
 
 
 
 
 
 
 

 
บรกิารนําดมืวนัละ 1 ขวด 

วนัเดนิทาง กําหนดการทอ่งเทยีว อาหาร และ โรงแรม 
วนัแรก จดุนดัหมาย 23.59 น. ( -- / -- / --) 
วนัทสีอง AIR ASIA X 05.05 - 13.10 น. 

นารติะ - โอชโินะ ฮคัไค  หรอื ทุง่ลาเวนเดอร ์– ทานขาปูยกัษ ์
บุฟเฟต ์– อาบนําแร ่แชอ่อนเซน 

(-/SET BOX/D) 
ASIA KAWAGUCHIKO HOTEL  
หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทสีาม ภูเขาไฟฟจู ิ- ศนูยจ์ําลองแผน่ดนิไหว – ลอ่งเรอืหงส ์–  โอไดบะ                       (B / L / อสิระ) 
ASIA NARITA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทสี ี อสิระทอ่งเทยีว หรอื  ซอืทวัร ์โตเกยีวสกายทร ี- วดัอาซากุสะ - 
ศาลเจา้เมจ ิ– ย่านชนิจกุ ุ                  

B / อสิระ / อสิระ) 
ASIA NARITA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทหีา้ สนามบนินารติะ - สนามบนิดอนเมอืง 
AIR ASIA X 14.25 - 19.10 น. 

( B / -- / --) 
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คา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถนิทา่นละ 1,900 บาท ตอ่ทรปิ (ชําระทสีนามบนิดอนเมอืง ในวนัเช็คอนิ) 

วันเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พักเดยีว หมายเหตุ 

20 – 24 ม.ิย. 2562 14,777.- 7,900.-  
21 – 25 ม.ิย. 2562 14,777.- 7,900.-  
23 – 27 ม.ิย. 2562 14,777.- 7,900.-  
25 – 29 ม.ิย. 2562 14,777.- 7,900.-  
26 – 30 ม.ิย. 2562 14,777.- 7,900.-  
30 ม.ิย. – 04 ก.ค. 2562 14,777.- 7,900.-  
03 – 07 ก.ค. 2562 14,777.- 7,900.-  
04 – 08 ก.ค. 2562 14,777.- 7,900.-  
05 – 09 ก.ค. 2562 14,777.- 7,900.-  
07 – 11 ก.ค. 2562 14,777.- 7,900.-  
08 – 12 ก.ค. 2562 14,777.- 7,900.-  
09 – 13 ก.ค. 2562 14,777.- 7,900.-  
10 – 14 ก.ค. 2562  14,777.- 7,900.-  
12 – 16 ก.ค. 2562 14,777.- 7,900.-  
13 – 17 ก.ค. 2562  14,777.- 7,900.-  
14 – 18 ก.ค. 2562 14,777.- 7,900.-  
15 – 19 ก.ค. 2562 14,777.- 7,900.-  
24 – 28 ก.ค. 2562 14,777.- 7,900.-  
25 – 29 ก.ค. 2562 14,777.- 7,900.-  
26 – 30 ก.ค. 2562 14,777.- 7,900.-  
27 – 31 ก.ค. 2562 14,777.- 7,900.-  
28 ก.ค. – 01 ส.ค. 2562 14,777.- 7,900.-  
29 ก.ค. – 02 ส.ค. 2562 14,777.- 7,900.-  
30 ก.ค. – 03 ส.ค. 2562 14,777.- 7,900.-  
31 ก.ค. – 04 ส.ค. 2562 14,777.- 7,900.-  
01 – 05 ส.ค. 2562 14,777.- 7,900.-  
02 – 06 ส.ค. 2562 14,777.- 7,900.-  
03 – 07 ส.ค. 2562 14,777.- 7,900.-  
04 – 08 ส.ค. 2562 14,777.- 7,900.-  
05 – 09 ส.ค. 2562 14,777.- 7,900.-  
06 – 10 ส.ค. 2562 14,777.- 7,900.-  
07 – 11 ส.ค. 2562 14,777.- 7,900.-  
08 – 12 ส.ค. 2562 14,777.- 7,900.-  
09 – 13 ส.ค. 2562 14,777.- 7,900.-  
10 – 14 ส.ค. 2562 14,777.- 7,900.-  
11 – 15 ส.ค. 2562 14,777.- 7,900.-  
12 – 16 ส.ค. 2562 14,777.- 7,900.-  
13 – 17 ส.ค. 2562 14,777.- 7,900.-  
14 – 18 ส.ค. 2562 14,777.- 7,900.-  
15 – 19 ส.ค. 2562 14,777.- 7,900.-  
16 – 20 ส.ค. 2562 14,777.- 7,900.-  
17 – 21 ส.ค. 2562 14,777.- 7,900.-  
18 – 22 ส.ค. 2562 14,777.- 7,900.-  
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จอยแลนด ์หกัคา่ตวั 7,000 บาท 
***ไมม่รีาคาเด็ก INFANT 7,000 บาท*** 

 
 
 
 
 

19 – 23 ส.ค. 2562 14,777.- 7,900.-  
20 – 24 ส.ค. 2562 14,777.- 7,900.-  
21 – 25 ส.ค. 2562 14,777.- 7,900.-  
22 – 26 ส.ค. 2562 14,777.- 7,900.-  
23 – 27 ส.ค. 2562 14,777.- 7,900.-  
24 – 28 ส.ค. 2562 14,777.- 7,900.-  
25 – 29 ส.ค. 2562 14,777.- 7,900.-  
26 – 30 ส.ค. 2562 14,777.- 7,900.-  
27 – 31 ส.ค. 2562 14,777.- 7,900.-  
28 ส.ค. – 01 ก.ย. 2562 14,777.- 7,900.-  
29 ส.ค. – 02 ก.ย. 2562 14,777.- 7,900.-  
30 ส.ค. – 03 ก.ย. 2562 14,777.- 7,900.-  
31 ส.ค. – 04 ก.ย. 2562 14,777.- 7,900.-  
01 – 05 ก.ย. 2562 14,777.- 7,900.-  
02 – 06 ก.ย. 2562 14,777.- 7,900.-  
03 – 07 ก.ย. 2562 14,777.- 7,900.-  
04 – 08 ก.ย. 2562 14,777.- 7,900.-  
05 – 09 ก.ย. 2562 14,777.- 7,900.-  
06 – 10 ก.ย. 2562 14,777.- 7,900.-  
07 – 11 ก.ย. 2562 14,777.- 7,900.-  
08 – 12 ก.ย. 2562 14,777.- 7,900.-  
09 – 13 ก.ย. 2562 14,777.- 7,900.-  
10 – 14 ก.ย. 2562 14,777.- 7,900.-  
11 – 15 ก.ย. 2562 14,777.- 7,900.-  
12 – 16 ก.ย. 2562 14,777.- 7,900.-  
13 – 17 ก.ย. 2562 14,777.- 7,900.-  
14 – 18 ก.ย. 2562 14,777.- 7,900.-  
15 – 19 ก.ย. 2562 14,777.- 7,900.-  
16 – 20 ก.ย. 2562 14,777.- 7,900.-  
17 – 21 ก.ย. 2562 14,777.- 7,900.-  
18 – 22 ก.ย. 2562 14,777.- 7,900.-  
19 – 23 ก.ย. 2562 14,777.- 7,900.-  
20 – 24 ก.ย. 2562 14,777.- 7,900.-  
21 – 25 ก.ย. 2562 14,777.- 7,900.-  
22 – 26 ก.ย. 2562 14,777.- 7,900.-  
23 – 27 ก.ย. 2562 14,777.- 7,900.-  
24 – 28 ก.ย. 2562 14,777.- 7,900.-  
25 – 29 ก.ย. 2562 14,777.- 7,900.-  
26 – 30 ก.ย. 2562 14,777.- 7,900.-  
27 ก.ย. – 1 ต.ค. 2562 14,777.- 7,900.-  
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วนัแรก  สนามบนิดอนเมอืง                                                                                                           (-- /--/--) 
23.59 น.  พรอ้มกันท ีสนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ชนั 3 อาคารผูโ้ดยสารระหวา่ง มเีจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ คอยตอ้นรับและ

อํานวยความสะดวกในการเชค็อนิ   
วนัทสีอง นารติะ - โอชโินะ ฮคัไค  หรอื ทุง่ลาเวนเดอร ์– ทานขาปยูกัษ ์บุฟเฟต ์– อาบนําแร ่แชอ่อนเซน   
                        (-/SET BOX/D) 
05.05 น.      ออกเดนิทางสูโ่ตเกยีว ประเทศญปีุ่ น โดยสายการบนิ AIR ASIA X เทยีวบนิท ีXJ 602 
13.10 น.   ถงึสนามบนินารติะ ประเทศญปีุ่ น (เวลาทอ้งถนิเร็วกวา่ไทย 2 ชวัโมง)  

 
เทยีง  บรกิารอาหารกลางวัน (มอืท ี1) SET BOX 

โปรแกรมท ี1 
จะนําท่านเดินทางไป โอชิโนะ ฮคัไค  (OSHINO 
HAKKAI) บ่อนําธรรมชาติกับความเลือมใสศรัทธา 
ความเชอืในภูเขาไฟ ศักดสิทิธฟิูจยิาม่า กับเวลาแสน
ยาวนานจากการละลายของหมิะของบนภูเขาไฟฟูจีที
ไหลซมึ ลกึลงพืนพภิพ ปฏบัิตกิารซมึซับบรเิวณทีลุ่ม
ทําใหเ้กดินําซมึขังขยายวงกวา้งกลายเป็นบ่อขนาด
ย่อมนําในบ่อแต่ละบ่อใสสะอาดจนเกิดสะทอ้นที
สวยงาม ตอ่มาในปี ค.ศ. 1985 สถานทแีหง่นไีดร้ับการ
คัดเลอืกเป็น 1ใน100 อันดับแหลง่นํา จากธรรมชาต ิที
ดทีสีุดของญีปุ่ น ท่านสามารถเลือกซอืสนิคา้พืนเมือง
ต่างๆ  และสนิคา้เกษตรกรรมทชีาวบา้น นํามาขายระหว่างทางได ้ ไม่ว่าจะเป็นผักภูเขาทสีดกรอบ ผลไม ้
อบแหง้ ถัว มันญปีุ่ น และอนืๆ อกีมากมาย 
 
โปรแกรมท ี2 
นําทา่นเดนิทางสู ่Oishi Park สวนสาธารณะ รมิ
ทะเลสาบคาวากจูโิกะ ดา้นในมศีนูย ์Kawaguchiko 
Natural Living Center ทสีามารถซอืของฝากสนิคา้ 
หตัถกรรมทอ้งถนิมากมายอกีทงัในหนา้รอ้นยังสามารถ
ชนืชม ความงามของลาเวนเดอร ์โดยมภีเูขาไฟฟจู ิใน
หนา้รอ้นเป็นฉากหลงันับเป็นอกีหนงึจดุถา่ยรูปยอด 
ฮติเลย(การบานของดอกไมข้นึอยูก่บัสภาพอากาศเป็น
สาํคญั ปกตจิะอยูช่ว่งประมาณชว่งกลางมถินุายน - 
กลางกรกฏาคม)   

 
คาํ รบัประทานอาหารคํา (มอืท ี2) ณ หอ้งอาหาร อมิอรอ่ยกบัเมนูมอืพเิศษทมีขีาปู ใหท้า่นไดล้มิลองรสชาตปิู

พรอ้มนําจมิสไตสญ์ปีุ่ นอย่างจุใจ หลังอาหารใหท้า่นไดผ่้อนคลายกับการแช่นําแรธ่รรมชาต ิเชอืวา่ถา้ไดแ้ช่
นําแร่แลว้ จะทาํใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขีนึ 
สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางเขา้สูท่พัีก 

พกัท ี   ASIA KAWAGUCHIKO HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 
วนัทสีาม ภเูขาไฟฟจู ิ- ศนูยจํ์าลองแผน่ดนิไหว – DUTY FREE– ลอ่งเรอืหงส ์–  โอไดบะ           (B / L / อสิระ) 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ (มอืท ี3) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่ภเูขาไฟฟจู ิสมัผสัภเูขาไฟฟจูอิย่างใกลช้ดิทบีรเิวณ
ขนัท ี5 ซงึเป็นจดุทรีถโดยสารสามารถขนึไปจอดได ้ฟจูเิป็นภเูขาไฟที
สงูทสีดุในญปีุ่ น และยังเป็นสัญลักษณ์ของประเทศญปีุ่ นอกีดว้ย ท่าน
สามารถชมความงามของภูเขาไฟฟจูไิดต้ลอดทังปี เพราะในแตล่ะฤดู
ภูเขาไฟฟจูจิะมคีวามงดงามทแีตกตา่งกัน และเป็นภูเขาไฟทสีวยงาม
ไม่ว่าจะมองจากมุมไหนก็ตาม (หมายเหตุ การขนึชมภูเขาไฟฟูจ ิชัน 5 
นันขนึอยูก่บัสภาพอากาศอํานวย)  จากนันนําทา่นเยยีมชม ศูนยจ์ําลอง

เนอืงจากแต่ละช่วงเวลา เป็นการพยากรณ์คร่าวๆวา่จะไดช้ม  ทุ่งลาเวน
เดอร ์หรอื หมูบ่า้นนาํใส โอชโินะ ฮคัไค   
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แผน่ดนิไหว ตงัอยูบ่รเิวณใกล ้ๆ  กบัเขตภูเขาไฟฟจู ิภายในมหีอ้งจดัแสดงขอ้มลูการประทขุองภเูขาไฟจากทกุมุม
โลก หอ้งแสดงภาพแผน่ดนิไหว หอ้งแสดงเหตกุารณ์หลงัแผน่ดนิไหว หอ้งจําลองแผน่ดนิไหว หอ้งอทุกภัย หอ้ง
เขาวงกตกระจก นอกจากนียังมโีซนถ่ายภาพกับภูเขาไฟฟูจ ิโซนความรูต้่างๆ และ โซนช็อปปิงสนิคา้งานฝีมือ
ญีปุ่ นต่างๆ เช่นมีดแบบดังเดมิ ผลติภัณฑ์เครอืงปันดนิเผา เครอืงสําอาง และ ของฝากอกีมากมาย พาท่าน 
ลอ่งเรอืหงส ์สุดคลาสสคิกลางทะเลสาบยามานะกะโกะ เป็นทะเลสาบทใีหญ่ทสีุดจาก 5 ทะเลสาบ มีรูปร่าง
คลา้ยปลาวาฬขนาดใหญ ่ใหค้วามรูส้กึเหมอืนลอ่งเรอืกลางธรรมชาต ิ(ราคาทวัรร์วมคา่นังเรอืหงสแ์ลว้) 

เทยีง  บรกิารอาหารกลางวนั (มอืท ี4) ณ รา้นอาหาร  
บา่ย จากนัน ยา่นฮาราจกูุ ฮาราจกูนัุนไม่ใชแ่คศ่นูยร์วมของวัยรุ่นทชีอบแตง่หนา้ แตง่ตัวมเีอกลักษณ์จนอาจเรยีกได ้

วา่หลดุโลกอย่างทเีรารูจ้กัเทา่นันแตฮ่าราจกูใุนอดตีนันเป็นเพยีงยา่นทพัีกคา้งแรมเล็กๆ เทา่นัน แตปั่จจบุนัฮาราจู
กคุอืยา่นหนงึทตีงัอยู่ใจกลางโตเกยีว ซงึทนีไีม่เพยีงแคเ่ป็นแหลง่รวมรา้นคา้เทา่นัน แตร่อบๆ บรเิวณยังมศีาลเจา้ 
สวนสาธารณะ และถนนเสน้ใหญ่สไตลต์ะวนัตกแบบ Champs-Elysees เขา้ไวด้ว้ยกันไดอ้ย่างลงตัว และถนนที
ขนึชอืทสีดุในยา่นฮาราจกูนัุนคอืถนนทาเคะชติะทอียูต่รงขา้มสถานฮีาราจกูนัุนเอง 

นําทา่นเดนิทางสู ่ยา่นโอไดบะ เป็นเกาะจําลองขนาดใหญซ่งึสรา้งขนึจากการถมทะเลบรเิวณอา่วโตเกยีว เตบิโต
ขนึอย่างรวดเร็วในฐานะเขตท่าเรอื จนถงึชว่งทศวรรษท ี1990 โอะไดบะไดก้ลายเป็นย่านการคา้ ย่าน พักอาศัย 
และนันทนาการทใีหญโ่ตแหง่หนงึ นําชม Unicorn Gundam หุน่กนัดัมตวัใหมเ่ป็นรุ่น RX-0 Unicorn Gundam 
ในโหมด Destroy เป็นหุน่สขีาว-แดง มคีวามสงูประมาณ 24 เมตร สงูกวา่หุน่ตัวเดมิถงึ 6 เมตร 

คาํ อสิระอาหารคาํตามอธัยาศยั  
สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางเขา้สูท่พัีก 

พกัท ี  ASIA NARITA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 
วนัทสี ี อสิระทอ่งเทยีว หรอื  (B / อสิระ / อสิระ) 
                       ซอืทวัร ์โตเกยีวสกายทร ี- วดัอาซากุสะ - ศาลเจา้เมจ ิ– ยา่นชนิจกุ ุ                  
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ (มอืท ี5) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
  อสิระกบัการทอ่งเทยีว  ไกด ์แนะนําเสน้ทางการเดทิาง 

หรอื ซอืทวัรเ์พมิ ไกดพ์าเทยีวทงัวนั 
กรณเีดนิทางนอ้ยกวา่ 8 ทา่น ไกดแ์นะนําการเดนิทาง 
กรณเีดนิทาง 8-15 ทา่น คดิทา่นละราคา 3,500 บาท 
กรณีเดนิทาง 16-20 ทา่น คดิทา่นละราคา 3,000 บาท 
กรณเีดนิทาง 21-34 ทา่น คดิทา่นละราคา 2,000 บาท 
(หมายเหต ุ: ทางบรษิทัจะจดัรถตามความเหมาะสมกบัจํานวนคน) 
หลังอาหารเชา้ จากนันเดนิทางสูเ่มอืงโตเกยีว ผา่นชมแลนดม์ารก์แหง่
ใหมข่องกรุงโตเกยีว ณ รมิแมนํ่าสมุดิะ หอโทรทศันโ์ตเกยีวสกายทร ีเป็นตกึทสีงูทสีดุในญปีุ่ น มคีวามสงูถงึ 
634 เมตร เทยีวชม วดัอาซากสุะ วดัทเีกา่แกท่สีดุ ในกรุงโตเกยีว เขา้นมัสการขอพรจากพระพทุธรปูเจา้แม่
กวนอมิทองคํา  นอกจากนันทา่นยังจะไดพ้บเก็บภาพประทบัใจ กบัโคมไฟขนาดยักษ์ทมีคีวามสงูถงึ 4.5 เมตรซงึ
แขวนอยูบ่รเิวณประตทูางเขา้วดั และยังสามารถเลอืกซอืเครอืงรางของขลงั ได ้ ภายในวดั ฯลฯ หรอืเพลดิเพลนิ
กบั ถนนนาคามเิซ ถนนชอ้ปปิงทมี ีชอืเสยีงของวดั มรีา้นขายของทรีะลกึมากมาย ไมว่า่จะเป็นเครอืงรางของขลงั 
ของเลน่โบราณ และตบทา้ยดว้ยรา้นขายขนมทคีนญปีุ่ น มายังวดัแหง่นตีอ้งมาตอ่ควิกนั เพอืลมิลองกบัรสชาตสิดุ
แสนอร่อย ชม ศาลเจา้เมจ ิตงัอยูใ่นเขตชบิยุะ โตเกยีว ใกล ้ๆ  กับสถานฮีาราจกู ุเป็นศาลเจา้ในศาสนาชนิโต ที
สรา้งขนึในปี ค.ศ. 1920 เพอืเป็นอนุสรณ์สถานแดด่วงวญิญาณของสมเดจ็พระจกัรพรรดเิมจ ิและสมเด็จพระ
จกัรพรรดนิโีชเก็ง ตามความเชอืของศาสนาชนิโต แตใ่นชว่งสงครามโลกครังท ี2 ศาลเจา้แหง่นไีดถ้กูทําลายไป
หมดสนิ จนกระทงัสงครามจบลงจงึไดม้กีารบรูณะขนึใหมจ่นแลว้เสร็จในปี 1958 สาํหรับบรรยากาศภายในศาล
เจา้นันแมจ้ะอยูใ่นแหลง่พลกุพลา่น แตก็่รม่รนืไ  ปดว้ยตน้ไมส้งูใหญ ่จนเหมอืนกบัคนละโลกกบัภายนอกศาลเจา้
จากนัน  

เทยีง อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั  
บา่ย นําทา่นเดนิทางสู ่ยา่นชนิจุก ุใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกับการจบัจา่ยซอืสนิคา้นานาชนดิ ไม่วา่จะเป็น รา้นซานรโิอะ 

รา้นขายเครอืงอเิลคทรอนกิส ์กลอ้งถ่ายรูปดจิติอล นาฬกิา เครอืงสําอาง ตา่งๆ กันทรีา้น MATSUMOTO แหล่ง
รวมเหล่าบรรดาเครอืงสําอางมากมาย อาท ิมารค์เตา้หู,้ โฟมลา้งหนา้ WHIP FOAM , ครมีกันแดดชเิซโด ้แอน
เนสซ่าทีคนไทยรูจ้ักเป็นอย่างดี  ***หากท่านเดนิทางตรงกับชว่งทีดอกซากุระบาน (ประมาณปลายเดอืน
มนีาคม-ตน้เดอืนเมษายน ของทุกปี) นําคณะเดนิชมซากุระบานบรเิวณสวนอุเอโนะ ทแีข่งกันบานอวดโฉมรอ
ตอ้นรับผูม้าเยือน รายรอบดว้ยไมด้อกนานาพันธุ ์หากเดนิทางไม่ตรงชว่ง ไม่สามารถหักคา่ใชจ้่ายใดใดคนืได ้
ทงัสนิ***  

เย็น อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั  
19.00 น. พบกนั ณ จดุนัดหมาย นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่พัีก..... 
พกัท ี  ASIA NARITA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทหีา้  สนามบนินารติะ - สนามบนิดอนเมอืง                                                                        (B / -- / --) 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ (มอืท ี6) ณ หอ้งอาหาร 
  นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนินารติะ เพอืทาํการเชค็อนิ สมัภาระ 
14.25 น. ออกเดนิทางจากสนามบนินารติะ โดยสายการบนิ AIR ASIA X เทยีวบนิท ีXJ 603 
19.10 น.  เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ 
 

**โปรแกรมสามารถสลบัปรบัเปลยีนไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทางบรษิทัเรมิตน้และจบการบรกิารทสีนามบนิดอนเมอืงเทา่นนั  
กรณีทา่นเดนิทางมาจากตา่งจงัหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะทําการสาํรองตวัเครอืงบนิหรอืยานพาหนะอนืๆ 
เพอืใชเ้ดนิทางมาและกลบัจากสนามบนิดอนเมอืงนนั ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในสว่นนทีเีกดิขนึ 

เนอืงจากเป็นคา่ใชจ้า่ยทนีอกเหนอืจากโปรแกรมการเดนิทางของบรษิทั  
ฉะนนัทา่นควรจะใหก้รุป๊ Final 100% กอ่นทจีะสาํรองตวัเครอืงบนิ หรอืยานพาหนะอนืๆ 

 

เงอืนไขหอ้งพกั :  
1. โรงแรมทรีะบใุนรายการทัวรย์ังไมค่อนเฟิรม์ 100% ซงึอาจจะมกีารเปลยีนแปลง โดยทางบรษัิททัวรจ์ะแจง้ใหท้ราบพรอ้มกบัใบนัด
หมายเตรยีมตัว ประมาณ 1-3 วัน กอ่นการเดนิทาง โดยจะจัดโรงแรมใหอ้ยูใ่นระดับเดยีวกัน 
2. โรงแรมในประเทศญปีุ่ น หอ้งพักจะมขีนาดคอ่นขา้งเล็กและบางโรงแรมจะไมม่บีรกิารหอ้งพักแบบ 3 ทา่น (TRIPLE) ดังนันทาง
บรษัิททัวรจ์ะจัดหอ้งพักใหท้า่นแยกเป็น 2 หอ้งพักแทน คอื 1 หอ้งนอนคู ่(พัก 2 ทา่น) และ 1 หอ้งพักเดียว (พัก 1 ทา่น) 
3. บางโรงแรมในประเทศญปีุ่ น ไมม่บีรกิารหอ้งพักแบบเตยีงคู่ (TWIN) หรอืกรณีทหีอ้งพักแบบเตยีงคูโ่รงแรมนันเต็ม (TWIN) ทาง
บรษัิททัวรจ์ะจัดหอ้งพักแบบ 1 เตยีงใหญ่ (DOUBLE) ใหท้า่นแทน 
4. กรณีโรงแรมทเีขา้พักในประเทศญปีุ่ น ไมม่บีรกิารออนเซ็นภายในโรงแรม ทางบรษัิททัวรจ์ะนําคณะเขา้ใชบ้รกิารออนเซ็นทอียู่
บรเิวณใกลเ้คยีงแทน (เฉพาะรายการทวัรท์รีะบโุปรแกรมอาบนําแรธ่รรมชาตเิทา่นนั) 
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ราคาทวัรร์วม 

1. คา่ตวัเครอืงบนิไป-กลบั ตามรายการ   2.   คา่อาหารทกุมอื ตามทรีะบใุนรายการ 
3. คา่เขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามรายการ   4.   คา่ทพัีกหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามรายการ 
5. คา่รถรับ-สง่ และนําเทยีวตามรายการ   6.   คา่ภาษีสนามบนิ ทกุแหง่ทมี ี
7. คา่นําหนักกระเป๋าสมัภาระไป-กลบั ทา่นละ 20 กก.   
8. คา่ประกนัอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงอืนไขตามกรมธรรม)์ 
9. บรกิารนําดมืวนัละ 1 ขวด 
10. ออกใบเสร็จคา่บรกิาร รวมภาษีมลูค่าเพมิ 7% และภาษีหกั ณ ทจี่าย 3%  

(กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ / ใบกํากับภาษี) 
 
ราคาทวัรไ์มร่วม  

1. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัทส์ว่นตวั คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง อาหารและเครอืงดมืทสีงัเพมิ 
2. คา่นําหนักกระเป๋าสมัภาระ ทหีนักเกนิสายการบนิกําหนด (ปกต ิขาไป 20 กก. / ขากลบั 20 ก.ก.) 
3. คา่ทําวซีา่สาํหรับหนังสอืเดนิทางตา่งชาต ิ(ไมใ่ชห่นังสอืเดนิทางไทย) 
4. คา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถนิทา่นละ 1,900 บาท ตอ่ทรปิ (ชําระทสีนามบนิดอนเมอืง ในวนัเช็คอนิ) 
5. คา่ทปิหวัหนา้ทวัรไ์ทย ตามความพงึพอใจ 
 
การเดนิทางในแตล่ะครงัจะตอ้งมผีูโ้ดยสารอยา่งนอ้ยจํานวน 30 ทา่นขนึไป หากผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว 
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเลอืนการเดนิทาง หรอืเปลยีนแปลงราคาทวัร ์
 

****เนอืงจากราคานเีป็นราคาโปรโมชนั กรุณาชําระคา่ทวัรเ์ต็มจํานวน**** 

 
เงอืนไขการเปลยีนวนัเดนิทางหรอืเปลยีนชอืผูเ้ดนิทาง 
1. กรณีวันเดนิทางตรงกับวนัหยุดนักขัตฤกษ์หรอืชว่งเทศกาล ผูจ้องทัวรต์อ้งแจง้เปลยีนวันเดนิทางหรอืเปลยีนชอืผูเ้ดนิทาง ไม่
นอ้ยกวา่ 45 วนั กอ่นการเดนิทาง (นับรวมเสาร-์อาทติย)์ สามารถเปลยีนไดเ้พยีง 1 ครังเทา่นัน หากแจง้หลังจากนี ผูเ้ดนิทางควร
หาผูเ้ดนิทางทา่นใหมม่าแทนผูท้ไีมส่ามารถเดนิทางได ้
2. กรณีวันเดนิทางไมต่รงกบัวนัหยุดนักขตัฤกษ์หรอืชว่งเทศกาล ผูจ้องทวัร์ตอ้งแจง้เปลยีนวนัเดนิทางหรอืเปลยีนชอืผูเ้ดนิทางไม่
นอ้ยกวา่ 30 วนั กอ่นการเดนิ (นับรวมเสาร์-อาทติย)์ สามารถเปลยีนไดเ้พยีง 1 ครังเทา่นัน หากแจง้หลงัจากน ีผูเ้ดนิทางควรหาผู ้
เดนิทางทา่นใหมม่าแทนผูท้ไีมส่ามารถเดนิทางได ้
3. กรณีจองทัวรภ์ายใน 15 วนัก่อนออกเดนิทาง (นับรวมเสาร-์อาทติย)์ ผูจ้องทัวร์ไม่สามารถเปลยีนวันเดนิทางหรือเปลยีนชอืผู ้
เดนิทางไดท้กุกรณ ี
4. กรณีแจง้เปลยีนชอืผูเ้ดนิทางหลงัจากออกตัวโดยสารเรยีบรอ้ยแลว้ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งชําระคา่ตัวโดยสารเพมิดว้ยตนเองจากค่า
ทวัรท์ชีาํระมาแลว้ ณ วันทตีอ้งการเปลยีนชอืผูเ้ดนิทาง ตามขอ้กําหนดของทางบรษัิทและสายการบนิ  
5.ในกรณีทกีรุ๊ปปิดไปแลว้หรอืกรุ๊ปเต็มไปแลว้ จะไมส่ามารถเลอืนการเดนิทางไดท้กุกรณ ี
 
เงอืนไขการยกเลกิการเดนิทาง 

หากผูโ้ดยสารถกูปฎเิสธการออกนอกประเทศไทยหรอืเขา้ประเทศญปีุ่ น 
จากเจา้หนา้ทแีรงงานไทยหรอืเจา้หนา้ทตีรวจคนออกนอกประเทศไทยและเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมอืงที
ประเทศญปีุ่ นทางผูจั้ดและทางสายการบนิจะไมส่ามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายทเีกดิขนึทกุกรณีผูโ้ดยสารอาจจะ
ตอ้งรับผดิชอบคา่ปรับทปีระเทศญปีุ่ นเรยีกเก็บผูโ้ดยสารตอ้งรอกลับประเทศไทยในเทยีวบนิถัดไปทมีทีนัีงว่าง
หรอืตามวันเดนิทางของตัวเครอืงบนิทงันแีลว้แตท่างเจา้หนา้ทตีรวจคนและสายการบนิ ทางผูจั้ดไมส่ามารถเขา้
ไปแทรกแซงได ้

* ตัวสายการบนิไมส่ามารถระบทุนัีง ใชว้ธิ ีRANDOM คอืการสุม่เลอืกทนัีงโดยระบบสายการบนิ * 
การจัดทนัีงบนเครอืงบนิ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูกํ้าหนด ทางผูจ้ัดไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงไดแ้ตจ่ะทํา
การ Request ใหไ้ดเ้ทา่นัน งดการคนืบตัรโดยสาร  
และหากยกเลกิการเดนิทาง ทางสายการบนิไมม่รีะบบคนืเงนิบางสว่น 
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1. กรณีทนัีกทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซตีอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลอืนการเดนิทาง นักท่องเทยีวหรือเอเจนซ ี(ผูม้ชีอืใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทบีรษัิทอย่างใดอย่างหนงึเพอืแจง้ยกเลกิการจอง
กบัทางบรษัิทเป็นลายลกัษณ์อักษร ทางบรษัิทไมร่ับยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณใีดๆ 
2. กรณีนักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซตีอ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซ ี(ผูม้ชีอืในเอกสารการจอง) จะตอ้ง
แฟกซ ์อเีมล หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทบีรษัิทอย่างใดอย่างหนงึเพอืทําเรอืงขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบ
หนังสอืมอบอํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารที
ตอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงอืนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงัน ี

2.1 แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง ไม่นอ้ยกวา่ 45 วนั (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ คนืเงนิคา่บรกิาร 100% ของ
คา่บรกิารทชํีาระมาแลว้  
2.2 แจง้ยกเลกิก่อนการเดนิทางภายใน  31-44 วนั (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ ยดึเงนิค่ามดัจําทงัหมดของ
คา่บรกิารทชํีาระมาแลว้ 
2.3 แจง้ยกเลกิก่อนการเดนิทางภายใน 30 วนั (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ ยดึเงนิค่าบรกิาร 100% ของ
คา่บรกิารทชํีาระมาแลว้  
เนอืงจากบรษัิทตอ้งดําเนนิการจัดเตรยีมนําเทยีวใหแ้กนั่กทอ่งเทยีวลว่งหนา้ เชน่ การสาํรองทนัีงตวัเครอืงบนิโดยสาร การ
จองโรงแรมทพัีก ยานพานหะสาํหรับเดนิทาง รา้นอาหาร เป็นตน้ 

3. การเดนิทางทตีอ้งการันตมีัดจําหรอืเป็นเทยีวบนิเชา่เหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ จะไม่มกีารคนื
เงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทังหมด   
4. การตดิตอ่ประสานงานกบัทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมล หรอืจดหมาย ตอ้งทาํในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดงัน ี 

วนัจันทรถ์งึวนัศกุร ์เวลา 09.00 น. – 17.30 น.  
วนัเสาร ์เวลา 09.00 น. – 16.00 น.  
หรอืสามารถตดิตอ่ประสานงานผา่นแอพพลเิคชนัอนืๆตามชอ่งทางของบรษัิทได ้

5.ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการปรับราคาทัวร ์หรอืยกเลกิการเดนิทางกรณมีนัีกทอ่งเทยีว จองเดนิทางนอ้ยกวา่ 30 ทา่น 
6.ในกรณีทกีรุ๊ปปิดไปแลว้หรอืกรุ๊ปเต็มไปแลว้ จะไมส่ามารถยกเลกิไดท้กุกรณ ี

 

 

 

 
 
 
 
 
 
ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทจีะนําตดิตัวขนึเครอืงบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภุัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชนิ และรวมกันทุก
ชนิไม่เกนิ 1,000 มิลลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซงึมีซปิล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ทตีรวจไดอ้ย่าง
สะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้ือไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน ถา้สงิของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าทกีําหนดจะตอ้งใส่
กระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทโีหลดใตท้อ้งเครอืงบนิเทา่นัน  
2. สงิของทมีลีกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณก์ฬีา ฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที
โหลดใตท้อ้งเครอืงบนิเทา่นัน  
3. ประเทศญปีุ่ น มกีฎหมายหา้มนําผลติภัณฑท์ทํีามาจากพืช และเนือสัตวท์ุกชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผัก ผลไมส้ด  ไข ่เนือสตัว ์   
ไสก้รอก ฯ เพอืเป็นการป้องกันโรคตดิตอ่ทจีะมาจากสงิเหลา่น ีหากเจา้หนา้ทตีรวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอตัราทสีงูมาก 
 
หมายเหต ุ
1. ทวัรน์สีาํหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พอืการทอ่งเทยีวเท่านัน 
2. ทวัรน์เีป็นทวัรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร่้วมเดนิทางหรอืไมใ่ชบ้รกิารตามทรีะบไุวใ้นรายการทวัร ์ไมว่า่บางสว่นหรอืทังหมด 
หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทงัหมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทางในกรณทีมีนัีกทอ่งเทยีวร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ 30 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้บั 
นักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซทีราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนการเดนิทางสาํหรับประเทศทไีมม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 15 วันกอ่น 
การเดนิทางสาํหรับประเทศทมีวีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทยีวทกุทา่นยนิดทีจีะชาํระคา่บรกิารเพมิจากการทมีนัีกทอ่งเทยีวร่วม 
เดนิทางนอ้ยกวา่ททีางบรษัิทกําหนดเพอืใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีจีะใหบ้รกิารตอ่ไป 
4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมร่ับผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชอื นามสกลุ คํานําหนา้ชอื เลขทหีนังสอื 
เดนิทาง และอนืๆ เพอืใชใ้นการจองตวัเครอืงบนิ ในกรณทีนัีกทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซมีไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทาง 

ขอ้ควรทราบ 
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ปีระสงคจ์ะพํานกัระยะสนัในประเทศญปีุ่ นไม่

เกนิ 15 วนัไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พอืการทอ่งเทยีว เยยีมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยนืเอกสารในขนัตอนการ
ตรวจเขา้เมอืงเพอืยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญปีุ่ น* ดงัตอ่ไปน ี

- ตวัเครอืงบนิขาออกจากประเทศญปีุ่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
- สงิทยีนืยนัวา่ท่านสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทอีาจเกดิขนึในระหวา่งทพีาํนกัในประเทศญปีุ่ นได ้ 

(เช่น เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 
- ชอื ทอียู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทพีาํนกัในประเทศญปีุ่ น  

(เช่น คนรูจ้กั โรงแรม และอนืๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
- กําหนดการเดนิทางระหวา่งทพีาํนกัในประเทศญปีุ่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
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บรษัิทพรอ้มการชาํระเงนิมดัจํา 
5.ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพอืใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ ์ 
6.ภมูอิากาศและเวลา ณ วนัทเีดนิทางจรงิของประเทศทเีดนิทาง ทงัน ีบรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทยีวสว่นใหญ่
เป็นสําคญั 
7.ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมร่ับผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทเีพมิขนึของนักทอ่งเทยีวทมีไิดเ้กดิจาก 
ความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิตั ิอบุตัเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอื 
เสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ของสายการบนิ เปลยีนแปลงตารางบนิ การบรกิารของสายการบนิ และเหตสุดุวสิยัอนื เป็น 
ตน้ 
7. อตัราคา่บรกิารนคีํานวณจากอัตราแลกเปลยีนเงนิตราตา่งประเทศ ณ วนัททีางบรษัิทเสนอราคา ดงันัน ทางบรษัิทขอสงวน 
สทิธใินการปรับราคาคา่บรกิารเพมิขนึ ในกรณีทมีกีารเปลยีนแปลงอตัราแลกเปลยีนเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตวัเครอืงบนิ คา่ 
ภาษีเชอืเพลงิ คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลยีนแปลงเทยีวบนิ ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 

 

โปรดอา่นทกุขอ้ในรายการทวัรโ์ดยละเอยีด  
หากมขีอ้สงสยักรณุาสอบถามกอ่นทาํการจองทกุครงั 


