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วนัแรก  กรุงเทพฯ – สนามบนิดอนเมอืง 

 
20.30 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนินานาชาตดิอนเมอืง ช ัน้ 3 อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคานเ์ตอรส์ายการบนิ AIR 

ASIA X เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกในการเชค็อนิ 

สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครือ่ง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ทีน่ ัง่ 
จดัทีน่ ัง่แบบ 3-3-3 มบีรกิารอาหารรอ้นเสริฟ์ท ัง้ขาไปและขากลบั 

(นํา้หนกักระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซือ้นํา้หนกัเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย) 

23.45 น. เหริฟ้าสูเ่มอืงนารติะ ประเทศญีปุ่่ น โดยเทีย่วบนิที ่XJ600 บรกิารอาหาร และเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 
 

วนัทีส่อง นารติะ- หุบเขาโอวาคดุาน ิ– ชมซากุระ เมอืงคาวาส ึ- อาบนํา้แรธ่รรมชาต ิ+ ทานขาปูยกัษ ์

08.00 น.   ถงึ เมอืงนารติะ ประเทศญีปุ่่ น หลังจากผ่านขัน้ตอนศลุกากรแลว้  
 จากนัน้นําทา่นเดนิทางโดยรถโคช้สู ่หุบเขาโอวาคดุาน ิทีย่ังครกุรุน่ดว้ยควันจากบอ่กํามะถันเดอืดอยูต่ลอดเวลา ชมบ่อ

น้ําแรกํ่ามะถันซึง่สามารถตม้ไขใ่หส้กุได ้โดยชาวญีปุ่่ นมคีวามเชือ่ว่าหากไดท้านไข่ดําหนึ่งฟองจะสามารถทําใหอ้ายุยนื

ยาวขึน้อกีประมาณ 7 ปี 

 
 
เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บา่ย นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงคาวาส ึสัมผัสความงามแห่งแรกของเทศกาลดอกซากุระในเดอืนแห่งความรัก ณ เมอืงคาวาส ึ

โดยเมอืงนี้จะเป็นเมอืงทีซ่ากรุะบาสะพร่ังเร็วทีส่ดุในเกาะฮอนช ูโดยจะเริม่ออกดอกในชว่งประมาณ 10 ก.พ. ค่อยๆบาน 
ยาว ไปจนถงึ เดอืน 10 ม.ีค. ของทุกปี โดยทุกๆปีจะมนัีกท่องเทีย่วทีอ่ยากชมความงามของ ซากุระและเล่นสกใีน

ชว่งเวลาเดยีวกัน จะเดนิทางมาเทีย่วชมกันในชว่งนี้ โดยเมอืงคาวาส ึเป็นเมอืงเล็กๆ   ซึง่ตัง้อยู่ไม่ห่างจากเมอืง      โก
เทมบะมากนัก โดยในสว่นกลางของเมอืงจะมแีมน้ํ่าไหลตัดผ่าน 2 ขา้งทาง จะเรยีงรายเต็มไปดว้ยตน้ซากรุะหลากหลาย
รอ้ยตน้ ยาวตลอดเสน้ทางประมาณ 4 กโิลเมตรและบางจุดยังม ีดอกนาโนฮะนะ หรอืดอกกวางตุง้ ทีบ่านสะพร่ังเป็นสี

เหลอืง ใหท้า่นไดช้มความงามกันอกีดว้ย และใน 2 ขา้งทางก็ยังมรีา้นขายของฝากของทีร่ะลกึ ขนม ผลไมม้ากมาย โดย
ทา่นสามารถเลอืกซือ้ หรอื ชมิพรอ้มดืม่ดํ่ากับความงามของซากรุะ อสิระใหท้า่นไดเ้ก็บภาพประทับใจตามอัธยาศัย  
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(โดยปกตงิานเทศกาลซากุระทีเ่มอืงคาวาส ึจะเร ิม่จดัในวนัที ่10 กุมภาพนัธ ์– 10 มนีาคม แตท่ ัง้นีท้ ัง้น ัน้ข ึน้อยู่
กบัสภาพอากาศในแตล่ะปีดว้ย) 

 
 

  

 
 

 (หมายเหตุ: ในกรณีทีเ่ทศกาลชมซากุระไม่มแีลว้   บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิเ์ปลีย่นโปรแกรมทวัร ์นําท่าน
เดนิทางสู ่โกเทมบะ แฟคทอรี ่เอา้ทเ์ล็ต  แหล่งรวมสนิคา้นําเขา้และสนิคา้แบรนดญ์ี่ปุ่ นทีด่ังไปทั่วโลก พบกับคอล

เลคชั่นเสือ้ผา้ใหม่ล่าสดุ อาท ิMK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY ฯลฯ เลอืกซือ้กระเป๋าแบ
รนดเ์นมยีห่อ้ดังไดท้ีร่า้น BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, TUMOI, GAP, ARMANI ฯลฯ เลอืกดูเครือ่งประดับ และ

นาฬกิาหรูอย่าง TAG HEURE, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯรองเทา้แฟชั่น HUSH PUPPIES, 
SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ 

พกัที ่  FUJINOBOU KAEN HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม *** ใหท้า่นไดอ้ ิม่อรอ่ยกบัมือ้พเิศษทีม่ขีาปูยกัษใ์หท้า่นได้
ล ิม้ลองรสชาตปูิพรอ้มนํา้จ ิม้สไตสญ์ีปุ่่นอยา่งจุใจ หลงัอาหารใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการแชน่ํา้แรธ่รรมชาต ิ
เชือ่วา่ถา้ไดแ้ชน่ํา้แรแ่ลว้ จะทาํใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหติดขี ึน้ 

 

วนัทีส่าม ฟูจเิท็น สกรีสีอรท์ – พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว – โอชโินะฮคัไค - ดไูฟ Illuminations  ณ หมูบ่า้นเยอรมนั 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
นําทา่นสนุกกบักจิกรรมกลางแจง้ทา่มกลางหมิะ ณ ลานสก ีฟูจเิท็น   ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกับการเล่นไมก้ระดาน
เลือ่นไดต้ามอัธยาศัย ณ ดนิแดนแห่งนี้ทีซ่ ึง่เป็นสวนสนุกขนาดใหญ่ มกีจิกรรมนอกเหนือจากการเล่นสกมีากมาย เป็น

ลานสกทีีม่ ีชือ่เสยีงและมฉีากหลังเป็นภูเขาไฟฟูจทิี่สวยงามท่านจะไดส้นุกกับลานหมิะขาวโพลน ท่านทีส่นใจจะเช่า
อปุกรณ์เครือ่งเลน่สามารถตดิตอ่หัวหนา้ทัวรล์ว่งหนา้ ราคานีไ้มร่วมคา่เชา่อุปกรณเ์ครือ่งเลน่สก ีสโนวส์เลด หรอืครู
ฝึก ประมาณ 5,000-15,000 เยน (ลานสกจีะเปิดใหบ้รกิารหรอืไม ่ข ึน้อยูก่บัสภาพภูมอิากาศ) 
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(หมายเหต:ุ ในกรณีที ่ลานสกเีขา้ไมไ่ดเ้นือ่งจากสภาพอากาศ  บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิเ์ปลีย่นโปรแกรมทวัร ์นํา

ทา่นเดนิทางสู ่ภูเขาไฟฟูจ ิทีต่ัง้ตระหง่านอยูเ่หนือเกาะญีปุ่่ นดว้ยความสงู3,776เมตร จากระดับน้ําทะเล นําท่านขึน้ชม
ความงามกันแบบใกลช้ดิ ยังบรเิวณ “ชัน้ 5” ของภเูขาไฟฟจู ิ(ขึน้อยูก่ับสภาพภมูอิากาศ) เพือ่ชมทัศนียภาพโดยรอบของ
ภูเขาไฟที่ สามารถมอง เห็นทะเลสาบทัง้หา้กระจายอยู่โดยรอบ ใหท้่านไดส้ัมผัสอากาศอันบรสิทุธิบ์นยอดเขาฟูจ ิ

ถา่ยภาพทีร่ะลกึ กับภเูขาไฟทีไ่ดช้ือ่วา่มสีดัสว่นสวยงามทีส่ดุในโลก ซึง่เป็นภเูขาไฟทีย่ังดับไม่สนิท และมคีวามสงูทีส่ดุ
ในประเทศญีปุ่่ น  
นําทา่นเยีย่มชม พพิธิภณัฑ ์แผน่ดนิไหว ทีจํ่าลองเรือ่งราวของภเูขาไฟฟจู ิและใหท้า่นไดส้มัผัสกับบรรยากาศของการ

จําลองเรือ่งราวเกีย่วกับแผ่นดนิไหวทีเ่กดิขึน้ในประเทศญีปุ่่ น จากนัน้อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ของทีร่ะลกึตามอัธยาศัย 
เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

นําทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นโอชโินะฮคัไค นําทา่นเจาะลกึตามหาแหล่งน้ําบรสิทุธิจ์ากภูเขาไฟฟูจ ิที่เป็นแหล่งน้ําตาม
ธรรมชาตติัง้อยู่ในหมู่บา้นโอชโินะ จ.ยามานช ิหรือพูดในทางกลับกันคือกลุ่มน้ําผุดโอชโินะฮัคไค เพียงกา้วแรกที่
ย่างเทา้เขา้ไปในหมู่บา้น ก็สัมผัสไดถ้งึอากาศบรสิุทธิ ์และไอเย็นจากแหล่งน้ําธรรมชาตทิีม่ใีหเ้ห็นอยู่ทุกมุม โดยใน

บอ่น้ําใสแจ๋วมปีลาหลากหลายพันธุแ์หวกวา่ยสบายอารมณ์  แตข่อบอกเลยวา่น้ําแตล่ะบอ่นัน้เย็นเจี๊ ยบถงึใจจนแอบสงัสยั
ว่านอ้งปลาไม่หนาวสะทา้นกันบา้งร ึเพราะอุณหภูมใินน้ําเฉลีย่อยู่ที่ 10-12 องศาฯนอกจากชมแลว้ก็ยังมีน้ําผุดจาก
ธรรมชาตใิหต้ักดืม่ตามอัธยาศัย และทีสํ่าคัญ หมูบ่า้นโอชโินะยังเป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงสนิคา้โอทอปชัน้เยีย่ม 
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จากนัน้นําทา่นเดนิทางชมแสงสขีองงานประดบัไฟ หรอื Illuminations สดุอลังการทีจั่ดขึน้กันอยา่งยิง่ใหญ่เป็นประจํา

ทกุปี  หมูบ่า้นเยอรมนัแหง่โตเกยีว  โดยงานประดับไฟชว่งฤดหูนาว ทีจั่ดเป็นประจําทกุปีในชว่งฤดูหนาว โดยเราจะไดเ้ห
ไฟ LED หลากเฉดสกีวา่ 3 ลา้นดวงสอ่งสวา่งระยบิระยับอยูท่ั่วพืน้ทีร่าวกับเป็นดนิแดนในเทพนิยายเลยเป็นงานประดไฟฤด
หนาวสดุยิง่ใหญ่อลังการจนไดช้ือ่วา่เป็น 1 ใน 10 งานประดับไฟทีส่วยทีส่ดุในญีปุ่่ น และยังเป็น 1 ใน 3 การประดับประดาไฟ 

ทีย่ ิง่ใหญ่ทีส่ดุในภมูภิาคตะวันออก **อสิระอาหารคํา่ตามอธัยาศยั** 

 
พกัที ่ MARROAD INTERNATIONAL NARITA HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 
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วนัทีส่ ี ่  เมอืงเกา่คาวาโกเอะ - ถา่ยรูปกบัโตเกยีวสกายทร ี- วดัอาซากุสะ - ชอ้ปป้ิงดวิตีฟ้ร-ี ชนิจูกุ 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   
นําทา่เดนิทางสู ่เมอืงคาวาโกเอะ เมอืงเกา่ทีไ่ดข้ ึน้ชือ่ว่าเป็นเมอืงเกยีวโตนอ้ย เมอืงคาวาโกเอะมเีสน่หแ์บบโบราณที่

ยังคงสภาพใหเ้ราไดเ้ห็นจนถงึทกุวันนี้ อดตีหัวเมอืงสําคัญในสมัยเอโดะ ทีพ่รอ้มจะพาเรายอ้นยคุสูส่มัยเอโดะดว้ยอาคาร
บา้นเรอืนแบบดัง้เดมิพรอ้มแสดงใหเ้ห็นถงึวถิีการใชช้วีติของชาวญี่ปุ่ นในสมัยทีข่า้วเป็นสมบัตอิันล้ําค่าของชาวญี่ปุ่ น  
จากนัน้นําทา่นสู ่ถนนครุาซคึรุ ิยา่นเมอืงเกา่ใหท้่านไดเ้ก็บภาพบรรยากาศยอ้นยุคสมัยเอโดะ บา้นเรอืนยอ้นยุคทีถ่อด

ยาวรมิสองฝ่ัง  พรอ้มใหท้า่นไดช้มหอนาฬกิาโทคโินะคาเนะ   กอ่สรา้งเป็นอาคารสามชัน้สงู 16 เมตร อายยุาวนานกว่า 
350 ปี ไดช้ือ่วา่เป็นสญัลักษณ์ของเมอืงคาวาโกเอะ  จากนัน้ใหท้า่นไดเ้ดนิเทีย่ว  ตรอกขนมโบราณคาชยิะ  โยโคโช 
เป็นซอยเล็ก ๆ ทีม่รีา้นคา้ขายขนมโหลราคาถูกแบบโบราณและอาหารว่างซึง่สว่นใหญ่จะมรีาคาประมาณ 50 เยน สว่น

ใหญ่ก็เป็นบา้นของชาวบา้นในย่านนั้นที่เปิดเป็นรา้นขนมกันมาตัง้แต่สมัยโบราณ นักท่องเทีย่วจํานวนมากมาที่นี่เพื่อ
เพลดิเพลนิไปกับบรรยากาศของชว่งเวลาสมัยโชวะ  อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ของฝาก สนิคา้พืน้เมอืงมากมายตามแบบ
ฉบับของเมอืงคาวาโกเอะ 

 
 
เทีย่ง  เพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลาชอ้ปป้ิง อสิระอาหารเทีย่งตามอธัยาศยั  

นําท่าน เก็บภาพประทบัใจกบัคูก่บัแลนดม์ารก์แห่งใหม่ของกรุงโตเกยีว ณ รมิแม่นํา้สุมดิะ หอคอยโตเกยีว
สกายทร”ี (Tokyo Sky tree) หอสง่สญัญาณโทรคมนาคมทีส่งูทีส่ดุในโลก ... เปิดใหบ้รกิารเมือ่วันที ่22 พฤษภาคม 

2555 โดยหอนี้มีความสูง 634 เมตร สรา้งดว้ยเทคนิคทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมอันทันสมัย ในช่วงที่เก ิด
แผ่นดนิไหวครัง้ใหญ่หอคอยแหง่นี้ไดพ้สิจูน์ใหเ้ห็นถงึโครงสรา้งทางสถาปัตยกรรมทีแ่ข็งแรงทนทาน เพราะไม่เกดิความ
เสยีหายแมแ้ตน่อ้ย ชม วดัอาซากุสะ วัดทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในกรงุโตเกยีว เขา้นมัสการขอพรจากพระพุทธรูปเจา้แม่กวนอมิท

องคํา  นอกจากนัน้ทา่นยังจะไดพ้บเก็บภาพประทับใจกับโคมไฟขนาดยักษ์ทีม่คีวามสงูถงึ 4.5 เมตรซึง่แขวนอยู่บรเิวณ
ประตทูางเขา้วัด  
 



 
 
 
 
 
 
 

รหัสโปรแกรมทัวร์  AZNRT12 TOKYO KAWAZU SAKURA 5D3NMAR19-XJ-W12 

 
 

และยังสามารถเลอืกซือ้เครื่องรางของขลังไดภ้ายในวัด ฯลฯ หรือเพลดิเพลนิกับ ถนนนาคามเิซ ถนนชอ้ปป้ิงที่ม ี
ชือ่เสยีงของวัด มรีา้นขายของทีร่ะลกึมากมายไมว่า่จะเป็นเครือ่งรางของขลัง ของเล่นโบราณ และตบทา้ยดว้ยรา้นขาย

ขนมทีค่นญีปุ่่ น มายังวัดแหง่นี้ตอ้งมาตอ่ควิกันเพือ่ลิม้ลองกับรสชาดสดุแสนอรอ่ย  
 

 
 
จากนัน้นําทา่นชอ้ปป้ิงสนิคา้เครือ่งสําอางค ์อาหารเสรมิ เครือ่งประดับคณุภาพดทีีร่า้นคา้ ปลอดภาษ ีณ ดวิตีฟ้ร ี อสิระ
ใหท้า่นไดเ้ลอืกชอ้ปป้ิงยา่นดัง ยา่นชนิจุกุ”ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกับการจับจ่ายซือ้สนิคา้นานาชนดิ ไดจ้ากทีน่ี่ ไม่ว่าจะ
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เป็น รา้นซานรโิอะ รา้นขายเครือ่งอเิลคทรอนกิส ์กลอ้งถ่ายรูปดจิติอล นาฬกิา เครือ่งสําอาง ตา่งๆ กนัทีร่า้น 
MATSUMOTO แหลง่รวมเหลา่บรรดาเครือ่งสําอางมากมาย อาท ิมารค์เตา้หู,้ โฟมลา้งหนา้ WHIP FOAM ที่

ราคาถูกกวา่บา้นเรา 3 เทา่, ครมีกนัแดดชเิซโด ้แอนเนสซ่าทีค่นไทยรูจ้กัเป็นอยา่งด ี และสนิคา้อืน่ ๆ  หรอืให้
ทา่นไดส้นุกกบัการเลอืกซือ้สนิคา้ แบรนดด์งัอาท ิLOUIS VULTTON, UNIQLO, กระเป๋าสุดฮติ BAO BAO 

ISSEY MIYAKE, เสือ้ COMME DES GARCONS, H&M หรอืเลอืกซือ้รองเทา้หลากหลายแบรนดด์งั อาท ิ
NIKE, CONVERSE, NEW BALANCE, REEBOK ฯลฯ ไดท้ีร่า้น ABC MART 

**เพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลาชอ้ปป้ิงอสิระอาหารคํา่ตามอธัยาศยั** 

 

 
 

 
พกัที ่ MARROAD INTERNATIONAL NARITA HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 

 

วนัทีห่า้  กรุงเทพฯ-สนามบนิดอนเมอืง 

 

09.15 น. เหริฟ้าสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิแอร ์เอเชยี เอ็กซ ์เทีย่วบนิที ่XJ601 บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 
14.05 น. ถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 
 

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

** หากทา่นทีต่อ้งออกตั๋วภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทัวร ์,รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นทําการ 
ออกตั๋วเนื่องจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

*** ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร *** 
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อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญห่อ้งละ 

2-3 ทา่น 
พกัเดีย่วเพิม่ 

08 - 12 กมุภาพนัธ ์2562 26,999 8,000 

09 - 13 กมุภาพนัธ ์2562 26,999 8,000 

12 - 16 กมุภาพนัธ ์2562 23,999  8,000 

13 - 17 กมุภาพนัธ ์2562 26,999 8,000 

14 - 18 กมุภาพนัธ ์2562 26,999 8,000 

15 - 19 กมุภาพนัธ ์2562 (วนัหยดุมาฆบูชา) 28,999 8,000 

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 

26 ก.พ. – 02 ม.ีค. 2562 26,999 8,000 

27 ก.พ. – 03 ม.ีค. 2562 27,999 8,000 

28 ก.พ. – 04 ม.ีค. 2562 27,999 8,000 

01 - 05 มนีาคม 2562 27,999 8,000 

02 - 06 มนีาคม 2562 27,999 8,000 

05 - 09 มนีาคม 2562 26,999 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 
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** ราคาเด็กอายุไมเ่กนิ 2 ปี 10,000 บาท // จอยแลนดไ์มใ่ชต้ ัว๋ หกัคา่ต ัว๋ออก 9,000 บาท ** 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ 
ทา่นละ  3,500 เยน/ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

 

 
 

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนัก่อนการเดนิทางเทา่น ัน้ ไม่เช่นน ัน้ทางบรษิทัจะไม่คนืมดัจําไม่ว่าดว้ยกรณีใดๆ

ท ัง้ส ิน้ เพราะวา่ทางบรษิทัไดท้าํการจา่ยคา่ต ัว๋ไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอ่านขอ้ความใหถ้ีถ่ว้นก่อนการจอง

ทวัรท์กุคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง  

 
การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 30 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักล่าว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิใ์น
การเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 

กรุณาชําระมดัจํา ทา่นละ 10,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธ ิใ์นการคนืมดัจําท ัง้หมด เนือ่งจาก
ทางบรษิทัฯ ไดชํ้าระคา่ต ัว๋เครือ่งบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทีเ่รยีบรอ้ย ยกเวน้คา่ภาษนีํา้มนัทีย่งัมไิดชํ้าระ คา่ทวัรส์่วนที่
เหลอื กรุณาชําระ 21 วนักอ่นการเดนิทาง 

 
หมายเหต ุ 1. ต ัว๋เมือ่ออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนือ่งจากเงือ่นไขของสายการบนิ 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ    คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.  คา่รถรับ-สง่ และนําเทีย่วตามรายการ 
 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่น  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ    คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  
 คา่ประกันอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 ค่าธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญี่ปุ่ น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี่ปุ่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพํานักระยะสัน้ใน

ประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วัน) **ถา้กรณีทีท่างรัฐบาลประกาศใหก้ลับมาใชว้ซีา่      ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายในการทําวซีา่เพิม่ ทา่นละ 
1,700 บาท** 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกัรดี มนิิ

บารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
 คา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 3500 เยน /ทรปิ/ตอ่ทา่น 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

 ค่าธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญี่ปุ่ น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี่ปุ่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพํานักระยะสัน้ใน

ประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วัน) 
 

 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพํานกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่นไมเ่กนิ 
15 วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการ

ตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้
 

1. ต ัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

2. สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพํ่านกัในประเทศญีปุ่่ นได ้
(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพํ่านกัในประเทศญีปุ่่น (เชน่ คนรูจ้กั โรงแรม และอืน่ๆ) 

ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ํานกัในประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
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เงือ่นไขการชําระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งชําระเงนิมัดจําเป็นเงนิจํานวน 10,000 บาทตอ่ทา่นเพือ่สํารองทีน่ั่ง  

2. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งชําระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วัน กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจน

ซีไ่ม่ชําระเงิน หรือชําระเงินไม่ครบภายในกําหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถ้ือว่า
นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศุกร ์

เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาล

ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุทําการของทางบรษัิท 

 

 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี(่ผูม้ชี ือ่ในเอกสาร

การจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึ่งเพือ่แจง้ยกเลกิการจองกับทาง
บรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์

อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่ทําเรือ่งขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอื
มอบอํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงนิคา่บรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทีต่อ้งการให ้

นําเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 
1. ยกเลกิกอ่นวันเดนิทาง 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีชํ่าระแลว้  
2. ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของเงนิคา่บรกิาร 

3. ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีชํ่าระแลว้ทัง้หมด 
ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากคา่บรกิารทีชํ่าระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจัดการนําเทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว เชน่ 
การสํารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจําหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ 
หรอืผ่านตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศุกร ์

เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาล
ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุทําการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  
 
เงือ่นไขและขอ้กําหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ี้สําหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธ

การเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ
นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 10 วันกอ่นการ
เดนิทางสําหรับประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะชําระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทาง

นอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทกําหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ คํานําหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง 

และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการ
ชําระเงนิมัดจํา 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ 

และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญ่เป็นสําคัญ 
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6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิ
ของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวัิต ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของ

สมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น

การปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ค่าภาษีเชือ้เพลงิ 
คา่ประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อํีานาจในการใหคํ้าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อํานาจของบรษัิทกํากับเทา่นัน้  

 
 

ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 
1. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะนําตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกันทกุชิน้ไมเ่กนิ 
1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์

อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้ส ิง่ของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าทีกํ่าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่
โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
 

2. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใต ้
ทอ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

3. ประเทศญีปุ่่ น มกีฎหมายหา้มนําผลติภัณฑท์ีทํ่ามาจากพชื และเนื้อสตัวท์กุชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด  ไข่ เนื้อสัตว ์ไสก้รอกฯ 
เพือ่เป็นการป้องกันโรคตดิตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหลา่นี้ หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอัตราทีส่งูมาก 

  

 


