
  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 

วนัแรก กรงุเทพฯ - สนามบนิดอนเมอืง - นารติะ  

 
07.30 น. พรอ้มกนัที�สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ช ั!น 3 อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอรส์ายการบนิ AIR 

ASIA X เจา้หนา้ที
ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกในการเชค็อนิ 
10.45 น. เหินฟ้าสู่เมืองนารติะ ประเทศญี
ปุ่ น โดยสายการบนิแอร์ เอเชีย เอ็กซ์ เที�ยวบนิที� XJ600 บรกิารอาหาร และ

เครื�องดื�มบนเครื�อง 
 

สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครื�อง AIRBUS A330-300 จาํนวน 377 ที�น ั�ง 
จดัที�น ั�งแบบ 3-3-3 มบีรกิารอาหารรอ้นเสริฟ์ท ั!งขาไปและขากลบั 

(นํ !าหนกักระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซื!อนํ !าหนกัเพิ�ม ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย) 

 
19.00 น.   ถงึ เมอืงนารติะ ประเทศญี
ปุ่ น หลงัจากผา่นขั 1นตอนศลุกากรแลว้นําทา่นเดนิทางสูท่ี
พัก 
พกัที� MARROAD INTERNATIONAL NARITA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 
 

วนัที�สอง นกิโก ้- ศาลเจา้โทโชกุ -  สะพานชนิเคยีว - ทะเลสาบชูเซนจ ิ- นํ !าตกเคงอ่น - ทานขาปูยกัษ+์อาบนํ!าแร่
ธรรมชาต ิ

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นําท่านชม ศาลเจา้โทโชกุ เป็นศาลเจา้ประจําตระกลูโทกงุาวะที
โดง่ดังในอดตีและยังเป็นสสุานของ “โทกงุาวะ อเิอ
ยะส”ุ โชกนุผูพ้ลกิชะตาชวีติของชาวญี
ปุ่ น พรอ้มสกัการะเทพเจา้คุม้ครองและปกป้องลกูหลานของตระกลูและบรรดาผู ้
เลื
อมใส ชมเจดยี ์5 ชั 1น สถานที
รวบรวมพระธรรมคําสอน บทสวดมนต ์และสิ
งของมคี่า แลว้ชมงานแกะสลัก อันเป็น
โบราณวัตถุลํ1าค่าที
มมีากกว่า 5,000 ชิ1น แลว้ตื
นตากับซุม้ ประตูโยเมมง อันเป็นสถาปัตยกรรมที
มคีวามสําคัญในแง่
ประวตัศิาสตรศ์ลิป์ของญี
ปุ่ นและยังเป็นศลิปะชิ1นเอกและมชีื
อเสยีงของประทศญี
ปุ่ น  
 

 
 

ศาลเจา้โทโชก ุเป็นที
ที
มสีถาปัตยกรรมวจิติรงดงามมาก  โดยเฉพาะ
อยา่งยิ
งซุม้โยเมมง ที
ประดับประดาดว้ยสงิหแ์ละมังกรในทว่งทา่และ
ลลีาที
ต่างกันอย่างมากมาย  ตัวเสาทําจากไมเ้คยากริองรับนํ1าหนัก 
12 ตน้ โดยในอดตีจะมเีพยีงซามูไรชั 1นสงูเท่านั1นที
สามารถผ่านเขา้
ออกประตนูี1ไดแ้ตต่อ้งทิ1งดาบไวด้า้นนอกเสยีกอ่นตามธรรมเนยีมดา้น



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

ความปลอดภัยสําหรับงานไมแ้กะสลักที
มคีุณค่าทางดา้นประวัตศิาสตร ์ของศาลเจา้โทโชก ุคอื งานแกะสลักปรศินา
ธรรม รปูลงิปิดห ูปิดตา และปิดปาก เป็นการสอนใหผู้ค้นละเวน้การด ูการฟัง และการพดูในสิ
งที
ไมด่ ีซ ึ
งปรศินาาธรรมนี1
ไดรั้บอทิธพิลมาจากลทัธเิตา๋ ซึ
งเป็นการผสมผสานที
เขา้กนัอยา่งลงตวัของลทัธเิตา๋ และศาสนาชนิโต 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
นอกจากนี1ที
คานในฉนวนทางเดนิจะมรีูปสตัวอ์กีหนึ
งรปูที
โดง่ดัง ก็คอื รปูแมวหลับ ที
ดเูหมอืนแมวนี1กําลังนอนหลับ แต่
แทจ้รงิแลว้แมวตัวที
เห็นนี1ไม่ไดห้ลับ  แต่จะรูไ้ดก็้ต่อเมื
อเดนิไปที
ดา้นหลังของภาพแมวหลับนี1  แลว้จะไดเ้ห็นรูป
นกกระจอกที
กําลังตื
นตระหนกอยูคู่ห่นึ
ง แผ่นภาพแกะสลกันี1สื
อถงึวา่รัฐบาลทหารเอโดะที
มองเผนิๆเหมอืนแมวหลบัอยู่
นี1  ในความจรงิเป็นแมวที
พรอ้มจะกระโดดตระครุบนกอยู่  หากแวน่แควน้ใดไม่อยู่ในร่องรอยแลว้รัฐบาลเอโดะก็พรอ้ม
จะบดขยี1ในทันท ี ท ั!งนี!ยงัมปีระตมิากรรมที�เต็มเปี� ยมไปดว้ยอารมณ์และจนิตนาการอยา่งมากมาย เชน่ มงักร 
100 หวั, แมวนอนหลบั, มงักร หวัเราะ เป็นตนั ใหท้่านไดเ้ลอืกมุมประทบัใจบนัทกึภาพความงามตาม
อธัยาศยั  
(ไมร่วมคา่เขา้ทา่นละ 1,300 เยน) 

 
เที�ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยเมน ูบฟุเฟ่ตช์าบหูมู

ตน้ตาํหรบั 
  
 

จากนั1นนําทา่นผา่นชม  สะพานชนิเคยีว ซึ
งเป็นของศาลเจา้ฟทูาราซงั เป็น 1 ใน 3 ของ
สะพานที
สวยที
สดุของประเทศญี
ปุ่ นร่วมกบัสะพานคนิไตเคยีว ที
อวิาคนูกิบัสะพานซารุฮา
ช ิที
ยามานาช,ิ โอสกึ ิ สะพานชนิเคยีวเป็นสะพานโคง้สแีดง ทอดขา้มแม่นํ1าไดยะ ตรง
เชงิปากทางขึ1นสูแ่หลง่มรดกโลก ชื
อวา่สะพานชนิเคยีว หรอื สะพานอสรพษิคู ่มคีวามยาว 28 เมตร กวา้ง 7 เมตร สงู
จากระดับนํ1าประมาณ 10 เมตร สรา้งจากไมโ้ดยมีเสาหนิ รองรับนํ1าหนัก ซึ
งเป็นสะพานที
สวยงามอกีแห่งหนึ
งของ
บรรดาสะพานไมข้องญี
ปุ่ น ทาดว้ยสแีดง สมัยกอ่นสะพานนี1ใชเ้ฉพาะเจา้นายชั 1นสงูหรอืเชื1อพระวงศเ์ท่านั1นในการขา้ม
แมนํ่1าไดยะ 

 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 
 
 

 
 
จากนั1นนําท่านชม นํ !าตกเคงอ่น ที
เป็นนํ1าตกสูงราว 100 เมตร ที
สายนํ1าตกลงมาจากหนา้ผาสงูกระทบลงในแอ่งนํ1า
เบื1องลา่ง โดยเฉพาะสายนํ1าท่ามกลางใบไมส้แีดงยิ
งแปลกตาและน่าดยูิ
งขึ1นไปอกีโดยบรเิวณรอบทะเลสาบมเีสน้ทาง
เดนิศกึษาธรรมชาตเิพื
อชมความงามของฤดกูาลที
กําลงัผลดัใบ (ไมร่วมคา่ขึ1นลฟิทท์า่นละ 570 เยน) 
 

 
 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

คํ�า รบัประทานอาหารคํ�า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม *** ใหท้า่นไดอ้ ิ�มอรอ่ยกบัมื!อพเิศษที�มขีาปยูกัษใ์หท้า่นได้
ล ิ!มลองรสชาตปิพูรอ้มนํ !าจ ิ!มสไตสญ์ี�ปุ่ นอยา่งจใุจ หลงัอาหารใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการแชนํ่ !าแรธ่รรมชาต ิ
เชื�อวา่ถา้ไดแ้ชนํ่ !าแรแ่ลว้ จะทําใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขี ึ!น 

พกัที�  โรงแรม FUJI SCHOLE LAND HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัที�สาม ลานสก ีฟจูเิท็น - พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว - หมูบ่า้นโอชโินะ ฮคัไค - โอไดบะ  

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นําทา่นสนุกกบักจิกรรมกลางแจง้ทา่มกลางหมิะ ณ ลานสก ีฟจูเิท็น ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัการเลน่ไมก้ระดาน
เลื
อนไดต้ามอัธยาศัย ณ ดนิแดนแหง่นี1ที
ซ ึ
งเป็นสวนสนุกขนาดใหญ่ มกีจิกรรมนอกเหนือจากการเลน่สกมีากมาย เป็น
ลานสกทีี
มชี ื
อเสยีงและมฉีากหลังเป็นภูเขาไฟฟูจทิี
สวยงามท่านจะไดส้นุกกับลานหมิะขาวโพลน ท่านที
สนใจจะเชา่
อปุกรณ์เครื
องเลน่สามารถตดิตอ่หัวหนา้ทัวรล์ว่งหนา้ ราคานี!ไมร่วมคา่เชา่อปุกรณ์เครื�องเลน่สก ีสโนวส์เลด หรอื
ครฝึูก ประมาณ 5000 เยน (ลานสกจีะเปิดใหบ้รกิารหรอืไม ่ขึ!นอยูก่บัสภาพภมูอิากาศ)  

 
 
(หมายเหตุ: ในกรณีที� ลานสกเีขา้ไมไ่ดเ้นื�องจากสภาพอากาศ  บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ̀ปลี�ยนโปรแกรมทวัร ์
เป็น ภเูขาไฟฟจู ิที
ตั 1งตระหงา่นอยูเ่หนอืเกาะญี
ปุ่ นดว้ยความสงู3,776เมตร จากระดบันํ1าทะเล นําทา่นขึ1นชมความงาม
กันแบบใกลช้ดิ ยังบรเิวณ “ชั 1น 5” ของภูเขาไฟฟูจ ิ(ขึ1นอยู่กับสภาพภมูอิากาศ) เพื
อชมทัศนียภาพโดยรอบของภูเขา
ไฟที
 สามารถมอง เห็นทะเลสาบทั 1งหา้กระจายอยูโ่ดยรอบ ใหท้า่นไดส้มัผัสอากาศอันบรสิทุธิJบนยอดเขาฟจู ิถ่ายภาพ
ที
ระลกึ กับภูเขาไฟที
ไดช้ื
อว่ามสีัดส่วนสวยงามที
สุดในโลก ซึ
งเป็นภูเขาไฟที
ยังดับไม่สนิท และมคีวามสูงที
สุดใน
ประเทศญี
ปุ่ น  
นําทา่นเยี
ยมชม พพิธิภณัฑ ์EARTH QUAKE MUSEUM ที
จําลองเรื
องราวของภเูขาไฟฟจู ิและใหท้า่นไดส้มัผัสกบั
บรรยากาศของการจําลองเรื
องราวเกี
ยวกบัแผ่นดนิไหวที
เกดิขึ1นในประเทศญี
ปุ่ น จากนั1นอสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซื1อของที

ระลกึตามอธัยาศยั 

 
เที�ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
  

จากนั1นนําทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นโอชโินะฮคัไค ใหท้่านเจาะลกึตามหาแหลง่นํ1าบรสิทุธิJจากภเูขาไฟฟจู ิที
เป็นแหลง่
นํ1าตามธรรมชาตติั 1งอยูใ่นหมูบ่า้นโอชโินะ จ.ยามานช ิหรอืพดูในทางกลบักนัคอืกลุม่นํ1าผดุโอชโินะฮคัไค เพยีงกา้วแรก
ที
ย่างเทา้เขา้ไปในหมู่บา้นก็สัมผัสไดถ้งึอากาศบรสิทุธิJ และไอเย็นจากแหลง่นํ1าธรรมชาตทิี
มใีหเ้ห็นอยู่ทุกมุม โดยใน
บ่อนํ1าใสแจ๋วมีปลาหลากหลายพันธุ์แหวกว่ายอย่างสบายอารมณ์  แต่ขอบอกเลยว่านํ1าแต่ละบ่อนั1นเย็นจับใจจน
แอบสังสัยวา่นอ้งปลาไม่หนาวสะทา้นกันบา้งหรอื เพราะอุณหภูมใินนํ1าเฉลี
ยอยู่ที
 10-12 องศาเซลเซยีสนอกจากชม
แลว้ก็ยังมนํี1าผุดจากธรรมชาตใิหต้ักดื
มตามอัธยาศัย และที
สําคัญ หมู่บา้นโอชโินะยังเป็นแหล่งชอ้ปปิ1งสนิคา้โอทอป
ชั 1นเยี
ยมอกีดว้ย 

 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 
 

นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงโอไดบะ เป็นเมอืงที
เกดิจากการนําขยะมาถมทะเลจนกลายเป็นเกาะขนาดใหญ่บรเิวณอ่าว
โตเกยีวเพื
อประโยชน์ในการป้องกันประเทศ แต่ปัจจุบันโอไดบะไดก้ลายมาเป็นเขตเศรษฐกจิอกีแห่งของประเทศ 
เนื
องจากเต็มไปดว้ยรา้นคา้กวา่ 150 รา้น โซนอาหาร หา้งสรรพสนิคา้ และอื
นๆ อกีมากมาย นอกจากนั1นยังเต็มไปดว้ย
สถานที
ท่องเที
ยวหลากหลายดว้ยฝีมือของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นสะพานสายรุง้ เป็นตน้ ส่วนการเดินทางมาที
นี
ก็
สะดวกสบาย จงึไมแ่ปลกหากที
นี
คอืสถานที
ทอ่งเที
ยวสดุฮติของนักทอ่งเที
ยวทั 1งในและตา่งประเทศ 
 

 
 
และในบรเิวณใกลก้ันท่านสามารถเดนิไปถ่ายภาพคู่กับแลนดม์ารค์เทพเีสรภีาพที
โอไดบะ ซึ
งตั 1งอยู่บรเิวณใกลเ้คยีง
หา้งใน  AQUA CITY Odaiba โดยมวีวิทวิทัศน์ตัดกับสะพานสายรุง้อย่างสวยงาม ซึ
งเทพเีสรภีาพนั1นทางการฝรั
งเศส
ไดส้ง่ใหก้บัทางญี
ปุ่ น เนื
องในโอกาสฉลองความสมัพันธอ์นัยาวนาน กวา่ 3 ศตวรรษระหวา่งญี
ปุ่ นกบัฝรั
งเศส ในปี ค.ศ.
1998 จนเมื
อถงึเวลานํากลับไดม้กีารขอรอ้งไปยังรัฐบาลฝรั
งเศสวา่อยา่ขนกลับเลย แตรั่ฐบาลฝรั
งเศสนั1นมคีวามจําเป็น
ที
จะตอ้งขนกลับเพราะเป็นตัวตน้แบบของเทพเีสรภีาพที
นวิยอรก์ จงึไดส้รา้งเทพเีสรภีาพตัวปัจจุบันนี1ซ ึ
งมขีนาดใหญ่



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

กวา่ตัวตน้แบบแตก็่ยังเล็กกวา่เทพเีสรภีาพที
ตั 1งอยูท่ี
นวิยอรก์ และสง่มาใหใ้นปี ค.ศ.2000 นั
นเอง ดังนั1นเทพเีสรภีาพที

โอไดบะนั1นไมใ่ชข่องที
ทําจําลองขึ1นมา แตเ่ป็นของแทแ้น่นอนจากฝรั
งเศส  

คํ�า อสิระอาหารคํ�าตามอธัยาศยั 
พกัที� โรงแรม  HEDISTAR HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 
 

วนัที�ส ี� ตลาดปลาซกึจิ ิ- ถา่ยรปูโตเกยีวสกายทร ี- วดัอาซากสุะ - ดวิตี!ฟร ี- ยา่นชนิจกู ุ- สนามบนินารติะ 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั1นนําท่านเดนิทางสู ่ตลาดปลาซกึจิ ินับเป็นที
ที
มชี ื
อเสยีงมากที
สดุของญี
ปุ่ น อกีทั 1งยังเป็นที
รูจั้กกันดวีา่เป็นหนึ
ง
ในตลาดปลาที
ใหญ่ที
สุดในโลกจากการที
มกีารซื1อขายสนิคา้ทะเลกว่า 2,000 ตันต่อวัน ภายในตลาดแบ่งออกเป็น2 
สว่นใหญ่ๆ คอืสว่นภายนอกซึ
งมรีา้นคา้ปลกีและรา้นอาหารตั 1งเรยีงรายเป็นจํานวนมาก และสว่นภายในซึ
งเป็นบรเิวณที

รา้นคา้สง่ใชเ้จรจาธรุกจิและเป็นจดุที
มกีารประมลูปลาทนู่าที
มชี ื
อเสยีง ความที
มสีนิคา้จํานวนมากไมว่า่จะเป็นปลาทะเล 
อาหารทะเลสดๆ ไปจนถงึผักผลไม ้จงึทําใหต้ลาดแหง่นี1คกึคกัคนเยอะกนัตั 1งแตเ่ชา้ 

 

 
 

เที�ยง  อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
  

 นําท่าน เก็บภาพประทบัใจกบัคูก่บัแลนดม์ารก์แหง่ใหมข่องกรุงโตเกยีว ณ รมิแมนํ่ !าสุมดิะ หอคอยโตเกยีว
สกายทร”ี (Tokyo Sky tree) หอสง่สัญญาณโทรคมนาคมที
สงูที
สดุในโลก  เปิดใหบ้รกิารเมื
อวนัที
 22 พฤษภาคม 
2555 โดยหอนี1มีความสูง 634 เมตร สรา้งดว้ยเทคนิคทางสถาปัตยกรรมและวศิวกรรมอันทันสมัย ในช่วงที
เกดิ
แผ่นดนิไหวครั 1งใหญ่หอคอยแห่งนี1ไดพ้สิูจน์ใหเ้ห็นถงึโครงสรา้งทางสถาปัตยกรรมที
แข็งแรงทนทาน เพราะไม่เกดิ
ความเสยีหายแมแ้ตน่อ้ย  

 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 
 
จากนําท่านขอพร วดัอาซากุสะ วัดที
เกา่แกท่ี
สดุในกรุงโตเกยีว เขา้นมัสการขอพรจากพระพุทธรูปเจา้แม่กวนอมิทอง
คํา  นอกจากนั1นท่านยังจะไดพ้บเก็บภาพประทับใจกับโคมไฟขนาดยักษ์ที
มคีวามสงูถงึ 4.5 เมตรซึ
งแขวนอยู่บรเิวณ
ประตทูางเขา้วดั และยังสามารถเลอืกซื1อเครื
องรางของขลงัไดภ้ายในวดั ฯลฯ  

 

 
 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

จากนั1นนําท่านชอ้ปปิ1 งสนิคา้เครื
องสําอางค ์อาหารเสรมิ เครื
องประดับคุณภาพดทีี
 รา้นคา้ปลอดภาษ ีณ ดวิตฟีร ี 
อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกชอ้ปปิ1งย่านดัง ยา่นชนิจุกุ ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับการจับจ่ายซื1อสนิคา้นานาชนดิ ไดจ้ากที
นี
 
ไมว่า่จะเป็น รา้นซานรโิอะ รา้นขายเครื�องอเิลคทรอนกิส ์กลอ้งถา่ยรปูดจิติอล นาฬกิา เครื�องสาํอาง ตา่งๆ กนั
ที�รา้น MATSUMOTO แหลง่รวมเหลา่บรรดาเครื�องสําอางมากมาย อาท ิมารค์เตา้หู,้ โฟมลา้งหนา้ WHIP 
FOAM ที�ราคาถกูกวา่บา้นเรา 3 เทา่, ครมีกนัแดดชเิซโด ้แอนเนสซา่ที�คนไทยรูจ้กัเป็นอยา่งด ี และสนิคา้อื�น 
ๆ  หรอืใหท้่านไดส้นุกกบัการเลอืกซื!อสนิคา้ แบรนดด์งัอาท ิLOUIS VULTTON, UNIQLO, กระเป๋าสุดฮติ 
BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสื!อ COMME DES GARCONS, H&M หรอืเลอืกซื!อรองเทา้ หลากหลายแบ
รนดด์งั อาท ิNIKE, CONVERSE, NEW BALANCE, REEBOK ฯลฯ ไดท้ี�รา้น ABC MART  
 

 
   

**เพื�อไม่ใหเ้ป็นการเสยีเวลาชอ้ปปิ! งอสิระอาหารคํ�าตามอธัยาศยั** ไดเ้วลาอนัสมควรนําท่านเดนิทางสู ่
สนามบนินารติะ เพื�อเดนิทางกลบัสูก่รงุเทพฯ 

20.15 น. เหริฟ้าสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิแอร ์เอเชยี เอ็กซ ์เที
ยวบนิที
 XJ607 บรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง 
 

วนัที�หา้  กรงุเทพฯ 

 
01.20 น. ถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ 
 

** หากทา่นที
ตอ้งออกตั]วภายใน (เครื
องบนิ ,รถทัวร ์,รถไฟ) กรณุาสอบถามที
เจา้หนา้ที
ทกุครั 1งกอ่นทําการ 
ออกตั]วเนื
องจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลี
ยนไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

** ขอขอบพระคณุที�เลอืกใชบ้รกิาร ** 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 
 

อตัราคา่บรกิาร 

 
 

กําหนดการเดนิทาง 
 

 
ผูใ้หญห่อ้งละ  

2-3 ทา่น 
พกัเดี�ยวเพิ�ม ราคาทวัรไ์มร่วมต ัrว 

01 – 05 กมุภาพนัธ ์2563 23,999 7,000 13,999 

02 – 06 กมุภาพนัธ ์2563 23,999 7,000 13,999 

05 – 09 กมุภาพนัธ ์2563 23,999 7,000 13,999 

06 – 10 กมุภาพนัธ ์2563 
(วนัมาฆบชูา) 25,999 7,000 14,999 

07 – 11 กมุภาพนัธ ์2563 
(วนัมาฆบชูา) 25,999 7,000 14,999 

08 – 12 กมุภาพนัธ ์2563 
(วนัมาฆบชูา) 25,999 7,000 14,999 

11 – 15 มนีาคม 2563 24,999 7,000 14,999 

12 – 16 มนีาคม 2563 24,999 7,000 14,999 

13 – 17 มนีาคม 2563 24,999 7,000 14,999 

14 – 18 มนีาคม 2563 24,999 7,000 14,999 

15 – 19 มนีาคม 2563 24,999 7,000 14,999 

17 – 21 มนีาคม 2563 24,999 7,000 14,999 

18 – 22 มนีาคม 2563 24,999 7,000 14,999 

19 – 23 มนีาคม 2563 24,999 7,000 14,999 

20 – 24 มนีาคม 2563 19,999 7,000 11,999 

 

 บรกิารนํ !าดื�มวนัละ 1 ขวดในวนัที�มรีายการทอ่งเที�ยว** 
** ราคาเด็กอายไุมถ่งึ 2 ขวบ 10,000 บาท ** 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดนํ์าเที�ยวทา่นละ 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 
 

การเดนิทางในแตล่ะคร ั!งจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 30 ทา่นขึ!นไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ`
ในการเลื�อนการเดนิทาง หรอืเปลี�ยนแปลงราคา 
ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ั!น ไมเ่ชน่น ั!นทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจําไมว่า่ดว้ยกรณีใดๆ
ท ั!งส ิ!น เพราะวา่ทางบรษิทัไดท้ําการจา่ยคา่ต ัrวไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ี�ถว้นกอ่นการจอง
ทวัรท์กุคร ั!ง เพื�อประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง  
 
กรุณาชําระมดัจํา ท่านละ 10,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ̀นการคนืมดัจําท ั!งหมด 
เนื�องจากทางบรษิทัฯ ไดชํ้าระคา่ต ัrวเครื�องบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นที�เรยีบรอ้ย ยกเวน้คา่ภาษนํี !ามนัที�ยงัมไิดชํ้าระ คา่
ทวัรส์ว่นที�เหลอื กรณุาชําระ 21 วนักอ่นการเดนิทาง 
 
หมายเหต ุ 1. ต ัrวเมื�อออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนื�องจากเงื�อนไขของสายการบนิ 
 2. คา่ทวัรไ์มม่รีาคาเด็ก เนื�องจากเป็นราคาโปรโมช ั�น 
 
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ี�ประสงคจ์ะพาํนกัระยะส ั!นในประเทศญี�ปุ่ นไมเ่กนิ 15 วนั ไมว่า่จะ
ดว้ยวตัถปุระสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยว เยี�ยมญาต ิหรอืธรุกจิ จะตอ้งยื�นเอกสารในข ั!นตอนการตรวจเขา้เมอืง เพื�อยนืยนัการมี
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี�ปุ่ น* ดงัตอ่ไปนี! 
 
1. ต ัrวเครื�องบนิขาออกจากประเทศญี�ปุ่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

2. สิ�งที�ยนืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที�อาจเกดิขึ!นในระหวา่งที�พํานกัในประเทศญี�ปุ่ นได ้(เชน่ เงนิสด บตัร
เครดติ) 
3. ชื�อ ที�อยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งที�พํานกัในประเทศญี�ปุ่ น (เชน่ คนรูจ้กั โรงแรม และอื�นๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งที�พํานกัในประเทศญี�ปุ่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

อตัราคา่บรกิารนี!รวม 
� คา่ตั]วเครื
องบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ    � คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ที
ม ี
� คา่นํ1าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.  � คา่รถรับ-สง่ และนําเที
ยวตามรายการ 
� คา่ที
พักตามที
ระบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่น  � คา่เขา้ชมสถานที
ตา่งๆ ตามรายการ  
� คา่อาหารตามมื1อที
ระบใุนรายการ    � คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  
� คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื
อนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนี!ไมร่วม 
� คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญี
ปุ่ น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี
ปุ่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ี
ประสงคจ์ะพํานักระยะสั 1นใน
ประเทศญี
ปุ่ นไมเ่กนิ 15 วัน) **ถา้กรณีที
ทางรัฐบาลประกาศใหก้ลับมาใชว้ซีา่ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายในการทําวซีา่เพิ
ม ทา่นละ 
1,700 บาท** 
� คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการที
ระบ ุเชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกัรดี 
มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครื
องดื
มที
สั
งเพิ
มนอกเหนอืรายการ (กรณุาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
� คา่ทปิคนขบัรถ และไกดนํ์าเที�ยวทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น 
� คา่ภาษีมลูคา่เพิ
ม 7% และภาษีหกั ณ ที
จา่ย 3% 
 
 
เง ื�อนไขการชําระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเที
ยวหรอืเอเจนซี
ตอ้งชําระเงนิมัดจําเป็นเงนิจํานวน 10,000 บาทตอ่ทา่นเพื
อสํารองที
นั
ง  

2. นักท่องเที
ยวหรอืเอเจนซี
ตอ้งชําระเงนิคา่บรกิารสว่นที
เหลอืทั 1งหมดกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วัน กรณีนักท่องเที
ยวหรอืเอ
เจนซี
ไม่ชําระเงนิ หรอืชําระเงนิไม่ครบภายในกําหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถ้อืว่า
นักทอ่งเที
ยวสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์1นๆ 

3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี1 วันจันทร ์ถงึศกุร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที
รัฐบาล
ประกาศในปีนั1นๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

เง ื�อนไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีที
นักท่องเที
ยวหรอืเอเจนซี
ตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลื
อนการเดนิทาง นักท่องเที
ยวหรอืเอเจนซี
(ผูม้ชี ื
อใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการยกเลกิที
บรษัิทอยา่งใดอยา่งหนึ
งเพื
อแจง้ยกเลกิการจอง
กบัทางบรษัิทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเที
ยวหรอืเอเจนซี
ตอ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเที
ยวหรอืเอเจนซี
 (ผูม้ชี ื
อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์
อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืที
บรษัิทอย่างใดอย่างหนึ
งเพื
อทําเรื
องขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบ
หนังสอืมอบอํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารที

ตอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงื
อนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี1 
2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารที
ชําระแลว้ ***ในกรณีที�วนัเดนิ

ทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั 
2.2 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารที
ชําระแลว้ 
2.3 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไมค่นืเงนิคา่บรกิารที
ชําระแลว้ทั 1งหมด 
ทั 1งนี1 ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ้่ายที
ไดจ้่ายจรงิจากคา่บรกิารที
ชําระแลว้เนื
องในการเตรยีมการจัดการนําเที
ยวใหแ้กนั่กท่องเที
ยว 
เชน่ การสํารองที
นั
งตั]วเครื
องบนิ การจองที
พักฯลฯ 

3. การเดนิทางที
ตอ้งการันตมัีดจําหรอืซื1อขาดแบบมเีงื
อนไข หรอืเที
ยวบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการ
บนิ หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทั 1งหมด   

4. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี1 วันจันทร ์ถงึศกุร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที
รัฐบาล
ประกาศในปีนั1นๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิJในการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเที
ยวเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  
 
เง ื�อนไขและขอ้กําหนดอื�นๆ 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

1. ทัวรน์ี1สําหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พื
อการทอ่งเที
ยวเทา่นั1น 
2. ทัวรน์ี1เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามที
ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรอืทั 1งหมด หรอืถูก

ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทั 1งหมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิJในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที
มีนักท่องเที
ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ

นักท่องเที
ยวหรอืเอเจนซี
ทราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศที
ไม่มวีซีา่  และอย่างนอ้ย 10 วันกอ่น
การเดนิทางสําหรับประเทศที
มวีซีา่  แต่หากทางนักท่องเที
ยวทุกท่านยนิดทีี
จะชําระคา่บรกิารเพิ
มจากการที
มนัีกท่องเที
ยวร่วม
เดนิทางนอ้ยกวา่ที
ทางบรษัิทกําหนดเพื
อใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีี
จะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิJไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื
อ นามสกุล คํานําหนา้ชื
อ เลขที
หนังสอื
เดนิทาง และอื
นๆ เพื
อใชใ้นการจองตั]วเครื
องบนิ ในกรณีที
นักทอ่งเที
ยวหรอืเอเจนซี
มไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทางบรษัิท
พรอ้มการชําระเงนิมัดจํา 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิJในการเปลี
ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื
อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ภมูอิากาศ 
และเวลา ณ วนัที
เดนิทางจรงิของประเทศที
เดนิทาง ทั 1งนี1 บรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภยัของนักทอ่งเที
ยวสว่นใหญเ่ป็นสําคญั 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิJไมรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ที
เพิ
มขึ1นของนักทอ่งเที
ยวที
มไิดเ้กดิจากความผดิ
ของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหาย
ของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลี
ยนแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอื
น เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารนี1คํานวณจากอัตราแลกเปลี
ยนเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันที
ทางบรษัิทเสนอราคา ดังนั1น ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิJ
ในการปรับราคาค่าบรกิารเพิ
มขึ1น ในกรณีที
มกีารเปลี
ยนแปลงอัตราแลกเปลี
ยนเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั]วเครื
องบนิ ค่าภาษี
เชื1อเพลงิ คา่ประกนัภยัสายการบนิ การเปลี
ยนแปลงเที
ยวบนิฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตวัแทนของทางบรษัิท ไมม่อํีานาจในการใหคํ้าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของบรษัิทกํากบัเทา่นั1น  

 
 
ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที
จะนําตดิตัวขึ1นเครื
องบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิ1น และรวมกันทุกชิ1นไม่
เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึ
งมซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ที
ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุด
เอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านั1น ถา้สิ
งของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ที
กําหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ที
โหลดใตท้อ้งเครื
องบนิเทา่นั1น  
2. สิ
งของที
มลีักษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที
โหลด
ใตท้อ้งเครื
องบนิเทา่นั1น  
3. ประเทศญี
ปุ่ น มกีฎหมายหา้มนําผลติภณัฑท์ี
ทํามาจากพชื และเนื1อสตัวท์กุชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด  ไข ่เนื1อสตัว ์ไสก้รอกฯ 
เพื
อเป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ที
จะมาจากสิ
งเหลา่นี1 หากเจา้หนา้ที
ตรวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอตัราที
สงูมาก 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 


