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     โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพฯ สนามบนิดอนเมอืง-สนามบนินารติะ 
(XW102: 02.20-10.25+1) 

    

2 สนามบนินารติะ-วัดอาซากสุะ-ถนนนากามเิซะ-ผา่นชม
โตเกยีวสกายทร-ีหบุเขาโอวาคดุาน-ิชอ้ปป้ิงเอา้ทเ์ลต 
โกเทมบะ (อาบน า้แรธ่รรมชาต+ิบฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ)์ 
 

   FUJIBO HOTEL  
หรอืระดบัเดยีวกนั 

3 ลานสกฟีจูเิท็น-พธิชีงชาแบบคนญีปุ่่ น-เมอืงคามาครุะ 
พระใหญไ่ดบสุ-ึโยโกฮามา่-พพิธิภณัฑร์าเมน 
 

   TOYOKO INN HOTEL 
หรอืระดบัเดยีวกนั 

4 กรงุโตเกยีว-ศาลเจา้เมจ ิชอ้ปป้ิงยา่นฮาราจกุ-ุชอ้ปป้ิง
ยา่นชนิจกู-ุโอไดบะ-ไดเวอรซ์ติี ้โตเกยีว พลาซา่ 

   TOYOKO INN HOTEL 
หรอืระดบัเดยีวกนั 

5 วัดนารติะซนั-สนามบนินารติะ-สนามบนิดอนเมอืง 

กรงุเทพฯ (XW101: 13.55-18.25) 
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วนัที ่1 กรงุเทพ-สนามบนิดอนเมอืง 
23.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคาร 1 ช ัน้ 3 อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอรส์ายการ

บนินกสกูต๊ (XW) สนามบนิดอนเมอืง พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวย
ความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอนิ และหัวหนา้ทัวรใ์หค้ าแนะน าเพือ่เตรยีมความพรอ้มกอ่นออก
เดนิทาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที ่2 สนามบนินารติะ-วดัอาซากสุะ-ถนนนากามเิซะ-ผา่นชมโตเกยีวสกายทร-ีหบุเขา
โอวาคดุาน-ิชอ้ปป้ิงเอา้ทเ์ลต โกเทมบะ (อาบน า้แรธ่รรมชาต+ิบฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ)์ 

02.20 น. ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตนิารติะ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายบนิ NOK SCOOT 
เทีย่วบนิที ่XW102 

 
ไมม่บีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ (แตม่จี าหนา่ยบนเครือ่ง) 

 (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 6.15 ช ัว่โมง)  
 

** ส าคญัมาก!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นญุาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั 
ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั ** 

 
10.25 น.   เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาต ินารติะ ประเทศญีปุ่่ น (เวลาทีญ่ ีปุ่่ นเร็วกวา่ประเทศไทย 

2 ช ัว่โมง) หลงัจากผา่นข ัน้ตอนศุลกากร กรุณาปรบันาฬกิาของทา่นเพือ่ความสะดวกใน
การนดัหมายเวลา 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนับนรถแบบเบนโตะญีปุ่่ น (1) 

น าท่านเดนิทางสู ่“มหานครโตเกยีว” เพือ่นมัสการเจา้แมก่วนอมิทองค า ณ “วดัอาซากสุะ” วัดที่
ไดช้ือ่ว่าเป็นวัดที่มคีวามศักดิส์ทิธิ ์และไดรั้บความเคารพนับถือมากที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงโตเกยีว 

http://bit.ly/2NMk5YE
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ภายในประดษิฐานองคเ์จา้แม่กวนอมิทองค าทีศ่ักดิส์ทิธิ ์ขนาด 5.5 เซนตเิมตร มักมผีูค้นมากราบ
ไหวข้อพรเพือ่ความเป็นสริมิงคลตลอดทัง้ปี ประกอบกับภายในวัดยังเป็นทีต่ัง้ของโคมไฟยักษ์ทีม่ี
ขนาดใหญ่ทีส่ดุในโลกดว้ยความสงู 4.5 เมตร ซึง่แขวนหอ้ยอยู่ ณ ประตูทางเขา้ทีอ่ยู่ดา้นหนา้สดุ
ของวัด ทีม่ชี ือ่วา่ “ประตฟู้าค ารณ” และถนนจากประตเูขา้สูต่ัววหิารทีป่ระดษิฐานเจา้แมก่วนอมิทอง
ค า มชีือ่วา่ “ถนนนากามเิซะ” ซึง่เป็นทีต่ัง้ของรา้นคา้ขายของทีร่ะลกึพืน้เมอืงตา่งๆ มากมาย อาท ิ
ขนมนานาชนดิ ของเลน่ รองเทา้ พวงกญุแจทีร่ะลกึ ฯลฯ ใหทุ้กท่านไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากของที่
ระลกึ และท่านสามารถเดนิไปถ่ายรูปคู่กับหอคอยทีส่งูที่สุดในโลก“หอคอยโตเกยีวสกาย ทร”ี
(Tokyo Sky tree) แลนดม์ารก์แห่งใหมข่องกรุงโตเกยีว ณ รมิแม่น ้าสุมดิะ (ไมร่วมคา่ข ึน้

หอคอย)  

 
 
 
 
 
 
 
 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่หุบเขาโอวาคดุาน ิหรอื หบุเขานรก ชมบอ่น ้าแร่ก ามะถันทีส่ามารถตม้ไข่

ใหส้กุ ดว้ยอณุหภมู ิ97 องศาเซลเซยีส ชมิไขด่ า ทีเ่ชือ่กันวา่ เมือ่กนิไขด่ า 1 ฟอง จะท าใหม้อีายยุนื

ยาว ขึน้ 7 ปี และน าท่านเดนิทางสู ่โกเท็มบะ แฟคทอรี ่เอา้ทเ์ล็ต ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงอยา่งจใุจกับ
สนิคา้แบรนดเ์นม รวมไปถงึสนิคา้น าเขา้และสนิคา้แบรนดญ์ีปุ่่ นมากมาย เชน่ MK MICHEL KLEIN, 

MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY, DIFFUSIONE TESSILE ฯลฯ ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้กระเป๋า 

ไฮไซ BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL,TUMI,GAP, ARMANY ฯลฯ เลอืกดูเครือ่งประดบั และ

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

HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ หรือ เลือกซื้อสินค้าส าหรบั

คณุหน ูAIGLE, BANDAI ASOBI, HAKKA KIDS และสนิคา้อืน่ๆ อกีมากมาย  

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร ของโรงแรม เมน ูบฟุเฟตข์าปยูกัษ ์(2) 

พกัทีโ่รงแรม FUJI BOU หรอืระดบัเดยีวกนั  

ใหท้่านไดผ้่อนคลายกบัการ แช่น า้แรธ่รรมชาต ิเชือ่ว่าถา้ไดแ้ช่น ้าแร่แลว้ จะท าใหผ้วิพรรณ

สวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขี ึน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที ่3 ลานสกฟีจูเิท็น-พธิชีงชาแบบคนญีปุ่่ น-เมอืงคามาครุะ-พระใหญไ่ดบสุ ึ
               โยโกฮามา่-พพิธิภณัฑร์าเมน 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (3) 
จากนัน้เดนิทางไปที ่ฟจูเิท็น สกรีสีอรท์ เป็นลานสกทีีม่ชี ือ่เสยีง และมฉีากหลังเป็นภเูขาไฟฟจูทิี่
สวยงาม ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกับการเลน่กระดานเลือ่นกับลานหมิะขาวโพลนและยังมกีจิกรรม
นอกเหนอืจากการเลน่สกมีากมาย (ราคาทวัรไ์มร่วมคา่เชา่ชุดอปุกรณ์และชุดส าหรบัเลน่
กจิกรรมตา่งๆ) (สกจีะเปิดใหบ้รกิารหรอืไม ่ข ึน้อยูก่บัสภาพภมูอิากาศ) กรณีทีล่านสกไีม่
เปิดใหบ้รกิาร ทางทวัรข์อสงวนสทิธิน์ าพาทกุทา่นเดนิทางไปยงัหมูบ่า้นน 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) 
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  จากนั้นน าท่านสัมผัสประสบการณ์ พธิชีงชาแบบญีปุ่่ น ใหท้่านไดเ้รียนรูแ้ละสัมผัสวธิกีารชงชา
แบบคนญีปุ่่ น และอสิระใหท้่านเลอืกซือ้สนิคา้ราคาถูกตามอัธยาศัย บรเิวณดา้นหลังของรา้น ท่าน
สามารถชมววิทวิทัศนข์องทะเลสาบคาวากจูโิกะและมภีเูขาไฟฟจูทิีส่วยงามอยู่เบือ้งหลัง  

เทีย่ง รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคารดว้ยเมน ูป้ิงยา่งสไตลญ์ีปุ่่ น (4) 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมอืงคามาคุระ ตั ้งอยู่ในจังหวัด  Kanagawa เมืองนี้นอกจากจะมี
ประวัตศิาสตรย์าวนานหลายรอ้ยปี ยังมคีวามส าคัญกับญีปุ่่ นในอดตีอย่างมาก โดยเฉพาะบทบาทที่
โดดเดน่ในดา้นการเมอืง เป็นอดตีศนูยก์ลางทางการเมอืงของญีปุ่่ น เมอืงคะมะครุะแหง่นี้ ยังคงยนื
หยัดเป็นศนูยก์ลางทางการเมอืงของประเทศใหก้ับเมอืงหลวงอยา่งเกยีวโตสบืมา ทุกวันนี้ ถงึแมจ้ะ
ไมไ่ดม้บีทบาทหนา้ทีเ่ดมิ แตย่ังคงเป็นเมอืงทีม่คีวามส าคัญในการท่องเทีย่วของญีปุ่่ น ถงึกับขนาน
นามใหค้ะมะคุระ เป็นเมอืงพี่เมอืงนอ้งของเกยีวโต น าท่านชม พระใหญไ่ดบุทส ึซ ึง่เป็นรูปปั้นที่
ใหญท่ีส่ดุเป็นอันดับ 2 ของญีปุ่่ น รองจากองคโ์ตทีว่ัดโทไดจ ิเมอืงนาระ บรเิวณทีต่ัง้ของ Daibutsu 
นัน้เดมิทเีป็นทีต่ัง้ของวัด Kōtokuin วัดแห่งนี้สรา้งขึน้ตัง้แต่ปี 1252 แต่ไดเ้กดิความเสยีหายหลาย
ครั้งจากไตฝุ้่ น และเสียหายมากที่สุดจากเหตุการ์ณสนึามิ เมื่อปี 1495 ท าใหต้ัวอาคารวัดนั้น
พังทลายหายไป เหลือเพียงแต่องค์พระ Daibutsu อยู่ท่ามกลางซากปรักหักพัง สรา้งความ
ประหลาดใจใหก้ับชาวญีปุ่่ น และเลือ่มใสในความศักดิส์ทิธิข์องท่านทีไ่ดป้กปักรักษาเมอืงคะมะครุะ
ตลอดมา 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากน ัน้น าท่านเดนิทางสู ่พพิธิภณัฑร์าเมนชนิโยโกฮามา่ ซึง่รวมเรื่องราวทุกอย่างเกีย่วกับ     
ราเมนไม่วา่จะเป็นประวัต ิความเป็นมา, ชนดิของราเมน ในชัน้แรกของพพิธิภัณฑนั์น้จะเป็นประวัต ิ

ของราเมนในประเทศญีปุ่่ นมกีารจัดแสดงเสน้ราเมน น ้าซปุ ทอ้ปป้ิง รวมถงึชามใสร่าเมนหลากหลาย
ชนดิ สว่นในชัน้ทีส่องนัน้ จะมกีารจัดบรรยากาศจ าลองของถนนและอาคารบา้นเรือ่งของชติามาช ิ
(Shitamachi) เมอืงเกา่ของโตเกยีว ซึง่เป็นเมอืงทีร่าเมนไดรั้บความนยิมอยา่งรวดเร็ว และจะมรีา้น
ขายราเมนทีม่ชี ือ่เสยีงอยูป่ระมาณ 9 รา้นใหนั้กทอ่งเทีย่วไดล้องชมิ และหากใครอยากจะทานราเมง
หลายๆรา้น ก็สามารถสัง่แตล่ะชามเป็นไซสเ์ล็กได ้ 

เทีย่ง อสิระรบัประทานอาหารตามอธัยาศยั ใหท้า่นเลอืกลิม้ลองราเมนหลากหลายเมน ู 
พกัทีโ่รงแรม TOYOKO INN HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั  
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วนัที ่4 กรงุโตเกยีว-ศาลเจา้เมจ-ิชอ้ปป้ิงยา่นฮาราจกุ-ุชอ้ปป้ิงยา่นชนิจกู-ุโอไดบะ  
               ไดเวอรซ์ติ ี ้โตเกยีว พลาซา่ 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (5) 

จากนัน้เดนิทางไปยังศาลเจา้เมจ ิ(Meiji Jingu) ซึง่อยูใ่กล ้ๆ กับสถานฮีาราจกู ุเป็นศาลเจา้ในศาสนา
ชนิโต ทีส่รา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1920 เพือ่เป็นอนุสรณ์สถานแดด่วงวญิญาณของสมเด็จพระจักรพรรดเิม
จ ิและสมเด็จพระจักรพรรดนิีโชเก็ง ตามความเชือ่ของศาสนาชนิโต โดยศาลเจา้แหง่นี้ถูกสรา้งเพือ่
อทุศิใหก้ับจักรพรรดเิมจแิละพระมเหสใีนยคุสมัยกอ่น ภายหลังเมือ่ในระหวา่งชว่งสงครามโลกครัง้ที่
สอง ศาลเจา้เมจไิดถู้กท าลายลง แตก็่ไดม้กีารบรูณะและสรา้งขึน้มาใหมจ่นถงึปัจจุบันนี้ จากความ
ศักดิส์ทิธิแ์ละบรรยากาศทัง้หลายทีเ่ต็มไปกลิน่อายมนตรข์ลังจงึท าใหย้ังเป็นศาลเจา้ทีม่ชี ือ่เสยีงใน
การจัดงานแตง่งานแบบชนิโตดัง้เดมิมากๆเลยทเีดยีว 
เรยีกไดว้า่ถา้มาแลว้โชคดอีาจจะไดเ้ห็นพธิกีารหรือ
บ่าวสาวที่แต่งชุดแต่งงานสไตลญ์ี่ปุ่ นแท ้ๆ ก็เป็นได ้
ส าหรับบรรยากาศภายในศาลเจา้นั้นแมจ้ะอยู่ใน
แหลง่พลกุพลา่น แตก็่ร่มรืน่ไปดว้ยตน้ไมส้งูใหญ่ จน
เหมอืนกับคนละโลกกับภายนอกศาลเจา้ จากนัน้น า
ท่านไปชอ้ปป้ิงย่านฮาราจูกุ ฮาราจูกุนั้นไม่ใช่แค่
ศู นย์ ร วมของวั ย รุ่ นที่ ช อบแต่ งหน ้า แต่ ง ตั ว มี
เอกลักษณ์จนอาจเรยีกไดว้า่หลดุโลกอยา่งทีเ่รารูจั้ก
เท่านัน้ ปัจจุบันฮาราจูกุคอืย่านหนึง่ทีต่ัง้อยู่ใจกลาง
โตเกียว ซึ่งที่นี่ไม่เพียงแค่เป็นแหล่งรวมรา้นคา้
เท่านัน้ แต่รอบๆบรเิวณยังมสีวนสาธารณะ และถนน
เสน้ใหญส่ไตลต์ะวันตกแบบ Champs-Elysees เขา้ไวด้ว้ยกันไดอ้ย่างลงตัว และถนนทีข่ ึน้ชือ่ทีส่ดุ
ในยา่นฮาราจกูนัุน้ คอืถนนทาเคะชติะทีอ่ยูต่รงขา้มสถานฮีาราจกูน่ัุนเอง 

เทีย่ง อสิระรบัประทานอาหารเทีย่งตามอธัยาศยั เพือ่ใหท้า่นใชเ้วลาอยา่งคุม้คา่ชอ้ปป้ิง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนัน้น าทา่นสู ่ยา่นชอ้ปป้ิงชนิจกุ ุใหท้า่นอสิระและเพลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมายและ 
เครือ่งใช ้ไฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูปดจิติอล นาฬกิา เครือ่งเลน่เกมส ์หรอืสนิคา้ทีจ่ะเอาใจคณุผูห้ญงิดว้ย 
กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้ แบรนดเ์นม เสือ้ผา้แฟชัน่สส าหรับวยัรุน่ เครือ่งส าอางยีห่อ้ดังของญีปุ่่ นไมว่า่
จะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอืน่ๆ อกีมากมายและพาไปชอ้ปป้ิงปิดทา้ยที่ย่าน
โอไดบะ (Odaiba) ซึง่เป็นเกาะรวมศนูยก์ลางความบันเทงิ ของเมอืงโตเกยีว เมอืงหลวงในปัจจบุัน
ของญีปุ่่ น โอไดบะ เป็นเกาะทีม่นุษยส์รา้งขึน้เอง โดยการน า ดนิ ทราย มาถม ทะเล ใหเ้กดิขึน้เป็น
เกาะขึน้มาตัง้แต่ปี ค.ศ. 1850 สรา้งกันมาเป็นรอ้ยปีเลยทเีดยีว เกาะนี้เป็นเกาะทีแ่สดงใหเ้ห็นถงึ 
วสิัยทัศน์ และศักยภาพของชาวญีปุ่่ น ทีส่ามารถสรา้ง สิง่ทีเ่ป็นไปไมไ่ดใ้หเ้ป็นไปไดข้ ึน้มา อสิระให ้
ท่านชอ้ปป้ิง หา้งสรรพสนิคา้ไดเวอรซ์ติ ีโ้ตเกยีว (DiverCity Tokyo Plaza) ภายในมีรา้นคา้ 
รา้นอาหาร และแหล่งบันเทงิ จุดโดดเด่นทีสุ่ดของหา้งแห่งนี้คอื หุ่นยนตก์ันดัม้ทีต่ัง้ตระหง่านอยู่
ดา้นหนา้ ในตอนกลางคนืจะมเีอฟเฟคแสงไฟสอ่งหุ่นยนต ์เสยีงประกอบ และขยับหัวได ้น่าตืน่ตา

ตืน่ใจไมน่อ้ย หากใครทีช่ ืน่ชอบการต์นูกันดัม้เป็นพเิศษ ยังมนีทิรรศการเล็กๆอยูบ่นชัน้ 7 อกีดว้ย 

เย็น  อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั เพือ่ใหท้า่นใชเ้วลาอยา่งคุม้คา่ชอ้ปป้ิง 
พกัทีโ่รงแรม TOYOKO INN HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั  

 
วนัที ่5 วดันารติะซนั-สนามบนินารติะ-กรงุเทพ 
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เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (6) 
  น าทา่นเดนิทางสู ่วัดนารติะซันเป็นวัดประจ าเมอืงนารติะ ตัง้อยู่บนเนนิเขาใจกลางเมอืงนารติะ มี

ประวัตวิา่ก่อตัง้ในปี 940 ซึง่รวมๆแลว้ถอืวา่อยู่มายาวนานเกนิพันปี แน่นอนวา่ตัวอาคารไม่ใช่ของ
ดัง้เดมิจากพันปีกอ่น ตัวอาคารแมจ้ะถูกบรูณะและสรา้งใหมม่าหลายครัง้แลว้แตก็่สวยงามมากๆและ
ไดรั้บการบันทกึเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศญีปุ่่ น วัดแห่งนี้ศักดิส์ทิธิม์ากโดยเฉพาะเรือ่ง
การขอพรใหป้ลอดภัย แคลว้คลาดจากอบุัตเิหตตุ่างๆ หรอืจะขอพรดา้นความรัก การงาน และเรือ่ง

ท่ัวไป  

 

 

 

 

 

 

 สมควรแกเ่วลาน าทานเดนิทางสู ่สนามบนินารติะ  
13.55 น. ออกเดนิทางกลับ กรงุเทพฯ โดยสายบนินกสกูต๊ เทีย่วบนิที ่XW101 (ใชร้ะยะเวลาในการ

เดนิทางประมาณ 6.50 ช ัว่โมง)  ไมม่บีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ  
(แตม่จี าหนา่ยบนเครือ่ง) 

18.25 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ 

........................................ 
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 และคา่ภาษีน ้ามัน  
 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   
 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  
 ค่าเบีย้ประกันอุบัตเิหตุในการเดนิทางท่องเทีย่ว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตาม

กรรมธรรม)์ 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
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 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกั
รดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

 ค่าธรรมเนียมวซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซี่าอกีครัง้ (เนื่องจากทาง
ญีปุ่่ นไดป้ระกาศยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้
ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั) 

 หากในภายหลังทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศใหย้ืน่วซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิม่ 2,000 บาท 
ส าหรับการยืน่รอ้งขอวซีา่ 

 คา่ธรรมเนยีมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่
เกนิขนาดมาตรฐาน 

 คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 
 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิขาไป 20 กก. // ขากลับ 20 กก.) 

 คา่ทปิคนขับรถ และไกดท์อ้งถิน่(ถา้ม)ี ท่านละ 1500 บาท/ทรปิ ช าระทีส่นามบนิใน
วนัเชค็อนิ (คา่ทปิหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 

 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ/ใบก ากับภาษี) 
 

เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 
 กรณุาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนักอ่นการเดนิทาง และกรณุาเตรยีมเงนิมัดจ า 15,000 บาท พรอ้ม

กับเตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 1 วนั หลังจากท าการจองแลว้ 
 การช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบรษัิทฯ จะเรียกเก็บก่อนเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน ท่านควร

จัดเตรยีมคา่ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นก าหนด เนื่องจากทางบรษัิทตอ้งส ารองคา่ใชจ้่ายในสว่นของค่าที่
พักและตั๋วเครือ่งบนิ มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

 หากทา่นทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจังหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่กอ่นออก
บัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่ใชจ้่าย
ทีเ่กดิขึน้ รวมถงึการลา่ชา้ของสายการบนิระหวา่งประเทศ 

 หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มโีรคประจ าตัว หรือไม่
สะดวกในการเดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ชั่วโมงตดิตอ่กัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแล
สมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะ
ทัวรทั์ง้หมด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 

 ไม่สามารถยกเลกิได ้เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงนิทัง้หมด (แต่สามารถเปลีย่นชื่อผู ้
เดนิทางไดต้ามก าหนดของแตล่ะสายการบนิกอ่นการเดนิทาง) 

 
คา่ธรรมเนยีมในกรณีระบทุีน่ ัง่ 
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- ผูโ้ดยสารสามารถ upgrade ทีน่ั่งแบบ Super หรอื Stretch ไดโ้ดยมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ (โปรดแจง้ล่วงหนา้
ก่อน 7 วันท าการ) และไม่อนุญาตใหเ้ด็กทารกและผูพ้กิาร น่ังที่น่ังแถวที่ 31H/31J/31K, 61A/61B/61C, 
61H/61J/61K 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คา่ธรรมเนยีมในการเพิม่น า้หนกักระเป๋า (กรณีลกูคา้ตอ้งการซือ้เพิม่) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สายการบนิจะจ ากดัน า้หนกัสงูสดุไมเ่กนิ 32 กโิลกรมัตอ่ชิน้ 

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

 
หมายเหต ุ
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 5 วนั ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุป๊ไดอ้ย่าง
นอ้ย 30 ทา่น ในกรณีนีบ้รษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ ัง้หมด หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ ี ้เม ือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยัจนไมอ่าจ
แกไ้ขได ้และจะไมร่บัผดิชอบใด  ๆในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยี หรอืไดร้บับาดเจ็บทีน่อกเหนอืความรบัผดิชอบ
ของหวัหนา้ทวัรแ์ละอบุตัเิหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การจราจร, การนดัหยุดงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การจลาจล
ตา่งๆ  เป็นตน้ 
กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่มว่า่เหตุผล
ใดๆ ก็ตามทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการ ไม่คนืค่าทวัรท์ ัง้หมด หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใช้งาน
เหลอือยู ่ไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน  
 

 จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ น
ไมเ่กนิ 15 วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธรุกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารใน
ขัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยันการมคีณุสมบัตกิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดังตอ่ไปนี้ 

 ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
 สิง่ทีย่นืยันวา่ท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ นได ้

(เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้) 
 ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 
 ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 
 คณุสมบัตกิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรับกรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
 หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน  
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 กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบัตกิาร
พ านักระยะสัน้ 

 ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วนั 
 เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถูกสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ให ้

เขา้ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

หมายเหต ุ: กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้ง
และความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาค่าบรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไม่ถงึ 30 
ทา่น  

 ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บค่าน ้ามันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมีการปรับขึน้ก่อนวัน
เดนิทาง  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  
 บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การ

ประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอื
ความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

 บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, 
เกดิจากการโจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

 เมื่อท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านได ้
ยอมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

 รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่
พักในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุน
โปรแกรม  

 การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผู ้
สบูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับความ
พรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกันได ้  

 กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7 วนั
กอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้(วลีแชรม์คีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ โปรด
สอบถามขอ้มลูจากเซลล)์ 

 มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากับเทา่นัน้ 

 ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกับตัวแทนตา่งๆ ใน
กรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้
เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิ
กฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

 กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ 
ขอสงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คือ 1 หอ้งพักคู่ และ 1 หอ้งพักเดี่ยว โดยไม่
คา่ใชจ้า่ยเพิม่  

 สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ 
อาจท าใหเ้วลาในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และ
คนขัยรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ด ้
ทอ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

 บรกิารน ้าดืม่ท่านวันละ 1ขวด ต่อคนต่อวันเริม่ในวันที ่2 ของการเดนิทาง ถงึวันที ่3 ของการเดนิทาง 
การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชั่วโมง 
ในวันนั้นๆ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้
ข ึน้อยูก่ับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาท่องเทีย่ว
ตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 
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