
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

วนัที ่1 กรุงเทพ-สนามบนิดอนเมอืง 
23.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคาร 1 ช ัน้ 3 อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอรส์ายการ

บนินกสกูต๊ (XW) สนามบนิดอนเมอืง  พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวย
ความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอนิ และหัวหนา้ทัวรใ์หคํ้าแนะนําเพือ่เตรยีมความพรอ้มกอ่นออก
เดนิทาง 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

วนัที ่2 สนามบนินารติะ-วดัอาซากุสะ-ถนนนากามเิซะ-ผา่นชมโตเกยีวสกายทร-ีหุบเขา
โอวาคดุาน-ิชอ้ปป้ิงเอา้ทเ์ลต โกเทมบะ (อาบน า้แรธ่รรมชาต+ิบุฟเฟ่ตข์าปูยกัษ)์ 

02.20 น. ออกเดนิทางสู่  ทา่อากาศยานนานาชาติ นารติะ  ประเทศญีปุ่่ น  โดยสายบนิ  NOK SCOOT 
เทีย่วบนิที ่XW102 

 
ไมม่บีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ (แตม่จี าหนา่ยบนเครือ่ง) 

 (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 6.15 ช ัว่โมง)  

 
** ส าคญัมาก!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั 

ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั ** 
 

10.25 น.   เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาต ินารติะ ประเทศญีปุ่่ น (เวลาทีญ่ ีปุ่่ นเร็วกวา่ ประเทศไทย 
2 ช ัว่โมง) หลงัจากผา่นข ัน้ตอนศลุกากร  กรณุาปรบันาฬกิาของทา่นเพือ่ความสะดวกใน
การนดัหมายเวลา 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนับนรถแบบเบนโตะญีปุ่่ น (1) 

นําทา่นเดนิทางสู ่“มหานครโตเกยีว” เพือ่นมัสการเจา้แมก่วนอมิทองคํา ณ “วดัอาซากุสะ ” วัดที่

ไดช้ือ่วา่เป็นวัดทีม่คีวามศักดิส์ทิธิ์  และไดร้ับความเคารพนับถอืมากทีส่ดุแหง่หนึง่ในกรงุโตเกยีว  
ภายในประดษิฐานองคเ์จา้แม่ กวนอมิทองคําทีศ่ักดิส์ทิธิ์  ขนาด 5.5 เซนตเิมตร  มักมผีูค้นมากราบ

ไหวข้อพรเพือ่ความเป็นสริมิงคลตลอดทัง้ปี  ประกอบกับภายในวัดยังเป็นทีต่ัง้ของโคมไฟยักษ์ทีม่ี
ขนาดใหญท่ีส่ดุในโลกดว้ยความสงู  4.5 เมตร ซึง่แขวนหอ้ยอยู่  ณ ประตทูางเขา้ทีอ่ยูด่า้นหนา้สดุ

ของวัด ทีม่ชี ือ่วา่ “ประตฟู้าคํารณ” และถนนจากประตเูขา้สูต่ัววหิารทีป่ระดษิฐานเจา้แมก่วนอมิทอง
คํา มชีือ่วา่ “ถนนนากามเิซะ” ซึง่เป็นทีต่ัง้ของรา้นคา้ขายของทีร่ะลกึพืน้เมอืงตา่งๆ  มากมาย  อาท ิ
ขนมนานาชนดิ ของเลน่ รองเทา้ พวงกญุแจทีร่ะลกึ ฯลฯ ใหท้กุทา่นไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากของที่

ระลกึ และทา่นสามารถเดนิไปถา่ยรปูคูก่ับหอคอยทีส่งูทีส่ดุในโลก “หอคอยโตเกยีวสกาย  ทร”ี

     โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรุงเทพฯ สนามบนิดอนเมอืง-สนามบนินารติะ 

(XW102: 02.20-10.25+1) 

    

2 สนามบนินารติะ-วัดอาซากสุะ-ถนนนากามเิซะ-ผ่านชม

โตเกยีวสกายทร-ีหุบเขาโอวาคดุาน-ิชอ้ปป้ิงเอา้ทเ์ลต 
โกเทมบะ (อาบน า้แรธ่รรมชาต+ิบฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ)์ 

 

   FUJIBO HOTEL  

หรอืระดบัเดยีวกนั 

3 ลานสกฟีจูเิท็น-พพิธิภณัฑแ์ผ่นดนิไหว-เมอืงคามาครุะ 

พระใหญ่ไดบุส-ึโยโกฮาม่า-พพิธิภณัฑร์าเมน 
 

   TOYOKO INN HOTEL 

หรอืระดบัเดยีวกนั 

4 กรุงโตเกยีว-ศาลเจา้เมจ ิชอ้ปป้ิงย่านฮาราจุก-ุชอ้ปป้ิง
ย่านชนิจูก-ุโอไดบะ-ไดเวอรซ์ติี ้โตเกยีว พลาซา่ 

   TOYOKO INN HOTEL 
หรอืระดบัเดยีวกนั 

5 วัดนารติะซนั-สนามบนินารติะ-สนามบนิดอนเมอืง 

กรุงเทพฯ (XW101: 13.55-18.25) 

 

    



 

(Tokyo Sky tree) แลนดม์ารก์แหง่ใหมข่องกรงุโตเกยีว  ณ รมิแมน้ํ่าสมุดิะ  (ไมร่วมคา่ขึน้
หอคอย)  

 
 
 

 
 

 
 

 
จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่หุบเขาโอวาคดุาน ิหรอื หบุเขานรก ชมบอ่น้ําแรกํ่ามะถันทีส่ามารถตม้ไข่

ใหส้กุ ดว้ยอณุหภมู ิ97 องศาเซลเซยีส ชมิไขดํ่า ทีเ่ชือ่กันวา่ เมือ่กนิไขดํ่า 1 ฟอง จะทําใหม้อีายยุนื

ยาว ขึน้ 7 ปี และนําทา่นเดนิทางสู ่โกเท็มบะ แฟคทอรี ่เอา้ทเ์ล็ต ใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงอยา่งจใุจกับ

สนิคา้แบรนดเ์นม รวมไปถงึสนิคา้นําเขา้และสนิคา้แบรนดญ์ีปุ่่ นมากมาย เชน่ MK MICHEL KLEIN, 

MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY, DIFFUSIONE TESSILE ฯลฯ ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้กระเป๋า 

ไฮไซ BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL,TUMI,GAP, ARMANY ฯลฯ เลอืกดู เครือ่งประดบั และ

นาฬกิาหรอูยา่ง TAG HEUER, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯ รองเทา้แฟชัน่ 

HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ หรอืเลอืกซือ้ สนิคา้ส าหรบั

คณุหนู AIGLE, BANDAI ASOBI, HAKKA KIDS และสนิคา้อืน่ๆ อกีมากมาย  

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร ของโรงแรม เมนู บุฟเฟตข์าปูยกัษ ์(2) 

พกัทีโ่รงแรม FUJI BOU หรอืระดบัเดยีวกนั  

ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการ  แช่น า้แรธ่รรมชาติ  เชือ่วา่ถา้ไดแ้ชน้ํ่าแรแ่ลว้ จะทําใหผ้วิพรรณ

สวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขีึน้ 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

วนัที ่3 ลานสกฟีจูเิท็น-พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว-เมอืงคามาครุะ-พระใหญไ่ดบุส ึ
               โยโกฮามา่-พพิธิภณัฑร์าเมน 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (3) 

จากนัน้เดนิทางไปที ่ฟูจเิท็น สกรีสีอรท์ เป็นลานสกทีีม่ชี ือ่เสยีง และมฉีากหลังเป็นภเูขาไฟฟจูทิี่

สวยงาม ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกับการเลน่กระดานเลือ่นกับลานหมิะขาวโพลนและยังมกีจิกรรม
นอกเหนือจากการเลน่สกมีากมาย (ราคาทวัรไ์มร่วมคา่เช่าชุดอุปกรณ์และชุดส าหรบัเลน่

กจิกรรมตา่งๆ) (สกจีะเปิดใหบ้รกิารหรอืไม ่ขึน้อยูก่บัสภาพภูมอิากาศ) กรณีทีล่านสกไีม่
เปิดใหบ้รกิาร ทางทวัรข์อสงวนสทิธิน์ าพาทุกทา่นเดนิทางไปยงัหมูบ่า้นน า้ใสโอชโินะฮคัไค  

(อัตราคา่บรกิารโดยประมาณ 1. เชา่อปุกรณ์สก ีราคาประมาณ 6,000 เยน // 2. เชา่อปุกรณ์ สโนว์
บอรด์ราคาประมาณ 6,000 เยน // 3. เชา่ชดุ ประกอบดว้ยเสือ้ กางเกง ถงุมอื หมวกและแวน่ตา ใน
ราคา 5,500 เยน) 
 
 

 
 
 

 
 



 

จากนัน้นําทา่นชม  ศนูยจ์ าลองแผน่ดนิไหว  (Experience Earthquake) ทีจํ่าลองเรือ่งราวของ
ภเูขาไฟฟจูิ  และทา่นจะไดส้มัผัสกับบรรยากาศของการจําลองเหตกุารณ์เรือ่งราวตา่งๆ  เกีย่วกับ

แผน่ดนิไหวทีเ่กดิขึน้ในประเทศญีปุ่่ น และใหท้า่นไดอ้สิระเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึตามอัธยาศัย 
เทีย่ง รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคารดว้ยเมนู ป้ิงยา่งสไตลญ์ีปุ่่ น (4) 

จากนัน้นําทา่น เดนิทางสู่  เมอืงคามาครุะ  ตัง้อยูใ่นจังหวัด  Kanagawa เมอืงนี้นอกจากจะมี

ประวัตศิาสตรย์าวนานหลายรอ้ยปี ยังมคีวามสําคัญกับญีปุ่่ นในอดตีอยา่งมาก  โดยเฉพาะบทบาทที่
โดดเดน่ในดา้นการเมอืง เป็นอดตีศนูยก์ลางทางการเมอืงของญีปุ่่ น  เมอืงคะมะครุะแหง่นี้  ยังคงยนื

หยัดเป็นศนูยก์ลางทางการเมอืงของประเทศใหก้ับเมอืงหลวงอยา่งเกยีวโตสบืมา  ทกุวันนี้ ถงึแมจ้ะ
ไมไ่ดม้บีทบาทหนา้ทีเ่ดมิ แตย่ังคงเป็นเมอืงทีม่คีวามสําคัญในการทอ่งเทีย่วของญีปุ่่ น  ถงึกับขนาน

นามใหค้ะมะครุะ  เป็นเมอืงพีเ่มอืงน ้ องของเกยีวโต  นําทา่นชม พระใหญไ่ดบุทสึ  ซึง่เป็นรปูปั้นที่
ใหญท่ีส่ดุเป็นอันดับ 2 ของญีปุ่่ น รองจากองคโ์ตทีว่ัดโทไดจ ิเมอืงนาระ บรเิวณทีต่ัง้ของ  Daibutsu 
นัน้เดมิทเีป็นทีต่ัง้ของวัด  Kōtokuin วัดแหง่นี้สรา้งขึน้ตัง้แตปี่  1252 แตไ่ดเ้กดิความเสยีหายหลาย

ครัง้จากไตฝุ้่ น  และเสยีหายมากทีส่ดุจากเหตกุารณ์สนึามิ  เมือ่ปี  1495 ทําใหต้ัวอาคารวัดนัน้
พังทลายหายไป  เหลอืเพยีงแตอ่งคพ์ระ  Daibutsu อยูท่า่มกลางซากปรักหักพัง  สรา้งความ

ประหลาดใจใหก้ับชาวญีปุ่่ น และเลือ่มใสในความศักดิส์ทิธิข์องทา่นทีไ่ดป้กปักรักษาเมอืงคะมะครุะ
ตลอดมา 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

จากน ัน้น า ทา่นเดนิทางสู่ พพิธิภณัฑร์าเมนชนิโยโกฮามา่  ซึง่รวมเรือ่งราวทกุอยา่งเกีย่วกับ      

ราเมนไมว่า่จะเป็นประวัติ  ความเป็นมา , ชนดิของราเม น ในชัน้แรกของพพิธิภณัฑนั์น้จะเป็นประวัติ

ของราเมนในประเทศญีปุ่่ นมกีารจัดแสดงเสน้ราเมน น้ําซปุ ทอ้ปป้ิง รวมถงึชามใสร่าเมนหลากหลาย

ชนดิ สว่นในชัน้ทีส่องนัน้  จะมกีารจัดบรรยากาศจําลองของถนนและอาคารบา้นเรือ่งของชติามาชิ  
(Shitamachi) เมอืงเกา่ของโตเกยีว ซึง่เป็นเมอืงทีร่าเมนไดร้ับความนยิมอยา่งรวดเร็ว  และจะมรีา้น
ขายราเมนทีม่ชี ือ่เสยีงอยูป่ระมาณ 9 รา้นใหนั้กทอ่งเทีย่วไดล้องชมิ และหากใครอยากจะทานราเมง

หลายๆรา้น ก็สามารถสัง่แตล่ะชามเป็นไซสเ์ล็กได ้ 
เทีย่ง อสิระรบัประทานอาหารตามอธัยาศยั ใหท้า่นเลอืกลิม้ลองราเมนหลากหลายเมนู  

พกัทีโ่รงแรม TOYOKO INN HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั  
 

วนัที ่4 กรุงโตเกยีว-ศาลเจา้เมจ-ิชอ้ปป้ิงยา่นฮาราจกุุ-ชอ้ปป้ิงยา่นชนิจกูุ-โอไดบะ  
               ไดเวอรซ์ติ ี ้โตเกยีว พลาซา่ 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (5) 

จากนัน้เดนิทางไปยัง ศาลเจา้เมจิ  (Meiji Jingu) ซึง่อยูใ่กล ้ๆ กับสถานีฮาราจกูุ  เป็นศาลเจา้ใน

ศาสนาชนิโต  ทีส่รา้งขึน้ในปี  ค.ศ. 1920  เพือ่เป็นอนุสรณ์สถานแดด่วงวญิญาณของสมเด็จพระ
จักรพรรดเิมจ ิและสมเด็จพระจักรพรรดนิีโชเก็ง ตามความเชือ่ของศาสนาชนิโต  โดยศาลเจา้แหง่นี้

ถกูสรา้งเพือ่อทุศิใหก้ับจักรพรรดเิมจแิละพระมเหสใีนยคุ
สมัยกอ่น ภายหลังเมือ่ในระหวา่งชว่งสงครามโลกครัง้ทีส่อง  
ศาลเจา้เมจไิดถ้กูทําลายลง  แตก็่ไดม้กีารบรูณะและสรา้ง

ขึน้มาใหมจ่นถงึปัจจบุันนี้ จากความศักดิส์ทิธิแ์ละบรรยา กาศ
ทัง้หลายทีเ่ต็มไปกลิน่อายมนตรข์ลังจึ งทําใหย้ังเป็นศาลเจา้

ทีม่ชี ือ่เสยีงในการจัดงานแตง่งานแบบชนิโตดัง้เดมิมากๆเลย
ทเีดยีว  เรยีกไดว้า่ถา้มาแลว้โชคดอีาจจะไดเ้ห็นพธิกีารหรอื

บา่วสาวทีแ่ตง่ชดุแตง่งานสไตลญ์ีปุ่่ นแท ้ๆ ก็เป็นได ้ สําหรับ
บรรยากาศภายในศาลเจา้นัน้แมจ้ะอยู่ในแหลง่พลกุพลา่น แต่



 

ก็รม่รืน่ไปดว้ยตน้ไมส้งูใหญ่ จนเหมอืนกับคนละโลกกับภายนอกศาลเจา้  จากนัน้นําทา่นไปชอ้ปป้ิง
ยา่นฮาราจกูุ ฮาราจกูนัุน้ไมใ่ชแ่คศ่นูยร์วมของวัยรุน่ทีช่อบแตง่หนา้แตง่ตัวมเีอกลักษณ์จนอาจเรยีก

ไดว้า่หลดุโลกอยา่งทีเ่รารูจั้กเทา่นัน้ ปัจจบุันฮาราจกูคุอืยา่นหนึง่ทีต่ัง้อยูใ่จกลางโตเกยีว  ซึง่ทีน่ี่ไม่
เพยีงแคเ่ป็น แหลง่รวมรา้นคา้เทา่นัน้  แตร่อบๆ บรเิวณยังมี สวนสาธารณะ  และถนนเสน้ใหญส่ไตล์
ตะวันตกแบบ Champs-Elysees เขา้ไวด้ว้ยกันไดอ้ยา่งลงตัว  และถนนทีข่ ึน้ชือ่ทีส่ดุในยา่นฮาราจกูุ

นัน้ คอืถนนทาเคะชติะทีอ่ยูต่รงขา้มสถานีฮาราจกูน่ัุนเอง 
เทีย่ง อสิระรบัประทานอาหารเทีย่งตามอธัยาศยั เพือ่ใหท้า่นใชเ้วลาอยา่งคุม้คา่ชอ้ปป้ิง 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

จากนัน้นําทา่นสู ่ยา่นชอ้ปป้ิงชนิจกุุ ใหท้า่นอสิระและเพลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมายและ 
เครือ่งใช ้ไฟฟ้า กลอ้งถา่ยรปูดจิติอล นาฬกิา เครือ่งเลน่เกมส์  หรอืสนิคา้ทีจ่ะเอาใจคณุผูห้ญงิดว้ย  

กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้ แบรนดเ์นม เสือ้ผา้แฟชัน่สสําหรับวัยรุน่ เครือ่งสําอางยีห่อ้ดังของญีปุ่่ นไมว่า่
จะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอืน่ๆ  อกีมากมายและพาไปชอ้ปป้ิงปิดทา้ย ทีย่า่น
โอไดบะ (Odaiba) ซึง่เป็นเกาะรวมศนูยก์ลางความบันเทงิ ของเมอืงโตเกยีว เมอืงหลวงในปัจจบุัน

ของญีปุ่่ น โอไดบะ เป็นเกาะทีม่นุษยส์รา้งขึน้เอง โดยการนํา  ดนิ ทราย มาถม ทะเล ใหเ้กดิขึน้เป็น
เกาะขึน้มาตัง้แตปี่  ค.ศ. 1850 สรา้งกันมาเป็นรอ้ยปีเลยทเีดยีว  เกาะนี้เป็นเกาะทีแ่สดงใหเ้ห็นถงึ  

วสิยัทัศน์ และศักยภาพของชาวญีปุ่่ น ทีส่ามารถสรา้ง สิง่ทีเ่ป็นไปไมไ่ดใ้หเ้ป็นไปไดข้ึน้มา  อสิระให ้
ทา่นชอ้ปป้ิง  หา้งสรรพสนิคา้ไดเวอรซ์ติ ีโ้ตเกยีว  (DiverCity Tokyo Plaza) ภายในมรีา้นคา้  

รา้นอาหาร  และแหลง่บันเทงิ  จดุโดดเดน่ทีส่ดุของหา้งแหง่นี้คอื  หุน่ยนตก์ันดัม้ทีต่ัง้ตระหง่านอยู่
ดา้นหนา้ ในตอนกลางคนืจะมเีอฟเฟคแสงไฟสอ่งหุน่ยนต์  เสยีงประกอบ  และขยับหัวได ้ น่าตืน่ตา
ตืน่ใจไมน่อ้ย หากใครทีช่ ืน่ชอบการต์นูกันดัม้เป็นพเิศษ ยังมนีทิรรศการเล็กๆอยูบ่นชัน้ 7 อกีดว้ย 

เย็น  อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั เพือ่ใหท้า่นใชเ้วลาอยา่งคุม้คา่ชอ้ปป้ิง 
พกัทีโ่รงแรม TOYOKO INN HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั  

 
วนัที ่5 วดันารติะซนั-สนามบนินารติะ-กรุงเทพ 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (6) 

  น าทา่นเดนิทางสู่  วัดนารติะซนัเป็นวัดประจําเมอืงนารติะ  ตัง้อยูบ่นเนนิเขาใจกลางเมอืงนารติะ  มี
ประวัตวิา่กอ่ตัง้ในปี  940 ซึง่รวมๆแลว้ ถอืวา่อยูม่ายาวนานเกนิพันปี  แน่นอนวา่ตัวอาคารไมใ่ชข่อง

ดัง้เดมิจากพันปีกอ่น ตัวอาคารแมจ้ะถกูบรูณะและสรา้งใหมม่าหลายครัง้แลว้แตก็่สวยงามมากๆ และ
ไดร้ับการบันทกึเป็น มรดกทางวัฒนธรรม ของประเทศญีปุ่่ น  วัดแหง่นี้ศักดิส์ทิธิม์ากโดยเฉพาะเรือ่ง

การขอพรใหป้ลอดภยั แคลว้คลาดจากอบุัตเิหตตุา่งๆ  หรอืจะขอพรดา้นความรัก  การงาน  และเรือ่ง
ทั่วไป  

 

 

 

 

 

 

 สมควรแกเ่วลานําทานเดนิทางสู่  สนามบนินารติะ   



 

13.55 น. ออกเดนิทางกลับ กรงุเทพฯ โดยสายบนินกสกูต๊ เทีย่วบนิที ่XW101 (ใชร้ะยะเวลาในการ
เดนิทางประมาณ 6.50 ช ัว่โมง)  ไมม่บีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ  

(แตม่จี าหนา่ยบนเครือ่ง) 
18.25 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 

........................................ 
โปรแกรมสามารถสลบัปรบัเปลีย่นไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้  

** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ ** 
อตัราคา่บรกิารทวัร  ์

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว 

28 ธ.ค. – 1 ม.ค. 62 37,888 8,900 

29 ธ.ค. – 2 ม.ค. 62 39,888 8,900 

30 ธ.ค. – 3 ม.ค. 62 39,888 8,900 

31 ธ.ค. – 4 ม.ค. 62 36,888 8,900 
 

**เด็กอายตุ า่กวา่ 2 ปี (พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น) ราคา 7,000 บาท** 

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ (ถา้ม)ี

ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ  (ช าระทีส่นามบนิดอนเมอืงในวนัเช็คอนิ) 
(คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 

อตัราคา่บรกิารรวม 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน้ํามัน  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   
 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  
 คา่เบีย้ประกันอบุัตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกันทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตาม

กรรมธรรม)์ 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกั

รดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 
 คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนื่องจากทาง

ญีปุ่่ นไดป้ระกาศยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทยสําหรับผูท้ีป่ระสงคพํ์านักระยะสัน้

ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วัน) 
 หากในภายหลังทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศใหย้ืน่วซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจา่ยเพิม่ 2,000 บาท 

สําหรับการยืน่รอ้งขอวซีา่ 
 คา่ธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่น้ํีาหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญ่

เกนิขนาดมาตรฐาน 

 คา่ภาษีน้ํามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 
 คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิกําหนด (ปกต ิขาไป 20 กก. // ขากลับ 20 กก.) 

 คา่ทปิคนขับรถ และไกดท์อ้งถิน่ (ถา้มี) ทา่นละ 1500 บาท/ทรปิ ชาํระทีส่นามบนิใน
วันเชค็อนิ (คา่ทปิหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 

 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ/ใบกํากับภาษี) 
 

 



 

เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 
 กรณุาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย  30 วันกอ่นการเดนิทาง และ กรณุาเตรยีมเงนิมัดจํา 15,000 บาท 

พรอ้มกับเตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทําการจองแลว้ 
 การชําระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯ จะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่  30 วัน ทา่นควร

จัดเตรยีมคา่ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นกําหนด เนื่องจากทางบรษัิทตอ้งสํารองค่ าใชจ้า่ยในสว่นของคา่ที่

พักและตั๋วเครือ่งบนิ มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ
 หากทา่นทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจังหวัด) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่กอ่น

ออกบัตรโดยสารทกุครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มร่ับผดิชอบ
คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ รวมถงึการลา่ชา้ของสายการบนิระหวา่งประเทศ 

 หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตัว หรอืไม่
สะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ชัว่โมงตดิตอ่กัน ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูล
สมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะ

ทัวรท์ัง้หมด 
 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
 ไมส่ามารถยกเลกิได ้  เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชัน่ และขอเก็บเงนิทัง้หมด (แตส่ามารถเปลีย่นชือ่ผู ้

เดนิทางไดต้ามกําหนดของแตล่ะสายการบนิกอ่นการเดนิทาง) 
 
คา่ธรรมเนยีมในกรณีระบุทีน่ ัง่ 

- ผูโ้ดยสารสามารถ upgrade ทีน่ั่งแบบ Super หรอื Stretch ไดโ้ดยมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ (โปรดแจง้ลว่งหนา้
กอ่น 7 วันทําการ) และไมอ่นุญาตใหเ้ด็กทารกและผูพ้กิาร น่ังทีน่ั่งแถวที ่31H/31J/31K, 61A/61B/61C, 

61H/61J/61K 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
คา่ธรรมเนยีมในการเพิม่น า้หนกักระเป๋า (กรณีลูกคา้ตอ้งการซือ้เพิม่) 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

สายการบนิจะจ ากดัน า้หนกัสูงสุดไมเ่กนิ 32 กโิลกรมัตอ่ชิน้ 
 

** หมายเหต ุ: ราคาเป็นราคาอพัเดต ณ วนัที ่20 ก.ค. 61 อาจมกีารเปลีย่นแปลง โปรดสอบถามกอ่นจอง ** 

 
หมายเหต ุ
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้  5 วนั ในกรณีทีไ่มส่ามารถท า กรุป๊ไดอ้ยา่ง

นอ้ย 30 ทา่น ในกรณีนีบ้รษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ ัง้หมด หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 



 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ ี ้เม ือ่เกดิเหตจุ าเป็นสุดวสิยัจนไมอ่าจ
แกไ้ขได ้และจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ในกรณีทีสู่ญหาย สูญเสยี หรอืไดร้บับาดเจ็บทีน่อกเหนือความรบัผดิชอบ

ของหวัหนา้ทวัรแ์ละอุบตัเิหตสุุดวสิยับางประการ เช่น การจราจร, การนดัหยุดงาน, ภยัธรรมชาติ, การจลาจล
ตา่งๆ เป็นตน้ 
กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่มว่า่เหตผุล

ใด  ๆก็ตามทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้าน
เหลอือยู ่ไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน  

 
 จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพํานักระยะสัน้ในประเทศ

ญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วัน ไมว่า่จะดว้ยวัตถปุระสงคเ์พื่ อการทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธรุกจิ จะตอ้งยืน่
เอกสารในขัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยันการมคีณุสมบัตกิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดังตอ่ไปนี้ 

 ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

 สิง่ทีย่นืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ใ นระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ นได ้
(เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้) 

 ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 
 กําหนดการเดนิทางระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 

 คณุสมบัตกิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (สําหรับกรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
 หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมตํ่่ากวา่ 6 เดอืน  
 กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระทําในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ัดตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบัตกิาร

พํานักระยะสัน้ 
 ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 

 เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่ห ้
เขา้ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

หมายเหต ุ: กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้ง
และความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 

ทา่น  
 ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น้ํามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวัน

เดนิทาง  
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  

 บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การ
ประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนําสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือ
ความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

 บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น , 
เกดิจากการโจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

 เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกับทางบ รษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นได ้
ยอมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

 รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมที่
พักในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุน
โปรแกรม  

 การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ั บกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก   โดยมหีอ้งพักสําหรับผู ้
สบูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นี้ขึน้อยูก่ับความ

พรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกันได ้  
 กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7 วัน

กอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้(วลีแชรม์คีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ โปรด

สอบถามขอ้มลูจากเซลล)์ 
 มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากับเทา่นัน้ 
 ผูจั้ดจะไมร่ับผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจา่ยกับตัวแทนตา่งๆ ใน

กรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง- ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้
เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิ
กฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  



 

 กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ 
ขอสงวนสทิธิ ในการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่

คา่ใชจ้า่ยเพิม่  
 สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ 

อาจทําใหเ้วลาในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพิ นจิของมัคคเุทศก ์

และคนขัยรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ให ้
ไดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

 บรกิารน้ําดืม่ทา่นวันละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วันเริม่ในวันที ่ 2 ของการเดนิทาง ถงึวันที ่ 3 ของการเดนิทาง 
การบรกิารของรถบัสนําเทีย่วญี่ ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัว่โมง 

ในวันนัน้ๆ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้
ขึน้อยูก่ับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่ว
ตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 
บรกิารเพิม่เตมิ Wifi เลน่เน็ตชวิ ชวิ ตลอดทปิ 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 


