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DAY 1: กรุงเทพฯ – สนามบนินารติะ       (XJ 600   23.45 – 08.00) 

DAY 2: สนามบนินารติะ – ล่องทะเลสาบอาช ิ– ศาลเจา้ฮาโกเน่ – พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว – ออนเซน็  

DAY 3: ลานสกีฟจิูเทน็ – วดัอาซะกุซ่า – ช้อปกระหน า่ ณ ชินจกู ุ– นารติะ 

DAY 4: อสิระฟรชีอ้ปป้ิงตลอดทัง้วนัหรอืเลอืกซือ้ทวัรเ์สรมิ โตเกียวดิสนียแ์ลนด ์(ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง) 

DAY 5: สนามบนินารติะ – กรุงเทพฯ       (XJ 601  09.15 – 13.50) 

*** ล่องทะเลสาบอาชิ สนุกไปลานสกีและหิมะขาวโพลน ช้อปกระหน ่าย่านชินจกู ุพิเศษให้ท่านได้ทาน   

บุฟเฟ่ต์ขาปยูกัษ์และแช่ออนเซน็สไตลญ่ี์ปุ่ นแท้ๆ!! *** 
 

ก าหนดการเดินทาง : มกราคม – มีนาคม 2560  
สนใจจองทวัร ์     ติดต่อ   คณุเอ     TEL/ LINE  0814977974     

วนัแรกของการเดินทาง กรงุเทพฯ – สนามบินนาริตะ  
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20.00  คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 3 ประตูทางเข้าท่ี  1 – 3 

เคาน์เตอร ์ 4 สายการบินแอรเ์อเชีย เอก็ซ์  เจา้หน้าทีบ่รษิทัฯคอยตอ้นรบัและอํานวย

ความสะดวกใหท้่านก่อนขึน้เครื่อง 

** สายการบิน AIR ASIA X ท าการบินด้วยเครื่องบิน  AIRBUS A330-300 ท่ีนัง่แบบ   

3-3-3 (377ท่ีนัง่) น ้าหนักกระเป๋าเดินทางทัง้ขาไปและขากลบัอย่างละ 20 กก. บริการ

เสิรฟ์อาหารร้อนพร้อมเครื่องด่ืมทัง้ขาไปและขากลบั ** 

23.45  ออกเดนิทางสู่ สนามบินนาริตะ โดยสายการบินแอรเ์อเชีย เอก็ซ ์เท่ียวบินท่ี XJ 600 

 

วนัท่ีสองของการเดินทาง        สนามบินนาริตะ – ล่องทะเลสาบอาชิ – ศาลเจ้าฮาโกเน่  

  พิพิธภณัฑแ์ผน่ดินไหว – ออนเซน็ 

08.00 ถงึ สนามบินนาริตะ  (เวลาทอ้งถิน่เรว็กวา่ไทย  2 ช.ม. กรุณาปรบันาฬกิาของท่านเป็น

เวลาทอ้งถิน่เพื่อสะดวกในการนดัหมาย) หลงัผา่นพธิกีารทางตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ย  

นําท่านสมัผสัความงามราวกบัภาพวาดกบัรายการ ล่องทะเลสาบอาชิ จาก สถานีฮาโกเน่

มาจิ สู่ สถานีโมโตฮาโกเน่ สมญา ราชินีแห่งทะเลสาบ วนัทีอ่ากาศแจ่มใสบนผนืน้ําท่าน

สามารถมองเหน็เงาสะทอ้นสวยงามของ เม้าท ์ฟจิู ความงามของทะเลสาบแห่งนี้ เกดิจาก

การก่อตวัของลาวาภูเขาไฟฟูจทิําใหปิ้ดทางออกของน้ําในทะเลสาบ  

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นําท่านสู่ ศาลเจ้าฮาโกเน่ ทีต่ ัง้อยู่กลางปา่ทบึตามแนวชายฝ ัง่ของทะเลสาบอาช ิเป็นศาล

เจา้ชนิโตทีส่ําคญัของเมอืง สรา้งเมื่อปี ค.ศ. 757 โดยศาลเจา้ดัง้เดมินัน้ตัง้อยู่บนเขาโคมางะ

ทาเกะ บรเิวณรอบศาลเจา้มเีสาโทรอิขินาดยกัษ์เป็นสญัลกัษณ์ ผา่นเสาโทรอิเิขา้มาจะพบ

ตวัศาลเจา้ดา้นใน ตลอดสองขา้งทางเดนิมโีคมไฟประดบัอยู่ท่ามกลางร่มไมข้นาดใหญ่สรา้ง

ความสงบใหแ้ก่ผูม้าเยอืนก่อนเขา้สู่อาคารหลกัศาลเจา้ แมศ้าลเจา้จะไม่ใหญ่โตมากนกั แต่ก็

ถอืวา่มคีวามงดงามไม่น้อยโดยเฉพาะในชว่งทีถู่กปกคลุมไปดว้ยหมอก รวมทัง้บรรยากาศ

รอบๆศาลเจา้ทีช่ว่ยสรา้งความสงบในจิ ตใจไดไ้ม่น้อยสมกบัเป็นดนิแดนศกัดิส์ทิธิก์ลาง

ขนุเขา 

จากนัน้ นําท่านเยีย่มชม  พิพิธภณัฑแ์ผน่ดินไหว  EARTH QUAKE MUSEUM ทีจ่ําลอง

เรื่องราวของภูเขาไฟฟูจ ิและใหท้่านไดส้มัผสักบับรรยากาศของการจําลองเรื่องราวเกีย่วกบั

แผน่ดนิไหวทีเ่กดิขึน้ในประเทศญี่ปุน่  หรอืเลอืกทดสอบบ้ านจําลองสถานะการณ์

แผน่ดนิไหว รบัการสัน่สะเทอืนจากขัน้ตํ่าสุดสู่ข ัน้สูงสุด และศกึษาเรยีนรูป้ระสบการณ์ ใน

หอ้งจําลองต่างๆ จากนัน้อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซื้อของฝากทีร่ะลกึตามอธัยาศยั 

สมควรแก่เวลานําท่านเขา้ทีพ่กับรเิวณ ออนเซน็ ณ ONSEN HOTEL หรอืเทยีบเท่า 
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ค า่ รบัประทานอาหารค า่ในห้องอาหารของรีสอรท์ บริการท่านด้วยบุฟเฟ่ต์ขาปยูกัษ์  

พกัผอ่นกบัการแช ่ ออนเซน็ น้ําแร่ธรรมชาตผิา่นความรอ้นใตพ้ภิพเพื่อผอ่นคลายความ

เมื่อยลา้เลอืดลมเดนิดเีสรมิสุขภาพใหก้ระปรีก่ระเปร่าผวิพรรณสดใสมน้ํีามนีวลชว่ยระบบ

การเผาผลาญของร่างกายใหอ้ยู่ในสภาพคงทีค่วามอศัจรรยแ์ห่งการอาบน้ําแร่แบบญี่ปุน่

นี่เองทําใหม้ผีูก้ล่าววา่ => หากมาท่ีญ่ีปุ่ นแล้วไม่ได้ลงอาบน ้าแร่กเ็หมือนกบัว่าท่านมา

ไม่ถึงญ่ีปุ่ น ! 

 

วนัท่ีสามของการเดินทาง         ออนเซน็ – ลานสกีฟจิูเทน็ – วดัอาซากสุะ –  ช้อปป้ิงชินจกู ุ– นาริตะ 

เช้า  รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดนิทางสู่ ลานสกีฟจิูเทน็ ใหท้่านตื่นตาตื่นใจกบัลานสกหีมิะอนัขาวโพลน ซึ่งเป็น

ลานสกอีนัดบัหนึ่งของจงัหวดัยามานาช ิสนุกกบัการเล่นหมิะดว้ย สโนวส์เลต็ หรือ 

กระดานเล่ือนหิมะ ท่ามกลางทศันียภาพธรรมชาตแิสนคลาสสคิ  (รวมค่ากระดานเล่ือน

หิมะแล้ว)  

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

จากนัน้นําท่านสู่ โตเกียว ศนูยก์ลางทีส่องแห่งนคร เดนิทางสู่ วดัอาซากสุะ นมสัการเจา้

แม่กวนอมิอนัศกัดิส์ทิธิท์ีม่คีวามสูงเพยีง 5.5 เซน็ตเิมตร ซึ่งประดษิฐานในวหิารหลวงของ

วดัและเป็นทีเ่คารพสกัการะของชาวญี่ปุน่  รวมถงึนกัท่องเทีย่วทีม่าเยอืนประเทศญี่ปุน่ วดั

อาซากุสะเป็นวดัเก่าแก่ของมหานครโตเกยีว ทางดา้นหน้าประตูคามนิารมิง  มโีคมไฟยกัษ์

สแีดงทีม่ขีนาดใหญ่ทีสุ่ดในโลก มคีวามสูงถงึ 4.5 เมตร มน้ํีาหนกัถงึ 130 กโิลกรมั ใหท้่าน

ไดไ้ปถ่ายรูปเกบ็ไวเ้ป็นทีร่ะลกึและถดัจากโคมไฟยกัษ์ ท่านจะไดเ้ลอืกซื้อของทีร่ะลกึ อาทิ

เชน่ แมวกวกัแบบต่าง ๆ โคมไฟน้อยใหญ่ พวงกุญแจหรอืเดนิชมิขนมอร่อย ๆ ขึน้ชือ่ของ

ย่านนี้ เชน่ขนมอบรูปทรงตุ๊กตา ซาลาเปาทอดรอ้น ๆ เซมเบก้รุ๊บกรอบหลากหลายรสชาติ

เป็นตน้ ทางทศิตะวนัออกของวดัคอื แม่น้ําซูมดิะงาวะ ไหลลงอ่าวโตเกยีวและใกล้ๆ  กนัจะม ี

สวนสาธารณะซูมดิะโคเอน็ ซึ่งเปิดโล่งสู่แม่น้ําดว้ยบรรยากาศสวยงามน่าเดนิเล่น ** หมาย

เหตุ ช่วง ปลายเดือนมีนาคม  หากสภาพอากาศเอ้ืออ านวยและซากรุะ เร่ิมผลิบาน

แล้ว จะน าท่านเดินทางสู่ สวนสาธารณะอเุอะโนะแทน เพื่อชมความงดงามของดอก

ซากรุะ ซ่ึงมีจ านวนมากกว่า 1,000 ต้น 

นําท่าน ช้อปป้ิงชินจกู ุตื่นตาตื่นใจกบับรรยากาศเมอืงหลวง ณ กรุงโตเกยีวทีค่ราครํ่าดว้ย

ผูค้นมากมาย และเทคโนโลยทีนัสมยัตลอดสองขา้งทาง นําท่านสมัผสับรรยากาศย่านชอ้ป

ป้ิงชือ่ดงัของญี่ปุน่ ทีท่่านจะไดเ้พลดิเพลนิกบัการจบัจ่ายสนิคา้ทีถู่กตาถูกใจถูกเงนิใน

กระเป๋า ชนิจูกุ ย่านชอ้ปป้ิงทีม่คีวา มเจรญิอนัดบัหนึ่งของโตเกยีวปจัจุบนัถูกขนานนามวา่ 
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ศนูยก์ลางทีส่องแห่งนคร ศนูยร์วมรา้นคา้จดัแต่งอย่างหรูหราน่ารกัหลาก สไตล ์รวมไปถงึ

รา้นสนิคา้ชือ่ดงัเป็นทีน่ิยมทัง้ชาวญี่ปุน่ และนกัท่องเทีย่วทีม่าเยอืน ร้าน 100 เยน เท่ากนั

หมด (ยงัไม่รวมภาษ ี5%) มทีัง้เครื่องสําอางค ์กิฟ๊ชอ๊ป ขนม และสนิคา้อื่นๆ  อกีมากมายที่

ท่านสามารถเลอืกซื้อเป็นของฝากกลบับา้นไดใ้นราคาสบาย กระเป๋า อสิระใหท้่าน

เพลดิเพลนิกบัการจบัจ่ายเลอืกซื้อสนิคา้ถูกใจ อาท ิสนิคา้แบรนดเ์นมดงั อุปกรณ์อเีลคทรอ

นิค กลอ้งถ่ายรูปดจิติอล หรอืสนิคา้เอาใจคุณผูห้ญงิ เสื้ อผา้แฟชัน่วยัรุ่น กระเป๋า รองเทา้ 

เครื่องสําอางคย์ีห่อ้ดงัของญี่ปุน่ไม่วา่จะเป็น KOSE ,  SHISEDO KANEBO, SK–II ใน

ราคาถูกกวา่เมอืงไทย 

***อาหารค า่อิสระตามอธัยาศยัเพ่ือให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า*** 

จากนัน้นําท่านเขา้ทีพ่กั นาริตะ ณ NARITA HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

 

วนัท่ีส่ีของการเดินทาง     นาริตะ – อิสระฟรีช้อปป้ิงตลอดทัง้วนั หรือ เลือกซ้ือทวัรเ์สริม  

                                      โตเกียวดิสนียแ์ลนด ์(ไม่รวมค่าเดินทาง)  

     ผูใ้หญ่ท่านละ 2,700.- บาท, เดก็ต า่กว่า 12 ปี ท่านละ 1,900.- บาท 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ใช้เวลาคุ้มค่าเตม็วนั  เข้าสู่ช่วงเวลาช้อปกระหน ่า ในย่านสรรพสินค้าทนัสมยัชัน้น า

มากมาย 

ชินจกู ุ ตื่นตาตื่นใจกบับรรยากาศเมอืงหลวง ณ กรุงโตเกยีวทีค่ราครํ่าดว้ยผูค้นมากมาย และ

เทคโนโลยทีนัสมยัตลอดสองขา้งทาง 

อะคิฮาบาร่า หรอื อีเลคทริคทาวน์  ย่านการคา้ชือ่ดงัทีสุ่ดเกีย่วกบัเครื่องไฟฟ้า , กลอ้งดจิติอล , เกมส์

ต่างๆ  

ชิบูย่า  ย่านชอ้ปป้ิงทนัสมยัศนูยก์ลางและแหล่งรวม วยัรุ่นไฮโซ  ยอดนิยมของญี่ปุน่ รวมถงึ

นกัท่องเทีย่วผูม้าเยอืนซึ่งมทีุกสิง่พรอ้มสรรพสนองตอบ ดว้ยเหตุนี้เองทําใหย้่านนี้

พลุกพล่านดว้ยผูม้าเยอืน 

กินซ่า ย่านชอ้ปป้ิงเก่าแก่ แต่คงทนัสมยัลํ้าหน้าแหล่งรวมสนิคา้ ไฮโซยอดนิยมของ คนทํางาน

ระดบัไฮคลาสญี่ปุน่ รวมถงึนกัท่องเทีย่วผูม้าเยอืน สนิคา้แบรนดเ์นมระดบัตน้ๆ ทําใหย้่านนี้

พลุกพล่านดว้ยผูม้าเยอืนทีดู่ดมีรีะดบั 

ฮาราจกู ุ ย่านขายของกนิของใชแ้ละสถานทีเ่ทีย่วของบรรดาวยัรุ่นวยัทนี โดยเฉพาะชว่งสุดสปัดาห์

นัน้ละแวกบรเิวณ ทาเคะชิตะโดริ ถนนสายแคบระหวา่ง สถานีฮาราจกูุ  กบัถนน เมจิ โด

ริ เรยีกวา่แทบไม่มทีีห่ายใจ ถ้ามีเวลา ขอแนะนําท่านใหเ้ขา้ไปชม ศาลเจ้าเมจิย ์
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หรือเลือกซ้ือทวัรพิ์เศษเท่ียว โตเกียวดีสนียแ์ลนด ์==> ผูใ้หญ่ท่านละ 2,700 บาท 

เดก็ต า่กว่า 12 ปี ท่านละ 1,900 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทางโดยรถไฟ) 

นําท่านเดนิทางมุ่งหน้าสู่  โตเกียวดิสนียแ์ลนด์  ใหท้่านสมัผสัความสนุกสนานในดนิแดน

แห่งความหฤหรรษ์อนัยิง่ใหญ่ทุ่มทุนสรา้งกวา่ 600 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ ดว้ยเนื้อทีไ่ดจ้า ก

การถม ทะเลในอ่าวโตเกยีวพบกบัสญัลกัษณ์ดสินียแ์ลนด ์มกิกีเ้มา้ส ์ทีพู่ดไดค้ล่องทัง้

ภาษาญี่ปุน่ และภาษาองักฤษพรอ้มเพื่อนการต์ูนมากมาย เชญิท่านสนุ กสนานเพลดิเพลนิ

กบัความอลงัการของจนิตนาการตื่นตากบั  WESTERNLAND ตื่นเตน้กบัการล่องเรอืผจญ

ภยัผา่นเหล่าโจรสลดัใน PIRATES OF THE–CARIBBEAN สนุกกบัการนัง่เรอืบุกปา่ 

JUNGLE CRUISE ท่านจะไดพ้บกบัเหล่าสตัวป์า่นานาชนิด ผอ่นคลายอริยิาบทกบัการ นัง่

รถไฟชมความหลากหลายในดสินียแ์ลนด ์กระชากใจใส่ความสนุกเพิม่กบั BIG THUNDER  

MOUNTAIN เรา้ใจกบัรถไฟขนถ่านตะลุยความมนัสใ์นเหมอืงแร่โบราณ BUZZ LIGHT 

YEAR’S  ASTRO BLASTER ทีจ่ะนําเขา้ไปยงัโลกอวกาศ พรอ้ม บตัต ์ไลทเ์ยยีร ์ตวัละคร

เรื่อง TOY STORY เพื่อต่อสูก้บั เชริค์  พรอ้มกบัเหล่าสมุนทีน่่ากลวัปนความน่ารกั  เขย่า

ขวญั กบั HAUNTED MANSION ปราสาทผสีงิ ทีม่าของภาพยนตรแ์นวสยองขวญัเรื่องดงั

แห่งปี  สนุกต่อกบั SPLASH MOUNTAIN ทีท่า้ทายความกลา้ เพลนิใจกบัเหล่าตุ๊กตา

น่ารกัทัง้หลายใน สมอลล ์เวลิด์ และเครื่องเล่นนานาชนิดอนัตื่นเตน้ มากมายใหท้่านได้

สนุกสนานอย่างเตม็ที ่พรอ้มเลอืกซื้อหาสนิคา้ทีร่ะลกึสไตลด์สินีย ์ณ MAIN STREET 

ประทบัใจกบั ความงามของ ขบวนอิเลก็ทริคพาเหรดอนัตระการตา  บนัทกึภาพความ

ประทบัใจกบัการต์ูนดงัของวอลท์ดิสนียท์ีท่่านชืน่ชอบ    

หมายเหตุ : กรณีลูกค้าต้องการเดินทางไปโตเกียวดิสนียซี์ ต้องช าระค่ารถ 

MONORAIL DISNEY LINE เพ่ิมเองท่านละ 520 เยน ไปกลบั 

***อาหารกลางวนัและค า่อิสระตามอธัยาศยัเพ่ือให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า*** 

จากนัน้นําท่านเขา้ทีพ่กั นาริตะ ณ NARITA HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

วนัท่ีห้าของการเดินทาง นาริตะ – สนามบินนาริตะ – กรงุเทพฯ 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

สมควรแก่เวลา กรณุาตรวจเชค็สมัภาระให้เรียบร้อย เพ่ือเตรียมตวัเดินทางสู่

สนามบินเพ่ือกลบักรงุเทพฯ 

09.15 ออกเดนิทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน แอรเ์อเซีย เอก็ซ ์เท่ียวบินท่ี XJ 601 

13.50 ถงึสนามบนิดอนเมอืงโดยสวสัดภิาพ 

********************************************************* 
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ก าหนดการเดินทาง : 13 – 17, 18 – 22, 25 – 29 มกราคม 2560 

29 มกราคม – 2 กมุภาพนัธ ์2560 

3 – 7, 8 – 12, 15 – 19, 24 – 28 กมุภาพนัธ ์2560 
ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2 ทา่น  27,900 บาท 

เดก็อายุตํ่ากวา่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 1 ทา่น 27,900 บาท 

เดก็อายุตํ่ากวา่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น (มเีตยีงเสรมิ) 27,900 บาท 

เดก็อายุตํ่ากวา่ 12 ปี พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ทา่น (ไมม่เีตยีงเสรมิ) 27,900 บาท 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ  7,500 บาท 
หมายเหตุ  :  การเดนิทางแต่ละครัง้ตอ้งม ีผูใ้หญ่ไม่น้อยกว่า 25 ท่าน ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจํานวน

ดงักล่าว บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทางหรอืเปลีย่นแปลงราคา 

ก าหนดการเดินทาง : 3 – 7, 10 – 14 มีนาคม 2560 
ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2 ทา่น 29,900 บาท 

เดก็อายุตํ่ากวา่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 1 ทา่น 29,900 บาท 

เดก็อายุตํ่ากวา่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น (มเีตยีงเสรมิ) 29,900 บาท 

เดก็อายุตํ่ากวา่ 12 ปี พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ทา่น (ไมม่เีตยีงเสรมิ) 29,900 บาท 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ  7,500 บาท 
หมายเหตุ  :  การเดนิทางแต่ละครัง้ตอ้งม ีผูใ้หญ่ไม่น้อยกว่า 25 ท่าน ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจํานวน

ดงักล่าว บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทางหรอืเปลีย่นแปลงราคา 

ก าหนดการเดินทาง : 15 – 19, 17 – 21 มีนาคม 2560 
ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2 ทา่น 30,900 บาท 

เดก็อายุตํ่ากวา่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 1 ทา่น 30,900 บาท 

เดก็อายุตํ่ากวา่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น (มเีตยีงเสรมิ) 30,900 บาท 

เดก็อายุตํ่ากวา่ 12 ปี พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ทา่น (ไมม่เีตยีงเสรมิ) 30,900 บาท 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ  7,500 บาท 
หมายเหตุ  :  การเดนิทางแต่ละครัง้ตอ้งม ีผูใ้หญ่ไม่น้อยกว่า 25 ท่าน ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจํานวน

ดงักล่าว บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทางหรอืเปลีย่นแปลงราคา 
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ก าหนดการเดินทาง : 22 – 26, 24 – 28 มีนาคม 2560 
29 มีนาคม – 2 เมษายน 2560 
31 มีนาคม – 4 เมษายน 2560 

ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2 ทา่น 31,900 บาท 

เดก็อายุตํ่ากวา่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 1 ทา่น 31,900 บาท 

เดก็อายุตํ่ากวา่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น (มเีตยีงเสรมิ) 31,900 บาท 

เดก็อายุตํ่ากวา่ 12 ปี พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ทา่น (ไมม่เีตยีงเสรมิ) 31,900 บาท 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ  7,500 บาท 
หมายเหตุ   :  การเดนิทางแต่ละครัง้ตอ้งม ี ผูใ้หญ่ไม่น้อยกว่า 30 ท่าน  ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจํานวน
ดงักล่าว บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทางหรอืเปลีย่นแปลงราคา 
 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัสภาวะ

อากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึน้อยู่กบั

อตัราแลกเปล่ียนของเงินสกลุเยน 
สนใจจองทวัร ์     ตดิต่อ   คุณเอ     TEL/ LINE  0814977974     

อตัราค่าบริการรวม 

 ค่าตัว๋เครื่องบนิเดนิทางไป-กลบั ชัน้ประหยดั ตามเสน้ทางและสายการบนิ ทีร่ะบุในรายการ  

 อาหารบนเครื่องทัง้ขาไปและขากลบั 

 ค่าน้ําหนกักระเป๋าทัง้ขาไปและกลบั ขาละ 20 กโิลกรมั  

*** กรณีมีความประสงคต้์องการอพัเกรดทีนั่ง่ , ซ้ือน ้ าหนักกระเป๋าเพิม่ , ซ้ืออาหารเพิม่หรือ

บริการต่างๆเพิม่เติม กรณุาติดต่อพนักงานขายทีด่แูลท่านโดยตรง *** 

  ค่าทีพ่กัหอ้งละ 2 ท่าน / ค่าพาหนะ / ค่าอาหาร / ค่าเขา้ชมตามสถานทีต่่าง ๆ ตามทีร่ะบุในรายการ 

 ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองท่านละ 1 ลา้นบาท กรณรีกัษาพยาบาล 5 แสนบาท 

 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวั  อาทเิชน่ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรดี , ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากในรายการ 

 ค่าน้ําหนกักระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากสายการบนิกําหนด 

 ค่าภาษมีูลค่าเพิม่ 7%  และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3%  (กรณลีูกคา้ตอ้งการใบเสรจ็รบัเงนิแบบเตม็รูปแบบ) 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าชัว่คราวเข้าประเทศญ่ีปุ่ น (ส าหรบัผูถ้ือหนังสือเดินทางไทย) 
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 ค่าสนิน้ําใจสําหรบัมคัคุเทศก์, คนขบัรถ 3,000 เยน/คน/ทรปิ   

 สนใจจองทวัร ์     ติดต่อ   คณุเอ     TEL/ LINE  0814977974     

เง่ือนไขการส ารองท่ีนัง่ 

 กรุณาสํารองทีน่ัง่โดยการชาํระมดัจํา ภายใน 3 วนั หลงัจากส ารองท่ีนัง่ 

o เดอืนมกราคม – มีนาคม มดัจําท่านละ 15,000 บาท 

 กรุณาชาํระค่าใชจ้่ายส่วนทีเ่หลอืทัง้หมดก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 30 วนัทําการ 

 

เง่ือนไขการยกเลิก 

 กรณยีกเลกิการเดนิทางน้อยกวา่ 31 วนั ก่อนการเดนิทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่ามดัจํา 

 กรณีการเดินทางท่ีบริษทัฯต้องท าการวางการนัตีค่ามดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข และหรือ

เท่ียวบินเหมาล า CHARTER FILGHT หรือ EXTRA FLIGHT กบัสายการบิน หรือผา่นตวัแทน

ในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าบริการทัง้หมด   

 

หมายเหตุ 

*** ขอความกรณุาทุกท่านอ่านและศึกษาข้อมูลทัง้หมดก่อนการจอง  

เพือ่ความถกูต้องและความเข้าใจทีต่รงกนัระหว่างท่านและบริษทัฯ  

ดงันัน้หากท่านช าระเงินค่าจองทวัรแ์ละหรือค่าทวัรแ์ล้ว ทางบริษทัถือว่าท่านได้ยอมรบัเงือ่นไขของ

บริษทัฯเป็นทีเ่รียบร้อยแล้ว จึงเรียนมาเพือ่ทราบอีกครัง้ *** 

 กรณเีจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืง ณ ประเทศนัน้ ๆ ปฏเิสธการเขา้-ออก ดว้ยเหตุผลใดกต็าม ถอืเป็น

เหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออํานาจและความรบัผดิชอบ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืเงนิทัง้หมด 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายใด ๆ ในกรณทีีเ่กดิเหตุสุดวสิยั อาทเิชน่     การ

ยกเลกิไฟทห์รอืการล่าชา้ของสายการบนิ, อุบตัเิหตุ, ภยัธรรมชาต,ิ การนดัหยุดงาน, การจลาจล หรอืสิง่ของ

สูญหายตามสถานทีต่่าง ๆ ทีเ่หนืออํานาจการควบคุมของบรษิทัฯ 

 ในกรณีทีลู่กค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาติดต่อเจ้าหน้าทีข่องบริษทั ฯ ก่อน

ทุกครัง้ มิฉะนัน้ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทัง้ส้ิน 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงราคาโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ในกรณทีีม่กีารขึน้ลง

ของเงนิตราต่างประเทศ  และหรอืจากการปรบัขึน้ค่าน้ํามนัของสายการบนิ 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการท่องเที่ ยวไดต้ามความเหมาะสม ในกรณเีกดิ

จราจรตดิขดัหรอืเกดิอุบตัเิหตุบนทอ้งถนน โดยขึน้อยู่ดุลพนิิจของมคัคุเทศก ์ทัง้นี้จะยดึถอืผลประโยชน์ของ

คณะผูเ้ดนิทางเป็นสําคญั และบรษิทัฯ ยงัคงรกัษามาตรฐานการบรกิารเชน่เดมิ 
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 การบรกิารของรถบสันําเทีย่วตามกฎหมายแรงงานและการใชร้ถทีป่ ระเทศญี่ปุน่  สามารถใหบ้รกิาร

วนัละ 10 – 12 ชัว่โมงเท่านัน้ อาทเิชน่ เริม่งาน 08.00 น. ถงึเวลา  20.00 น. (ตอ้งถงึโรงแรมเรยีบรอ้ยแลว้ ) 

การใหบ้รกิารในแต่ละวนัมอิาจเพิม่เวลาการใชร้ถบสัได ้ทัง้นี้มคัคุเทศกแ์ละพนกังานขบัรถจะเป็นผูบ้รหิาร

เวลาตามความเหมาะสม ขึน้อยู่กบัสภาพการจราจร ณ วนัเดนิทางนัน้ๆเป็นหลกั  

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์มื่อท่านเดนิทางไปพรอ้มคณะแลว้ หากท่านงดใชบ้รกิารใด และหรอืไม่

เดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิคนื ไม่วา่กรณใีด ๆ ทัง้สิน้ 

 

****รายละเอียดเก่ียวกบัมาตราการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทย**** 

(เอกสารท่ีท่านจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ) 

จากมาตราการยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญี่ปุน่ใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพํานกัระยะสัน้ในประเทศญี่ปุน่

ไม่เกนิ 15 วนั ไม่วา่จะดว้ยวั ตถุประสงคเ์พื่อการท่องเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยื่นเอกสารใน

ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง เพื่อยนืยนัการมคีุณสมบตักิารเขา้ประเทศญี่ปุน่ ดงัต่อไปนี้ 

1. สิง่ยนืยนัวา่ท่านสามารถรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ํานกัในประเทศญี่ปุน่ได ้เชน่ 

เงนิสด หรอืบตัรเครตดิ 

 

คณุสมบติัการเข้าประเทศญ่ีปุ่ น (ส าหรบักรณีการเข้าประเทศญ่ีปุ่ นด้านมาตราการยกเว้นวีซ่า) 

1. หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ 6 เดอืน และมหีน้าหนงัสอืเดนิทางทีไ่ม่มตีราประทบั

อย่างน้อย 3 หน้า  

2. กจิกรรมใดๆทีจ่ะกระทําในประเทศญี่ปุน่จะตอ้งไม่เป็นสิง่ทีข่ดัต่อกฎหมาย และเขา้ขา่ยคุณสมบตัิ

การพํานกัระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพํานกัไม่เกนิ 15 วนั 

4. เป็นผูท้ีไ่ม่มปีระวตักิารถูกส่งตวักลบัจากประเทศญี่ปุน่ มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิ เสธไม่ให้

เขา้ประเทศ และไม่เขา้ขา่ยคุณสมบตัทิีจ่ะถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ  

 


