
 
 

 
 
 
วันแรก  กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง 
 

20.30 น. พรอมกันท่ีสนามบินนานาชาติดอนเมือง ช้ัน 3 อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ เคานเตอรสายการบิน AIR 

ASIA X เจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน 

สายการบิน AIR ASIA X ใชเคร่ือง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ท่ีนั่ง 

จัดที่น่ังแบบ 3-3-3 มีบริการอาหารรอนเสิรฟท้ังขาไปและขากลับ 

(นํ้าหนักกระเปา 20 กก./ทาน หากตองการซ้ือน้ําหนักเพ่ิม ตองเสียคาใชจาย) 



 
23.45 น. เหิรฟาสูเมืองนาริตะ ประเทศญ่ีปุน โดยเที่ยวบินท่ี XJ600 บริการอาหาร และเคร่ืองดื่ม        บนเคร่ือง 

 
วันท่ีสอง นาริตะ-วัดอาซากสุะ–ถายรูปกับโตเกียวสกายทรี–โอวาคดุานิ–ชอปปงโกเทมบะเอาทเล็ท                         

อาบน้ําแรธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ 
 
08.00 น.   ถึง เมืองนาริตะ ประเทศญ่ีปุน หลังจากผานข้ันตอนศุลกากรแลว นําทานเดินทางสูโตเกียว นําทาน เก็บภาพประทับใจ

กับคูกับแลนดมารกแหงใหมของกรุงโตเกียว ณ ริมแมนํ้าสุมิดะ หอคอยโตเกียวสกายทรี” (Tokyo Sky tree) หอสง
สัญญาณโทรคมนาคมท่ีสูงท่ีสุดในโลก ... เปดใหบริการเม่ือวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 โดยหอนี้มีความสูง 634 เมตร 
สรางดวยเทคนิคทางสถาปตยกรรมและวิศวกรรมอันทันสมัย ในชวงท่ีเกิดแผนดินไหวครั้งใหญหอคอยแหงน้ีไดพิสูจนให
เห็นถึงโครงสรางทางสถาปตยกรรมท่ีแข็งแรงทนทาน เพราะไมเกิดความเสียหายแมแตนอย  

 

 
 

ชม วัดอาซากุสะ วัดท่ีเกาแกท่ีสุดในกรุงโตเกียว เขานมัสการขอพรจากพระพุทธรูปเจาแมกวนอิมทองคํา  นอกจากน้ัน
ทานยังจะไดพบเก็บภาพประทับใจกับโคมไฟขนาดยักษท่ีมีความสูงถึง 4.5 เมตรซ่ึงแขวนอยูบริเวณประตูทางเขาวัด และ
ยังสามารถเลือกซ้ือเคร่ืองรางของขลังไดภายในวัด ฯลฯ  
 
 
 

 
 

หรือเพลิดเพลินกับ ถนนนาคามิเซ ถนนชอปปงท่ีมี ช่ือเสยีงของวัด มีรานขายของท่ีระลึกมากมายไมวาจะเปนเครื่องราง
ของขลัง ของเลนโบราณ และตบทายดวยรานขายขนมท่ีคนญ่ีปุน มายังวัดแหงน้ีตองมาตอคิวกันเพื่อลิ้มลองกับรสชาด
สุดแสนอรอย  
 



 

 
 

นอกจากวัดอาสากุซะจะเปนวัดท่ีเกาแกของญ่ีปุนแลว 
ถนนชอปปงนาคามิเซก็ยังเปนถนนชอปปงท่ีมีชื่อเสียงของวัด
อีกดวยแลวจะไมใหมีขนมขึ้นชื่อของวัดไดอยางไร ขนาดองค
จักรพรรดิ์ยังรับสั่งคนสนิทใหมาซื้อท่ีน่ี!!! เมนูนั้นก็คือ “เม
ลอนปง” เปนขนมปงแบบดั้งเดิมของญ่ีปุน บางคนอาจจะ
เขาใจผิดวาเปนขนมปงสอดไสเมลอน แตจริงๆแลวคือขนมปง
อบแลวยดานบนมีลายแตกๆ ซ่ึงเหมือนผิวเมลอนของญ่ีปุน 
เปนท่ีมาของช่ือ “เมลอนปง” น่ันเอง ซ่ึงปกติก็จะหาทานได
ท่ัวไปแมกระท่ังในรานสะดวกซ้ือตางๆ แตท่ีข้ึนชื่อก็ตองยกให
ราน Asakusa Kagetsu-do ท่ีขายเมลอนปงรสด้ังเดิมและ
ซอฟครีมหลากรส ที่รานนี้จะทําใหมๆอบเสร็จจากเตารอนๆ 
ขนมเมลอนปงจะกรอบนอกนุมใน หวานกําลังดีซ่ึงเปนเมนู
แนะนําท่ีมาถึงวัดอาซากุสะแลวตองลอง หามพลาดกันเลยทีเดียว 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย จากน้ันนําทานเดินทางโดยรถโคชสู หุบเขาโอวาคุดานิ ท่ียังครุกรุนดวยควันจากบอกํามะถันเดือดอยูตลอดเวลา ชมบอ

นํ้าแรกํามะถันซ่ึงสามารถตมไขใหสุกได โดยชาวญ่ีปุนมีความเช่ือวาหากไดทานไขดําหนึ่งฟองจะสามารถทําใหอายุยืน
ยาวขึ้นอีกประมาณ 7 ป  
 



 

 
 
 หลังจากน้ันใหทานไดชอปปงสินคาแบรนดเนมช่ือดังท่ี โกเทมบะ แฟคทอร่ี เอาทเล็ต แหลงรวมสินคานําเขาและสินคา

แบรนดญ่ีปุนท่ีดังไปท่ัวโลก พบกับคอลเลคชั่นเสื้อผาใหมลาสุด อาทิ MK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, 
CYNTHIA ROWLEY ฯลฯ เลือกซ้ือกระเปาแบรนดเนมย่ีหอดังไดท่ีราน BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, TUMOI, 
GAP, ARMANI ฯลฯ เลือกดูเครื่องประดับ และนาฬิกาหรูอยาง TAG HEURE, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, 
LONGINES ฯลฯรองเทาแฟชั่น HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ 

 

 
 
พักท่ี FUJI LAND SCOLE PLAZA HOTEL หรือระดับเดียวกัน 



 
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม *** ใหทานไดอิ่มอรอยกับม้ือพิเศษท่ีมีขาปูยักษใหทานได

ล้ิมลองรสชาติปูพรอมนํ้าจ้ิมสไตสญ่ีปุนอยางจุใจ หลังอาหารใหทานไดผอนคลายกับการแชนํ้าแรธรรมชาติ 
เช่ือวาถาไดแชน้ําแรแลว จะทําใหผิวพรรณสวยงามและชวยใหระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น 

 
วันท่ีสาม ภูเขาไฟฟูจิ – พิพิธภัณฑแผนดินไหว - ทุงดอกพิงคมอส  -  ดิวต้ีฟรี  - ชอปปงชินจูก ุ
 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

นําทานเดินทางสู ภูเขาไฟฟูจ ิท่ีตั้งตระหงานอยูเหนือเกาะญ่ีปุนดวยความสูง3,776เมตร จากระดับนํ้าทะเล นําทานข้ึน
ชมความงามกันแบบใกลชิด ยังบริเวณ “ช้ัน 5” ของภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยูกับสภาพภูมิอากาศ) เพื่อชมทัศนียภาพโดยรอบ
ของภูเขาไฟท่ี สามารถมอง เห็นทะเลสาบท้ังหากระจายอยูโดยรอบ ใหทานไดสัมผัสอากาศอันบริสุทธ์ิบนยอดเขาฟูจิ 
ถายภาพที่ระลึก กับภูเขาไฟที่ไดช่ือวามีสัดสวนสวยงามที่สุดในโลก ซ่ึงเปนภูเขาไฟท่ียังดับไมสนิท และมีความสูงท่ีสุด
ในประเทศญ่ีปุน  

 
 

นอกจากน้ีดานหลังยังมี ศาลเจาโคมิตาเคะ ของศาสนาลัทธิชินโต เปนท่ีสัการะบูชาและอธิฐานขอพร อีกทั้งยังเปนที่
สําหรับบวงสรวงทานเทนกุ โดยมีความเช่ือวาท่ีบริเวณโดยรอบของฟูจิซังชั้น 5 น้ี ถูกเรียกวา “สวนของทานเทนกุโดยมี
ความเช่ือวาที่น่ีมีทานเทนกุปกครองอยูนั่นเอง และยังวากันวา ศาลเจาแหงนี้มีสมบัติของทานเทนกุหลงเหลืออยูมากมาย 
อยางเชน ขวานขนาดใหญท่ีมีนํ้าหนักกวา 375 กิโลกรัมตกอยูท่ีพื้นในสวน ซ่ึงในสมัยกอนมีผูคนนิยมมาทดลองยกขวาน
น้ีกันมากมาย เปนตน 

 
 
 
 



 

 สําหรับทานท่ีหลงใหลในกลิ่นหอมกรุนของกาแฟนั้น บริเวณดานหนาภูเขา
ไฟฟูจิมีคาเฟกาแฟไวบริการทุกๆทานใหใชบริการไวด่ืมดํ่ารสชาติกาแฟพรอมชม
วิวภูเขาไฟฟูจิไดอยางเพลิดเพลิน หรือจะเลือกชอปปงของฝากผลิตภัณฑของ
ภูเขาไฟฟูจิซึ่งมีบริการอยูท่ีภูเขาไฟฟูจิท่ีเดียวหาไมไดจากท่ีไหนอีกแลว อาทิเชน 
โคคา โคลา ลายภูเขาไฟฟูจิ อันลิมิเต็ด , น้ําแรธรรมชาติภูเขาไฟฟูจิ เปนตน 

 
 

นําทานเยี่ยมชม พิพิธภัณฑแผนดินไหว ท่ีจําลองเรื่องราวของภูเขาไฟฟูจิ และ
ใหทานไดสัมผัสกับบรรยากาศของการจําลองเรื่องราวเก่ียวกับแผนดินไหวที่
เกิดข้ึนในประเทศญ่ีปุน จากน้ันอิสระใหทานไดเลือกซื้อของท่ีระลึกตามอัธยาศัย 
จากน้ันนําทานชมดอกชิบะซากุระ หรือท่ีรูจักกันในนามนักทองเท่ียวชาวไทยที่

ช่ือ”ทุงพิงคมอส”ที่พรอมเพรียงกันเบงบานอวดสีสันฉูดฉาดงดงาม (โดยปกติ ดอกชิบะซากุระ หรือ พิงคมอส จะบาน
ชวงปลายเดือนเมษายน – ตนเดือนมิถุนายนของทุกป แตท้ังนี้ท้ังน้ันขึ้นอยูกับสภาพอากาศ) ทามกลางอากาศที่เย็น
สบาย พรอมกับทัศนียภาพท่ีโดดเดน เบื้องหลังเปนฉากของภูเขาไฟฟูจิท่ีงามสงา ทานจะไดชมสีสันท่ีเต็มทั่วท้ังภูเขา 
และสงกล่ินหอมอบอวลของดอกไมนีจ้ะทําใหท้ังเมืองหอมกรุนไปท่ัวอาณาบริเวณ ใหทานไดเก็บบันทึกภาพแหงความ
ทรงจําแหงความสดงามไวรําลึก และทุกครั้งท่ีนําภาพถายกลับมาดูอีกครั้งทานจะรําลึกถึงบรรยากาศนี้ไปตราบนานแสน
นาน 
 

 
 

 
***ในกรณีท่ีทุงดอกพิงคมอสปด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ินําทานเดินทางสู หมูบานโอชิโนะฮัคไค นําทาน
เจาะลึกตามหาแหลงน้ําบริสุทธ์ิจากภูเขาไฟฟูจิ ท่ีเปนแหลงนํ้าตามธรรมชาติตั้งอยูในหมูบานโอชิโนะ จ.ยามานชิ หรือ
พูดในทางกลับกันคือกลุมน้ําผุดโอชิโนะฮัคไค เพียงกาวแรกท่ียางเทาเขาไปในหมูบาน ก็สัมผัสไดถึงอากาศบริสุทธ์ิ และ
ไอเย็นจากแหลงน้ําธรรมชาติท่ีมีใหเห็นอยูทุกมุม โดยในบอน้ําใสแจวมีปลาหลากหลายพันธุแหวกวายสบายอารมณ  แต
ขอบอกเลยวานํ้าแตละบอน้ันเย็นเจี๊ยบถึงใจจนแอบสังสัยวานองปลาไมหนาวสะทานกันบางรึ เพราะอุณหภูมิในน้ําเฉล่ีย
อยูท่ี 10-12 องศาฯนอกจากชมแลวก็ยังมีน้ําผุดจากธรรมชาติใหตักด่ืมตามอัธยาศัย และท่ีสําคัญ หมูบานโอชิโนะยังเปน
แหลงชอปปงสินคาโอทอปชั้นเยี่ยม 

 
เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 
จากน้ันนําทานชอปปงสินคายานดัง ยานชินจุกุ ใหทานไดเพลิดเพลินกับการจับจายซ้ือสินคานานาชนิด ไดจากท่ีน่ี ไม
วาจะเปน รานซานริโอะ รานขายเคร่ืองอิเลคทรอนิกส กลองถายรูปดิจิตอล นาฬิกา เคร่ืองสําอาง ตางๆ กันที่
ราน MATSUMOTO แหลงรวมเหลาบรรดาเคร่ืองสําอางมากมาย อาทิ มารคเตาหู , โฟมลางหนา WHIP 
FOAM ท่ีราคาถูกกวาบานเรา 3 เทา, ครีมกันแดดชิเซโด แอนเนสซาท่ีคนไทยรูจักเปนอยางดี  และสินคาอื่น ๆ  



 
หรือใหทานไดสนุกกับการเลือกซ้ือสินคา แบรนดดังอาทิ LOUIS VULTTON, UNIQLO, กระเปาสุดฮิต BAO 
BAO ISSEY MIYAKE, เส้ือ COMME DES GARCONS, H&M หรือเลือกซ้ือรองเทาหลากหลายแบรนดดัง 
อาทิ NIKE, CONVERSE, NEW BALANCE, REEBOK ฯลฯ ไดท่ีราน ABC MART **อิสระอาหารเย็นเพ่ือไม
เปนการรบกวนเวลาชอปปง** 
 
 

 
 

 
 
พักท่ี MARROAD INTERNATIONAL NARITA HOTEL หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน 
 
วันท่ีสี่  อิสระเลือกชอปปงเต็มวัน หรือเลือกซ้ือทัวร ดิสนียแลนด (ไมรวมคาใชจายในการเดินทาง) 
 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม   

อิสระเต็มวัน ใหทานอิสระชอปปง หรือเดินทางสูสถานท่ีทองเท่ียวอ่ืน ๆ โดยมีไกดคอยใหคําแนะนําในการเดินทาง อาทิ 
- ศาลเจาเมจิ เปนศาลเจาหลวงในศาสนาชินโต ท่ีสรางขึ้นเพื่ออุทิศและเปนที่สถิตยวิญญาณขององคสมเด็จพระ

จักรพรรดิเมจิ ซ่ึงเปนจักรพรรดิท่ีมีความสําคัญกับประเทศญ่ีปุนยุคปจจุบันเปนอยางย่ิง และไดรับความเคารพจาก
ชาวญ่ีปุนยุคปจจุบันมากท่ีสุด   

- ยานฮาราจูกุ แหลงรวมเสื้อผา เครื่องประดับ รองเทา ของวัยรุนญ่ีปุน หากคุณคือคนที่กําลังมองหาซ้ือเสื้อผาแบบ
แปลกๆ หรือตองการหาซื้อเสื้อผาแนว Cost Play ทานยังสามารถหาไดจากท่ีนี่อีกดวย หรือ ถาตองการเห็นวัยรุน
ญ่ีปุนแตงตัวแบบแปลกๆ ก็สามารถมาดูไดท่ีนี่ได จะมีวัยรุนญ่ีปุนนารักๆ เดินกันเต็มถนนเหมือนกับถนนสายแบรนด
เนมโอโมโตะซานโดะ นอกจากนั้นแลว ทานยังไดชอปปงสินคาแบรนดดังระดับโลก อาทิ CHANNEL, Dior, 
LOUIS VULTTON, ZARA, GAP หรือสาวก ONITSUKA TIGER ท่ีตองการหารองเทาแบบตนฉบับ 
MADE IN JAPAN ท่ี SHOP นี้ มีแบบใหเลือกสรรมากมาย อีกท้ังยังมีรานขายตุกตา KITTY 
DORAENMON หรือตุกตา LINE สุดแสนนารักไวคอยเอาใจคุณหนู อีกท้ังยังมี SHOP ใหญของ กระเปา
สุดฮิต BAO BAO ISSEY MIYAKE, เส้ือ COMME DES GARCONS อีกดวย  



 
- ยานชิบุยา ศูนยกลางแฟชั่นวัยรุนในโตเกียวหามุมถูกใจถายภาพคูไวเปนที่ระลึกกับ                “ฮาจิโกะ” รูปปน

สุนัขแสนรูท่ีกลายเปนจุดนัดพบยอดฮิตสําหรับหนุมสาวโตเกียว อัพเดทแฟช่ันสไตลโตเกียวท่ีตึก(109) อิจิมารุคิว 
ทั้งเสื้อผา กระเปา รองเทา เครื่องประดับและแฟชั่นชั้นนําของญ่ีปุนในฤดูตางๆอ่ืนๆมากมาย  

หรือหากทานใดมีความประสงคจะเลือกซ้ือดิสนียแลนดเพิ่มทานละ 2,700.- บาท (ไมรวมคาเดินทาง) ดีสนียแลนด
โลกแหงจินตนาการของราชาการตูนญ่ีปุนซ่ึงเปนดิสนียแลนดแหงแรกท่ีสรางนอกประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสรางขึ้นในป 
พ.ศ. 2526 จากการถมทะเลและใชทุนสรางกวา 600 ลานบาท ใหทานสนุกสนานกับเครื่องเลนนานาชนิด (ไมจํากัด
จํานวนการเลน ) ผจญภัยในดินแดนตางๆ ใหทานเลนเครื่องเลนตัวใหมจากภาพยนตรการตูนเรื่องดัง Toy Story ชม
ฉากรบกลางทะเลคาริเบียนในดินแดนโจรสลัดจากภาพยนตร The Pirate of Caribbean เขยาขวัญกับบานผีสิงใน 
Haunted Mantion สัมผัสความนารักของตุกตาเด็กนานาชาติในโลกใบเล็ก Small World ชมภาพยนตรสามมิติThe 
Invention of the Year ใหทานไดสนุกสนานพรอมกับการจับจายเลือกซ้ือสินคาท่ีระลึกนารักในดิสนียแลนดอีกทั้งยัง
จะไดสัมผัสกับตัวการตูนเอกจากวอลดิสนีย อยาง มิกก้ีเมาส มินนี่เมาส พรอมผองเพื่อนการตูนอีกมากมายสนุกกับการ
จับจายซ้ือของท่ีระลึกนารักในดิสนียแลนด 
 

 
 



 

 
 

การเดินทางจากนาริตะสูโตเกียว 
1) จากโรงแรมแถวยานนาริตะสูสนามบินนาริตะใชรถบัสบริการฟรีของทางโรงแรม แตเนื่องดวยจะตองเริ่มตั้ง แต 9.00 
น.เปนตนไปเพราะเน่ืองจากในตอนเชาระหวาง 6.00 - 9.00 น เปนชวงที่มีลูกคาใชบริการไปสนามบิน เปนจํานวนมากซ่ึง
อาจจะทําใหข้ึนรถบัสไมครบตามจํานวนผูเดินทางท้ังหมด 
2) รถไฟสาย Keisei Skyliner เปนรถไฟท่ีว่ิงจากสนามบินนาริตะไปสถาณีอูเอะโนะเพียง 41 นาทีโดยใชความ เร็ว
ในการว่ิง 160 ก.ม./ชม.โดยคาต๋ัวจะอยูทีเ่ท่ียวละ 2,470 เยน/ทาน โดยเวลาท่ีใหบรกิาร 7.28-18.20 น  
เพราะฉะนั้นกอนเดินทางกลับควรเช็คเที่ยวสุดทายวาหมดตอนก่ีโมง      
  
3)รถไฟสาย Narita Express (N'EX) เปนรถไฟเขาเมืองจากคาย JR ถือวาเปนรถไฟที่ราคาคอนขางสูงนิดนึงแตตั๋ว
รถไฟจะเปนแบบระบุท่ีน่ังบนรถไฟไดเลยโดยไมตองกลัววาขึ้นไปแลวเราจะไมมีท่ีน่ังเบาะสามารถหมุนเขา หากันไดมี
อาหารขายบนรถไฟโดยคาต๋ัวรถไฟจะอยูท่ีราคาเท่ียวละ 3,190 เยน/ทานโดยเวลาที่รถไฟใหบริการตั้งแตเวลา 7.44-
19.42 น เพราะฉะนั้นกอนเดินทางกลับควรเช็คเท่ียวสุดทายวาหมดตอนก่ีโมง     
  
4) Airport Limousine Bus เปนอีก 1 ทางเลือกในการเดินทางเขาโตเกียวแตรถบัสน้ีจะจํากัดจํานวนผูโดยสาร ตอ
รอบโดยตอรอบจะรับอยู 35-40 ทานตอเที่ยวโดยจะใชระยะเวลาในการเดินทาง 80-100 นาที ราคา 3,000 เยน/ทาน/
เท่ียว เวลาท่ีใหบริการ 5.55-17.30 น ถาเด็กอายุตํากวา 12 จะเสียครึ่งราคา      
5) Taxi ในสวนของรถแท็กซ่ีนี้คาโดยสารจากโตเกียว สูโรงแรมท่ีพักยานนาริตะจะอยูท่ีราคา 20,000-25,000 เยน 
(โดยราคาน้ีจะไมรวมคาทางดวน)      

  อิสระอาหารกลางวัน และอาหารค่ํา ตามอัธยาศัย 
พักท่ี MAAROAD INTERNATIONAL NARITA HOTEL หรือระดับเดียวกัน 
 
วันท่ีหา  กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง 
 
09.15 น. เหิรฟาสูกรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร เอเชีย เอ็กซ เท่ียวบินท่ี XJ601 บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 
13.50 น. ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ 

**************************************** 
 

** หากทานท่ีตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร ,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาท่ีทุกครั้งกอนทําการ 
ออกต๋ัวเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ** 

*** ขอบพระคุณทุกทานที่ใชบริการ *** 
 
 
 
 



 
อัตราคาบริการ 

 
กําหนดการเดินทาง 

 

ผูใหญหองละ 
2-3 ทาน พักเด่ียวเพ่ิม ราคาทัวรไมรวมตั๋ว 

เคร่ืองบิน 

27 เม.ย. – 01 พ.ค. 2562 27,999 8,000 20,999 

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

03 – 07 พฤษภาคม 2562 24,999 8,000 15,999 

04 – 08 พฤษภาคม 2562 24,999 8,000 15,999 

07 – 11 พฤษภาคม 2562 23,999 8,000 14,999 
08 – 12 พฤษภาคม 2562 23,999 8,000 14,999 
09 – 13 พฤษภาคม 2562 23,999 8,000 14,999 
10 – 14 พฤษภาคม 2562 23,999 8,000 14,999 
11 – 15 พฤษภาคม 2562 23,999 8,000 14,999 
15 – 19 พฤษภาคม 2562 23,999 8,000 14,999 
16 – 20 พฤษภาคม 2562 25,999 8,000 16,999 
17 – 21 พฤษภาคม 2562 25,999 8,000 16,999 
18 – 22 พฤษภาคม 2562 23,999 8,000 14,999 
22 – 26 พฤษภาคม 2562 23,999 8,000 14,999 
23 – 27 พฤษภาคม 2562 23,999 8,000 14,999 
24 – 28 พฤษภาคม 2562 23,999 8,000 14,999 
29 พ.ค. – 02 มิ.ย. 2562 23,999 8,000 14,999 

30 พ.ค. – 03 มิ.ย. 2562 23,999 8,000 14,999 
31 พ.ค. – 04 มิ.ย. 2562 21,999 8,000 12,999 
01 – 05 มิถุนายน 2562 22,999 8,000 13,999 

05 – 09 มิถุนายน 2562 22,999 8,000 13,999 
07 – 11 มิถุนายน 2562 22,999 8,000 13,999 
12 – 16 มิถุนายน 2562 22,999 8,000 13,999 
14 – 18 มิถุนายน 2562 22,999 8,000 13,999 
19 – 23 มิถุนายน 2562 22,999 8,000 13,999 
21 – 25 มิถุนายน 2562 22,999 8,000 13,999 
26 – 30 มิถุนายน 2562 22,999 8,000 13,999 
28 มิ.ย. – 02 ก.ค. 2562 22,999 8,000 13,999 

 
** ราคาเด็กอายุไมเกิน 2 ป 10,000 บาท ** 

***คาบริการขางตน ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น 
ทานละ 3500 เยน /ทริป/ตอทาน*** 

 
 



 
ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตองยกเลิก 30 วันกอนการเดินทางเทานั้น ไมเชนนั้นทางบริษัทจะไมคืนมัดจําไมวาดวยกรณีใดๆ
ท้ังส้ิน เพราะวาทางบริษัทไดทําการจายคาตั๋วไปใหกับการสายการบินเรียบรอยแลว โปรดอานขอความใหถี่ถวนกอนการจอง
ทัวรทุกคร้ัง เพ่ือประโยชนแกตัวทานเอง  
 
การเดินทางในแตละคร้ังจะตองมีผูโดยสารจํานวน 30 ทานข้ึนไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิใน
การเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา 
กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนมัดจําทั้งหมด เน่ืองจาก
ทางบริษัทฯ ไดชําระคาต๋ัวเคร่ืองบินเต็มใบใหกับสายการบินเปนท่ีเรียบรอย ยกเวนคาภาษีนํ้ามันที่ยังมิไดชําระ คาทัวรสวนที่
เหลือ กรุณาชําระ 21 วันกอนการเดินทาง 
 
หมายเหตุ 1. ต๋ัวเม่ือออกแลว ไมสามารถรีฟนดได อันเน่ืองจากเง่ือนไขของสายการบิน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อัตราคาบริการน้ีรวม 
 คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ     คาภาษีสนามบินทุกแหงท่ีมี 

 คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน 20 กก.  คารถรับ-สง และนําเท่ียวตามรายการ 

 คาท่ีพักตามท่ีระบุในรายการ พักหองละ 2 ทาน  คาเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการ  

 คาอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ    คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง  

 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม) 

 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
 คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญ่ีปุน (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญ่ีปุนใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสั้นใน

ประเทศญ่ีปุนไมเกิน 15 วัน) **ถากรณีท่ีทางรัฐบาลประกาศใหกลับมาใชวีซา      ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายในการทําวีซาเพิ่ม ทานละ 

1,700 บาท** 

 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มินิ

บารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ) 

 คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 3500 เยน /ทริป/ตอทาน 

 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% 

จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญ่ีปุนใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นใน
ประเทศญ่ีปุนไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยว เย่ียมญาติ หรือ
ธุรกิจ จะตองย่ืนเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมือง เพ่ือยืนยันการมีคุณสมบัติการเขา
ประเทศญ่ีปุน* ดังตอไปน้ี 
 

1. ต๋ัวเคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุน ทางทัวรจัดเตรียมให 
2. สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายท่ีอาจเกิดขึ้นในระหวางที่พํานักใน

ประเทศญ่ีปุนได (เชน เงินสด บัตรเครดิต เปนตน) 
3. ชื่อ ท่ีอยู และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานักในประเทศญ่ีปุน (เชน คนรูจัก 

โรงแรม และอ่ืนๆ) ทางทัวรจัดเตรียมให 
4. กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญ่ีปุน ทางทัวรจัดเตรียมให 



 
 คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญ่ีปุน (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญ่ีปุนใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสั้นใน

ประเทศญ่ีปุนไมเกิน 15 วัน) 
เง่ือนไขการชําระคาบริการ 

1. นักทองเท่ียว7ตองชําระเงินมัดจําเปนเงินจํานวน 10,000 บาทตอทานเพื่อสํารองที่น่ัง  

2. นักทองเท่ียวหรือตองชําระเงินคาบริการสวนท่ีเหลือทั้งหมดกอนวันเดินทางอยางนอย 21 วัน กรณีนักทองเท่ียวไมชําระเงิน หรือ
ชําระเงินไมครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆ ใหถือวานักทองเท่ียวสละสิทธิการ
เดินทางในทัวรนั้นๆ 

3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร 
เวลา 9.00 น. – 17.00 น.  นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปนั้นๆถือวาเปนวันหยุดทําการของ
ทางบริษัท 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที่นักทองเท่ียวตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักทองเท่ียว(ผูมีช่ือในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ 

อีเมลล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพื่อแจงยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปนลายลักษณ
อักษร ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ 

2. กรณีนักทองเท่ียวตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเท่ียว (ผูมีชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือเดินทางมา
เซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัทอยางใดอยางหนึ่งเพื่อทําเรื่องขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพรอม
หลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหนาสมุดบัญชีธนาคารท่ีตองการใหนําเงินเขาให
ครบถวน โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี 
2.1 ยกเลิกกอนวันเดินทาง 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการท่ีชําระแลว  
2.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 30 วัน ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมด 
ท้ังนี ้ทางบริษัทจะหักคาใชจายท่ีไดจายจริงจากคาบริการท่ีชําระแลวเน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน 
การสํารองท่ีนั่งตั๋วเครื่องบิน การจองท่ีพักฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน 
หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการท้ังหมด   

4. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร 
เวลา 9.00 น. – 17.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษท่ีรัฐบาลประกาศในปน้ันๆถือวาเปนวันหยุดทําการของ
ทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเท่ียวเดินทางไมถึง 15 คน  
 
เง่ือนไขและขอกําหนดอื่นๆ 

1. ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเท่ียวเทาน้ัน 
2. ทัวรน้ีเปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามท่ีระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือท้ังหมด หรือถูกปฏิเสธ

การเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือท้ังหมดใหแกทาน 
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวา 15 ทาน โดยจะแจงใหกับ

นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา  และอยางนอย 10 วันกอนการ
เดินทางสําหรับประเทศท่ีมีวีซา  แตหากทางนักทองเท่ียวทุกทานยินดีท่ีจะชําระคาบริการเพิ่มจากการท่ีมีนักทองเท่ียวรวมเดินทาง
นอยกวาท่ีทางบริษัทกําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได  ทางเรายินดีท่ีจะใหบริการตอไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหนาชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง 
และอ่ืนๆ เพื่อใชในการจองต๋ัวเครื่องบิน ในกรณีท่ีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษัทพรอมการ
ชําระเงินมัดจํา 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ 
และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ท้ังนี้ บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเท่ียวสวนใหญเปนสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ท่ีเพิ่มข้ึนของนักทองเท่ียวท่ีมิไดเกิดจากความผิด
ของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บปวย ความสูญหายหรือเสียหายของ
สัมภาระ ความลาชา เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เปนตน 

7. อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดังน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน
การปรับราคาคาบริการเพิ่มข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีเชื้อเพลิง 
คาประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของบริษัทกํากับเทานั้น  

 



 
ขอแนะนํากอนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ท่ีจะนําติดตัวข้ึนเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 มิลลิลิตรตอชิ้น และรวมกันทุกช้ินไมเกิน 
1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาท่ีตรวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย 
อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทาน้ัน ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาท่ีกําหนดจะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่
โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน  
 
2. สิ่งของท่ีมีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใต
ทองเครื่องบินเทานั้น  
3. ประเทศญ่ีปุน มีกฎหมายหามนําผลิตภัณฑท่ีทํามาจากพืช และเน้ือสัตวทุกชนิดเขาประเทศ เชน ผัก ผลไมสด  ไข เน้ือสัตว ไสกรอกฯ 
เพื่อเปนการปองกันโรคติดตอท่ีจะมาจากสิ่งเหลาน้ี หากเจาหนาที่ตรวจพบ จะตองเสียคาปรับในอัตราท่ีสูงมาก 

  
 


