
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

วนัแรก  กรุงเทพฯ – สนามบนิสวุรรณภูม ิ 

 
20.30 น. พรอ้มกนัทสีนามบนิสุวรรณภูม ิชนั 4 ประตูหมายเลข 2 สายการบนิไทย เคานเ์ตอร ์D เพอืเตรยีมตวัเดนิทาง 

และผา่นขนัตอนการเช็คอนิ 
23.55 น. เหริฟ้าสู ่สนามบนินารติะ  ประเทศญปีุ่ น โดยเทยีวบนิท ีTG 642 บรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืง 
 

 
 

วนัทสีอง สนามบนินารติะ - พระใหญอุ่ชคิ ุไดบุตส ึ- เอม ิพรเีมยีม เอา้ทเ์ล็ต - อาบนําแรธ่รรมชาต ิ+ ทานขาปูยกัษ ์

 
07.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนินารติะ ประเทศญปีุ่ น หลังจากผ่านขันตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศญปีุ่ นแลว้  นําท่าน

เดนิทางสู ่จงัหวดัอบิาราก ิเพอืสกัการะ พระใหญอุ่ชคิุ ไดบุตส ึ แห่งเมอืงอชุคิ ุเป็นพระพุทธรูปทมีขีนาดใหญ่มาก มี
ความสงูถงึ 120 เมตร และยังไดร้ับการบันทกึจากกนิเนสบุ๊คว่า เป็นรูปปันพระพุทธรูปปางยนืทหีล่อจากทองสัมฤทธมิี
ความสงูทสีดุในโลก พระพุทธรูปปางยนืนี สงูเป็นอันดับ 3 ของโลกเลยทเีดยีว อกีทังยังสามารถเขา้ไปเยยีมชมดา้นใน
ของพระพุทธรูปไดด้ว้ย ซงึภายในรูปปันจะแบง่ออกเป็น 5 ชนั แตล่ะชนัของรูปปันจะมกีารจัดแสดงทแีตกตา่งกันออกไป
ค่ะ สามารถขนึลฟิทเ์พือไปยังจุดชมววิทตีังอยู่บรเิวณหนา้อกของพระพุทธรูป มีความสูงประมาณ 85 เมตร   ภายใน
บรเิวณวดัยังยังสามารถเดนิชมสวนดอกไม ้และสวนสตัวข์นาดเล็กทมีทีงักระรอก, กระตา่ย  เป็นตน้  ไมร่วมคา่ขนึลฟิท ์
ทา่นละ  400 เยน 
 

 
 
เทยีง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 

หลังจากนันใหท้่านไดช้อ้ปปิงสนิคา้แบรนดเ์นมชอืดังท ีเอม ิพรเีมยีม เอา้ทเ์ล็ต แหล่งรวมสนิคา้นําเขา้และสนิคา้แบ
รนดญ์ปีุ่ นทดีังไปทัวโลก กวา่  150 รา้น อาทเิชน่ COACH, GAP, SAMSONITE, RAYBAN เลอืกดเูครอืงประดับ และ



นาฬกิาหรูอย่าง CITIZEN, G-SHOCK, FOSSIL, SEIKO ฯลฯ รองเทา้แฟชนั ADIDAS, NIKE, ABC MART, PUMA, 
REEBOK, TIMBERLAND ฯลฯ  อกีทงัยังมรีา้นอาหารใหท้า่นไดเ้ลอืกชมิ เลอืกลมิลอง มากกวา่  20 รา้นใหเ้ลอืกไม่วา่จะ
เป็น อาหารญปีุ่ น ราเม็ง อาหารจนี หรอืแมก้ระทงัพซิซา่   

พกัท ี  โรงแรม FUJI HAKONE LAND SCHOLE PLAZA หรอืระดบัเดยีวกนั 
คาํ รบัประทานอาหารคํา ณ หอ้งอาหารของโรงแรม *** ใหท้า่นไดอ้มิอรอ่ยกบัมอืพเิศษทมีขีาปูยกัษใ์หท้า่นได้

ลมิลองรสชาตปิูพรอ้มนําจมิสไตสญ์ปีุ่ นอยา่งจุใจ หลงัอาหารใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการแช่นําแรธ่รรมชาต ิ
เชอืวา่ถา้ไดแ้ช่นําแรแ่ลว้ จะทําใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหติดขีนึ 

 

วนัทสีาม ลานสกฟีูจเิท็น  - พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว - หมูบ่า้นโอชโินะฮคัไค - ชมเทศกาล Illuminations  ณ หมูบ่า้น
เยอรมนั 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นําทา่นสนุกกับกจิกรรมกลางแจง้ทา่มกลางหมิะ ณ ลานสก ีฟจูเิท็น ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกับการเลน่ไมก้ระดานเลอืน
ไดต้ามอธัยาศัย ณ ดนิแดนแหง่นทีซีงึเป็นสวนสนุกขนาดใหญ ่มกีจิกรรมนอกเหนอืจากการเลน่สกมีากมาย เป็นลานสกทีี
มชีอืเสยีงและมฉีากหลงัเป็นภเูขาไฟฟจูทิสีวยงามทา่นจะไดส้นุกกับลานหมิะขาวโพลน ทา่นทสีนใจจะเชา่อปุกรณ์เครอืง
เลน่สามารถตดิตอ่หัวหนา้ทัวรล์ว่งหนา้ ราคานไีม่รวมคา่เชา่อปุกรณ์เครอืงเลน่สก ีสโนวส์เลด หรอืครูฝึก ประมาณ 5000 
เยน (ลานสกจีะเปิดใหบ้รกิารหรอืไม ่ขนึอยูก่บัสภาพภมูอิากาศ) 
 

 
 

(หมายเหต:ุ ในกรณีท ีลานสกเีขา้ไมไ่ดเ้นอืงจากสภาพอากาศ  บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธเิปลยีนโปรแกรมทวัรเ์ป็น 
ภูเขาไฟฟูจ ิทตีังตระหง่านอยู่เหนือเกาะญปีุ่ นดว้ยความสงู3,776เมตร จากระดับนําทะเล นําท่านขนึชมความงามกัน
แบบใกลช้ดิ ยังบรเิวณ “ชนั 5” ของภูเขาไฟฟจู ิ(ขนึอยู่กับสภาพภูมอิากาศ) เพอืชมทัศนียภาพโดยรอบของภูเขาไฟท ี
สามารถมอง เห็นทะเลสาบทังหา้กระจายอยู่โดยรอบ ใหท้า่นไดส้มัผัสอากาศอันบรสิทุธบินยอดเขาฟจู ิถ่ายภาพทรีะลกึ 
กับภเูขาไฟทไีดช้อืวา่มสีดัสว่นสวยงามทสีดุในโลก ซงึเป็นภเูขาไฟทยีังดบัไมส่นทิ และมคีวามสงูทสีดุในประเทศญปีุ่ น 
นําทา่นเยยีมชม พพิธิภณัฑ ์EARTH QUAKE MUSEUM ทจํีาลองเรอืงราวของภูเขาไฟฟจู ิและใหท้า่นไดส้มัผัสกับ
บรรยากาศของการจําลองเรอืงราวเกยีวกับแผ่นดนิไหวทเีกดิขนึในประเทศญปีุ่ น จากนันอสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืของที
ระลกึตามอัธยาศยั 
 

เทยีง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นโอชโินะฮคัไค ใหท้า่นเจาะลกึตามหาแหลง่นําบรสิทุธจิากภูเขาไฟฟจู ิทเีป็นแหลง่นํา
ตามธรรมชาตติังอยู่ในหมู่บา้นโอชโินะ จ.ยามานช ิหรือพูดในทางกลับกันคอืกลุม่นําผุดโอชโินะฮัคไค เพียงกา้วแรกที
ยา่งเทา้เขา้ไปในหมูบ่า้นก็สมัผัสไดถ้งึอากาศบรสิทุธ ิและไอเย็นจากแหลง่นําธรรมชาตทิมีใีหเ้ห็นอยูท่กุมุม โดยในบอ่นํา
ใสแจ๋วมปีลาหลากหลายพันธุแ์หวกวา่ยอย่างสบายอารมณ์  แตข่อบอกเลยวา่นําแต่ละบ่อนันเย็นจับใจจนแอบสังสัยว่า
นอ้งปลาไม่หนาวสะทา้นกันบา้งหรอื เพราะอณุหภูมใินนําเฉลยีอยู่ท ี10-12 องศาเซลเซยีสนอกจากชมแลว้ก็ยังมนํีาผุด
จากธรรมชาตใิหต้กัดมืตามอธัยาศยั และทสีาํคญั หมูบ่า้นโอชโินะยังเป็นแหลง่ชอ้ปปิงสนิคา้โอทอปชนัเยยีมอกีดว้ย 



 
 

 
 

จากนันนําทา่นเดนิทางชมแสงสขีองงานประดบัไฟ หรอื Illuminations สดุอลังการทจัีดขนึกันอย่างยงิใหญ่เป็นประจํา
ทกุปี  หมูบ่า้นเยอรมนัแหง่โตเกยีว  โดยงานประดับไฟชว่งฤดหูนาว ทจัีดเป็นประจําทกุปีในชว่งฤดหูนาว โดยเราจะไดเ้ห
ไฟ LED หลากเฉดสกีวา่ 3 ลา้นดวงสอ่งสวา่งระยบิระยับอยู่ทัวพนืทรีาวกบัเป็นดนิแดนในเทพนยิายเลยเป็นงานประดไฟฤด
หนาวสดุยงิใหญอ่ลงัการจนไดช้อืวา่เป็น 1 ใน 10 งานประดบัไฟทสีวยทสีดุในญปีุ่ น และยังเป็น 1 ใน 3 การประดับประดาไฟ
ทยีงิใหญท่สีดุในภมูภิาคตะวนัออก ** อสิระอาหารคําตามอธัยาศยั ** 
 

 
 
 
พกัท ี โรงแรม SHINJUKU GRANDBELL หรอืระดบัเดยีวกนั 
 

วนัทสี ี โตเกยีว – อสิระเลอืกชอ้ปปิงเต็มวนั หรอืเลอืกซอืทวัร ์ดสินยีแ์ลนด ์

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

อสิระเต็มวนั ใหท้า่นอสิระชอ้ปปิง หรอืเดนิทางสูส่ถานททีอ่งเทยีวอนื ๆ โดยมไีกดค์อยใหคํ้าแนะนําในการเดนิทาง อาท ิ



- ศาลเจา้เมจ ิเป็นศาลเจา้หลวงในศาสนาชนิโต ทสีรา้งขนึเพืออุทศิและเป็นทสีถติยว์ญิญาณขององคส์มเด็จพระ
จักรพรรดเิมจ ิซงึเป็นจักรพรรดทิมีคีวามสําคัญกับประเทศญปีุ่ นยุคปัจจุบนัเป็นอย่างยงิ และไดร้ับความเคารพจาก
ชาวญปีุ่ นยคุปัจจบุนัมากทสีดุ   

- ยา่นฮาราจูกุ แหลง่รวมเสอืผา้ เครอืงประดับ รองเทา้ ของวัยรุ่นญปีุ่ น หากคณุคอืคนทกํีาลังมองหาซอืเสอืผา้แบบ
แปลกๆ หรือตอ้งการหาซอืเสอืผา้แนว Cost Play ทา่นยังสามารถหาไดจ้ากทนีอีกีดว้ย หรอื ถา้ตอ้งการเห็นวัยรุ่น
ญปีุ่ นแตง่ตัวแบบแปลกๆ ก็สามารถมาดูไดท้นีีได ้จะมวีัยรุ่นญปีุ่ นน่ารักๆ เดนิกันเต็มถนนเหมอืนกับถนนสายแบรนด์
เนมโอโมโตะซานโดะ นอกจากนันแลว้ ท่านยังไดช้อ้ปปิงสนิคา้แบรนดด์ังระดับโลก อาท ิCHANNEL, Dior, 
LOUIS VULTTON, ZARA, GAP หรอืสาวก ONITSUKA TIGER ทตีอ้งการหารองเทา้แบบตน้ฉบบั 
MADE IN JAPAN ท ี SHOP นมีแีบบใหเ้ลอืกสรรมากมาย อกีทงัยงัมรีา้นขายตุ๊กตา KITTY 
DORAENMON หรอืตุก๊ตา LINE สุดแสนนา่รกัไวค้อยเอาใจคุณหนู อกีทงัยงัม ีSHOP ใหญข่อง กระเป๋า
สดุฮติ BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสอื COMME DES GARCONS อกีดว้ย  

- ยา่นชบิุยา่ ศนูยก์ลางแฟชนัวัยรุ่นในโตเกยีวหามุมถูกใจถ่ายภาพคู่ไวเ้ป็นทรีะลกึกับ                “ฮาจโิกะ” รูปปัน
สนัุขแสนรูท้กีลายเป็นจุดนัดพบยอดฮติสําหรับหนุ่มสาวโตเกยีว อัพเดทแฟชนัสไตลโ์ตเกยีวทตีกึ(109) อจิมิารุควิ 
ทงัเสอืผา้ กระเป๋า รองเทา้ เครอืงประดบัและแฟชนัชนันําของญปีุ่ นในฤดตูา่งๆอนืๆมากมาย  

เทยีง  เพอืไมเ่ป็นการรบกวนเวลาชอ้ปปิง อสิระอาหารเทยีงตามอธัยาศยั  
หรอืหากทา่นใดมคีวามประสงคจ์ะเลอืกซอืดสินียแ์ลนดเ์พมิทา่นละ 2,700.- บาท (ไม่รวมคา่เดนิทาง) ดสีนียแ์ลนด์
โลกแหง่จนิตนาการของราชาการต์นูญปีุ่ นซงึเป็นดสินยีแ์ลนดแ์หง่แรกทสีรา้งนอกประเทศสหรัฐอเมรกิา โดยสรา้งขนึในปี 
พ.ศ. 2526 จากการถมทะเลและใชทุ้นสรา้งกว่า 600 ลา้นบาท ใหท้่านสนุกสนานกับเครืองเล่นนานาชนิด (ไม่จํากัด
จํานวนการเลน่ ) ผจญภัยในดนิแดนต่างๆ ใหท้า่นเลน่เครอืงเลน่ตัวใหม่จากภาพยนตรก์ารตูนเรืองดัง Toy Story ชม
ฉากรบกลางทะเลคารเิบยีนในดนิแดนโจรสลัดจากภาพยนตร ์The Pirate of Caribbean เขย่าขวัญกับบา้นผสีงิใน 
Haunted Mantion สมัผัสความน่ารักของตุก๊ตาเด็กนานาชาตใินโลกใบเล็ก Small World ชมภาพยนตรส์ามมติTิhe 
Invention of the Year ใหท้า่นไดส้นุกสนานพรอ้มกับการจับจ่ายเลอืกซอืสนิคา้ทรีะลกึน่ารักในดสินียแ์ลนดอ์กีทังยัง
จะไดส้มัผัสกับตัวการต์ูนเอกจากวอลดสินีย ์อย่าง มกิกเีมา้ส ์มนินีเมา้ส ์พรอ้มผองเพอืนการต์ูนอกีมากมายสนุกกับการ
จับจา่ยซอืของทรีะลกึน่ารักในดสินยีแ์ลนด ์
 

 
 



 
 

การเดนิทางจากนารติะสูโ่ตเกยีว 
1) จากโรงแรมแถวย่านนารติะสูส่นามบนินารติะใชร้ถบัสบรกิารฟรขีองทางโรงแรม แตเ่นืองดว้ยจะตอ้งเรมิตัง แต ่9.00 
น.เป็นตน้ไปเพราะเนอืงจากในตอนเชา้ระหวา่ง 6.00 - 9.00 น เป็นชว่งทมีลีกูคา้ใชบ้รกิารไปสนามบนิ เป็นจํานวนมากซงึ
อาจจะทําใหข้นึรถบสัไมค่รบตามจํานวนผูเ้ดนิทางทงัหมด 
2) รถไฟสาย Keisei Skyliner เป็นรถไฟทวีงิจากสนามบนินารติะไปสถาณีอเูอะโนะเพยีง 41 นาทโีดยใชค้วาม เร็วใน
การวงิ 160 ก.ม./ชม.โดยคา่ตวัจะอยูท่เีทยีวละ 2,470 เยน/ทา่น โดยเวลาทใีหบ้รกิาร 7.28-18.20 น  
เพราะฉะนันกอ่นเดนิทางกลบัควรเชค็เทยีวสดุทา้ยวา่หมดตอนกโีมง      
  
3)รถไฟสาย Narita Express (N'EX) เป็นรถไฟเขา้เมอืงจากคา่ย JR ถอืวา่เป็นรถไฟทรีาคาคอ่นขา้งสงูนดินงึแตต่ัว
รถไฟจะเป็นแบบระบุทนัีงบนรถไฟไดเ้ลยโดยไม่ตอ้งกลัวว่าขนึไปแลว้เราจะไม่มทีนัีงเบาะสามารถหมุนเขา้ หากันไดม้ี
อาหารขายบนรถไฟโดยคา่ตวัรถไฟจะอยู่ทรีาคาเทยีวละ 3,190 เยน/ทา่นโดยเวลาทรีถไฟใหบ้รกิารตังแตเ่วลา 7.44-
19.42 น เพราะฉะนันกอ่นเดนิทางกลบัควรเชค็เทยีวสดุทา้ยวา่หมดตอนกโีมง     
  
4) Airport Limousine Bus เป็นอกี 1 ทางเลอืกในการเดนิทางเขา้โตเกยีวแตร่ถบัสนจีะจํากัดจํานวนผูโ้ดยสาร ตอ่
รอบโดยตอ่รอบจะรับอยู ่35-40 ทา่นตอ่เทยีวโดยจะใชร้ะยะเวลาในการเดนิทาง 80-100 นาท ีราคา 3,000 เยน/ทา่น/
เทยีว เวลาทใีหบ้รกิาร 5.55-17.30 น ถา้เด็กอายตํุากวา่ 12 จะเสยีครงึราคา      
5) Taxi ในสว่นของรถแท็กซนีคีา่โดยสารจากโตเกยีว สูโ่รงแรมทพัีกย่านนารติะจะอยูท่รีาคา 20,000-25,000 เยน 
(โดยราคานจีะไมร่วมคา่ทางดว่น)      

คาํ  อสิระอาหารคํา ตามอธัยาศยั 
พกัท ี โรงแรม SHINJUKU GRANDBELL หรอืระดบัเดยีวกนั 
 

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

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

นําท่านชมิสตรอเบอร์รสีด ณ ไรส่ตรอเบอรร์ ีของชาวญปีุ่ นทมีกีารปลกูอย่างพถิพีถิัน และไดรั้บการดูแลเอาใจใสทุ่ก
กระบวนการทุกขันตอน  ทําใหผ้ลของสตรอเบอร์รนัีนมขีนาดใหญ่ สแีดงสด และรสชาตหิวานกว่าบา้นเราหลายเท่า 
ทา่นจะไดช้มถงึวธิกีารเก็บสตรอเบอรร์ีและทสีําคัญ คอืทา่นสามารถชมิสตรอเบอร์รใีนไร่นีได ้โดยสามารถเด็ดจากตน้
ดว้ยตวัเอง และยังซอืกลบัมาเป็นของฝากแกค่นทบีา้นได ้
 



 
 

นําทา่นชม วดันารติะซงั ตงัอยูบ่นเนนิเขากลางเมอืงนารติะ วัดทไีดร้ับความศรัทธาอย่างสงูโดยเฉพาะอยา่งยงิในวันขนึ
ปีใหม่จะคลาคลําไปดว้ยผูค้นทมีาขอพรสงิศักดสิทิธนัิบแสนเพอืขอพรจากหลวงพ่อ “ฟโุดเมยีว” อันศักดสิทิธเิลอืกซอื 
“เครอืงราง” หรอื “ฮู”้ ตา่งๆ รวมทงัสนิคา้ทรีะลกึตา่งๆ ในราคายอ่มเยา  
 

 
 



นําท่านชอ้ปปิง ณ หา้งสรรพสนิคา้ หา้งจสัโกอ้อิอน ซงึเป็นหา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ของญปีุ่ น มีสนิคา้มากมาย
หลากหลายชนดิใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืกัน ไม่วา่จะเป็นโซนเครอืงซําอางค ์ของใชเ้ด็ก ของเลน่ เสอืผา้ กระเป๋า รองเทา้ ยา
สามัญประจําบา้นหรอืแมก้ระทงัผลไมส้ดๆจากไร่ของญปีุ่ นก็มจํีาหน่ายทนีดีว้ยเชน่กัน  พเิศษสดุกับรา้น 100 เยน ททีกุ
อยา่งในรา้นราคาเพยีง 100 เยนเทา่นัน ซงึเป็นรา้นยอดฮติของคนญปีุ่ นกันเลยทเีดยีว   

เทยีง  อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นสู ่สนามบนินารติะ เพอืเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ 

17.30 น. เหริฟ้าสูก่รุงเทพ ฯ โดยเทยีวบนิท ีTG677 บรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืง 
22.30 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 
 

** หากทา่นทตีอ้งออกตวัภายใน (เครอืงบนิ ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามทเีจา้หนา้ททีกุครังกอ่นทําการ 
ออกตวัเนอืงจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลยีนไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

** ขอขอบพระคณุทเีลอืกใชบ้รกิาร ** 

 

อตัราคา่บรกิาร ** บรกิารนําดมืวนัละ 1 ขวดในวนัทมีรีายการทอ่งเทยีว** 
 

กําหนดการเดนิทาง 
 

ผูใ้หญห่อ้งละ 
2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่
เด็กมเีตยีง 

(ตาํกวา่ 12 ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่ 
เด็กไมม่เีตยีง 
(ตาํกวา่ 12 ปี) 

พกัเดยีว
เพมิ 

ราคาทวัร ์
ไมร่วมตวั 

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 และไกดนํ์าเทยีวทา่นละ 3,500 เยน /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 
** ราคาเด็กอายุไมถ่งึ 2 ขวบ 11,000 บาท 

กรุณาชําระมดัจํา ทา่นละ 10,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใินการคนืมดัจําทงัหมด เนอืงจาก
ทางบรษิทัฯ ไดชํ้าระคา่ตวัเครอืงบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทเีรยีบรอ้ย ยกเวน้คา่ภาษนํีามนัทยีงัมไิดชํ้าระ คา่ทวัรส์ว่นที
เหลอื กรุณาชําระ 21 วนักอ่นการเดนิทาง 
 
หมายเหต ุ 1. ตวัเมอืออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนอืงจากเงอืนไขของสายการบนิ 
 2. คา่ทวัรไ์มม่รีาคาเด็ก เนอืงจากเป็นราคาโปรโมชนั 
 
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ปีระสงคจ์ะพํานกัระยะสนัในประเทศญปีุ่ นไมเ่กนิ 15 วนั ไมว่า่จะ
ดว้ยวตัถปุระสงคเ์พอืการทอ่งเทยีว เยยีมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยนืเอกสารในขนัตอนการตรวจเขา้เมอืง เพอืยนืยนัการมี
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญปีุ่ น* ดงัตอ่ไปน ี
 
1. ตวัเครอืงบนิขาออกจากประเทศญปีุ่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
2. สงิทยีนืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทอีาจเกดิขนึในระหวา่งทพีาํนกัในประเทศญปีุ่ นได ้(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ) 
3. ชอื ทอียู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทพีาํนกัในประเทศญปีุ่ น (เช่น คนรูจ้กั โรงแรม และอนืๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งทพีาํนกัในประเทศญปีุ่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

อตัราคา่บรกิารนรีวม 

 คา่ตวัเครอืงบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ    คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทมี ี

 คา่นําหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 30 กก.  คา่รถรับ-สง่ และนําเทยีวตามรายการ 

 คา่ทพัีกตามทรีะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่น  คา่เขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามรายการ  

 คา่อาหารตามมอืทรีะบใุนรายการ    คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงอืนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 

 ค่าธรรมเนียมวซี่าเขา้ประเทศญปีุ่ น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญปีุ่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ปีระสงคจ์ะพํานักระยะสันใน

ประเทศญปีุ่ นไมเ่กนิ 15 วนั) **ถา้กรณีททีางรัฐบาลประกาศใหก้ลบัมาใชว้ซีา่      ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายในการทําวซีา่เพมิ ทา่นละ 

1,700 บาท** 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการทรีะบ ุเชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซักรดี มนิิ

บารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครอืงดมืทสีงัเพมินอกเหนอืรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

 คา่ทปิคนขบัรถ และไกดนํ์าเทยีวทา่นละ 3500 เยน /ทรปิ/ตอ่ทา่น 

 คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และภาษีหัก ณ ทจีา่ย 3% 

 ค่าธรรมเนียมวซี่าเขา้ประเทศญปีุ่ น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญปีุ่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ปีระสงคจ์ะพํานักระยะสันใน

ประเทศญปีุ่ นไมเ่กนิ 15 วนั) 
เงอืนไขการชําระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซตีอ้งชาํระเงนิมัดจําเป็นเงนิจํานวน 10,000 บาทตอ่ทา่นเพอืสาํรองทนัีง  

2. นักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซตีอ้งชาํระเงนิคา่บรกิารสว่นทเีหลอืทงัหมดกอ่นวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วัน กรณีนักทอ่งเทยีวหรอืเอเจน
ซไีม่ชําระเงนิ หรือชําระเงินไม่ครบภายในกําหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถ้ือว่า
นักทอ่งเทยีวสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์นๆ 

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี วันจันทร์ ถงึศุกร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ทรัีฐบาล
ประกาศในปีนันๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

เงอืนไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทนัีกท่องเทยีวหรือเอเจนซตีอ้งการขอยกเล2ิกการเดนิทาง หรือเลอืนการเดนิทาง นักท่องเทยีวหรือเอเจนซ(ีผูม้ีชอืใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทบีรษัิทอย่างใดอย่างหนงึเพอืแจง้ยกเลกิการจอง
กับทางบรษัิทเป็นลายลกัษณ์อักษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 



2. กรณีนักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซตีอ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซ ี(ผูม้ชีอืในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์
อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทบีรษัิทอยา่งใดอยา่งหนงึเพอืทําเรอืงขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอื
มอบอํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทตีอ้งการให ้
นําเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงอืนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงัน ี
2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทชีําระแลว้ ***ในกรณีทวีนัเดนิ

ทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั 
2.2 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทชีาํระแลว้ 
2.3 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทชีาํระแลว้ทงัหมด 
ทงัน ีทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้า่ยทไีดจ้า่ยจรงิจากคา่บรกิารทชีาํระแลว้เนอืงในการเตรยีมการจัดการนําเทยีวใหแ้กนั่กทอ่งเทยีว เชน่ 
การสาํรองทนัีงตวัเครอืงบนิ การจองทพัีกฯลฯ 

3. การเดนิทางทตีอ้งการันตมีดัจําหรอืซอืขาดแบบมเีงอืนไข หรอืเทยีวบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ 
หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจําหรอืคา่บรกิารทงัหมด   

4. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี วันจันทร ์ถงึศุกร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทรัีฐบาล
ประกาศในปีนันๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทยีวเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  
 
เงอืนไขและขอ้กําหนดอนืๆ 

1. ทัวรน์สีาํหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พอืการทอ่งเทยีวเทา่นัน 
2. ทัวรน์เีป็นทวัรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทรีะบไุวใ้นรายการไม่วา่บางสว่นหรอืทังหมด หรอืถูกปฏเิสธ

การเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทงัหมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบริษัทขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีมีนักท่องเทียวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ

นักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซทีราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทไีม่มวีซีา่  และอย่างนอ้ย 10 วันกอ่นการ
เดนิทางสาํหรับประเทศทมีวีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทยีวทกุทา่นยนิดทีจีะชาํระคา่บรกิารเพมิจากการทมีนัีกทอ่งเทยีวร่วมเดนิทาง
นอ้ยกวา่ททีางบรษัิทกําหนดเพอืใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีจีะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชอื นามสกลุ คํานําหนา้ชอื เลขทหีนังสอืเดนิทาง 
และอนืๆ เพอืใชใ้นการจองตวัเครอืงบนิ ในกรณีทนัีกทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซมีไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการ
ชาํระเงนิมัดจํา 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพอืใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภมูอิากาศ 
และเวลา ณ วนัทเีดนิทางจรงิของประเทศทเีดนิทาง ทงัน ีบรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทยีวสว่นใหญเ่ป็นสาํคญั 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิม่รับผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทเีพมิขนึของนักทอ่งเทยีวทมีไิดเ้กดิจากความผดิ
ของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของ
สมัภาระ ความลา่ชา้ เปลยีนแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอนื เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารนคํีานวณจากอตัราแลกเปลยีนเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันททีางบรษัิทเสนอราคา ดังนัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใิน
การปรับราคาคา่บรกิารเพมิขนึ ในกรณทีมีกีารเปลยีนแปลงอัตราแลกเปลยีนเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตวัเครอืงบนิ คา่ภาษีเชอืเพลงิ 
คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลยีนแปลงเทยีวบนิฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรือตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอํีานาจในการใหค้ําสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของบรษัิทกํากบัเทา่นัน  

 
ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทจีะนําตดิตวัขนึเครอืงบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชนิ และรวมกันทกุชนิไม่เกนิ 
1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซงึมซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ทตีรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์
อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน ถา้สงิของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทกํีาหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที
โหลดใตท้อ้งเครอืงบนิเทา่นัน  
 
2. สงิของทมีลีกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทโีหลดใต ้
ทอ้งเครอืงบนิเทา่นัน  
3. ประเทศญปีุ่ น มกีฎหมายหา้มนําผลติภัณฑท์ทํีามาจากพชื และเนือสตัวท์กุชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด  ไข ่เนือสตัว ์ไสก้รอกฯ 
เพอืเป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ทจีะมาจากสงิเหลา่น ีหากเจา้หนา้ทตีรวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอตัราทสีงูมาก 

  
 
 


