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อตัราคา่บรกิาร 

เดนิทาง 
ราคาทวัร ์ หมายเหต ุ

ผูใ้หญ ่ เด็ก พกัเด ี"ยว  

วนัที" 14 - 18 ม.ิย. 61 17,999 17,999 8,000  

วนัที" 15 - 19 ม.ิย. 61 16,999 16,999 8,000 จา่ยคา่ทวัรเ์ต็ม 

วนัที" 17 - 21 ม.ิย. 61 15,999 15,999 8,000 จา่ยคา่ทวัรเ์ต็ม 

วนัที" 18 - 22 ม.ิย. 61 15,999 15,999 8,000 จา่ยคา่ทวัรเ์ต็ม 

วนัที" 19 - 23 ม.ิย. 61 16,999 16,999 8,000 จา่ยคา่ทวัรเ์ต็ม 



 

วนัที" 21 - 25 ม.ิย. 61 17,999 17,999 8,000  

วนัที" 24 - 28 ม.ิย. 61 15,999 15,999 8,000 จา่ยคา่ทวัรเ์ต็ม 

วนัที" 25 - 29 ม.ิย. 61 15,999 15,999 8,000 จา่ยคา่ทวัรเ์ต็ม 

วนัที" 26 -30 ม.ิย. 61 16,999 16,999 8,000 จา่ยคา่ทวัรเ์ต็ม 

วนัที" 27 ม.ิย.-1 ก.ค. 61 16,999 16,999 8,000 จา่ยคา่ทวัรเ์ต็ม 

วนัที" 29 ม.ิย.-3 ก.ค. 61 16,999 16,999 8,000 จา่ยคา่ทวัรเ์ต็ม 

วนัที" 30 ม.ิย. – 4 ก.ค. 61 16,999 16,999 8,000 จา่ยคา่ทวัรเ์ต็ม 

วนัที" 1 – 5 ก.ค. 61 15,999 15,999 8,000 จา่ยคา่ทวัรเ์ต็ม 

วนัที" 7 – 11 ก.ค. 61 16,999 16,999 8,000 จา่ยคา่ทวัรเ์ต็ม 

วนัที" 8 – 12 ก.ค. 61 15,999 15,999 8,000 จา่ยคา่ทวัรเ์ต็ม 

วนัที" 14 – 18 ก.ค. 61 16,999 16,999 8,000 จา่ยคา่ทวัรเ์ต็ม 

วนัที" 15– 19 ก.ค. 61 15,999 15,999 8,000 จา่ยคา่ทวัรเ์ต็ม 

วนัที" 21 – 25 ก.ค. 61 16,999 16,999 8,000 จา่ยคา่ทวัรเ์ต็ม 

วนัที" 22– 26 ก.ค. 61 15,999 15,999 8,000 จา่ยคา่ทวัรเ์ต็ม 

วนัที" 28 ก.ค.-1 ส.ค. 61 20,999 20,999 8,000  

วนัที" 4-8 ส.ค. 61 17,999 17,999 8,000  

วนัที" 5-9 ส.ค. 61 16,999 16,999 8,000 จา่ยคา่ทวัรเ์ต็ม 

วนัที" 12-16 ส.ค. 61 17,999 17,999 8,000  

วนัที" 18-22 ส.ค. 61 17,999 17,999 8,000  

วนัที" 19-23 ส.ค. 61 16,999 16,999 8,000 จา่ยคา่ทวัรเ์ต็ม 

วนัที" 25-29 ส.ค. 61 17,999 17,999 8,000  

วนัที" 26-30 ส.ค. 61 16,999 16,999 8,000 จา่ยคา่ทวัรเ์ต็ม 

วนัที" 1-5 ก.ย. 61 19,999 19,999 8,000  

วนัที" 2-6 ก.ย. 61 18,999 18,999 8,000  

วนัที" 8-12 ก.ย. 61 19,999 19,999 8,000  

วนัที" 9-13 ก.ย. 61 18,999 18,999 8,000  

วนัที" 15-19 ก.ย. 61 19,999 19,999 8,000  

วนัที" 16-20 ก.ย. 61 18,999 18,999 8,000  

วนัที" 22-26 ก.ย. 61 21,999 21,999 8,000  

วนัที" 23-27 ก.ย. 61 20,999 20,999 8,000  

วนัที" 29 ก.ย.-3 ต.ค. 61 21,999 21,999 8,000  

วนัที" 30 ก.ย.-4 ต.ค. 61 20,999 20,999 8,000  

วนัที" 6-10 ต.ค. 61 23,999 23,999 8,000  

วนัที" 7-11 ต.ค. 61 22,999 22,999 8,000  

วนัที" 13-17 ต.ค. 61 23,999 23,999 8,000  

วนัที" 14-18 ต.ค. 61 22,999 22,999 8,000  

วนัที" 20-24 ต.ค. 61 25,999 25,999 8,000  

วนัที" 21-25 ต.ค. 61 23,999 23,999 8,000  
จอยแลนด ์หกัคา่ต ั5ว 7,000 บาท 

***ไมม่รีาคาเด็ก INFANT 7,000 บาท*** 



 

***ราคาคา่ทวัรด์งักลา่วหากมกีารเปล ี"ยนแปลงคา่ต ั5วเครื"องบนิภาษสีนามบนิภาษนํี =ามนัของสายการบนิ*** 
***บรษิทัฯขอสงวนสทิธิAในการปรบัราคาขึ=นตามสายการบนิ*** 

 
วนัแรก  สนามบนิดอนเมอืง                                                                                                           (-- 
/--/--) 
23.00 น.  พรอ้มกนัที� สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ชั "น 3 อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งตา่งประเทศ เคานเ์ตอร ์สายการบนิ  

NOKSCOOT มเีจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯ คอยตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกในการเชค็อนิ 
 
วนัที"สอง วดันารติะซนั - หมูบ่า้นโอชโินะฮคัไค – อาบนํ =าแรธ่รรมชาต ิ   (-- /SET 

BOX/อสิระ) 
02.20 น.      ออกเดนิทางสูโ่ตเกยีว ประเทศญี�ปุ่ น โดยสายการบนิ NOKSCOOT เที"ยวบนิที" XW 102 
10.25 น.   ถงึสนามบนินารติะ ประเทศญี�ปุ่ น (เวลาทอ้งถิ�นเร็วกวา่ไทย 2 ชั�วโมง) หลังจากผา่นขั "นตอนศลุกากรแลว้  

บรกิารอาหารกลอ่ง (มื=อท ี" 1) บนรถ เพื�อสะดวกในการเดนิทาง  
นําท่านเดนิทางสู ่วดันารติะซนัตั "งอยู่ในเมอืงนารติะ และเป็นวัดที�มชีื�อเสยีงที�สดุในภมูภิาคคันโต โดย
ในชว่งเทศกาลปีใหมข่องทกุปี ผูค้นจะแหแ่หนมาขอพรที�วัดแห่งนี"อยา่งลน้หลาม ภายในวัดมเีจดยี ์5 ชั "น
อยู ่1 คู่ มสีว่นหย่อมและสระนํ"าขนาดใหญ่ สว่นอาคารหลักของวัดนั"นมสีถาปัตยกรรมแบบอนิเดยี แต่ก็
ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของญี�ปุ่ นไดอ้ยา่งลงตวั นอกจากนี"ที�นี�ยงัเป็นสํานักงานใหญ่ของโรงเรยีน สอน
ศาสนา ลัทธชินิกอน และถอืเป็น 1 ใน 3 วัดหลักของลัทธคิันโตที�ไดส้รา้งขึ"นอทุศิแด ่เทพเจา้ฟูดูเมยีว
โอะซึ�งเป็นเทพเจา้แหง่ไฟ 

 นําท่านสู ่โอชโินะ ฮคัไค (OSHINO HAKKAI) บ่อนํ"าธรรมชาตกิบัความเลื�อมใสศรัทธา  ความเชื�อใน 
ภูเขาไฟศักดิFสทิธิFฟูจยิาม่า กับเวลาแสนยาวนานจากการละลาย
ของหมิะของบนภเูขาไฟฟจูทีี�ไหลซมึ ลกึลงพื"นพภิพปฏบิัตกิารซมึ
ซบับรเิวณที�ลุม่ทําใหเ้กดินํ"าซมึขังขยายวงกวา้งกลายเป็นบอ่ขนาด
ยอ่มนํ"าในบอ่แตล่ะบอ่ใสสะอาดจนเกดิสะทอ้นที�สวยงาม ต่อมาใน
ปี ค.ศ. 1985 สถานที�แห่งนี"ไดรั้บการคัดเลอืกเป็น 1ใน100 อนัดับ
แหล่งนํ"าจากธรรมชาต ิที�ดทีี�สุดของญี�ปุ่ น ท่านสามารถเลอื  กซื"
อสนิคา้พื"นเมอืงต่างๆ  และสนิคา้เกษตรกรรมที�ชาวบา้นนํามาขาย
ระหว่างทางได ้ ไมว่่าจะเป็นผักภเูขาที�สดกรอบ ผลไมอ้บแหง้ ถั�ว 
มันญี�ปุ่ น และอื�นๆ อกีมากมาย 

เย็น อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั  
 

 สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ี�พัก 
พกัที"   HOTEL ALEXANDER ROYAL RESORT YAMANAKAKO หรอืเทยีบเทา่ 

ใหท้่านไดผ้่อนคลายกบัการแช่นํ =าแรธ่รรมชาต ิเชื�อว่าถา้ไดแ้ชนํ่"าแร่แลว้ จะทําใหผ้วิพรรณสวยงาม
และชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขี ึ"น 
 

วนัที"สาม ภเูขาไฟฟจู ิช ั=น 5 - ศนูยจ์าํลองแผน่ดนิไหว - พระใหญ ่USHIKU DAIBUTSU - AMI 
PREMIUM OUTLET - นารติะ                                                                                                     
(B / L / อสิระ) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ (มื=อที" 2) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําท่านเดนิทางสู่ ภูเขาไฟฟูจ ิสัมผัสภูเขาไฟฟูจอิย่างใกลช้ดิที�
บรเิวณขั "นที� 5 ซึ�งเป็นจุดที�รถโดยสารสามารถขึ"นไปจอดได ้ฟูจิ
เป็นภเูขาไฟที�สงูที�สดุในญี�ปุ่ น และยังเป็นสญัลักษณ์ของประเทศ
ญี�ปุ่ นอกีดว้ย ทา่นสามารถชมความงามของภเูขาไฟฟจูไิดต้ลอดทั "ง
ปี เพราะในแตล่ะฤดภูเูขาไฟฟจูจิะมคีวามงดงามที�แตกตา่งกนั และ
เป็นภเูขาไฟที�สวยงามไมว่า่จะมองจา  กมมุไหนกต็าม (หมายเหตุ 
การขึ=นชมภูเขาไฟฟูจ ิช ั=น 5 น ั=นข ึ=นอยู่กบัสภาพอากาศ
อาํนวย) นําท่านเยี�ยมชม ศนูยจ์ําลองแผน่ดนิไหว ตั "งอยูบ่รเิวณ
ใกล ้ๆ  กับเขตภูเขาไฟฟูจ ิภายในมหีอ้งจัดแสดงขอ้มูลการประทุ
ของภเูขาไฟจากทกุมมุโลก หอ้งแสดงภาพแผน่ดนิไหว หอ้งแสดง



 

เหตุการณ์หลังแผ่นดนิไหว หอ้งจําลองแผน่ดนิไหว หอ้งอทุกภัย หอ้งเขาวงกตกระจก นอกจากนี"ยังมี
โซนถ่ายภาพกับภเูขาไฟฟูจ ิโซนความรูต้่างๆ และ โซนช็อปปิ"งสนิคา้งานฝีมอืญี�ปุ่ นต่างๆ เชน่มดีแบบ
ดั "งเดมิ ผลติภณัฑเ์ครื�องปั"นดนิเผา เครื�องสําอาง และ ของฝากอกีมากมาย และยังมหีอ้งนํ"าไวบ้รกิารฟรี
อกีดว้ย  

เที"ยง  บรกิารอาหารกลางวนั (มื=อที" 3) ณ ภตัตาคาร  
บา่ย จากนั"นนําทา่นขึ"นรถโคช้ปรับอากาศเดนิทางสู ่USHIKU DAIBUTSU ซึ�งเป็นรูปปั"นพระพุทธรูปที�ใหญ่

ที�สดุในโลก ที�ทําจากทองบรอนซ ์มคีวามสงู 120 เมตร (390 ฟตุ)รูป
ปั"นพระพุทธรูปที�ใหญ่ที�สดุในโลก ที�ทําจากทองบรอนซ ์ถกูบันทกึอยู่
ในกนิเนสบุ๊กว่า ป็นพระพุทธรูปที�สงูที�สดุในโลก ตอ้งใชเ้วลา ในการ
สรา้งถงึ 10 ปี สรา้งเสร็จสมบรูณ์ในปี 1993รูปปั"นขนาดใหญน่ี" มคีวาม
สูงมากกว่าอนุสาวรยี์เทพีเสรภีาพในนิวยอร์ก (40 เมตร) มาตรฐาน
ของสวนสวรรคก์ระจายออกไปดว้ยเทา้ของ พระพุทธเจา้ มีดอกไม ้
บานตลอดทั"งสี�ฤดูกาลนอก จากนี"ผู เ้ขา้ชมยัง สามารถเขา้ดูการ
ตกแตง่ภายในของพระพุทธเจา้ ภายในแบง่ออกเป็น 5 ชั "นและแต่ละ

ชั "นแสดงใหเ้ห็นถงึโลกที� ยอดเยี�ยมของพระพุทธศาสนา ผูเ้ขา้ชมสามารถขึ"นลฟิทไ์ปไดถ้งึ 85 เมตรที�อก
ของพระพุทธเจา้ และเพลดิเพลนิ กบัการมองเห็นทวิทัศน์เบื"องลา่งแบบพาราโนมาจากหนา้ตา่งชมววิ ใน
วันที�มแีดดแมแ้ต่ Tokyo SkyTree ก็สามารถมองเห็นได ้จากนั"นนําท่านเดนิทางสู ่AMI PREMIUM 
OUTLET หา้งสรรพสนิคา้เอา้ท์เล็ทไดเ้ปิดใหม่ ณ อาม ิตั "งแต่เดอืนกรกฏาคม ค.ศ. 2009 ซึ�งมี 100 
รา้นคา้ของแบรนด์ที�มีคุณภาพ จากทั "งภายในประเทศและต่างประเทศ ที�จะทําใหท้่านพอใจและมี
ความสขุไปกับการชอ้ปปิ"งสนิคา้ การออกแบบคอนเซ็ปตข์องหา้งสรรพสนิคา้เอา้ทเ์ล็ทแห่งนี" คอื เมอืง
ชายฝั�งตะวันตกของอเมรกิา ทา่นจะรูส้กึสนุกไปกบัการเดนิชอ้ปปิ"งและยังมรีา้นอาหารหลากหลายรูปแบบ 
ซึ�งบางรา้นไดเ้ปิดเป็นครั"งแรกในญี�ปุ่ น 

เย็น อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั  
พกัที"   ASIA NARITA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
วนัที"ส ี" อสิระทอ่งเที"ยว หรอื  (B / อสิระ / อสิระ) 
                       ซื=อทวัร ์โตเกยีวสกายทร ี- วดัอาซากสุะ - ศาลเจา้เมจ ิ– ยา่นฮาราจกู ุ– ยา่นโอไดบะ - 

ยา่นชนิจกุ ุ                  
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ (มื=อที" 4) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
  อสิระกบัการทอ่งเที"ยว  ไกด ์แนะนําเสน้ทางการเดทิาง 

หรอื ซื=อทวัรเ์พิ"ม ไกดพ์าเที"ยวท ั=งวนั 
กรณีเดนิทางนอ้ยกวา่ 8 ทา่น ไกดแ์นะนาํการเดนิทาง 
กรณีเดนิทาง 8-15 ทา่น คดิทา่นละราคา 3,500 บาท 
กรณีเดนิทาง 16-20 ทา่น คดิทา่นละราคา 3,000 บาท 
กรณีเดนิทาง 21-34 ทา่น คดิทา่นละราคา 2,000 บาท 
(หมายเหต ุ: ทางบรษิทัจะจดัรถตามความเหมาะสมกบัจาํนวนคน) 
หลังอาหารเชา้ จากนั"นเดนิทางสูเ่มอืงโตเกยีว ผา่นชมแลนดม์ารก์แหง่ใหมข่องกรุงโตเกยีว ณ รมิแมนํ่"าสุ
มดิะ หอโทรทศันโ์ตเกยีวสกายทร ีเป็นตกึที�สงูที�สดุในญี�ปุ่ น มคีวามสงูถงึ 634 เมตร เที�ยวชม วดัอา

ซากสุะ วัดที�เกา่แกท่ี�สดุ ใน
กรุงโตเกยีว เขา้นมสัการขอพร
จากพระพุทธรูปเจา้แมก่วนอมิท
องคํา  นอกจากนั"นทา่นยังจะได ้
พบเก็บภาพประทับใจ กบัโคมไฟ
ขนาดยกัษ์ที�มคีวามสงูถงึ 4.5 
เมตรซึ�งแขวนอยูบ่รเิวณประตู
ทางเขา้วดั และยังสามารถเลอืก
ซื"อเครื�องรางของขลัง ได ้ ภายใน

วัด ฯลฯ หรอืเพลดิเพลนิกบั ถนนนาคามเิซ ถนนชอ้ปปิ"งที�ม ีชื�อเสยีงของวัด มรีา้น
ขายของที�ระลกึมากมาย ไมว่า่จะเป็นเครื�องรางของขลัง ของเลน่โบราณ และตบ
ทา้ยดว้ยรา้นขายขนมที�คนญี�ปุ่ น มายังวัดแหง่นี"ตอ้งมาตอ่ควิกนั เพื�อลิ"มลองกับ
รสชาตสิดุแสนอร่อย ชม ศาลเจา้เมจ ิตั "งอยูใ่นเขตชบิยุะ โตเกยีว ใกล ้ๆ  กบัสถานี



 

ฮาราจูก ุเป็นศาลเจา้ในศาสนาชนิโต ที�สรา้งขึ"นในปี ค.ศ. 1920 เพื�อเป็นอนุสรณ์สถานแดด่วงวญิญาณ
ของสมเด็จพระจักรพรรดเิมจ ิและสมเด็จพระจักรพรรดนิโีชเก็ง ตามความเชื�อของศาสนาชนิโต แต่
ในชว่งสงครามโลกครั"งที� 2 ศาลเจา้แห่งนี"ไดถ้กูทําลายไปหมดสิ"น จนกระทั�งสงครามจบลงจงึไดม้กีาร
บรูณะขึ"นใหมจ่นแลว้เสร็จในปี 1958 สําหรับบรรยากาศภายในศาลเจา้นั"นแมจ้ะอยูใ่นแหลง่พลกุพลา่น 
แตก่็ร่มรื�นไ  ปดว้ยตน้ไมส้งูใหญ ่จนเหมอืนกบัคนละโลกกบัภายนอก
ศาลเจา้จากนั"น ยา่นฮาราจกู ุฮาราจกูนัุ"นไมใ่ชแ่คศ่นูยร์วมของวัยรุ่น
ที�ชอบแตง่หนา้ แตง่ตวัมเีอกลกัษณ์จนอาจเรยีกไดว้า่หลดุโลกอยา่ง
ที�เรารูจั้กเทา่นั"นแตฮ่าราจกูใุนอดตีนั"นเป็นเพยีงยา่นที�พักคา้งแรม
เล็กๆ เทา่นั"น แตปั่จจบุนัฮาราจกูคุอืยา่นหนึ�งที�ตั "งอยูใ่จกลางโตเกยีว 
ซึ�งที�นี�ไมเ่พยีงแคเ่ป็นแหลง่รวมรา้นคา้เทา่นั"น แตร่อบๆ บรเิวณยังมี
ศาลเจา้ สวนสาธารณะ และถนนเสน้ใหญส่ไตลต์ะวันตกแบบ 
Champs-Elysees เขา้ไวด้ว้ยกนัไดอ้ยา่งลงตัว และถนนที�ขึ"นชื�อที�สดุ
ในยา่นฮาราจูกนัุ"นคอืถนนทาเคะชติะที�อยูต่รงขา้มสถานีฮาราจูกุ
นั�นเอง 

เที"ยง อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั  
บา่ย นําท่านเดนิทางสู ่ยา่นโอไดบะ เป็นเกาะจําลองขนาดใหญ่ซึ�งสรา้ง

ขึ"นจากการถมทะเลบรเิวณอ่าวโตเกียว เตบิโตขึ"นอย่างรวดเร็วใน
ฐานะเขตท่าเรือ จนถงึช่วงทศวรรษที� 1990 โอะไดบะไดก้ลายเป็น
ย่านการคา้ ย่านพักอาศัย และนันทนาการที�ใหญ่โตแห่งหนึ�ง นําชม 
Unicorn Gundam หุ่ น กั น ดั" ม ตั ว ให ม่ เ ป็ น รุ่ น  RX-0  Unicorn 
Gundam ในโหมด Destroy เป็นหุ่นสขีาว-แดง มีความสูงประมาณ 
24 เมตร สงูกว่าหุ่นตัวเดมิถงึ 6 เมตร นําท่านเดนิทางสู ่ยา่นชนิจุก ุ
ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับการจับจ่ายซื"อสนิคา้นานาชนิด ไม่ว่าจะเป็น รา้นซานรโิอะ รา้นขายเครื�อง
อเิลคทรอนกิส ์กลอ้งถ่ายรูปดจิติอล นาฬกิา เครื�องสําอาง ต่างๆ กันที�รา้น MATSUMOTO แหล่งรวม
เหล่าบรรดาเครื�องสําอางมากมาย อาท ิมารค์เตา้หู,้ โฟมลา้งหนา้ WHIP FOAM , ครมีกันแดดชเิซโด ้
แอนเนสซา่ที�คนไทยรูจั้กเป็นอยา่งด ี ***หากทา่นเดนิทางตรงกบัชว่งที�ดอกซากรุะบาน (ประมาณปลาย
เดอืนมนีาคม-ตน้เดอืนเมษายน ของทุกปี) นําคณะเดนิชมซากรุะบานบรเิวณสวนอเุอโนะ ที�แขง่กันบาน
อวดโฉมรอตอ้นรับผูม้าเยือน รายรอบดว้ยไมด้อกนานาพันธุ ์หากเดนิทางไม่ตรงช่วง ไม่สามารถหัก
คา่ใชจ้่ายใดใดคนืไดท้ั "งส ิ"น***  

เย็น อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั  
พกัที"   ASIA NARITA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
วนัที"หา้  สนามบนินารติะ - สนามบนิดอนเมอืง                                                       (B / -- 
/ --) 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ (มื=อที" 5) ณ หอ้งอาหาร 
 นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนินารติะ 
เที"ยง อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั  
13.55 น. ออกเดนิทางจากสนามบนินารติะ โดยสายการบนิ NOKSCOOT เที"ยวบนิที" XW 101 
18.20 น.  เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 
 
 

**โปรแกรมสามารถสลบัปรบัเปลี"ยนไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้** 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เง ื"อนไขหอ้งพกั :  
1. โรงแรมที�ระบใุนรายการทัวรย์งัไมค่อนเฟิรม์ 100% ซึ�งอาจจะมกีารเปลี�ยนแปลง โดยทางบรษัิททัวรจ์ะแจง้ใหท้ราบพรอ้มกบัใบนัด
หมายเตรยีมตวั ประมาณ 1-3 วนั กอ่นการเดนิทาง โดยจะจัดโรงแรมใหอ้ยูใ่นระดบัเดยีวกนั 
2. โรงแรมในประเทศญี�ปุ่ น หอ้งพักจะมขีนาดคอ่นขา้งเลก็และบางโรงแรมจะไมม่บีรกิารหอ้งพักแบบ 3 ท่าน (TRIPLE) ดงันั"นทาง
บรษัิททัวรจ์ะจดัหอ้งพักใหท้า่นแยกเป็น 2 หอ้งพักแทน คอื 1 หอ้งนอนคู ่(พัก 2 ทา่น) และ 1 หอ้งพักเดี�ยว (พัก 1 ทา่น) 
3. บางโรงแรมในประเทศญี�ปุ่ น ไมม่บีรกิารหอ้งพักแบบเตยีงคู ่(TWIN) หรอืกรณีที�หอ้งพักแบบเตยีงคูโ่รงแรมนั"นเตม็ (TWIN) ทาง
บรษัิททัวรจ์ะจดัหอ้งพักแบบ 1 เตยีงใหญ ่(DOUBLE) ใหท้า่นแทน 
4. กรณีโรงแรมที�เขา้พัก ไมม่บีรกิารออนเซ็นภายในโรงแรม ทางบรษัิททัวรจ์ะนําคณะเขา้ใชบ้รกิารออนเซ็นที�อยู่บรเิวณใกลเ้คยีงแทน 
(เฉพาะรายการทวัรท์ ี"ระบุโปรแกรมอาบนํ=าแรธ่รรมชาตเิทา่น ั=น) 
 

* ต ั5วสายการบนิไมส่ามารถระบทุี"น ั"ง ใชว้ธิ ีRANDOM คอืการสุม่เลอืกที"น ั"งโดยระบบสายการบนิ * 
การจดัที"น ั"งบนเครื"องบนิ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ําหนด ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

แตจ่ะทาํการ Request ใหไ้ดเ้ทา่น ั=น งดการคนืบตัรโดยสาร และหากยกเลกิการเดนิทาง  
ทางสายการบนิไมม่รีะบบคนืเงนิบางสว่น 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ราคาทวัรร์วม 

1. คา่ตัxวเครื�องบนิไป-กลบั 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-กลบั ทา่นละ 20 กก.  8.หวัหนา้ทัวรนํ์าเที�ยวตลอดรายการ 
9. คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื�อนไขตามกรมธรรม)์ 

 
ราคาทวัรไ์มร่วม  

1.   ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% และภาษีหัก ณ ที�จา่ย 3% (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ / ใบกํากบัภาษี) 
2.   คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัทส์ว่นตวั คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง อาหารและเครื�องดื�มที�

สั�งเพิ�ม 
3. คา่นํ"าหนักกระเป๋าสมัภาระ ที�หนักเกนิสายการบนิกําหนด (ปกต ิขาไป 20 กก. / ขากลับ 20 กก.) 
4. คา่วซีา่สําหรับพาสปอรต์ตา่งชาต ิ
5. ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิ"นทา่นละ 5,000 เยน หรอื 1,500 บาท ตอ่ทรปิ (ชําระที"สนามบนิดอนเมอืง

ในวนัเช็คอนิ) 
6. ทปิหวัหนา้ทวัร ์ตามความพงึพอใจ 

 
การเดนิทางในแต่ละคร ั=งจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 30 ท่านขึ=นไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจํานวนดงักล่าว 
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิAในการเลื"อนการเดนิทาง หรอืเปลี"ยนแปลงราคา 
กรณุาชําระมดัจาํ ทา่นละ 15,000 บาท  หรอืทา่นละ 20,000 กรณีเดนิทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์หาก
มกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิAในการยดึมดัจาํหรอืคา่ทวัรท์ ั=งหมด เนื"องจากทางบรษิทัฯ ได้
ชําระคา่ต ั5วเคร ื"องบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นที"เรยีบรอ้ย คา่ทวัรส์ว่นที"เหลอื กรณุาชําระ 30 วนักอ่นการ
เดนิทาง  

 
เง ื"อนไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีที�นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�ตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลื�อนการเดนิทาง นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี� 

(ผูม้ชี ื"อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการยกเลกิที�บรษัิทอยา่งใดอยา่ง
หนึ�งเพื�อแจง้ยกเลกิการจองกบัทางบรษัิทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผ่านทางโทรศพัท์
ไมว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�ตอ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี� (ผูม้ชี ื"อในเอกสารการ
จอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการขอรับเงนิคนืที�บรษัิทอยา่งใดอยา่งหนึ�งเพื�อทําเรื�อง
ขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอาํนาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอาํนาจ หลักฐานการชาํระเงนิ
คา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมดุบัญชธีนาคารที�ตอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงื�อนไขการคนืเงนิคา่บรกิาร
ดังนี" 
ทั "งนี"ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ่้ายที�ไดจ้า่ยจรงิจากคา่บรกิารที�ชาํระแลว้เนื�องในการเตรยีมการจดัการนําเที�ยวใหแ้ก่
นักทอ่งเที�ยว เชน่ การสํารองที�นั�งตัxวเครื�องบนิ การจองที�พักฯลฯ 

3. การเดนิทางที�ตอ้งการันตมีดัจําหรอืซื"อขาดแบบมเีงื�อนไข หรอืเที�ยวบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra 
Flight กบัสายการบนิ หรอืผ่านตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจําหรอืคา่บรกิารทั "งหมด   

หากผูโ้ดยสารถกูปฎเิสธการออกนอกประเทศไทยหรอืเขา้ประเทศญี"ปุ่ น 
จากเจา้หนา้ที"แรงงานไทยหรอืเจา้หนา้ที"ตรวจคนออกนอกประเทศไทยและเจา้หนา้ที"ตรวจคนเขา้

เมอืงที"ประเทศญี"ปุ่ นทางผูจ้ดัและทางสายการบนิจะไมส่ามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที"เกดิขึ=นทกุกรณี 
ผูโ้ดยสารอาจจะตอ้งรบัผดิชอบคา่ปรบัที"ประเทศญี"ปุ่ นเรยีกเก็บ 

ผูโ้ดยสารตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเที"ยวบนิถดัไปที"มที ี"น ั"งวา่งหรอืตามวนัเดนิทางของต ั5วเครื"องบนิ 
ท ั=งนี=แลว้แตท่างเจา้หนา้ที"ตรวจคนและสายการบนิ ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้



 

4. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวนัเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี" วนั
จันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. – 17.30 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 16.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและ
วันหยดุนักขัตฤกษ์ที�รัฐบาลประกาศในปีนั"นๆถอืวา่เป็นวันหยดุทําการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิFในการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกท่องเที�ยวเดนิทางไมถ่งึ 30 คน  
 
เง ื"อนไขและขอ้กาํหนดอื"นๆ 

1. ทวัรน์ี"สําหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พื�อการท่องเที�ยวเท่านั"น 
2. ทวัรน์ี"เป็นทวัรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามที�ระบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอื

ทั "งหมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอื
ทั "งหมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิFในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที�มนัีกท่องเที�ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ 30 ทา่น โดย
จะแจง้ใหก้บันักท่องเที�ยวหรอืเอเจนซี�ทราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทางสาํหรับประเทศที�ไมม่วีซีา่  
และอยา่งนอ้ย 15 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศที�มวีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเที�ยวทกุทา่นยนิดทีี�จะชาํระ
คา่บรกิารเพิ�มจากการที�มนัีกทอ่งเที�ยวรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ที�ทางบรษัิทกําหนดเพื�อใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรา
ยนิดทีี�จะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิFไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื�อ นามสกลุ คาํนําหนา้ชื�อ เลขที�
หนังสอืเดนิทาง และอื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองตัxวเครื�องบนิ ในกรณีที�นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�มไิดส้ง่หนา้หนังสอื
เดนิทางใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการชาํระเงนิมดัจํา 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิFในการเปลี�ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื�อใหส้อดคลอ้งกบั
สถานการณ์ ภมูอิากาศ และเวลา ณ วนัที�เดนิทางจรงิของประเทศที�เดนิทาง ทั"งนี" บรษัิทจะคํานงึถงึความ
ปลอดภยัของนักทอ่งเที�ยวสว่นใหญเ่ป็นสําคญั 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิFไมรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ที�เพิ�มขึ"นของนักทอ่งเที�ยวที�มไิด ้
เกดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิ อบุตัเิหต ุความ
เจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความลา่ชา้ เปลี�ยนแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุ
สดุวสิยัอื�น เป็นตน้ 

7. อตัราคา่บรกิารนี"คํานวณจากอตัราแลกเปลี�ยนเงนิตราตา่งประเทศ ณ วนัที�ทางบรษัิทเสนอราคา ดงันั"น ทางบรษัิท
ขอสงวนสทิธิFในการปรับราคาคา่บรกิารเพิ�มขึ"น ในกรณีที�มกีารเปลี�ยนแปลงอตัราแลกเปลี�ยนเงนิตราตา่งประเทศ 
คา่ตัxวเครื�องบนิ คา่ภาษีเชื"อเพลงิ คา่ประกนัภยัสายการบนิ การเปลี�ยนแปลงเที�ยวบนิฯลฯ  

 

 

 

 

 

 
 
ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที�จะนําตดิตัวขึ"นเครื�องบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภัุณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิ"น 
และรวมกนัทุกชิ"นไมเ่กนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึ�งมซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมา
ใหเ้จา้หนา้ที�ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นั"น ถา้ส ิ�งของดังกลา่วมขีนาด
บรรจุภณัฑม์ากกวา่ที�กําหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบนิเทา่นั"น  
2. สิ�งของที�มลีักษณะคลา้ยกบัอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่
และฝากเจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบนิเทา่นั"น  

ขอ้ควรทราบ 
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี"ปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ี"ประสงคจ์ะพํานกัระยะส ั=นในประเทศญี"ปุ่ นไม่

เกนิ 15 วนัไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื"อการทอ่งเท ี"ยว เยี"ยมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยื"นเอกสารในข ั=นตอนการ
ตรวจเขา้เมอืงเพื"อยนืยนัการมคีุณสมบตักิารเขา้ประเทศญี"ปุ่น* ดงัตอ่ไปนี= 

- ต ั5วเครื"องบนิขาออกจากประเทศญี"ปุ่น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
- สิ"งที"ยนืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที"อาจเกดิข ึ=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 ้



 

3. ประเทศญี�ปุ่ น มกีฎหมายหา้มนําผลติภณัฑท์ี�ทํามาจากพชื และเนื"อสัตวท์ุกชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผกั ผลไมส้ด  
ไข ่เนื"อสัตว ์ไสก้รอกฯ เพื�อเป็นการป้องกันโรคตดิต่อที�จะมาจากสิ�งเหล่านี" หากเจา้หนา้ที�ตรวจพบ จะตอ้งเสยี
คา่ปรับในอตัราที�สงูมาก 

 
หมายเหต ุ

1.ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั "งส ิ"นหากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิเที�ยวบนิ, การ
ประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่จลาจล หรอืกรณีที�ทา่นถกูปฏเิสธ การเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ที�ตรวจคน
เขา้เมอืง หรอืเจา้หนา้ที�กรมแรงงานทั"งจากไทย และตา่งประเทศซึ�งอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 
3.ทางบรษัิทฯจะรับเฉพาะลกูคา้ที�มคีวามประสงคท์ี�จะเดนิทางไปทอ่งเที�ยวเทา่นั"น 
4.ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั "งสิ"น หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ที�ยวบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางมื"อเพราะคา่ใชจ้่ายทกุอยา่งทางบรษัิทฯไดชํ้าระคา่ใชจ้า่ยใหตั้วแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาด
กอ่นออกเดนิทางแลว้ 

 
 
 
 

 

 
 

 

โปรดอา่นทกุขอ้ในรายการทวัรโ์ดยละเอยีด  
หากมขีอ้สงสยักรณุาสอบถามกอ่นทาํการจองทกุคร ั=ง 


