
 

วนัแรก  กรุงเทพฯ – สนามบนิสวุรรณภูม ิ 

20.30 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิสุวรรณภูม ิช ัน้ 4 ประตูหมายเลข 2 สายการบนิไทย เคานเ์ตอร ์D เพือ่เตรยีมตวัเดนิทาง 

และผา่นข ัน้ตอนการเช็คอนิ 
23.55 น. เหริฟ้าสู ่สนามบนินารติะ  ประเทศญีปุ่่ น โดยเทีย่วบนิที ่TG 642 บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

 

 
วนัทีส่อง สนามบนินารติะ - พระใหญอุ่ชคิ ุไดบุตส ึ- เอม ิพรเีมีย่ม เอา้ทเ์ล็ต - อาบน า้แรธ่รรมชาต ิ+ ทานขาปูยกัษ ์

 
07.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนินารติะ ประเทศญีปุ่่ น หลังจากผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศญีปุ่่ นแลว้  น าท่าน

เดนิทางสู ่จงัหวดัอบิาราก ิเพือ่สกัการะ พระใหญอุ่ชคิุ ไดบุตส ึ แห่งเมอืงอชุคิ ุเป็นพระพุทธรูปทีม่ขีนาดใหญ่มาก มี

ความสงูถงึ 120 เมตร และยังไดรั้บการบันทกึจากกนิเนสบุ๊ควา่ เป็นรูป
ปั้นพระพุทธรูปปางยืนทีห่ล่อจากทองสัมฤทธิม์ีความสูงทีสุ่ดในโลก 

พระพุทธรูปปางยืนนี้ สูงเป็นอันดับ 3 ของโลกเลยทเีดยีว อกีทัง้ยัง
สามารถเขา้ไปเยีย่มชมดา้นในของพระพุทธรูปไดด้ว้ย ซึง่ภายในรูปปั้น

จะแบ่งออกเป็น 5 ชัน้ แตล่ะชัน้ของรูปปั้นจะมกีารจัดแสดงทีแ่ตกต่าง

กันออกไปค่ะ สามารถขึ้นลิฟท์เพื่อไปยังจุดชมวิวที่ตั ้งอยู่บริเวณ
หนา้อกของพระพุทธรูป มคีวามสงูประมาณ 85 เมตร   ภายในบรเิวณ

วัดยังยังสามารถเดินชมสวนดอกไม ้และสวนสัตว์ขนาดเล็กที่มีทัง้
กระรอก, กระตา่ย  เป็นตน้  ไมร่วมคา่ขึน้ลฟิท ์ทา่นละ  400 เยน 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
หลังจากนัน้ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมชือ่ดังที ่เอม ิพรเีมีย่ม เอา้ทเ์ล็ต แหล่งรวมสนิคา้น าเขา้และสนิคา้แบ

รนดญ์ีปุ่่ นทีด่ังไปทั่วโลก กวา่  150 รา้น อาทเิชน่ COACH, GAP, SAMSONITE, RAYBAN เลอืกดเูครือ่งประดับ และ

นาฬกิาหรูอย่าง CITIZEN, G-SHOCK, FOSSIL, SEIKO ฯลฯ รองเทา้แฟชัน่ ADIDAS, NIKE, ABC MART, PUMA, 
REEBOK, TIMBERLAND ฯลฯ  อกีทัง้ยังมรีา้นอาหารใหท้า่นไดเ้ลอืกชมิ เลอืกลิม้ลอง มากกวา่  20 รา้นใหเ้ลอืกไม่วา่จะ

เป็น อาหารญีปุ่่ น ราเม็ง อาหารจนี หรอืแมก้ระทัง่พซิซา่   
พกัที ่ โรงแรม FUJI HAKONE LAND SCHOLE PLAZA หรอืระดบัเดยีวกนั 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม *** ใหท้า่นไดอ้ ิม่อรอ่ยกบัมือ้พเิศษทีม่ขีาปูยกัษใ์หท้า่นได้

ล ิม้ลองรสชาตปิูพรอ้มน า้จ ิม้สไตสญ์ีปุ่่ นอยา่งจุใจ หลงัอาหารใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการแช่น า้แรธ่รรมชาต ิ
เชือ่วา่ถา้ไดแ้ช่น า้แรแ่ลว้ จะท าใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหติดขี ึน้ 

 



วนัทีส่าม ลานสกฟีูจเิท็น  - พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว - หมูบ่า้นโอชโินะฮคัไค - ชมเทศกาล Illuminations  ณ หมูบ่า้น

เยอรมนั 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าทา่นสนุกกับกจิกรรมกลางแจง้ทา่มกลางหมิะ ณ ลานสก ีฟูจเิท็น ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกับการเลน่ไมก้ระดานเลือ่น
ไดต้ามอธัยาศยั ณ ดนิแดนแหง่นีท้ีซ่ ึง่เป็นสวนสนุกขนาดใหญ ่มกีจิกรรมนอกเหนอืจากการเล่นสกมีากมาย เป็นลานสกทีี่

มชี ือ่เสยีงและมฉีากหลงัเป็นภเูขาไฟฟจูทิีส่วยงามทา่นจะไดส้นุกกับลานหมิะขาวโพลน ทา่นทีส่นใจจะเชา่อปุกรณ์เครือ่ง

เลน่สามารถตดิตอ่หัวหนา้ทัวรล์ว่งหนา้ ราคานี้ไม่รวมคา่เชา่อปุกรณ์เครือ่งเลน่สก ีสโนวส์เลด หรอืครูฝึก ประมาณ 5000 
เยน (ลานสกจีะเปิดใหบ้รกิารหรอืไม ่ขึน้อยูก่บัสภาพภมูอิากาศ) 

 
(หมายเหต:ุ ในกรณีที ่ลานสกเีขา้ไมไ่ดเ้นือ่งจากสภาพอากาศ  บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นโปรแกรมทวัรเ์ป็น 

ภูเขาไฟฟูจ ิทีต่ัง้ตระหง่านอยู่เหนือเกาะญีปุ่่ นดว้ยความสงู3,776เมตร จากระดับน ้าทะเล น าท่านขึน้ชมความงามกัน
แบบใกลช้ดิ ยังบรเิวณ “ชัน้ 5” ของภูเขาไฟฟจู ิ(ขึน้อยู่กับสภาพภูมอิากาศ) เพือ่ชมทัศนียภาพโดยรอบของภูเขาไฟที ่

สามารถมอง เห็นทะเลสาบทัง้หา้กระจายอยู่โดยรอบ ใหท้า่นไดส้มัผัสอากาศอันบรสิทุธิบ์นยอดเขาฟจู ิถ่ายภาพทีร่ะลกึ 
กบัภเูขาไฟทีไ่ดช้ ือ่วา่มสีดัสว่นสวยงามทีส่ดุในโลก ซึง่เป็นภเูขาไฟทีย่ังดบัไมส่นทิ และมคีวามสงูทีส่ดุในประเทศญีปุ่่ น 

น าทา่นเยีย่มชม พพิธิภณัฑ ์EARTH QUAKE MUSEUM ทีจ่ าลองเรือ่งราวของภูเขาไฟฟูจ ิและใหท้า่นไดส้มัผัสกับ
บรรยากาศของการจ าลองเรือ่งราวเกีย่วกับแผ่นดนิไหวทีเ่กดิขึน้ในประเทศญีปุ่่ น จากนัน้อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ของที่

ระลกึตามอธัยาศยั 

 
เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 
จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นโอชโินะฮคัไค ใหท้า่นเจาะลกึตามหาแหลง่น ้าบรสิทุธิจ์ากภูเขาไฟฟจู ิทีเ่ป็นแหลง่น ้า

ตามธรรมชาตติัง้อยู่ในหมู่บา้นโอชโินะ จ.ยามานช ิหรือพูดในทางกลับกันคอืกลุม่น ้าผุดโอชโินะฮัคไค เพียงกา้วแรกที่

ย่างเทา้เขา้ไปในหมู่บา้นก็สัมผัสไดถ้งึอากาศบริสุทธิ ์
และไอเย็นจากแหล่งน ้าธรรมชาตทิีม่ใีหเ้ห็นอยู่ทุกมุม 

โดยในบ่อน ้าใสแจ๋วมีปลาหลากหลายพันธุ์แหวกว่าย
อย่างสบายอารมณ์  แต่ขอบอกเลยว่าน ้าแต่ละบ่อนั้น

เย็นจับใจจนแอบสงัสัยว่านอ้งปลาไม่หนาวสะทา้นกัน
บา้งหรือ เพราะอุณหภูมใินน ้าเฉลี่ยอยู่ที ่10-12 องศา

เซลเซยีสนอกจากชมแลว้ก็ยังมีน ้าผุดจากธรรมชาตใิห ้

ตักดืม่ตามอัธยาศัย และทีส่ าคัญ หมู่บา้นโอชโินะยัง
เป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงสนิคา้โอทอปชัน้เยีย่มอกีดว้ย 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางชมแสงสขีองงานประดบัไฟ หรอื 
Illuminations สดุอลังการทีจ่ัดขึน้กันอย่างยิง่ใหญ่เป็น

ประจ าทกุปี  หมูบ่า้นเยอรมนัแหง่โตเกยีว  โดยงานประดบัไฟชว่งฤดหูนาว ทีจ่ัดเป็นประจ าทกุปีในชว่งฤดหูนาว โดยเราจะ

ไดเ้หไฟ LED หลากเฉดสกีวา่ 3 ลา้นดวงสอ่งสวา่งระยบิระยับอยู่ทั่วพืน้ทีร่าวกับเป็นดนิแดนในเทพนยิายเลยเป็นงานประด
ไฟฤดหนาวสดุยิง่ใหญ่อลังการจนไดช้ือ่วา่เป็น 1 ใน 10 งานประดับไฟทีส่วยทีส่ดุในญีปุ่่ น และยังเป็น 1 ใน 3 การประดับ

ประดาไฟทีย่ ิง่ใหญท่ีส่ดุในภมูภิาคตะวนัออก ** อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั ** 
 

พกัที ่ โรงแรม SHINJUKU GRANDBELL หรอืระดบัเดยีวกนั 

วนัทีส่ ี ่ โตเกยีว – อสิระเลอืกชอ้ปป้ิงเต็มวนั หรอืเลอืกซือ้ทวัร ์ดสินยีแ์ลนด ์

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   
อสิระเต็มวนั ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิง หรอืเดนิทางสูส่ถานทีท่อ่งเทีย่วอืน่ ๆ โดยมไีกดค์อยใหค้ าแนะน าในการเดนิทาง อาท ิ

- ศาลเจา้เมจ ิเป็นศาลเจา้หลวงในศาสนาชนิโต ทีส่รา้งขึน้เพื่ออุทศิและเป็นทีส่ถติยว์ญิญาณขององคส์มเด็จพระ

จักรพรรดเิมจ ิซึง่เป็นจักรพรรดทิีม่คีวามส าคัญกับประเทศญีปุ่่ นยุคปัจจุบันเป็นอย่างยิง่ และไดรั้บความเคารพจาก
ชาวญีปุ่่ นยคุปัจจบุนัมากทีส่ดุ   

- ยา่นฮาราจูกุ แหลง่รวมเสือ้ผา้ เครือ่งประดับ รองเทา้ ของวัยรุ่นญีปุ่่ น หากคณุคอืคนทีก่ าลังมองหาซือ้เสือ้ผา้แบบ
แปลกๆ หรือตอ้งการหาซือ้เสือ้ผา้แนว Cost Play ทา่นยังสามารถหาไดจ้ากทีน่ี่อกีดว้ย หรอื ถา้ตอ้งการเห็นวัยรุ่น

ญีปุ่่ นแตง่ตัวแบบแปลกๆ ก็สามารถมาดูไดท้ีน่ี่ได ้จะมวีัยรุ่นญีปุ่่ นน่ารักๆ เดนิกันเต็มถนนเหมอืนกับถนนสายแบรนด์
เนมโอโมโตะซานโดะ นอกจากนั้นแลว้ ท่านยังไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดด์ังระดับโลก อาท ิCHANNEL, Dior, 

LOUIS VULTTON, ZARA, GAP หรอืสาวก ONITSUKA TIGER ทีต่อ้งการหารองเทา้แบบตน้ฉบบั 

MADE IN JAPAN ที ่ SHOP นีม้แีบบใหเ้ลอืกสรรมากมาย อกีท ัง้ยงัมรีา้นขายตุ๊กตา KITTY 
DORAENMON หรอืตุก๊ตา LINE สุดแสนนา่รกัไวค้อยเอาใจคุณหนู อกีท ัง้ยงัม ีSHOP ใหญข่อง กระเป๋า

สดุฮติ BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสือ้ COMME DES GARCONS อกีดว้ย  



- ยา่นชบิุยา่ ศนูยก์ลางแฟชัน่วัยรุ่นในโตเกยีวหามุมถูกใจถ่ายภาพคู่ไวเ้ป็นทีร่ะลกึกับ                “ฮาจโิกะ” รูปปั้น

สนัุขแสนรูท้ีก่ลายเป็นจุดนัดพบยอดฮติส าหรับหนุ่มสาวโตเกยีว อัพเดทแฟชัน่สไตลโ์ตเกยีวทีต่กึ(109) อจิมิารุควิ 

ทัง้เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ เครือ่งประดบัและแฟชัน่ชัน้น าของญีปุ่่ นในฤดตูา่งๆอืน่ๆมากมาย  
เทีย่ง  เพือ่ไม่เป็นการรบกวนเวลาชอ้ปป้ิง อสิระอาหารเทีย่ง

ตามอธัยาศยั  
หรอืหากทา่นใดมคีวามประสงคจ์ะเลอืกซือ้ดสินียแ์ลนดเ์พิม่

ทา่นละ 2,700.- บาท (ไม่รวมคา่เดนิทาง) ดสีนียแ์ลนด์
โลกแห่งจินตนาการของราชาการ์ตูนญี่ปุ่ นซึ่งเป็นดิสนีย์

แลนดแ์ห่งแรกทีส่รา้งนอกประเทศสหรัฐอเมรกิา โดยสรา้ง

ขึน้ในปี พ.ศ. 2526 จากการถมทะเลและใชทุ้นสรา้งกว่า 
600 ลา้นบาท ใหท้่านสนุกสนานกับเครื่องเล่นนานาชนิด 

(ไม่จ ากัดจ านวนการเล่น ) ผจญภัยในดนิแดนตา่งๆ ใหท้า่น
เล่นเครื่องเล่นตัวใหม่จากภาพยนตร์การตูนเรื่องดัง Toy 

Story ชมฉากรบกลางทะเลคาริเบียนในดนิแดนโจรสลัด

จากภาพยนตร ์The Pirate of Caribbean เขย่าขวัญกับ
บา้นผสีงิใน Haunted Mantion สัมผัสความน่ารักของตุ๊กตาเด็กนานาชาตใินโลกใบเล็ก Small World ชม

ภาพยนตรส์ามมติTิhe Invention of the Year ใหท้า่นไดส้นุกสนานพรอ้มกับการจับจ่ายเลอืกซือ้สนิคา้ทีร่ะลกึน่ารัก
ในดสินียแ์ลนดอ์กีทัง้ยังจะไดส้มัผัสกับตัวการต์นูเอกจากวอลดสินีย ์อย่าง มกิกีเ้มา้ส ์มนินี่เมา้ส ์พรอ้มผองเพือ่นการ์ตูน

อกีมากมายสนุกกบัการจับจา่ยซือ้ของทีร่ะลกึน่ารักในดสินยีแ์ลนด ์

 
 

การเดนิทางจากนารติะสูโ่ตเกยีว 
1) จากโรงแรมแถวย่านนารติะสูส่นามบนินารติะใชร้ถบัสบรกิารฟรขีองทางโรงแรม แตเ่นื่องดว้ยจะตอ้งเริม่ตัง้ แต ่9.00 

น.เป็นตน้ไปเพราะเนือ่งจากในตอนเชา้ระหวา่ง 6.00 - 9.00 น เป็นชว่งทีม่ลีกูคา้ใชบ้รกิารไปสนามบนิ เป็นจ านวนมากซึง่
อาจจะท าใหข้ึน้รถบสัไมค่รบตามจ านวนผูเ้ดนิทางทัง้หมด 

2) รถไฟสาย Keisei Skyliner เป็นรถไฟทีว่ ิง่จากสนามบนินารติะไปสถาณีอเูอะโนะเพยีง 41 นาทโีดยใชค้วาม เร็วใน

การวิง่ 160 ก.ม./ชม.โดยคา่ตัว๋จะอยูท่ีเ่ทีย่วละ 2,470 เยน/ทา่น โดยเวลาทีใ่หบ้รกิาร 7.28-18.20 น  
เพราะฉะนัน้กอ่นเดนิทางกลบัควรเชค็เทีย่วสดุทา้ยวา่หมดตอนกีโ่มง      

  
3)รถไฟสาย Narita Express (N'EX) เป็นรถไฟเขา้เมอืงจากคา่ย JR ถอืวา่เป็นรถไฟทีร่าคาคอ่นขา้งสงูนดินงึแตต่ั๋ว

รถไฟจะเป็นแบบระบุทีน่ั่งบนรถไฟไดเ้ลยโดยไม่ตอ้งกลัวว่าขึน้ไปแลว้เราจะไม่มทีีน่ั่งเบาะสามารถหมุนเขา้ หากันไดม้ี
อาหารขายบนรถไฟโดยคา่ตัว๋รถไฟจะอยู่ทีร่าคาเทีย่วละ 3,190 เยน/ทา่นโดยเวลาทีร่ถไฟใหบ้รกิารตัง้แตเ่วลา 7.44-

19.42 น เพราะฉะนัน้กอ่นเดนิทางกลบัควรเชค็เทีย่วสดุทา้ยวา่หมดตอนกีโ่มง     

  
4) Airport Limousine Bus เป็นอกี 1 ทางเลอืกในการเดนิทางเขา้โตเกยีวแตร่ถบัสนี้จะจ ากัดจ านวนผูโ้ดยสาร ตอ่

รอบโดยตอ่รอบจะรับอยู ่35-40 ทา่นตอ่เทีย่วโดยจะใชร้ะยะเวลาในการเดนิทาง 80-100 นาท ีราคา 3,000 เยน/ทา่น/
เทีย่ว เวลาทีใ่หบ้รกิาร 5.55-17.30 น ถา้เด็กอายตุ ากวา่ 12 จะเสยีครึง่ราคา      

5) Taxi ในสว่นของรถแท็กซีน่ี้คา่โดยสารจากโตเกยีว สูโ่รงแรมทีพั่กย่านนารติะจะอยู่ทีร่าคา 20,000-25,000 เยน 

(โดยราคานีจ้ะไมร่วมคา่ทางดว่น)      
ค า่  อสิระอาหารค า่ ตามอธัยาศยั 

พกัที ่ โรงแรม SHINJUKU GRANDBELL หรอืระดบัเดยีวกนั 

วนัทีห่า้  ไรส่ตรอเบอรร์ ี ่– วดันารติะ - ออิอน มอลล ์- สนามบนินารติะ - สนามบนิสวุรรณภูม ิ- กรุงเทพฯ 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   
น าท่านชมิสตรอเบอร์รีส่ด ณ ไรส่ตรอเบอรร์ ี ่ของชาวญีปุ่่ นทีม่กีารปลกูอย่างพถิพีถิัน และไดรั้บการดูแลเอาใจใสทุ่ก

กระบวนการทุกขัน้ตอน  ท าใหผ้ลของสตรอเบอร์รี่นั ้นมขีนาดใหญ่ สแีดงสด และรสชาตหิวานกว่าบา้นเราหลายเท่า 



ทา่นจะไดช้มถงึวธิกีารเก็บสตรอเบอรร์ี่และทีส่ าคัญ คอืทา่นสามารถชมิสตรอเบอร์รีใ่นไร่นี้ได ้โดยสามารถเด็ดจากตน้

ดว้ยตวัเอง และยังซือ้กลบัมาเป็นของฝากแกค่นทีบ่า้นได ้

 

 
 

น าทา่นชม วดันารติะซงั ตัง้อยูบ่นเนนิเขากลางเมอืงนารติะ วัดทีไ่ดรั้บความศรัทธาอย่างสงูโดยเฉพาะอย่างยิง่ในวันขึน้

ปีใหม่จะคลาคล ่าไปดว้ยผูค้นทีม่าขอพรสิง่ศักดิส์ทิธินั์บแสนเพื่อขอพรจากหลวงพ่อ “ฟโุดเมยีว” อันศักดิส์ทิธิเ์ลอืกซือ้ 
“เครือ่งราง” หรอื “ฮู”้ ตา่งๆ รวมทัง้สนิคา้ทีร่ะลกึตา่งๆ ในราคายอ่มเยา  

น าท่านชอ้ปป้ิง ณ หา้งสรรพสนิคา้ หา้งจสัโกอ้อิอน ซึง่เป็นหา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ของญี่ปุ่ น มีสนิคา้มากมาย
หลากหลายชนดิใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้กนั ไม่วา่จะเป็นโซนเครือ่งซ าอางค ์ของใชเ้ด็ก ของเลน่ เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ ยา

สามัญประจ าบา้นหรอืแมก้ระทั่งผลไมส้ดๆจากไร่ของญีปุ่่ นก็มจี าหน่ายทีน่ี่ดว้ยเชน่กัน  พเิศษสดุกับรา้น 100 เยน ททีุก
อยา่งในรา้นราคาเพยีง 100 เยนเทา่นัน้ ซึง่เป็นรา้นยอดฮติของคนญีปุ่่ นกนัเลยทเีดยีว   

เทีย่ง  อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นสู ่สนามบนินารติะ เพือ่เดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ 
17.30 น. เหริฟ้าสูก่รุงเทพ ฯ โดยเทีย่วบนิที ่TG677 บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

22.30 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 
 

** หากทา่นทีต่อ้งออกตัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นท าการ 

ออกตัว๋เนื่องจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 
** ขอขอบพระคณุทีเ่ลอืกใชบ้รกิาร ** 

อตัราคา่บรกิาร ** บรกิารน า้ดืม่วนัละ 1 ขวดในวนัทีม่รีายการทอ่งเทีย่ว** 

 
ก าหนดการเดนิทาง 

 

ผูใ้หญห่อ้งละ 

2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่
เด็กมเีตยีง 

(ต า่กวา่ 12 ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่ 
เด็กไมม่เีตยีง 

(ต า่กวา่ 12 ปี) 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 

ราคาทวัร ์

ไมร่วมต ัว๋ 

10 – 14 มกราคม 2563 33,999 31,999 30,999 8,000 23,999 

11 – 15 มกราคม 2563 33,999 31,999 30,999 8,000 23,999 
15 – 19 มกราคม 2563 33,999 31,999 30,999 8,000 23,999 
16 – 20 มกราคม 2563 33,999 31,999 30,999 8,000 23,999 
17 – 21 มกราคม 2563 33,999 31,999 30,999 8,000 23,999 
22 – 26 มกราคม 2563 33,999 31,999 30,999 8,000 23,999 
23 – 27 มกราคม 2563 33,999 31,999 30,999 8,000 23,999 
24 – 28 มกราคม 2563 33,999 31,999 30,999 8,000 23,999 
29 ม.ค. – 02 ก.พ. 2563 33,999 31,999 30,999 8,000 23,999 
30 ม.ค. – 03 ก.พ. 2563 33,999 31,999 30,999 8,000 23,999 
31 ม.ค. – 04 ก.พ. 2563 33,999 31,999 30,999 8,000 23,999 
05 – 09 กมุภาพนัธ ์2563 33,999 31,999 30,999 8,000 23,999 
06 – 10 กมุภาพนัธ ์2563 34,999 32,999 31,999 8,000 24,999 

07 – 11 กมุภาพนัธ ์2563 34,999 32,999 31,999 8,000 24,999 

12 – 16 กมุภาพนัธ ์2563 33,999 31,999 30,999 8,000 23,999 

13 – 17 กมุภาพนัธ ์2563 33,999 31,999 30,999 8,000 23,999 
14 – 18 กมุภาพนัธ ์2563 33,999 31,999 30,999 8,000 23,999 
19 – 23 กมุภาพนัธ ์2563 33,999 31,999 30,999 8,000 23,999 
20 – 24 กมุภาพนัธ ์2563 33,999 31,999 30,999 8,000 23,999 
21 – 25 กมุภาพนัธ ์2563 33,999 31,999 30,999 8,000 23,999 
26 ก.พ. – 01 ม.ีค. 2563 33,999 31,999 30,999 8,000 23,999 
27 ก.พ. – 02 ม.ีค. 2563 33,999 31,999 30,999 8,000 23,999 
28 ก.พ. – 03 ม.ีค. 2563 31,999 29,999 28,999 8,000 21,999 



04 – 08 มนีาคม 2563 35,999 33,999 32,999 8,000 25,999 

11 – 15 มนีาคม 2563 35,999 33,999 32,999 8,000 25,999 

18 – 22 มนีาคม 2563 36,999 34,999 33,999 8,000 26,999 

21 – 25 มนีาคม 2563 36,999 34,999 33,999 8,000 26,999 

 
***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่วทา่นละ 3,500 เยน /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

** ราคาเด็กอายุไมถ่งึ 2 ขวบ 10,000 บาท 
กรุณาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืมดัจ าท ัง้หมด เนือ่งจาก

ทางบรษิทัฯ ไดช้ าระคา่ต ัว๋เครือ่งบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทีเ่รยีบรอ้ย ยกเวน้คา่ภาษนี า้มนัทีย่งัมไิดช้ าระ คา่ทวัรส์ว่นที่

เหลอื กรุณาช าระ 21 วนักอ่นการเดนิทาง 
 

หมายเหต ุ 1. ต ัว๋เมือ่ออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนือ่งจากเงือ่นไขของสายการบนิ 
 2. คา่ทวัรไ์มม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่ 

 
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั ไมว่า่จะ

ดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมี

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้
 

1. ต ัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
2. ส ิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ น (เช่น คนรูจ้กั โรงแรม และอืน่ๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ    คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 30 กก.  คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่น  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ    คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่ธรรมเนียมวซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่ น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ใน

ประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั) **ถา้กรณีทีท่างรัฐบาลประกาศใหก้ลบัมาใชว้ซีา่      ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายในการท าวซีา่เพิม่ ทา่นละ 

1,700 บาท** 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต ค่าซักรดี มนิิ

บารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

 คา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่วทา่นละ 3500 เยน /ทรปิ/ตอ่ทา่น 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 คา่ธรรมเนียมวซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่ น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ใน

ประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั) 

เง ือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมัดจ าเป็นเงนิจ านวน 10,000 บาทตอ่ทา่นเพือ่ส ารองทีน่ั่ง  

2. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วัน กรณีนักทอ่งเทีย่วหรือเอเจน

ซีไ่ม่ช าระเงนิ หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถ้ือว่า

นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทวัรนั์น้ๆ 

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร์ ถงึศุกร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาล

ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบรษัิท 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรือเอเจนซีต่อ้งการขอยกเล2ิกการเดนิทาง หรือเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรือเอเจนซี(่ผูม้ ีช ือ่ใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจอง
กบัทางบรษัิทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรือเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์
อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่ท าเรือ่งขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอื
มอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทีต่อ้งการให ้

น าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี ้



2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ ***ในกรณีทีว่นัเดนิ

ทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั 

2.2 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 
2.3 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 

ทัง้นี ้ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้า่ยทีไ่ดจ้า่ยจรงิจากคา่บรกิารทีช่ าระแลว้เนือ่งในการเตรยีมการจัดการน าเทีย่วใหแ้ก่นักทอ่งเทีย่ว เชน่ 
การส ารองทีน่ั่งตัว๋เครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ 

หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. การตดิต่อใดๆ กับทางบริษัทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร์ ถงึศุกร ์

เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาล

ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  

 

เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทวัรน์ีส้ าหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทวัรน์ีเ้ป็นทวัรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธ

การเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลกิการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ

นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มวีซีา่  และอย่างนอ้ย 10 วันกอ่นการ
เดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทาง

นอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง 
และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตัว๋เครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการ

ช าระเงนิมัดจ า 
5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ 

และเวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคญั 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิ
ของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของ

สมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 
7. อตัราคา่บรกิารนีค้ านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น

การปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ 

คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  
8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรือตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของบรษัิทก ากบัเทา่นัน้  
 

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกันทกุชิน้ไมเ่กนิ 

1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์

อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่
โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

 
2. สิง่ของทีม่ลีกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใต ้

ทอ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

3. ประเทศญีปุ่่ น มกีฎหมายหา้มน าผลติภัณฑท์ีท่ ามาจากพชื และเนื้อสตัวท์กุชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด  ไข ่เนื้อสตัว ์ไสก้รอกฯ 
เพือ่เป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหลา่นี ้หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอตัราทีส่งูมาก 

  
 

 


