
 

    

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
  
 
 
 
 
 
 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ไฮไลท์ 
 โตเกยีวเมอืงหลวง มหานครทีผ่สมผสานความหลากหลายของวฒันธรรม ศูนย์รวมแฟช่ันช้ันน าและ

เทคโนโลยทีนัสมยั  
 สัมผสัวฒันธรรมการอาบน า้แร่ออนเซ็น (Onsen) น า้แร่ในสไตล์ญี่ปุ่ น  
 สัมผสัประสบการณ์พธีิชงชาแบบต้นฉบับญี่ปุ่ น  
 ไหว้พระขอพรเพือ่ความเป็นสิริมงคล ณ วดัอาซากสุะ 
 ชมความงดงามของใบไม้เปลีย่นสี ณ เมอืงนิกโก้ เมืองมรดกโลก 

 ชมน า้ตกทีย่าวทีสุ่ดมนญีปุ่่ น น า้ตกเคกอน  
 เลอืกซ้ือสินค้าย่านช้อปป้ิงช่ือดัง ชินจูก ุออิอน  
 เดินทางโดยสายการบิน THAI AIR ASIA X บินตรงสู่โตเกยีว (สนามบินนาริตะ) น า้หนักกระเป๋า20กก. 

ก าหนดการเดนิทาง : เดอืนตุลาคม – ธันวาคม 2561 

WONDERFUL JAPAN 
โตเกยีว – นิกโก้  
5 วนั 3 คนื 

 ราคาเร่ิมตน้ 

บาท/ท่าน 

24,900.- 



 

    

วนัแรก   กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมอืง) – สนามบินนาริตะ 

21.00 น. พร้อมกันท่ี สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ สายการบิน 

THAI AIR ASIA X (XJ) เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน 

23.55 น. เหิรฟ้าสู่ เมืองนาริตะ ประเทศญ่ีปุ่น โดยเท่ียวบินท่ี XJ600 (ไม่ม ีอาหารและเคร่ืองดืม่บริการบนเคร่ือง)  

วนัที่สอง   นาริตะ – อุทยานแห่งชาตฮิาโกเน่ – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ – หุบเขาโอวาคุดานิ ชิมไข่ด า – ออนเซ็น 

08.00 น.   ถึง เมอืงนาริตะ ประเทศญ่ีปุ่น หลงัจากผา่นขั้นตอนศุลกากรแลว้ เดินทางสู่ท่ีพกั (เวลาที่ญ่ีปุ่น เร็วกว่าเมอืงไทย 

2 ช่ัวโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***ส าคัญมาก!! ประเทศญ่ีปุ่นไม่

อนุญาตให้น าอาหารสด จ าพวก เนือ้สัตว์ พชื ผกั ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรับและจบั*** 

น าท่านข้ึนรถโคช้ปรับอากาศเดินทางสู่ วนอุทยานแห่งชาติ ฮาโกเน่ สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีไดรั้บความนิยม โดย
เป็นส่วนหน่ึงของอุทยานแห่งชาติ ฟูจิ-ฮาโกเน่-อิสึ ท่ีผูม้าเยือนสามารถช่ืนชมความงามแห่งธรรมชาติ และ
ดอกไมน้านาพันธ์ุหลากสีสันท่ีเบ่งบานตลอดทั้ งปี ทิวทัศน์ท่ีสวยงามหลากหลาย รวมไปถึงภูเขาไฟฟูจิ 
ทะเลสาบอะชิ และ โอวาคุดานิ ฮาโกเน่ยงัมีช่ือเสียงในเร่ืองของการเป็นแหล่งน ้าพุร้อน ท่ีแปลกไปกวา่นั้นคือมี
จ านวนน ้าพุร้อนมากถึง 17 แห่ง 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร --- เมนู Nabe Set 

บ่าย น าท่าน ล่องเรือโจรสลัด ท่ีทะเลสาบอาชิ ทะเลสาบท่ีก่อตวัจากลาวาของภูเขาไฟฟูจิ หากวนัใดอากาศสดใส  
ท่านจะไดส้มัผสักบัทศันียภาพอนังดงามของทะเลสาบท่ีมีภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลงั น าท่านเดินทางสู่ หุบเขาโอ

วาคุดานิ หรือ หุบเขานรก ชมบ่อน ้าแร่ก ามะถนัท่ีสามารถตม้ไข่ใหสุ้กดว้ยอุณหภูมิ 97 องศาเซลเซียส ชิมไข่ด า 
ท่ีเช่ือกนัว่า เม่ือกินไข่ด า 1 ฟอง จะท าใหมี้อายุยืนยาวข้ึน 7 ปี อิสระใหท่้านไดเ้ลือกชมและซ้ือสินคา้พ้ืนเมืองท่ี
ข้ึนช่ือมากมาย เช่นสบู่ด า, แชมพูด า,โฟมลา้งหนา้ด า ซ่ึงลว้นเป็นผลิตภณัฑจ์ากก ามะถนัท่ีคนญ่ีปุ่นเช่ือว่าบ ารุง
ผิวพรรณและเส้นผมใหดี้งาม รวมทั้ง คิตต้ีไข่ด า ซ่ึงเป็นโอทอป (OTOP) อย่างหน่ึงของญ่ีปุ่น สมควรแก่เวลา
น าท่านเดินทางสู่ จงัหวดัยามานาชิ หรือ ชิชุโอกะ เพ่ือน าท่านเขา้ท่ีพกัออนเซ็น 

ค ่า         บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม – เมนูขาปูยกัษ์ 

ที่พกั ALEXANDER HOTEL & RESORT YAMANAKAKO หรือระดบัเดยีวกนั   

จากน้ันให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการ แช่น ้าแร่ออนเซ็นธรรมชาติ เช่ือว่าถ้าได้แช่น ้าแร่แล้ว จะท าให้ผิวพรรณ

สวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวยีนโลหิตดขีึน้ 

 

วนัที่สาม  โอชิโนะฮักไก – สัมผสัประสบการณ์พธีิชงชาแบบญ่ีปุ่น – โตเกยีว – วดัอาซากสุะ – ชินจูก ุ– ดวิตีฟ้รี – นาริตะ 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 



 

    

น าท่านเดินทางสู่ โอชิโนะฮักไก บ่อน ้าท่ีแปดในโอชิโนะ ท่ีเกิดจากการละลายของหิมะจากบนภูเขาไฟฟูจิมีอายุ
มามากกวา่ 1,200 ปี ท่ีใชเ้วลาอนัยาวนาน ในการไหลลงมาสู่พ้ืนดินและซึมซาบไปยงับ่อน ้าแต่ละบ่อน ้า ดงันั้น
น ้าท่ีอยู่ในบ่อจะเป็นน ้ าท่ีใสสะอาด และสดช่ืนมาก ในปี 1985 สถานท่ีแห่งน้ียงัไดถู้กเลือกให้เป็น 1 ใน 100 
อนัดบั แหล่งน ้ าจากธรรมชาติท่ีดีท่ีสุดของญ่ีปุ่นอีกดว้ย อีกทั้งบริเวณโดยรอบสามารถชมดอกไมแ้ละวิวของ
ภูเขาไฟฟจิูไดใ้นวนัท่ีอากาศแจ่มใส ใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกบับรรยากาศ พร้อมชมและเลือกซ้ือสินคา้พ้ืนเมือง 
จากนั้นน าท่าน สัมผัสประสบการณ์พิธีชงชาแบบญ่ีปุ่น ให้ท่านไดท้ดลองชงชาดว้ยตวัท่านเองและอิสระให้
ท่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ราคาถูกตามอธัยาศยั บริเวณดา้นหลงัของร้านท่านสามารถชมวิวทิวทศัน์ของทะเลสาบ
คาวากจิูโกะและมีภูเขาฟจิูอยูเ่บ้ืองหลงัไดอี้กดว้ย  

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร --- เมนู Nabe Set 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองหลวงโตเกียว เดินทางสู่ วัดอาซากุสะ SENSOJI TEMPLE กราบนมสัการขอพรจาก

องค์เจ้าแม่กวนอิมทองค า ท่ีเป็นทองสัมฤทธ์ิ มีขนาดเลก็เพียง 5.5 เซนติเมตร วดัพุทธท่ีเก่าแก่ท่ีสุดใน ภูมิภาค

คนัโต และมีผูค้นนิยมมากราบไหวข้อพรเพ่ือความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี ถ่ายภาพเป็นท่ีระลึกกบั คามนิาริมง 
(ประตูฟ้าค ารณ) ซ่ึงมีโคมไฟสีแดงขนาดยกัษ์ท่ีมีความสูงถึง 4.5 เมตร โคมไฟท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกแขวนอยู ่

เลือกชมและเช่าเคร่ืองรางของขลงัอนัศกัด์ิสิทธ์ิของวดัแห่งน้ีหรืเพลิดเพลินกบั ถนนนาคามเิซ ถนนชอ้ปป้ิงท่ีมี
ช่ือเสียงของวดั มีร้านขายของท่ีระลึกมากมายไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองรางของขลงั ของเล่นโบราณ และตบทา้ยดว้ย
ร้านขาย ขนมท่ีคนญ่ีปุ่นมายงัวดัแห่งน้ีตอ้งมาต่อคิวกนั ท่านจะไดเ้พลิดเพลิน กบัการช้อปป้ิงของฝากท่ีเป็น
แบบญ่ีปุ่น ญ่ีปุ่น Made In Japan แท้ๆ  รวมทั้งขา้วของเคร่ืองใชคุ้ณภาพดี มากมาย อาทิ ร่ม, หมวก, รองเทา้, 
กระเป๋า, เส้ือผา้ เป็นตน้ หากมีเวลาท่านสามารถเดินไปถ่ายรูปคู่กบัหอคอยท่ีสูงท่ีสุดในโลก โตเกียวสกายทรี 
(Tokyo Sky tree) แลนดม์าร์คใหม่ของมหานครโตเกียว ท่ีท่าน สามารถถ่ายรูปไดง้ดงามจากบริเวณใกลก้บัวดั
อาซากุซะ ส าหรับโตเกียวสกายที เปิด ให้บริการเม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2555 มีความสูงถึง 634 เมตร ชนะ
แชมป์เก่าคือหอคอยแคนตนัทาวน์เวอร์ท่ีนครกวางโจวของจีน และหอซีเอน็ ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโตของ
แคนาด จากนั้นน าท่าน ช้อปป้ิงย่านชินจูกุ และร้านดิวตีฟ้รี ให้ท่านเลือกซ่ือสินคา้ปลอดภาษีราคาถูก ชินจูกุ
ย่านรวมเสน่ห์ทุกอย่าง เป็นทั้งแหล่งชอ้ปป้ิงชั้นน าในโตเกียว แหล่งรวมร้า  นกินด่ืมและร้านอาหารทุกระดบั 
และแหล่งท่องเท่ียวข้ึนช่ือ ขนาดใหญ่ใจกลางเมืองหลวงโตเกียว ศูนยร์วมแฟชัน่เก๋ๆ เท่ห์ๆของวยัรุ่นเป็นแหล่ง
อพัเดทเทรนด์และเป็นย่านความเจริญอนัดบัหน่ึงของนครโตเกียวในปัจจุบนั ให้ท่านเลือกชมและซ้ือสินคา้
มากมาย อาทิเช่น เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถ่ายรูป, MP-3, คอมพิวเตอร์, Note Book, นาฬิกา, เส้ือผา้,รองเทา้ และ
เคร่ืองส าอางเช่นแบนรด์KOSE,SHISEDO,KANEBO,SK IIและอ่ืนๆอีกมากมายท่ีราคาค่อนข้างถูกกว่า
เมืองไทยและร้าน100เยน (อยู่ตึกPEPE ชั้น 8) ซ่ึงสินคา้ทุกอย่างภายในร้านจะราคา 100 เยน เท่ากนัหมด หรือ
เป็นร้านดองก้ี ท่ีขายสินคา้ราคาถกูสารพดัอยา่ง หรือจะเป็นร้านมตัสึโมโตท่ี้รวมสินคา้ เคร่ือองใชเ้คร่ืองส าอาง 
ผลิตภณัฑข์องใชไ้วอ้ยา่งหลากหลาย ใหท่้านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั  

ค ่า         อสิระรับประทานอาหารค ่าตามอธัยาศัย 

ที่พกั NARITA HEDISTAR HOTEL หรือเทียบเท่าระดบัเดยีวกนั 



 

    

วนัที่ส่ี  นาริตะ – นิกโก้ – ทะเลสาบซูเซ็นจิ – น ้าตกเคกอน – ศาลเจ้าโทโชกุ – นาริตะ – ร้านดองกิโฮเต้ – ห้าง AEON 

MALL Narita 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ นิกโก้ Nikko เมืองท่ีมีช่ือเสียงมากในดา้นแหล่งพกัผ่อนหย่อนใจท่ีสวยงามโดยเฉพาะช่วง
ใบไมเ้ปล่ียนสี มีความสวยงามของวดัและศาลเจา้ต่างๆท่ีไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกจาก UNESCO 
และยงัคงวฒันธรรมในแบบดัง่เดิม เดินทางผา่นถนนนสายอิโระฮะซะกะ Irohazaka เป็นถนนเลนคู่ท่ีใหเ้ดินรถ
ทางเดียวทั้งขาข้ึนและขาลง เส้นทางว่ิงเป็นทางคดเค้ียวไปมาเช่ือมระหว่างตวัเมืองนิกโก ้และทะเลสาบชูเซ็นจิ 
(Lake Chuzenji) นบัรวมตลอดสายแลว้มีทางโคง้ทั้งหมดมากถึง 48 โคง้ เป็นเสน้ทางขบัรถเท่ียวท่ีมีทศันียภาพ
สวยงามน่าประทบัใจเป็นอย่างมาก และยงัเป็นท่ีรู้จกัในฐานะจุดชมวิวใบไมเ้ปล่ียนสีท่ีงดงามแห่งหน่ึงในนิก
โก้อีกด้วย ถนนสายน้ีไต่ระดับข้ึนไปสูงถึงกว่า 500 เมตร ระหว่างทางเชิญท่านเพลินตาและด่ืมด ่ากับ
ทศันียภาพอนังดงามตามธรรมชาติสลบักบัวิถีชีวิตความเป็นอยู่ในแบบฉบบัของชาวบา้น น าท่านเดินทางสู่ 
ทะเลสาบชูเซ็นจิ Lake Chuzenji ซ่ึงเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟนนัไท ท าให้ลาวาไหลมาปิดทางเขา้ออก
ของน ้ าจากแม่น ้าไดวะท าให้เกิดเป็นทะเลสาบข้ึน ใหท่้านช่ืนชมทศันียภาพอนังดงามของทะเลสาบ แมกไมสี้
เขียวตดักบัฟ้าสีครามและพ้ืนน ้ าสีฟ้าจะท าให้ท่านประทบัใจ เดินทางไปความงามของ น ้าตกเคกอน Kegon 

Waterfall น ้ าตกท่ีใหญ่และยาวท่ีสุดของประเทศญ่ีปุ่น มีความสูงเกือบ 100 เมตร เป็นหน่ึงใน 3 น ้ าตกท่ี
สวยงามท่ีสุดของญ่ีปุ่น จุดชมวิว (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าลิฟท์ประมาณ 550 เยน) ท่ีท่านสามารถด่ืมด ่ากบัภาพของ
น ้าตกแห่งน้ีไดอ้ย่างงดงามมาก พร้อมสัมผสักบัสายน ้าท่ีเยน็ช่ืนฉ ่า อิสระใหท่้านไดเ้ลือกหามุมเก็บภาพความ
งามท่ีประทบัใจตามอธัยาศยั หรือจะเลือกชมและซ้ือสินคา้พ้ืนเมืองท่ีข้ึนช่ือในเขตน้ีไดต้ามอธัยาศยัสมควรแก่ 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร --- เมนู Tobanyaki 

บ่าย เดินทางสู่บริเวณ โซนมรดกโลก อิสระใหท่้านเดินทางชมและถ่ายรูปตามอธัยาศยั ศาลเจ้านิกโกโทโชกู Nikko 

Tosho-gu Shrine เป็นศาลเจา้เก่าแก่มีประวติัศาสตร์ยาวนานและไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลก เป็นศาล
เจา้ประจ าตระกูลโทกุงาวะท่ีโด่งดงัในอดีต และยงัเป็นสุสานของโชกุนโทกุงาวะ อิเอยะสุ โชกุนผูพ้ลิกผนั
ชะตาชีวิตของชาวญ่ีปุ่น เอกลกัษณ์ของศาลเจา้แห่งน้ีอยู่ท่ีสถาปัตยกรรมระดบัสมบติัของชาติซ่ึงใชเ้ทคนิค
ดา้นฮวงจุย้ประกอบการก่อสร้าง จนไดช่ื้อว่าเป็นจุดเสริมดวงชะตาเร่ืองโชคลาภ จุดเด่นของศาลเจา้แห่งน้ีกคื็อ 
ประตูโยเมมง (Yomei-mon Gate) แสนสวยท่ีเพ่ิงเสร็จส้ินการบูรณะปฏิสงัขรณ์คร้ังใหญ่ไปในปีน้ีรูปแกะสลกั
หลากสีสันบนบานประตูนั้นสวยงามน่าชมเป็นอย่างมาก มีระเบียงโทไซไคโร (Tozai-Kairo Corridor) ทางฝ่ัง
ซา้ยและขวาของประตู ซ่ึงประดบัดว้ยรูปแกะสลกันกและดอกไมม้ากมาย และยงัจะไดเ้ห็นรูปแกะสลกัลิงสาม
ตวัมิซะรุ (Mizaru) (The Three Wise Monkeys) ท่ีส่ือถึงการไม่ดู ไม่พูด และไม่ฟัง และรูปแมวนอนหลบัเนะมุ
ริเนะโกะ (Nemuri-neko) (Sleeping Cat) อีกดว้ย ท่านสามารถเขา้ชมภายในศาลเจา้โทโชกุได ้(ค่าทวัร์ไม่รวม
ค่าเขา้ชมประมาณ 1,300 เยน) จากนั้นน าท่านเดินทางกลบันาริตะ ระหว่างทางแวะใหท่้านชอ้ปป้ิงร้านดองกโิฮ

เต้ Don Quijote Narita และห้าง AEON MALL อิสระใหท่้านเลือกซ้ือสินคา้สารพดัอยา่งไดต้ามอธัยาศยั 



 

    

ค ่า         อสิระรับประทานอาหารค ่าตามอธัยาศัย 

ที่พกั NARITA HEDISTAR HOTEL หรือเทียบเท่าระดบัเดยีวกนั 

วนัที่ห้า  นาริตะ – ท่าอากาศยานนาริตะ – ท่าอากาศยานดอนเมอืง (กรุงเทพฯ) 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสู่ สนามบินนาริตะ 

09.15 น.   ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI AIR ASIA X  เที่ยวบินที่ XJ601 (ไม่มี อาหารและเคร่ืองดื่ม

บริการบนเคร่ือง) 

14.00 น.     เดินทางถึง สนามบินดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

********************** ขอบคณุทุกท่านที่ใช้บริการ ********************** 
 

* ท่านใดมไีฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษทัฯทราบในวนัจองทัวร์ * 

** ทั้งนีเ้พือ่ประโยชน์ของตวัท่านเอง ** 

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ :  รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน 
เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การบริการของรถบัสน าเที่ยวญ่ีปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่น สามารถให้บริการ

วันละ 10 ช่ัวโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้ งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพ

การจราจรในวนัเดนิทางน้ันๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลีย่นเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดนิทาง 

 

อตัราค่าบริการ/ท่าน 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ 

พกัห้องละ 
2-3 ท่าน 

เด็ก อายุ 2-12 ปี 
พกัเดี่ยว 
เพิม่ 

ท่านละ 
พกักบั 

1 ผู้ใหญ่ 

พกักบั 
2 ผู้ใหญ่ 
มเีตียง 

พกักบั 
2 ผู้ใหญ่ 
ไม่มเีตียง 

03-07 ตุลาคม 2561 26,900 26,900 26,900 26,900 8,500 

04-08 ตุลาคม 2561 26,900 26,900 26,900 26,900 8,500 

08-12 ตุลาคม 2561 24,900 24,900 24,900 24,900 8,500 

09-13 ตุลาคม 2561 26,900 26,900 26,900 26,900 8,500 



 

    

17-21 ตุลาคม 2561 26,900 26,900 26,900 26,900 8,500 

18-22 ตุลาคม 2561 26,900 26,900 26,900 26,900 8,500 

20-24 ตุลาคม 2561 31,900 31,900 31,900 31,900 8,500 

21-25 ตุลาคม 2561 31,900 31,900 31,900 31,900 8,500 

24-28 ตุลาคม 2561 27,900 27,900 27,900 27,900 8,500 

25-29 ตุลาคม 2561 27,900 27,900 27,900 27,900 8,500 

26-30 ตุลาคม 2561 26,900 26,900 26,900 26,900 8,500 

27-31 ตุลาคม 2561 26,900 26,900 26,900 26,900 8,500 

28 ตุลาคม - 01 พฤศจิกายน 2561 25,900 25,900 25,900 25,900 8,500 

29 ตุลาคม - 02 พฤศจิกายน 2561 24,900 24,900 24,900 24,900 8,500 

01-05 พฤศจิกายน 2561 25,900 25,900 25,900 25,900 8,500 

06-10 พฤศจิกายน 2561 25,900 25,900 25,900 25,900 8,500 

07-11 พฤศจิกายน 2561 26,900 26,900 26,900 26,900 8,500 

08-12 พฤศจิกายน 2561 25,900 25,900 25,900 25,900 8,500 

13-17 พฤศจิกายน 2561 25,900 25,900 25,900 25,900 8,500 

14-18 พฤศจิกายน 2561 26,900 26,900 26,900 26,900 8,500 

15-19 พฤศจิกายน 2561 26,900 26,900 26,900 26,900 8,500 

20-24 พฤศจิกายน 2561 26,900 26,900 26,900 26,900 8,500 

21-25 พฤศจิกายน 2561 27,900 27,900 27,900 27,900 8,500 

22-26 พฤศจิกายน 2561 26,900 26,900 26,900 26,900 8,500 

28 พฤศจิกายน – 02 ธันวาคม 2561 27,900 27,900 27,900 27,900 8,500 

29 พฤศจิกายน – 03 ธันวาคม 2561 26,900 26,900 26,900 26,900 8,500 



 

    

04-08 ธันวาคม 2561 28,900 28,900 28,900 28,900 8,500 

06-10 ธันวาคม 2561 29,900 29,900 29,900 29,900 8,500 

11-15 ธันวาคม 2561 29,900 29,900 29,900 29,900 8,500 

12-16 ธันวาคม 2561 29,900 29,900 29,900 29,900 8,500 

16-20 ธันวาคม 2561 28,900 28,900 28,900 28,900 8,500 

20-24 ธันวาคม 2561 28,900 28,900 28,900 28,900 8,500 

** ราคาเดก็ทารก ไม่เกนิ 2 ขวบ 7,000 บาท/ท่าน ** 

 

 
อตัรานีร้วม  

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป–กลบั ชั้นประหยดั (เดินทางไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เสน้ทางและสายการบินตามระบุในรายการ 
 ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามนัตามรายการทวัร์  
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม. / วนั) 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได ้เน่ืองจากบริษทัฯ ตอ้งจองและซ้ือตัว๋ล่วงหนา้) 
 โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (หอ้งละ 2-3 ท่าน)  
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ  
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง น ้าหนกัไม่เกิน 20 กก.  
 ค่าหวัหนา้ทวัร์ คอยดูแลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทาง คุม้ครองวงเงินท่านละ 1 ลา้นบาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 

อตัรานีไ้ม่รวม  

 ค่าด าเนินการท าหนงัสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเขา้-ออกเมืองส าหรับคนต่างดา้ว 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัฯ จดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด 
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%  
 ค่าทิปพนักงานขับรถและไกด์ 4,000 เยนต่อท่าน ตลอดการเดนิทาง (เกบ็ทิปก่อนการเดนิทางที่สนามบิน) 
 



 

    

เงือ่นไขการเดนิทาง 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง กรณีมีผูเ้ดินทางต ่ากวา่ 30 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้ก่อน
เดินทาง 21 วนั 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรมเพ่ือความเหมาะสมโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ สาเหตุอนัเน่ืองมาจากการ
ล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อวินาศภัย, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยจะค านึงถึง
ผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิด 
กฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีช าระมาแลว้ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผน่ดินไหว ภูเขาไฟระเบิด 
อุทกภยั วาตภยั ฯลฯ อนันอกเหนือจากการควบคุมของบริษทัฯ โดยทางบริษทัฯ จะขอเกบ็เฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนตามจริง
เท่านั้น เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน, ค่าวีซ่าในกรณีท่ียื่นวีซ่าแลว้ และค่าวางมดัจ าหอ้งพกั ฯลฯ 

 

การส ารองที่นั่งและช าระเงนิ 

 ยนืยันการส ารองที่นั่งกบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมส่งส าเนาหนังสือเดนิทาง  
 ช าระเงินมดัจ าภายใน 1 วนันบัจากวนัท่ีจอง เงินมดัจ าถือเป็นการยืนยนัการจองของท่าน 

 ญ่ีปุ่น ท่านละ 15,000 บาท 
 ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทั้งหมด ช าระล่วงหนา้ 15-20 วนัก่อนเดินทาง 
 หากท่านไม่ช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือตามก าหนดวนัดงักล่าว ทางบริษทัฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข 

และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ า 
เงือ่นไขยกเลกิการจอง : 

 เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เคร่ืองบินโปรโมชัน่ เม่ือจองทวัร์ช าระเงินค่าจองค่าทวัร์แลว้ ไม่สามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ไดทุ้ก

กรณี และกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศท่ีระบุไว ้

ในรายการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน รวมถึง เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะ

แลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ

และเงินมดัจาคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

ตัว๋เคร่ืองบิน 

 ตัว๋เคร่ืองบินแบบหมู่คณะ ตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านตอ้งช าระค่าใชจ่้ายท่ีสาย
การบินเรียกเกบ็ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินก าหนด ทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 

 ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน ้ามนัเช้ือเพลิงและค่าประกนัวินาศภยัทางอากาศ คิดตามอตัราท่ีทางสายการบินแจง้ ณ วนัท่ีออก
ราคาขาย หากสายการบินมีการปรับข้ึนราคาในภายหลงั ถือเป็นค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเพ่ิม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียก
เกบ็ตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 



 

    

โรงแรมและห้องพกั 

 ห้องพกัในโรงแรมส่วนใหญ่เป็นแบบห้องคู่ (Twin / Double Room) ประเภทห้องพกัข้ึนอยู่กบัการวางรูปแบบของแต่ละ
โรงแรม กรณีผูร่้วมเดินทางในคณะของท่านจองหอ้งประเภทอ่ืนๆ อาจท าใหไ้ม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ  

 โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือมีจ านวนจ ากดั บางโรงแรมอาจจดัเป็นห้องพกัคู่ และเพ่ิม
เตียงเสริมให ้(Extra Bed) ** ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถ
จดัการห้องพกั แบบ TRIPLE ได้ ทางบริษทัอาจมกีารจดัห้องพกัให้ตามความเหมาะสมต่อไป ** 

 หากโรงแรมไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือไม่มีเตียงเสริมให ้ท่านจ าเป็นตอ้งแยกเป็นพกัหอ้งเด่ียว และตอ้ง
ช าระค่าหอ้งพกัเด่ียวเพ่ิมดว้ย 

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรืองานเทศกาลต่างๆ เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวัจากราคา
ตน้ทุนท่ีคิดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยไปพกัเมืองใกลเ้คียงเพ่ือความเหมาะสมของโปรแกรม 

 


