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วนัแรก กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง 
 

20.30 น. พรอ้มกนัที่สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคานเ์ตอร์

สายการบิน AIR ASIA X เจา้หน้าที่ของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกใน

การเช็คอิน 

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. เหิรฟ้าสู่เมืองนาริตะ ประเทศญ่ีปุ่ น โดยเที่ยวบินที่ XJ600 บริการอาหาร และเครื่องด่ืม        

บนเครื่อง 

 
 

 

 

 

 
 
วนัที่สอง นาริตะ-วดัอาซากุสะ–ถา่ยรูปกบัโตเกียวสกายทรี-กระเชา้คาจคิาจ-ิอาบน ้าแรธ่รรมชาติ + 

ทานขาปูยกัษ ์

08.00 น.   ถึง เมืองนาริตะ ประเทศญ่ีปุ่ น หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรแลว้ น าท่านเดินทางสู่โตเกียว น า

ท่าน เก็บภาพประทับใจกับคู่กับแลนดม์ารก์แห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริมแม่น ้าสุมิดะ 

หอคอยโตเกียวสกายทรี” (Tokyo Sky tree) หอส่งสัญญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก ... 

เปิดใหบ้ริการเมือ่วนัที่ 22 พฤษภาคม 2555 โดยหอน้ีมีความสูง 634 เมตร สรา้งดว้ยเทคนิค

ทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมอันทันสมยั ในช่วงที่เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่หอคอยแห่งน้ีได้

พิสจูน์ใหเ้ห็นถึงโครงสรา้งทางสถาปัตยกรรมที่แข็งแรงทนทาน เพราะไม่เกิดความเสียหายแมแ้ต่

น้อย ชม วดัอาซากุสะ วดัที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว เขา้นมสัการขอพรจากพระพุทธรูปเจา้แม่

กวนอิมทองค า  นอกจากน้ันท่านยงัจะไดพ้บเก็บภาพประทับใจกับโคมไฟขนาดยักษ์ที่มีความสูง

ถึง 4.5 เมตรซึ่งแขวนอยู่บริเวณประตูทางเขา้วดั และยังสามารถเลือกซื้ อเครื่องรางของขลังได้

ภายในวดั ฯลฯ หรือเพลิดเพลินกับ ถนนนาคามิเซ ถนนชอ้ปป้ิงที่มี ชื่อเสียงของวดั มีรา้นขาย



 

 

                                                                                        Ruby travel #ส ำนักงำนใหญ ่
                                            104/2 M.5 T.Chaisatan A.saraphi Chiang Mai 50140 

                                                                 E – Mail: contact.tourinfo@gmail.com 
                                                               Line@ : @rubytravel   053-115912 

                                                                                     

 

.s 

 

 

.com 

Line@ : @rubytravel                 

     

 

ของที่ระลึกมากมายไมว่า่จะเป็นเครื่องรางของขลัง ของเล่นโบราณ และตบทา้ยดว้ยรา้นขายขนม

ที่คนญ่ีปุ่ น มายงัวดัแห่งน้ีตอ้งมาต่อคิวกนัเพื่อล้ิมลองกบัรสชาดสุดแสนอร่อย  

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

จากน้ันน าท่าน ข้ึนกระเชา้คาจคิาจ ิเป็นกระเชา้ลอยฟ้าที่ใชเ้วลาเพียง 3 นาทถึีงยอดเขา จากจุด

ชมวิวบนความสูง 1,075 เมตร ท่านจะสามารถ

ชมภูเขาไฟฟูจิและทิวทัศน์โดยรอบของทะเลสาบ

คาวากุจิในแบบพาโนรามา 360 องศา และใน

วนัที่อากาศแจ่มใสจะสามารถมองเห็นไดไ้กลถึง

ภูเขาแอลป์ญ่ีปุ่ นทางตอนใต ้(เทือกเขาอากาอิชิ 

และเทือกเขาอาราคาวะ)  (อาจมีการงด

ใหบ้ริการช่ัวคราวเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ เช่น 

สภาพอากาศไม่เอ้ืออ านวย) 

พกัที่  FUJI EVERGREEN HOTEL/ FUJI LAND SCOLE PLAZA HOTEL หรือระดบัเดียวกนั 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม *** ใหท้า่นไดอ่ิ้มอรอ่ยกบัม้ือพิเศษท่ีมีขา

ปูยกัษใ์หท้า่นไดล้ิ้มลองรสชาติปูพรอ้มน ้าจิ้ มสไตสญ์ี่ปุ่นอยา่งจุใจ หลงัอาหารใหท้า่นไดผ้่อน

คลายกบัการแช่น ้าแรธ่รรมชาติ เช่ือว่าถา้ไดแ้ช่น ้าแรแ่ลว้ จะท าใหผิ้วพรรณสวยงามและ

ช่วยใหร้ะบบหมุนเวียนโลหิตดีข้ึน 
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วนัที่สาม ภเูขาไฟฟูจ ิ(ชั้นท่ี 5)-ทุง่ดอกพิงคม์อส-พิพิธภณัฑแ์ผ่นดินไหว –ชอ้ปป้ิงชินจกุุ 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ ที่ตั้งตระหง่านอยู่เหนือเกาะญ่ีปุ่ นดว้ยความสูง3,776เมตร จาก

ระดบัน ้าทะเล น าท่านขึ้ นชมความงามกนัแบบใกลช้ิด ยงับริเวณ “ชั้น 5” ของภเูขาไฟฟูจิ (ขึ้ นอยู่

กบัสภาพภมูอิากาศ) เพื่อชมทศันียภาพโดยรอบของภเูขาไฟท่ี สามารถมอง เห็นทะเลสาบทั้งหา้

กระจายอยู่โดยรอบ ใหท่้านไดส้ัมผัสอากาศอันบริสุทธ์ิบนยอดเขาฟูจิ ถ่ายภาพท่ีระลึก กับภูเขา

ไฟท่ีไดช้ื่อว่ามีสัดส่วนสวยงามที่สุดในโลก ซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ยังดับไม่สนิท และมีความสูงที่สุดใน

ประเทศญ่ีปุ่ น จากน้ันน าท่านชมดอกชิบะซากุระ หรือที่รูจ้กักนัในนามนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ชื่อ

ทุ่งพิงคม์อส”ที่พรอ้มเพรียงกนัเบ่งบานอวดสีสนัฉูดฉาดงดงาม (โดยปกติ ดอกชิบะซากุระ หรือ 

พิงคม์อส จะบานช่วงปลายเดือนเมษายน – ตน้เดือนมิถุนายนของทุกปี แต่ทั้งน้ีทั้งนั้น

ข้ึนอยูก่บัสภาพอากาศ) ท่ามกลางอากาศท่ีเย็นสบาย พรอ้มกับทัศนียภาพที่โดดเด่น เบื้ องหลัง

เป็นฉากของภเูขาไฟฟจูทิี่งามสง่า ท่านจะไดช้มสีสนัที่เต็มทัว่ทั้งภเูขา และส่งกล่ินหอมอบอวลของ

ดอกไมน้ี้จะท าใหท้ั้งเมอืงหอมกรุ่นไปทัว่อาณาบริเวณ ใหท้่านไดเ้ก็บบันทึกภาพแห่งความทรงจ า

แห่งความสดงามไวร้ าลึก และทุกครั้งที่น าภาพถ่ายกลับมาดูอีกครั้งท่านจะร าลึกถึงบรรยากาศน้ี

ไปตราบนานแสนนาน 

 

 

 

 

 

 

 

***ในกรณีท่ีทุ่งดอกพิงคม์อสปิด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิน าท่านเดินทางสู่ หมู่บา้น                

โอชิโนะฮัคไค น าท่านเจาะลึกตามหาแหล่งน ้ าบริสุทธ์ิจากภูเขาไฟฟูจิ ท่ีเป็นแหล่งน ้ าตาม

ธรรมชาติตั้งอยู่ในหมูบ่า้นโอชิโนะ จ.ยามานชิ หรือพดูในทางกลับกันคือกลุ่มน ้ าผุดโอชิโนะฮัคไค 

เพียงกา้วแรกท่ีย่างเทา้เขา้ไปในหมู่บา้น ก็สัมผัสไดถึ้งอากาศบริสุทธ์ิ และไอเย็นจากแหล่งน ้ า
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ธรรมชาติที่มใีหเ้ห็นอยู่ทุกมุม โดยในบ่อน ้าใสแจว๋มปีลาหลากหลายพันธุ์แหวกว่ายสบายอารมณ์  

แต่ขอบอกเลยวา่น ้ าแต่ละบ่อน้ันเย็นเจี๊ยบถึงใจจนแอบสังสัยว่าน้องปลาไม่หนาวสะทา้นกันบา้งรึ 

เพราะอุณหภมูใินน ้าเฉล่ียอยู่ที่ 10-12 องศาฯนอกจากชมแลว้ก็ยังมีน ้ าผุดจากธรรมชาติใหต้ัก

ด่ืมตามอธัยาศยั และท่ีส าคญั หมูบ่า้นโอชิโนะยงัเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงสินคา้โอทอปชั้นเยี่ยม 

 

จากน้ันน าท่านเยี่ยมชม พิพิธภณัฑ ์EARTH QUAKE MUSEUM ที่จ าลองเรื่องราวของภูเขาไฟฟูจ ิ

และใหท้่านได้สัมผัสกับบรรยากาศของการจ าลองเรื่องราวเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้ นใน

ประเทศญ่ีปุ่ น จากน้ันอิสระใหท้่านไดเ้ลือกซื้ อของที่ระลึกตามอธัยาศยั 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

จากน้ันน าท่านชอ้ปป้ิงย่านดัง ย่านชินจุกุ”ใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกับการจับจ่ายซื้ อสินคา้นานา

ชนิด ได้จากที่น่ี ไม่ว่าจะเป็น รา้นซานริโอะ รา้นขายเครื่องอิเลคทรอนิกส์ กลอ้งถ่ายรูป

ดิจิตอล นาฬิกา เครื่องส าอาง ต่างๆ กันที่ร ้าน MATSUMOTO แหล่งรวมเหล่าบรรดา

เครื่องส าอางมากมาย อาทิ มารค์เตา้หู,้ โฟมลา้งหนา้ WHIP FOAM ที่ราคาถกูกว่าบา้นเรา 3 

เท่า, ครีมกันแดดชิเซโด ้แอนเนสซ่าที่คนไทยรูจ้กัเป็นอย่างดี  และสินคา้อ่ืน ๆ  หรือให้

ทา่นไดส้นุกกับการเลือกซ้ือสินคา้ แบรนดด์งัอาทิ LOUIS VULTTON, UNIQLO, กระเป๋าสุดฮิต 

BAO BAO ISSEY MIYAKE, เส้ือ COMME DES GARCONS, H&M หรือเลือกซ้ือรองเทา้ 

 

 

 

 

 

 

หลากหลายแบรนดด์งั อาทิ NIKE, CONVERSE, NEW BALANCE, REEBOK ฯลฯ ไดท้ี่รา้น ABC 

MART **อิสระอาหารเย็นเพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาชอ้ปป้ิง** 

พกัที่ NARITA REST HOUSE HOTEL หรือ  NARITA TOBU HOTEL หรือเทียบเทา่ระดบัเดียวกนั 

 

วนัที่ส่ี  โตเกียว – อิสระเลือกชอ้ปป้ิงเต็มวนั หรือเลือกซ้ือทวัร ์ดิสนียแ์ลนด ์

 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   
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อิสระเต็มวัน ให้ท่านอิสระช้อปป้ิง หรือเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ โดยมีไกด์คอยให้

ค าแนะน าในการเดินทาง อาทิ 

- ศาลเจา้เมจ ิเป็นศาลเจา้หลวงในศาสนาชินโต ที่สรา้งขึ้ นเพ่ืออุทิศและเป็นที่สถิตย์วิญญาณ

ขององค์สมเด็จพระจักรพรรดิเมจิ ซึ่งเป็นจักรพรรดิที่มีความส าคัญกับประเทศญ่ีปุ่ นยุค

ปัจจุบนัเป็นอย่างยิ่ง และไดร้บัความเคารพจากชาวญ่ีปุ่ นยุคปัจจุบนัมากที่สุด   

- ยา่นฮาราจกุู แหล่งรวมเส้ือผา้ เครื่องประดบั รองเทา้ ของวยัรุ่นญ่ีปุ่ น หากคุณคือคนที่ก าลัง

มองหาซื้ อเส้ือผา้แบบแปลกๆ หรือตอ้งการหาซื้ อเส้ือผา้แนว Cost Play ท่านยังสามารถหาได้

จากที่น่ีอีกดว้ย หรือ ถา้ตอ้งการเห็นวัยรุ่นญ่ีปุ่ นแต่งตัวแบบแปลกๆ ก็สามารถมาดูไดท้ี่น่ี

ได ้จะมวียัรุ่นญ่ีปุ่ นน่ารกัๆ เดินกนัเต็มถนนเหมอืนกับถนนสายแบรนด์เนมโอโมโตะซานโดะ 

นอกจากน้ันแลว้ ท่านยังไดช้อ้ปป้ิงสินคา้แบรนด์ดังระดับโลก อาทิ CHANNEL, Dior, LOUIS 

VULTTON, ZARA, GAP หรือสาวก ONITSUKA TIGER ที่ตอ้งการหารองเทา้แบบตน้ฉบบั 

MADE IN JAPAN ที ่SHOP น้ีมีแบบใหเ้ลือกสรรมากมาย อีกทั้งยงัมีรา้นขายตุก๊ตา KITTY 

DORAENMON หรือตุก๊ตา LINE สุดแสนน่ารกัไวค้อยเอาใจคุณหนู อีกทั้งยงัมี SHOP ใหญ่

ของ กระเป๋าสุดฮิต BAO BAO ISSEY MIYAKE, เส้ือ COMME DES GARCONS อีกดว้ย  

- ย่านชิบุย่า ศูนย์กลางแฟชัน่วัยรุ่นในโตเกียวหามุมถูกใจถ่ายภาพคู่ไวเ้ป็นที่ระลึกกับ                

“ฮาจิโกะ” รูปป้ันสุนัขแสนรูท้ี่กลายเป็นจุดนัดพบยอดฮิตส าหรับหนุ่มสาวโตเกียว อัพเดท

แฟชัน่สไตล์โตเกียวที่ตึก(109) อิจิมารุคิว ทั้งเส้ือผา้ กระเป๋า รองเทา้ เครื่องประดับและ

แฟชัน่ชั้นน าของญ่ีปุ่ นในฤดูต่างๆอื่นๆมากมาย  

เที่ยง  เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาชอ้ปป้ิง อิสระอาหารเที่ยงตามอธัยาศยั  

หรือหากท่านใดมคีวามประสงคจ์ะเลือกซื้ อดิสนีย์แลนด์เพ่ิมท่านละ 2,700.- บาท (ไม่รวมค่า

เดินทาง) ดีสนีย์แลนด์โลกแห่งจินตนาการของราชา

การ์ตูนญ่ีปุ่ นซึ่งเป็นดิสนีย์แลนด์แห่งแรกที่สรา้งนอก

ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสรา้งขึ้ นในปี พ.ศ. 2526 

จากการถมทะเลและใชทุ้นสรา้งกว่า 600 ล้านบาท 

ใหท้่านสนุกสนานกบัเครื่องเล่นนานาชนิด (ไม่จ ากัด

จ านวนการเล่น ) ผจญภัยในดินแดนต่างๆ ใหท้่าน

เล่นเครื่องเล่นตวัใหมจ่ากภาพยนตรก์ารตนูเรื่องดงั Toy Story ชมฉากรบกลางทะเลคาริเบียนใน

ดินแดนโจรสลัดจากภาพยนตร์ The Pirate of Caribbean เขย่าขวญักับบา้นผีสิงใน Haunted 

Mantion สมัผสัความน่ารกัของตุ๊กตาเด็กนานาชาติในโลกใบเล็ก Small World ชมภาพยนตร์สาม
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มิติThe Invention of the Year ใหท้่านไดส้นุกสนานพรอ้มกับการจบัจ่ายเลือกซื้ อสินคา้ที่ระลึก

น่ารกัในดิสนียแ์ลนดอ์ีกทั้งยงัจะไดส้มัผสักบัตัวการ์ตูนเอกจากวอลดิสนีย์ อย่าง มิกกี้ เมา้ส์ มินน่ี

เมา้ส ์พรอ้มผองเพื่อนการต์นูอีกมากมายสนุกกบัการจบัจา่ยซื้ อของที่ระลึกน่ารกัในดิสนียแ์ลนด์ 

การเดินทางจากนาริตะสู่โตเกียว 

1) จากโรงแรมแถวย่านนาริตะสู่สนามบินนาริตะใชร้ถบสับริการฟรีของทางโรงแรม แต่เน่ืองดว้ย

จะตอ้งเริ่มตั้ง แต่ 9.00 น.เป็นตน้ไปเพราะเน่ืองจากในตอนเชา้ระหว่าง 6.00 - 9.00 น เป็น

ช่วงที่มลีูกคา้ใชบ้ริการไปสนามบิน เป็นจ านวนมากซึ่งอาจจะท าใหข้ึ้ นรถบัสไม่ครบตามจ านวนผู้

เดินทางทั้งหมด 

 

 

 

แผนทีก่ำรเดนิทำง 

     

  
Ueno 

 
Nippori 

 
Airrport 

  นำท ี   41   36     Keisei Skyliner 

      
  

  

 
Ikebukuro Shinjuku Shibuya Shinagawa Tokyo   

  นำท ี 97 92 84 80 67   Narita Express N'EX 

      
  

  

 
Ikebukuro Shinjuku Shibuya TokyoCity Shinagawa   

  

นำท ี 125+ 120+ 110+ 95+ 85+   

Airport Limousine 

Bus 

      
  

  

 
Tokyo Area 

   
  

  นำท ี 90+           Taxi 

 

2) รถไฟสาย Keisei Skyliner เป็นรถไฟที่วิ่งจากสนามบินนาริตะไปสถาณีอูเอะโนะเพียง 41 

นาทีโดยใชค้วาม เร็วในการวิง่ 160 ก.ม./ชม.โดยค่าตัว๋จะอยู่ที่เที่ยวละ 2,470 เยน/ท่าน โดย

เวลาที่ใหบ้ริการ 7.28-18.20 น  เพราะฉะน้ันก่อนเดินทางกลับควรเช็คเที่ยวสุดทา้ยว่าหมด

ตอนกี่โมง        

3)รถไฟสาย Narita Express (N'EX) เป็นรถไฟเขา้เมืองจากค่าย JR ถือว่าเป็นรถไฟที่ราคา

ค่อนขา้งสงูนิดนึงแต่ตัว๋รถไฟจะเป็นแบบระบุที่นั่งบนรถไฟไดเ้ลยโดยไม่ตอ้งกลัวว่าขึ้ นไปแลว้เรา

จะไม่มีที่นั่งเบาะสามารถหมุนเขา้ หากันไดม้ีอาหารขายบนรถไฟโดยค่าตัว๋รถไฟจะอยู่ที่ราคา

เที่ยวละ 3,190 เยน/ทา่นโดยเวลาที่รถไฟใหบ้ริการตั้งแต่เวลา 7.44-19.42 น เพราะฉะน้ัน

ก่อนเดินทางกลับควรเช็คเท่ียวสุดทา้ยวา่หมดตอนกี่โมง       
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4) Airport Limousine Bus เป็นอีก 1 ทางเลือกในการเดินทางเขา้โตเกียวแต่รถบัสน้ีจะจ ากัด

จ านวนผูโ้ดยสาร ต่อรอบโดยต่อรอบจะรับอยู่ 35-40 ท่านต่อเที่ยวโดยจะใชร้ะยะเวลาในการ

เดินทาง 80-100 นาที ราคา 3,000 เยน/ท่าน/เที่ยว เวลาที่ใหบ้ริการ 5.55-17.30 น ถา้

เด็กอายุต ากวา่ 12 จะเสียครึ่งราคา      

5) Taxi ในส่วนของรถแท็กซี่น้ีค่าโดยสารจากโตเกียว สู่โรงแรมที่พักย่านนาริตะจะอยู่ที่ราคา 

20,000-25,000 เยน (โดยราคาน้ีจะไม่รวมค่าทางดว่น)      

ค า่  อิสระอาหารค า่ ตามอธัยาศยั 

พกัที่ NARITA REST HOUSE HOTEL หรือ  NARITA TOBU HOTEL หรือเทียบเทา่ระดบัเดียวกนั 

 

วนัที่หา้  กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง 

 

09.15 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์ เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ601 บริการอาหารและ

เครื่องด่ืมบนเครื่อง 

13.50 น. ถึงสนามบินดอนเมอืง โดยสวสัดิภาพ 

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

 

** หากท่านที่ตอ้งออกตัว๋ภายใน (เครื่องบิน ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจา้หน้าที่ทุกครั้งก่อนท าการ 

ออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมกีารปรบัเปล่ียนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้า ** 

*** ขอบพระคุณทุกทา่นที่ใชบ้ริการ *** 

 

อตัราค่าบริการ 
 

ก าหนดการเดินทาง 
 

 

ผูใ้หญห่อ้งละ 

2-3 ทา่น 

 

พกัเด่ียวเพ่ิม 

 

ราคาทวัรไ์ม่รวมตัว๋ 

เครื่องบิน 

01 – 05 พฤษภาคม 2561 29,999 8,000 21,999 

02 – 06 พฤษภาคม 2561 29,999 8,000 21,999 

03 – 07 พฤษภาคม 2561 29,999 8,000 21,999 

04 – 08 พฤษภาคม 2561 27,999 8,000 19,999 

05 – 09 พฤษภาคม 2561 27,999 8,000 19,999 
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08 – 12 พฤษภาคม 2561 25,999 8,000 17,999 

09 – 13 พฤษภาคม 2561 25,999 8,000 17,999 

10 – 14 พฤษภาคม 2561 25,999 8,000 17,999 

11 – 15 พฤษภาคม 2561 25,999 8,000 17,999 

12 – 16 พฤษภาคม 2561 25,999 8,000 17,999 

15 – 19 พฤษภาคม 2561 25,999 8,000 17,999 

16 – 20 พฤษภาคม 2561 25,999 8,000 17,999 

17 – 21 พฤษภาคม 2561 25,999 8,000 17,999 

18 – 22 พฤษภาคม 2561 25,999 8,000 17,999 

19 – 23 พฤษภาคม 2561 25,999 8,000 17,999 

22 – 26 พฤษภาคม 2561 25,999 8,000 17,999 

23 – 27 พฤษภาคม 2561 25,999 8,000 17,999 

24 – 28 พฤษภาคม 2561 25,999 8,000 17,999 

25 – 29 พฤษภาคม 2561 26,999 8,000 18,999 

26 – 30 พฤษภาคม 2561 26,999 8,000 18,999 

01 – 05 มิถนุายน 2561 23,999 8,000 15,999 

07 – 11 มิถนุายน 2561 23,999 8,000 15,999 

08 – 12 มิถนุายน 2561 23,999 8,000 15,999 

14 – 18 มิถนุายน 2561 23,999 8,000 15,999 

15 – 19 มิถนุายน 2561 23,999 8,000 15,999 

21 – 25 มิถนุายน 2561 23,999 8,000 15,999 

22 – 26 มิถนุายน 2561 23,999 8,000 15,999 
 

** ราคาเด็กอายไุม่เกิน 2 ปี 10,000 บาท ** 

***ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน 

ท่านละ 3500 เยน /ทริป/ตอ่ท่าน*** 
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ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตอ้งยกเลิก 30 วันก่อนการเดินทางเท่านั้น ไม่เช่นนั้นทาง

บริษัทจะไม่คืนมดัจ  าไม่ว่าดว้ยกรณีใดๆทั้งส้ิน เพราะว่าทางบริษัทไดท้  าการจ่ายค่าตัว๋

ไปใหก้ับการสายการบินเรียบรอ้ยแลว้ โปรดอ่านขอ้ความใหถ่ี้ถว้นก่อนการจองทวัร์

ทุกครั้ง เพ่ือประโยชนแ์ก่ตวัท่านเอง  

 

การเดินทางในแต่ละครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ  านวน 30 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา 

กรุณาช าระมดัจ  า ทา่นละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลงั ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืน

มัดจ  าทั้งหมด เน่ืองจากทางบริษัทฯ ไดช้ าระค่าตัว๋เครื่องบินเต็มใบใหก้ับสายการบินเป็นที่เรียบรอ้ย 

ยกเวน้ค่าภาษีน ้ามนัท่ียงัมิไดช้  าระ ค่าทวัรส์่วนที่เหลือ กรุณาช าระ 21 วนัก่อนการเดินทาง 

 

หมายเหตุ 1. ตัว๋เม่ือออกแลว้ ไม่สามารถรีฟันดไ์ด ้อนัเน่ืองจากเง่ือนไขของสายการบิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เครื่องบินไป-กลับ พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่ม ี

 ค่าน ้ าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไมเ่กิน 20 กก.  ค่ารถรบั-ส่ง และน าเที่ยวตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัตามที่ระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน  ค่าเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ  

จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญี่ปุ่นใหก้ับคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพ านกัระยะสั้นใน

ประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวัตถุประสงคเ์พ่ือการทอ่งเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือ

ธุรกิจ จะตอ้งย่ืนเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขา้เมือง เพ่ือยืนยนัการมีคุณสมบติัการเขา้

ประเทศญี่ปุ่น* ดงัต่อไปน้ี 

 

1. ตัว๋เครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น ทางทวัรจ์ดัเตรียมให ้

2. ส่ิงท่ียืนยนัว่าทา่นสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยท่ีอาจเกิดข้ึนในระหว่างท่ีพ านกัใน

ประเทศญี่ปุ่นได ้(เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 

3. ช่ือ ที่อยู ่และหมายเลขติดตอ่ในระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรูจ้กั 

โรงแรม และอ่ืนๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรียมให ้

4. ก าหนดการเดินทางระหว่างที่พ านกัในประเทศญี่ปุ่น ทางทวัรจ์ดัเตรียมให ้
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 ค่าอาหารตามมื้ อที่ระบุในรายการ    ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 
 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าธรรมเนียมวซี่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่ น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ี่

ประสงค์จะพ านักระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่ นไม่เกิน 15 วนั)  **ถา้กรณีที่ทางรัฐบาลประกาศใหก้ลับมาใชว้ีซ่า      

ผูเ้ดินทางจะตอ้งเสียค่าใชจ้า่ยในการท าวซี่าเพ่ิม ท่านละ 1,700 บาท** 

 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวันอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล 

ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องด่ืมที่ สัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณา

สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้ริการ) 

 ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมัคคุเทศกท์อ้งถิ่น ท่านละ 3500 เยน /ทรปิ/ตอ่ท่าน 
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3% 

 ค่าธรรมเนียมวซี่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่ น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ี่

ประสงคจ์ะพ านักระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่ นไมเ่กิน 15 วนั) 

เง่ือนไขการช าระค่าบริการ 

1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้งช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 10,000 บาทต่อท่านเพื่อส ารองที่นัง่  

2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 21 วนั 

กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไมช่ าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่าน

ถกูปฏิเสธการจา่ยเงินไมว่า่กรณีใดๆ ใหถื้อวา่นักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทวัรน้ั์นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท 

ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก

วนัเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวันหยุดท าการของทาง

บริษัท 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือ

เอเจนซี่(ผูม้ชีื่อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัท

อย่างใดอย่างหน่ึงเพื่อแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อกัษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการ

จองผ่านทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูม้ีชื่อใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใด

อย่างหน่ึงเพื่อท าเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการ
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มอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบญัชีธนาคารที่ตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ให้

ครบถว้น โดยมเีง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทาง 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการที่ช าระแลว้  

2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางน้อยกวา่ 30 วนั ไมค่ืนเงินค่าบริการที่ช าระแลว้ทั้งหมด 

ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหักค่าใชจ้่ายที่ไดจ้่ายจริงจากค่าบริการที่ช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการน า

เที่ยวใหแ้ก่นักท่องเที่ยว เช่น การส ารองที่นัง่ตัว๋เครื่องบิน การจองที่พกัฯลฯ 

3. การเดินทางที่ตอ้งการันตีมัดจ าหรือซื้ อขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเที่ยวบินเหมาล า Charter Flight หรือ 

Extra Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือ

ค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท 

ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก

วนัเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวันหยุดท า การของทาง

บริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมนัีกท่องเที่ยวเดินทางไมถึ่ง 15 คน  

 
เง่ือนไขและขอ้ก าหนดอ่ืนๆ 

1. ทวัรน้ี์ส าหรบัผูม้วีตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเที่ยวเท่าน้ัน 

2. ทวัรน้ี์เป็นทวัรแ์บบเหมา หากท่านไมไ่ดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามที่ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วน

หรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่า

บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมนัีกท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน 

โดยจะแจง้ใหก้ับนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางส าหรับ

ประเทศที่ไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่มีวีซ่า  แต่หากทาง

นักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพ่ิมจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทาง

บริษัทก าหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายินดีที่จะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหน้า

ชื่อ เลขท่ีหนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใชใ้นการจองตัว๋เครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้

ส่งหน้าหนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการช าระเงินมดัจ า 
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5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหส้อดคลอ้ง

กบัสถานการณ์ ภมูอิากาศ และเวลา ณ วนัที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งน้ี บริษัทจะค านึงถึง

ความปลอดภยัของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของนักท่องเท่ียว

ที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  

อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการ

บริการของสายการบิน เหตุสุดวสิยัอื่น เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังน้ัน 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาค่าบริการเพิ่มขึ้ น ในกรณีที่มกีารเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียน

เงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เครื่องบิน ค่าภาษีเชื้ อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลง

เที่ยวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่

มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบริษัทก ากบัเท่าน้ัน  

 

ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที่จะน าติดตวัขึ้ นเครื่องบิน ตอ้งมขีนาดบรรจุภณัฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อ

ชิ้ น และรวมกนัทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน า

ออกมาใหเ้จา้หน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตใหถื้อไดท้่านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถ้าส่ิงของ

ดงักล่าวมขีนาดบรรจุภณัฑม์ากกวา่ที่ก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าที่โหลดใตท้อ้งเครื่องบิน

เท่าน้ัน  
 

2. ส่ิงของที่มลีักษณะคลา้ยกบัอาวธุ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่

และฝากเจา้หน้าที่โหลดใตท้อ้งเครื่องบินเท่าน้ัน  

3. ประเทศญ่ีปุ่ น มกีฎหมายหา้มน าผลิตภัณฑ์ที่ท ามาจากพืช และเน้ือสัตวท์ุกชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผัก ผลไม้

สด  ไข่ เน้ือสตัว ์ไสก้รอกฯ เพื่อเป็นการป้องกนัโรคติดต่อที่จะมาจากส่ิงเหล่าน้ี หากเจา้หน้าที่ตรวจพบ จะตอ้ง

เสียค่าปรบัในอตัราที่สงูมาก 

  
 


