
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัแรก กรงุเทพฯ –  สนามบนิดอนเมอืง 

 

20.30 น. พรอมกันที่สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ 

เคานเตอรสายการบิน AIR ASIA X เจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ และ

อํานวยความสะดวกในการเช็คอิน 

สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครื�อง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ที�น ั�ง 

จดัที�น ั�งแบบ 3-3-3 มบีรกิารอาหารรอ้นเสริฟ์ท ั�งขาไปและขากลบั 

(นํ �าหนกักระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซื�อนํ �าหนกัเพิ�ม ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย) 

23.45 น. เหินฟาสูเมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุน โดยสายการบินแอร เอเชีย เอ็กซ เที่ยวบินที่ 

XJ600 บริการอาหาร และเครื่องดื่มบนเครื่อง 

 

 

 

 



 
 

วนัทีส่อง นารติะ –  วดัอาซากสุะ –  ถายรปูโตเกยีวสกายทร ี - ชอปปงโกเทมบะ เอาตเลท็ –  

แวะเกบ็ภาพประทบัใจทุงหญาเซน็โกคฮุาระ - อาบน้าํแรธรรมชาต ิ+ ทานขาปยูกัษ 

 

08.00 น.   ถึง เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุน หลังจากผานขั้นตอนศุลกากรแลว นําทาน เก็บ

ภาพประทับใจกับคูกับแลนดมารกแหงใหมของกรุงโตเกียว ณ ริมแมน้ําสุมิดะ 

หอคอยโตเกียวสกายทรี” (Tokyo Sky tree) หอสงสัญญาณโทรคมนาคมที่สูง

ที่สุดในโลก ... เปดใหบริการเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 โดยหอนี้มีความสูง 

634 เมตร สรางดวยเทคนิคทางสถาปตยกรรมและวิศวกรรมอันทันสมัย ในชวง

ที่เกิดแผนดินไหวครั้งใหญหอคอยแหงนี้ไดพิสูจนใหเห็นถึงโครงสรางทาง

สถาปตยกรรมที่แข็งแรงทนทาน เพราะไมเกิดความเสียหายแมแตนอยนําทาน

เดินทางสูโตเกียว นําทานชม วัดอาซากุสะ วัดที่เกาแกที่สุดในกรุงโตเกียว เขา

นมัสการขอพรจากพระพุทธรูปเจาแมกวนอิมทองคํา  นอกจากนั้นทานยังจะได

พบเก็บภาพประทับใจกับโคมไฟขนาดยักษที่มีความสูงถึง 4.5 เมตรซึ่งแขวนอยู

บริเวณประตูทางเขาวัด และยังสามารถเลือกซื้อเครื่องรางของขลังไดภายในวัด 

ฯลฯ หรือเพลิดเพลินกับ ถนนนาคามิเซ ถนนชอปปงที่มี ชื่อเสียงของวัด มีราน

ขายของที่ระลึกมากมายไมวาจะเปนเครื่องรางของขลัง ของเลนโบราณ และตบ

ทายดวยรานขายขนมที่คนญี่ปุน มายังวัดแหงนี้ตองมาตอคิวกันเพื่อลิ้มลองกับ

รสชาดสุดแสนอรอย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

จากนั้นนําทานเดินทางสู ทุงหญาเซ็นโกคุฮาระ เพื่อชมความสวยงามทาง

ธรรมชาติของ ดอกซูซูกิ เปนทุงหญาที่ติดอันดับหนึ่งในรอยของทิวทัศนดอกไม

ที่ดีที่สุดในคานากาวะ และยังเปนหนึ่งในหาสิบของจุดชมวิวที่เยี่ยมที่สุดโดย

สามารถมองเห็นทุงหญาอันกวางใหญที่กลายเปนสีเหลืองทอง เสมือนขนนก



 
พริ้วไสวเต็มทุงยามแสงอาทิตยสาดสองใตทองฟาอันสดใส เปนอีกหนึ่งสถานที ่

ที่ไมควรพลาดที่จะแวะมาเก็บภาพสวยๆ ไวเปนภาพประทับใจอีกดวย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นําทานอิสระชอปปงสินคาแบรนดเนมชื่อดังที่ โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอาทเล็ต แหลงรวม

สินคานําเขาและสินคาแบรนดญี่ปุนที่ดังไปทั่วโลก พบกับคอลเลคชั่นเสื้อผาใหมลาสุด 

อาทิ MK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY ฯลฯ เลือกซื้อ

กระเปาแบรนดเนมยี่หอดังไดที่ราน BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, TUMOI, 

GAP, ARMANI ฯลฯ เลือกดูเครื่องประดับ และนาฬิกาหรูอยาง TAG HEURE, 

AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯ ล ฯ ร อ ง เท า แ ฟ ชั่ น  HUSH 

PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ 

 

 

 

 

 

 

 

พักที่  FUJI HAKONE LAND SCHOLE PLAZA หรือระดับเดียวกัน 

ค่าํ รบัประทานอาหารค่าํ ณ หองอาหารของโรงแรม *** ใหทานไดอิม่อรอยกบัมือ้พเิศษที่

มขีาปยูกัษใหทานไดลิม้ลองรสชาตปิพูรอมน้าํจิม้สไตสญีปุ่นอยางจใุจ หลงัอาหารให



 
ทานไดผอนคลายกบัการแชน้าํแรธรรมชาต ิเชือ่วาถาไดแชน้าํแรแลว จะทาํให

ผวิพรรณสวยงามและชวยใหระบบหมนุเวยีนโลหติดขีึน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่าม ภเูขาไฟฟจู ิ(ชัน้ที ่5) –  พพิธิภณัฑแผนดนิไหว –  โอชโินะฮคัไค –  ชนิจกู ุ

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

นําทานเดินทางสู ภูเขาไฟฟูจิ ที่ตั้งตระหงานอยูเหนือเกาะญี่ปุนดวยความสูง

3,776เมตร จากระดับน้ําทะเล นําทานขึ้นชมความงามกันแบบใกลชิด ยังบริเวณ 

“ชั้น 5” ของภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยูกับสภาพภูมิอากาศ) เพื่อชมทัศนียภาพโดยรอบ

ของภูเขาไฟที่ สามารถมอง เห็นทะเลสาบทั้งหากระจายอยูโดยรอบ ใหทานได

สัมผัสอากาศอันบริสุทธิ์บนยอดเขาฟูจิ ถายภาพที่ระลึก กับภูเขาไฟที่ไดชื่อวามี

สัดสวนสวยงามที่สุดในโลก ซึ่งเปนภูเขาไฟที่ยังดับไมสนิท และมีความสูงที่สุดใน

ประเทศญ่ีปุน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

นําทานเยี่ยมชม พิพิธภณัฑ EARTH QUAKE MUSEUM ที่จําลองเรื่องราวของภูเขา

ไฟฟูจิ และใหทานไดสัมผัสกับบรรยากาศของการจําลองเรื่องราวเกี่ยวกับแผนดินไหว

ที่เกิดขึ้นในประเทศญ่ีปุน จากนั้นอสิระใหทานไดเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

จากนั้นนําทาน เดินทางสู หมูบานโอชิโนะฮัคไค ใหทานเจาะลึกตามหาแหลงนํ้า

บริสุทธิ์จากภูเขาไฟฟูจิ ที่เปนแหลงนํ้าตามธรรมชาติตั้งอยูในหมูบานโอชิโนะ จ.ยา

มานชิ หรือพูดในทางกลับกันคือกลุมนํ้าผุดโอชิโนะฮัคไค เพียงกาวแรกที่ยางเทาเขา

ไปในหมูบานก็สัมผัสไดถึงอากาศบริสุทธิ์ และไอเย็นจากแหลงนํ้าธรรมชาติที่มีใหเห็น

อยูทุกมุม โดยในบอนํ้าใสแจวมีปลาหลากหลายพันธุแหวกวายอยางสบายอารมณ  แต

ขอบอกเลยวานํ้าแตละบอน้ันเย็นจับใจจนแอบสังสัยวานองปลาไมหนาวสะทานกันบาง

หรือ เพราะอุณหภูมิในนํ้าเฉลี่ยอยูที่ 10-12 องศาเซลเซียสนอกจากชมแลวก็ยังมีนํ้า

ผุดจากธรรมชาติใหตักดื่มตามอัธยาศัย และที่สําคัญ หมูบานโอชิโนะยังเปนแหลงชอป

ปงสินคาโอทอปชั้นเยี่ยมอีกดวย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นนําทานชอปปงยานดัง ยานชินจุกุ”ใหทานไดเพลิดเพลินกับการจับจายซื้อ

สินคานานาชนิด ไดจากที่นี่  ไมวาจะเปน รานซานริโอะ รานขายเครื่อง

อิเลคทรอนิกส กลองถายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องสําอาง ตางๆ กันที่ราน 

MATSUMOTO แหลงรวมเหลาบรรดาเครือ่งสาํอางมากมาย อาทิ มารคเตาหู, โฟ

มลางหนา WHIP FOAM ที่ราคาถูกกวาบานเรา 3 เทา, ครีมกันแดดชิเซโด แอน

เนสซาทีค่นไทยรูจักเปนอยางดี  และสินคาอื่น ๆ  หรือใหทานไดสนุกกับการเลือก

ซื้อสินคา แบรนดดังอาทิ LOUIS VULTTON, UNIQLO, กระเปาสุดฮิต BAO 



 

BAO ISSEY MIYAKE, เสื้อ COMME DES GARCONS, H&M หรือเลือกซื้อ

รองเทา หลากหลายแบรนดดัง อาทิ NIKE, CONVERSE, NEW BALANCE, 

REEBOK ฯลฯ ไดที่ราน ABC MART **อิสระอาหารเย็นเพื่อไมเปนการรบกวน

เวลาชอปปง** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พกัที ่ MARROAD INTERNATIONAL NARITA HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 

 

วนัทีส่ี ่ อสิระเลอืกชอปปงเตม็วนั หรอืเลอืกซือ้ทวัร ดสินยีแลนด (ไมรวมคาใชจายในการ

เดนิทาง) 

 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

อิสระเต็มวัน ใหทานอิสระชอปปง หรือเดินทางสูสถานที่ทองเที่ยวอื่น ๆ โดยมี

ไกดคอยใหคําแนะนําในการเดินทาง อาทิ 

- ศาลเจาเมจิ เปนศาลเจาหลวงในศาสนาชินโต ที่สรางขึ้นเพื่ออุทิศและเปนที่

สถิตยวิญญาณขององคสมเด็จพระจักรพรรดิเมจิ ซึ่ งเปนจักรพรรดิที่มี

ความสําคัญกับประเทศญี่ปุนยุคปจจุบันเปนอยางยิ่ง และไดรับความเคารพจาก

ชาวญี่ปุนยุคปจจุบันมากที่สุด   



 

- ยานฮาราจูกุ แหลงรวมเสื้อผา เครื่องประดับ รองเทา ของวัยรุนญี่ปุน หากคุณคือ

คนที่กําลังมองหาซื้อเสื้อผาแบบแปลกๆ หรือตองการหาซื้อเสื้อผาแนว Cost Play 

ทานยังสามารถหาไดจากที่นี่อีกดวย หรือ ถาตองการเห็นวัยรุนญี่ปุนแตงตัวแบบ

แปลกๆ ก็สามารถมาดูไดที่นี่ได จะมีวัยรุนญี่ปุนนารักๆ เดินกันเต็มถนนเหมือนกับ

ถนนสายแบรนดเนมโอโมโตะซานโดะ นอกจากนั้นแลว ทานยังไดชอปปงสินคาแบ

รนดดังระดับโลก อาทิ CHANNEL, Dior, LOUIS VULTTON, ZARA, GAP หรือ

สาวก ONITSUKA TIGER ที่ตองการหารองเทาแบบตนฉบับ MADE IN JAPAN 

ที่  SHOP นี้ มีแบบให เลือกสรรมากมาย อีกทั้ งยังมีรานขายตุกตา KITTY 

DORAENMON หรือตุกตา LINE สุดแสนนารักไวคอยเอาใจคุณหนู อีกทั้งยังมี 

SHOP ใหญของ กระเปาสุดฮิต BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสื้อ COMME 

DES GARCONS อีกดวย  

- ยานชิบุยา ศูนยกลางแฟชั่นวัยรุนในโตเกียวหามุมถูกใจถายภาพคูไวเปนที่ระลึก

กับ                “ฮาจิโกะ” รูปปนสุนัขแสนรูที่กลายเปนจุดนัดพบยอดฮิตสําหรับหนุม

สาวโตเกียว อัพเดทแฟชั่นสไตลโตเกียวที่ตึก(109) อิจิมารุคิว ทั้งเสื้อผา กระเปา 

รองเทา เครื่องประดับและแฟชั่นชั้นนําของญ่ีปุนในฤดูตางๆอื่นๆมากมาย  

หรือหากทานใดมีความประสงคจะเลือกซื้อดิสนียแลนดเพิ่มทานละ 2,700.- บาท (ไม

ร ว ม ค า เดิ น ท า ง ) ดี ส นี ย แ ล น ด โล ก แ ห ง

จินตนาการของราชาการตูนญี่ปุนซึ่งเปนดิสนีย

แลนดแหงแรกที่สรางนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 

โดยสรางขึ้นในป พ.ศ. 2526 จากการถมทะเล

และใชทุนสรางกวา 600 ลานบาท ใหทาน

สนุกสนานกับเครื่องเลนนานาชนิด (ไมจํากัด

จํานวนการเลน ) ผจญภัยในดินแดนตางๆ ให

ทานเลนเครื่องเลนตัวใหมจากภาพยนตรการตูนเรื่องดัง Toy Story ชมฉากรบกลาง

ทะเลคาริเบียนในดินแดนโจรสลัดจากภาพยนตร The Pirate of Caribbean เขยา

ขวัญกับบานผีสิงใน Haunted Mantion สัมผัสความนารักของตุกตาเด็กนานาชาติใน

โลกใบเล็ก Small World ชมภาพยนตรสามมิติThe Invention of the Year ใหทาน

ไดสนุกสนานพรอมกับการจับจายเลือกซื้อสินคาที่ระลึกนารักในดิสนียแลนดอีกทั้งยัง

จะไดสัมผัสกับตัวการตูนเอกจากวอลดิสนีย อยาง มิกกี้เมาส มินนี่เมาส พรอมผอง

เพ่ือนการตูนอีกมากมายสนุกกับการจับจายซื้อของที่ระลึกนารักในดิสนียแลนด 

 

การเดินทางจากนาริตะสูโตเกียว 



 
1) จากโรงแรมแถวยานนาริตะสูสนามบินนาริตะใชรถบัสบริการฟรีของทางโรงแรม 

แตเนื่องดวยจะตองเริ่มตั้ง แต 9.00 น.เปนตนไปเพราะเนื่องจากในตอนเชาระหวาง 

6.00 - 9.00 น เปนชวงที่มีลูกคาใชบริการไปสนามบิน เปนจํานวนมากซึ่งอาจจะทําให

ขึ้นรถบัสไมครบตามจํานวนผูเดินทางท้ังหมด 

 

2) รถไฟสาย Keisei Skyliner เปนรถไฟที่วิ่งจากสนามบินนาริตะไปสถาณีอูเอะโนะ

เพียง 41 นาทีโดยใชความ เร็วในการวิ่ง 160 ก.ม./ชม.โดยคาตั๋วจะอยูที่เที่ยวละ 

2,470 เยน/ทาน โดยเวลาที่ใหบริการ 7.28-18.20 น  เพราะฉะนั้นกอนเดินทาง

กลับควรเช็คเที่ยวสุดทายวาหมดตอนกี่โมง        

3)รถไฟสาย Narita Express (N'EX) เปนรถไฟเขาเมืองจากคาย JR ถือวาเปนรถไฟ

ที่ราคาคอนขางสูงนิดนึงแตตั๋วรถไฟจะเปนแบบระบุที่นั่งบนรถไฟไดเลยโดยไมตอง

กลัววาขึ้นไปแลวเราจะไมมีที่นั่งเบาะสามารถหมุนเขา หากันไดมีอาหารขายบนรถไฟ

โดยคาตั๋วรถไฟจะอยูที่ราคาเที่ยวละ 3,190 เยน/ทานโดยเวลาที่รถไฟใหบริการตั้งแต

เวลา 7.44-19.42 น เพราะฉะนั้นกอนเดินทางกลับควรเช็คเที่ยวสุดทายวาหมดตอนกี่

โมง       

4) Airport Limousine Bus เปนอีก 1 ทางเลือกในการเดินทางเขาโตเกียวแตรถบัสนี้

จะจํากัดจํานวนผูโดยสาร ตอรอบโดยตอรอบจะรับอยู 35-40 ทานตอเที่ยวโดยจะใช

ระยะเวลาในการเดินทาง 80-100 นาที ราคา 3,000 เยน/ทาน/เที่ยว เวลาที่ใหบริการ 

5.55-17.30 น ถาเด็กอายุตํากวา 12 จะเสียครึ่งราคา      

5) Taxi ในสวนของรถแท็กซีน่ี้คาโดยสารจากโตเกียว สูโรงแรมที่พักยานนาริตะจะอยู

ที่ราคา 20,000-25,000 เยน (โดยราคานี้จะไมรวมคาทางดวน)    

  

  อสิระอาหารกลางวนั และอาหารค่าํ ตามอธัยาศยั 

แผนที�การเดนิทาง 
     

  
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 



 

พกัที ่ MARROAD INTERNATIONAL NARITA HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 

วนัทีห่า  พระใหญอชุคิ ุไดบตุส ึ–  สวนฮติาช ิซไีซต ปารค ชมความงดงามของดอกโคชอิะ –   

                  วดันารติะ –  ออิอน –  สนามบนินารติะ 

 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

จากนั้นนําทานเดินทางสู จังหวัดอิบารากิ เพื่อสักการะ พระใหญอุชิคุ ไดบุตสึ  แหง

เมืองอุชิคุ เปนพระพุทธรูปที่มีขนาดใหญมาก มีความสูงถึง 120 เมตร และยังไดรับการ

บันทึกจากกินเนสบุควา เปนรูปปนพระพุทธรูปปาง

ยืนที่หลอจากทองสัมฤทธิ์มีความสูงที่สุดในโลก 

พระพุทธรูปปางยืนนี้ สูงเปนอันดับ 3 ของโลกเลย

ทีเดียว อีกทั้งยังสามารถเขาไปเยี่ยมชมดานใน

ของพระพุทธรูปไดดวย ซึ่งภายในรูปปนจะแบง

ออกเปน 5 ชั้น แตละชั้นของรูปปนจะมีการจัด

แสดงที่แตกตางกันออกไปคะ สามารถขึ้นลิฟทเพ่ือ

ไป ยั งจุ ด ช ม วิ ว ที่ ตั้ งอยู บ ริ เวณ ห น าอ ก ข อ ง

พระพุทธรูป มีความสูงประมาณ 85 เมตร   ภายใน

บริเวณวัดยังยังสามารถเดินชมสวนดอกไม และ

สวนสัตวขนาดเล็กที่มีทั้งกระรอก, กระตาย  เปน

ตน  ไมรวมคาขึ้นลิฟท ทานละ  400 เยน จากนั้น

นําทานเดินทางสู สวนฮิตาชิ ซีไซด ปารค เปน

สถานที่ทองเที่ยวอันสวยงามอยูใกลๆ โตเกียวซึ่งสวนแหงนี้ตั้งอยูในจังหวัดอิบารากิ  

สวนฮิตาชิเปนสวนดอกไมขนาดใหญ มีพื้นที่ 1.9 ลาน ตร.ม. มีชื่อเสียงเรื่อง ดอกไมที่

จะบานใหชม ผัดเปลี่ยนสายพันธุ ตลอดทั้งป ตามฤดูกาล (ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ) โดย

ปกติตนโคเชียจะเปนไมพุมกลมสีเขียวซึ่งก็สวยงามอยูแลว แตพอถึงชวงฤดูใบไมรวง

จะเปลี่ยนสีเปนสีแดงสดก็ยิ่งทําใหทั้งสวยงามและแปลกตามากยิ่งขึ้น จึงกลายเปน

ไฮไลทหลักของสวนแหงนี้เลยทีเดียว โดยทั่วทั้งเนินทําใหเนินแหงนี้จะเปลี่ยนจากสี

เขียวเขม กลายเปนสีแดงสด 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางแสดงดอกไมประจาํฤดกูาล (ขึน้อยูกบัสภาพอากาศ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
เที่ยง  อิสระอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย  

นําทานชม วัดนาริตะซัง ตั้งอยูบนเนินเขากลางเมืองนาริตะ วัดที่ไดรับความศรัทธา

อยางสูงโดยเฉพาะอยางยิ่งในวันขึ้นปใหมจะคลาคล่ําไปดวยผูคนที่มาขอพรสิ่ง

ศักดิ์สิทธ์ินับแสนเพ่ือขอพรจากหลวงพอ “ฟุโดเมียว” อันศักดิ์สิทธิ์เลือกซื้อ “เครื่องราง” 

หรือ “ฮู” ตางๆ รวมทั้งสินคาท่ีระลึกตางๆ ในราคายอมเยา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นนําทานอิสระชอปปง ณ หางสรรพสินคาขนาดใหญของนาริตะ หางฯ อิออน จัส

โก  ซื้อของฝากกอนกลับ อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม และ หากทานใดหลงไหลใน

รสชาดของคิทแคทชาเขียวสามารถหาซื้อไดที่นี่ไดเลย **เพื่อไมเปนการเสียเวลาชอป

ปงอิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย** ไดเวลาอันสมควรนําทานสู สนามบินนาริตะ เพื่อ

เดินทางกลับสูกรุงเทพฯ 

20.15 น. เหิรฟาสูกรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร เอเชีย เอ็กซ เที่ยวบินที่ XJ607 บริการอาหาร

และเครื่องดื่มบนเครื่อง 

วนัทีห่ก กรงุเทพฯ 

01.25 น. ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ 

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

** หากทานที่ตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาทีทุ่กครั้งกอน

ทําการ 

ออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมกีารปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบ

ลวงหนา ** 

*** ขอบพระคุณทกุทานที่ใชบรกิาร *** 

อตัราคาบรกิาร ** บรกิารน้าํดืม่วนัละ 1 ขวดในวนัทีม่รีายการทองเทีย่ว** 



 
 

 

กาํหนดการเดนิทาง 

 

 

ผูใหญหองละ  

2-3 ทาน 

 

พกัเดีย่วเพิม่ 

 

ราคาทวัรไมรวมตัว๋ 

เครือ่งบนิ 

27 ก.ย. –  02 ต.ค. 2561 23,999 8,000 14,999 

28 ก.ย. –  03 ต.ค. 2561 23,999 8,000 14,999 

03 - 08 ตลุาคม 2561 25,999 8,000 16,999 

04 - 09 ตลุาคม 2561 25,999 8,000 16,999 

05 - 10 ตลุาคม 2561 25,999 8,000 16,999 

06 - 11 ตลุาคม 2561 26,999 8,000 17,999 

16 - 21 ตลุาคม 2561 26,999 8,000 17,999 

17 - 22 ตลุาคม 2561 27,999 8,000 18,999 

18 - 23 ตลุาคม 2561 27,999 8,000 18,999 

24 - 29 ตลุาคม 2561 27,999 8,000 18,999 

25 - 30 ตลุาคม 2561 27,999 8,000 18,999 

26 - 31 ตลุาคม 2561 27,999 8,000 18,999 

27 ต.ค. –  01 พ.ย. 2561 26,999 8,000 17,999 

30 ต.ค. –  04 พ.ย. 2561 26,999 8,000 17,999 

31 ต.ค. –  05 พ.ย. 2561 27,999 8,000 18,999 

01 - 06 พฤศจกิายน 2561 26,999 8,000 17,999 

02 - 07 พฤศจกิายน 2561 26,999 8,000 17,999 

03 - 08 พฤศจกิายน 2561 25,999 8,000 16,999 

06 - 11 พฤศจกิายน 2561 25,999 8,000 16,999 

07 - 12 พฤศจกิายน 2561 26,999 8,000 17,999 

08 - 13 พฤศจกิายน 2561 26,999 8,000 17,999 

09 - 14 พฤศจกิายน 2561 26,999 8,000 17,999 

10 - 15 พฤศจกิายน 2561 25,999 8,000 16,999 

13 - 18 พฤศจกิายน 2561 25,999 8,000 16,999 

14 - 19 พฤศจกิายน 2561 26,999 8,000 17,999 

15 - 20 พฤศจกิายน 2561 26,999 8,000 17,999 

16 - 21 พฤศจกิายน 2561 26,999 8,000 17,999 

17 - 22 พฤศจกิายน 2561 25,999 8,000 16,999 

20 - 25 พฤศจกิายน 2561 25,999 8,000 16,999 

21 - 26 พฤศจกิายน 2561 26,999 8,000 17,999 

22 - 27 พฤศจกิายน 2561 26,999 8,000 17,999 



 
23 - 28 พฤศจกิายน 2561 26,999 8,000 17,999 

24 - 29 พฤศจกิายน 2561 25,999 8,000 16,999 

27 พ.ย.- 02 ธ.ค. 2561 25,999 8,000 16,999 

28 พ.ย.- 03 ธ.ค. 2561 26,999 8,000 17,999 

29 พ.ย.- 04 ธ.ค. 2561 26,999 8,000 17,999 

 

** ราคาเดก็อายไุมเกนิ 2 ป 10,000 บาท 

***คาบรกิารขางตน ยงัไมรวมคาทปิคนขบัรถ หวัหนาทวัร และมคัคเุทศกทองถิน่ 

ทานละ 3500 เยน /ทรปิ/ตอทาน*** 

 

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตองยกเลิก 30 วันกอนการเดินทางเทานั้น ไมเชนนั้นทางบริษัทจะไม

คืนมัดจาํไมวาดวยกรณีใดๆทั้งสิ้น เพราะวาทางบริษัทไดทําการจายคาตั๋วไปใหกับการสายการบิน

เรียบรอยแลว โปรดอานขอความใหถี่ถวนกอนการจองทัวรทุกครั้ง เพื่อประโยชนแกตัวทานเอง  

 

การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 30 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวน

ดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา 

กรุณาชาํระมดัจาํ ทานละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ

คืนมัดจําทั้งหมด เนื่องจากทางบริษัทฯ ไดชําระคาตั๋วเครื่องบินเต็มใบใหกับสายการบินเปนที่

เรียบรอย ยกเวนคาภาษีน้ํามันที่ยังมิไดชําระ คาทัวรสวนที่เหลือ กรุณาชําระ 21 วันกอนการ

เดินทาง 

หมายเหต ุ 1. ตัว๋เมือ่ออกแลว ไมสามารถรฟีนดได อนัเนื่องจากเงือ่นไขของสายการบนิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากมาตรการยกเวนวซีาเขาประเทศญีปุ่นใหกบัคนไทย ผูทีป่ระสงคจะพาํนกัระยะสัน้

ในประเทศญีปุ่นไมเกนิ 15 วนั ไมวาจะดวยวตัถปุระสงคเพือ่การทองเทีย่ว เยีย่มญาต ิ

หรอืธรุกจิ จะตองยืน่เอกสารในขัน้ตอนการตรวจเขาเมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตัิ

การเขาประเทศญีปุ่น* ดงัตอไปนี ้

 

1. ตัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่น ทางทวัรจดัเตรยีมให 

2. สิง่ทีย่นืยนัวาทานสามารถรบัผดิชอบคาใชจายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวางที่

พาํนกัในประเทศญี่ปุนได (เชน เงนิสด บตัรเครดติ เปนตน) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู และหมายเลขตดิตอในระหวางทีพ่าํนกัในประเทศญีปุ่น (เชน คนรูจกั 

โรงแรม และอืน่ๆ) ทางทวัรจดัเตรยีมให 

4. กาํหนดการเดนิทางระหวางทีพ่าํนกัในประเทศญีปุ่น ทางทวัรจดัเตรยีมให 



 
อัตราคาบริการนี้รวม 
 คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ     คาภาษีสนามบินทุกแหงที่ม ี
 คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน 20 กก.  คารถรับ-สง และนําเที่ยวตามรายการ 
 คาที่พักตามที่ระบุในรายการ พักหองละ 2 ทาน  คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ  
 คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ    คาจางมัคคุ เทศกคอยบริการตลอดการ
เดินทาง  
 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 
 

อัตราคาบริการนี้ไมรวม 
 คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญ่ีปุน (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุนใหกับคน
ไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุนไมเกิน 15 วัน) **ถากรณีที่ทางรัฐบาลประกาศให
กลับมาใชวีซา      ผูเดินทางจะตองเสยีคาใชจายในการทําวีซาเพิ่ม ทานละ 1,700 บาท** 
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คา
โทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม
นอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ) 
 คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 3500 เยน /ทริป/ตอทาน 
 คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 
 คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญ่ีปุน (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุนใหกับคน
ไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญ่ีปุนไมเกิน 15 วัน) 

เงื่อนไขการชําระคาบริการ 

1. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินมัดจําเปนเงินจํานวน 10,000 บาทตอทานเพื่อสํารองที่

นั่ง  

2. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือทั้งหมดกอนวันเดินทางอยางนอย 

21 วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ไมชาํระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด รวมถึง

กรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆ ใหถือวานักทองเที่ยวสละสิทธิการ

เดินทางในทัวรนั้นๆ 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง 

นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผูมีชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือเดินทางมา

เซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่งเพื่อแจงยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปน

ลายลักษณอักษร ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ 

2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูมี

ชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่

บริษัทอยางใดอยางหนึ่งเพื่อทําเรื่องขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจ

พรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหนาสมุด

บัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังนี ้



 

2.1 ยกเลิกกอนวันเดินทาง 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการที่ชําระแลว  

2.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 30 วัน ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมด 

ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเนื่องในการเตรียมการ

จัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองที่น่ังตั๋วเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ 

3. การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter 

Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  จะไม

มีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมด   

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถึง 15 คน  

 

เงื่อนไขและขอกําหนดอื่นๆ 

1. ทัวรนี้สําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทานั้น 

2. ทัวรนี้เปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไม

วาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคืน

เงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทาน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอย

กวา 15 ทาน โดยจะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอน

การเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา  และอยางนอย 10 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศ

ที่มีวีซ า  แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่ จะชําระคาบริการเพิ่มจากการที่มี

นักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได  ทางเรายินดีที่

จะใหบริการตอไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล 

คํานําหนาชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่

นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษัทพรอมการชําระเงินมัด

จํา 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให

สอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง 

ทั้งนี้ บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเที่ยวสวนใหญเปนสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพ่ิมขึ้นของ

นักทองเที่ยวที่มิไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัด

หยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บปวย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความ

ลาชา เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เปนตน 

7. อัตราคาบริการนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอ

ราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการ



 
เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีเชื้อเพลิง คา

ประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ  

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทน

บริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทานั้น  

 

ขอแนะนํากอนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 

มิลลิลิตรตอชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปด

สนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทาน

ละ 1 ใบเทานั้น ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาที่กําหนดจะตองใสกระเปาใบใหญ

และฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน  

 

2. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใส

กระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น  

3. ประเทศญี่ปุน มีกฎหมายหามนําผลิตภัณฑที่ทํามาจากพืช และเนื้อสัตวทุกชนิดเขาประเทศ เชน 

ผัก ผลไมสด  ไข เนื้อสัตว ไสกรอกฯ เพื่อเปนการปองกันโรคติดตอที่จะมาจากสิ่งเหลานี้ หาก

เจาหนาที่ตรวจพบ จะตองเสียคาปรับในอัตราที่สูงมาก 

  
 
 


