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Tokyo Fuji Kamakura Nikko  
Edo wonderland  

6 วนั 4 คืน สายการบินไทย แอร์เอเชียเอก็ซ์(XJ) 
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ไฮไลท์... เทีย่วครบทุกวันไม่มีฟรีเดย์ ในราคาเกนิคุ้ม 
ครบสุดยอดสถานทีไ่ฮไลท์ ในภูมิภาคคนัโต  

1.ย้อนยคุสู่เมืองโบราณ สัมผัสบรรยากาศญีปุ่่ นดัง้เดมิ ณ. “หมู่บ้านเอโดะ 
วันเดอร์แลนด์” ชมโชว์  นินจาน่าตื่นเต้น และโออิรันอันงดงาม            
2.ช้อปป้ิงจใุจ ในทุกทีย่่านช้อปป้ิงดงัแห่งโตเกยีว โอไดบะ,ชินจกู ุ,อิออน  
3.ลิ้มรสเมนูพเิศษ.... “ขาปูยกัษ์” อันเลือ่งช่ือแห่งดนิแดนอาทติย์อุทยั 
4.พกัผ่อนเต็มอ่ิม กบั ออนเซ็นหรือ น ้าแร่ร้อนธรรมชาติสไตล์ญีปุ่่ น 
5.พกัในเมืองหลวง “มหานครโตเกยีว” อย่างเต็มอิ่มถงึ 2 คนื 

6.สักการะ “หลวงพ่อโตแห่งเมืองคามาครุะ” และ “ศาลเจ้าโทดชก”ุ 
 

 

 

ก าหนดการเดนิทาง :  
วนัที1่1-16,12-17,13-18,14-19,15-20, 16-21,17-22,18-23 พฤษภาคม 60  ราคา 34,999.- 

วนัที1่9-24,20-2521-26,22-27,23-28,24-29,25-30,26-31พ.ค.27พ.ค.-1ม.ิย.   ราคา 34,999.- 

วนัที2่9พ.ค.-3ม.ิย.,31พ.ค. -5ม.ิย.       ราคา 34,999.- 

วนัที0่2-07,7-12,9-14,14-19,16-21,21-26,23-28,28ม.ิย.-3ก.ค.,30ม.ิย.-5ก.ค.  ราคา 33,999.- 
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หมายเหตุ : *ราคานีไ้ม่รวมค่าทิปไกด์+คนขบัท่านละ 5,000 เยน /ทริป* 

(เกบ็ทปิก่อนการเดินทางณ.สนามบินดอนเมือง) 

วนั โปรแกรมการเดินทาง เช้า เทีย่ง ค ่า โรงแรมทีพ่กั 

1 กรุงเทพฯ ดอนเมือง – นาริตะ- เขา้โรงแรมท่ีพกั X ✈ X 
NARITA TOYOKO INN 

HOTELหรือเทียบเท่า 

2 นาริตะ-อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่-ล่องเรือทะเลสาบอาชิ- หุบเขา
โอวาคุดานิ-ชอ้ปป้ิงโกะเทมบะเอาทเ์ลท -อาบน ้าแร่ 

O O O 
SUN PLAZA ONSEN HOTEL 
หรือเทียบเท่า 

3 
ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น5 ข้ึนอยูก่บัสภาพอากาศ)– ศูนยจ์  าลอง
แผน่ดินไหว - หลวงพอ่โตคามาคุระ - พิพิธภณัฑร์าเมน  
โตเกียว  

O O X 
KICHIJOCHI HOTELห รื อ
เทียบเท่า 

4 โตเกียว-นิกโก-้ศาลเจา้โทโชกุ-เอโดะ วนัเดอร์แลนด์--ชอ้ปป้ิง
ชินจุกุ 

O X X 
KICHIJOCHI HOTELห รื อ
เทียบเท่า 

5 วดัอาซะกุซะ-โอไดบะ– ชอ้ปป้ิงอิออน - นาริตะ O X ✈  

6 กรุงเทพฯ X   

 

วนัแรกของการเดินทาง    กรุงเทพ – นาริตะ 

08.00 น. คณะมาพร้อมกนัท่ี สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 เคาน์เตอร์ 4 สายการบินไทยแอร์เอเชียเอก็ซ์ (Thai 

 Air Asia X) เช็คอินกรุ๊ปของสายการบินโดยมีเจา้หนา้ท่ี ใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวก 

10.45 น. 

 

ออกเดินทางสู่ เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่นโดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเอก็ซ์ เทีย่วบินที ่ 

XJ 606 *ขอสงวนสิทธ์ิในการเลือกท่ีนัง่บนเคร่ือง เน่ืองจากตอ้งเป็นไปตามระบบของสายการบินซ่ึง

ระบบการจองท่ีนัง่เป็นแบบสุ่มท่ีนัง่วา่ง หากท่านมีความประสงคท่ี์จะระบุท่ีนัง่บนเคร่ือง หรือเปล่ียนท่ีนัง่ 

จะมีค่าใชจ่้ายเพิ่มเติม สามารถดูอตัราค่าบริการไดจ้ากทา้ยรายการน้ี* (บริการอาหารร้อนบนเคร่ือง) 

19.00 น. เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญีปุ่่น หลงัจากผา่นขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร...
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เรียบร้อยแลว้ น าท่านเดินทางสู่ เขา้สู่โรงแรมท่ีพกั 

ทีพ่กั NARITA GATEWAY  HOTEL หรือเทยีบเท่า [ระดับ 3 ดาว] 

วนัทีส่องของการเดินทาง     นาริตะ-อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่-ล่องเรือทะเลสาบอาชิ- หุบเขาโอวาคุดานิ- 

                                             ช้อปป้ิงโกเทมบะ เอาท์เลท –อาบน า้แร่  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ น าท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ตั้งอยูใ่นจงัหวดัคะนะงะวะ ช่ือเสียงในดา้น

น ้าพุร้อนซ่ึงเกิดจากความร้อนของภูเขาไฟรวมทั้งยงัมีทิวทศัน์ของภูเขาไฟฟูจิท่ีสวยงาม น าท่าน ล่องเรือ

ทะเลสาบอาชิ ซ่ึงไดก่้อตวัจากลาวาของภูเขาไฟ ท่านจะไดส้ัมผสักบัทศันียภาพท่ีสวยงามดัง่ภาพวาด

สะทอ้นลงสู่ทะเลสาบเปรียบดัง่สะทอ้นจากกระจกใสบานใหญ่  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

บ่าย จากนั้นเดินทางโดยรถโคช้สู่ หุบเขาโอวาคุดานิ ท่ียงัครุกรุ่นดว้ยควนัจากบ่อก ามะถนัเดือดอยูต่ลอดเวลา 

ชมบ่อน ้าแร่ก ามะถนัซ่ึงสามารถตม้ไข่ใหสุ้กได ้โดยชาวญ่ีปุ่นมีความเช่ือวา่หากไดท้านไข่ด าหน่ึงฟองจะ

สามารถท าใหอ้ายยุนืยาวข้ึนอีกประมาณ 7 ปี จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ โกเทมบะพรีเมี่ยมเอ้าท์เลท ท่ี

รวบรวมแบรนด์ระดบัโลกมาไวด้ว้ยกนับนหุบเขาริม Tomei Expressway ท่ีเช่ือมระหวา่ง ภูเขาไฟฟูจิ-

อุทยานแห่งชาติฮาโกน่กบัมหานครโตเกียว ใหท้่านไดอิ้สระกบัการเลือกซ้ือเลือกชมสินคา้ท่ีไดร้วบรวม

กวา่ 165 แบรนดด์งัไม่วา่จะเป็น  Coach , Bally , Diesel , Gucci , Zara, Hugo Boss, Versace, Yves Saint 

Laurent Rive Gauche, Gap และอีกมากมาย หมวดสินคา้ Intimate Apparel ไดแ้ก่ Kid Blue และ Triumph 

หมวดสินคา้ Home Fashion ไดแ้ก่ Bodum, Fragrance Outlet  และ Richard Ginori เป็นตน้ นอกจากน้ียงัมี

หมวดสินคา้อ่ืนๆ อยา่งรองเทา้ กระเป๋า เส้ือผา้เด็ก ซ่ึงของทุกช้ินเป็นของแท ้และราคาถูกกวา่ใน

หา้งสรรพสินคา้ท่ีรวมไวใ้นพื้นท่ีกวา่ 400,000 ตารางฟุต ถือเป็นสวรรคแ์ห่งการชอ้ปป้ิงของคนญ่ีปุ่น

โดยเฉพาะ น าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารของโรงแรม  **พเิศษ เมนูขาปูยกัษ์ ** 

หลงัอาหารให้ท่านได้ผ่อนคลายกบัการแช่น า้แร่ธรรมชาติเพ่ือผ่อนคลายความเม่ือยล้าและจะท าให้

ผวิพรรณสวยงาม และยงัช่วยให้ระบบหมุนเวยีนโลหิตดีอกีด้วย 

ทีพ่กั SUN PLAZA ONSEN HOTEL หรือเทยีบเท่า  [ระดับ 3 ดาว] 

วนัทีส่ามของการเดินทาง     ภูเขาไฟฟูจิ (ช้ัน5 ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ)– ศูนย์จ าลองแผ่นดินไหว –  

                                             หลวงพ่อโตคามาคุระ  พพิธิภัณฑ์ราเมน - โตเกยีว 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 น าท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ ท่ีมีความสูงเหนือจากระดบัน ้าทะเล 3,776 เมตร ภูเขาท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกั

ไปทัว่โลกในเร่ืองความสวยงามท่ีธรรมชาติไดม้อบมาให้อยา่งลงตวั และยงัถือวา่เป็นสัญลกัษณ์หน่ึงของ

ประเทศญ่ีปุ่น ทั้งยงัเป็นจุดมุ่งหมายของนกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีมาเยอืนญ่ีปุ่นตลอดทุกฤดูกาล น าท่านขึน้สู่

ช้ันที ่5 ของภูเขาไฟฟูจิ (ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ ขอสงวนสิทธ์ิไม่ขึน้ ในกรณีทีอ่ากาศไม่เอือ้อ านวย หรือ 

ทางขึน้ปิด) ท่ีทุกท่านจะไดเ้ห็นถึงความสวยงามของตวัภูเขาและววิโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิ และสัมผสั

กบัความหนาวเยน็ ใหทุ้กท่านไดถ่้ายภาพความประทบัใจเก็บไว ้และเลือกซ้ือสินคา้ของท่ีระลึกซ่ึงเป็น

สัญลกัษณ์รูปภูเขาไฟฟูจิในหลากหลายบรรยากาศไดอี้กดว้ย 
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จากนั้นน าท่านชม ศูนย์จ าลองแผ่นดินไหว ตั้งอยูบ่ริเวณใกล้ๆ  กบัเขตภูเขาไฟฟูจิ ภายในมีห้องจดัแสดง

ข้อมูลการประทุของภูเขาไฟจากทุกมุมโลก ห้องแสดงภาพแผ่นดินไหว ห้องแสดงเหตุการณ์หลัง

แผ่นดินไหว ห้องจ าลองแผ่นดินไหว ห้องอุทกภยั ห้องเขาวงกตกระจก นอกจากน้ียงัมีโซนถ่ายภาพกบั

ภูเขาไฟฟูจิ โซนความรู้ต่างๆ และ โซนช็อปป้ิงสินคา้งานฝีมือญ่ีปุ่นต่างๆ เช่นมีดแบบดั้งเดิม ผลิตภณัฑ์

เคร่ืองป้ันดินเผา เคร่ืองส าอาง และ ของฝากอีกมากมาย 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองคามาคุระ สักการะส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิอนัเป็นท่ีเคารพทั้งชาวญ่ีปุ่นและชาวพุทธรวมทั้ง
นกัท่องเท่ียวจากทัว่โลก รู้จกักดนัดีดงั
ปรากฏในภาพสัญลกัษณ์อีกแห่งหน่ึง
ของประเทศญ่ีปุ่นท่ีมีองคพ์ระประทาน
ของวัดเป็นหลวงพ่อโตขนาดใหญ่
ประดิษฐานอยู่ ณ ลานท่ีโล่งแจ้งใน
ปัจจุบัน  จากนั้ นน าท่ าน เดินทางสู่ 
พิพิธภัณฑ์ราเมน แหล่งรวมร้านราเมน
ช่ือดังจากทั่วประเทศญ่ี ปุ่น ท่ีน ามา
รวมกัน ไว้ภ ายในพิ พิ ธภัณฑ์ ท่ี จัด
บรรยากาศเป็นแบบยคุเอโดะให้ท่านไดถ่้ายรูปและยอ้นยคุไปสู่ยคุเร่ิมแรกแห่งมหานครโตเกียวในอดีต มี
กิจกรรมสนุกสนาน และให้ท่านได้เลือกล้ิมรสชาติราเมนช่ือดังต่างๆได้ตามอัธยาศยัด้วยเคร่ืองซ้ือ
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อตัโนมติัท่ีมีจดับริการอยูทุ่กหนา้ร้านไดอ้ยา่งง่ายดาย  
ค ่า อสิระรับประทานอาหารค ่าอสิระตามอธัยาศัย 

ทีพ่กั KICHIJOCHI HOTEL OR APA HOTEL หรือเทยีบเท่า  [ระดับ 3 ดาว] 

 

วนัทีส่ี่ของการเดินทาง     โตเกยีว-นิกโก้-ศาลเจ้าโทโชกุ-เอโดะ วนัเดอร์แลนด์-ช้อปป้ิงชินจุกุ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดินทางสู่จังหวัดโทะจิงิ เดินทางสู่เมืองนิก

โก้… เป็นเมืองเก่าเล็ก ยุคเอโดะ ท่ียงัคงความเป็น

ญ่ีปุ่นแบบดั้งเดิมไวไ้ดดี้ อยูห่่างจากกรุงโตเกียวไป

ทางทิศเหนือประมาณ 140 กิโลเมตร เป็นเมืองหนา้

ด่านของโตเกียว รุ่งเรืองในสมัยโชกุนโตกุกาว่า 

เพราะนิกโกเ้ป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีสวยงามติดอนัดบั

ของญ่ีปุ่น มีธรรมชาติสวยงามและมีโบราณสถานท่ีอยูใ่น UNESCO World Heritage List  

น าท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าโทโชกุ เป็นศาลเจา้ลทัธิชินโตท่ีสร้างข้ึนเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานในการร าลึกถึงโช

กุนล าดบัท่ี 1 ของรัฐบาลทหารในยคุเอโดะ นัน่ก็คือโชกุนโทคุกาวะ อิเอยะสึ ตั้งอยูใ่นเมืองนิกโกทางตอน

เหนือของภูมิภาคคันโตบนเกาะฮอนชู ซ่ึงภายในประกอบด้วยอาคารทั้ งหมด 42 หลัง นอกจากนั้ น

ทางดา้นซา้ยของทางเขา้ศาลเจา้ยงัมีเจดีย ์5 ชั้น ซ่ึงสร้างข้ึนเม่ือปี 1650 โดยชั้นแรกมีลวดลายภาพแกะสลกั 

12 จกัรราศีตามความเช่ือของจีนโบราณ และถดัจากนั้นคือศาลาไมเ้ก่าอนัมีรูปสลกัท่ีมีช่ือเสียงอยา่งมาก 

อนัเป็นผลงานของฮิดาริ จินโกโร่ 
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จากนั้นเดินทางสู่ หมู่บ้าน เอโดะ วนัเดอร์

แลนด์ หรือหมู่บา้นจ าลองยคุเอโดะ ใหท้่าน

ไดส้ัมผสับรรยากาศญ่ีปุ่นแต่งตวัตามแบบ

ฉบบัคนสมยัเอโดะ รวมไปถึงบา้นเรือน 

กิจกรรมภายในมากมาย ท่ีให้นกัท่องเท่ียวได้

ร่วมสนุก อาหารการกิน วถีิชีวติคนสมยัเก่า 

และท่ีส าคญัมีการแสดงต่างๆท่ีไม่ท าให้

นกัท่องเท่ียวตอ้งผดิหวงั  

 *** เพ่ือให้ท่านได้สนุกสนานอย่างเต็มทีจึ่งไม่มีบริการอาหารกลางวนั 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองโตเกียว จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ย่านช้อปป้ิงชินจุกุ ให้ท่านอิสระและเพลิดเพลิน

กบัการช้อปป้ิงสินคา้มากมายและ เคร่ืองใช้ ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เคร่ืองเล่นเกมส์ หรือ

สินค้าท่ีจะเอาใจคุณผู ้หญิงด้วย กระเป๋า รองเท้า เส้ือผ้า  แบรนด์เนม เส้ือผ้าแฟชั่นส าหรับวยัรุ่น 

เคร่ืองส าอางยีห่อ้ดงัของญ่ีปุ่นไม่วา่จะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอ่ืนๆอีกมากมาย 

*** เพ่ือให้ท่านได้สนุกสนานอย่างเต็มทีจึ่งไม่มีบริการอาหารเยน็ 

ทีพ่กั KICHIJOCHI HOTEL OR APA HOTELหรือเทยีบเท่า  [ระดับ 3 ดาว] 

วนัทีห้่าของการเดินทาง     โตเกยีว-วดัอาซะกุซะ-โอไดบะ– ช้อปป้ิงออิอน – นาริตะ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 น าท่านเดินทางสู่ วัดอาซะกุซะ วดัท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในโตเกียว น าท่านนมสัการขอพรจากพระพุทธรูปเจา้แม่

กวนอิมทองค า นอกจากนั้นท่านยงัจะได้พบกบัโคมไฟขนาดยกัษ์ท่ีมีความสูงถึง 4.5 เมตรซ่ึงแขวนอยู่

บริเวณประตูทางเขา้วดั และยงัสามารถเลือกซ้ือเคร่ืองรางของขลงัไดภ้ายในวดั ฯลฯ 
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จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ โอไดบะ เป็นเมืองท่ีเกิดจากการน าขยะมาถมทะเลจนกลายเป็นเกาะขนาดใหญ่

บริเวณอ่าวโตเกียวเพื่อประโยชน์ในการป้องกนัประเทศ แต่ปัจจุบนัโอไดบะไดก้ลายมาเป็นเขตเศรษฐกิจ

แห่งของประเทศ เน่ืองจากเต็มไปด้วยร้านคา้กว่า 150 ร้าน โซนอาหาร ห้างสรรพสินคา้ และอ่ืนๆ อีก

มากมาย นอกจากนั้นยงัเต็มไปดว้ยสถานท่ีท่องเท่ียวหลากหลายดว้ยฝีมือของมนุษย ์ไม่วา่จะเป็นสะพาน

สายรุ้ง เป็นตน้ ส่วนการเดินทางมาท่ีน่ีก็สะดวกสบาย จึงไม่แปลกหากท่ีน่ีคือสถานท่ีท่องเท่ียวสุดฮิตของ

นกัท่องเท่ียวทั้งในและต่างประเทศ 

*** เพื่อใหท้่านไดส้นุกสนานอยา่งเตม็ท่ีจึงไม่มีบริการอาหารกลางวนั 

 

น าท่านเดินทางสู่ อิออนพลาซ่า นาริตะ เป็นศูนยค์า้ปลีก และมีสินคา้หลากหลายชนิดจ าหน่ายในราคาท่ี
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กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอยีดทุกข้อ 

หมายเหตุ 
  

1. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวิสัยท่ีทาง 
บริษทัฯ ไม่สามารถควบคุมได ้เช่น การนดัหยดุงาน, จลาจล,การล่าชา้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน รวมถึงกรณี
ท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาต
ให้เขา้เมือง รวมทั้งในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้ าเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธ
การเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง      
2. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
3. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
4. กรณีท่ีคณะไม่ครบจ านวน 15 ท่าน ทางบริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ  
จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ 14 วนัก่อนการเดินทาง  
5. เม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัร์ ทางบริษทัฯจะถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของหมายเหตุทุก
ขอ้แลว้ 

 
ในกรณีทีลู่กค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ 

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผดิชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งส้ิน 

 

ไม่แพง ทั้งสินคา้อุปโภคและบริโภค โดยภายในห้างอิออนนั้นประกอบไปด้วยส่วนของดีพาร์ทเมนท์

สโตร์ซ่ึงก็คือห้างจสัโก้ และส่วนท่ีเป็นพลาซ่าหรือร้านค้าย่อย นอกจากนั้นยงัมีร้านอาหารให้เลือก

รับประทานมากมาย แต่ส่วนใหญ่จะเป็น ร้านอาหารประเภทฟาสตฟู้์ดท่ีสะดวกและราคาไม่แพงมากนกั 

*** เพื่อใหท้่านไดส้นุกสนานอยา่งเตม็ท่ีจึงไม่มีบริการอาหารเยน็  

สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่สนามบินนาริตะ เพื่อท าการเช็คอิน 

20.15 น. ออกเดินทางจากสนามบินนาริตะ  สู่สนามบินดอนเมืองโดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ (Thai 

 Air Asia X) เท่ียวบิน XJ607 (บริการอาหารร้อนบนเคร่ือง) 

วนัทีห่กของการเดินทาง     กรุงเทพฯ 

00.55 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง ประเทศไทยโดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
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โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนีขึ้น้อยู่กบัสภาวะอากาศ 
และเหตุสุดวสัิยต่าง ๆ ทีไ่ม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะค านึงถึงผลประโยชน์และ 

ความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นส าคัญ 

 

 

Tokyo Fuji Kamakura Nikko Edo wonderland 
6 วนั 4 คืน 

สายการบนิไทย แอร์เอเชียเอก็ซ์ (XJ) 

 
ก าหนดการเดนิทาง 

ผู้ใหญ่พกั
ห้องละ 2 
ท่าน 

เดก็มีเตยีง
พกักบั
ผู้ใหญ่ 2 
ท่าน 

 

เดก็ไม่มี
เตยีงพกักบั
ผู้ใหญ่ 2 
ท่าน 

 

พกัเดีย่ว
เพิม่ 

เดือน พฤษภาคม 60 
วนัที0่7-12,08-13,09-14 พ.ค. 

36,999.- 36,999.- 35,999.- 7,900.- 

เดือน พฤษภาคม 60 
วนัที1่1-16,12-17,13-18,14-19,15-20 พ.ค.         
วนัที1่6-21,17-22,18-23,19-24,20-25 พ.ค. 
วนัที2่1-26,22-27,23-28,24-29,25-30พ.ค.           
วนัที ่26-31พ.ค., 27พ.ค.-1ม.ิย.  
วนัที2่9พ.ค.-3 ม.ิย.,31พ.ค. -5ม.ิย. 

34,999.- 34,999.- 33,999.- 7,900.- 

เดือน มถุินายน 60 33,999.- 33,999.- 32,999.- 7,900.- 
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วนัที0่2-07,7-12,9-14,14-19,16-21ม.ิย. 
วนัที2่1-26,23-28,28ม.ิย.-3ก.ค. 
วนัที3่0ม.ิย.-5ก.ค. 

 

*** ราคาเดก็ทารก [เดก็อายุไม่เกนิ 2 ขวบ] 6,000 บาท / ท่าน *** 
***ราคาทัวร์ข้างต้นยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ 

ท่านละ 5,000 เยน /ทริป/ต่อท่าน***(เกบ็ทิปก่อนการเดนิทางณ.สนามบินดอนเมือง) 
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 

 
 

 
สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ใชร้ะบบการจองท่ีนัง่เป็นแบบสุ่มท่ีนัง่วา่ง อาจจะท าใหค้รอบครัวท่ีมาดว้ยกนัไม่ไดน้ัง่
ติดกนั หากลูกคา้เท่าไดป้ระสงคจ์ะจองท่ีนัง่ติดกนัจะมีรายละเอียดการค่าใชจ่้ายในการซ้ือท่ีนัง่เพิ่ม  

** โปรดติดต่อสายการบินดว้ยตวัท่านเอง ** 
 

เง่ือนไขการให้บริการ 
1. การเดินทางในแต่ละคร้ังจะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 20 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวนดังกล่าว  
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงราคาหรือยกเลกิการเดินทาง 
2. ในกรณีทีลู่กค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีข่องบริษัทฯเพ่ือเช็คว่ากรุ๊ปมีการ    
 คอนเฟริมเดินทางก่อนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน 
3. การช าระค่าบริการ 
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    3.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 15,000 บาท  
    3.2 กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนทีเ่หลือ 15-20 วนัก่อนออกเดินทาง 
4.การยกเลกิการเดินทาง 
4.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45-15 วนั ขอเก็บเงินมดัจ าทั้งหมด  
4.2 ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 14 -7 วนัเดินทาง ขอเก็บค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
4.3 ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบินมีการการันตีมดัจ าท่ีนัง่กบัสาย

การบินและค่ามดัจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า   หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมด ไม่
ว่ายกเลกิด้วยกรณใีดๆ 

4.4 กรณีทีก่องตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุ ไว้ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะไม่คืนค่าทวัร์ไม่ว่ากรณใีดๆ ทั้งส้ิน 

  
**ส าคัญ!! บริษัท ท าธุรกจิเพ่ือการท่องเที่ยวเท่าน้ัน ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นโดยผดิกฎหมายและ 

ในข้ันตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและญีปุ่่น ขึน้อยู่กบัการพจิารณาของเจ้าหน้าทีเ่ท่าน้ัน  
ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทั้งส้ิน** 

 
4.5 เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง   
 พร้อมคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
 
อตัราค่าบริการนี้รวม 
1. ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยดั ท่ีระบุวนัเดินทางไปกลบัพร้อมคณะ พร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ

ทวัร์ขา้งตน้ 
 - กรณีท่านมีความประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปล่ียนระดบัชั้นท่ีนัง่จากชั้นประหยดัเป็นชั้นธุรกิจ โดยการช าระเงินเพื่ออพัเกรด

ตอ้งกระท าท่ีเคาน์เตอร์สนามบิน ณ วนัเดินทาง เท่านั้น  
2. ค่าท่ีพกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า 

** ในกรณีที่ท่านจองห้องพกัแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหารห้องพกัแบบ 
TRIPLE ได้ ทางบริษทัอาจมีการจัดห้องพกัให้ตามความเหมาะสมต่อไป ** 

3. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไวใ้นรายการทวัร์ขา้งตน้ 
4. เจา้หนา้ท่ีบริษทั ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
5. ค่าน ้าหนกัสัมภาระรวมในตัว๋เคร่ืองบิน 20 กิโลกรัม ค่าประกนัวนิาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินท่ีมีการ
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เรียกเก็บ 
6. ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์  
 
อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 1. ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ 
 2. ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือท่ีระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท ์ 
 3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถา้มีการเรียกเก็บ) 
 4. ค่าภาษีน ้ามนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบิน 
 5. ค่าทิปส าหรับ คนขบัรถ / มคัคุเทศก ์/ หวัหนา้ทวัร์ ต่อท่านละ 5,000 เยน ต่อ/ทริป/ต่อท่าน* (เก็บทิปก่อนการเดินทางณ.

สนามบินดอนเมือง) 
      6. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซ้ือประกนัการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล  
เพิม่เติมกบัทางบริษัทได้ **  

- เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
- เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
**ความครอบคลุมผู้เอาประกนัทีม่ีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี **  
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท] 
**ความครอบคลุมผู้เอาประกนัทีม่ีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท] 
 

รายละเอยีดเกี่ยวกบัมาตรการยกเว้นวซ่ีาเข้าประเทศญีปุ่่นให้กบัคนไทย  
จากมาตรการยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้บัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพ านกัระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15 วนั ไม่วา่จะ
ดว้ยวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียว เยีย่มญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมือง เพื่อ
เป็นการยนืยนัวา่มีคุณสมบติัในการเขา้ ประเทศญ่ีปุ่น 
**เอกสารท่ีอาจจะตอ้งใชใ้นการพิจารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตัว๋เคร่ืองบินและเอกสารเร่ืองท่ีพกัทางบริษทัจะจดัเตรียม
ใหก้บัลูกทวัร์ แต่ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัการพิจารณาของกองตรวจคนเขา้เมืองของญ่ีปุ่น** 
1. ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่น  
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2. ส่ิงท่ียนืยนัวา่ท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายท่ีอาจเกิดข้ึนระหวา่งท่ีพ  านกัในประเทศญ่ีปุ่น  
    (เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 
3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัทท่ี์ติดต่อไดร้ะหวา่งท่ีพ  านกัในประเทศญ่ีปุ่น (เช่น คน รู้จกั โรงแรม และอ่ืนๆ) 
4. ก าหนดการเดินทางระหวา่งท่ีพ  านกัในประเทศญ่ีปุ่น 

 

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (ส าหรับกรณกีารเข้าประเทศญีปุ่่นตามมาตรการยกเว้นวซ่ีา) 
1. หนงัสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ียงัมีอายกุารใชง้านเหลืออยู ่
2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท าในประเทศญ่ีปุ่นจะตอ้งไม่เป็นส่ิงท่ีขดัต่อกฎหมาย และเขา้ข่ายคุณสมบติัเพื่อการพ านกัระยะสั้น 
3. ในขั้นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านกัไม่เกิน 15 วนั 
4. เป็นผูท่ี้ไม่มีประวติัการถูกส่งตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่น หรือมิไดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่
เขา้ข่ายคุณสมบติัท่ีอาจจะถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

 

หมายเหตุ :  
 1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน 
 2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน ้ ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวนัเดินทาง 
 3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ 
 4. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อการ
จลาจล, ภยัธรรมชาติ, การน าส่ิงของผดิกฎหมาย ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ 
 5. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 
 6. เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลง
ต่างๆ ทั้งหมด 
 7. ส าหรับผูเ้ดินทางท่ีอายไุม่ถึง 18 ปี และไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา มารดา ตอ้งมีจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดินทางไปต่างประเทศ
จากบิดาหรือมารดาแนบมาดว้ย 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนีขึ้น้อยู่กบัสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และ
ราคาอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึน้อยู่กับอตัราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน 

 


