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FREE WIFI ON BUS มนํี %าดื)มบรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 
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วนัที) 1 กรงุเทพ-สนามบนิดอนเมอืง 

23.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ อาคาร1 ผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ สนามบนิดอนเมอืง
เคานเ์ตอรส์ายการบนินกสกูต๊ (XW) พบเจา้หนา้ที3ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ
และอํานวยความสะดวก 

** ไมม่บีรกิารอาหารและเครื)องดื)มบนเครื)องบนิ (แตม่จีาํหนา่ยบนเครื)อง) ใชเ้วลาบนิโดยประมาณ 6 
ช ั)วโมง ** 

วนัที) 2  สนามบนินารติะ-ลอ่งเรอืโจรสลดัทะเลสาบอะช ิโกเท็มบะ แฟคทอรี)  
                เอา้ทเ์ล็ต *** อาบนํ %าแรเ่ชอ่อนเซ็น+บฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ ์*** 

02.20 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงโตเกยีว ประเทศญี)ปุ่ น โดยสายบนินกสกูต๊ เที3ยวบนิที3 XW102 
(ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 6.15 ช ั)วโมง)    

    โปรแกรมการเดนิทาง เช้
า
เที)ย
ง
คํ)า โรงแรมที)พกั

1 กรงุเทพฯ สนามบนิดอนเมอืง

2 สนามบนินารติะ-ลอ่งเรอืโจรสลดัทะเลสาบอะ
ช ิ 
โกเท็มบะ แฟคทอรี) เอา้ทเ์ล็ต

ALEXANDER ROYAL 
RESORT 

YAMANAKAKO 
หรอืเทยีบเทา่ 

 (ออนเซ็น+บุฟเฟ่ตข์า
ป)ู

3 ภเูขาไฟฟจู ิ(ช ั%น5)-ชงชาแบบญี)ปุ่ น 
ทุง่ลาเวนเดอร ์ หรอืหมูบ่า้นนํ %าใส-ชอ้ปปิ% งชนิ
จกูุ

TOYOKO INN 
NARITA 
หรอืเทยีบเทา่

4 วดัอาซากสุะ-ถนนนากามเิซะ-ผา่นชมโตเกยี
วสกายทร ี โอไดบะไดเวอรซ์ิต ี% โตเกียว 
พลาซา่ 
ออิอน มอลล์

TOYOKO INN 
NARITA 
หรอืเทยีบเทา่

5 วดันารติะซนั-สนามบนินารติะ-สนามบนิ
ดอนเมอืง กรงุเทพฯ

https://www.booking.com/hotel/jp/marroad-international-narita.th.html
https://www.booking.com/hotel/jp/marroad-international-narita.th.html
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10.25 น.   ถงึ เมอืงนารติะ ประเทศญี)ปุ่ น หลงัจากผา่นขั Jนตอนศลุกากรแล ้ วนําทา่นเดนิทางสู่

ที3พัก (เวลาที3ญี3ปุ่ น เร็วกวา่เมอืงไทย 2 ชั3วโมง กรณุาปรั บนาฬกิาของทา่นเพื3อความ
สะดวกในการนัดหมายเวลา) ***สําคญัมาก!! ประเทศญี)ปุ่ นไมอ่นุญาตใหน้ํา
อาหารสด จาํพวก เนื%อสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้ เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบั
และจบั***  

เที)ยง นําทา่นสู ่“กรงุโตเกยีว”  และบรกิารอาหารกลางวนัแบบปิ% งยา่งยากนิกิ ุ(1) 

 จากน ั%นเดนิทางสู ่   วนอทุยานแหง่ชาต ิ ฮาโกเน ่  ซึ3งเป็นสถานที3ทอ่งเที3ยวที3ไดรั้บ
ความนยิม โดยเป็นสว่นหนึ3งของอทุยานแหง่ชาต ิ ฟจู-ิฮาโกเน่-อสิ ึ ที3ผูม้าเยอืนสามารถ
ชื3นชมความงามแหง่ธรรมชาต ิ และดอกไมน้านาพันธุห์ลากสสีันที3เบง่บานตลอดทั Jงปี 
ทวิทศันท์ี3สวยงามหลากหลาย รวมไปถงึภเูขาไฟฟจู ิทะเลสาบอะช ิและ โอวาคดุาน ิฮาโก
เน่ยงัมชีื3อเสยีงในเรื3องของการเป็นแหลง่นํJาพรุอ้น ที3แปลกไปกวา่นัJนคอื มจํีานวนนํJาพรุอ้น
มากถงึ 17  แหง่ นําทา่น ลอ่งเรอืโจรสลดั ที)ทะเลสาบอาช ิ(ใชเ้วลาประมาณ 10-15 
นาท)ี ทะเลสาบที3กอ่ตวัจากลาวาของภเูขาไฟฟจู ิหากวนัใดอากาศสดใส ทา่นจะไดส้มัผัส
กับทัศนยีภาพอันงดงามของทะเลสาบที3มภีูเขาไฟฟูจเิป็นฉากหลัง (หมายเหต ุ : 
เนื)องจากประเทศญี)ปุ่ นเป็นประเทศที)ตระหนกัเร ื)องความปลอดภยัมาเป็นอนัดบัแรก 
หากวนัที)เดนิทางมลีมแรง,หมอกลงเยอะ หรอื เหตกุารณท์างธรรมชาตอิื)นๆ เรอื
อาจจะงดการใหบ้รกิาร ทางเราจะคนืเงนิให ้300 เยนตอ่ทา่น) 

จากนัJนนําเดนิทางสู ่ โกเท็มบะ แฟคทอรี) เอา้ทเ์ล็ต ใหท้า่นไดช้อ้ปปิJงอยา่งจใุจกบั
สนิคา้แบรนดเ์นมที3แหล่งรวมสนิคา้นําเขา้และสนิคา้แบรนดญ์ี3ปุ่ นโกอนิเตอรม์ากมาย 
เชน่ MK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY, DIFFUSIONE 
TESSILE ฯลฯ เลอืกซืJอกระเป๋าไฮไซ BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL,TUMI,GAP, 
ARMANY ฯลฯ เลอืกดเูครื)องประด ับ และนาฬกิาหรอูยา่ง TAG HEUER, AGETE, 
S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯ รองเทา้แฟชั3น HUSH PUPPIES, SCOTCH 
GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ หรอืเลอืกซืJอสนิคา้สาํหรบัคณุหน ู AIGLE, 
BANDAI ASOBI, HAKKA KIDS และสนิคา้อื3นๆ อกีมากมาย ไดเ้วลานําทา่นเขา้สูท่ี3พัก 

คํ)า บรกิารอาหารคํ)า ณ ภตัตาคาร ของโรงแรม เมน ูบฟุเฟตข์าปยูกัษ ์(2) 
พกัที)โรงแรม ALEXANDER ROYAL RESORT YAMANAKAKO หรอืระดบั
เดยีวกนั  
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ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการ แชนํ่ %าแรอ่อนเซน็ธรรมชาต ิเชื3อวา่ถา้ไดแ้ชนํ่Jาแรแ่ลว้ 
จะทําใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขีึJน 

วนัที) 3 ภูเขาไฟฟูจ ิ (ช ั%น5)-พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว-ทุง่ลาเวนเดอร-์อสิระ
ชอ้ปปิ% ง 

                 ยา่นชนิจกู ุ
เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

นําทา่นเดนิทางสู ่ “ภเูขาไฟฟจู”ิ เป็นภเูขาที3สงูที3สดุในญี3ปุ่ น รอบๆ ภเูขาเต็มไปดว้ยธร
รชาตอินังดงามที3ลงตวั ความสงูเหนอืจากระดบันํJ าทะเล 3,776 เมตรซึ3งเป็นสญัลกัษณ์
สําคญัของประเทศญี3ปุ่ น นําทา่นขึJนสูช่ั Jนที3 5 ของภเูขาไฟฟจู ิ (ขอสงวนสทิธิ\ไมข่ ึ%น 
ในกรณีที)อากาศไมเ่อื%ออาํนวย หรอื ทางขึ%นปิด) ที3เพื3อชมทศันยีภาพของภเูขาไฟ 
ทุกท่านจะไดเ้ห็นถงึความสวยงามของตัวภเูขาและววิโดยรอบของภเูขาไฟฟจูซิ ึ3งเป็น
ภเูขาไฟที3ยังดับไม่สนทิ และสัมผัสกับความหนาวเย็น ใหทุ้กท่านไดถ้่ายภาพความ
ประทับใจเก็บไว ้ และเลอืกซืJอสนิคา้ของที3ระลกึซึ3งเป็นสัญลักษณ์รูปภูเขาไฟฟูจใิน
หลากหลายบรรยากาศไดอ้กีดว้ย จากน ั%นนําทา่นสมัผสัประสบการณพ์ธิชีงชาแบบญี)ปุ่ น ให ้
ทา่นไดท้ดลองชงชาดว้ยตัวทา่นเองและอสิระใหท้า่นเลอืกซืJอสนิคา้ราคาถกูตามอัธยาศัย บรเิวณดา้น
หลังของรา้น ทา่นสามารถชมววิทวิทัศนข์องทะเลสาบคาวากจูโิกะและมภีเูขาไฟฟจูทิี3สวยงามอยูเ่บืJอง
หลงั  
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เที)ยง  บรกิารอาหารกลางวนัแบบ JAPANESE SET ณ ภตัตาคาร (4) 

นําทา่นเดนิทางสู ่เทศกาลสมนุไพรและทุง่ดอกลาเวนเดอร ์  (Fujikawaguchiko 
Herb Festival) ทุง่ดอกไมส้มีว่ง ณ สวนยากซิะกแิละสวนโออชิ ิ สวนสวยที3เต็มไป
ดว้ยดอกลาเวนเดอรเ์ต็มทอ้งทุ่งกวา้ง โดยมฉีากหลังเป็นภูเขาไฟฟูจแิละทะเลสาบ
สนํีJาเงนิเขม้ตดักนัพอดกีบัทุง่ลาเวนเดอรส์มีว่งเขม้สวยงาม!!! ไฮไลทข์องงานเทศกาล
ประจําเมอืงอย่าง งานเทศกาลสมุนไพรหลากชนิดที3ถอืเป็นของขึJนชื3อประจําเมอืง 
ภายในงานเทศกาลจะมบีธูจําหน่ายผลติภณัฑม์ากมายที3ทําจากสมนุไพรนานาชนดิ รวม
ไปถงึชาหอมๆ ใหไ้ดช้มิกนัอยา่งเต็มที3 นอกจากนีJ ยงัมกีารประกวดจัดสวนสวยและการ
แสดงดนตรกีลางแจง้ดว้ย อสิระใหท้่านไดส้ัมผัสและเก็บภาพความประทับใจตาม
อธัยาศยั (ดอกลาเวนเดอรจ์ะบานหรอืไมน่ ั%น ท ั%งนี%ข ึ%นอยูก่บัสภาพอากาศ) 

กรณีคณะเดนิทางไมต่รงกบัชว่งฤดกูาลดอกไมบ้าน โปรแกรมจะเปลี)ยนจากทุง่
ดอกไมเ้ป็นหมูบ่า้นโอชโินะฮกัไกแทน 

“หมูบ่า้นโอชโินะฮกัไก” (Oshino Hakkai) เป็นแหลง่นํJาตามธรรมชาติ ตั Jงอยูใ่น
หมูบ่า้นโอชโินะ ใหท้า่นสมัผัสไดถ้งึอากาศบรสิทุธิ[ และไอเย็นจากแหลง่นํJาธรรมชาต ิ
โดยในบอ่นํJาใสแจว๋มปีลาหลากหลายพันธุแ์หวก
ว่ายสบายอารมณ์ อุณหภูมิในนํJ าเฉลี3ยอยู่ที3 
10-12 องศาฯ นอกจากชมแลว้กย็งัมนํีJาผดุจาก
ธรรมชาตใิหต้ักดื3มตามอัธยาศัย และที3สําคัญ 
หมู่บา้นโอชโินะยังเป็นแหล่งชอ้ปปิJ งสนิคา้โอ
ท็อปชั Jนเยี3ยมอีกดว้ยที3หมู่บ า้นนีJมขีองข ึJนช ื3อ
อยา่ง โมจชิาเขยีวไสถ้ ั)วแดงยา่ง ขนมฮติที3หมูบ่า้นนํJา
ศกัดิ[สทิธิ[โอชโินะฮกัไก 

นําทา่นสู ่ยา่นชอ้ปปิ% งชนิจกุ ุใหท้า่นอสิระและ
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เพลดิเพลนิกบัการชอ้ปปิJงสนิคา้มากมายและ เครื3องใช ้ ไฟฟ้า กลอ้งถา่ยรปูดจิติอล 
นาฬกิา เครื3องเลน่เกมส ์หรอืสนิคา้ที3จะเอาใจคณุผูห้ญงิดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เสืJอผา้ 
แบรนดเ์นม เสืJอผา้แฟชั3นสสําหรับวัยรุ่น เครื3องสําอางยี3หอ้ดังของญี3ปุ่ นไม่วา่จะเป็น 
KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอื3นๆ อกีมากมาย  

คํ)า         อสิระรบัประทานอาหารคํ)าตามอธัยาศยั 

ที)พกั TOYOKO INN NARITA หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

วนัที) 4 วดัอาซากสุะ-ถนนนากามเิซะ-ผา่นชมโตเกยีวสกาย ทร-ีโอไดบะ ได
เวอรซ์ติ ี%  ออิอน มอลล ์

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

นําทา่นเดนิทางสู ่ “มหานครโตเกยีว” เพื3อนมสัการเจา้แมก่วนอมิทองคํา ณ “วดัอา
ซากสุะ” วดัที3ได ช้ื3อวา่เป็นวดัที3มคีวามศกัดิ[สทิธิ[ และไดรั้บความเคารพนับถอืมากที3สดุ
แหง่หนึ3งในกรงุโตเกยีว ภายในประดษิฐานองคเ์จา้แมก่วนอมิทองคําที3ศกัดิ[สทิธิ[ ขนาด 
5.5 เซนตเิมตร ซึ3งมักจะมผีูค้นมากราบไหวข้อพรเพื3อความเป็นสริมิงคลตลอดทั Jงปี 
ประกอบกับภายในวัดยังเป็นที3ตั Jงของโคมไฟยักษ์ที3มขีนาดใหญท่ี3สดุในโลกดว้ยความ
สงู 4.5 เมตร ซึ3งแขวนหอ้ยอยู ่ ณ ประตทูางเขา้ที3อยูด่า้นหนา้สดุของวดั ที3มชีื3อวา่ 
“ประตฟู้าคํารณ” และถนนจากประตเูขา้สูต่ัววหิารที3ประดษิฐานเจา้แมก่วนอมิทองคํา 
มชีื3อว่า “ถนนนากามเิซะ” ซึ3งเป็นที3 ตั Jงของรา้นคา้ขายของที3ระลกึพืJนเมอืงต่างๆ 
มากมาย อาท ิขนมนานาชนดิ ของเลน่ รองเทา้ พวงกญุแจที3ระลกึ ฯลฯ ใหท้กุทา่นได ้
เลอืกซืJอเป็นของฝากของที3ระลกึ และทา่นสามารถเดนิไปถา่ยรปูคูก่บัหอคอยที3สงูที3สดุ
ในโลก แลนดม์ารก์แหง่ใหมข่องกรงุโตเกยีว ณ รมิแมนํ่Jาสมุดิะ “หอคอยโตเกยีว
สกาย ทร”ี (Tokyo Sky tree)  

(ไมร่วมคา่ขึ%นหอคอย) หอสง่สญัญาณโทรคมนาคมที3สงูที3สดุในโลก 

  

เที)ยง อสิระเลอืกรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

จากนัJนนําทา่นเดนิทางไป ยา่นโอไดบะ (Odaiba) คอืเกาะที3สรา้งขึJนไวเ้ป็ นแหลง่
ชอ้ปปิJง และแหลง่บนัเทงิตา่งๆ ในอา่วโตเกยีว ไดรั้บการปรับปรงุใหม้ชีื3อเสยีงและเป็น
ที3นยิมในชว่งหลังของปี 1990 นอกจากมสีถาปัตยกรรมที3สวยงามตั Jงอยูม่ากมายแลว้ 
แต่ก็ยังคงความเป็นธรรมชาตไิวด้ว้ยความอุดมสมบูรณ์ของพืJนที3สเีขยีว ไดเวอรซ์ติ ี% 
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โตเกยีว พลาซา่ (DiverCity Tokyo Plaza) เป็นหา้งดงัอกีหา้งหนึ3ง ที3อยูบ่นเกาะ 
โอไดบะ จดุเดน่ของหา้งนีJกค็อื หุน่ยนตก์นัด ั%ม ขนาดเทา่ของจรงิ ซึ3งมขีนาดใหญม่าก 
ในบรเิวณหา้ง กจ็ะมรีา้นคา้สําหรับคอกนัดั Jม อยา่งเชน่ กนัด ั%มคาเฟ่ (Gundam Cafe) 
และถา้อยากเขา้ไปดนูทิรรศกาลกนัดั Jม กต็อ้งไปที3 กนัด ั%มฟรอนท ์ (Gundam Front) 
ซึ3งอยูใ่นบรเิวณหา้ง ไดรเวอรซ์ติีJ 

นําทา่นเดนิทางสู ่AEON TOWN SHOPPING MALL ใหท้า่นไดล้ะลายเงนิเยน ให ้
ทา่นไดอ้สิระซืJอสนิคา้ทั3วไปของญี3ปุ่ น เชน่ ขนม, อาหารวา่ง, ของเลน่, กระเป๋า , 
รองเทา้,เสืJอผา้ รวมถงึรา้นรอ้ยเยน  

คํ)า         อสิระรบัประทานอาหารคํ)าตามอธัยาศยั 

ที)พกั TOYOKO INN หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

วนัที) 5 วดันารติะซนั- สนามบนินารติะ-สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ 
เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

 นําทา่นเดนิทางสู ่ วัดนารติะซนัเป็นวัดประจําเมอืงนารติะ ตั Jงอยูบ่นเนนิเขาใจกลาง
เมอืงนารติะ มปีระวัตวิ่ากอ่ตั Jงในปี 940 ซึ3งรวมๆแลว้ถอืว่าอยู่มายาวนานเกนิพันปี 
แน่นอนวา่ตัวอาคารไมใ่ชข่องดั Jงเดมิจากพันปีกอ่น ตัวอาคารแมจ้ะถกูบรูณะและสรา้ง
ใหม่มาหลายครัJงแลว้แต่ก็สวยงามมากๆและไดรั้บการบันทกึเป็นมรดกทางวัฒนธรรม
ของประเทศญี3ปุ่ น วัดแห่งนีJศักดิ[สทิธิ[มากโดยเฉพาะเรื3องการขอพรใหป้ลอดภัย 
แคลว้คลาดจากอบุตัเิหตตุา่งๆ หรอืจะขอพรดา้นความรัก การงาน และเรื3องทั3วไป  

 สมควรแกเ่วลานําทานเดนิทางสูส่นามบนินารติะ  
13.55 น. ออกเดนิทางกลบั กรงุเทพฯ โดยสายบนินกสกูต๊ เที3ยวบนิที3 XW101 (ใชร้ะยะเวลา

ในการเดนิทางประมาณ 6.50 ช ั)วโมง)  
18.25 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ 

โปรแกรมสามารถสลบัปรบัเปลี)ยนไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้ 
** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนื)องจากเป็นราคาพเิศษ **  

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิ)น 
(ถา้ม)ีทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ  (ชําระที)สนามบนิดอนเมอืง

ในวนัเช็คอนิ) 
(คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 
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อตัราคา่บรกิารทวัร ์
วนัเดนิทาง ราคา เด็กอายตุํ)า

กว่
า 2 
ปี

พกั
เดี)
ยว

ราคาไมร่วมต ั_ว
เครื)องบนิ

18-22 ก.ค. 18 17,776 7,000 8,900 12,999

28 ก .ค . – 1 
ส .ค . 
18

22,999 7,000 8,900 17,999

30 ก .ค . – 3 
ส .ค . 
18

19,999 7,000 8,900 12,999

1-5 ส.ค. 18 19,999 7,000 8,900 12,999

2-6 ส.ค. 18 20,999 7,000 8,900 13,999

3-7 ส.ค. 18 20,999 7,000 8,900 13,999

4-8 ส.ค. 18 20,999 7,000 8,900 13,999

5-9 ส.ค. 18 19,999 7,000 8,900 12,999

6-10 ส.ค. 18 19,999 7,000 8,900 12,999

7-11 ส.ค. 18 19,999 7,000 8,900 12,999

8-12 ส.ค. 18 22,999 7,000 8,900 15,999

9-13 ส.ค. 18 26,999 7,000 8,900 19,999

10-14 ส.ค. 18 26,999 7,000 8,900 19,999

11-15 ส.ค.18 26,999 7,000 8,900 19,999

12-16 ส.ค.18 22,999 7,000 8,900 15,999

13-17 ส.ค.18 19,999 7,000 8,900 12,999

14-18 ส.ค.18 19,999 7,000 8,900 12,999
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อตัราคา่บรกิารรวม 
✓ คา่ตัว̀เครื3องบนิไป-กลบัตามรายการที3ระบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีนํJามนั  
✓ คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
✓ โรงแรมที3พักตามที3ระบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
✓ คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานที3ตา่งๆ ตามรายการที3ระบ ุ   
✓ คา่อาหาร ตามรายการที3ระบ ุ  
✓ คา่เบีJยประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเที3ยว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื3อนไข
ตามกรรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนี%ไมร่วม 
• คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่อาหาร เครื3องดื3ม 
คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ที3มไิดร้ะบใุนรายการ 

15-19 ส.ค.18 19,999 7,000 8,900 12,999

16-20 ส.ค.18 20,999 7,000 8,900 13,999

17-21 ส.ค.18 20,999 7,000 8,900 13,999

18-22 ส.ค.18 20,999 7,000 8,900 13,999

19-23 ส.ค.18 19,999 7,000 8,900 12,999

20-24 ส.ค.18 17,776 7,000 8,900 12,999

21-25 ส.ค.18 19,999 7,000 8,900 12,999

22-26 ส.ค.18 19,999 7,000 8,900 12,999

23-27 ส.ค.18 20,999 7,000 8,900 13,999

24-28 ส.ค.18 20,999 7,000 8,900 13,999

25-29 ส.ค.18 20,999 7,000 8,900 13,999

26-30 ส.ค.18 19,999 7,000 8,900 12,999

27-31 ส.ค.18 19,999 7,000 8,900 12,999

28 ส.ค.-1 ก.ย.
18

19,999 7,000 8,900 12,999

29 ส .ค . – 2 
ก .ย . 
18

21,999 7,000 8,900 14,999

30 ส .ค . – 3 
ก .ย .
18

22,999 7,000 8,900 15,999
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• คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญี3ปุ่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายื3นรอ้งขอวซีา่อกีครั Jง (เนื3องจาก
ทางญี3ปุ่ นไดป้ระกาศยกเวน้การยื3นวซีา่เขา้ประเทศญี3ปุ่ นใหก้บัคนไทยสําหรับผูท้ี3ประสงคพํ์านัก
ระยะสั Jนในประเทศญี3ปุ่ นไมเ่กนิ 15 วนั) 

• หากในภายหลงัทางรัฐบาลญี3ปุ่ นประกาศใหย้ื3นวซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจา่ยเพิ3ม 2,000 
บาท สําหรับการยื3นรอ้งขอวซีา่ 

• คา่ธรรมเนยีมในกรณีที3กระเป๋าสมัภาระที3มนํีJาหนักเกนิกวา่ที3สายการบนินัJนๆกําหนดหรอืสมัภาระ
ใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน 

• คา่ภาษีนํJามนั ที3สายการบนิเรยีกเกบ็เพิ3ม ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว̀เครื3องบนิไปแลว้ 
• คา่นํJาหนักกระเป๋าสมัภาระ ที3หนักเกนิสายการบนิกําหนด (ปกต ิขาไป 20 กก. // ขากลบั 20 
กก.) 

• คา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิ3น(ถา้ม)ี ทา่นละ 1500 บาท/ทรปิ ชาํระที3สนามบนิ
ในวนัเชค็อนิ (คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 

• ภาษีมลูคา่เพิ3ม 7 % และภาษีหกั ณ ที3จา่ย 3 % (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ/ใบกํากบัภาษี) 

เง ื)อนไขการสาํรองที)น ั)ง 
➢ กรณุาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนักอ่นการเดนิทาง และกรณุาเตรยีมเงนิมดัจํา 15,000 บาท 
พรอ้มกบัเตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วนั หลงัจากทําการจองแลว้ 

➢ การชาํระคา่ทวัรส์ว่นที3เหลอืทางบรษัิทฯ จะเรยีกเกบ็กอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั ทา่นควร
จัดเตรยีมคา่ทวัรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นกําหนด เนื3องจากทางบรษัิทตอ้งสํารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของ
คา่ที3พักและตัว̀เครื3องบนิ มฉิะนัJนจะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

➢ หากทา่นที3ตอ้งการออกตัว̀โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจังหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที3 กอ่น
ออกบตัรโดยสารทกุครั Jง หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที3 ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ[ไมรั่บผดิชอบคา่
ใชจ้า่ยที3เกดิขึJน รวมถงึการลา่ชา้ของสายการบนิระหวา่งประเทศ 

➢ หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ นั3งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตวั หรอืไม่
สะดวกในการเดนิทางทอ่งเที3ยวในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ชั3วโมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูล
สมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนื3องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูล
คณะทวัรท์ั Jงหมด 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
➢ ไมส่ามารถยกเลกิได ้ เนื3องจากเป็นราคาโปรโมชั3น และขอเกบ็เงนิทั Jงหมด (แตส่ามารถเปลี3ยนชื3อผู ้
เดนิทางไดต้ามกําหนดของแตล่ะสายการบนิกอ่นการเดนิทาง) 

หมายเหต ุ
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ\ยกเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 5 วนั ในกรณีที)ไมส่ามารถทาํกรุป๊ได้
อยา่งนอ้ย 30 ทา่น ในกรณีนี%บรษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ ั%งหมด หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ ื)นใหถ้า้ตอ้งการ 
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ\ท ี)จะเปลี)ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ ี% เมื)อเกดิเหตจํุาเป็นสดุวสิยัจนไม่
อาจแกไ้ขได ้ และจะไมร่บัผดิชอบใด  ๆ ในกรณีที)สญูหาย สญูเสยี หรอืไดร้บับาดเจ็บที)นอกเหนอืความรบั
ผดิชอบของหวัหนา้ทวัรแ์ละอบุตัเิหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การจราจร, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาต,ิ 
การจลาจลตา่ง  ๆเป็นตน้ 
กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื)องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที)ไมว่า่เหตผุล
ใด  ๆก็ตามทางบรษิทัของสงวนสทิธิ\ในการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ั%งหมด หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอื
อยู ่ไมต่ํ)ากวา่ 6 เดอืน  
บรกิารเพิ)มเตมิ Wifi เลน่เน็ตชวิ ชวิ ตลอดทปิ 
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❖ จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญี3ปุ่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ี3ประสงค์จะพํานักระยะสั Jนใน
ประเทศญี3ปุ่ นไมเ่กนิ 15 วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พื3อการทอ่งเที3ยว เยี3ยมญาต ิหรอืธรุกจิ 
จะตอ้งยื3นเอกสารในขั Jนตอนการตรวจเขา้เมอืง เพื3อยนืยันการมคีุณสมบัตกิารเขา้ประเทศ
ญี3ปุ่ น* ดงัตอ่ไปนีJ 

❖ ตัว̀เครื3องบนิขาออกจากประเทศญี3ปุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
❖ สิ3งที3ยนืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที3อาจเกดิขึJนในระหวา่งที3พํานักในประเทศญี3ปุ่ น
ได ้(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 

❖ ชื3อ ที3อยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งที3พํานักในประเทศญี3ปุ่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 
❖ กําหนดการเดนิทางระหวา่งที3พํานักในประเทศญี3ปุ่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 
❖ คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี3ปุ่ น (สําหรับกรณีการเขา้ประเทศญี3ปุ่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
❖ หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมตํ่3ากวา่ 6 เดอืน  
❖ กจิกรรมใดๆ ที3จะกระทําในประเทศญี3ปุ่ นจะตอ้งไม่เป็นสิ3งที3ขัดต่อกฎหมายและเขา้ข่าย
คณุสมบตักิารพํานักระยะสั Jน 

❖ ในขั Jนตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วนั 
❖ เป็นผูท้ี3ไมม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญี3ปุ่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธ
ไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิี3จะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

หมายเหต ุ : กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ั%งหมดกอ่นทาํการจอง เพื)อความถกู
ตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

❖ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ[ที3จะเลื3อนการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึJนในกรณีที3มผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 
30 ทา่น  

❖ ขอสงวนสทิธิ[การเก็บคา่นํJามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ3ม หากสายการบนิมกีารปรับขึJนกอ่นวัน
เดนิทาง  

❖ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ[ในการเปลี3ยนเที3ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื3องจากสาเหตุ
ตา่งๆ  

❖ บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั JงสิJน หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การ
ประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนําสิ3งของผดิกฎหมาย ซึ3งอยูน่อก
เหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
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❖ บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั JงสิJน หากเกดิสิ3งของสญูหาย อนัเนื3องเกดิจากความประมาทของ
ทา่น, เกดิจากการโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเที3ยวเอง  

❖ เมื3อทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ั Jงหมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นได ้
ยอมรับเงื3อนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทั Jงหมด  

❖ รายการนีJเป็นเพยีงขอ้เสนอที3ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครั Jงหนึ3ง หลังจากไดส้ํารอง
โรงแรมที3พักในต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึ3งอาจจะปรับ
เปลี3ยนตามที3ระบใุนโปรแกรม  

❖ การจัดการเรื3องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปที3เขา้พัก  โดยมหีอ้งพัก
สําหรับผูส้บูบหุรี3 / ปลอดบหุรี3ได ้ โดยอาจจะขอเปลี3ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี3พัก ทั JงนีJ
ข ึJนอยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  

❖ กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 
7 วนักอ่นการเดนิทาง มฉิะนัJนบรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

❖ มัคคเุทศก ์ พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ําสัญญาใด ๆ ทั JงสิJนแทนผูจั้ด 
นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นัJน 

❖ ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื3องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทน
ตา่งๆ ในกรณีที3ผูเ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกอง
ตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเที3ยว อนัเนื3องมาจากการกระทําที่
สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกู
ปฏเิสธในกรณีอื3น ๆ  

❖ กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีง
พอ ขอสงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดี3ยว โดย
ไมค่า่ใชจ้า่ยเพิ3ม  

❖ สภาพการจลาจรในชว่งวนัเดนิทางตรงกบัวนัหยดุเทศกาลของญี3ปุ่ น หรอื วนัเสารอ์าทติย ์ รถอาจ
จะตดิ อาจทําใหเ้วลาในการทอ่งเที3ยวและ ชอ้ปปิJงแตล่ะสถานที3นอ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของ
มัคคเุทศก ์ และคนขยัรถในการบรหิารเวลา ซึ3งอาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครั Jงที3
ตอ้งเรง่รบี เพื3อใหไ้ดท้อ่งเที3ยวตามโปรแกรม 

❖ บรกิารนํJาดื3มทา่นวนัละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วนัเริ3มในวนัที3 2 ของการเดนิทาง ถงึวนัที3 3 ของการเดนิ
ทาง การบรกิารของรถบสันําเที3ยวญี3ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี3ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 
ชั3วโมง ในวนันัJนๆ มอิาจเพิ3มเวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะ
สม ทั JงนีJข ึJนอยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางนัJนๆเป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิ[ในการปรับเปลี3ยน
เวลาทอ่งเที3ยวตามสถานที3ในโปรแกรมการเดนิทาง 


