
 

 

 
 

บินด้วยสายการบิน AIR ASIA X (XJ) : ข้ึนเครื่องท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (BKK) 
XJ602 BKK(สุวรรณภูมิ) – NRT (นาริตะ) 02.30 – 10.45 
XJ603 NRT(นาริตะ) - BKK(สุวรรณภูมิ) 14.25 – 19.55 

**ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงไฟล์ทบินและสายการบิน** 



 

 
DAY 1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)                                                                                                    (–/–/–)                                                                                                                                                                                                                                       
23.00 คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศชัน้ 4 

เคาน์เตอร์เช็คอิน สายการบิน THAI AIR ASIA X โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ อ านวย
ความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอิน และ หัวหน้าทัวร์ให้ค าแนะน าเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง  
ข้อควรทราบ : ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้น าอาหารสด จ าพวก เน้ือสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืน 
จะมีโทษปรับและจับ ทัง้น้ีขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ศุลกากร ด่านตรวจคนเข้าเมือง   

 
DAY 2 นาริตะ –หมู่บ้านน ้าใส โอชิโนะฮัคไค –  โกเท็มบะ พรีเม่ียม เอาท์เล็ท                                          (–/L/D)                                                                                                                          
02.30 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญ่ีปุ่น โดยสายการบิน THAI AIR ASIA X เที่ยวบินที่ 

XJ602 
10.45 เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญ่ีปุ่น (ตามเวลาท้องถิ่นเร็วกว่าเมืองไทยประมาณ 2 

ชัว่โมง) หลังผ่านขัน้ตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย  
เท่ียง บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร  เมนู บุฟเฟ่ต์ YAKINIKU มีเน้ือสัตว์ให้เลือกมากมาย ไม่อัน้  
 น าท่านออกเดินทางต่อไปยัง หมู่บ้านน ้าใส โอชิโนะฮัคไค (OSHINO HAKKAI) เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ในบริเวณ

ทะเลสาบทัง้ 5 รอบภูเขาไฟฟูจิ ด้วยวิวทิวทัศน์ของหมู่บ้านสไตล์ญี่ปุ่ นโบราณ มีฉากหลังเป็นภูเขาไฟฟูจิสูง
ตระหง่าน และสายน ้าบริสุทธิท์ี่เกิดจากหิมะบนยอดภูเขาไฟฟูจิละลายและไหลลงมารวมกัน 



 

 
 น าท่านเดินทางสู่ โกเท็มบะ พรีเม่ียม เอาท์เล็ท (GOTEMBA PREMIUM OUTLETS) ศูนย์รวมสินค้าแบรนด์

เนมทัง้ STREET BRAND และ HI-END BRAND ที่ยิ่งใหญ่ ให้ท่านได้อิสระช้อปป้ิงอย่างจุใจ เช่น MICHEL 
KLEIN, MORGAN , ELLE , CYNTHIA ROWLEY , DIFFUSIONE TESSILE , BALLY, PRADA , GUCCI , 
DIESEL ,TUMI , ARMANY ,TAG HEUER , AGETE , S.T.DUPONT , TASAKI , LONGINES , HUSH 
PUPPIES , SCOTCH GRAIN , SKECHERS, HOGAN , AIGLE , BANDAI ASOBI,HAKKA KIDSเป็นต้น 

 
ค ่า บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร  เมนู บุฟเฟ่ต์ขาปูทานได้ไม่อัน้ + เซตอาหารญ่ีปุ่น 
ท่ีพัก FUJISAN RESORT, ALEXSANDER HAKONE, ASIA FUJI HOTEL หรือเทียบเท่า   

จากน้ัน อิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น ้าแร่ ออนเซ็นธรรมชาติ ซึ่งชาวญ่ีปุ่นมีความเช่ือว่าหากได้
แชน ้าแร่ออนเซ็น ธรรมชาติน้ีแล้ว จะท าให้ผิวพรรณเปล่งปลัง่ สวยงาม และช่วยให้ระบบการหมุนเ วียน
โลหิตดีข้ึน 



 

 
 
DAY 3  ภูเขาไฟฟูจิชัน้ 5 – ศาลเจ้าโคมิตาเกะ – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – ทุ่งพิงค์มอส –โอไดบะ           (B/L/–)  
เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ ฟูจิยาม่า ฟูจิซัง หรือ ที่ เรารู้จักกันทัว่ไปในนามของ ภูเขาไฟฟูจิ (MOUNT FUJI)  ตั ้งอยู่

ระหว่าง จ.ชิซึโอกะ และ จ.ยามานาชิ ภูเขาที่มีความสูงเหนือจากระดับน ้าทะเล 3,776 เมตร ภูเขาที่มีชื่อเสียง
และเป็นที่รู้จักไปทัว่โลกในเรื่องความสวยงามที่ธรรมชาติได้มอบมาให้อย่างลงตัว และยังถือว่าเป็นสัญลักษณ์
หน่ึงของประเทศญี่ปุ่ น ทัง้ยังเป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเยือนประเทศญี่ ปุ่ นในตลอดทุก
ฤดูกาล ซ่ึงในปี พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมา องค์การยูเนสโก้ ได้ประกาศให้ภูเขาไฟฟูจิ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น
มรดกโลกทางวัฒนธรรมอีกด้วย  น าท่านเดินทางขึ้นสู่ ภูเขาไฟฟูจิ ชัน้ท่ี 5  (ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิไ์ม่ขึ้น ใน
กรณีที่อากาศไม่เอ้ืออ านวย หรือ ทางขึ้นปิด โดยเจ้าหน้าที่ ที่ดูแลทางขึ้นจะเป็นผู้พิจารณาและตัดสินใจเท่า นั้น 
กรณีที่ไม่สามารถขึ้นได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการชดเชยเงินคืนไม่ว่ากรณีใดๆ เพราะทางบริษัทได้ช าระ
ค่าใช้จ่ายทัง้หมดในลักษณะของการเหมาจ่ายเรียบร้อยแล้ว) ทุกท่านจะได้พบกับความสวยงามของตัวภูเขา
และวิวโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิ และสัมผัสกับอากาศที่บริสุทธิ ์ เย็นสบาย อิสระให้ทุกท่านได้เก็บภาพความ
ประทับใจเก็บไว้ตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกซ้ือสินค้าของที่ระลึกซ่ึงเป็นสัญลักษณ์รูปภูเขา ไฟฟูจิใน
หลากหลายบรรยากาศได้อีกด้วย 

 
 บนภูเขาไฟฟูจิชัน้ 5 น้ี ยังเป็นที่ตัง้ของ ศาลเจ้าโคมิตาเคะ (KOMITAKE JINJA) ของศาสนาลัทธิชินโต เป็นที่

สักการะบูชาและอธิฐานขอพร อีกทัง้ยังเป็นที่ส าหรับบวงสรวงท่านเทนกุ โดยมีความเชื่อว่ารอบของฟูจิซังชัน้ 5 



 

น้ี ถูกเรียกว่า “TENGU NO NIWA” “สวนของท่านเทนกุ” (ปีศาจที่มีจมูกแดงยื่นออกมา) โดยมีความเชื่อว่าที่ น่ี
ท่านเทนกุปกครองอยู่นัน่เอง และ ยังว่ากันว่า ศาลเจ้าแห่งน้ีมีสมบัติของท่านเทนกุหลงเหลืออยู่มากมาย 
อย่างเช่น ขวานขนาดใหญ่ที่มีน ้าหนักกว่า 375 กิโลกรัม ตกอยู่ที่ พ้ืนในสวน ซ่ึงในสมัยก่อนมีผู้คนนิยมมา
ทดลองยกขวานน้ีกันมากมาย เป็นต้น จึงเป็นที่มาว่าท าไมภูเขาไฟฟูจิ จึงเป็นสถานที่ศักดิ สิ์ทธิท์ี่ผู้คนต่าง
เคารพบูชาและนิยมมาซ้ือเครื่องรางของขลังกลับไปเป็นของฝากของที่ระลึก 

 
 น าท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว (EXPERIENCE EARTHQUAKE) ที่จ าลองเรื่องราวของภูเขาไฟฟูจิ 

และท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศของการจ าลองเหตุการณ์เรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเกิดแผ่นดินไหวที่
เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่น เทคโนโลยี วิวัฒนาการ การวางแผนป้องกันต่อภัยธรรมชาติที่ประเทศญี่ปุ่นไม่สามารถ
หลีกเล่ียงได้น้ี ให้ท่านอิสระเลือกซ้ือของที่ระลึกตามอัธยาศัย 

เท่ียง บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู เซตอาหารญ่ีปุ่น 
 น าทุกท่านชมความงามของ ทุ่งพิงค์มอส บนพืนทีกว่า 100,000 ตารางเมตร เปล่ียนภูเขาธรรมดาให้เป็นภูเขา

สีชมพูที่น่าตื่นตาตื่นใจ ทุ่งแห่งน้ีเป็นจุดชมพิงค์มอสอันดับ 1 ของประเทศญี่ปุ่น ในวันฟ้าเปิด ท่านจะพบกับ
ความงามของภูเขาไฟฟูจิ ท้องฟ้าตัดกับทุ่งดอกไม้สีชมพู (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศแต่ละวัน) 

 ดอกไม้ชนิดน้ี มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า “Moss Phlox” หรือ “Phlox Subulata” เป็นดอกไม้ดอกเล็ก ๆ 
ที่มีขนาดประมาณ 1.5 ซม. ตระกูลเดียวกันกับพวกมอส กลีบดอกมีลักษณะคล้ายกับซากุระ แต่ดอกจะมีสีชมพู 
ม่วง ขาว และสีสันของดอกไม้จะดูสดใสกว่า มองดูแล้วมีชีวิตชีวาขึ้นมาทันที  จึงท าให้ทุ่งพิงค์มอสแห่งน้ีได้ รับ
ความนิยมเป็นอย่างมากจากทัง้นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่ นและชาวต่างชาติอย่างมาก เพ่ือมาเ ก็บภาพความ
ประทับใจเก็บไปเป็นความทรงจ าดีดีในชีวิต 



 

 
 น าท่านเดินทางสู่ โอไดบะ (ODAIBA) เป็นสถานที่ที่มีสภาพเป็นเกาะอยู่ตรงบริเวณอ่าวโตเกียว แรกเริ่ม เกาะน้ี

ถูกสร้างขึ้นในสมัยเอโดะเพ่ือใช้ส าหรับเป็นป้อมปราการป้องกันการรุกรานของข้าศึก ต่อมาทางญี่ปุ่นได้ท าการ
ถมทะเลเพ่ิมพ้ืนที่ของเกาะเพ่ือใช้เป็นที่อยู่อาศัยและสถานประกอบการต่าง ๆ รวมถึงท่าเรือ จนปัจจุบันมี
โรงแรมและห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ เกิดขึ้นมากมายจนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นิยมอีกแห่งหน่ึง ถือได้ว่าโอ
ไดบะคือเกาะที่เกิดจากน ้ามือมนุษย์เลยทีเดียว และปัจจุบันญี่ปุ่ นก็ได้เ ลือกให้ย่านโอไดบะเป็นย่านแห่ง
เทคโนโลยีอีกด้วย 

 พาชม กันดัม้ RX-0 UNICORN ความสูงขนาดสมจริงถึง 19.7 เมตร รวมถึงระบบและส่วนประกอบที่มี ความ
ซับซ้อนกว่ารุ่นก่อนที่น ามาจัดแสดง ยกตัวอย่างเช่น เขาทัง้ 2 ข้างที่จะรวมเข้ามาเป็นเขาเดียวใน UNICORN 
MODE และจุดแสดงไฟตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกายที่มีมากถึง 50 จุด เวลาที่เป ล่ียนร่างเป็น DESTROY 
MODE ที่จะจัดแสดงในช่วงกลางคืน เรียกได้ว่าอลังการงานสร้างไม่แพ้รุ่นก่อนเลยทีเดียว 



 

 
ค ่า อิสระอาหาร ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแก่การช้อปป้ิง 
ท่ีพัก  ASIA NARITA HOTEL NARITA หรือเทียบเท่า 
 
DAY 4   ศาลเจ้าเนซุ – ตลาดปลาซึกิจิ – ย่านชินจูกุ – ย่านฮาราจูกุ – ชิบูย่า                                                 (B/-/-)                                                             
เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม 

น าท่านขอพรความรักที่ ศาลเจ้าเนซุ (NEZU JINJA) เป็นศาลเจ้าเก่าแก่ ว่ากันว่าถูกสร้างตัง้แต่เม่ือ1900ปีที่
แล้ว โดย Yamato Takeru no Mikoto ในเซนดางิ(Sendagi) ต่อมาในยุคเอโดะ โชกุนรุนที่5แห่งตระกูลโตคุงา
วะ นามว่าโตคุงานวะ สึนะโยชิ ได้ท างานย้ายที่ตัง้ของศาลเจ้าน้ีจากเซนดางิไปที่เนซุ(Nezu) ส่ิงก่อสร้างส่วน
ใหญ่ภายในศาลเจ้าสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1706 ซ่ึงยังเหลือรอดมาจนถึงในปัจจุบัน และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น
สมบัติทางวัฒนธรรมที่ส าคัญแห่งชาติ ซ่ึงจุดเด่นอีกอย่างของที่ศาลเจ้าน้ีคือการได้ถ่ายรูปกับเสาโทริอินับร้ อย
ต้น ในบริเวณวัด (ไม่รวมค่าเข้าสวนดอกไม้) 
 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 น าทุกท่านไปยัง ตลาดปลาซึกิจิ (TSUKIJI MARKET) เป็นตลาดค้าส่งปลา,ผักและผลไม้ขนาดใหญ่ใจกลาง

กรุงโตเกียว ในบรรดาตลาดค้าส่งที่กระจายอยู่ในโตเกียวนั้น ตลาดปลาแห่งน้ีนับเป็นที่ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดและ
เป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นหน่ึงในตลาดปลาที่ ใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วย เน่ืองจากมีการซ้ือขายสินค้าทะเลกว่า 2000 
ตันต่อวัน คาดว่าจะมีการย้ายตลาดแห่งน้ีไปยัง TOYOSU ตลาดแห่งใหม่ภายในตลาดนัน้มีปลาและอาหารทะเล
สดมากมายหลายชนิด เป็นตลาดที่คึกคักอยู่เกือบตลอดเวลา และค่อนข้างยุ่งในบางช่วงเวลาจะมีรถสกูตเตอร์
ขับไปมา รวมทัง้รถบรรทุกที่ใช้ขนส่งปลา ทัง้คนซ้ือและคนขายจะดูเร่งรีบ  

 
เท่ียง   อิสระอาหาร ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแก่การช้อปป้ิง 

น าท่านช้อปป้ิง ย่านชินจุกุ ให้ท่านอิสระและเพลิดเพลินกับการช้อปป้ิงสินค้ามากมายและ เครื่องใช้ ไฟฟ้า 
กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องเล่นเกมส์หรือสินค้าที่จะเอาใจคุณผู้หญิงด้วย กระเป๋า รองเท้า เส้ือผ้า แบ
รนด์เนม เส้ือผ้าแฟชัน่ส าหรับวัยรุ่น เครื่องส าอางยี่ห้อดังของญี่ปุ่ นไม่ว่าจะเป็น KOSE , KANEBO , SK I  I , 
SHISEDO และอ่ืนๆ อีกมากมาย 



 

 
น าท่านสู่ ย่านฮาราจูกุ แหล่งรวมเส้ือผ้า เครื่องประดับ รองเท้า ของวัยรุ่นญี่ปุ่น หากคุณคือคนที่ก าลังมองหา

ซ้ือเส้ือผ้าแบบแปลกๆ หรือต้องการหาซ้ือเส้ือผ้าแนว COST PLAY ท่านยังสามารถหาได้จากที่น่ีอีกด้วย หรือ 

ถ้าต้องการเห็นวัยรุ่นญี่ปุ่นแต่งตัวแบบแปลกๆ ก็สามารถมาดูได้ที่น่ีได้ จะมีวัยรุ่นญี่ปุ่นน่ารักๆ เดินกันเต็มถนน

เหมือนกับถนนสายแบรนด์เนมโอโมโตะซานโดะ นอกจากนัน้แล้ว ท่านยังได้ช้อปป้ิงสินค้าแบรนด์ดังระดับโลก 

อาทิ  CHANNEL, DIOR, LOUIS VULTTON, ZARA, GAP หรื อสาวก  ONITSUKA TIGER ที่ ต้ องการหา

รองเท้าแบบต้นฉบับ MADE IN JAPAN ที่ SHOP น้ีมีแบบให้เลือกสรรมากมาย อีกทั ้งยังมีร้านขายตุ๊กตา 

KITTY DORAENMON หรือตุ๊กตา LINE สุดแสนน่ารักไว้คอยเอาใจคุณหนู อีกทั ้งยังมี SHOP ใหญ่ของ 

กระเป๋าสุดฮิต BAO BAO ISSEY MIYAKE, เส้ือ COMME DES GARCONS อีกด้วย  

ท่านช้อปป้ิง ย่านชิบูย่า ศูนย์กลางแฟชัน่วัยรุ่นในโตเกียวหามุมถูกใจถ่ายภาพคู่ไว้เป็นที่ระลึกกับ “ฮาจิโกะ” รูป
ปั้นสุนัขแสนรู้ที่กลายเป็นจุดนัดพบยอดฮิตส าหรับหนุ่มสาวโตเกียว อัพเดทแฟชัน่สไตล์โตเกียวที่ตึก(109) อิจิมา
รุคิว ทัง้เส้ือผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่องประดับและแฟชัน่ชัน้น าของญี่ปุ่นในฤดูต่างๆอ่ืนๆมากมาย 
 

 

 

 

 

 

 

 

ค ่า  อิสระอาหาร ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแก่การช้อปป้ิง 
ท่ีพัก  ASIA NARITA HOTEL NARITA หรือเทียบเท่า 
 
DAY 5 วัดนาริตะซัน ชินโชจิ – นาริตะโอโมเตซันโดะ - นาริตะ  - สุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)                    (B/–/–)                                                                                                                                                                                                                                     
เช้า      บริการอาหาร เซตเบนโตะ 

น าทุกท่านสู่ วัดนาริตะซัน ชินโชจิ (NARITASAN SHINSHOJI TEMPLE) เป็นวัดในพระพุทธศาสนาที่ตั ้ง อยู่
ในเมืองนาริตะ จังหวัดชิบะที่วัดแห่งน้ีมีรูปเคารพขององค์ฟุโดเมียวโอ ที่มีชื่อเรียกขานกันมาตัง้แต่สมัยโบราณ



 

ว่า "นาริตะฟุโด" ประดิษฐานเป็นองค์พระประธาน ถือเป็นหน่ึงในศาสนสถานส าคัญที่เป็นศูนย์กลางคว าม
ศรัทธาต่อองค์ฟุโดเมียวโอ 

 
จากนัน้อิสระเดินเล่น นาริตะโอโมเตซันโดะ ถนนช้อปป้ิงสวยงามที่น าไปสู่วัดนาริตะซังชินโชจิ ถนนเส้นน้ี
เหมาะส าหรับเดินเล่นและซ้ือของทานเล่นและของที่ระลึกพ้ืนเมืองก่อนเข้าชมวัด หรือทานอาหารในร้านจ านวน
มากที่ขายปลาไหลสดๆ ย่างบาร์บีคิวแสนอร่อย 
ได้เวลาอันสมควรน าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญ่ีปุ่น 

14.25 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดย สายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบินที่  
XJ603 **ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงไฟล์ทบินและสายการบิน** 

19.55 เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 
 
อัตราค่าบริการ  

วันท่ีเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พักเดี่ยว 

09-13 พฤษภาคม 2566 35,999 6,500 

10-14 พฤษภาคม 2566 35,999 6,500 

11-15 พฤษภาคม 2566 35,999 6,500 

12-16 พฤษภาคม 2566 35,999 6,500 

16-20 พฤษภาคม 2566 35,999 6,500 

17-21 พฤษภาคม 2566 35,999 6,500 

18-22 พฤษภาคม 2566 35,999 6,500 

19-23 พฤษภาคม 2566 35,999 6,500 

24-28 พฤษภาคม 2566 35,999 6,500 

30 พ.ค. – 03 มิ.ย. 2566 38,999 6,500 

31 พ.ค. – 04 มิ.ย. 2566 38,999 6,500 



 

**หากต้องการท ากรุ๊ปส่วนตัว สามารถสอบถามเจ้าหน้าท่ีได้** 
 
ข้อส าคัญ  
- อัตราน้ียังไม่รวมค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป 

ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ ( INFANT) ทัง้น้ีท่าน
สามารถให้มากกว่าน้ีได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการ
เรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน  

- ถ้าหากมีผู้เดินทางต ่ากว่า 20 คน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางหรือมีการเปล่ียนแปลง
ราคา โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการเดินทาง  

- กรณีพัก 3 ท่าน/ห้อง ทางโรงแรมจะท าการเสริมเตียงให้เท่าน้ัน การเสริมเตียงจะขึ้นอยู่กับนโยบายของ
โรงแรมนัน้ๆ (บางโรงแรมใช้เตียง SGL ในการเสริมเตียง บางโรงแรมจะใช้ฟูกในการเสริมเตียง)  กรณีท่ีห้อง TRP 
เต็ม ทางบริษัทอาจจะต้องปรับไปนอนห้องพักส าหรบั 1 ท่าน 1 ห้องและส าหรบั 2 ท่าน 1 ห้อง โดยท่าน
จะต้องช าระค่าห้องพักเดี่ยว 

- อัตราน้ีเฉพาะนักท่องเท่ียวท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเท่าน้ัน กรณีถือหนังสือเดินทางต่างประเทศ ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มจากราคาทัวร์ ท่านละ 100 USD. (เป็นเงินไทยประมาณ 
3,200 บาท)  

- เน่ืองจากสภาวะอากาศ จราจร สายการบิน หรือช่วงเทศกาลต่างๆ และตามกฎหมายของประเทศ ญ่ีปุ่น 
รถบสัน าเท่ียวสามารถให้บริการวันละ 10 ชัว่โมง โปรแกรมอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 

ส าคัญ!! :  กรณีผู้เดินทางถูกปฏิเสธการเข้า – ออกประเทศจากประเทศต้นทางและปลายทาง ทัง้จากท่ีด้านหน้า
เคาน์เตอร์เช็คอิน หรือจากด่านตรวจคนเข้าเมืองก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าใช้จ่า ยท่ีจะ
เกิดข้ึนตามมา และ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ท่ีท่านช าระเรียบร้อยแล้วไม่ ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง 

กรณีต้องการตัดกรุ๊ปส่วนตัว กรุ๊ปเหมาท่ีสถานะผู้เดินทางเป็น เด็กนักเรียน นักศึกษา ครู  ธุรกิจขายตรง
เครื่องส าอาง หมอ พยาบาล ชาวต่างชาติ หรือคณะท่ีต้องการให้เพิ่มสถานท่ีขอดูงาน กรุณาติดต่อแจ้ง
รายละเอียด โดยละเอียด กับเจ้าหน้าท่ีเพื่อท าราคาให้ใหม่ทุกครัง้  

 
อัตราค่าบริการน้ีรวม 

- ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตัว๋) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชัน้ประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษี
สนามบินและค่าภาษีน ้า มันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด UPGRADE ใช้วีลแชร์ (WHEEL CHAIR)  หรือ 
เปล่ียนแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด เที่ยวหน่ึง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ ทางบริษัทของสงวนสิทธิ ์
ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผู้เดินทาง 

- กระเป๋าสัมภาระโดยน ้าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึ้นเครื่องบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.  
- รถรับส่งน าเที่ยวตามรายการ 

ในกรณีท่ี JOIN LAND (ไม่ใช้ตัว๋เครื่องบิน) ราคาท่านละ 18,500 บาท 
ไม่มีราคาเด็ก ส าหรับเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ท่านละ 10,000 บาท (ไม่มีท่ีนัง่บนเครื่องบิน) 



 

- ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในโปรแกรมท่องเที่ยว 
- หัวหน้าทัวร์น าเที่ยวตลอดการเดินทาง 
- ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุในโปรแกรมการเดินทาง 
- ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง กรณีพัก 3 ท่านจะเป็นเตียงเสริม 1 

ท่าน) ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ที่ท าให้โรงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปล่ียนโรงแรมที่พัก ไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความ
เหมาะสมเดิม โดยค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ ทางบริษัทไม่มีนโยบายจัดคู่นอนให้กับลูกค้าที่ไม่รู้จักกัน
มาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จ าเป็นต้องช าระค่าห้องพักเดี่ยวตามที่ระบุ  

- ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางตามกรมธรรม์ ค่ารักษาพยาบาลวงเงินท่านละ 500 ,000 บาท หรือกรณีเสียชีวิต
วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  ตามเงื่อนไขของบริษัทประกันภัย  
 

อัตราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
- ค่ามินิบาร์ในห้องพัก(ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ 
- ค่าอาหารส าหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ หรืออาหารส าหรับมุสลิม 
- ค่าวีซ่าส าหรับพาสสปอร์ตต่างชาติ (ถ้ามี) โดยผู้เดินทางต้องท าการยื่นเองเท่านัน้ 
- ค่าใช้จ่ายด้านเอกสารส่วนตัว เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง วัคซีนพาสสปอร์ต เป็นต้น 
- ค่าเดินทางหากแยกจากคณะ หรือมาช้ากว่าเวลานัดหมาย ท่านต้องออกค่าเดินทางด้วยตนเอง  
- ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน ้าหนักเกินกว่าที่สายการบินนัน้ๆก าหนดหรื อสัมภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน  
- ค่าธรรมเนียมการจองที่นัง่บนเครื่องบินตามความต้องการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถท าได้ ทัง้น้ีขึ้นอยู่กับสาย

การบิน และ รุ่นของเครื่องบินแต่ละไฟล์ทที่ใช้บิน ซ่ึงอาจเปล่ียนแปลงได้อยู่ที่สายการบินเป็นผู้ก าหนด  
- ค่าภาษีน ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิมเติม หากสายการบินมีการเก็บภาษีน ้ามันเพ่ิม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์

ในการเรียกเก็บลูกค้า 
- VAT 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
- อัตราน้ียังไม่รวมค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทรปิ 

ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ ( INFANT) ทัง้น้ีท่าน
สามารถให้มากกว่าน้ีได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ใน
การเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน 

- ค่าพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม 
- ค่าวีซ่าท่องเท่ียว 1,500 บาท 
- ประกันการเดินทางท่ีครอบคลุมประกันสุขภาพท่ีมีวงเงินรกัษาโควิด-19  
- การตรวจ RT-PCR ขาออกจากประเทศไทย ที่มีผลเป็นลบ ต้องตรวจก่อนเดินทางไม่เกิน 72 ชัว่โมง และเป็น

แบบฟอร์มที่ทางญี่ปุ่นก าหนดเท่านั้น ท่านต้องยื่นผลให้กับทางบริษัท กรณีเป็นบวกหรือติดโควิดต้องมีผลตรวจ
และใบรับรองแพทย์ใช้ในการยืนยัน เพ่ือท าการย้ายวันเดินทาง หรือเก็บเครดิตการเดินทาง อาจมีการเก็บ
ค่าใช้จ่ายตามจริง ทัง้น้ีขึ้นอยู่กับนโยบายของสายการบินและบริษัทคู่ค้า และต้องมีใบรบัรองผลการตรวจเป็น
ภาษาอังกฤษเท่าน้ัน                  แบบฟอร์ม : HTTPS://BIT.LY/3NVFRKV 
 

https://bit.ly/3NVFrkV


 

เง่ือนไขการจอง 
- กรุณาท าการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนออกเดินทาง พร้อมช าระเงินมัดจ าครัง้ที่ 1 ท่านละ 15,000 บาท 

หลังจากส่งเอกสารยืนยันการจอง 2 วัน ตัวอย่างเช่น ท่านจองวันน้ี กรุณาช าระเงินในวันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 
น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไม่ได้รับยอดเงินตามเวลาที่ก าหนด และหากท่านมีความ
ประสงค์จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจ าเป็นต้องท าจองเข้ามาใหม่ นัน่หมายถึงว่า กรณีที่มีคิวรอ (WAITING 
LIST)  ก็จะให้สิทธิไ์ปตามระบบ ตามล าดับ เ น่ืองจากทุกพีเรียด เรามีที่นัง่ราคาพิเศษจ านวนจ ากัด  ยกเว้น
โปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าบริการ เต็มจ านวน เท่าน้ัน  
**กรุณาส่งส าเนาพาสสปอร์ตและข้อมูลท่ีจ าเป็นต้องใช้ในการย่ืนเอกสารลงทะเบียน ERFS และวีซ่า 
ทันทีหลังจากการช าระเงิน หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 6 
เดือน ณ วันกลับ และเหลือหน้าว่างส าหรบัติดวีซ่าไม่ต ่ากว่า 2 หน้า  โปรดตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัท** 

- กรุณาช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลืออย่างน้อย 20 วัน ก่อนออกเดินทาง หากท่านไม่ช าระภายในระยะเวลาที่ที่ บริษัท
ก าหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านสละสิทธิย์กเลิกการเดินทาง และ ขอสงวนสิทธิไ์ม่สามารถคืนเงินมัดจ าให้ท่านใด
ไม่ว่าส่วนในส่วนหน่ึงก็ตาม 

- กรณีลูกค้าท าการจองภายในระยะเวลาคงเหลือไม่ถึง 15 วัน ก่อนออกเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการ
เรียกเก็บค่าทัวร์เต็มจ านวน 100% 

 
เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 
- ยกเลิกก่อนการเดินทางตั ้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง *ในกรณีที่วันเดิน

ทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกก่อน 40 วัน* 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน คืนเงิน 50%ของค่าทัวร์ หรือหักค่าใช้จ่ายตามจริง เช่น ค่ามัดจ าตัว๋เครื่องบิน 

โรงแรม และค่าใช้จ่ายจ าเป็นอ่ืนๆ 
- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิไ์ม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ช าระแล้วทัง้หมด  
- กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ เช่น มีนโยบายห้ามการเข้าออกของแต่ละประเทศ หรือ

การยกเลิกเที่ยวบินโดยสายการบิน บริษัทจะเก็บเป็นเครดิตหรือเล่ือนการเดินทางในพีเรียดถัดไปให้กับลูกค้า 
โดยยึดตามนโยบายของสายการบินและบริษัทแลนด์ต่างประเทศ ไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี 

- กรณีต้องการเปล่ียนแปลงผู้เดินทาง (เปล่ียนชื่อ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อน
ออกเดินทาง กรณีแจ้งหลังจากเจ้าหน้าที่ออกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิใ์นการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทัง้หมด ทัง้น้ีขึ้นอยู่กับช่วงพีเรียดวันที่เดินทาง และกระบวนการของ
แต่ละคณะ เป็นส าคัญด้วย กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ 

- กรณีต้องการเปล่ียนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เล่ือนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการหักค่าใช้จ่ายการ
ด าเนินการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงส าหรับการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ที่เป ล่ียนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ
ทัง้ส้ิน 

- ในการยื่นวีซ่า กรณียื่นวีซ่าไม่ผ่าน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการหักค่าบริการยื่นวีซ่าและจัดเตรียมเอกสาร 
1,000 บาทและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆตามจริงเช่นค่าธรรมเนียมวีซ่า เป็นต้น กรณียื่นวีซ่าหลัง 15 วันก่อนเดินทาง หาก
ถูกปฏิเสธวีซ่า บริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการไม่คืนเงิน 

 
หมายเหตุ  



 

- กรณีที่ท่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทัวร์ , ตัว๋รถไฟ) กรุณา
ติดต่อสอบถามเพ่ือยืนยันกับเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครัง้ และควรจองบัตรโดยสารภายในที่สามารถเล่ือนวันและเวลา
เดินทางได้ เพราะมีบางกรณีที่สายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ท ราบ
ล่วงหน้า ทัง้น้ีขึ้นอยู่กับฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นส าคัญเท่านัน้ ส่ิงส าคัญ ท่าน
จ าเป็นต้องมาถึงสนามบินเพ่ือเช็คอินก่อนเครื่องบิน อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนน้ีหากเกิดความเสียหายใดๆ
บริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นใดๆทัง้ส้ิน   

- กรณีที่ออกบัตรโดยสาร (ตัว๋) เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการรับผิดชอบไม่
ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง หากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางให้ทางบริษัทเพ่ือใช้ในการออก
บัตรโดยสาร 

- หลังจากท่านช าระค่าทัวร์ครบตามจ านวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะน าส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทาง
ให้ท่านอย่างน้อย 3 หรือ 5 วัน ก่อนออกเดินทาง 

- อัตราทัวร์น้ี เป็นอัตราส าหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเล่ือนไฟล์ท วัน ไป 
หรือ กลับส่วนใดได้ จ าเป็นจะต้องไป และ กลับ ตามก าหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปล่ียนแปลงกรุณาติดต่อ
เจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ 

- ทางบริษัทไม่มีนโยบายจัดคู่นอนให้กับลูกค้าที่ ไม่รู้จักกันมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จ าเป็นต้อง
ช าระค่าห้องพักเดี่ยวตามที่ระบุ 

- หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันกลับ  
- กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเน้ือสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ 
- บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสาย

การบิน ภัยธรรมชาติ การเมือง จราจล ประท้วง ค าสัง่ของเจ้าหน้าที่รัฐ และอ่ืนๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ
ทางบริษัท  

- เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละ
สิทธิ ์ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส้ิน 

- มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีอ านาจในการตัดสินใจหรือให้ค าสัญญาใดๆ ทัง้ส้ินแทน บริษัทฯ
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทฯก ากับเท่านั้นกรณีต้องการเปล่ียนแปลงพีเรียดวันเดิ นทาง 
(เล่ือนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการหักค่าใช้จ่ายการด าเนินการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงส าหรั บการ
ด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ที่เปล่ียนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ส้ิน 

- บริษัทขอสงวนสิทธิ ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทัง้ ส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายระหว่างการเดินทาง และ ขอสงวน
สิทธิใ์นการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมส่ิงของไว้ที่โรงแรมและจ าเป็นต้องส่งมายังจุดหมายปลายทาง
ตามที่ท่านต้องการ  

- ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บค่าน ้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง  
- เน่ืองจากการเดินทางท่องเที่ยวในครัง้ น้ี เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ทาง

บริษัทจึงขอสงวนสิทธิ ์ ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหน่ึงที่ท่านไม่ต้องการได้รั บ
บริการ หากระหว่างเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิใ์นการไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึงให้ท่าน เน่ืองจากทางบริษัทได้ท าการจองและถูก
เก็บค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้าทัง้หมดแล้ว 



 

- หากมีสถานที่ ร้านค้าที่ไม่สามารถเปิดให้บริการได้ภายหลัง โปรแกรมอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยส่วนน้ีทางบริษัทจะค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ หากกรณี
ที่จ าเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพ่ิม ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

**เม่ือท่านช าระเงินค่าทัวร์ให้กับทางบริษัทฯ แล้วทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว**  

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 
 
 


