
วันแรก  กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง – นาริตะ 

07.30 น. พร้อมกันที่สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการ
บิน AIR ASIA X เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน 

สายการบิน AIR ASIA X ใช้เครื่อง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ที่นั่ง 
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จัดที่นั่งแบบ 3-3-3 มบีริการอาหารร้อนเสิร์ฟทั้งขาไปและขากลับ 
(น้ าหนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน หากต้องการซื้อน้ าหนักเพ่ิม ต้องเสียค่าใช้จ่าย) 

 
10.45 น. เหิรฟ้าสู่เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ XJ606 บรกิารอาหาร และเครื่องดื่มบนเคร่ือง 
19.00 น.   ถึง เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรแล้วน าท่านเดินทางสู่ท่ีพัก 
พักที่ โรงแรม MARROAD INTERNATIONAL NARITA HOTEL หรือระดับเดียวกัน 

วันที่สอง นาริตะ - พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ - ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท - แวะเก็บภาพประทับใจทุ่งหญ้าเซ็น
โกคุฮาระ - อาบน้ าแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ จังหวัดอิบารากิ เพื่อสักการะ พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ  แห่งเมืองอุชิคุ เป็น
พระพุทธรูปท่ีมีขนาดใหญ่มาก มีความสูงถึง 120 เมตร และยังได้รับการบันทึกจากกินเนสบุ๊คว่า เป็น
รูปปั้นพระพุทธรูปปางยืนท่ีหล่อจากทองสัมฤทธิ์มีความสูงท่ีสุดในโลก พระพุทธรูปปางยืนนี้ สูงเป็น
อันดับ 3 ของโลกเลยทีเดียว อีกท้ังยังสามารถเข้าไปเยี่ยมชมด้านในของพระพุทธรูปได้ด้วย ซึ่งภายใน
รูปปั้นจะแบ่งออกเป็น 5 ชั้น แต่ละชั้นของรูปปั้นจะมีการจัดแสดงท่ีแตกต่างกันออกไปค่ะ สามารถขึ้น
ลิฟท์เพื่อไปยังจุดชมวิวท่ีตั้งอยู่บริเวณหน้าอกของพระพุทธรูป มีความสูงประมาณ 85 เมตร   ภายใน
บริเวณวัดยังยังสามารถเดินชมสวนดอกไม้ และสวนสัตว์ขนาดเล็กท่ีมีท้ังกระรอก , กระต่าย  เป็นต้น  
ไม่รวมค่าขึน้ลิฟท์ ท่านละ  400 เยน 

 



 

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
น าท่านอิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังท่ี โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต แหล่งรวมสินค้าน าเข้า
และสินค้าแบรนด์ญี่ปุ่นท่ีดังไปท่ัวโลก พบกับคอลเลคชั่นเสื้อผ้าใหม่ล่าสุด อาทิ MK MICHEL KLEIN, 
MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY ฯลฯ เลือกซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมยี่ห้อดังได้ท่ีร้าน BALLY, 
PRADA, GUCCI, DIESEL, TUMOI, GAP, ARMANI ฯลฯ เลือกดูเครื่องประดับ และนาฬิกาหรูอย่าง 
TAG HEURE, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯรองเท้าแฟชั่น HUSH PUPPIES, 
SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ทุ่งหญ้าเซ็นโกคุฮาระ เพ่ือชมความสวยงามทางธรรมชาติของ ดอกซูซูกิ เป็น
ทุ่งหญ้าท่ีติดอันดับหนึ่งในร้อยของทิวทัศน์ดอกไม้ท่ีดีท่ีสุดในคานากาวะ และยังเป็นหนึ่งในห้าสิบของ
จุดชมวิวท่ีเยี่ยมท่ีสุดโดยสามารถมองเห็นทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่ท่ีกลายเป็นสีเหลืองทอง เสมือนขนนก
พริ้วไสวเต็มทุ่งยามแสงอาทิตย์สาดส่องใต้ท้องฟ้าอันสดใส เป็นอีกหนึ่งสถานท่ี ท่ีไม่ควรพลาดท่ีจะแวะ
มาเก็บภาพสวยๆ ไว้เป็นภาพประทับใจอีกด้วย 
 

 
 
หมายเหตุ : กรณีทุ่งหญ้าเซ็นโกคุฮาระ ล่วงหล่นหมดแล้ว บริษัทขอสงวนวิทธิ์ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยน
โปรแกรมทัวร์ โดยน าท่านเดินทางสู่  สวนสันติภาพเฮวะโคเอน  สถานท่ีท่ีคุณสามารถมองเห็นภูเขาไฟ
ฟูจิได้อย่างเต็มตาจากสวนแห่งนี้ โดยด้านบนจะมีเจดีย์สีขาวทรงลังกา และบริเวณรอบเจดีย์ใช้วิธีเจาะ
ช่องหน้าต่างและมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ท้ัง 4 ด้านของเจดีย  จุดเด่นของสวนนี้คือ รูปปั้นสิงห์ ท่ี



 

 

ได้รับมอบมาจากประเทศต่างๆ ท่ีนับถือศาสนาพุทธประดับอยู่ ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของผู้พิทักษ์
สถานท่ีศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อแบบพุทธ 

พักที่  โรงแรม FUJI HAKONE LAND SCHOLE PLAZA หรือระดับเดียวกัน 
ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารของโรงแรม *** ให้ท่านได้อิ่มอร่อยกับมื้อพิเศษที่มีขาปูยักษ์

ให้ท่านได้ลิ้มลองรสชาตปิูพร้อมน้ าจ้ิมสไตส์ญี่ปุ่นอย่างจุใจ หลังอาหารให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการ
แช่น้ าแร่ธรรมชาติ เชื่อว่าถ้าได้แช่น้ าแร่แล้ว จะท าให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียน
โลหิตดีขึน้ 

 

วันที่สาม ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) - ศาลเจ้าโคมิตาเดะ - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - อุโมงค์เมเปิ้ล - อิออน 

 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ ท่ีตั้งตระหง่านอยู่เหนือเกาะญี่ปุ่นด้วยความสูง3 ,776เมตร จาก
ระดับน้ าทะเล น าท่านขึ้นชมความงามกันแบบใกล้ชิด ยังบริเวณ “ชั้น 5” ของภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยู่กับ
สภาพภูมิอากาศ) เพื่อชมทัศนียภาพโดยรอบของภูเขาไฟท่ี สามารถมอง เห็นทะเลสาบท้ังห้ากระจาย
อยู่โดยรอบ ให้ท่านได้สัมผัสอากาศอันบริสุทธิ์บนยอดเขาฟูจิ ถ่ายภาพท่ีระลึก กับภูเขาไฟท่ีได้ชื่อว่ามี
สัดส่วนสวยงามท่ีสุดในโลก ซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ยังดับไม่สนิท และมีความสูงท่ีสุดในประเทศญี่ปุ่น 

 
 



 

 

นอกจากนี้ด้านหลังยังมี ศาลเจ้าโคมิตาเคะ ของศาสนาลัทธิชินโต เป็นท่ีสัการะบูชาและอธิฐานขอพร 
อีกท้ังยังเป็นท่ีส าหรับบวงสรวงท่านเทนกุ โดยมีความเชื่อว่าท่ีบริเวณโดยรอบของฟูจิซังชั้น 5 นี้ ถูก
เรียกว่า “สวนของท่านเทนกุโดยมีความเชื่อว่าท่ีนี่มีท่านเทนกุปกครองอยู่นั่นเอง และยังว่ากันว่า ศาล
เจ้าแห่งนี้มีสมบัติของท่านเทนกุหลงเหลืออยู่มากมาย อย่างเช่น ขวานขนาดใหญ่ท่ีมีน้ าหนักกว่า 375 
กิโลกรัมตกอยู่ท่ีพื้นในสวน ซึ่งในสมัยก่อนมผีู้คนนิยมมาทดลองยกขวานนี้กันมากมาย เป็นต้น 
 

 
 

 ส าหรับท่านท่ีหลงใหลในกลิ่นหอมกรุ่นของกาแฟนั้น 
บริเวณด้านหน้าภูเขาไฟฟูจิมีคาเฟ่กาแฟไว้บริการทุกๆท่าน
ให้ใช้บริการไว้ดื่มด่ ารสชาติกาแฟพร้อมชมวิวภูเขาไฟฟูจิได้
อย่างเพลิดเพลิน หรือจะเลือกช้อปปิ้งของฝากผลิตภัณฑ์
ของภูเขาไฟฟูจิซึ่งมีบริการอยู่ท่ีภูเขาไฟฟูจิท่ีเดียวหาไม่ได้
จากที่ไหนอีกแล้ว อาทิเช่น โคคา โคล่า ลายภูเขาไฟฟูจิ อันลิมิเต็ด , น้ าแร่ธรรมชาติภูเขาไฟฟูจิ เป็นต้น 

 
น าท่านเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์ EARTH QUAKE MUSEUM ท่ีจ าลองเรื่องราวของภูเขาไฟฟูจิ และให้
ท่านได้สัมผัสกับบรรยากาศของการจ าลองเรื่องราวเกี่ยวกับแผ่นดินไหวท่ีเกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่น 
จากนั้นอิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของท่ีระลึกตามอัธยาศัย 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  



 

 

น าท่านเดินทางชม อุโมงค์ใบเมเปิ้ล โมมิจิ ไคโร เป็นจุดชมใบไม้เปล่ียนท่ีสวยงามบริเวณทะเลสาบคา
วากูชิโกะ ซึ่งมีต้นเมเปิ้ลอยู่ท้ัง 2 ฝั่งของคลองน้ าท่ีเปลี่ยนสีท้ังสีส้มและสีแดง ใบท่ีแห้งแล้วก็จะร่วงหล่น
ลงท่ีคลองน้ า ท าให้ท้ังด้านบนและด้านล่างเต็มไปด้วยใบเมเป้ิล จึงดูเหมือนกับเป็นอุโมงค์ใบเมเป้ิลท่ี
สวยงามมาก** ซึ่งโดยปกติอุโมงค์ใบเมเปิล้จะเร่ิมบานในช่วงปลายเดือนตุลาคม-ปลายพฤศจิกายนของ
ทุกปี (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)** 
 

 
 
หมายเหตุ: หากอุโมงค์เมเปิ้ล ใบไม้เปลี่ยนสีไม่มีแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ปรับโปรแกรมเท่ียว 
โดยน าท่าน เดินทางสู่ หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค ให้ท่านเจาะลึกตามหาแหล่งน ้าบริสุทธิ์จากภูเขาไฟฟูจิ ท่ี
เป็นแหล่งน ้าตามธรรมชาติตั้งอยู่ในหมู่บ้านโอชิโนะ จ.ยามานชิ หรือพูดในทางกลับกันคือกลุ่มน ้าผุดโอชิ
โนะฮัคไค เพียงก้าวแรกท่ีย่างเท้าเข้าไปในหมู่บ้านก็สัมผัสได้ถึงอากาศบริสุทธิ์ และไอเย็นจากแหล่งน ้า
ธรรมชาติท่ีมีให้เห็นอยู่ทุกมุม โดยในบ่อน ้าใสแจ๋วมีปลาหลากหลายพันธุ์แหวกว่ายอย่างสบายอารมณ์  
แต่ขอบอกเลยว่าน ้าแต่ละบ่อนั้นเย็นจับใจจนแอบสังสัยว่าน้องปลาไม่หนาวสะท้านกันบ้างหรือ เพราะ
อุณหภูมิในน ้าเฉลี่ยอยู่ท่ี 10-12 องศาเซลเซียสนอกจากชมแล้วก็ยังมีน ้าผุดจากธรรมชาติให้ตักดื่มตาม
อัธยาศยั และท่ีส าคัญ หมูบ่้านโอชโินะยังเป็นแหล่งช้อปป้ิงสินค้าโอทอปชั้นเยี่ยมอีกด้วย 



 

 

จากนั้นน าท่านอิสระช้อปปิ้ง ณ ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ของนาริตะ ห้างฯ อิออน จัสโก้  ซื้อของฝาก
ก่อนกลับ อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม้ และ หากท่านใดหลงไหลในรสชาดของคิทแคทชาเขียวสามารถ
หาซื้อได้ท่ีนี่ได้เลย **เพือ่ไม่เป็นการเสียเวลาช้อปปิ้งอิสระอาหารค่ าตามอัธยาศัย**  

พักที่ โรงแรม MARROAD INTERNATIONAL NARITA HOTEL หรือระดับเดียวกัน 
 

วันที่สี ่ ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี – วัดอาซากุสะ – สวนโชวะคิแนน – ดิวตี้ฟรี –  ชินจูกุ – สนามบินนาริตะ 

 
เช้า บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าท่าน เก็บภาพประทับใจกับคู่กับแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริมแม่น้ าสุมิดะ หอคอย
โตเกียวสกายทรี” (Tokyo Sky tree) หอส่งสัญญาณโทรคมนาคมท่ีสูงท่ีสุดในโลก  เปิดให้บริการเมื่อ
วันท่ี 22 พฤษภาคม 2555 โดยหอนี้มีความสูง 634 เมตร สร้างด้วยเทคนิคทางสถาปัตยกรรมและ
วิศวกรรมอันทันสมัย ในช่วงท่ีเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่หอคอยแห่งนี้ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงโครงสร้างทาง
สถาปัตยกรรมท่ีแข็งแรงทนทาน เพราะไม่เกิดความเสียหายแม้แต่น้อย  

 

 
 



 

 

น าท่านเดินทางสู่โตเกียว น าท่านชม วัดอาซากุสะ วัดท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในกรุงโตเกียว เข้านมัสการขอพร
จากพระพุทธรูปเจ้าแม่กวนอิมทองค า  นอกจากนั้นท่านยังจะได้พบเก็บภาพประทับใจกับโคมไฟขนาด
ยักษ์ท่ีมีความสูงถึง 4.5 เมตรซึ่งแขวนอยู่บริเวณประตูทางเข้าวัด และยังสามารถเลือกซื้อเคร่ืองรางของ
ขลังได้ภายในวัด ฯลฯ  
 

 
 

หรือเพลิดเพลินกับ ถนนนาคามิเซ ถนนช้อปปิ้งท่ีมี ชื่อเสียงของวัด มีร้านขายของที่ระลึกมากมายไม่ว่า
จะเป็นเครื่องรางของขลัง ของเล่นโบราณ และตบท้ายด้วยร้านขายขนมท่ีคนญี่ปุ่น มายังวัดแห่งนี้ต้อง
มาต่อคิวกันเพื่อลิ้มลองกับรสชาดสุดแสนอร่อย  
 

 



 

 

นอกจากวัดอาสากุซะจะเป็นวัดท่ีเก่าแก่ของ
ญี่ปุ่นแล้ว ถนนช้อปปิ้งนาคามิเซก็ยังเป็นถนนช้อป
ปิ้งท่ีมีชื่อเสียงของวัดอีกด้วยแล้วจะไม่ให้มีขนมขึ้น
ชื่อของวัดได้อย่างไร ขนาดองค์จักรพรรดิ์ยังรับสั่ง
คนสนิทให้มาซื้อท่ีนี่!!! เมนูนั้นก็คือ “เมล่อนปัง” 
เป็นขนมปังแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่น บางคนอาจจะ
เข้าใจผิดว่าเป็นขนมปังสอดไส้เมล่อน แต่จริงๆแล้ว
คือขนมปังอบแล้วยด้านบนมีลายแตกๆ ซึ่งเหมือนผิวเมล่อนของญี่ปุ่น เป็นท่ีมาของชื่อ “เมล่อนปัง” 
นั่นเอง ซึ่งปกติก็จะหาทานได้ท่ัวไปแม้กระท่ังในร้านสะดวกซื้อต่างๆ แต่ท่ีขึ้นชื่อก็ต้องยกให้ร้า น 
Asakusa Kagetsu-do ท่ีขายเมล่อนปังรสดั้งเดิมและซอฟครีมหลากรส ท่ีร้านนี้จะท าใหม่ๆอบเสร็จ
จากเตาร้อนๆ ขนมเมล่อนปังจะกรอบนอกนุ่มใน หวานก าลังดีซึ่งเป็นเมนูแนะน าท่ีมาถึงวัดอาซากุสะ
แล้วต้องลอง ห้ามพลาดกันเลยทีเดียว 

เที่ยง อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ สวนโชวะคิเนน ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี ของ
จักรพรรดิโชวะ มีขนาดใหญ่ถึง 16,300 เอเคอร์ ภายในแบ่งโซนออกเป็น 2-3 สวน โดยเชื่อมต่อกันด้วย
เส้นทางส าหรับเดินเท้าและจักรยาน โดยทุกท่านจะได้ชมต้นกิงโกะและต้นเมเป้ิลล้อมรอบสวนญี่ปุ่น ท่ี
มีสีเหลืองอร่ามและแดงอวดโฉมท่ัวท้ังพื้นท่ี (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) ซึ่งจะสวยงามมากในช่วงในฤดู
ใบไม้ร่วง จึงเป็นสถานท่ีท่ีนิยมมักมาเดินเล่นพักผ่อน , อ่านหนังสือ, ปิคนิก, ท าบาบีคิว, ดูนก, ปั่น
จักรยาน, พายเรือ, ออกก าลังกาย, และกิจกรรมอื่นๆ 
 



 

 

 
 
หมายเหตุ : กรณีใบแป๊ะก๊วยไม่เปลี่ยนสีหรือล่วงหล่นหมดแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์เปลี่ยน
โปรแกรมทัวร์ โดยน าท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าเมจิ เป็นศาลเจ้าหลวงในศาสนาชินโต ท่ีสร้างขึ้นเพื่ออุทิศ
และเป็นท่ีสถิตวิญญาณขององค์สมเด็จพระจักรพรรดิเมจิ ซึ่งเป็นจักรพรรดิท่ีมีความส าคัญกับประเทศ
ญี่ปุ่นยุคปัจจุบันเป็นอย่างยิ่ง และได้รับความเคารพจากชาวญี่ปุ่นยุคปัจจุบันมากที่สุด 
จากนั้นน าท่านช้อปปิ้งสินค้าเครื่องส าอางค์ อาหารเสริม เครื่องประดับคุณภาพดีท่ีร้านค้าปลอดภาษี 
ณ ดิวตีฟรี  อิสระให้ท่านได้เลือกช้อปปิ้งย่านดัง ย่านชินจุกุ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการจับจ่ายซื้อ
สินค้านานาชนิด ได้จากท่ีนี่ ไม่ว่าจะเป็น ร้านซานริโอะ ร้านขายเครื่องอิเลคทรอนิกส์ กล้องถ่ายรูป
ดิจิตอล นาฬิกา เครื่องส าอาง ต่างๆ กันที่ร้าน MATSUMOTO แหล่งรวมเหล่าบรรดาเครื่องส าอาง
มากมาย อาทิ มาร์คเต้าหู้, โฟมลา้งหน้า WHIP FOAM ที่ราคาถูกกว่าบ้านเรา 3 เท่า, ครีมกันแดด
ชิเซโด้ แอนเนสซ่าที่คนไทยรู้จักเป็นอย่างดี  และสินค้าอื่น ๆ  หรือให้ท่านได้สนุกกับการเลือกซื้อ
สินค้า แบรนด์ดังอาทิ LOUIS VULTTON, UNIQLO, กระเป๋าสุดฮิต BAO BAO ISSEY MIYAKE, 
เสื้อ COMME DES GARCONS, H&M หรือเลือกซื้อรองเท้า หลากหลายแบรนด์ดัง อาทิ NIKE, 
CONVERSE, NEW BALANCE, REEBOK ฯลฯ ได้ที่ร้าน ABC MART **อิสระอาหารเย็นเพื่อไม่
เป็นการรบกวนเวลาช้อปปิ้ง**  ได้เวลาสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบินนาริตะเพ่ือเดินทางกลับสู่
กรุงเทพฯ 
 



 

 

 
 
20.15 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์ เอเชีย เอ็กซ์ เท่ียวบินท่ี XJ607 บริการอาหารและเครื่องดื่ม

บนเครื่อง 
 

วันที่ห้า  กรุงเทพฯ 

 
01.25 น. ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ 

 
 
 
 

** หากท่านท่ีต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจ้าหน้าท่ีทุกครั้งก่อนท าการ 
ออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 

** ขอขอบพระคุณที่เลือกใช้บริการ ** 
 
 
 
 



 

 

 
อัตราค่าบริการ ** บริการน้ าดื่มวันละ 1 ขวดในวนัที่มีรายการท่องเที่ยว** 

 
 

ก าหนดการเดินทาง 
 

ผู้ใหญ่หอ้งละ 
2-3 ท่าน 

พักเดี่ยว
เพ่ิม 

ราคาทัวร์ไม่
รวมตั๋ว 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

23 – 27 พฤศจิกายน 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 
 
 

***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ และหัวหน้าทัวร์ ทา่นละ 1,500 บาท /ทริป/ต่อท่าน*** 
** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท 



 

 

กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจ า
ทั้งหมด เนื่องจากทางบริษัทฯ ได้ช าระค่าตั๋วเครื่องบินเต็มใบให้กับสายการบินเป็นที่เรียบร้อย ยกเว้นค่าภาษีน้ ามัน
ที่ยังมิได้ช าระ ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ กรุณาช าระ 21 วันก่อนการเดินทาง 
 
หมายเหตุ 1. ตั๋วเมื่อออกแล้ว ไม่สามารถรีฟันด์ได้ อันเนื่องจากเงื่อนไขของสายการบิน 
 2. ค่าทัวร์ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น 
 
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ านักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 
วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถปุระสงค์เพ่ือการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้า
เมือง เพือ่ยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น* ดังต่อไปนี ้
 
1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น ทางทัวรจั์ดเตรียมให้ 
2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด 
บัตรเครดิต) 
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ) ทางทวัร์
จัดเตรียมให้ 
4. ก าหนดการเดินทางระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่น ทางทัวร์จัดเตรียมให้ 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ    ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 
 ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  ค่ารถรับ-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 
 ค่าท่ีพักตามท่ีระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน  ค่าเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  
 ค่าอาหารตามมื้อท่ีระบุในรายการ    ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 
 
 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ท่ีประสงค์
จะพ านักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน) **ถ้ากรณีท่ีทางรัฐบาลประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า      ผู้เดินทาง
จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการท าวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 1,700 บาท** 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า
อินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจาก
หัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ) 



 

 

 ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1500 บาท /ทริป/ต่อท่าน 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ท่ีประสงค์
จะพ านักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน) 
เงื่อนไขการช าระค่าบริการ 
1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ต้องช าระเงินมัดจ าเป็นเงินจ านวน 10,000 บาทต่อท่านเพ่ือส ารองท่ีนั่ง  
2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ต้องช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือท้ังหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน กรณี

นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธ
การจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท ดังนี้ 

วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าว

และวันหยุดนักขัตฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบริษัท 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่

(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอย่างใดอย่าง
หนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทาง
โทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการ
จอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อท าเรื่อง
ขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระ
เงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารท่ีต้องการให้น าเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงิน
ค่าบรกิารดังนี้ 
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ช าระแล้ว ***ใน

กรณีที่วันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน 
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการท่ีช าระแล้ว 
2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแล้วท้ังหมด 
ท้ังนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายท่ีได้จ่ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการน าเท่ียว
ให้แก่นักท่องเท่ียว เช่น การส ารองท่ีนั่งตั๋วเคร่ืองบิน การจองท่ีพักฯลฯ 



 

 

3. การเดินทางท่ีต้องการันตีมัดจ าหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra 
Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าบริการ
ท้ังหมด   

4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท ดังนี้ 
วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าว
และวันหยุดนักขัตฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  
 
เงื่อนไขและข้อก าหนดอื่นๆ 

1. ทัวร์นี้ส าหรับผู้มวีัตถุประสงค์เพื่อการท่องเท่ียวเท่านั้น 
2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามท่ีระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือ

ท้ังหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือ
ท้ังหมดให้แก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดย
จะแจ้งให้กับนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า  
และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะช าระ
ค่าบริการเพ่ิมจากการที่มีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทก าหนดเพ่ือให้คณะเดินทางได้  ทางเรา
ยินดีท่ีจะให้บริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค าน าหน้าชื่อ 
เลขท่ีหนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้า
หนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการช าระเงินมัดจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ท้ังนี้ บริษัทจะค านึงถึงความ
ปลอดภัยของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมขึ้นของนักท่องเท่ียวท่ีมิได้
เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความ
เจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุ
สุดวิสัยอื่น เป็นต้น 



 

 

7. อัตราค่าบริการนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ ค่าตั๋วเครือ่งบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการให้ค าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแต่มี
เอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทก ากับเท่านั้น  

 
ข้อแนะน าก่อนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ท่ีจะน าติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และ
รวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้เจ้าหน้าท่ี
ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์
มากกว่าท่ีก าหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าท่ีโหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น  
 
2. สิ่งของท่ีมีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และ
ฝากเจ้าหน้าท่ีโหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น  
3. ประเทศญี่ปุ่น มีกฎหมายห้ามน าผลิตภัณฑ์ท่ีท ามาจากพืช และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้สด  ไข่ 
เนื้อสัตว์ ไส้กรอกฯ เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดต่อท่ีจะมาจากสิ่งเหล่านี้ หากเจ้าหน้าท่ีตรวจพบ จะต้องเสียค่าปรับใน
อัตราท่ีสูงมาก 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 


