
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง 

 

20.30 น. พรอ้มกนัท่ีสนามบินนานาชาตดิอนเมือง ชั้น 3 อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคานเ์ตอร์

สายการบิน AIR ASIA X เจา้หน้าท่ีของบริษัทฯ  คอยใหก้ารตอ้นรบั  และอาํนวยความสะดวกใน

การเช็คอิน 

สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครือ่ง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ทีน่ ัง่ 
จดัทีน่ ัง่แบบ 3-3-3 มบีรกิารอาหารรอ้นเสริฟ์ท ัง้ขาไปและขากลบั 

(น า้หนกักระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซือ้น า้หนกัเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย) 
23.45 น. เหินฟ้าสู่เมืองนาริตะ  ประเทศญ่ีปุ่น  โดยสายการบิน แอร ์เอเ ชีย เอ็กซ์  เท่ียวบินท่ี XJ600 

บริการอาหาร และเครื่องด่ืมบนเครื่อง 

 
 

 

 

 

 
 
วนัท่ีสอง นาริตะ – วนอุทยานฮาโกเน่ – ล่องเรือทะเลสาบอาช ิ - โอวาคุดานิ -   ชอ้ปป้ิงโกเทมบะ 

เอา้ตเ์ล็ท - อาบนํ้าแร่ธรรมชาต ิ+ ทานขาปูยกัษ ์

 

08.00 น.   ถึง เมืองนาริตะ  ประเทศญ่ีปุ่น หลงัจากผ่านขั้นตอนศุลกากรแลว้  นําท่านเดินทางสู่ อุทยาน

แห่งชาตฮิาโกเน่  ตั้งอยูใ่นจงัหวดัคะนะงะวะ ซ่ึงเป็นแหล่งรวมบ่อน้ําพุรอ้นมากถึง 17 แห่ง 

จากน้ันนําท่าน ล่องเรือทะเลสาบอาชิ (ใชเ้วลาในการล่องในการล่อง 10 นาที) กบัเรือแฟน

ตาซีโจรสลดัชมความงามของทะเลสาบอนัดบัหน่ึงในญ่ีปุ่น ซ่ึงไดก้อ่ตวัจากลาวาของภูเขาไฟ ท่าน

จะไดส้มัผสักบัทศันียภาพท่ีสวยงามดัง่ภาพวาดสะทอ้นลงสู่ทะเลสาบ จากน้ันนําท่านเดินทางโดย

รถโคช้ สู่ หุบเขาโอวาคุดานิ  ท่ียงัครุกรุ่นดว้ยควนัจากบ่อกาํมะถนัเดือดอยูต่ลอดเวลา ชมบ่อ

น้ําแร่กาํมะถนัซ่ึงสามารถตม้ไข่ใหสุ้กได ้โดยชาวญ่ีปุ่นมีความเช่ือวา่หากไดท้านไข่ดาํหน่ึงฟองจะ

สามารถทาํใหอ้ายุยืนยาวข้ึนอีกประมาณ 7 ปี  

 

 

 

 



 

 

 

 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย นําท่านอิสระชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นมช่ือดงัท่ี  โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอา้ทเ์ล็ต  แหล่งรวมสินคา้

นําเขา้และสินคา้แบรนดญ่ี์ปุ่นท่ี ดงัไปทัว่โลก พบกบัคอลเลคชัน่เส้ือผา้ใหมล่่าสุด อาทิ MK 

MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY ฯลฯ เลือกซ้ือกระเป๋าแบรนดเ์นมยี่หอ้ดงั

ไดท่ี้รา้น BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, TUMOI, GAP, ARMANI ฯลฯ เลือกดูเคร่ืองประดบั 

และนาฬิกาหรูอยา่ง TAG HEURE, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯรองเทา้แฟชัน่ 

HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ 

 

 

 

 

 

 

 

พกัท่ี  FUJI HAKONE LAND SCHOLE PLAZA หรือระดบัเดียวกนั 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม *** ใหท่้านไดอ่ิ้มอร่อยกบัม้ือพิเศษท่ีมีขา

ปูยกัษใ์หท่้านไดล้ิ้ มลองรสชาตปูิพรอ้มนํ้าจิ้ มสไตสญ์ี่ปุ่นอย่างจุใจ หลงัอาหารใหท่้านไดผ้่อน

คลายกบัการแช่นํ้าแร่ธรรมชาต ิเช่ือว่าถา้ไดแ้ช่นํ้าแร่แลว้ จะทาํใหผิ้วพรรณสวยงามและ

ช่วยใหร้ะบบหมุนเวียนโลหิตดีข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

วนัท่ีสาม ลานสกี ฟูจเิท็น – พิพิธภณัฑแ์ผ่นดินไหว –วดัอาซากุสะ- ชอ้ปป้ิงชินจูกุ 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นาํท่านสนุกกบักิจกรรมกลางแจง้ท่ามกลางหิมะ ณ ลานสกี ฟูจเิท็น ใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกบั

การเล่นไมก้ระดานเล่ือนไดต้ามอธัยาศยั  ณ ดินแดนแห่งน้ีท่ีซ่ึงเป็นสวนสนุกขนาดใหญ่ มี

กิจกรรมนอกเหนือจากการเล่นสกีมากมาย เป็นลานสกีท่ีมีช่ือเสียงและมีฉากหลงัเป็นภูเขาไฟฟูจิ

ท่ีสวยงามท่านจะไดส้นุกกบัลานหิมะขาวโพลน ท่านท่ีสนใจจะเช่าอุปกรณเ์คร่ืองเล่นสามารถ

ติดต่อหวัหน้าทวัรล์่วงหน้า ราคาน้ีไม่รวมค่าเช่าอุปกรณเ์ครื่องเล่นสกี สโนวส์เลด หรือครูฝึก  

ประมาณ 5000 เยน (ลานสกีจะเปิดใหบ้ริการหรือไม่ ข้ึนอยู่กบัสภาพภูมิอากาศ)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(หมายเหตุ : ในกรณีท่ี ลานสกีเขา้ไม่ไดเ้น่ืองจากสภาพอากาศ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์

เปลี่ยนโปรแกรมทวัร์ เป็น ภูเขาไฟฟูจิ  ท่ีตั้งตระหง่านอยูเ่หนือเกาะญ่ีปุ่นดว้ยความสูง 3,776

เมตร จากระดบัน้ําทะเล นําท่านข้ึนชมความงามกนัแบบใกลชิ้ด ยงับริเวณ “ชั้น 5” ของภูเขาไฟ

ฟูจิ (ข้ึนอยูก่บัสภาพภูมิอากาศ ) เพ่ือชมทศันียภาพโดยรอบของภูเขาไฟท่ี สามารถมอง เห็น

ทะเลสาบทั้งหา้กระจายอยูโ่ดยรอบ ใหท้่านไดส้มัผสัอากาศอนับริสุทธ์ิบนยอดเขาฟูจิ ถ่ายภาพท่ี

ระลึก กบัภูเขาไฟท่ีไดช่ื้อวา่มีสดัส่ วนสวยงามท่ีสุดในโลก ซ่ึงเป็นภูเขาไฟท่ียงัดบัไมส่นิท และมี

ความสูงท่ีสุดในประเทศญ่ีปุ่น  

 

 

 



 

 

นําท่านเยี่ยมชม  พิพิธภณัฑ์ EARTH QUAKE MUSEUM ท่ีจาํลองเร่ืองราวของภูเขาไฟฟูจิ และให้

ท่านไดส้มัผสักบับรรยากาศของการจาํลองเร่ืองราวเกี่ยวกบัแผ่นดินไหวท่ีเกิดข้ึนในประเทศญ่ี ปุ่น 

จากน้ันอิสระใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือของท่ีระลึกตามอธัยาศยั 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

นําท่านเดินทางสู่โตเกียว นําท่านชม วดัอาซากุสะ วดัท่ีเกา่แกท่ี่สุดในกรุงโตเกียว  เขา้นมสัการ

ขอพรจากพระพุทธรูปเจา้แมก่วนอิมทองคาํ  นอกจากน้ันท่านยงัจะไดพ้บ เก็บภาพประทบัใจกบั

โคมไฟขนาดยกัษ์ท่ีมีความสูงถึง  4.5 เมตรซ่ึงแขวนอยูบ่ริเวณประตูทางเขา้วดั และยงัสามารถ

เลือกซ้ือเคร่ืองรางของขลงัไดภ้ายในวดั ฯลฯ หรือเพลิดเพลินกบั ถนนนาคามิเซ ถนนชอ้ปป้ิงท่ีมี 

ช่ือเสียงของวดั มีรา้นขายของท่ีระลึกมากมายไมว่า่จะเป็นเคร่ืองรางของขลงั ของเล่นโบราณ และ

ตบทา้ยดว้ยรา้นขายขนมท่ีคนญ่ีปุ่น มายงัวดัแห่งน้ีตอ้งมาต่อคิวกนัเพ่ือล้ิมลองกบัรสชาดสุดแสน

อร่อย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันนําท่าน ชอ้ปป้ิงยา่นดงั ย่านชินจุกุ ”ใหท้่านได้ เพลิดเพลินกบัการจบัจา่ยซ้ือสินคา้นานา

ชนิด ไดจ้ากท่ีน่ี ไมว่า่จะเป็น รา้นซานริ โอะ รา้นขายเครื่องอิเลคทรอนิกส ์กลอ้งถ่ายรูป

ดิจติอล นาฬิกา เครื่องสาํอาง ตา่งๆ กนัท่ีรา้น MATSUMOTO แหล่งรวมเหล่าบรรดา

เครื่องสาํอางมากมาย อาทิ มารค์เตา้หู,้ โฟมลา้งหนา้ WHIP FOAM ท่ีราคาถูกกว่าบา้นเรา 3  

 



 

 

เท่า , ครีมกนัแดดชิเซโด้  แอนเนสซ่า ท่ีคนไทยรูจ้กัเป็นอย่ างดี  และสินคา้อื่น ๆ  หรือให้

ท่านไดส้นุกกบัการเลือกซ้ือสินคา้ แบรนดด์งัอาทิ LOUIS VULTTON, UNIQLO, กระเป๋าสุดฮิต 

BAO BAO ISSEY MIYAKE, เส้ือ COMME DES GARCONS, H&M หรือเลือกซ้ือรองเทา้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลากหลายแบรนดด์งั อาทิ NIKE, CONVERSE, NEW BALANCE, REEBOK ฯลฯ ไดท่ี้รา้น ABC 

MART **อิสระอาหารเย็นเพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาชอ้ปป้ิง** 

พกัท่ี MAAROAD INTERNATIONAL NARITA HOTEL หรือระดบัเดียวกนั 

 

วนัท่ีสี ่ อิสระเลือกชอ้ปป้ิงเตม็วนั หรือเลือกซ้ือทวัร ์ดิสนียแ์ลนด ์(ไม่รวมค่าใชจ้า่ยในการเดินทาง) 
 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

อิสระเต็มวนั  ใหท้่าน อิสระ ชอ้ปป้ิง หรือเดินทางสู่สถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืน ๆ โดยมีไกดค์อยให้

คาํแนะนําในการเดินทาง อาทิ 

- ศาลเจา้เมจิ เป็นศาลเจา้หลวงในศาสนาชินโต ท่ีสรา้งข้ึนเพ่ืออุทิศและเป็นท่ีสถิตย์ วิญญาณ

ขององคส์มเด็จพระจกัรพรรดิเมจิ ซ่ึงเป็นจกัรพรรดิท่ีมีความสาํคญักบัประเทศญ่ีปุ่นยุค

ปัจจุบนัเป็นอยา่งยิ่ง และไดร้บัความเคารพจากชาวญ่ีปุ่นยุคปัจจุบนัมากท่ีสุด   



 

 

- ย่านฮาราจูกุ แหล่งรวมเส้ือผา้ เคร่ืองประดบั รองเทา้ ของวยัรุ่นญ่ีปุ่น  หากคุณคือคนท่ีกาํลงั

มองหาซ้ือเส้ือผา้แบบแปลกๆ หรือตอ้งการหาซ้ือเส้ือผา้แนว Cost Play ท่านยงัสามารถหาได้

จากท่ีน่ีอีกดว้ย หรือ ถา้ตอ้งการเห็ นวยัรุ่นญ่ีปุ่นแต่งตวัแบบแปลกๆ  ก็สามารถมาดูไดท่ี้น่ี

ได ้จะมีวยัรุ่นญ่ีปุ่นน่ารกัๆ เดินกนัเต็มถนนเหมือนกบัถนนสายแบรนดเ์นมโอโมโตะซานโดะ  

นอกจากน้ันแลว้ ท่านยงัไดช้อ้ปป้ิงสินคา้แบรนด์ ดงัระดบัโลก อาทิ CHANNEL, Dior, LOUIS 

VULTTON, ZARA, GAP หรือสาวก ONITSUKA TIGER ท่ีตอ้งการหารองเทา้แบบตน้ฉบบั 

MADE IN JAPAN ท่ี SHOP น้ีมีแบบใหเ้ลือกสรรมากมาย อีกทั้งยงัมี รา้นขายตุก๊ตา KITTY 

DORAENMON หรือตุก๊ตา LINE สุดแสนน่ารกัไวค้อยเอาใจคุณหนู อีกทั้งยั งมี SHOP ใหญ่

ของ กระเป๋าสุดฮิต BAO BAO ISSEY MIYAKE, เส้ือ COMME DES GARCONS อีกดว้ย  

- ย่านชิบุย่า  ศูนยก์ลางแฟชัน่วยัรุ่นในโตเกียวหามุมถูกใจถ่ายภาพคู่ไวเ้ป็นท่ีระลึกกบั                 

“ฮาจิโกะ ” รูปป้ันสุนัขแสนรูท่ี้กลายเป็นจุดนัดพบยอดฮิตสาํหรบัหนุ่มสาวโตเกี ยว อพัเดท

แฟชัน่สไตลโ์ตเกียวท่ีตึก (109) อิจิมารุคิว ทั้งเส้ือผา้ กระเป๋า รองเทา้ เคร่ืองประดบัและ

แฟชัน่ชั้นนําของญ่ีปุ่นในฤดูต่างๆอ่ืนๆมากมาย  

หรือหากท่านใดมีความประสงคจ์ะเลือกซ้ือดิสนียแ์ลนดเ์พ่ิม ท่านละ 2,700.- บาท (ไม่รวมค่า

เดินทาง) ดีสนียแ์ลนดโ์ลกแห่งจินต นาการของราชา

การตู์นญ่ีปุ่นซ่ึงเป็นดิสนียแ์ลนดแ์ห่งแรกท่ีสรา้งนอก

ประเทศสหรฐัอเมริกา โดยสรา้งข้ึนในปี พ .ศ. 2526 

จากการถมทะเลและใชทุ้นสรา้งกวา่ 600 ลา้นบาท 

ใหท้่านสนุกสนานกบัเคร่ืองเล่น นานาชนิด (ไมจ่าํกดั

จาํนวนการเล่น ) ผจญภยัในดินแดนต่างๆ ใหท้่าน

เล่นเคร่ืองเล่นตวัใหมจ่ากภาพยนตรก์ารตูนเร่ืองดงั Toy Story ชมฉากรบกลางทะเลคาริเบียนใน

ดินแดนโจรสลดัจากภาพยนตร ์ The Pirate of Caribbean เขยา่ขวญักบับา้นผีสิงใน Haunted 

Mantion สมัผสัความน่ารกัของตุ๊กตาเด็กนานาชาติในโลกใบเล็ก Small World ชมภาพยนตรส์าม

มิติThe Invention of the Year ใหท้่านไดส้นุกสนานพรอ้มกบัการจบัจา่ยเลือกซ้ือสินคา้ท่ีระลึก

น่ารกัในดิสนียแ์ลนดอี์กทั้งยงัจะไดส้มัผสักบัตวัการตู์นเอกจากวอลดิสนีย ์อยา่ง มิกกี้ เมา้ส ์มินน่ี

เมา้ส ์พรอ้มผองเพ่ือนการตู์นอีกมากมายสนุกกบัการจบัจา่ยซ้ือของท่ีระลึกน่ารกัในดิสนียแ์ลนด์ 

 

การเดินทางจากนาริตะสู่โตเกียว 



 

 

1) จากโรงแรมแถวยา่นนาริตะสู่สนามบินนาริตะใชร้ถบสับริการฟรีของทางโรงแรม แต่เน่ืองดว้ย

จะตอ้งเร่ิมตั้ง แต่ 9.00 น.เป็นตน้ไปเพราะเน่ืองจากในตอนเชา้ระหวา่ง 6.00 - 9.00 น เป็น

ช่วงท่ีมีลูกคา้ใชบ้ริการไปสนามบิน เป็นจาํนวนมากซ่ึงอาจจะทาํใหข้ึ้นรถบสัไมค่รบตามจาํนวนผู ้

เดินทางทั้งหมด 

 

แผนทีก่ารเดนิทาง 
     

  

Ueno 

 

Nippori 

 

Airrport 

  นาท ี   41   36     Keisei Skyliner 

      
  

  

 
Ikebukuro Shinjuku Shibuya Shinagawa Tokyo   

  นาท ี 97 92 84 80 67   Narita Express N'EX 

      

  

  

 
Ikebukuro Shinjuku Shibuya TokyoCity Shinagawa   

  
นาท ี 125+ 120+ 110+ 95+ 85+   

Airport Limousine 
Bus 

      
  

  

 
Tokyo Area 

   
  

  นาท ี 90+           Taxi 

 

2) รถไฟสาย Keisei Skyliner เป็นรถไฟท่ีว่ิงจากสนามบินนาริตะไปสถาณีอูเอะโนะเพียง 41 

นาทีโดยใชค้วาม เร็วในการว่ิง 160 ก.ม./ชม.โดยค่าตัว๋จะอยูท่ี่เท่ียวละ 2,470 เยน/ท่าน โดย

เวลาท่ีใหบ้ริการ 7.28-18.20 น  เพราะฉะน้ันกอ่นเดินทางกลบัควรเช็คเท่ียวสุดทา้ยวา่หมด

ตอนกี่โมง        

3)รถไฟสาย Narita Express (N'EX) เป็นรถไฟเขา้เมืองจากค่าย JR ถือวา่เป็นรถไฟท่ีราคา

ค่อนขา้งสูงนิดนึงแต่ตัว๋รถไฟจะเป็นแบบระบุท่ีนัง่บนรถไฟไดเ้ลยโดยไมต่อ้งกลวัวา่ข้ึนไปแลว้เรา

จะไมม่ีท่ีนัง่เบาะสามารถหมุนเขา้ หากนัไดม้ีอาหารขายบนรถไฟโดยค่าตัว๋รถไฟจะอยูท่ี่ราคา

เท่ียวละ 3,190 เยน/ท่านโดยเวลาท่ีรถไฟใหบ้ริการตั้งแต่เวลา 7.44-19.42 น เพราะฉะน้ัน

กอ่นเดินทางกลบัควรเช็คเท่ียวสุดทา้ยวา่หมดตอนกี่โมง       

4) Airport Limousine Bus เป็นอีก 1 ทางเลือกในการเดินทางเขา้โตเกียวแต่รถบสัน้ีจะจาํกดั

จาํนวนผูโ้ดยสาร ต่อรอบโดยต่อรอบจะรบัอยู ่ 35-40 ท่านต่อเท่ียวโดยจะใชร้ะยะเวลาในการ

เดินทาง 80-100 นาที ราคา 3,000 เยน/ท่าน/เท่ียว เวลาท่ีใหบ้ริการ 5.55-17.30 น ถา้

เด็กอายุตาํกวา่ 12 จะเสียคร่ึงราคา      

5) Taxi ในส่วนของรถแท็กซ่ีน้ีค่าโดยสารจากโตเกียว สู่โรงแรมท่ีพกัยา่นนาริตะจะอยูท่ี่ราคา 

20,000-25,000 เยน (โดยราคาน้ีจะไม่รวมค่าทางด่วน)      



 

 

  อิสระอาหารกลางวนั และอาหารคํา่ ตามอธัยาศยั 

พกัท่ี MAAROAD INTERNATIONAL NARITA HOTEL หรือระดบัเดียวกนั 

 

วนัท่ีหา้  วดันาริตะ – อิสระชอ้ปป้ิงโอไดบะ – อิออน – สนามบินนาริตะ 
 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นําท่านชม วดันาริตะซั ง ตั้งอยูบ่นเนินเขากลางเมืองนาริตะ วดัท่ีไดร้บัความศรทัธาอย่ างสูง

โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในวนัข้ึนปีใหมจ่ะคลาคลํา่ไปดว้ยผูค้นท่ีมาขอพรส่ิงศกัด์ิสิทธ์ินับแสนเพ่ือขอพร

จากหลวงพอ่ “ฟุโดเมียว” อนัศกัด์ิสิทธ์ิเลือกซ้ือ “เคร่ืองราง” หรือ “ฮู”้ ต่างๆ รวมทั้งสินคา้ท่ี

ระลึกต่างๆ ในราคายอ่มเยา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง  เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาชอ้ปป้ิง อิสระอาหารเท่ียงตามอธัยาศยั  



 

 

นําท่านเดินทางสู่ เมืองโอไดบะ  เป็นเมืองท่ีเกิดจากการนําขยะมาถมทะเลจนกลายเป็นเกาะ

ขนาดใหญ่บริเวณอ่าวโตเกียวเพ่ือประโยชน์ในการป้องกนัประเทศ แต่ปัจจุบนัโอไดบะไดก้ลายมา

เป็นเขตเศรษฐกิจ อีกแห่งของประเทศ เน่ืองจาก เต็มไปดว้ยรา้นคา้กวา่ 150 รา้น โซนอาหาร 

หา้งสรรพสินคา้ และอ่ืนๆ อีกมากมาย นอกจากน้ันยงัเต็มไปดว้ยสถานท่ีท่องเท่ียวหลากหลาย

ดว้ยฝีมือของมนุษย ์ไมว่า่จะเป็นสะพานสายรุง้ เป็นตน้ ส่วนการเดินทางมาท่ีน่ีก็สะดวกสบาย จึง

ไมแ่ปลกหากท่ีน่ีคือสถานท่ีท่องเท่ียวสุดฮิตของนักท่องเท่ียว ทั้งในและต่างประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันนําท่านอิสระชอ้ปป้ิง ณ หา้งสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ของนาริตะ หา้งฯ อิออน จสัโก้   ซ้ือ

ของฝากกอ่นกลบั อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม ้และ หากท่านใดหลงไหลในรสชาดของคิทแคท

ชาเขียวสามารถหาซ้ือไดท่ี้น่ีไดเ้ลย **เพื่อไม่เ ป็นการเสียเวลาชอ้ปป้ิงอิสระอาหารคํา่ตาม

อธัยาศยั** ไดเ้วลาอนัสมควรนาํท่านสู่ สนามบินนาริตะ เพื่อเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ 

20.15 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร ์เอเชีย เอ็กซ ์เท่ียวบินท่ี XJ607 บริการอาหารและ

เครื่องด่ืมบนเครื่อง 

วนัท่ีหก กรุงเทพฯ 

01.25 น. ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ 

 



 

 

 

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

** หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หน้าท่ีทุกครั้งกอ่นทาํการ 

ออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้า ** 

*** ขอบพระคุณทุกท่านท่ีใชบ้ริการ *** 

 

อตัราค่าบริการ ** บรกิารนํ้าดื่มวันละ 1 ขวดในวันที่มีรายการท่องเที่ยว** 
 

 

กาํหนดการเดินทาง 
 

 

ผูใ้หญ่หอ้งละ  

2-3 ท่าน 

 

พกัเด่ียวเพิ่ม 

 

ราคาทวัรไ์ม่รวมตัว๋ 

เครื่องบิน 

08 - 13 ธนัวาคม 2561 29,999 8,000 20,999 

09 - 14 ธนัวาคม 2561 28,999 8,000 19,999 

11 - 16 ธนัวาคม 2561 28,999 8,000 19,999 

12 - 17 ธนัวาคม 2561 29,999 8,000 20,999 

13 - 18 ธนัวาคม 2561 29,999 8,000 20,999 

14 - 19 ธนัวาคม 2561 29,999 8,000 20,999 

15 - 20 ธนัวาคม 2561 28,999 8,000 19,999 

18 - 23 ธนัวาคม 2561 28,999 8,000 19,999 

19 - 24 ธนัวาคม 2561 28,999 8,000 19,999 

20 - 25 ธนัวาคม 2561 29,999 8,000 20,999 

21 - 26 ธนัวาคม 2561 29,999 8,000 20,999 

22 - 27 ธนัวาคม 2561 29,999 8,000 20,999 

27 ธ.ค. 60 - 01 ม.ค.61 37,999 8,000 28,999 

28 ธ.ค. 60 - 02 ม.ค.61 39,999 8,000 30,999 

29 ธ.ค.60 - 03 ม.ค.61 39,999 8,000 30,999 

30 ธ.ค.60 - 04 ม.ค.61 39,999 8,000 30,999 

 



 

 

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 10,000 บาท 

***ค่าบรกิารขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถิ่น 

ท่านละ 3500 เยน /ทรปิ/ต่อท่าน*** 
 

 

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตอ้งยกเลิก 30 วันก่อนการเดินทางเท่านั้น ไม่เช่นนั้นทาง

บรษิัทจะไม่คืนมดัจาํไม่ว่าดว้ยกรณีใดๆทั้งสิ้ น เพราะว่าทางบรษิัทไดท้าํการจา่ยค่าตัว๋

ไปใหก้บัการสายการบินเรยีบรอ้ยแ ลว้ โปรดอ่านขอ้ความใหถ่ี้ถว้นก่อนการจองทวัร์

ทุกครั้ง เพื่อประโยชนแ์ก่ตวัท่านเอง  

 

การเดินทางในแตล่ะครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจาํนวน 30 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจาํนวนดงักล่าว 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา 

กรุณาชาํระมดัจาํ ท่านละ  10,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลงั ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืน

มดัจาํทั้งหมด  เน่ืองจากทางบริษัทฯ ไดช้าํระค่าตัว๋เครื่องบินเตม็ใบใหก้บัสายการบินเป็นท่ีเรียบรอ้ย 

ยกเวน้ค่าภาษีนํ้ามนัท่ียงัมิไดช้าํระ ค่าทวัรส่์วนท่ีเหลือ กรุณาชาํระ 21 วนัก่อนการเดินทาง 

 

หมายเหต ุ 1. ตัว๋เม่ือออกแลว้ ไม่สามารถรีฟันดไ์ด ้อนัเน่ืองจากเง่ือนไขของสายการบิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญี่ปุ่นใหก้บัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพาํนกัระยะสั้นใน

ประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียว เยี่ยมญาต ิหรือ

ธุรกิจ จะตอ้งยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขา้เมือง เพ่ือยืนยนัการมีคุณสมบตักิารเขา้

ประเทศญี่ปุ่น* ดงัตอ่ไปน้ี 

 

1. ตัว๋เครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น ทางทวัรจ์ดัเตรียมให ้

2. ส่ิงท่ียืนยนัว่าท่านสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยท่ีอาจเกิดข้ึนในระหว่างท่ีพาํนกัใน

ประเทศญี่ปุ่นได ้(เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 

3. ช่ือ ท่ีอยู่ และหมายเลขตดิตอ่ในระหว่างท่ีพาํนกัในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรูจ้กั 

โรงแรม และอื่นๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรียมให ้

4. กาํหนดการเดินทางระหว่างท่ีพาํนกัในประเทศญี่ปุ่น ทางทวัรจ์ดัเตรียมให ้



 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 

 ค่าน้ําหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไมเ่กิน 20 กก.  ค่ารถรบั-ส่ง และนําเท่ียวตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน  ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามมื้ อท่ีระบุในรายการ    ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่น (เพราะรฐับาลประกาศยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้บัคนไทย ผูท่ี้

ประสงคจ์ะพาํนักระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่นไมเ่กิน 15 วนั) **ถา้กรณีท่ีทางรฐับาลประกาศใหก้ลบัมาใชวี้ซ่า      

ผูเ้ดินทางจะตอ้งเสียค่าใชจ้า่ยในการทาํวีซ่าเพ่ิม ท่านละ 1,700 บาท** 

 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าทาํหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล 

ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ  (กรุณา

สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้ริการ) 

 ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 3500 เยน /ทริป/ตอ่ท่าน 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่น (เพราะรฐับาลประกาศยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้บัคนไทย ผูท่ี้

ประสงคจ์ะพาํนักระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่นไมเ่กิน 15 วนั) 

เง่ือนไขการชาํระค่าบริการ 

1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งชาํระเงินมดัจาํเป็นเงินจาํนวน 10,000 บาทต่อท่านเพ่ือสาํรองท่ีนัง่  

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้ง ชาํระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือ ทั้งหมดกอ่นวนัเดินทาง อยา่งน้อย  21 วนั 

กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไมช่าํระเงิน หรือชาํระเงินไมค่รบภายในกาํหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่าน

ถูกปฏิเสธการจา่ยเงินไมว่า่กรณีใดๆ ใหถื้อวา่นักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัรน้ั์นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการ ของทางบริษัท 

ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก

วนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดทาํการของทาง

บริษัท 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือ

เอเจนซ่ี(ผูม้ีช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัท

อยา่งใดอยา่งหน่ึงเพ่ือแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณอ์กัษร ทางบริษัทไมร่บัยกเลิกการ

จองผ่านทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 



 

 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี ตอ้งการขอรบัเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูม้ีช่ือใน

เอกสารการจอง ) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารก ารขอรบัเงินคืน ท่ีบริษัทอยา่งใด

อยา่งหน่ึง เพ่ือทาํเร่ืองขอรบัเงินค่าบริการ คืน โดยแนบหนังสือมอบอาํนาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการ

มอบอาํนาจ หลกัฐานการชาํระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหนํ้าเงินเขา้ให้

ครบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1 ยกเลิกกอ่นวนัเดินทาง 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ีชาํระแลว้  

2.2 ยกเลิกกอ่นวนัเดินทางน้อยกวา่ 30 วนั ไมคื่นเงินค่าบริการท่ีชาํระแลว้ทั้งหมด 

ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหกัค่าใชจ้า่ยท่ีไดจ้า่ยจริงจากค่าบริการท่ีชาํระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการนํา

เท่ียวใหแ้กนั่กท่องเท่ียว เช่น การสาํรองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทาง ท่ีตอ้งการนัตีมดัจาํหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาลาํ Charter Flight หรือ 

Extra Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไมม่ีการคืนเงินมดัจาํหรือ

ค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษัท 

ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก

วนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดทาํการของทาง

บริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไมถึ่ง 15 คน  

 
เง่ือนไขและขอ้กาํหนดอื่นๆ 

1. ทวัรน้ี์สาํหรบัผูม้ีวตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทวัรน้ี์เป็นทวัรแ์บบเหมา หากท่านไมไ่ดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการ ไมว่า่บางส่วน

หรือทั้งหมด  หรือถูกปฏิเสธการเ ขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคื่นเงินค่าบริการไมว่า่

บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้กท่่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกวา่ 15 ท่าน 

โดยจะแจง้ใหก้บั นักท่องเท่ียวหรือ เอเจนซ่ีทราบล่วงหน้าอยา่งน้อย 7 วนักอ่น การเดินทางสาํหรบั

ประเทศท่ีไมม่ีวีซ่า  และอยา่งน้อย 10 วนักอ่นการเดินทางสาํหรบัประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทาง

นักท่องเท่ียว ทุกท่านยินดีท่ีจะชาํระค่าบริการเพ่ิม จากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกวา่ท่ีทาง

บริษัทกาํหนดเพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายินดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 



 

 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล คาํนําหน้า

ช่ือ เลขท่ีหนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิได้

ส่งหน้าหนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการชาํระเงินมดัจาํ 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการเปล่ียนแปลงราย การการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหส้อดคลอ้ง

กบัสถานการณ ์ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี บริษัทจะคาํนึงถึง

ความปลอดภยัของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นสาํคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้า่ยใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของนักท่องเท่ียว

ท่ีมิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวติั  

อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการ

บริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีคาํนวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดงัน้ัน 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาค่าบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียน

เงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่า ภาษี เช้ือเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลง

เท่ียวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไมม่ีอาํนาจในการใหค้าํสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่

มีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอาํนาจของบริษัทกาํกบัเท่าน้ัน  

 

ขอ้แนะนาํก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะนําติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์มเ่กิน 100 มิลลิลิตรต่อ

ช้ิน และรวมกนัทุกช้ินไมเ่กิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนํา

ออกมาใหเ้จา้หน้าท่ีตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท้่านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถา้ส่ิงของ

ดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกวา่ท่ีกาํหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน

เท่าน้ัน  
 

2. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณก์ีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่

และฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

3. ประเทศญ่ีปุ่น มีกฎหมายหา้มนําผลิตภณัฑท่ี์ทาํมาจากพืช และเน้ือสตัวทุ์กชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผกั ผลไม้

สด  ไข่ เน้ือสตัว ์ไสก้รอกฯ เพ่ือเป็นการป้องกนัโรคติดต่อท่ีจะมาจากส่ิงเหล่าน้ี หากเจา้หน้าท่ีตรวจพบ จะตอ้ง

เสียค่าปรบัในอตัราท่ีสูงมาก 

 


