
 

 

🎉🎉KAWAZU TOKYO SAKURA🎉🎉 

 5 วัน 3 คืน 

 

ใช้รถทกุวัน ไมม่วีันอิสระ 

พิเศษ !! บฟุเฟตข์าปยูกัษ+์แช่ออนเซน็ 
 
วนัแรก  กรุงเทพฯ – สนามบนิดอนเมอืง 

 
20.30 น. พร้อมกนัที่สนามบินนานาชาติดอนเมือง ช ัน้ 3 อาคารผู ้โดยสารระหว่างประเทศ 

เคานเ์ตอรส์ายการบนิ AIR ASIA X เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวย

ความสะดวกในการเชค็อนิ 
สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครือ่ง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ทีน่ ัง่ 

จดัทีน่ ัง่แบบ 3-3-3 มบีรกิารอาหารรอ้นเสริฟ์ท ัง้ขาไปและขากลบั 



 

 

(น า้หนกักระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซือ้น า้หนกัเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย) 
23.45 น. เหริฟ้าสูเ่มอืงนารติะ ประเทศญี่ปุ่ น โดยเทีย่วบนิที ่XJ600 บรกิารอาหาร และเครือ่งดืม่บน

เครือ่ง 
 

วนัทีส่อง นารติะ- หบุเขาโอวาคดุาน ิ– ชมซากรุะ เมอืงคาวาส ึ- อาบน า้แรธ่รรมชาต ิ+ ทานขาปู

ยกัษ ์

08.00 น.   ถงึ เมอืงนารติะ ประเทศญีปุ่่ น หลงัจากผา่นขัน้ตอนศลุกากรแลว้  

 จากนัน้น าท่านเดนิทางโดยรถโคช้สู ่หุบเขาโอวาคุดาน  ิทีย่ังครุกรุ่นดว้ยควันจากบ่อก ามะถัน
เดอืดอยู่ตลอดเวลา ชมบ่อน ้าแร่ก ามะถันซึง่สามารถตม้ไข่ใหส้กุได ้โดยชาวญีปุ่่ นมคีวามเชือ่ว่า

หากไดท้านไขด่ าหนึง่ฟองจะสามารถท าใหอ้ายยุนืยาวขึน้อกีประมาณ 7 ปี 

 
 
เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงคาวาส ึสัมผัสความงามแห่งแรกของเทศกาลดอกซากุระในเดอืนแห่ง
ความรัก ณ เมอืงคาวาส ึโดยเมอืงนี้จะเป็นเมอืงทีซ่ากรุะบาสะพร่ังเร็วทีส่ดุในเกาะฮอนช ูโดยจะ

เริม่ออกดอกในช่วงประมาณ 10 ก.พ. ค่อยๆบาน ยาว ไปจนถงึ เดอืน 10 ม.ีค. ของทุกปี โดย

ทุกๆปีจะมีนักท่องเที่ยวที่อยากชมความงามของ ซากุระและเล่นสกีในช่วงเวลาเดียวกัน จะ
เดนิทางมาเที่ยวชมกันในช่วงนี้ โดยเมืองคาวาส ึเป็นเมืองเล็กๆ   ซึง่ตัง้อยู่ไม่ห่างจากเมือง      

โกเทมบะมากนัก โดยในสว่นกลางของเมอืงจะมแีม่น ้าไหลตดัผา่น 2 ขา้งทาง จะเรยีงรายเต็มไป
ดว้ยตน้ซากรุะหลากหลายรอ้ยตน้ ยาวตลอดเสน้ทางประมาณ 4 กโิลเมตรและบางจุดยังม ีดอก

นาโนฮะนะ หรอืดอกกวางตุง้ ทีบ่านสะพร่ังเป็นสเีหลอืง ใหท้่านไดช้มความงามกันอกีดว้ย และ
ใน 2 ขา้งทางก็ยังมรีา้นขายของฝากของทีร่ะลกึ ขนม ผลไมม้ากมาย โดยทา่นสามารถเลอืกซือ้ 

หรอื ชมิพรอ้มดืม่ด า่กบัความงามของซากรุะ อสิระใหท้า่นไดเ้ก็บภาพประทับใจตามอธัยาศยั  

(โดยปกตงิานเทศกาลซากุระที่เมืองคาวาส ึจะเร ิม่จดัในวนัที่ 10 กุมภาพนัธ ์– 10 
มนีาคม แตท่ ัง้นีท้ ัง้น ัน้ข ึน้อยูก่บัสภาพอากาศในแตล่ะปีดว้ย) 

 
 

  



 

 

 
 

 (หมายเหตุ: ในกรณีที่เทศกาลชมซากุระไม่มีแล้ว   บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์เปลี่ยน

โปรแกรมทวัร ์น าทา่นเดนิทางสู ่โกเทมบะ แฟคทอรี ่เอา้ทเ์ล็ต  แหลง่รวมสนิคา้น าเขา้และ
สนิคา้แบรนด์ญี่ปุ่ นที่ดังไปทั่วโลก พบกับคอลเลคชั่นเสื้อผา้ใหม่ล่าสุด อาทิ MK MICHEL 

KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY ฯลฯ เลือกซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมยี่หอ้ดังไดท้ี่

รา้น BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, TUMOI, GAP, ARMANI ฯลฯ เลือกดูเครื่องประดับ 
และนาฬกิาหรูอย่าง TAG HEURE, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯรองเทา้

แฟชัน่ HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ 
พกัที ่  FUJINOBOU KAEN HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม *** ใหท้า่นไดอ้ ิม่อรอ่ยกบัมือ้พเิศษทีม่ ี

ขาปูยกัษใ์หท้า่นไดล้ ิม้ลองรสชาตปิูพรอ้มน า้จ ิม้สไตสญ์ีปุ่่ นอยา่งจใุจ หลงัอาหารใหท้า่น
ไดผ้อ่นคลายกบัการแช่น า้แรธ่รรมชาต ิเชือ่วา่ถา้ไดแ้ช่น า้แรแ่ลว้ จะท าใหผ้วิพรรณ

สวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหติดขี ึน้ 
 

วนัทีส่าม ฟจูเิท็น สกรีสีอรท์ – พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว – โอชโินะฮคัไค - ดไูฟ Illuminations  ณ 

หมูบ่า้นเยอรมนั 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
น าท่านสนุกกบักิจกรรมกลางแจ้งท่ามกลางหิมะ ณ ลานสกี ฟูจ ิเท็น   ใหท้่านได ้

เพลดิเพลนิกับการเลน่ไมก้ระดานเลือ่นไดต้ามอัธยาศัย ณ ดนิแดนแห่งนี้ทีซ่ ึง่เป็นสวนสนุกขนาด
ใหญ่ มีกจิกรรมนอกเหนือจากการเล่นสกมีากมาย เป็นลานสกทีี่มีชือ่เสยีงและมีฉากหลังเป็น

ภเูขาไฟฟจูทิีส่วยงามทา่นจะไดส้นุกกับลานหมิะขาวโพลน ทา่นทีส่นใจจะเชา่อปุกรณ์เครือ่งเลน่

สามารถตดิต่อหัวหนา้ทัวร์ล่วงหนา้ ราคานีไ้ม่รวมคา่เช่าอุปกรณ์เครือ่งเลน่สก ีสโนวส์เลด 
หรอืครูฝึก ประมาณ 5,000-15,000 เยน (ลานสกจีะเปิดใหบ้รกิารหรอืไม่ ข ึน้อยู่กบั

สภาพภูมอิากาศ) 
  

 
 

 

 
 
 



 

 

 
 

(หมายเหตุ: ในกรณีที ่ลานสกเีขา้ไม่ไดเ้นือ่งจากสภาพอากาศ  บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์

เปลีย่นโปรแกรมทวัร ์น าท่านเดนิทางสู ่ภูเขาไฟฟูจ ิทีต่ัง้ตระหง่านอยู่เหนือเกาะญี่ปุ่ นดว้ย
ความสงู3,776เมตร จากระดับน ้าทะเล น าทา่นขึน้ชมความงามกนัแบบใกลช้ดิ ยังบรเิวณ “ชัน้ 5” 

ของภูเขาไฟฟจู ิ(ขึน้อยู่กับสภาพภูมอิากาศ) เพือ่ชมทัศนียภาพโดยรอบของภูเขาไฟที ่สามารถ
มอง เห็นทะเลสาบทัง้หา้กระจายอยู่โดยรอบ ใหท้่านไดส้ัมผัสอากาศอันบรสิทุธิบ์นยอดเขาฟูจ ิ

ถ่ายภาพทีร่ะลกึ กับภูเขาไฟทีไ่ดช้ ือ่วา่มสีดัสว่นสวยงามทีส่ดุในโลก ซึง่เป็นภูเขาไฟทียั่งดับไม่

สนทิ และมคีวามสงูทีส่ดุในประเทศญีปุ่่ น  
น าท่านเยี่ยมชม พพิธิภณัฑ  ์แผ่นดนิไหว ที่จ าลองเรื่องราวของภูเขาไฟฟูจิ และใหท้่านได ้

สัมผัสกับบรรยากาศของการจ าลองเรื่องราวเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่เกดิขึ้นในประเทศญี่ปุ่ น 
จากนัน้อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ของทีร่ะลกึตามอธัยาศยั 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น าทา่นเดนิทางสู ่หมู่บา้นโอชโินะฮคัไค น าท่านเจาะลกึตามหาแหลง่น ้าบรสิทุธิจ์ากภูเขาไฟ
ฟจู ิทีเ่ป็นแหลง่น ้าตามธรรมชาตติัง้อยู่ในหมู่บา้นโอชโินะ จ.ยามานช ิหรอืพูดในทางกลับกันคอื

กลุ่มน ้าผุดโอชโินะฮัคไค เพียงกา้วแรกทีย่่างเทา้เขา้ไปในหมู่บา้น ก็สมัผัสไดถ้งึอากาศบรสิทุธิ ์
และไอเย็นจากแหลง่น ้าธรรมชาตทิีม่ใีหเ้ห็นอยูท่กุมุม โดยในบอ่น ้าใสแจ๋วมปีลาหลากหลายพันธุ์

แหวกวา่ยสบายอารมณ์  แตข่อบอกเลยวา่น ้าแตล่ะบอ่นัน้เย็นเจี๊ ยบถงึใจจนแอบสงัสยัวา่นอ้งปลา
ไม่หนาวสะทา้นกันบา้งร ึเพราะอณุหภูมใินน ้าเฉลีย่อยู่ที่ 10-12 องศาฯนอกจากชมแลว้ก็ยังมนี ้า

ผุดจากธรรมชาตใิหต้ักดืม่ตามอัธยาศัย และทีส่ าคัญ หมู่บา้นโอชโินะยังเป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงสนิคา้

โอทอปชัน้เยีย่ม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางชมแสงสขีองงานประดบัไฟ หรอื Illuminations สดุอลังการทีจ่ัดขึน้กัน
อย่างยิง่ใหญ่เป็นประจ าทุกปี  หมู่บา้นเยอรมนัแห่งโตเกยีว  โดยงานประดับไฟชว่งฤดูหนาว ที่

จัดเป็นประจ าทุกปีในช่วงฤดูหนาว โดยเราจะไดเ้หไฟ LED หลากเฉดสกีว่า 3 ลา้นดวงสอ่งสว่าง

ระยิบระยับอยู่ทั่วพื้นที่ราวกับเป็นดนิแดนในเทพนิยายเลยเป็นงานประดไฟฤดหนาวสุดยิ่งใหญ่
อลังการจนไดช้ือ่วา่เป็น 1 ใน 10 งานประดับไฟทีส่วยทีส่ดุในญีปุ่่ น และยังเป็น 1 ใน 3 การประดับ

ประดาไฟ 
ทีย่ิง่ใหญท่ีส่ดุในภมูภิาคตะวนัออก **อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั** 

 
พกัที ่ MARROAD INTERNATIONAL NARITA HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 
 

วนัทีส่ ี ่  เมอืงเกา่คาวาโกเอะ - ถา่ยรูปกบัโตเกยีวสกายทร ี- วดัอาซากุสะ - ชอ้ปป้ิงดวิตีฟ้ร-ี ชนิ

จกูุ 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   
น าทา่เดนิทางสู ่เมอืงคาวาโกเอะ เมอืงเกา่ทีไ่ดข้ ึน้ชือ่วา่เป็นเมอืงเกยีวโตนอ้ย เมอืงคาวาโกเอะ

มเีสน่หแ์บบโบราณทียั่งคงสภาพใหเ้ราไดเ้ห็นจนถงึทกุวันนี้ อดตีหัวเมอืงส าคัญในสมัยเอโดะ ที่

พรอ้มจะพาเรายอ้นยุคสูส่มัยเอโดะดว้ยอาคารบา้นเรอืนแบบดัง้เดมิพรอ้มแสดงใหเ้ห็นถงึวถิกีาร
ใชช้วีติของชาวญีปุ่่ นในสมัยทีข่า้วเป็นสมบัตอิันล ้าคา่ของชาวญีปุ่่ น  จากนัน้น าทา่นสู ่ถนนคุราซึ

ครุ ิย่านเมอืงเกา่ใหท้า่นไดเ้ก็บภาพบรรยากาศยอ้นยคุสมัยเอโดะ บา้นเรอืนยอ้นยุคทีถ่อดยาวรมิ
สองฝ่ัง  พรอ้มใหท้า่นไดช้มหอนาฬกิาโทคโินะคาเนะ   กอ่สรา้งเป็นอาคารสามชัน้สงู 16 เมตร 



 

 

อายุยาวนานกว่า 350 ปี ไดช้ือ่ว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมืองคาวาโกเอะ  จากนั้นใหท้่านไดเ้ดนิ
เทีย่ว  ตรอกขนมโบราณคาชยิะ  โยโคโช เป็นซอยเล็ก ๆ ทีม่ีรา้นคา้ขายขนมโหลราคาถูก

แบบโบราณและอาหารว่างซึ่งส่วนใหญ่จะมีราคาประมาณ 50 เยน ส่วนใหญ่ก็เป็นบา้นของ
ชาวบา้นในยา่นนัน้ทีเ่ปิดเป็นรา้นขนมกันมาตัง้แตส่มัยโบราณ นักทอ่งเทีย่วจ านวนมากมาทีน่ีเ่พือ่

เพลดิเพลนิไปกับบรรยากาศของชว่งเวลาสมัยโชวะ  อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ของฝาก สนิคา้

พืน้เมอืงมากมายตามแบบฉบบัของเมอืงคาวาโกเอะ 

 
 
เทีย่ง  เพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลาชอ้ปป้ิง อสิระอาหารเทีย่งตามอธัยาศยั  

น าท่าน เก็บภาพประทบัใจกบัคูก่บัแลนดม์ารก์แหง่ใหมข่องกรุงโตเกยีว ณ รมิแม่น า้สุม ิ
ดะ หอคอยโตเกยีวสกายทร”ี (Tokyo Sky tree) หอสง่สัญญาณโทรคมนาคมทีส่งูทีส่ดุใน

โลก ... เปิดใหบ้รกิารเมือ่วันที ่22 พฤษภาคม 2555 โดยหอนี้มคีวามสงู 634 เมตร สรา้งดว้ย

เทคนิคทางสถาปัตยกรรมและวศิวกรรมอันทันสมัย ในชว่งทีเ่กดิแผ่นดนิไหวครัง้ใหญ่หอคอย
แห่งนี้ไดพ้ิสูจน์ใหเ้ห็นถึงโครงสรา้งทางสถาปัตยกรรมที่แข็งแรงทนทาน เพราะไม่เกดิความ

เสยีหายแมแ้ต่นอ้ย ชม วดัอาซากุสะ วัดทีเ่ก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว เขา้นมัสการขอพรจาก
พระพุทธรูปเจา้แม่กวนอมิทองค า  นอกจากนั้นท่านยังจะไดพ้บเก็บภาพประทับใจกับโคมไฟ

ขนาดยักษ์ทีม่คีวามสงูถงึ 4.5 เมตรซึง่แขวนอยูบ่รเิวณประตทูางเขา้วดั  

 

 



 

 

 
และยังสามารถเลอืกซือ้เครือ่งรางของขลงัไดภ้ายในวดั ฯลฯ หรอืเพลดิเพลนิกบั ถนนนาคามเิซ 

ถนนชอ้ปป้ิงทีม่ ีชือ่เสยีงของวัด มีรา้นขายของทีร่ะลกึมากมายไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางของขลัง 
ของเลน่โบราณ และตบทา้ยดว้ยรา้นขายขนมทีค่นญีปุ่่ น มายังวัดแห่งนี้ตอ้งมาต่อควิกันเพื่อลิม้

ลองกบัรสชาดสดุแสนอร่อย  

 

 
 

จากนัน้น าทา่นชอ้ปป้ิงสนิคา้เครือ่งส าอางค ์อาหารเสรมิ เครือ่งประดับคณุภาพดทีีร่า้นคา้ ปลอด
ภาษ ีณ ดวิตีฟ้ร ี อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกชอ้ปป้ิงย่านดัง ยา่นชนิจุกุ”ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับ

การจับจ่ายซื้อสนิคา้นานาชนิด ไดจ้ากที่นี่  ไม่ว่าจะเป็น ร้านซานรโิอะ ร้านขายเครื่อง
อิเลคทรอนิกส์ กล้องถ่ายรูปดิจ ิตอล  นาฬิกา เครื่อ งส าอาง ต่างๆ ก ันที่ร ้าน 

MATSUMOTO แหลง่รวมเหลา่บรรดาเครือ่งส าอางมากมาย อาท ิมารค์เตา้หู,้ โฟมลา้ง

หนา้ WHIP FOAM ทีร่าคาถูกกวา่บา้นเรา 3 เทา่, ครมีกนัแดดชเิซโด ้แอนเนสซ่าทีค่น
ไทยรูจ้กัเป็นอยา่งด ี และสนิคา้อืน่ ๆ  หรอืใหท้า่นไดส้นุกกบัการเลอืกซือ้สนิคา้ แบรนด์

ดงัอาท ิLOUIS VULTTON, UNIQLO, กระเป๋าสุดฮติ BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสือ้ 
COMME DES GARCONS, H&M หรือเลือกซื้อรองเท้าหลากหลายแบรนด์ดงั อาท ิ

NIKE, CONVERSE, NEW BALANCE, REEBOK ฯลฯ ไดท้ีร่า้น ABC MART 

**เพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลาชอ้ปป้ิงอสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั** 
 

 



 

 

พกัที ่ MARROAD INTERNATIONAL NARITA HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 
 

วนัทีห่า้  กรุงเทพฯ-สนามบนิดอนเมอืง 

 

09.15 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิแอร์ เอเชยี เอ็กซ์ เทีย่วบนิที่ XJ601 บรกิารอาหารและ

เครือ่งดืม่บนเครือ่ง 
14.05 น. ถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ 

 
**************************************** 

 
 

** หากทา่นทีต่อ้งออกตัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทัวร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นท าการ 

ออกตัว๋เนื่องจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 
*** ขอบพระคุณทุกทา่นทีใ่ชบ้รกิาร *** 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญห่อ้งละ 
2-3 ทา่น 

พกัเดีย่วเพิม่ 

08 - 12 กมุภาพนัธ ์2562 26,999 8,000 

09 - 13 กมุภาพนัธ ์2562 26,999 8,000 

12 - 16 กมุภาพนัธ ์2562 23,999  8,000 

13 - 17 กมุภาพนัธ ์2562 26,999 8,000 

14 - 18 กมุภาพนัธ ์2562 26,999 8,000 

15 - 19 กมุภาพนัธ ์2562 (วนัหยุดมาฆบูชา) 28,999 8,000 

20 - 24 กมุภาพนัธ ์2562 26,999 8,000 

21 - 25 กมุภาพนัธ ์2562 26,999 8,000 

22 - 26 กมุภาพนัธ ์2562 26,999 8,000 

23 - 27 กมุภาพนัธ ์2562 26,999 8,000 

26 ก.พ. – 02 ม.ีค. 2562 26,999 8,000 

27 ก.พ. – 03 ม.ีค. 2562 27,999 8,000 

28 ก.พ. – 04 ม.ีค. 2562 27,999 8,000 

01 - 05 มนีาคม 2562 27,999 8,000 

02 - 06 มนีาคม 2562 27,999 8,000 

05 - 09 มนีาคม 2562 26,999 8,000 

06 - 10 มนีาคม 2562 27,999 8,000 

07 - 11 มนีาคม 2562 27,999 8,000 

08 - 12 มนีาคม 2562 27,999 8,000 

09 - 13 มนีาคม 2562 27,999 8,000 

 



 

 

** ราคาเด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี 10,000 บาท // จอยแลนดไ์มใ่ชต้ ัว๋ หกัคา่ต ัว๋ออก 9,000 
บาท ** 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถ ิน่ 
ทา่นละ  3,500 เยน/ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

 

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ัน้ ไม่เช่นน ัน้ทางบรษิทัจะไมค่นืมดั
จ าไมว่า่ดว้ยกรณีใดๆท ัง้ส ิน้ เพราะวา่ทางบรษิทัไดท้ าการจา่ยคา่ต ัว๋ไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ 

โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ีถ่ว้นกอ่นการจองทวัรท์ุกคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง  

 
การเดนิทางในแต่ละคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 30 ท่านขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักลา่ว 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 
กรุณาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนื

มดัจ าท ัง้หมด เนือ่งจากทางบรษิทัฯ ไดช้ าระค่าต ั๋วเครือ่งบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทีเ่รยีบรอ้ย 

ยกเวน้คา่ภาษนี า้มนัทีย่งัมไิดช้ าระ คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื กรุณาช าระ 21 วนักอ่นการเดนิทาง 
 

หมายเหตุ 1. ต ัว๋เมือ่ออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนือ่งจากเงือ่นไขของสายการบนิ 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ    คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.  คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่น  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ    คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ีป่ระสงค์

จะพ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่เกนิ 15 วัน) **ถา้กรณีทีท่างรัฐบาลประกาศใหก้ลับมาใชว้ซี่า      ผูเ้ดนิทาง
จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยในการท าวซีา่เพิม่ ทา่นละ 1,700 บาท** 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล ค่า

อนิเตอรเ์น็ต คา่ซักรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถาม
จากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
 คา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 3500 เยน /ทรปิ/ตอ่ทา่น 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ีป่ระสงค์

จะพ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั) 
 

 
เง ือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมัดจ าเป็นเงนิจ านวน 10,000 บาทตอ่ทา่นเพือ่ส ารองทีน่ั่ง  

2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิค่าบริการส่วนที่เหลือทัง้หมดก่อนวันเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วัน 

กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีไ่มช่ าระเงนิ หรอืช าระเงนิไมค่รบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเชค็ของทา่นถูก
ปฏเิสธการจา่ยเงนิไมว่า่กรณีใดๆ ใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทวัรนั์น้ๆ 

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท 
ดงันี ้วนัจันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลา

ดงักลา่วและวนัหยดุนักขตัฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบรษัิท 

จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 

15 วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการ
ตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

 
1. ต ัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

2. สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ นได ้

(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 
3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ น (เช่น คนรูจ้กั โรงแรม และอืน่ๆ) 

ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้



 

 

 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอ
เจนซี(่ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิท
อย่างใดอย่างหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลกัษณ์อักษร ทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการ

จองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสาร
การจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึ่ง

เพื่อท าเรือ่งขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ 

หลักฐานการช าระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมี
เงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี้ 

1. ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทาง 30 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้  
2. ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของเงนิคา่บรกิาร 

3. ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 

ทัง้นี ้ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้า่ยทีไ่ดจ้า่ยจรงิจากคา่บรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจัดการน าเทีย่ว
ใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตัว๋เครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 

3. การเดนิทางที่ตอ้งการันตมีัดจ าหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบนิเหมาล า Charter Flight หรือ 

Extra Flight กับสายการบนิ หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคนืเงนิมัดจ าหรือ
คา่บรกิารทัง้หมด   

4. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท 
ดงันี้ วันจันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลา
ดงักลา่วและวนัหยดุนักขตัฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  

 

เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
1. ทวัรน์ีส้ าหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วน
หรือทัง้หมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบรษัิทจะไม่คืนเงนิค่าบริการไม่ว่า

บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ท่าน 
โดยจะแจง้ใหก้ับนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศ

ทีไ่ม่มวีซี่า  และอย่างนอ้ย 10 วันก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซี่า  แต่หากทางนักท่องเทีย่วทุก
ทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ให ้

คณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้
ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตัว๋เครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิด ้
สง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ า 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับ
สถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านงึถงึความ

ปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคญั 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่ว
ทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิตั ิ อบุัตเิหต ุ

ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสาย
การบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนั้น 
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาค่าบรกิารเพิ่มขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่น

เงนิตราตา่งประเทศ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ
ฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่ี
เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้  

 

 

 

 

 



 

 

 
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภุัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ 
และรวมกันทกุชิน้ไมเ่กนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาให ้

เจา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของดังกล่าวมีขนาด

บรรจภุัณฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
 

2. สิง่ของทีม่ีลักษณะคลา้ยกับอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่
และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

3. ประเทศญีปุ่่ น มกีฎหมายหา้มน าผลติภัณฑท์ีท่ ามาจากพชื และเนื้อสัตวท์ุกชนิดเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด  
ไข่ เนื้อสัตว ์ไสก้รอกฯ เพื่อเป็นการป้องกันโรคตดิต่อที่จะมาจากสิง่เหล่านี้ หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยี

คา่ปรับในอตัราทีส่งูมาก 

  
 


