
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 



วนัแรก  กรุงเทพฯ – สนามบนิดอนเมอืง – นารติะ  

07.30 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนินานาชาตดิอนเมอืง ช ัน้ 3 อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคานเ์ตอรส์ายการบนิ AIR 

ASIA X เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการเชค็อนิ 

สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครือ่ง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ทีน่ ัง่ 

จดัทีน่ ัง่แบบ 3-3-3 มบีรกิารอาหารรอ้นเสริฟ์ท ัง้ขาไปและขากลบั 

(น า้หนกักระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซือ้น า้หนกัเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย) 

 
10.45 น. เหริฟ้าสูเ่มอืงนารติะ ประเทศญีปุ่่ น โดยเทีย่วบนิที ่XJ606 บรกิารอาหาร และเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 
19.00 น.   ถงึ เมอืงนารติะ ประเทศญีปุ่่ น หลังจากผ่านขัน้ตอนศลุกากรแลว้น าทา่นเดนิทางสูท่ีพั่ก 
พกัที ่ โรงแรม MARROAD INTERNATIONAL NARITA HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 

 

วนัทีส่อง นารติะ - พระใหญอุ่ชคิ ุไดบุตส ึ- ชอ้ปป้ิงโกเทมบะ เอา้ตเ์ล็ท - แวะเก็บภาพประทบัใจทุง่หญา้เซ็นโกคฮุาระ - 
อาบน า้แรธ่รรมชาต ิ+ ทานขาปูยกัษ ์

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากนั้นน าท่านเดนิทางสู ่จงัหวดัอบิาราก ิเพือ่สักการะ พระใหญ่อุชคิุ ไดบุตส ึ แห่งเมอืงอุชคิุ เป็นพระพุทธรูปที่มี

ขนาดใหญ่มาก มคีวามสงูถงึ 120 เมตร และยังไดรั้บการบันทกึจากกนิเนสบุ๊ควา่ เป็นรปูป้ันพระพทุธรูปปางยนืทีห่ลอ่จาก
ทองสัมฤทธิม์คีวามสงูทีส่ดุในโลก พระพุทธรปูปางยนืนี้ สงูเป็นอันดับ 3 ของโลกเลยทีเดยีว อีกทัง้ยังสามารถเขา้ไป
เยี่ยมชมดา้นในของพระพุทธรูปไดด้ว้ย ซึง่ภายในรปูป้ันจะแบ่งออกเป็น 5 ชัน้ แต่ละชัน้ของรูปป้ันจะมกีารจัดแสดงที่

แตกต่างกันออกไปคะ่ สามารถขึน้ลฟิทเ์พือ่ไปยังจุดชมววิทีต่ัง้อยู่บรเิวณหนา้อกของพระพุทธรปู มคีวามสงูประมาณ 85 
เมตร   ภายในบรเิวณวัดยังยังสามารถเดนิชมสวนดอกไม ้และสวนสัตวข์นาดเล็กทีม่ทีัง้กระรอก, กระตา่ย  เป็นตน้  ไม่

รวมคา่ขึน้ลฟิท ์ทา่นละ  400 เยน 
 

 
 

 



 
เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น าท่านอสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมชือ่ดังที ่โกเทมบะ แฟคทอรี ่เอา้ทเ์ล็ต แหลง่รวมสนิคา้น าเขา้และสนิคา้แบรนด์
ญี่ปุ่ นที่ดังไปทั่วโลก พบกับคอลเลคชั่นเสื้อผา้ใหม่ล่าสุด อาทิ MK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA 
ROWLEY ฯลฯ เลือกซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมยี่ห อ้ดังไดท้ี่รา้น BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, TUMOI, GAP, 

ARMANI ฯลฯ เลอืกดูเครือ่งประดับ และนาฬกิาหรอูย่าง TAG HEURE, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES 
ฯลฯรองเทา้แฟชัน่ HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ 
จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ทุง่หญา้เซ็นโกคฮุาระ เพือ่ชมความสวยงามทางธรรมชาตขิอง ดอกซูซูก ิเป็นทุง่หญา้ทีต่ดิ

อันดับหนึ่งในรอ้ยของทวิทัศน์ดอกไมท้ี่ดีที่สุดในคานากาวะ และยังเป็นหนึ่งในหา้สบิของจุดชมววิที่เยี่ยมที่สดุโดย
สามารถมองเห็นทุง่หญา้อันกวา้งใหญ่ทีก่ลายเป็นสเีหลอืงทอง เสมอืนขนนกพริว้ไสวเต็มทุง่ยามแสงอาทติยส์าดสอ่งใต ้

ทอ้งฟ้าอันสดใส เป็นอกีหนึง่สถานที ่ทีไ่มค่วรพลาดทีจ่ะแวะมาเก็บภาพสวยๆ ไวเ้ป็นภาพประทับใจอกีดว้ย 
 

 
 
หมายเหตุ : กรณีทุง่หญา้เซ็นโกคุฮาระ ลว่งหล่นหมดแลว้ บรษัิทขอสงวนวทิธิข์อสงวนสทิธิเ์ปลีย่นโปรแกรมทัวร ์โดย

น าท่านเดนิทางสู ่ สวนสนัตภิาพเฮวะโคเอน  สถานทีท่ีค่ณุสามารถมองเห็นภเูขาไฟฟูจไิดอ้ย่างเต็มตาจากสวนแหง่นี้ 
โดยดา้นบนจะมเีจดยีส์ขีาวทรงลังกา และบรเิวณรอบเจดยีใ์ชว้ธิเีจาะชอ่งหนา้ต่างและมพีระพทุธรปูประดษิฐานอยู่ทัง้ 4 
ดา้นของเจดยี  จุดเด่นของสวนนี้คอื รูปป้ันสงิห ์ทีไ่ดรั้บมอบมาจากประเทศตา่งๆ ทีนั่บถอืศาสนาพุทธประดับอยู่ ซ ึง่ถอื

เป็นสญัลักษณ์ของผูพ้ทิักษ์สถานทีศ่ักดิส์ทิธิต์ามความเชือ่แบบพทุธ 
พกัที ่  โรงแรม FUJI HAKONE LAND SCHOLE PLAZA หรอืระดบัเดยีวกนั 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม *** ใหท้า่นไดอ้ ิม่อรอ่ยกบัมือ้พเิศษทีม่ขีาปูยกัษใ์หท้า่นได้
ล ิม้ลองรสชาตปิูพรอ้มน า้จ ิม้สไตสญ์ีปุ่่นอยา่งจุใจ หลงัอาหารใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการแชน่ า้แรธ่รรมชาต ิ
เชือ่วา่ถา้ไดแ้ชน่ า้แรแ่ลว้ จะท าใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหติดขี ึน้ 

 

วนัทีส่าม ภูเขาไฟฟูจ ิ(ช ัน้ที ่5) - ศาลเจา้โคมติาเดะ - พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว - อุโมงคเ์มเป้ิล - ออิอน 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
น าท่านเดนิทางสู ่ภูเขาไฟฟูจ ิทีต่ัง้ตระหง่านอยูเ่หนือเกาะญี่ปุ่ นดว้ยความสงู3,776เมตร จากระดบัน ้าทะเล น าท่านขึน้
ชมความงามกันแบบใกลช้ดิ ยังบรเิวณ “ชัน้ 5” ของภเูขาไฟฟจู ิ(ขึน้อยู่กับสภาพภูมอิากาศ) เพือ่ชมทัศนียภาพโดยรอบ

ของภเูขาไฟที ่สามารถมอง เห็นทะเลสาบทัง้หา้กระจายอยู่โดยรอบ ใหท้่านไดส้ัมผัสอากาศอันบรสิทุธิบ์นยอดเขาฟูจ ิ
ถา่ยภาพทีร่ะลกึ กับภเูขาไฟทีไ่ดช้ือ่วา่มสีดัสว่นสวยงามทีส่ดุในโลก ซึง่เป็นภเูขาไฟทีย่ังดับไม่สนทิ และมคีวามสงูทีส่ดุ
ในประเทศญีปุ่่ น 



 
 
นอกจากนี้ดา้นหลังยังม ีศาลเจา้โคมติาเคะ ของศาสนาลัทธชินิโต เป็นทีส่กัาระบูชาและอธฐิานขอพร อกีทัง้ยังเป็นที่
ส าหรับบวงสรวงท่านเทนก ุโดยมคีวามเชือ่วา่ทีบ่รเิวณโดยรอบของฟจูซิังชัน้ 5 นี้ ถูกเรยีกวา่ “สวนของทา่นเทนกโุดยมี

ความเชือ่วา่ทีน่ี่มทีา่นเทนกปุกครองอยูน่ั่นเอง และยังวา่กันวา่ ศาลเจา้แหง่นี้มสีมบัตขิองทา่นเทนกหุลงเหลอือยูม่ากมาย 
อยา่งเชน่ ขวานขนาดใหญ่ทีม่นี ้าหนักกว่า 375 กโิลกรัมตกอยูท่ีพ่ืน้ในสวน ซึง่ในสมัยกอ่นมผีูค้นนยิมมาทดลองยกขวาน
นี้กันมากมาย เป็นตน้ 

 

 
 

 ส าหรับท่านทีห่ลงใหลในกลิน่หอมกรุ่นของกาแฟนั้น บรเิวณ
ดา้นหนา้ภูเขาไฟฟจูมิคีาเฟ่กาแฟไวบ้รกิารทกุๆทา่นใหใ้ชบ้รกิารไวด้ืม่
ด ่ารสชาตกิาแฟพรอ้มชมววิภูเขาไฟฟูจไิดอ้ย่างเพลดิเพลนิ หรอืจะ

เลอืกชอ้ปป้ิงของฝากผลติภัณฑข์องภเูขาไฟฟจูซิ ึง่มบีรกิารอยูท่ีภ่เูขา
ไฟฟูจทิีเ่ดยีวหาไม่ไดจ้ากทีไ่หนอกีแลว้ อาทเิช่น โคคา โคล่า ลาย
ภเูขาไฟฟจู ิอันลมิเิต็ด , น ้าแรธ่รรมชาตภิเูขาไฟฟูจ ิเป็นตน้ 



 
น าทา่นเยีย่มชม พพิธิภณัฑ ์EARTH QUAKE MUSEUM ทีจ่ าลองเรือ่งราวของภูเขาไฟฟจู ิและใหท้า่นไดส้มัผัสกับ

บรรยากาศของการจ าลองเรือ่งราวเกีย่วกับแผ่นดนิไหวทีเ่กดิขึน้ในประเทศญีปุ่่ น จากนั้นอิสระใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ของที่
ระลกึตามอัธยาศัย 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น าทา่นเดนิทางชม อุโมงคใ์บเมเป้ิล โมมจิ ิไคโร เป็นจุดชมใบไมเ้ปลีย่นทีส่วยงามบรเิวณทะเลสาบคาวากชูโิกะ ซึง่มี
ตน้เมเป้ิลอยูท่ัง้ 2 ฝ่ังของคลองน ้าทีเ่ปลีย่นสทีัง้สสีม้และสแีดง ใบทีแ่หง้แลว้ก็จะรว่งหลน่ลงทีค่ลองน ้า ท าใหท้ัง้ดา้นบน
และดา้นลา่งเต็มไปดว้ยใบเมเป้ิล จงึดเูหมอืนกับเป็นอโุมงคใ์บเมเป้ิลทีส่วยงามมาก** ซึง่โดยปกตอิโุมงคใ์บเมเป้ิลจะเริม่

บานในชว่งปลายเดอืนตลุาคม-ปลายพฤศจกิายนของทกุปี (ขึน้อยูก่ับสภาพอากาศ)** 
 

 
 
หมายเหตุ: หากอุโมงค์เมเป้ิล ใบไมเ้ปลี่ยนสไีม่มแีลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิป์รับโปรแกรมเที่ยว โดยน าท่าน 
เดนิทางสู ่หมู่บา้นโอชโินะฮคัไค ใหท้า่นเจาะลกึตามหาแหลง่น ้าบรสิทุธิจ์ากภูเขาไฟฟูจ ิทีเ่ป็นแหล่งน ้าตามธรรมชาติ

ตัง้อยูใ่นหมูบ่า้นโอชโินะ จ.ยามานช ิหรอืพดูในทางกลับกันคอืกลุม่น ้าผุดโอชโินะฮัคไค เพยีงกา้วแรกทีย่า่งเทา้เขา้ไปใน
หมู่บา้นก็สัมผัสไดถ้งึอากาศบรสิทุธิ ์และไอเย็นจากแหล่งน ้าธรรมชาตทิีม่ ีใหเ้ห็นอยู่ทุกมุม โดยในบ่อน ้าใสแจ๋วมปีลา
หลากหลายพันธุแ์หวกว่ายอย่างสบายอารมณ์  แต่ขอบอกเลยว่าน ้าแต่ละบ่อนั้นเย็นจับใจจนแอบสังสัยว่านอ้งปลาไม่

หนาวสะทา้นกันบา้งหรือ เพราะอุณหภูมใินน ้ าเฉลี่ยอยู่ที่ 10-12 องศาเซลเซียสนอกจากชมแลว้ก็ยังมีน ้ าผุดจาก
ธรรมชาตใิหต้ักดืม่ตามอัธยาศัย และทีส่ าคญั หมูบ่า้นโอชโินะยังเป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงสนิคา้โอทอปชัน้เยีย่มอกีดว้ย 
จากนั้นน าท่านอสิระชอ้ปป้ิง ณ หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ของนารติะ หา้งฯ ออิอน จสัโก ้ ซือ้ของฝากกอ่นกลับ อาท ิ

ขนมโมจ ิเบนโตะ ผลไม ้และ หากทา่นใดหลงไหลในรสชาดของคทิแคทชาเขยีวสามารถหาซือ้ไดท้ีน่ี่ไดเ้ลย **เพือ่ไม่
เป็นการเสยีเวลาชอ้ปป้ิงอสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั**  

พกัที ่ โรงแรม MARROAD INTERNATIONAL NARITA HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 

 

วนัทีส่ ี ่ ถา่ยรูปโตเกยีวสกายทร ี– วดัอาซากุสะ – สวนโชวะคแินน – ดวิตีฟ้ร ี–  ชนิจูกุ – สนามบนินารติะ 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
น าท่าน เก็บภาพประทบัใจกบัคู่กบัแลนดม์ารก์แห่งใหม่ของกรุงโตเกยีว ณ รมิแม่น า้สุมดิะ หอคอยโตเกยีว

สกายทร”ี (Tokyo Sky tree) หอสง่สัญญาณโทรคมนาคมทีส่งูทีส่ดุในโลก  เปิดใหบ้รกิารเมือ่วันที ่22 พฤษภาคม 
2555 โดยหอนี้มีความสูง 634 เมตร สรา้งดว้ยเทคนิคทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมอันทันสมัย ในช่วงที่เก ิด
แผ่นดนิไหวครัง้ใหญ่หอคอยแหง่นี้ไดพ้สิจูน์ใหเ้ห็นถงึโครงสรา้งทางสถาปัตยกรรมทีแ่ข็งแรงทนทาน เพราะไมเ่กดิความ

เสยีหายแมแ้ตน่อ้ย  



 

 
 

น าท่านเดนิทางสูโ่ตเกยีว น าท่านชม วดัอาซากุสะ วัดทีเ่ก่าแก่ทีส่ดุในกรุงโตเกยีว เขา้นมัสการขอพรจากพระพทุธรูป
เจา้แม่กวนอมิทองค า  นอกจากนั้นท่านยังจะไดพ้บเก็บภาพประทับใจกับโคมไฟขนาดยักษ์ทีม่คีวามสงูถงึ 4.5 เมตรซึง่

แขวนอยูบ่รเิวณประตทูางเขา้วัด และยังสามารถเลอืกซือ้เครือ่งรางของขลังไดภ้ายในวัด ฯลฯ  
 

 
 

หรอืเพลดิเพลนิกับ ถนนนาคามเิซ ถนนชอ้ปป้ิงทีม่ ีชือ่เสยีงของวัด มรีา้นขายของทีร่ะลกึมากมายไมว่า่จะเป็นเครือ่งราง
ของขลัง ของเล่นโบราณ และตบทา้ยดว้ยรา้นขายขนมทีค่นญี่ปุ่ น มายังวัดแหง่นี้ตอ้งมาตอ่ควิกันเพือ่ลิม้ลองกับรสชาด
สดุแสนอรอ่ย  

 



 

นอกจากวัดอาสากุซะจะเป็นวัดที่เก่าแก่ของญี่ปุ่ น
แลว้ ถนนชอ้ปป้ิงนาคามเิซก็ยังเป็นถนนชอ้ปป้ิงทีม่ชี ือ่เสยีง

ของวัดอีกดว้ยแลว้จะไม่ใหม้ขีนมขึน้ชือ่ของวัดไดอ้ย่างไร 
ขนาดองคจั์กรพรรดิย์ังรับสัง่คนสนทิใหม้าซือ้ทีน่ี่!!! เมนูนัน้ก็

คอื “เมล่อนปัง” เป็นขนมปังแบบดัง้เดมิของญี่ปุ่ น บางคน
อาจจะเขา้ใจผดิว่าเป็นขนมปังสอดไสเ้มล่อน แต่จรงิๆแลว้
คอืขนมปังอบแลว้ยดา้นบนมลีายแตกๆ ซึง่เหมอืนผวิเมลอ่น

ของญี่ปุ่ น เป็นทีม่าของชือ่ “เมล่อนปัง” น่ันเอง ซึง่ปกตกิ็จะ
หาทานไดท้ั่วไปแมก้ระทั่งในรา้นสะดวกซือ้ตา่งๆ แตท่ีข่ ึน้ชือ่
ก็ตอ้งยกใหร้า้น Asakusa Kagetsu-do ที่ขายเมล่อนปังรส

ดัง้เดมิและซอฟครมีหลากรส ที่รา้นนี้จะท าใหม่ๆอบเสร็จ
จากเตารอ้นๆ ขนมเมล่อนปังจะกรอบนอกนุ่มใน หวานก าลัง
ดซี ึง่เป็นเมนูแนะน าทีม่าถงึวัดอาซากสุะแลว้ตอ้งลอง หา้มพลาดกันเลยทเีดยีว 

เทีย่ง อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่สวนโชวะคเินน ถกูสรา้งขึน้เพือ่เป็นการเฉลมิฉลองครบรอบ 50 ปี ของจักรพรรดโิชวะ มขีนาด
ใหญ่ถงึ 16,300 เอเคอร ์ภายในแบ่งโซนออกเป็น 2-3 สวน โดยเชือ่มต่อกันดว้ยเสน้ทางส าหรับเดนิเทา้และจักรยาน 

โดยทกุทา่นจะไดช้มตน้กงิโกะและตน้เมเป้ิลลอ้มรอบสวนญีปุ่่ น ทีม่สีเีหลอืงอรา่มและแดงอวดโฉมทั่วทัง้พืน้ที ่(ขึน้อยูก่ับ
สภาพอากาศ) ซึง่จะสวยงามมากในชว่งในฤดใูบไมร้ว่ง จงึเป็นสถานทีท่ีน่ยิมมักมาเดนิเลน่พักผ่อน, อา่นหนังสอื, ปิคนกิ, 
ท าบาบคีวิ, ดนูก, ป่ันจักรยาน, พายเรอื, ออกก าลังกาย, และกจิกรรมอืน่ๆ 

 

 
 



หมายเหตุ : กรณีใบแป๊ะก๊วยไม่เปลีย่นสหีรอืล่วงหล่นหมดแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธเ์ปลีย่นโปรแกรมทัวร ์โดยน า
ท่านเดนิทางสู่ ศาลเจา้เมจ ิเป็นศาลเจา้หลวงในศาสนาชนิโต ทีส่รา้งขึน้เพือ่อุทศิและเป็นที่สถติวญิญาณขององค์

สมเด็จพระจักรพรรดเิมจ ิซึง่เป็นจักรพรรดทิีม่คีวามส าคัญกับประเทศญี่ปุ่ นยคุปัจจุบันเป็นอยา่งยิง่ และไดรั้บความเคารพ
จากชาวญีปุ่่ นยคุปัจจุบันมากทีส่ดุ 
จากนัน้น าทา่นชอ้ปป้ิงสนิคา้เครือ่งส าอางค ์อาหารเสรมิ เครือ่งประดับคุณภาพดทีีร่า้นคา้ปลอดภาษ ีณ ดวิตฟีร ี อสิระ

ใหท้า่นไดเ้ลอืกชอ้ปป้ิงยา่นดัง ยา่นชนิจุกุ ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกับการจับจ่ายซือ้สนิคา้นานาชนดิ ไดจ้ากทีน่ี่ ไมว่า่จะ
เป็น รา้นซานรโิอะ รา้นขายเครือ่งอเิลคทรอนกิส ์กลอ้งถ่ายรูปดจิติอล นาฬกิา เครือ่งส าอาง ต่างๆ กนัทีร่า้น 
MATSUMOTO แหล่งรวมเหลา่บรรดาเครือ่งส าอางมากมาย อาท ิมารค์เตา้หู,้ โฟมลา้งหนา้ WHIP FOAM ที่

ราคาถูกกว่าบา้นเรา 3 เทา่, ครมีกนัแดดชเิซโด ้แอนเนสซ่าทีค่นไทยรูจ้กัเป็นอยา่งด ี และสนิคา้อืน่ ๆ  หรอืให้
ทา่นไดส้นุกกบัการเลอืกซื้อสนิคา้ แบรนดด์งัอาท ิLOUIS VULTTON, UNIQLO, กระเป๋าสุดฮติ BAO BAO 

ISSEY MIYAKE, เสือ้ COMME DES GARCONS, H&M หรอืเลือกซื้อรองเทา้ หลากหลายแบรนดด์งั อาท ิ
NIKE, CONVERSE, NEW BALANCE, REEBOK ฯลฯ ไดท้ีร่า้น ABC MART **อสิระอาหารเย็นเพื่อไม่เป็น
การรบกวนเวลาชอ้ปป้ิง**  ไดเ้วลาสมควรน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนินารติะเพือ่เดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ 

 

 
 

20.15 น. เหริฟ้าสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิแอร ์เอเชยี เอ็กซ ์เทีย่วบนิที ่XJ607 บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 
 

วนัทีห่า้  กรุงเทพฯ 

 
01.25 น. ถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 

 

 
 

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

** ขอขอบพระคณุทีเ่ลอืกใชบ้รกิาร ** 

 

 

 

 

 



อตัราคา่บรกิาร ** บรกิารน า้ดืม่วนัละ 1 ขวดในวนัทีม่รีายการทอ่งเทีย่ว** 

 

 
ก าหนดการเดนิทาง 

 

ผูใ้หญห่อ้งละ 

2-3 ทา่น 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 

ราคาทวัรไ์มร่วม

ต ัว๋ 

01 – 05 พฤศจกิายน 2562 25,999 8,000 16,999 

02 – 06 พฤศจกิายน 2562 25,999 8,000 16,999 

06 – 10 พฤศจกิายน 2562 24,999 8,000 15,999 

07 – 11 พฤศจกิายน 2562 24,999 8,000 15,999 

08 – 12 พฤศจกิายน 2562 25,999 8,000 16,999 

09 – 13 พฤศจกิายน 2562 24,999 8,000 15,999 

13 – 17 พฤศจกิายน 2562 24,999 8,000 15,999 

14 – 18 พฤศจกิายน 2562 25,999 8,000 16,999 

15 – 19 พฤศจกิายน 2562 24,999 8,000 15,999 

16 – 20 พฤศจกิายน 2562 25,999 8,000 16,999 

20 – 24 พฤศจกิายน 2562 24,999 8,000 15,999 

21 – 25 พฤศจกิายน 2562 25,999 8,000 16,999 

22 – 26 พฤศจกิายน 2562 25,999 8,000 16,999 

23 – 27 พฤศจกิายน 2562 25,999 8,000 16,999 

27 พ.ย. – 01 ธ.ค. 2562 24,999 8,000 15,999 

28 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2562 25,999 8,000 16,999 

29 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2562 25,999 8,000 16,999 

30 พ.ย. – 04 ธ.ค. 2562 25,999 8,000 16,999 

 
 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่ว ทา่นละ 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

** ราคาเด็กอายไุมถ่งึ 2 ขวบ 10,000 บาท 
กรุณาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธ ิใ์นการคนืมดัจ าท ัง้หมด เนือ่งจาก
ทางบรษิทัฯ ไดช้ าระคา่ต ัว๋เครือ่งบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทีเ่รยีบรอ้ย ยกเวน้คา่ภาษนี า้มนัทีย่งัมไิดช้ าระ คา่ทวัรส์่วนที่

เหลอื กรุณาช าระ 21 วนักอ่นการเดนิทาง 
 
หมายเหต ุ 1. ต ัว๋เมือ่ออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนือ่งจากเงือ่นไขของสายการบนิ 

 2. คา่ทวัรไ์มม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่ 
 
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่นไมเ่กนิ 15 วนั ไมว่า่จะ

ดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมี
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้
 

1. ต ัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
2. สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่นได ้(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ น (เชน่ คนรูจ้กั โรงแรม และอืน่ๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ    คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.  คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่น  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ    คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกันอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 



 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 ค่าธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญี่ปุ่ น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญี่ปุ่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ใน

ประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วัน) **ถา้กรณีทีท่างรัฐบาลประกาศใหก้ลับมาใชว้ซีา่      ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายในการท าวซีา่เพิม่ ทา่นละ 

1,700 บาท** 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกัรดี มนิิ

บารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

 คา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

 ค่าธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญี่ปุ่ น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญี่ปุ่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ใน

ประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วัน) 

เงือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมัดจ าเป็นเงนิจ านวน 10,000 บาทตอ่ทา่นเพือ่ส ารองทีน่ั่ง  

2. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วัน กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจน
ซี่ไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถ้ือว่า

นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศุกร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาล

ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี(่ผูม้ชี ือ่ในเอกสาร
การจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึ่งเพือ่แจง้ยกเลกิการจองกับทาง

บรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์
อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่ท าเรือ่งขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอื

มอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิคา่บรกิารต่างๆ และหนา้สมดุบัญชธีนาคารทีต่อ้งการให ้
น าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 
2.1 ยกเลกิก่อนวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของค่าบรกิารที่ช าระแลว้ ***ในกรณีทีว่นัเดนิ

ทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั 
2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 
2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 

ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากคา่บรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจัดการน าเทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว เชน่ 
การส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงื่อนไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ 

หรอืผ่านตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศุกร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาล

ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  

 
เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธ
การเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลิกการเดนิทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ

นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 10 วันกอ่นการ
เดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทาง
นอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 



4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง 
และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการ

ช าระเงนิมัดจ า 
5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ 

และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญ่เป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิ
ของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวัิต ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของ
สมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนั้น ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น
การปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ 

คา่ประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  
8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้  

 
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
1. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกันทกุชิน้ไมเ่กนิ 

1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์
อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านั้น ถา้สิง่ของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่
โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

 
2. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใต ้
ทอ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

3. ประเทศญี่ปุ่ น มกีฎหมายหา้มน าผลติภัณฑท์ีท่ ามาจากพชื และเนื้อสัตวท์ุกชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด  ไข ่เนื้อสัตว ์ไสก้รอกฯ 
เพือ่เป็นการป้องกันโรคตดิตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหลา่นี้ หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอัตราทีส่งูมาก 

  

 
 


