
 

 
 
 

 
 
 
 
 



 

วนัแรก  กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมอืง 

22.00 น. พร้อมกันที่สนามบินนานาชาติดอนเมือง ช้ัน 3 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน THAI LION AIR 
หมายเลข 8 เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอาํนวยความสะดวกในการเช็คอิน 

 

สายการบิน THAI LION AIR ใช้เคร่ือง AIRBUS A330-300 จํานวน 392 ทีน่ั่ง 
เคร่ืองใหม่ ลาํใหญ่ มีจอทวี ีการบริการทุกทีน่ั่ง  

จัดทีน่ั่งแบบ 3-3-3 มีบริการอาหารว่างเสิร์ฟทั้งขาไปและขากลบั 
(นํา้หนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน หากต้องการซ้ือนํา้หนักเพิม่ ต้องเสียค่าใช้จ่าย) 

 

 
 

วนัทีส่อง นาริตะ – โอชิโนะฮัคไค – โอวาคุดานิ – ช้อปป้ิงโกเทมบะ เอ้าต์เลท็ - อาบนํา้แร่ธรรมชาต ิ+ ทานขาปูยกัษ์  

01.00 น. เหินฟ้าสู่เมอืงนาริตะ ประเทศญี่ปุ่ น โดยสายการบิน THAI LION AIR เทีย่วบินที ่SL300  
บริการอาหารว่าง พร้อมด้วยอาหารร้อน และเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง  

09.10 น.   ถึง เมอืงนาริตะ ประเทศญ่ีปุ่น หลงัจากผา่นขั้นตอนศุลกากรแลว้จากนั้นนาํท่าน เดินทางสู่ หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค ให้ท่านเจาะลึก
ตามหาแหล่งนํ้ าบริสุทธ์ิจากภูเขาไฟฟจิู ท่ีเป็นแหล่งนํ้ าตามธรรมชาติตั้งอยูใ่นหมู่บา้นโอชิโนะ จ.ยามานชิ หรือพูดในทางกลบักนั
คือกลุ่มนํ้ าผุดโอชิโนะฮคัไค เพียงก้าวแรกท่ีย่างเท้าเขา้ไปในหมู่บ้านก็สัมผสัได้ถึงอากาศบริสุทธ์ิ และไอเย็นจากแหล่งนํ้ า
ธรรมชาติท่ีมีใหเ้ห็นอยูทุ่กมุม โดยในบ่อนํ้ าใสแจ๋วมีปลาหลากหลายพนัธ์ุแหวกวา่ยอยา่งสบายอารมณ์  แต่ขอบอกเลยวา่นํ้ าแต่ละ
บ่อนั้นเยน็จับใจจนแอบสังสัยว่าน้องปลาไม่หนาวสะท้านกันบา้งหรือ เพราะอุณหภูมิในนํ้ าเฉล่ียอยู่ท่ี 10-12 องศาเซลเซียส
นอกจากชมแลว้ก็ยงัมีนํ้ าผดุจากธรรมชาติใหต้กัด่ืมตามอธัยาศยั และท่ีสาํคญั หมู่บา้นโอชิโนะยงัเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงสินคา้โอทอป
ชั้นเยีย่มอีกดว้ย 

 



 

 

               ข้ึนช่ือวา่เป็นหมู่บา้นแหล่งนํ้ าบริสุทธ์ิจากภูเขาไฟฟูจิทั้งที จะไม่มีเมนูทานเล่นรสเลิศได้
อยา่งไรกนั เม่ือท่านมาถึงหมู่บา้นโอชิโนะฮคัไค ท่ีเต็มเป่ียมไปดว้ยอากาศบริสุทธ์ิแลว้ ภายในหมู่บา้นยงัมี
ร้านคา้ขายของท่ีระลึกซ่ึงเป็นสินคา้โอท็อปของหมู่บา้นอีกมากมาย บริเวณหมู่บา้นซ่ึงรายลอ้มรอบไปดว้ย
ร้านอาหารทานเล่นต่างๆมากมาย สาํหรับเมนูท่ีแนะนาํน้ีมีช่ือเรียกวา่ “ยากิคุซะโมจิ” เป็นแป้งเน้ือนุ่มสีเขียว 
ซ่ึงทาํมาจากใบโยะโมะงิ เป็นพืชสมุนไพรของญ่ีปุ่น สอดดว้ยไส้ถัว่แดงบด ยา่งบนเตาถ่าน หอมกรุ่น ทาน
ร้อนๆกบัอากาศหนาวๆ รับรองวา่ฟินสุดๆ 
เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

จากนั้นนําท่านเดินทางโดยรถโคช้สู่ หุบเขาโอวาคุดานิ ท่ียงัครุกรุ่นด้วยควนัจากบ่อกาํมะถนัเดือดอยู่ตลอดเวลา ชมบ่อนํ้ าแร่
กาํมะถนัซ่ึงสามารถตม้ไข่ให้สุกได้ โดยชาวญ่ีปุ่นมีความเช่ือว่าหากไดท้านไข่ดาํหน่ึงฟองจะสามารถทาํให้อายุยืนยาวข้ึนอีก
ประมาณ 7 ปี  
 



 

บ่าย หลงัจากนั้นให้ท่านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้แบรนด์เนมช่ือดงัท่ี โกเทมบะ แฟคทอร่ี เอ้าท์เล็ต แหล่งรวมสินคา้นาํเขา้และสินคา้แบรนด์
ญ่ีปุ่นท่ีดงัไปทัว่โลก พบกบัคอลเลคชัน่เส้ือผา้ใหม่ล่าสุด อาทิ MK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY 
ฯลฯ เลือกซ้ือกระเป๋าแบรนด์เนมยี่ห้อดงัไดท่ี้ร้าน BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, TUMOI, GAP, ARMANI ฯลฯ เลือกดู
เคร่ืองประดบั และนาฬิกาหรูอยา่ง TAG HEURE, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯรองเทา้แฟชัน่ HUSH 
PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ 

 

 
 

พกัที ่  FUJISAN RESORT HOTEL หรือระดบัเดยีวกนั 
คํา่ รับประทานอาหารคํา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม *** ให้ท่านได้อิม่อร่อยกบัมือ้พเิศษทีม่ขีาปูยกัษ์ให้ท่านได้ลิม้ลองรสชาตปูิพร้อม

นํา้จิม้สไตส์ญี่ปุ่ นอย่างจุใจ หลงัอาหารให้ท่านได้ผ่อนคลายกบัการแช่นํา้แร่ธรรมชาต ิเช่ือว่าถ้าได้แช่นํา้แร่แล้ว จะทาํให้ผวิพรรณ
สวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวยีนโลหิตดขีึน้ 

 

วนัทีส่าม ลานสก ีฟูจเิทน็ – เปิดประสบการณ์ใหม่ กบั พธีิชงชาแบบญี่ปุ่ น- วัดอาซากสุะ – ถ่ายรูปโตเกยีวสกายทรี  –  
                        ช้อปป้ิงชินจูก ุ- ดวิตีฟ้รี 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
นําท่านสนุกกับกิจกรรมกลางแจ้งท่ามกลางหิมะ ณ ลานสกี ฟูจิเท็น ให้ท่านไดเ้พลิดเพลินกบัการเล่นไมก้ระดานเล่ือนไดต้าม
อธัยาศยั ณ ดินแดนแห่งน้ีท่ีซ่ึงเป็นสวนสนุกขนาดใหญ่ มีกิจกรรมนอกเหนือจากการเล่นสกีมากมาย เป็นลานสกีท่ีมีช่ือเสียงและมี
ฉากหลงัเป็นภูเขาไฟฟูจิท่ีสวยงามท่านจะไดส้นุกกบัลานหิมะขาวโพลน ท่านท่ีสนใจจะเช่าอุปกรณ์เคร่ืองเล่นสามารถติดต่อ



 

หัวหน้าทัวร์ล่วงหน้า ราคานี้ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์เคร่ืองเล่นสกี สโนว์สเลด หรือครูฝึก ประมาณ 5000 เยน (ลานสกีจะเปิด
ให้บริการหรือไม่ ขึน้อยู่กบัสภาพภูมอิากาศ)  

 
 
(หมายเหต:ุ ในกรณีที ่ลานสกีเข้าไม่ได้เนื่องจากสภาพอากาศ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเปลี่ยนโปรแกรมทัวร์เป็น ภูเขาไฟฟูจิ ท่ีตั้ง
ตระหง่านอยูเ่หนือเกาะญ่ีปุ่นดว้ยความสูง3,776เมตร จากระดบันํ้ าทะเล นาํท่านข้ึนชมความงามกนัแบบใกลชิ้ด ยงับริเวณ “ชั้น 5” 
ของภูเขาไฟฟจิู (ข้ึนอยูก่บัสภาพภูมิอากาศ) เพ่ือชมทศันียภาพโดยรอบของภูเขาไฟท่ี สามารถมอง เห็นทะเลสาบทั้งห้ากระจายอยู่
โดยรอบ ให้ท่านไดส้ัมผสัอากาศอนับริสุทธ์ิบนยอดเขาฟูจิ ถ่ายภาพท่ีระลึก กบัภูเขาไฟท่ีไดช่ื้อวา่มีสัดส่วนสวยงามท่ีสุดในโลก 
ซ่ึงเป็นภูเขาไฟท่ียงัดบัไม่สนิท และมีความสูงท่ีสุดในประเทศญ่ีปุ่น  
นาํท่านเปิดประสบการณ์ใหม่กบั พิธีชงชาญี่ปุ่ น ซ่ึงเป็นเอกลกัษณ์ของประเทศญ่ีปุ่นวา่ดว้ยการใชเ้วลาอยา่งสุนทรีย ์ดว้ยการด่ืม
และการชงชาผงสีเขียวหรือมทัชา นบัตั้งแต่ประมาณศตวรรษท่ี 14 ตน้ฉบบัของพิธีชงชา และให้ท่านไดส้ัมผสักบับรรยากาศของ
การจาํลองเร่ืองราวเก่ียวการพบปะกนัในวงสงัคมเก่ียวกบัการด่ิมและชงชาท่ีไดแ้พร่หลายในบรรดาชนชั้นสูงท่ีเกิดข้ึนในประเทศ
ญ่ีปุ่น จากนั้นอิสระใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือของท่ีระลึกตามอธัยาศยั 

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
นาํท่าน เกบ็ภาพประทบัใจกบัคู่กบัแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริมแม่นํ้าสุมิดะ หอคอยโตเกียวสกายทรี” (Tokyo Sky 
tree) หอส่งสญัญาณโทรคมนาคมท่ีสูงท่ีสุดในโลก ... เปิดให้บริการเม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2555 โดยหอน้ีมีความสูง 634 เมตร 
สร้างดว้ยเทคนิคทางสถาปัตยกรรมและวศิวกรรมอนัทนัสมยั ในช่วงท่ีเกิดแผน่ดินไหวคร้ังใหญ่หอคอยแห่งน้ีไดพิ้สูจน์ให้เห็นถึง
โครงสร้างทางสถาปัตยกรรมท่ีแขง็แรงทนทาน เพราะไม่เกิดความเสียหายแมแ้ต่นอ้ย  
 



 

 
จากนั้นนาํท่านขอพร วัดอาซากุสะ วดัท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในกรุงโตเกียว เขา้นมสัการขอพรจากพระพุทธรูปเจา้แม่กวนอิมทองคาํ  
นอกจากนั้นท่านยงัจะไดพ้บเก็บภาพประทบัใจกบัโคมไฟขนาดยกัษท่ี์มีความสูงถึง 4.5 เมตรซ่ึงแขวนอยูบ่ริเวณประตูทางเขา้วดั 
และยงัสามารถเลือกซ้ือเคร่ืองรางของขลงัไดภ้ายในวดั ฯลฯ  
 

 
 
 



 

หรือเพลิดเพลินกบั ถนนนาคามเิซ ถนนชอ้ปป้ิงท่ีมี ช่ือเสียงของวดั มีร้านขายของท่ีระลึกมากมายไม่วา่จะเป็นเคร่ืองรางของขลงั 
ของเล่นโบราณ และตบทา้ยดว้ยร้านขายขนมท่ีคนญ่ีปุ่น มายงัวดัแห่งน้ีตอ้งมาต่อคิวกนัเพ่ือล้ิมลองกบัรสชาดสุดแสนอร่อย  

 
จากนั้นนาํท่านชอ้ปป้ิงสินคา้เคร่ืองสําอางค์ อาหารเสริม เคร่ืองประดบัคุณภาพดีท่ีร้านคา้ปลอดภาษี ณ ดิวตีฟรี ย่านชินจุกุ”ให้
ท่านไดเ้พลิดเพลินกบัการจบัจ่ายซ้ือสินคา้นานาชนิด ไดจ้ากท่ีน่ี ไม่วา่จะเป็น ร้านซานริโอะ ร้านขายเคร่ืองอิเลคทรอนิกส์ กล้อง
ถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เคร่ืองสําอาง ต่างๆ กันที่ร้าน MATSUMOTO แหล่งรวมเหล่าบรรดาเคร่ืองสําอางมากมาย อาทิ มาร์ค
เต้าหู้, โฟมล้างหน้า WHIP FOAM ที่ราคาถูกกว่าบ้านเรา 3 เท่า, ครีมกันแดดชิเซโด้ แอนเนสซ่าที่คนไทยรู้จักเป็นอย่างดี  และ
สินค้าอืน่ ๆ  หรือให้ท่านได้สนุกกบัการเลอืกซื้อสินค้า แบรนด์ดงัอาท ิLOUIS VULTTON, UNIQLO, กระเป๋าสุดฮิต BAO BAO 
ISSEY MIYAKE, เส้ือ COMME DES GARCONS, H&M หรือเลอืกซ้ือรองเท้า 

 
คํา่ อสิระอาหารคํา่ตามอธัยาศัย 
พกัที ่ MARROAD INTERNATIONAL NARITA HOTEL หรือเทยีบเท่าระดบัเดยีวกนั 



 

วนัทีส่ี่  วดันาริตะซัง – ศาลเจ้าเมจ ิ– ย่านฮาราจูก ุ– โอไดบะ – ออิอน มอลล์ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
นาํท่านชม วดันาริตะซัง ตั้งอยูบ่นเนินเขากลางเมืองนาริตะ วดัท่ีไดรั้บความศรัทธาอยา่งสูงโดยเฉพาะอยา่งยิ่งในวนัข้ึนปีใหม่จะ
คลาคลํ่าไปดว้ยผูค้นท่ีมาขอพรส่ิงศกัด์ิสิทธ์ินบัแสนเพ่ือขอพรจากหลวงพ่อ “ฟุโดเมียว” อนัศกัด์ิสิทธ์ิเลือกซ้ือ “เคร่ืองราง” หรือ 
“ฮู”้ ต่างๆ รวมทั้งสินคา้ท่ีระลึกต่างๆ ในราคายอ่มเยา 

 
 
หลงัจากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าเมจ ิเป็นศาลเจา้หลวงในศาสนาชินโต ท่ีสร้างข้ึนเพ่ืออุทิศและเป็นท่ีสถิตยว์ิญญาณขององค์
สมเด็จพระจกัรพรรดิเมจิ ซ่ึงเป็นจกัรพรรดิท่ีมีความสาํคญักบัประเทศญ่ีปุ่นยคุปัจจุบนัเป็นอยา่งยิ่ง และไดรั้บความเคารพจากชาว
ญ่ีปุ่นยคุปัจจุบนัมากท่ีสุด   

 



 

จากนั้นเดินทางสู่ย่านฮาราจูก ุแหล่งรวมเส้ือผา้ เคร่ืองประดบั รองเทา้ ของวยัรุ่นญ่ีปุ่น หากคุณคือคนท่ีกาํลงัมองหาซ้ือเส้ือผา้แบบ
แปลกๆ หรือตอ้งการหาซ้ือเส้ือผา้แนว Cost Play ท่านยงัสามารถหาไดจ้ากท่ีน่ีอีกดว้ย หรือ ถา้ตอ้งการเห็นวยัรุ่นญ่ีปุ่นแต่งตวัแบบ
แปลกๆ ก็สามารถมาดูได้ท่ีน่ีได้ จะมีวยัรุ่นญ่ีปุ่นน่ารักๆ เดินกันเต็มถนนเหมือนกับถนนสายแบรนด์เนมโอโมโตะซานโดะ 
นอกจากนั้นแลว้ ท่านยงัไดช้อ้ปป้ิงสินคา้แบรนดด์งัระดบัโลก อาทิ CHANNEL, Dior, LOUIS VULTTON, ZARA, GAP หรือ
สาวก ONITSUKA TIGER ทีต้่องการหารองเท้าแบบต้นฉบับ MADE IN JAPAN ที ่SHOP นีม้แีบบให้เลอืกสรรมากมาย อีกทั้ง
ยังมีร้านขายตุ๊กตา KITTY DORAENMON หรือตุ๊กตา LINE สุดแสนน่ารักไว้คอยเอาใจคุณหนู อีกทั้งยังมี SHOP ใหญ่ของ 
กระเป๋าสุดฮิต BAO BAO ISSEY MIYAKE, เส้ือ COMME DES GARCONS อกีด้วย  

เทีย่ง  เพือ่ไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปป้ิง อสิระอาหารเทีย่งตามอธัยาศัย  
 

 
นาํท่านเดินทางสู่ เมืองโอไดบะ เป็นเมืองท่ีเกิดจากการนําขยะมาถมทะเลจนกลายเป็นเกาะขนาดใหญ่บริเวณอ่าวโตเกียวเพ่ือ
ประโยชน์ในการป้องกนัประเทศ แต่ปัจจุบนัโอไดบะไดก้ลายมาเป็นเขตเศรษฐกิจอีกแห่งของประเทศ เน่ืองจากเตม็ไปดว้ยร้านคา้
กวา่ 150 ร้าน โซนอาหาร หา้งสรรพสินคา้ และอ่ืนๆ อีกมากมาย นอกจากนั้นยงัเต็มไปดว้ยสถานท่ีท่องเท่ียวหลากหลายดว้ยฝีมือ
ของมนุษย ์ไม่วา่จะเป็นสะพานสายรุ้ง เป็นตน้ ส่วนการเดินทางมาท่ีน่ีก็สะดวกสบาย จึงไม่แปลกหากท่ีน่ีคือสถานท่ีท่องเท่ียวสุด
ฮิตของนกัท่องเท่ียวทั้งในและต่างประเทศ 
 



 

 
และในบริเวณใกลก้ันท่านสามารถเดินไปถ่ายภาพคู่กบัแลนด์มาร์คเทพีเสรีภาพท่ีโอไดบะ ซ่ึงตั้ งอยู่บริเวณใกลเ้คียงห้างใน  
AQUA CITY Odaiba โดยมีววิทิวทศัน์ตดักบัสะพานสายรุ้งอยา่งสวยงาม ซ่ึงเทพีเสรีภาพนั้นทางการฝร่ังเศสไดส่้งใหก้บัทางญ่ีปุ่น 
เน่ืองในโอกาสฉลองความสมัพนัธ์อนัยาวนาน กวา่ 3 ศตวรรษระหวา่งญ่ีปุ่นกบัฝร่ังเศส ในปี ค.ศ.1998 จนเม่ือถึงเวลานาํกลบัไดมี้
การขอร้องไปยงัรัฐบาลฝร่ังเศสวา่อยา่ขนกลบัเลย แต่รัฐบาลฝร่ังเศสนั้นมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งขนกลบัเพราะเป็นตวัตน้แบบของ
เทพีเสรีภาพท่ีนิวยอร์ก จึงไดส้ร้างเทพีเสรีภาพตวัปัจจุบนัน้ีซ่ึงมีขนาดใหญ่กวา่ตวัตน้แบบแต่ก็ยงัเล็กกว่าเทพีเสรีภาพท่ีตั้งอยู่ท่ี
นิวยอร์ก และส่งมาใหใ้นปี ค.ศ.2000 นัน่เอง ดงันั้นเทพีเสรีภาพท่ีโอไดบะนั้นไม่ใช่ของท่ีทาํจาํลองข้ึนมา แต่เป็นของแทแ้น่นอน
จากฝร่ังเศส 
 

 
 



 

จากนั้นนาํท่านอิสระชอ้ปป้ิง ณ หา้งสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ของนาริตะ ห้างฯ ออิอน จสัโก้  ซ่ึงเป็นหา้งซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ 
มีทั้งโซนซุปเปอร์มาร์เก็ต โซนอาหาร ร้านขายยา เส้ือผา้แบรนด์ทอ้งถ่ิน ซ่ึงซ้ือของฝากก่อนกลบั อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม ้
และ หากท่านใดหลงไหลในรสชาดของคิทแคทชาเขียวสามารถหาซ้ือไดจ้ากท่ีน่ีไดเ้ลย 

คํา่  อสิระอาหารคํา่ ตามอธัยาศัย 
พกัที ่ MARROAD INTERNATIONAL NARITA HOTEL หรือเทยีบเท่าระดบัเดยีวกนั 
 

วนัทีห้่า  สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมอืง 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   ไดเ้วลาอนัสมควรนาํท่านสู่ สนามบินนาริตะ เพ่ือเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ 
11.00 น. เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI LION AIR เท่ียวบินท่ี SL301  

บริการอาหารว่าง พร้อมด้วยอาหารร้อน และเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง  
16.15 น. ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ 
 

**************************************** 
** หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทวัร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทุกคร้ังก่อนทาํการ 
ออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

*** ขอบพระคุณทุกท่านท่ีใชบ้ริการ *** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

อตัราค่าบริการ 

กาํหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ห้องละ 

2-3 ท่าน 
พกัเดี่ยวเพิม่ ราคไม่รวมตั๋ว 

05 – 09 มกราคม 2562 22,999 6,000 14,999 

06 – 10  มกราคม 2562 20,999 6,000 14,999 

07 – 11 มกราคม 2562 19,999 6,000 14,999 

08 – 12 มกราคม 2562 21,999 6,000 14,999 

09 – 13 มกราคม 2562 21,999 6,000 14,999 

10 – 14 มกราคม 2562 21,999 6,000 14,999 

11 – 15 มกราคม 2562 21,999 6,000 14,999 

12 – 16 มกราคม 2562 21,999 6,000 14,999 

13 – 17 มกราคม 2562 20,999 6,000 14,999 

14 – 18 มกราคม 2562 20,999 6,000 14,999 

15 – 19 มกราคม 2562 21,999 6,000 14,999 

16 – 20 มกราคม 2562 21,999 6,000 14,999 

17 – 21 มกราคม 2562 21,999 6,000 14,999 

18 – 22 มกราคม 2562 21,999 6,000 14,999 

19 – 23 มกราคม 2562 21,999 6,000 14,999 

20 – 24 มกราคม 2562 20,999 6,000 14,999 

21 – 25 มกราคม 2562 20,999 6,000 14,999 

22– 26 มกราคม 2562 21,999 6,000 14,999 

23 – 27 มกราคม 2562 21,999 6,000 14,999 

24 – 28  มกราคม 2562 21,999 6,000 14,999 

25 – 29 มกราคม 2562 21,999 6,000 14,999 

26 – 30 มกราคม 2562 21,999 6,000 14,999 

27 – 31 มกราคม 2562 20,999 6,000 14,999 

28 ม.ค. – 01 ก.พ. 2562 20,999 6,000 14,999 



 

29 ม.ค. – 02 ก.พ. 2562 21,999 6,000 14,999 

30 ม.ค. – 03 ก.พ. 2562 21,999 6,000 14,999 

31 ม.ค. – 04 ก.พ. 2562 21,999 6,000 14,999 

01 – 05กุมภาพนัธ์ 2562 21,999 6,000 14,999 

02 - 06 กุมภาพนัธ์ 2562 21,999 6,000 14,999 

03 - 07 กุมภาพนัธ์ 2562 20,999 6,000 14,999 

04 - 08 กุมภาพนัธ์ 2562 20,999 6,000 14,999 

05 - 09 กุมภาพนัธ์ 2562 24,999 6,000 16,999 

06 - 10 กุมภาพนัธ์ 2562 24,999 6,000 16,999 

07 - 11 กุมภาพนัธ์ 2562 24,999 6,000 16,999 

08 - 12 กุมภาพนัธ์ 2562 21,999 6,000 14,999 

09 - 13 กุมภาพนัธ์ 2562 21,999 6,000 14,999 

10 - 14 กุมภาพนัธ์ 2562 20,999 6,000 14,999 

11 - 15 กุมภาพนัธ์ 2562 20,999 6,000 14,999 

12 - 16 กุมภาพนัธ์ 2562 21,999 6,000 14,999 

13 - 17 กุมภาพนัธ์ 2562 21,999 6,000 14,999 

14 - 18 กุมภาพนัธ์ 2562 21,999 6,000 14,999 

15 - 19 กุมภาพนัธ์ 2562 26,999 6,000 18,999 

16 - 20 กุมภาพนัธ์ 2562 26,999 6,000 18,999 

17 - 21 กุมภาพนัธ์ 2562 21,999 6,000 14,999 

18 - 22 กุมภาพนัธ์ 2562 21,999 6,000 14,999 

19 - 23 กุมภาพนัธ์ 2562 21,999 6,000 14,999 

20 - 24 กุมภาพนัธ์ 2562 21,999 6,000 14,999 

21 - 25 กุมภาพนัธ์ 2562 21,999 6,000 14,999 

22 - 26 กุมภาพนัธ์ 2562 21,999 6,000 14,999 

23 - 27 กุมภาพนัธ์ 2562 21,999 6,000 14,999 

24 - 28 กุมภาพนัธ์ 2562 20,999 6,000 14,999 



 

25 ก.พ. – 01 มี.ค. 2562 20,999 6,000 14,999 

26 ก.พ. – 02 มี.ค. 2562 21,999 6,000 14,999 

27 ก.พ. – 03 มี.ค. 2562 21,999 6,000 14,999 

28 ก.พ. – 04 มี.ค. 2562 21,999 6,000 14,999 

01 - 05 มีนาคม 2562 22,999 6,000 14,999 

02 - 06 มีนาคม 2562 22,999 6,000 14,999 

03 - 07 มีนาคม 2562 21,999 6,000 14,999 

04 - 08 มีนาคม 2562 21,999 6,000 14,999 

05 - 09 มีนาคม 2562 22,999 6,000 14,999 

06 - 10 มีนาคม 2562 22,999 6,000 14,999 

07 - 11 มีนาคม 2562 22,999 6,000 14,999 

08 - 12 มีนาคม 2562 22,999 6,000 14,999 

09 - 13 มีนาคม 2562 22,999 6,000 14,999 

10 - 14 มีนาคม 2562 21,999 6,000 14,999 

11 - 15 มีนาคม 2562 21,999 6,000 14,999 

12 - 16 มีนาคม 2562 22,999 6,000 14,999 

13 - 17 มีนาคม 2562 22,999 6,000 14,999 

14 - 18 มีนาคม 2562 22,999 6,000 14,999 

15 - 19 มีนาคม 2562 22,999 6,000 14,999 

16 - 20 มีนาคม 2562 22,999 6,000 14,999 

17 - 21 มีนาคม 2562 21,999 6,000 14,999 

18 - 22 มีนาคม 2562 21,999 6,000 14,999 

19 - 23 มีนาคม 2562 22,999 6,000 14,999 
 
 

** ราคาเดก็อายุไม่เกนิ 2 ปี 10,000 บาท 
***ค่าบริการข้างต้น ยงัไม่รวมค่าทปิคนขับรถ หัวหน้าทวัร์ และมคัคุเทศก์ท้องถิ่น 

ท่านละ 1500 บาท /ทริป/ต่อท่าน*** 



 

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ต้องยกเลกิ 30 วนัก่อนการเดนิทางเท่านั้น ไม่เช่นนั้นทางบริษัทจะไม่คนืมดัจาํไม่ว่าด้วยกรณีใดๆทั้งส้ิน เพราะว่าทางบริษัท
ได้ทาํการจ่ายค่าตัว๋ไปให้กบัการสายการบินเรียบร้อยแล้ว โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทวัร์ทุกคร้ัง เพือ่ประโยชน์แก่ตวัท่านเอง  

 
การเดนิทางในแต่ละคร้ังจะต้องมผู้ีโดยสารจาํนวน 30 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจาํนวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเลื่อนการเดินทาง 
หรือเปลีย่นแปลงราคา 
กรุณาชําระมดัจาํ ท่านละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนมัดจําทั้งหมด  เนื่องจากทางบริษัทฯ ได้ชําระค่า
ตัว๋เคร่ืองบินเตม็ใบให้กบัสายการบินเป็นทีเ่รียบร้อย ยกเว้นค่าภาษีนํา้มนัทีย่งัมไิด้ชําระ ค่าทวัร์ส่วนทีเ่หลอื กรุณาชําระ 21 วนัก่อนการเดนิทาง 
 
หมายเหตุ 1. ตัว๋เมือ่ออกแล้ว ไม่สามารถรีฟันด์ได้ อนัเนื่องจากเงือ่นไขของสายการบิน 
 
 
 
 
 

 

 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พร้อมคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 
 ค่านํ้ าหนกักระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  ค่ารถรับ-ส่ง และนาํเท่ียวตามรายการ 
 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน  ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  
 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ    ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราคาบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่นให้กบัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพาํนักระยะสั้นในประเทศ
ญ่ีปุ่นไม่เกิน 15 วนั) **ถา้กรณีท่ีทางรัฐบาลประกาศใหก้ลบัมาใชว้ซ่ีา      ผูเ้ดินทางจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการทาํวซ่ีาเพ่ิม ท่านละ 1,700 บาท** 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าทาํหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าโทรศพัท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซกัรีด มินิบาร์ใน
หอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทวัร์ก่อนการใช้บริการ) 
 ค่าทปิคนขับรถ หัวหน้าทวัร์ และมคัคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1500 บาท /ทริป/ต่อท่าน 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่นให้กบัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพาํนักระยะสั้นในประเทศ
ญ่ีปุ่นไม่เกิน 15 วนั) 
 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศ
ญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่
เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้
 

1. ต ัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
2. สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศ

ญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 
3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ น (เชน่ คนรูจ้กั โรงแรม 

และอืน่ๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้



 

เงือ่นไขการชําระค่าบริการ 

1. นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งชาํระเงินมดัจาํเป็นเงินจาํนวน 10,000 บาทต่อท่านเพ่ือสาํรองท่ีนัง่  

2. นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งชาํระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 21 วนั กรณีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ชาํระ
เงิน หรือชาํระเงินไม่ครบภายในกาํหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่กรณีใดๆ ให้ถือวา่นกัท่องเท่ียวสละสิทธิการ
เดินทางในทวัร์นั้นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษทั ดงัน้ี วนัจนัทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. 

– 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยดุนกัขตัฤกษท่ี์รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็น

วนัหยดุทาํการของทางบริษทั 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีท่ีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี(ผูมี้ช่ือในเอกสารการจอง) 

จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษทัอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพ่ือแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษทัเป็นลายลกัษณ์
อกัษร ทางบริษทัไม่รับยกเลิกการจองผา่นทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล ์
หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษทัอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพ่ือทาํเร่ืองขอรับเงินคา่บริการคืน โดยแนบหนงัสือมอบอาํนาจพร้อม
หลกัฐานประกอบการมอบอาํนาจ หลกัฐานการชาํระเงินค่าบริการต่างๆ และหนา้สมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้าํเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดย
มีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

1. ยกเลิกก่อนวนัเดินทาง 30 วนั คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการท่ีชาํระแลว้  
2. ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของเงินค่าบริการ 
3. ยกเลิกก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีชาํระแลว้ทั้งหมด 

ทั้งน้ี ทางบริษทัจะหักค่าใชจ่้ายท่ีไดจ่้ายจริงจากค่าบริการท่ีชาํระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการนาํเท่ียวให้แก่นักท่องเท่ียว เช่น การ
สาํรองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการันตีมดัจาํหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาลาํ Charter Flight หรือ Extra Flight กบัสายการบิน หรือผ่าน
ตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํหรือค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษทั ดงัน้ี วนัจนัทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. 
– 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยดุนกัขตัฤกษท่ี์รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็น
วนัหยดุทาํการของทางบริษทั 

5. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนกัท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  
 
เงือ่นไขและข้อกาํหนดอืน่ๆ 

1. ทวัร์น้ีสาํหรับผูมี้วตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียวเท่านั้น 
2. ทวัร์น้ีเป็นทวัร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการ

เขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษทัจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 
3. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ 15 ท่าน โดยจะแจง้ให้กบันกัท่องเท่ียวหรือ

เอเจนซ่ีทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนการเดินทางสาํหรับประเทศท่ีไม่มีวซ่ีา  และอยา่งนอ้ย 10 วนัก่อนการเดินทางสาํหรับประเทศท่ีมี



 

วซ่ีา  แต่หากทางนกัท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะชาํระค่าบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ท่ีทางบริษทักาํหนดเพ่ือให้
คณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกลุ คาํนาํหนา้ช่ือ เลขท่ีหนงัสือเดินทาง และอ่ืนๆ 
เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิไดส่้งหนา้หนงัสือเดินทางใหก้บัทางบริษทัพร้อมการชาํระเงินมดัจาํ 

5. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ 
วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี บริษทัจะคาํนึงถึงความปลอดภยัของนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นสาํคญั 

6. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ่้ายใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของนักท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิดจากความผิดของทาง
บริษทั เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยดุงาน การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ 
เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวสิยัอ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีคาํนวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษทัเสนอราคา ดงันั้น ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการปรับ
ราคาค่าบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกนัภยัสาย
การบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอาํนาจในการใหค้าํสญัญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อาํนาจของ
บริษทักาํกบัเท่านั้น  

 
ข้อแนะนําก่อนการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะนาํติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และรวมกนัทุกช้ินไม่เกิน 1,000 
มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนาํออกมาให้เจา้หนา้ท่ีตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย ์อนุญาตให้ถือได้
ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถา้ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกวา่ท่ีกาํหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่านั้น  
 
2. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้ง
เคร่ืองบินเท่านั้น  
3. ประเทศญ่ีปุ่น มีกฎหมายหา้มนาํผลิตภณัฑท่ี์ทาํมาจากพืช และเน้ือสตัวทุ์กชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผกั ผลไมส้ด  ไข่ เน้ือสัตว ์ไส้กรอกฯ เพ่ือเป็นการ
ป้องกนัโรคติดต่อท่ีจะมาจากส่ิงเหล่าน้ี หากเจา้หนา้ท่ีตรวจพบ จะตอ้งเสียค่าปรับในอตัราท่ีสูงมาก 

  
 
 


