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วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว หมายเหตุ 

04-08 ธนัวาคม 2561 29,999.- 8,000.-  

05-09 ธนัวาคม 2561 29,999.- 8,000.-  

06-10 ธนัวาคม 2561 29,999.- 8,000.-  

07-11 ธนัวาคม 2561 29,999.- 8,000.-  

08-12 ธนัวาคม 2561 29,999.- 8,000.-  

09-13 ธนัวาคม 2561 28,999.- 8,000.-  

10-14 ธนัวาคม 2561 27,999.- 8,000.-  

11-15 ธนัวาคม 2561 27,999.- 8,000.-  

12-16 ธนัวาคม 2561 27,999.- 8,000.-  

13-17 ธนัวาคม 2561 27,999.- 8,000.-  

14-18 ธนัวาคม 2561 27,999.- 8,000.-  
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15-19 ธนัวาคม 2561 26,999.- 8,000.-  

16-20 ธนัวาคม 2561 26,999.- 8,000.-  

17-21 ธนัวาคม 2561 26,999.- 8,000.-  

18-22 ธนัวาคม 2561 27,999.- 8,000.-  

19-23 ธนัวาคม 2561 27,999.- 8,000.-  

20-24 ธนัวาคม 2561 27,999.- 8,000.-  

21-25 ธนัวาคม 2561 27,999.- 8,000.-  

22-26 ธนัวาคม 2561 27,999.- 8,000.-  

23-27 ธนัวาคม 2561 27,999.- 8,000.-  

24-28 ธนัวาคม 2561 30,999.- 8,000.-  

25-29 ธนัวาคม 2561 30,999.- 8,000.-  

26-30 ธนัวาคม 2561 30,999.- 8,000.-  

27-31 ธนัวาคม 2561 30,999.- 8,000.-  

28 ธนัวาคม 2561-01 มกราคม 2562  32,999.- 8,000.-           

29 ธนัวาคม 2561-02 มกราคม 2562  36,999.- 10,000.-           

30 ธนัวาคม 2561-03 มกราคม 2562  36,999.- 10,000.-           

31 ธนัวาคม 2561-04 มกราคม 2562  32,999.- 8,000.-           

01-05 มกราคม 2562 24,999.- 8,000.-  

02-06 มกราคม 2562 23,999.- 8,000.-  

03-07 มกราคม 2562 23,999.- 8,000.-  

04-08 มกราคม 2562 23,999.- 8,000.-  

05-09 มกราคม 2562 23,999.- 8,000.-  

06-10 มกราคม 2562 21,234.- 8,000.-  

07-11 มกราคม 2562 22,345.- 8,000.-  

08-12 มกราคม 2562 23,999.- 8,000.-  

09-13 มกราคม 2562 23,999.- 8,000.-  

10-14 มกราคม 2562 23,999.- 8,000.-  

11-15 มกราคม 2562 23,999.- 8,000.-  

12-16 มกราคม 2562 23,999.- 8,000.-  

13-17 มกราคม 2562 21,234.- 8,000.-  

14-18 มกราคม 2562 22,345.- 8,000.-  

15-19 มกราคม 2562 23,999.- 8,000.-  

16-20 มกราคม 2562 23,999.- 8,000.-  

17-21 มกราคม 2562 23,999.- 8,000.-  

18-22 มกราคม 2562 23,999.- 8,000.-  

19-23 มกราคม 2562 23,999.- 8,000.-  

20-24 มกราคม 2562 21,234.- 8,000.-  

21-25 มกราคม 2562 22,345.- 8,000.-  

22-26 มกราคม 2562 23,999.- 8,000.-  

23-27 มกราคม 2562 23,999.- 8,000.-  

24-28 มกราคม 2562 23,999.- 8,000.-  

25-29 มกราคม 2562 23,999.- 8,000.-  

26-30 มกราคม 2562 23,999.- 8,000.-  

27-31 มกราคม 2562 21,234.- 8,000.-  

28 มกราคม 2562 -01 กมุภาพนัธ ์2562  22,345.- 8,000.-  

29 มกราคม 2562 -02 กมุภาพนัธ ์2562 24,999.- 8,000.-  

30 มกราคม 2562 -03 กมุภาพนัธ ์2562 24,999.- 8,000.-  

31 มกราคม 2562 -04 กมุภาพนัธ ์2562 24,999.- 8,000.-  

01-05 กมุภาพนัธ ์2562 25,999.- 8,000.-  



 
 

 
 

       

     

3 
            ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
            เที่ยวสนกุทวัร์แอนด์แทรเวล ใบอนญุาตเลขที่ 41-00335 
            ที่ตัง้ส านกังาน:: 10/114 ซ.กนัตงั20 ถ.จริงจิตร ต.ทบัเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000  
            Line ID: @teawsanooktour| FB: เที่ยวสนกุทวัร์แอนด์แทรเวล | YouTube ชอ่ง:: เที่ยวสนกุทวัร์ แอนด์แทรเวล                                                                                      
            จะเที่ยวที่ไหน  ไหน ก็เข้าเว็บนี ้  www.ทวัร์เกาะลงักาวี.com        
 

 

 

วนัแรก  สนามบนิดอนเมอืง                                                                                                           (-- /--/--) 

23.30 น.  พรอ้มกนัที ่สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ชัน้ 3 อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งตา่งประเทศ เคานเ์ตอร ์สายการบนิ  
NOKSCOOT มเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คอนิ 

 

วนัทีส่อง นารติะ -         USHIKU DAIBUTSU – อาบนํา้แร ่แชอ่อนเซ็น                            (-/SET BOX/-) 

02.20 น.      ออกเดนิทางสูโ่ตเกยีว ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิ NOKSCOOT เทีย่วบนิที ่XW 102 
10.25 น.   ถงึสนามบนินารติะ ประเทศญีปุ่่ น (เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ไทย 2 ชัว่โมง) หลังจากผา่นขัน้ตอนศลุกากรแลว้  

02-06 กมุภาพนัธ ์2562 25,999.- 8,000.-  

03-07 กมุภาพนัธ ์2562 24,999.- 8,000.-  

04-08 กมุภาพนัธ ์2562 24,999.- 8,000.-  

05-09 กมุภาพนัธ ์2562 26,999.- 8,000.-            

06-10 กมุภาพนัธ ์2562 25,999.- 8,000.-  

07-11 กมุภาพนัธ ์2562 25,999.- 8,000.-  

08-12 กมุภาพนัธ ์2562 25,999.- 8,000.-  

09-13 กมุภาพนัธ ์2562 25,999.- 8,000.-  

10-14 กมุภาพนัธ ์2562 24,999.- 8,000.-  

11-15 กมุภาพนัธ ์2562 24,999.- 8,000.-  

12-16 กมุภาพนัธ ์2562 25,999.- 8,000.-  

13-17 กมุภาพนัธ ์2562 25,999.- 8,000.-  

14-18 กมุภาพนัธ ์2562 25,999.- 8,000.-  

15-19 กมุภาพนัธ ์2562 25,999.- 8,000.-  

16-20 กมุภาพนัธ ์2562 25,999.- 8,000.-  

17-21 กมุภาพนัธ ์2562 24,999.- 8,000.-  

18-22 กมุภาพนัธ ์2562 24,999.- 8,000.-  

19-23 กมุภาพนัธ ์2562 26,999.- 8,000.-            

20-24 กมุภาพนัธ ์2562 25,999.- 8,000.-  

21-25 กมุภาพนัธ ์2562 25,999.- 8,000.-  

22-26 กมุภาพนัธ ์2562 25,999.- 8,000.-  

23-27 กมุภาพนัธ ์2562 25,999.- 8,000.-  

24-28 กมุภาพนัธ ์2562 24,999.- 8,000.-  

25 กมุภาพนัธ ์2562 -1 มนีาคม 2562 24,999.- 8,000.-  

26 กมุภาพนัธ ์2562 -2 มนีาคม 2562 26,999.- 8,000.-  

27 กมุภาพนัธ ์2562 -3 มนีาคม 2562 26,999.- 8,000.-  

28 กมุภาพนัธ ์2562 -4 มนีาคม 2562 26,999.- 8,000.-  

01-05 มนีาคม 2562 26,999.- 8,000.-  

02-06 มนีาคม 2562 26,999.- 8,000.-  

03-07 มนีาคม 2562 24,999.- 8,000.-  

04-08 มนีาคม 2562 24,999.- 8,000.-  

05-09 มนีาคม 2562 27,999.- 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.-  

10-14 มนีาคม 2562 27,999.- 8,000.-  

จอยแลนด ์หกัคา่ต ัว๋ 7,000 บาท 
***ไมม่รีาคาเด็ก INFANT 7,000 บาท*** 
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เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวัน (มือ้ท ี ่1) SET BOX 
จากนัน้นําท่านขึน้รถโคช้ปรับอากาศเดนิทางสู ่USHIKU DAIBUTSU  (ไมร่วมคา่ขึน้ลฟิท)์ซึง่เป็นรูปปั้น
พระพทุธรูปทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก ทีทํ่าจากทองบรอนซ ์มคีวามสงู 120 เมตร (390 ฟตุ)รูปปั้นพระพทุธรูปทีใ่หญ่
ทีส่ดุในโลก ทีทํ่าจากทองบรอนซ ์ถกูบันทกึอยูใ่นกนิเนสบุก๊วา่ ป็นพระพทุธรูปทีส่งูทีส่ดุในโลก ตอ้งใชเ้วลา ใน
การสรา้งถงึ 10 ปี สรา้งเสร็จสมบรูณ์ในปี 1993รูปปั้นขนาดใหญน่ี้ มคีวามสงูมากกวา่อนุสาวรียเ์ทพเีสรีภาพใน
นวิยอรก์ (40 เมตร) มาตรฐานของสวนสวรรคก์ระจายออกไปดว้ยเทา้ของ พระพทุธเจา้ มดีอกไมบ้านตลอดทัง้สี่

ฤดกูาลนอก จากนี้ผูเ้ขา้ชมยัง สามารถเขา้ดกูารตกแตง่ภายในของพระพทุธเจา้ ภายในแบง่ออกเป็น 5 ชัน้และแต่
ละชัน้แสดงใหเ้ห็นถงึโลกที ่ยอดเยีย่มของพระพทุธศาสนา ผูเ้ขา้ชมสามารถขึน้ลฟิทไ์ปไดถ้งึ 85 เมตรทีอ่กของ
พระพทุธเจา้ และเพลดิเพลนิ กับการมองเห็นทวิทัศน์เบือ้งลา่งแบบพาราโนมาจากหนา้ตา่งชมววิ ในวันทีม่แีดด
แมแ้ต ่Tokyo SkyTree ก็สามารถมองเห็นได ้

คํา่ อสิระอาหารคํา่ตามอธัยาศยั นําทา่นไดผ้อ่นคลายกบัการแชนํ่า้แรธ่รรมชาต ิเชือ่วา่ถา้ไดแ้ชน้ํ่าแรแ่ลว้ จะทํา
ใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขีึน้ 
 สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก 

พกัที ่   Hotel Alexander Royal Resort Yamanakako  หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่าม         - ศนูยจ์าํลองแผน่ดนิไหว - JTC DUTY FREE - สาธติการชงชา -                         –

                 –                (B / L / -) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ท ี ่2) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
นําทา่นสนุกกบักจิกรรมกลางแจง้ทา่มกลางหมิะ ณ ลานสก ีฟจูเิท็น ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกับการเลน่ไมก้ระดานเลือ่น

ไดต้ามอธัยาศยั ณ ดนิแดนแหง่นีท้ีซ่ ึง่เป็นสวนสนุกขนาดใหญ ่มกีจิกรรมนอกเหนอืจากการเลน่สกมีากมาย เป็นลานสกี
ทีม่ชี ือ่เสยีงและมฉีากหลังเป็นภูเขาไฟฟจู ิทีส่วยงามทา่นจะไดส้นุกกับลานหมิะขาวโพลน (คา่บรกิารโดยประมาณ 
1. เช่าอุปกรณ์สกี ราคา 5,500 เยน // 2. เช่าอุปกรณ์สโนว์บอร์ดราคา 5,500 เยน // 3. เช่าชุด 
ประกอบดว้ยเส ือ้ กางเกง ถงุมอื หมวกและแวน่ตา ในราคา 5,500 เยน) (หมายเหต ุลานสกจีะเปิดใหบ้รกิารโดย

ขึน้อยูก่บัสภาพภมูอิากาศและปรมิาณหมิะเป็นสาํคญั) กรณีทีล่านสกไีมเ่ปิดจะพาทา่นขึน้ภเูขาไฟฟจูแิทน 
นําทา่นเยีย่มชม ศูนยจ์ําลองแผน่ดนิไหว ตัง้อยูบ่รเิวณใกล ้ๆ  กับเขตภเูขาไฟฟจู ิภายในมหีอ้งจัดแสดงขอ้มลู
การประทุของภูเขาไฟจากทุกมุมโลก หอ้งแสดงภาพแผ่นดนิไหว หอ้งแสดงเหตุการณ์หลังแผ่นดนิไหว หอ้ง
จําลองแผ่นดนิไหว หอ้งอทุกภัย หอ้งเขาวงกตกระจก นอกจากนี้ยังมโีซนถ่ายภาพกับภูเขาไฟฟจู ิโซนความรู ้
ตา่งๆ และ โซนช็อปป้ิงสนิคา้งานฝีมอืญีปุ่่ นตา่งๆ เชน่มดีแบบดัง้เดมิ ผลติภัณฑเ์ครือ่งปั้นดนิเผา เครื่องสําอาง 
และ ของฝากอกีมากมาย และยังมหีอ้งน้ําไวบ้รกิารฟรอีกีดว้ย นําทา่นเลอืกซือ้สนิคา้ปลอดภาษี ณ JTC DUTY 
FREE   นําทา่นสมัผัสวถิชีวีติชาวญีปุ่่ น ดว้ยการสาธติการชงชา แบบญีปุ่่ น และใหท้า่นไดล้องชงชา และเลอืกซือ้
สนิคา้นานาชนดิ 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั (มือ้ท ี ่3) ณ รา้นอาหาร  
บา่ย เดนิทางสู่ วนอุทยานแห่งชาต ิฮาโกเน่ สถานที่ท่องเที่ยวที่ไดรั้บความนิยมโดยเป็นส่วนหนึ่งของ อุทยาน

แหง่ชาต ิ ฟจู-ิฮาโกเน่- อสิ ึทีผู่ม้าเยอืนสามารถชืน่ชมความงามแหง่ธรรมชาต ิและดอกไมน้านาพันธุห์ลากสสีนัที่
เบง่บานตลอดทัง้ปี ท ิ วทัศนท์ีส่วยงามหลากหลาย รวมไปถงึภเูขาไฟฟจู ิทะเลสาบอะช ิและโอวาคดุาน ิฮาโกเน่
ยังมชีือ่เสยีงในเรือ่งของการเป็นแหลง่น้ําพรุอ้น ทีแ่ปลกไปกวา่นัน้คอื มจํีานวนน้ําพรุอ้นมากถงึ 17 แหง่  นําทา่น
เดนิทางสู ่หุบเขาโอวาคุดาน ิหรือ หบุเขานรก ชมบอ่น้ําแร่กํามะถันทีส่ามารถตม้ไขไ่หส้กุ ดว้ยอณุหภมูิ 97 
องศาเซลเซยีส ชมิไขด่ํา ทีเ่ชือ่กนัวา่ เมือ่กนิไขดํ่า 1 ฟอง จะทําใหม้อีายยุนืยาว ขึน้ 7 ปี  

คํา่ อสิระอาหารคํา่ตามอธัยาศยั  
สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก 
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พกัที ่  ASIA NARITA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่ ี ่ อสิระทอ่งเทีย่ว หรอื  (B / อสิระ / อสิระ) 

                       ซือ้ทวัร ์               -             -             – ยา่น         – ยา่น       -                               

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ท ี ่4) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
                                                 น    

                                        
                               แนะนําการเดนิทาง 
            8-15                              
              -20                              
              -34                              
(หมายเหต ุ: ทางบรษิทัจะจดัรถตามความเหมาะสมกบัจาํนวนคน) 
หลังอาหารเชา้ จากนัน้เดนิทางสูเ่มอืงโตเกยีว ผา่นชมแลนดม์ารก์แหง่ใหมข่องกรงุโตเกยีว ณ รมิแมน้ํ่าสมุดิะ 

ผา่นชมหอโทรทศันโ์ตเกยีวสกายทร ี
เป็นตกึทีส่งูทีส่ดุในญีปุ่่ น มคีวามสงูถงึ 
634 เมตร เทีย่วชม วดัอาซากสุะ วัดที่
เกา่แกท่ีส่ดุ ในกรงุโตเกยีว เขา้นมัสการ
ขอพรจากพระพทุธรปูเจา้แมก่วนอมิทอง
คํา  นอกจากนัน้ทา่นยังจะไดพ้บเก็บภาพ
ประทับใจ กบัโคมไฟขนาดยกัษ์ทีม่คีวาม
สงูถงึ 4.5 เมตรซึง่แขวนอยูบ่รเิวณประตู
ทางเขา้วัด และยังสามารถเลอืกซือ้

เครือ่งรางของขลัง ได ้ ภายในวัด ฯลฯ หรอืเพลดิเพลนิกบั ถนนนาคามเิซ ถนนช ้

อปป้ิงทีม่ ีชือ่เสยีงของวัด มรีา้นขายของทีร่ะลกึมากมาย ไมว่า่จะเป็นเครือ่งราง
ของขลัง ของเลน่โบราณ และตบทา้ยดว้ยรา้นขายขนมทีค่นญีปุ่่ น มายังวัดแหง่นี้
ตอ้งมาตอ่ควิกนั เพือ่ลิม้ลองกบัรสชาตสิดุแสนอรอ่ย ชมศาลเจา้เมจ ิตัง้อยูใ่นเขต
ชบิยุะ โตเกยีว ใกล ้ๆ  กบัสถานีฮาราจกู ุเป็นศาลเจา้ในศาสนาชนิโต ทีส่รา้งขึน้ใน
ปี ค.ศ. 1920 เพือ่เป็นอนุสรณ์สถานแดด่วงวญิญาณของสมเด็จพระจักรพรรดเิมจ ิ
และสมเด็จพระจักรพรรดนิีโชเก็ง ตามความเชือ่ของศาสนาชนิโต แตใ่นชว่ง
สงครามโลกครัง้ที ่2 ศาลเจา้แหง่นี้ไดถ้กูทําลายไปหมดสิน้ จนกระท่ังสงครามจบ
ลงจงึไดม้กีารบรูณะขึน้ใหมจ่นแลว้เสร็จในปี 1958 สําหรับบรรยากาศภายในศาล

เจา้นัน้แมจ้ะอยูใ่นแหลง่พลกุพลา่น แตก็่รม่รืน่ไ  ปดว้ยตน้ไมส้งูใหญ ่จน
เหมอืนกบัคนละโลกกบัภายนอกศาล
เจา้จากนัน้ ยา่นฮาราจกู ุฮาราจกูนัุน้
ไมใ่ชแ่คศ่นูยร์วมของวัยรุน่ทีช่อบ
แตง่หนา้ แตง่ตัวมเีอกลักษณจ์นอาจ
เรยีกไดว้า่หลดุโลกอยา่งทีเ่รารูจั้ก
เทา่นัน้แตฮ่าราจกูใุนอดตีนัน้เป็นเพยีง

ยา่นทีพั่กคา้งแรมเล็กๆ เทา่นัน้ แตปั่จจบุนัฮาราจกูคุอืยา่นหนึง่ทีต่ัง้อยู่
ใจกลางโตเกยีว ซึง่ทีน่ี่ไมเ่พยีงแคเ่ป็นแหลง่รวมรา้นคา้เทา่นัน้ แต่
รอบๆ บรเิวณยังมศีาลเจา้ สวนสาธารณะ และถนนเสน้ใหญส่ไตล์
ตะวันตกแบบ Champs-Elysees เขา้ไวด้ว้ยกนัไดอ้ยา่งลงตวั และ
ถนนทีข่ ึน้ชือ่ทีส่ดุในยา่นฮาราจกูนัุน้คอืถนนทาเคะชติะทีอ่ยูต่รงขา้ม
สถานีฮาราจกูน่ัุนเอง 

เทีย่ง อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั  
บา่ย นําทา่นเดนิทางสู ่           เป็นเกาะจําลองขนาดใหญซ่ึง่สรา้ง

ขึน้จากการถมทะเลบรเิวณอา่วโตเกยีว เตบิโตขึน้อย่างรวดเร็วใน
ฐานะเขตทา่เรือ จนถงึชว่งทศวรรษที ่1990 โอะไดบะไดก้ลายเป็น
ยา่นการคา้ ยา่นพักอาศัย และนันทนาการทีใ่หญ่โตแห่งหนึ่ง นําชม 
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Unicorn Gundam หุน่กนัดัม้ตัวใหมเ่ป็นรุ่น RX-0 Unicorn Gundam ในโหมด Destroy เป็นหุน่สขีาว-แดง มี
ความสงูประมาณ 24 เมตร สงูกวา่หุน่ตัวเดมิถงึ 6 เมตร                   ยา่นชนิจกุ ุใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกับ
การจับจ่ายซือ้สนิคา้นานาชนิด ไม่ว่าจะเป็น รา้นซานรโิอะ รา้นขายเครื่องอเิลคทรอนิกส ์กลอ้งถ่ายรูปดจิติอล 
นาฬกิา เครื่องสําอาง ต่างๆ กันทีร่า้น MATSUMOTO แหล่งรวมเหลา่บรรดาเครือ่งสําอางมากมาย อาท ิมารค์
เตา้หู,้ โฟมลา้งหนา้ WHIP FOAM , ครมีกนัแดดชเิซโด ้แอนเนสซา่ทีค่นไทยรูจั้กเป็นอยา่งด ี ***หากทา่นเดนิ
ทางตรงกับชว่งที่ดอกซากรุะบาน (ประมาณปลายเดือนมีนาคม-ตน้เดือนเมษายน ของทุกปี) นําคณะเดนิชม
ซากรุะบานบรเิวณสวนอเุอโนะ ทีแ่ข่งกันบานอวดโฉมรอตอ้นรับผูม้าเยอืน รายรอบดว้ยไมด้อกนานาพันธุ์ หาก
เดนิทางไมต่รงชว่ง ไมส่ามารถหักคา่ใชจ้า่ยใดใดคนืไดทั้ง้ส ิน้***  

เย็น อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั  
พกัที ่  ASIA NARITA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีห่า้  สนามบนินารติะ - สนามบนิดอนเมอืง                                                             (B / อสิระ / --) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ท ี ่5) ณ หอ้งอาหาร 
                           
13.55 น. ออกเดนิทางจากสนามบนินารติะ โดยสายการบนิ NOKSCOOT เทีย่วบนิที ่XW 101 
18.20 น.  เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 
 

**โปรแกรมสามารถสลบัปรบัเปลีย่นไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้** 
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ราคาทวัรร์วม 

1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ตามรายการ   2.   คา่อาหารทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ 
3. คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ   4.   คา่ทีพั่กหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามรายการ 
5. คา่รถรับ-สง่ และนําเทีย่วตามรายการ   6.   คา่ภาษีสนามบนิ ทกุแหง่ทีม่ ี
7. คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระไป-กลับ ทา่นละ 20 กก.  8.   หัวหนา้ทัวรนํ์าเทีย่ว ตามรายการ 
9. คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 
ราคาทวัรไ์มร่วม  

1.   ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ / ใบกํากบัภาษี) 
2.   คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพทส์ว่นตัว คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ 
3. คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิกําหนด (ปกต ิขาไป 20 กก. / ขากลับ 20 ก.ก.) 
4. คา่ทําวซีา่สําหรับหนังสอืเดนิทางตา่งชาต ิ(ไมใ่ชห่นังสอืเดนิทางไทย) 
5. คา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ทา่นละ 5,000 เยน หรอื 1,500 บาท ตอ่ทรปิ (ชําระทีส่นามบนิดอนเมอืง ในวนั

เช็คอนิ) 

เง ือ่นไขหอ้งพกั :  

1. โรงแรมทีร่ะบใุนรายการทวัรย์ังไมค่อนเฟิรม์ 100% ซึง่อาจจะมกีารเปลีย่นแปลง โดยทางบรษัิททวัรจ์ะแจง้ใหท้ราบพรอ้มกบัใบนัด
หมายเตรยีมตวั ประมาณ 1-3 วนั กอ่นการเดนิทาง โดยจะจัดโรงแรมใหอ้ยูใ่นระดบัเดยีวกนั 

2. โรงแรมในประเทศญีปุ่่ น หอ้งพักจะมขีนาดคอ่นขา้งเล็กและบางโรงแรมจะไมม่บีรกิารหอ้งพักแบบ 3 ทา่น (TRIPLE) ดงันัน้ทาง

บรษัิททวัรจ์ะจัดหอ้งพักใหท้า่นแยกเป็น 2 หอ้งพักแทน คอื 1 หอ้งนอนคู ่(พัก 2 ทา่น) และ 1 หอ้งพักเดีย่ว (พัก 1 ทา่น) 
3. บางโรงแรมในประเทศญีปุ่่ น ไมม่บีรกิารหอ้งพักแบบเตยีงคู ่(TWIN) หรอืกรณีทีห่อ้งพักแบบเตยีงคูโ่รงแรมนัน้เต็ม (TWIN) ทาง

บรษัิททวัรจ์ะจัดหอ้งพักแบบ 1 เตยีงใหญ ่(DOUBLE) ใหท้า่นแทน 
4. กรณีโรงแรมทีเ่ขา้พักในประเทศญีปุ่่ น ไมม่บีรกิารออนเซ็นภายในโรงแรม ทางบรษัิททวัรจ์ะนําคณะเขา้ใชบ้รกิารออนเซ็นทีอ่ยู่

บรเิวณใกลเ้คยีงแทน (เฉพาะรายการทวัรท์ ีร่ะบุโปรแกรมอาบนํา้แรธ่รรมชาตเิทา่น ัน้) 
 

 

* ตั๋วสายการบนิไมส่ามารถระบทุีน่ั่ง ใชว้ธิ ีRANDOM คอืการสุม่เลอืกทีน่ั่งโดยระบบสายการบนิ * 
การจัดทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูกํ้าหนด ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

แตจ่ะทําการ Request ใหไ้ดเ้ทา่นัน้ งดการคนืบตัรโดยสาร  
และหากยกเลกิการเดนิทาง ทางสายการบนิไมม่รีะบบคนืเงนิบางสว่น 

หากผูโ้ดยสารถกูปฎเิสธการออกนอกประเทศไทยหรอืเขา้ประเทศญีปุ่่ น 
จากเจา้หนา้ทีแ่รงงานไทยหรอืเจา้หนา้ทีต่รวจคนออกนอกประเทศไทยและเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงที่

ประเทศญีปุ่่ นทางผูจั้ดและทางสายการบนิจะไมส่ามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ทกุกรณี 
ผูโ้ดยสารอาจจะตอ้งรับผดิชอบคา่ปรับทีป่ระเทศญีปุ่่ นเรยีกเก็บ 

ผูโ้ดยสารตอ้งรอกลับประเทศไทยในเทีย่วบนิถัดไปทีม่ทีีน่ั่งวา่งหรอืตามวนัเดนิทางของตั๋วเครือ่งบนิ 
ทัง้นีแ้ลว้แตท่างเจา้หนา้ทีต่รวจคนและสายการบนิ ทางผูจั้ดไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

ทางบรษิทัเร ิม่ตน้และจบการบรกิารทีส่นามบนิดอนเมอืงเทา่น ัน้  
กรณีทา่นเดนิทางมาจากตา่งจงัหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะทําการสํารองต ัว๋เครือ่งบนิหรอืยานพาหนะอืน่ๆ 
เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลบัจากสนามบนิดอนเมอืงน ัน้ ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในสว่นนีท้ ีเ่กดิข ึน้ 

เนือ่งจากเป็นคา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรมการเดนิทางของบรษิทั  
ฉะน ัน้ทา่นควรจะใหก้รุป๊ Final 100% กอ่นทีจ่ะสํารองต ัว๋เครือ่งบนิ หรอืยานพาหนะอืน่ๆ 
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6. คา่ทปิหวัหนา้ทวัรไ์ทย ตามความพงึพอใจ 
 

 
การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารอยา่งนอ้ยจาํนวน 30 ทา่นขึน้ไป หากผูโ้ดยสารไมค่รบจาํนวนดงักลา่ว 
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคาทวัร ์
กรณุาชําระมดัจาํ ทา่นละ 15,000 บาท  หรอืทา่นละ 20,000 (กรณีเดนิทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ)์  
กรณุาชําระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื ภายใน 30 วนักอ่นการเดนิทาง (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ 

 
เง ือ่นไขการเปลีย่นวนัเดนิทางหรอืเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทาง 
1. กรณีวันเดนิทางตรงกับวันหยดุนักขัตฤกษ์หรอืชว่งเทศกาล ผูจ้องทัวรต์อ้งแจง้เปลีย่นวันเดนิทางหรอืเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทาง ไม่
นอ้ยกวา่ 45 วัน กอ่นการเดนิทาง (นับรวมเสาร-์อาทติย)์ สามารถเปลีย่นไดเ้พยีง 1 ครัง้เทา่นัน้ หากแจง้หลังจากนี้ ผูเ้ดนิทางควร
หาผูเ้ดนิทางทา่นใหมม่าแทนผูท้ีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้
2. กรณีวันเดนิทางไมต่รงกบัวันหยดุนักขัตฤกษ์หรอืชว่งเทศกาล ผูจ้องทัวรต์อ้งแจง้เปลีย่นวันเดนิทางหรอืเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางไม่
นอ้ยกวา่ 30 วัน กอ่นการเดนิ (นับรวมเสาร-์อาทติย)์ สามารถเปลีย่นไดเ้พยีง 1 ครัง้เทา่นัน้ หากแจง้หลังจากนี้ ผูเ้ดนิทางควรหาผู ้
เดนิทางทา่นใหมม่าแทนผูท้ีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้
3. กรณีจองทัวรภ์ายใน 15 วันกอ่นออกเดนิทาง (นับรวมเสาร-์อาทติย)์ ผูจ้องทัวรไ์มส่ามารถเปลีย่นวันเดนิทางหรือเปลีย่นชือ่ผู ้
เดนิทางไดท้กุกรณี 
4. กรณีแจง้เปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางหลังจากออกต๋ัวโดยสารเรยีบรอ้ยแลว้ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งชําระคา่ต๋ัวโดยสารเพิม่ดว้ยตนเองจากคา่
ทัวรท์ีชํ่าระมาแลว้ ณ วันทีต่อ้งการเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทาง ตามขอ้กําหนดของทางบรษัิทและสายการบนิ  
 
เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรือเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจอง
กบัทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อกัษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 
2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้ง
แฟกซ ์อเีมล หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่ทําเรือ่งขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบ
หนังสอืมอบอํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารที่
ตอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 

2.1 แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง ไมน่อ้ยกวา่ 45 วนั (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ คนืเงนิคา่บรกิาร 100% ของ
คา่บรกิารทีชํ่าระมาแลว้  
2.2 แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทางภายใน  31-44 วนั (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ ยดึเงนิคา่มดัจําท ัง้หมดของ
คา่บรกิารทีชํ่าระมาแลว้ 
2.3 แจง้ยกเลกิก่อนการเดนิทางภายใน 30 วนั (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ ยดึเงนิค่าบรกิาร 100% ของ
คา่บรกิารทีชํ่าระมาแลว้  
เนื่องจากบรษัิทตอ้งดําเนนิการจัดเตรยีมนําเทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่วลว่งหนา้ เชน่ การสํารองทีน่ั่งต๋ัวเครือ่งบนิโดยสาร การ
จองโรงแรมทีพั่ก ยานพานหะสําหรับเดนิทาง รา้นอาหาร เป็นตน้ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจําหรอืเป็นเทีย่วบนิเชา่เหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ จะไมม่กีารคนื
เงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   
4. การตดิตอ่ประสานงานกบัทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมล หรอืจดหมาย ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี้  

วันจันทรถ์งึวันศกุร ์เวลา 09.00 น. – 17.30 น.  
วันเสาร ์เวลา 09.00 น. – 16.00 น.  
หรอืสามารถตดิตอ่ประสานงานผา่นแอพพลเิคชัน่อืน่ๆตามชอ่งทางของบรษัิทได ้

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาทัวร ์หรอืยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่ว จองเดนิทางนอ้ยกวา่ 30 ทา่น  
 

 

 

ขอ้ควรทราบ 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพํานกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่
เกนิ 15 วนัไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการ

ตรวจเขา้เมอืงเพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

- ต ัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
- สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพํ่านกัในประเทศญีปุ่่ นได ้ 

(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 
- ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพํ่านกัในประเทศญีปุ่่ น  

(เชน่ คนรูจ้กั โรงแรม และอืน่ๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

- กําหนดการเดนิทางระหวา่งทีพํ่านกัในประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
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ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 
1. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะนําตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกันทกุ
ชิน้ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มีซปิล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ที่ตรวจไดอ้ย่าง
สะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าทีกํ่าหนดจะตอ้งใส่

กระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
2. สิง่ของทีม่ลัีกษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีา ฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ที่
โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
3. ประเทศญีปุ่่ น มกีฎหมายหา้มนําผลติภัณฑท์ีทํ่ามาจากพชื และเนื้อสัตวท์กุชนิดเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด  ไข ่เนื้อสัตว ์   
ไสก้รอก ฯ เพือ่เป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหลา่นี้ หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอตัราทีส่งูมาก 
 
หมายเหต ุ
1. ทัวรน์ี้สําหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืไมใ่ชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวร ์ไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอื 
ถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 30 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้บั 
นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 15 วันกอ่นการ 
เดนิทางสําหรับประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะชําระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทาง 
นอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทกําหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 
4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ คํานําหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอื 
เดนิทาง และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต๋ัวเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทางบรษัิท 
พรอ้มการชําระเงนิมัดจํา 
5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ภมูอิากาศ 
และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นสําคัญ 
6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิ 
ของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิอบุตัเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของ 
สมัภาระ ความลา่ชา้ของสายการบนิ เปลีย่นแปลงตารางบนิ การบรกิารของสายการบนิ และเหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 
7. อตัราคา่บรกิารนี้คํานวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์
ในการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่ภาษี 
เชือ้เพลงิ คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

โปรดอา่นทกุขอ้ในรายการทวัรโ์ดยละเอยีด  
หากมขีอ้สงสยักรณุาสอบถามกอ่นทาํการจองทกุคร ัง้ 


