทางกลบัควรเช็คเที
ยวสุดทา้ยว่าหมด
ตอนกี
โมง        
2)รถไฟสาย Narita Express (N'EX) เป็นรถไฟเขา้เมืองจากค่าย JR ถือว่าเป็นรถไฟที
ราคา
ค่อนขา้งสูงนิดนึงแต่ตั _วรถไฟจะเป็นแบบระบุที
นั
งบนรถไฟไดเ้ลยโดยไม่ตอ้งกลวัว่าขึ. นไปแลว้เรา
จะไม่มีที
นั
งเบาะสามารถหมุนเขา้ หากันไดมี้อาหารขายบนรถไฟโดยค่าตั _วรถไฟจะอยู่ที
ราคา
เที	ยวละ 2,645 เยน/ท่านโดยเวลาที
รถไฟใหบ้ริการตั.งแต่เวลา A.99-Y[.92 น เพราะฉะนั.น
ก่อนเดินทางกลบัควรเช็คเที
ยวสุดทา้ยวา่หมดตอนกี
โมง       
�) Airport Limousine Bus เป็นอีก Y ทางเลือกในการเดินทางเขา้โตเกียวแต่รถบัสนี. จะจาํกดั
จาํนวนผูโ้ดยสาร ต่อรอบโดยต่อรอบจะรบัอยู่ 86-9Z ท่านต่อเที
ยวโดยจะใชร้ะยะเวลาในการ
เดินทาง `Z-YZZ นาที ราคา 2,555 เยน/ท่าน/เที	ยว เวลาที
ใหบ้ริการ 6.66-YA.8Z น ถา้
เด็กอายุตาํกวา่ Y2 จะเสียครึ
งราคา      
:) Taxi ในส่วนของรถแท็กซี
นี. ค่าโดยสารจากโตเกียว สู่โรงแรมที
พกัย่านนาริตะจะอยู่ที
ราคา 
15,555-1:,555 เยน (โดยราคานี. จะไม่รวมค่าทางด่วน)      

คํ 	า  อิสระอาหารคํ 	า ตามอธัยาศยั 
พกัที	 NARITA REST HOUSE HOTEL หรอื  NARITA TOBU HOTEL หรอืเทียบเท่าระดบัเดียวกนั 
 
วนัที	หา้  กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง 



 

54.6: น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร ์เอเชีย เอ็กซ์ เที
ยวบินที
 XJ601 บริการอาหารและ
เครื	องดื	มบนเครื	อง 

62.:5 น. ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ 
**************************************** 

 
** หากท่านที
ตอ้งออกตั _วภายใน (เครื
องบิน ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามที
เจา้หนา้ที
ทุกครั.งก่อนทาํการ 
ออกตั _วเนื
องจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี
ยนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

*** ขอบพระคุณทุกท่านที	ใชบ้ริการ *** 
 

อตัราค่าบริการ 
 

กาํหนดการเดินทาง 

 

ผูใ้หญ่ 
หอ้งละ  

1-2 ท่าน 

6 เด็ก 1 ผูใ้หญ่ 
เด็กมีเตยีง 

(เด็กอายตุ ํ 	ากว่า Q ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่  
เด็กไม่มีเตยีง 

(เด็กอายตุ ํ 	ากว่า Q ปี) 

พกั
เดี	ยว
เพิ	ม 

ราคาทวัร ์
ไม่รวมตั �ว 
เครื	องบิน 

56 – 5: มิถุนายน 1:;5 1�,455 1�,455 1�,455 Q,555 6;,455 

51 – 5; มิถุนายน 1:;5 1�,455 1�,455 1�,455 Q,555 6;,455 

52 – 5= มิถุนายน 1:;5 1�,455 1�,455 1�,455 Q,555 6;,455 

5; – 65 มิถุนายน 1:;5 1�,455 1�,455 1�,455 Q,555 6;,455 

5= – 66 มิถุนายน 1:;5 1�,455 1�,455 1�,455 Q,555 6;,455 

5Q – 61 มิถุนายน 1:;5 1�,455 1�,455 1�,455 Q,555 6;,455 

54 – 62 มิถุนายน 1:;5 1�,455 1�,455 1�,455 Q,555 6;,455 

65 – 6� มิถุนายน 1:;5 1�,455 1�,455 1�,455 Q,555 6;,455 

62 – 6= มิถุนายน 1:;5 1�,455 1�,455 1�,455 Q,555 6;,455 

6� – 6Q มิถุนายน 1:;5 1�,455 1�,455 1�,455 Q,555 6;,455 

6: – 64 มิถุนายน 1:;5 1�,455 1�,455 1�,455 Q,555 6;,455 

6; – 15 มิถุนายน 1:;5 1�,455 1�,455 1�,455 Q,555 6;,455 

6= – 16 มิถุนายน 1:;5 1�,455 1�,455 1�,455 Q,555 6;,455 

15 – 1� มิถุนายน 1:;5 1�,455 1�,455 1�,455 Q,555 6;,455 

16 – 1: มิถุนายน 1:;5 1�,455 1�,455 1�,455 Q,555 6;,455 

11 – 1; มิถุนายน 1:;5 1�,455 1�,455 1�,455 Q,555 6;,455 

12 – 1= มิถุนายน 1:;5 1�,455 1�,455 1�,455 Q,555 6;,455 



1� – 1Q มิถุนายน 1:;5 1�,455 1�,455 1�,455 Q,555 6;,455 

1= มิ.ย. – 56 ก.ค. 1:;5 1�,455 1�,455 1�,455 Q,555 6;,455 

1Q มิ.ย. – 51 ก.ค. 1:;5 1�,455 1�,455 1�,455 Q,555 6;,455 

14 มิ.ย. – 52 ก.ค. 1:;5 1�,455 1�,455 1�,455 Q,555 6;,455 

25 มิ.ย. – 5� ก.ค. 1:;5 1�,455 1�,455 1�,455 Q,555 6;,455 

05 – 09 กรกฎาคม 1:;5 1:,455 1:,455 1:,455 Q,555 6=,455 

06 – 10 กรกฎาคม 1:;5 1;,455 1;,455 1;,455 Q,555 6Q,455 

07 – 11 กรกฎาคม 1:;5 1;,455 1;,455 1;,455 Q,555 6Q,455 

08 – 12 กรกฎาคม 1:;5 1:,455 1:,455 1:,455 Q,555 6=,455 

12 – 16 กรกฎาคม 1:;5 1:,455 1:,455 1:,455 Q,555 6=,455 

13 – 17 กรกฎาคม 1:;5 1:,455 1:,455 1:,455 Q,555 6=,455 

14 – 18 กรกฎาคม 1:;5 1:,455 1:,455 1:,455 Q,555 6=,455 

19 – 23 กรกฎาคม 1:;5 1:,455 1:,455 1:,455 Q,555 6=,455 

20 – 24 กรกฎาคม 1:;5 1:,455 1:,455 1:,455 Q,555 6=,455 

21 – 25 กรกฎาคม 1:;5 1:,455 1:,455 1:,455 Q,555 6=,455 

26 – 30 กรกฎาคม 1:;5 1:,455 1:,455 1:,455 Q,555 6=,455 

27 – 31 กรกฎาคม 1:;5 1:,455 1:,455 1:,455 Q,555 6=,455 

28 ก.ค. – 56 ส.ค. 1:;5 1:,455 1:,455 1:,455 Q,555 6=,455 

03 – 07 สงิหาคม 1:;5 1:,455 1:,455 1:,455 Q,555 6=,455 

04 – 08 สงิหาคม 1:;5 1:,455 1:,455 1:,455 Q,555 6=,455 

05 – 09 สงิหาคม 1:;5 1:,455 1:,455 1:,455 Q,555 6=,455 

11 – 15 สงิหาคม 1:;5 14,455 14,455 14,455 Q,555 64,455 

16 – 20 สงิหาคม 1:;5 1:,455 1:,455 1:,455 Q,555 6=,455 

17 – 21 สงิหาคม 1:;5 1:,455 1:,455 1:,455 Q,555 6=,455 

18 – 22 สงิหาคม 1:;5 1:,455 1:,455 1:,455 Q,555 6=,455 

23 – 27 สงิหาคม 1:;5 1:,455 1:,455 1:,455 Q,555 6=,455 

24 – 28 สงิหาคม 1:;5 1:,455 1:,455 1:,455 Q,555 6=,455 

25 – 29 สงิหาคม 1:;5 1:,455 1:,455 1:,455 Q,555 6=,455 

30 ส.ค. – 52 ก.ย. 1:;5 1:,455 1:,455 1:,455 Q,555 6=,455 

31 ส.ค. – 5� ก.ย. 1:;5 1:,455 1:,455 1:,455 Q,555 6=,455 



01 – 05 กนัยายน 1:;5 12,455 12,455 12,455 Q,555 6:,455 

06 – 10 กนัยายน 1:;5 12,455 12,455 12,455 Q,555 6:,455 

07 – 11 กนัยายน 1:;5 12,455 12,455 12,455 Q,555 6:,455 

13 – 17 กนัยายน 1:;5 12,455 12,455 12,455 Q,555 6:,455 

14 – 18 กนัยายน 1:;5 12,455 12,455 12,455 Q,555 6:,455 

20 – 24 กนัยายน 1:;5 1�,455 1�,455 1�,455 Q,555 6;,455 

21 – 25 กนัยายน 1:;5 1�,455 1�,455 1�,455 Q,555 6;,455 

22 – 26 กนัยายน 1:;5 1�,455 1�,455 1�,455 Q,555 6;,455 

26 – 30 กนัยายน 1:;5 1�,455 1�,455 1�,455 Q,555 6;,455 

27 ก.ย. – 56 ต.ค. 1:;5 1�,455 1�,455 1�,455 Q,555 6;,455 

28 ก.ย. – 51 ต.ค. 1:;5 1�,455 1�,455 1�,455 Q,555 6;,455 

 

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 1 ปี 65,000 บาท ** 
***ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิ	น 

ทา่นละ 1555 เยน /ทริป/ตอ่ทา่น*** 
 
 

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตอ้งยกเลิก �: วนัก่อนการเดินทางเท่านั.น ไม่เช่นนั.นทาง
บริษทัจะไม่คืนมดัจาํไม่ว่าดว้ยกรณีใดๆทั.งสิ. น เพราะว่าทางบริษัทไดท้าํการจา่ยค่าตั �ว
ไปใหก้ับการสายการบินเรียบรอ้ยแลว้ โปรดอ่านขอ้ความใหถี้	ถว้นก่อนการจองทวัร์
ทุกครั.ง เพื	อประโยชนแ์ก่ตวัทา่นเอง  
 
การเดินทางในแต่ละครั.งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจาํนวน 25 ท่านขึ. นไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจาํนวนดังกล่าว 
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิpในการเลื	อนการเดินทาง หรอืเปลี	ยนแปลงราคา 
กรุณาชาํระมดัจาํ ท่านละ 65,555.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลงั ทางบริษัทขอสงวนสิทธิpในการคืน
มัดจาํทั.งหมด เนื	องจากทางบริษัทฯ ไดช้าํระค่าตั �วเครื	องบินเต็มใบใหก้ับสายการบินเป็นที	เรียบรอ้ย 
ยกเวน้ค่าภาษีนํ.ามนัที	ยงัมิไดช้าํระ ค่าทวัรส์ว่นที	เหลือ กรุณาชาํระ 16 วนัก่อนการเดินทาง 
 
หมายเหต ุ 6. ตั �วเมื	อออกแลว้ ไม่สามารถรฟัีนดไ์ด ้อนัเนื	องจากเงื	อนไขของสายการบิน 
 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

อตัราค่าบรกิารนี. รวม 
� ค่าตั _วเครื
องบินไป-กลบั พรอ้มคณะ    � ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ที
มี 
� ค่านํ.าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 2Z กก. � ค่ารถรบั-ส่ง และนําเที
ยวตามรายการ 
� ค่าที
พกัตามที
ระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน � ค่าเขา้ชมสถานที
ต่างๆ ตามรายการ  
� ค่าอาหารตามมื. อที
ระบุในรายการ   � ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  
� ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ Y,ZZZ,ZZZ บาท  (เงื
อนไขตามกรมธรรม)์ 
 

อตัราค่าบรกิารนี. ไม่รวม 
� ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญี
ปุ่น (เพราะรฐับาลประกาศยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญี
ปุ่นใหก้บัคนไทย ผูที้

ประสงคจ์ะพาํนักระยะสั.นในประเทศญี
ปุ่นไม่เกิน Y6 วนั) **ถา้กรณีที
ทางรฐับาลประกาศใหก้ลบัมาใชว้ีซ่า      
ผูเ้ดินทางจะตอ้งเสียค่าใชจ้า่ยในการทาํวีซ่าเพิ
ม ท่านละ Y,AZZ บาท** 
� ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการที
ระบุ เช่น ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล 
ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซักรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเครื
องดื
มที
สั 
งเพิ
มนอกเหนือรายการ (กรุณา
สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้รกิาร) 
� ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถิ	น ทา่นละ 1555 เยน /ทริป/ตอ่ทา่น 
� ค่าภาษีมลูค่าเพิ
ม A% และภาษีหกั ณ ที
จา่ย 8% 
� ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญี
ปุ่น (เพราะรฐับาลประกาศยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญี
ปุ่นใหก้บัคนไทย ผูที้

ประสงคจ์ะพาํนักระยะสั.นในประเทศญี
ปุ่นไม่เกิน Y6 วนั) 
เงื	อนไขการชาํระค่าบรกิาร 

1. นักท่องเที
ยวหรือเอเจนซี
ตอ้งชาํระเงินมดัจาํเป็นเงินจาํนวน 10,000 บาทต่อท่านเพื
อสาํรองที
นั
ง  

2. นักท่องเที
ยวหรือเอเจนซี
ตอ้งชาํระเงินค่าบริการส่วนที
เหลือทั.งหมดก่อนวนัเดินทางอยา่งน้อย 21 วนั 
กรณีนักท่องเที
ยวหรือเอเจนซี
ไม่ชาํระเงิน หรือชาํระเงินไม่ครบภายในกาํหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่าน
ถูกปฏิเสธการจา่ยเงินไม่วา่กรณีใดๆ ใหถื้อวา่นักท่องเที
ยวสละสิทธิการเดินทางในทวัรนั์.นๆ 

จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญี	ปุ่นใหก้บัคนไทย ผูที้	ประสงคจ์ะพาํนกัระยะสั.นใน
ประเทศญี	ปุ่นไม่เกิน 15 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื	อการท่องเที	ยว เยี	ยมญาต ิหรอื
ธุรกิจ จะตอ้งยื	นเอกสารในขั.นตอนการตรวจเขา้เมือง เพื	อยนืยนัการมีคุณสมบตักิารเขา้
ประเทศญี	ปุ่น* ดงัตอ่ไปนี.  
 

1. ตั �วเครื	องบินขาออกจากประเทศญี	ปุ่น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
2. สิ	งที	ยนืยนัว่าท่านสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยที	อาจเกิดขึ. นในระหว่างที	พาํนกัใน

ประเทศญี	ปุ่นได ้(เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 
3. ชื	อ ที	อยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหว่างที	พาํนกัในประเทศญี	ปุ่น (เช่น คนรูจ้กั 

โรงแรม และอื	นๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
4. กาํหนดการเดินทางระหว่างที	พาํนกัในประเทศญี	ปุ่น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้



3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเชน่ แฟกซ ์อีเมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษัท 

ดงันี.  วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก

วนัเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที
รัฐบาลประกาศในปีนั.นๆถือว่าเป็นวันหยุดทําการของทาง

บริษัท 

เงื	อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที
นักท่องเที
ยวหรือเอเจนซี
ตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื
อนการเดินทาง นักท่องเที
ยวหรือ

เอเจนซี
(ผูมี้ชื
อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที
บริษัท
อยา่งใดอยา่งหนึ
งเพื
อแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบริษัทไม่รบัยกเลิกการ
จองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเที
ยวหรือเอเจนซี
ตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที
ยวหรือเอเจนซี
 (ผูมี้ชื
อใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนที
บริษัทอย่างใด
อย่างหนึ
งเพื
อทําเรื
องขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอาํนาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการ
มอบอาํนาจ หลกัฐานการชาํระเงินค่าบริการต่างๆ และหนา้สมุดบญัชีธนาคารที
ตอ้งการใหนํ้าเงินเขา้ให้
ครบถว้น โดยมีเงื
อนไขการคืนเงินค่าบริการดงันี.  
2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทาง 45 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการที
ชาํระแลว้  
2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 45 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการที
ชาํระแลว้ทั.งหมด 
ทั.งนี.  ทางบริษัทจะหกัค่าใชจ้่ายที
ไดจ้่ายจริงจากค่าบริการที
ชาํระแลว้เนื
องในการเตรียมการจดัการนํา
เที
ยวใหแ้ก่นักท่องเที
ยว เชน่ การสาํรองที
นั
งตั _วเครื
องบิน การจองที
พกัฯลฯ 

3. การเดินทางที
ตอ้งการนัตีมดัจาํหรือซื. อขาดแบบมีเงื
อนไข หรือเที
ยวบินเหมาลาํ Charter Flight หรือ 
Extra Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํหรือ
ค่าบริการทั.งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเชน่ แฟกซ ์อีเมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษัท 
ดงันี.  วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก
วนัเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที
รัฐบาลประกาศในปีนั.นๆถือว่าเป็นวันหยุดทําการของทาง
บริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิFในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที
ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน  
 

เงื	อนไขและขอ้กาํหนดอื	นๆ 
1. ทวัรนี์. สาํหรบัผูมี้วตัถุประสงคเ์พื
อการท่องเที
ยวเท่านั.น 
2. ทวัรนี์. เป็นทวัรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามที
ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วน

หรือทั.งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่า
บางส่วนหรือทั.งหมดใหแ้ก่ท่าน 



3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิFในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที
มีนักท่องเที
ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า Y6 ท่าน 
โดยจะแจง้ใหก้ับนักท่องเที
ยวหรือเอเจนซี
ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย A วันก่อนการเดินทางสําหรับ
ประเทศที
ไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย YZ วันก่อนการเดินทางสําหรับประเทศที
มีวีซ่า  แต่หากทาง
นักท่องเที
ยวทุกท่านยินดีที
จะชาํระค่าบริการเพิ
มจากการที
มีนักท่องเที
ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที
ทาง
บริษัทกาํหนดเพื
อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีที
จะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิFไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื
อ นามสกุล คาํนําหน้า
ชื
อ เลขที
หนังสือเดินทาง และอื
นๆ เพื
อใชใ้นการจองตั _วเครื
องบิน ในกรณีที
นักท่องเที
ยวหรือเอเจนซี
มิได้
ส่งหนา้หนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการชาํระเงินมดัจาํ 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิFในการเปลี
ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื
อใหส้อดคลอ้ง
กบัสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัที
เดินทางจริงของประเทศที
เดินทาง ทั.งนี.  บริษัทจะคาํนึงถึง
ความปลอดภยัของนักท่องเที
ยวส่วนใหญ่เป็นสาํคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิFไม่รบัผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ที
เพิ
มขึ. นของนักท่องเที
ยว
ที
มิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  
อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลี
ยนแปลง หรือการ
บริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอื
น เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการนี. คาํนวณจากอตัราแลกเปลี
ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัที
ทางบริษัทเสนอราคา ดงันั.น 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิFในการปรบัราคาค่าบริการเพิ
มขึ. น ในกรณีที
มีการเปลี
ยนแปลงอตัราแลกเปลี
ยน
เงินตราต่างประเทศ ค่าตั _วเครื
องบิน ค่าภาษีเชื. อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี
ยนแปลง
เที
ยวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอาํนาจในการใหค้าํสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่
มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อาํนาจของบริษัทกาํกบัเท่านั.น  

 
ขอ้แนะนาํก่อนการเดินทาง 
6. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที
จะนําติดตวัขึ. นเครื
องบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน YZZ มิลลิลิตรต่อ
ชิ. น และรวมกนัทุกชิ. นไม่เกิน Y,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ
งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนํา
ออกมาใหเ้จา้หน้าที
ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ Y ใบเท่านั.น ถา้สิ
งของ
ดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกว่าที
กาํหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าที
โหลดใตท้อ้งเครื
องบิน
เท่านั.น  
 

1. สิ
งของที
มีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่
และฝากเจา้หนา้ที
โหลดใตท้อ้งเครื
องบินเท่านั.น  



2. ประเทศญี
ปุ่น มีกฎหมายหา้มนําผลิตภณัฑที์
ทํามาจากพืช และเนื. อสตัวทุ์กชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผัก ผลไม้
สด  ไข่ เนื. อสตัว ์ไสก้รอกฯ เพื
อเป็นการป้องกนัโรคติดต่อที
จะมาจากสิ
งเหล่านี.  หากเจา้หน้าที
ตรวจพบ จะตอ้ง
เสียค่าปรบัในอตัราที
สงูมาก 

  

 


