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อาบน า้แรธ่รรมชาต ิดนิเนอรข์าปยูกัษ ์FREE WIFI ON BUS 

มนี า้ด ืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 
หากทา่นมคีวามจ าเป็นจะตอ้งซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เพือ่บนิไปและกลบัจากกรุงเทพฯ กรุณาสอบถามเทีย่วบนิ

เพือ่ยนืยนักบัทางเจา้หนา้ทีก่อ่นท าการจองและขอความกรุณาใหท้า่นซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิประเภททีส่ามารถเลือ่นวนัและ

เวลาเดนิทางได ้อนัเนือ่งมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการบนิ ไมว่า่จะเป็นการยกเลกิเทีย่วบนิ การลา่ชา้
ของสายการบนิ การยุบเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง ซึง่ สายการบนิพจิารณาสถานการณ์

แลว้พบวา่อยูเ่หนอืการความคมุของทางสายการบนิ หรอืจะเป็นเหตผุลเชงิพาณิชย ์หรอืเป็นเหตุผลดา้นความปลอดภยั 
ดงัน ัน้เหตุผลเหลา่นี ้อยูเ่หนอืการควบคุมของบรษิทัฯ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมร่บัผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ 

ท ัง้ส ิน้ อนึง่ บรษิทัฯ จะคอนเฟิรม์กรุป๊ประมาณ 7-10 วนักอ่นเดนิทาง ขออภยัในความไมส่ะดวก 

 

วนัที ่1  กรงุเทพ-สนามบนิดอนเมอืง 

22.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคาร 1 ช ัน้ 3 อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอร ์
สายการบนินกสกู๊ต (XW) สนามบนิดอนเมอืง พบเจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯ คอยใหก้าร
ตอ้นรับและอ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอนิ และหัวหนา้ทัวร์ใหค้ าแนะน าเพื่อ
เตรยีมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพฯ ดอนเมอืง - สนามบนินารติะ     

2 โตเกยีว-อทุยานแหง่ชาตฮิาโกเน-่ลอ่งเรอืทะเลสาบอา
ช-ิโอวาคดุาน ิอาบน า้แรธ่รรมชาต+ิบฟุเฟ่ตข์าป ู

   FUJIBOU HOTEL  

หรอืเทยีบเทา่   

 

3 ภเูขาไฟฟจูชิ ัน้ 5-ศนูยพ์พิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว-
โตเกยีว-วดัอาซากซุะ-รา้น AKA จวิเวอรร์ ี ่ชอ้ปป้ิงชนิจู
ก ุ 

   NARITA HOTEL  

หรอืเทยีบเทา่ 

4 อสิระทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยัหรอืเลอืทวัรเ์สรมิดสินยี ์
แลนด ์

   NARITA HOTEL  

หรอืเทยีบเทา่ 

5 วดันารติะซนั-รา้นดองกี-้หอ้งออิอนมอลล-์สนามบนินาริ
ตะ กรงุเทพฯ 
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บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

วนัที ่2  สนามบนินารติะ-ทะเลสาบฮาโกเน-่ลอ่งเรอืโจรสลดั-โอวาคดุาน ิ 
*** อาบน า้แรเ่ชอ่อนเซ็น+บฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ ์*** 

 

02.45 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาต ินารติะ ประเทศญี่ปุ่ น โดยสายบิน NOK 
SCOOT เทีย่วบนิที ่XW102 

 
ไมม่บีรกิารอาหารบนเครือ่งบนิ แตม่จี าหนา่ย.. 

(ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 6.15 ช ัว่โมง) 
 

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

10.25 น.   เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาต ินารติะ ประเทศญีปุ่่ น (เวลาทีญ่ ีปุ่่ นเร็วกว่า
ประเทศไทย 2 ช ัว่โมง) หลงัจากผ่านข ัน้ตอนศุลกากร กรุณาปรบันาฬกิาของท่าน
เพือ่ความสะดวกในการนดัหมายเวลา 
จากนั้นเดนิทางสู่ วนอุทยานแห่งชาต ิฮา
โกเน่ สถานที่ท่องเที่ยวที่ไดรั้บความนิยม 
โดยเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาต ิฟูจ-ิ
ฮาโกเน่-อสิ ึทีผู่ม้าเยอืนสามารถชืน่ชมความ
งามแห่งธรรมชาติ และดอกไมน้านาพันธุ์
หลากสสีันที่เบ่งบานตลอดทัง้ปี ทวิทัศน์ที่
สวยงามหลากหลาย รวมไปถงึภูเขาไฟฟูจ ิ
ทะเลสาบอะช ิและ โอวาคุดาน ิฮาโกเน่ยังมี
ชือ่เสยีงในเรื่องของการเป็นแหล่งน ้าพุรอ้น 
ทีแ่ปลกไปกวา่นัน้คอื มจี านวนน ้าพุรอ้นมาก
ถงึ 17  แห่ง น าท่าน ล่องเรอืโจรสลดั ที่
ทะเลสาบอาช ิทะเลสาบที่ก่อตัวจากลาวา
ของภูเขาไฟฟูจิ หากวันใดอากาศสดใส ท่านจะไดส้ัมผัสกับทัศนียภาพอันงดงามของ

ทะเลสาบทีม่ภีเูขาไฟฟจูเิป็นฉากหลัง  

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนับนรถ แบบเบนโตะสไตลญ์ีปุ่่ น (1) 

น าท่านเดนิทางสู ่หุบเขาโอวาคดุาน(ิOwakudani) ทีเ่กดิจากการระเบดิของภเูขาไฟฮา

โกเน่เมือ่ประมาณ 3,000 ทีแ่ลว้ ปัจจบุันนัน้ภเูขาไฟนีย้ังคงไมด่ับ จงึท าใหม้บีอ่น ้ารอ้นและถา้

ก ามะถันหลงเหลอือยู ่และทีห่บุเขานี้ยังมองเห็นภเูขาไฟฟจูอิกีดว้ย แนะน าใหท้่านชมิไขด่ า 

http://bit.ly/2NMk5YE
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ซึง่เป็นไขท่ีด่า้นนอกของเปลอืกไขจ่ะเป็นสดี าเนื่องจากถูกแร่ก ามะถัน มคีวามเชือ่วา่เมือ่ทาน

ไขด่ า 1 ลกู จะมอีายยุนืขึน้ 7 ปี 

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

 พกัที ่FUJI BOU HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั  จากน ัน้ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการ  

 แชน่ า้แรอ่อนเซ็นธรรมชาต ิเชือ่วา่ถา้ไดแ้ชน่ า้แรแ่ลว้ จะท าใหผ้วิพรรณสวยงามและ

ชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขี ึน้ 

 

 

 

 

 

วนัที ่3 ภเูขาไฟฟจูชิ ัน้ 5-ศนูยพ์พิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว-โตเกยีว-วดัอาซากซุะ- 
                    รา้น AKA JEWELRY-ชอ้ปป้ิงชนิจกู ุ

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

 น าท่านเดนิทางสู ่ภูเขาไฟฟูจ ิที่มคีวามสูงเหนือจากระดับน ้าทะเล 3,776 เมตร ภูเขาที่มี

ชือ่เสยีงเป็นทีรู่จั้กไปท่ัวโลกในเรือ่งความสวยงามทีธ่รรมชาตไิดม้อบมาใหอ้ยา่งลงตัว และยัง

ถอืวา่เป็นสัญลักษณ์หนึง่ของประเทศญีปุ่่ น ทัง้ยังเป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเทีย่วต่างชาติ

ทีม่าเยอืนญีปุ่่ นตลอดทุกฤดูกาล น าทา่นขึน้สูช่ ัน้ที ่5 ของภูเขาไฟฟจู ิ(ขอสงวนสทิธิไ์ม่

ข ึน้ ในกรณีทีอ่ากาศไมเ่อือ้อ านวย หรอื ทางขึน้ปิด) ทีท่กุทา่นจะไดเ้ห็นถงึความสวยงาม

ของตัวภูเขาและววิโดยรอบของภูเขาไฟฟูจ ิและสัมผัสกับความหนาวเย็น ใหทุ้กท่านได ้

ถา่ยภาพความประทับใจเก็บไว ้และเลอืกซือ้สนิคา้ของทีร่ะลกึซึง่เป็นสัญลักษณ์รูปภเูขาไฟฟู

จใินหลากหลายบรรยากาศไดอ้กีดว้ย น าทา่นเดนิทางสู ่ศนูยพ์พิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว ซึง่ได ้

จ าลองเหตกุารณ์ตา่งๆทีเ่กดิแผน่ดนิไหวในญีปุ่่ น และสาธติวธิป้ีองกันตัว และท่านยังสามารถ

เขา้ไปทดสอบในหอ้งจ าลองแผน่ดนิไหวในระดับทีแ่ตกตา่งกันไดด้ว้ย  

หากขึน้ภูเขาไฟฟูจชิ ัน้ 5 ไม่ได ้น าท่านเดนิทางสู่ “หมู่บ ้านโอชิโนะฮคัไค” (Oshino 

Hakkai) เป็นแหลง่น ้าตามธรรมชาตติัง้อยูใ่นหมูบ่า้นโอชโินะ ใหท้า่นสมัผัสไดถ้งึอากาศบรสิทุธิ ์และ

ไอเย็นจากแหล่งน ้าธรรมชาต ิโดยในบ่อน ้าใสแจ๋วมปีลาหลากหลายพันธุ์แหวกว่ายสบายอารมณ์ 

อณุหภมูใินน ้าเฉลีย่อยู่ที ่10-12 องศาฯ และยังมนี ้าผุดจากธรรมชาตใิหต้ักดืม่ตามอัธยาศัย และที่

ส าคัญ หมูบ่า้นโอชโินะยงัเป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงสนิคา้โอท็อปชัน้เยีย่มอกีดว้ยทีห่มูบ่า้นนีม้ขีองขึน้ชือ่อยา่ง 

โมจชิาเขยีวไสถ้ ัว่แดงยา่ง ขนมฮติทีห่มูบ่า้นน ้าศกัดิส์ทิธิโ์อชโินะฮกัไก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4)  

เดนิทางสู ่“กรุงโตเกยีว” นมัสการเจา้แม่กวนอมิ “วดัอาซากุสะ” วัดทีไ่ดช้ือ่วา่เป็นวัดทีม่ี

ความศักดิ์สทิธิ์และไดรั้บความเคารพนับถือมากที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงโตเกียว ภายใน
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ประดษิฐานองคเ์จา้แม่กวนอมิทองค ามผีูค้นนยิมมากราบไหวข้อพรเพือ่ความเป็นสริมิงคล

ตลอดทัง้ปี วัดพุทธทีเ่กา่แก่ทีส่ดุในภมูภิาคคันโต และมผีูค้นนยิมมากราบไหวเ้พือ่ความเป็น

สริมิงคลตลอดทัง้ปี ถา่ยภาพเป็นทีร่ะลกึกับ ประตฟู้าค ารณ ซึง่มโีคมไฟสแีดง ขนาดยักษ์ทีม่ี

ความสงูถงึ 4.5 เมตร เป็นโคมไฟทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก แขวนอยูเ่ลอืกชมและเชา่เครือ่งรางของ

ขลังอันศักดิส์ทิธข์องวัดแห่งนี้ “ถนนนากามเิซะ” (Nakamise dori) ถนนเสน้นี้ยาวไป

จนถงึวดัเซ็นโซจจิะเป็น ถนนชอ๊ปป้ิง ขายขนม ของฝาก ของทีร่ะลกึ ขนมทีซ่ ือ้กลับบา้นจะใส่

กลอ่ง หอ่สวยงาม สามารถซือ้เป็นของฝากไดอ้ยา่งสวยงาม สว่นขนมแบบทีก่นิเลยเชน่ Soft 

ice cream, มันอัดแท่ง, ซาลาเปาทอด, ขา้วพองคลา้ยขนมนางเล็ด ทางรา้นจะใหเ้รายนืกนิ

ทีห่นา้รา้นเท่านัน้ไม่ใหเ้ดนิไปกนิไป ถอืว่าเป็นกฎเหล็กของรา้นคา้ย่านถนนนากามเิซะเพื่อ

ไมใ่หข้นมหกเลอะเทอะบนถนน  

จากนัน้น าท่านสู ่รา้น AKA JEWELRY ให ้

ท่านอิสระและเพลิดเพลินกับการชอ้ปป้ิง

สนิคา้และเครือ่งประดับมากมาย น าท่านสู ่

ย่านช้อปป้ิงชินจุกุ ใหท้่านอิสระและ

เพลิดเพลินกับการชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมาย

และ เครื่องใช ้ไฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูปดจิติอล 

นาฬกิา เครื่องเล่นเกมส ์หรอืสนิคา้ทีจ่ะเอา

ใจคุณผูห้ญงิดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้ 

แบรนด์เนม เสื้อผา้แฟชั่นส าหรับวัยรุ่น 

เครือ่งส าอางยีห่อ้ดังของญีปุ่่ นไมว่า่จะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอืน่ๆ อกี

มากมาย 

ค า่         อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

  ทีพ่กั NARITA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

วนัที ่4 อสิระทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยั หรอืเลอืกซือ้ทวัรเ์สรมิโตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์ 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

OPTION A: น าทา่นเดนิทางสู ่โตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์หรอื ดสินยีซ์ ี 

(กรุณาระบุเวลาในการเดนิทาง เนือ่งจากเป็นรถรบั-สง่ของทางโรงแรม ดงัน ัน้รถจะว ิง่เป็นเวลา) 

** ราคาดงักลา่วไมร่วมบตัรเขา้ เด็กอาย ุ4-11 ปี 2,000 บาท อาย ุ12-17 ปี 2,400 

บาท 

18 ปีข ึน้ไป ราคา 2,700 บาท [ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลง] ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชญิทา่นพบกับความอลังการซึง่เต็มไปดว้ยเสน่หแ์หง่ต านานและจนิตนาการของการผจญภัย 

ใชทุ้นในการก่อสรา้ง 600 ลา้นเยน โดยการถมทะเล ท่านจะไดพ้บสัมผัสกับเครื่องเล่นใน



PJP17-XW PRO TOKYO FUJI SAKURA 5วนั3คืน  เดินทาง เดอืนมีนาคม 62 ราคาเร่ิมต้น 24,999.- 

หลายรูปแบบ เชน่ ทา้ทายความมันสเ์หมอืนอยูใ่นอวกาศไปกับ SPACE MOUTAIN, ระทกึ

ขวญักับ HAUNTED MANSION บา้นผสีงิ, ตืน่เตน้กับ SPLASH MOUNTAIN, น่ังเรอืผจญภัย

ในป่ากับ JUNGLE CRUISE, เทีย่วบา้นหมพีูหต์ะลยุอวกาศไปกับ BUZZ LIGHTYEAR’S 

ASTRO BLASTERS, เขา้ไปอยูใ่นโลกแหง่จนิตนาการกับการต์นูทีท่่านชืน่ชอบของ WALT 

DISDEY เชน่ มกิกีเ้มา้ส,์ มนินเิมา้ส,์ โดนัลดั๊ก ฯลฯ หรอืชอ้ปป้ิงซือ้ของทีร่ะลกึภายในวนสนุก

อยา่งจใุจและอกีมากมายทีร่อทา่นพสิจูนค์วามมันสก์ันอยา่งเต็มที ่ใหท้า่นไดส้นุกสนานตอ่กับ

เครือ่งเลน่นานาชนดิอยา่งจใุจ 

อสิระอาหารกลางวนั และอาหารเย็นตามอธัยาศยั เพือ่ใหท้า่นใชเ้วลาอยา่งคุม้คา่ 
 

OPTION B: อสิระชอ้ปป้ิงเพลดิเพลนิในโตเกยีว (ข ึน้รถไฟเทีย่วเอง มคีา่ใชจ้า่ยตามระยะทาง) 

   ส าหรบัทา่นทีเ่ลอืกทีจ่ะอสิระในเมอืงโตเกยีวท่านสามารถสอบถามขอ้มลูการเดนิทางจาก

มัคคเุทศกเ์พือ่ความสะดวกในการเดนิทางหรอืชอ้ปป้ิงในยา่นการคา้อันทันสมัยของมหานคร

โตเกยีวศนูยร์วมวยัรุน่แหลง่ชอ้บป้ิงชือ่ดัง  

 แนะน าสถานทีท่อ่งเทีย่วในโตเกยีว (ไมร่วมคา่เดนิทาง หรอืคา่ต ัว๋รถไฟ) 

 ย่านฮาราจูกุ ท่านจะไดพ้บกับการแต่งตัวที่เป็นเอกลักษณ์ แหวกแนว ตามสไตลว์ัยรุ่น

ญีปุ่่ น การแตง่กายเลยีนแบบคาแรคเตอรก์ารต์นูตา่งๆ  

 โอโมเตะซนัโด รา้น Kiddyland ศูนยร์วมของเล่นหลากหลาย น่ารัก และแปลกๆ เหมาะ

ส าหรับเป็นของฝากเด็กเล็ก เด็กโต ตุก๊ตาบลายด ์สนูปป้ี คติตี ้คาแรคเตอรต่า่งๆ หรอื เกมส ์

ของเด็กเลน่ทีห่ลากหลายใหท้า่นไดเ้ลอืกชมเลอืกซือ้หาอยา่งจใุจ  

 ชบิยูา่ ยา่นวยัรุน่ชือ่ดังอกีแหง่ของมหานครโตเกยีวท่านจะไดต้ืน่ตาตืน่ใจกับแฟชั่นทันสมัย

ของหนุ่มสาวชาวแดนปลาดบิจากรา้นคา้มากมาย มากกวา่ 100 รา้นคา้ และ “ตกึ 109” ตกึ

ชือ่ดังทีเ่ป็นสญัลักษณ์ของยา่นนัน้  

 ตลาดอะเมโยโกะ (Ameyoko Market) ตลาดทีค่กึคักเกอืบตลอดเวลาตัง้อยู่ระหวา่ง

สถานีอุเอโนะ (Ueno Station) และสถานีโอคาชมิาช ิ(Okachimachi Station) สนิคา้

หลากหลายชนิดทัง้ ของสด ของใช ้เครื่องส าอาง กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้ทัง้ของญีปุ่่ น 

และของน าเขา้ทีส่ว่นใหญ่จะมรีาคาถูกกวา่ในหา้งบางรา้นอาจจะต่อราคาเพิม่ไดอ้กี อาหาร

ทะเล ผลไม ้ผักสด รา้นขนมและของกนิเลน่  

 ชมซากรุะได ้ณ สวนอเุอโนะ (Ueno Park) เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญข่องโตเกยีว 

จดุชมซากรุะยอดนยิมของกรงุโตเกยีว โดยจะมตีน้ซากรุะเรยีงรายอยูทั่ง้สองขา้งยาวไปตาม

ทางเดนิภายในสวน มจี านวนมากกวา่ 1,000 ตน้ ท าใหด้งึดดูผูค้นจ านวนมากมาเยีย่มชมใน

เทศกาลชมดอกซากุระ หรือที่เรียกกันว่า งานฮานาม ิ(โดยปกตซิากุระจะบานช่วง

ประมาณปลายเดอืนมนีาคมถงึตน้เดอืนเมษายน อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดข้ ึน้อยูก่บั

สภาพอากาศ)  
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ทีพ่กั NARITA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

วนัที ่5 วดันารติะซนั-รา้นดองกี-้ออิอนมอลล-์ สนามบนินารติะ-สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

น าทา่นเดนิทางสู ่วดันารติะซนัเป็นวัดประจ าเมอืงนารติะ ตัง้อยูบ่นเนนิเขาใจกลางเมอืงนาริ

ตะ มปีระวัตวิา่กอ่ตัง้ในปี 940 ซึง่รวมๆแลว้ถอืวา่อยูม่ายาวนานเกนิพันปี แน่นอนวา่ตัวอาคาร

ไม่ใชข่องดัง้เดมิจากพันปีกอ่น ตัวอาคารแมจ้ะถูกบรูณะและสรา้งใหมม่าหลายครัง้แลว้แต่ก็

สวยงามมากๆและไดรั้บการบันทึกเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่ น วัดแห่งนี้

ศักดิส์ทิธิม์ากโดยเฉพาะเรือ่งการขอพรใหป้ลอดภัย แคลว้คลาดจากอบุัตเิหตตุา่งๆ หรอืจะขอ

พรดา้นความรัก การงาน และเรือ่งท่ัวไป น าท่านเดนิทางไปชอ้ปป้ิง รา้นดองกี ้ เป็นรา้นที่

รวบรวมสนิคา้ต่างๆของญีปุ่่ นไวม้ากมาย ในราคาพเิศษ ใกล ้ๆ กันจะมหีา้งออินมอลล ์ท่าน

สามารถเดนิไปชอ้ปป้ิงได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมควรแกเ่วลาน าทานเดนิทางสูส่นามบนินารติะ  

13.55 น. ออกเดนิทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายบนินกสกูต๊ เที่ยวบนิที่ XW101 (ใชร้ะยะเวลาใน
การเดนิทางประมาณ 6.50 ช ัว่โมง)  ไมม่บีรกิารอาหารบนเครือ่งบนิแตม่จี าหนา่ย 

19.10 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ 
 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะ

อากาศ, การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบสัน า

เทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้

โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรใน

วนัเดนิทางน ัน้ๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรม

การเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารทวัร ์

 
 

วนัเดนิทาง ราคา 
เด็กอายตุ า่กวา่  

2 ปี  
พกัเดีย่ว 

15-19 ม.ีค.62 24,999.- 7,000.- 8,900.- 

18-22 ม.ีค.62 27,999.- 7,000.- 8,900.- 

21-25 ม.ีค.62 29,999.- 7,000.- 8,900.- 

22-26 ม.ีค.62 29,999.- 7,000.- 8,900.- 

24-28 ม.ีค.62 28,999.- 7,000.- 8,900.- 

25-29 ม.ีค.62 28,999.- 7,000.- 8,900.- 
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** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ **  

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ (ถา้ม)ี

ทา่นละ 2,000 บาท/ทรปิ  (ช าระทีส่นามบนิดอนเมอืงในวนัเช็คอนิ) 
(คา่ทปิหวัหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 

 
อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

 ค่าเบีย้ประกันอุบัตเิหตุในการเดนิทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรม

ธรรม)์ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซักรดี คา่

มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนื่องจากทางญีปุ่่ นได ้

ประกาศยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ น

ไมเ่กนิ 15 วนั) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศใหย้ืน่วซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิม่ 2,000 บาท ส าหรับ

การยืน่รอ้งขอวซีา่ 

× คา่ธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสัมภาระใหญ่เกนิ

ขนาดมาตรฐาน 

× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 2,000 บาท/ทา่น/ทรปิ 

× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 
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เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

 กรุณาจองลว่งหนา้อย่างนอ้ย 30 วันก่อนการเดนิทาง และกรุณาเตรยีมเงนิมัดจ า 15,000 บาท 
พรอ้มกับเตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วนั หลังจากท าการจองแลว้ 

 การช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบรษัิทฯ จะเรียกเก็บก่อนเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน ท่านควร
จัดเตรยีมคา่ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นก าหนด เนื่องจากทางบรษัิทตอ้งส ารองคา่ใชจ้่ายในสว่นของคา่ที่
พักและตั๋วเครือ่งบนิ มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

 หากทา่นทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจังหวัด) ใหท้่านตดิตอ่เจา้หนา้ที ่กอ่นออก
บัตรโดยสารทกุครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่ใชจ้่ายที่
เกดิขึน้ รวมถงึการลา่ชา้ของสายการบนิระหวา่งประเทศ 

 หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตัว หรอืไม่
สะดวกในการเดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแล
สมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแลคณะ
ทัวรทั์ง้หมด 

  

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

 ไมส่ามารถยกเลกิได ้เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมชัน่ และขอเก็บเงนิทัง้หมด (แตส่ามารถเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทาง

ไดต้ามก าหนดของแตล่ะสายการบนิกอ่นการเดนิทาง) 

 
 
คา่ธรรมเนยีมในกรณีระบทุีน่ ัง่ 

- ผูโ้ดยสารสามารถ upgrade ทีน่ั่งแบบ Super หรอื Stretch ไดโ้ดยมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ (โปรดแจง้ล่วงหนา้
ก่อน 7 วันท าการ) และไม่อนุญาตใหเ้ด็กทารกและผูพ้กิาร น่ังทีน่ั่งแถวที ่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 ากรุป๊ไดอ้ยา่ง
นอ้ย 30 ทา่น ในกรณีนีบ้รษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ ัง้หมด หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 
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บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ ี ้เม ือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยัจนไมอ่าจ
แกไ้ขได ้และจะไมร่บัผดิชอบใด  ๆในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยี หรอืไดร้บับาดเจ็บทีน่อกเหนอืความรบัผดิชอบ
ของหวัหนา้ทวัรแ์ละอุบตัเิหตสุุดวสิยับางประการ เชน่ การจราจร, การนดัหยุดงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การจลาจล
ตา่งๆ  เป็นตน้ 
กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่มว่า่เหตุผล
ใดๆ ก็ตามทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการ ไม่คนืค่าทวัรท์ ัง้หมด หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้าน
เหลอือยู ่ไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน  
 

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

 ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
 สิง่ทีย่นืยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายที่อาจเกดิขึน้ในระหวา่งที่พ 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  
 กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ัดตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบัตกิาร

พ านักระยะสัน้ 
 ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วนั 
 เป็นผูท้ีไ่ม่มปีระวัตกิารถูกสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ให ้

เขา้ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้ง
และความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาค่าบรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไม่ถงึ 30 
ทา่น  

 ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บค่าน ้ามันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบนิมีการปรับขึน้ก่อนวัน
เดนิทาง  

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

ประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือ
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 ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7 วัน
กอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้(วลีแชรม์คีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ โปรด
สอบถามขอ้มลูจากเซลล)์ 

 มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากับเทา่นัน้ 

 ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ใน
กรณีที่ผูเ้ดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้
เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิ
กฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  



PJP17-XW PRO TOKYO FUJI SAKURA 5วนั3คืน  เดินทาง เดอืนมีนาคม 62 ราคาเร่ิมต้น 24,999.- 

 กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ 
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 ้าดืม่ทา่นวนัละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วนัเริม่ในวนัที ่2 ของการเดนิทาง ถงึวันที ่3 ของการเดนิทาง การ
บรกิารของรถบัสน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชั่วโมง ในวัน
นัน้ๆ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับ
สภาพการจราจรในวันเดนิทางนั้นๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตาม
สถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 
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