
 

ทวัร์ญี่ปุ่ น โตเกียว นาริตะ ฟูจิ นิกโก ้[เลสโก สกนิีนจา] 5D3N (XJ) 

 
 

วนัแรก กรุงเทพฯ - สนามบนิดอนเมอืง - นารติะ  

 
07.30 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนินานาชาตดิอนเมอืง ช ัน้ 3 อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคานเ์ตอรส์ายการบนิ AIR 

ASIA X เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการเช็คอนิ 
10.45 น. เหนิฟ้าสูเ่มอืงนารติะ ประเทศญีปุ่่น โดยสายการบนิแอร ์เอเชยี เอ็กซ ์เท ีย่วบนิที ่XJ606 บรกิารอาหาร และเครือ่งดืม่

บนเครือ่ง 
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สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครือ่ง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ท ีน่ ัง่ 
จดัทีน่ ัง่แบบ 3-3-3 มบีรกิารอาหารรอ้นเสริฟ์ท ัง้ขาไปและขากลบั 

(น า้หนกักระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซือ้น า้หนกัเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย) 

 
19.00 น.   ถงึ เมอืงนารติะ ประเทศญีปุ่่น หลังจากผ่านขัน้ตอนศุลกากรแลว้น าท่านเดนิทางสูท่ีพ่ัก 
พกัที ่ MARROAD INTERNATIONAL NARITA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 
 

วนัทีส่อง นกิโก ้- ศาลเจา้โทโชกุ -  สะพานชนิเคยีว - ทะเลสาบชูเซนจ ิ - น า้ตกเคง่อน - ทานขาปูยกัษ+์อาบน า้แร่

ธรรมชาต ิ

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านชม ศาลเจา้โทโชกุ เป็นศาลเจา้ประจ าตระกลูโทกงุาวะทีโ่ด่งดังในอดตีและยังเป็นสสุานของ “โทกงุาวะ อเิอยะ
สุ” โชกุนผูพ้ลกิชะตาชวีติของชาวญี่ปุ่น พรอ้มสักการะเทพเจา้คุม้ครองและปกป้องลูกหลานของตระกูลและบรรดาผู ้
เลื่อมใส ชมเจดีย์ 5 ชัน้ สถานที่รวบรวมพระธรรมค าสอน บทสวดมนต์ และสิง่ของมีค่า แลว้ชมงานแกะสลัก อันเป็น
โบราณวัตถุล ้าค่าที่มีมากกว่า 5,000 ชิน้ แลว้ตื่นตากับซุม้ ประตูโยเมมง อันเป็นสถาปัตยกรรมที่มีความส าคัญในแง่
ประวัตศิาสตรศ์ลิป์ของญีปุ่่นและยังเป็นศลิปะชิน้เอกและมชีือ่เสยีงของประทศญีปุ่่น  
 

 
 

ศาลเจา้โทโชก ุเป็นทีท่ีม่สีถาปัตยกรรมวจิติรงดงามมาก  โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ซุม้โยเมมง ทีป่ระดับประดาดว้ยสงิหแ์ละมังกรในท่วงท่าและ
ลีลาที่ต่างกันอย่างมากมาย  ตัวเสาท าจากไมเ้คยากริองรับน ้าหนัก 
12 ตน้ โดยในอดีตจะมีเพียงซามูไรชัน้สงูเท่านัน้ที่สามารถผ่านเขา้
ออกประตูนี้ไดแ้ต่ตอ้งทิง้ดาบไวด้า้นนอกเสยีกอ่นตามธรรมเนียมดา้น
ความปลอดภัยส าห รับงานไม ้แกะสลักที่ มีคุณค่ าทางด า้น
ประวัตศิาสตร ์ของศาลเจา้โทโชก ุคือ งานแกะสลักปรศินาธรรม รูป
ลงิปิดหู ปิดตา และปิดปาก เป็นการสอนใหผู้ค้นละเวน้การดู การฟัง 
และการพูดในสิง่ที่ไม่ดี ซึง่ปรศินาาธรรมนี้ไดรั้บอทิธพิลมาจากลัทธิ
เต๋า ซึง่เป็นการผสมผสานทีเ่ขา้กันอย่างลงตัวของลัทธเิต๋า และศาสนาชนิโต 
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นอกจากนี้ทีค่านในฉนวนทางเดนิจะมีรูปสัตว์อีกหนึง่รูปทีโ่ด่งดัง ก็คือ รูปแมวหลับ ที่ดูเหมือนแมวนี้ก าลังนอนหลับ แต่
แทจ้ริงแลว้แมวตัวที่เห็นนี้ไม่ไดห้ลับ  แต่จะรูไ้ดก้็ต่อเมื่อเดินไปที่ดา้นหลังของภาพแมวหลับนี้  แลว้จะไดเ้ห็นรูป
นกกระจอกทีก่ าลังตืน่ตระหนกอยู่คู่หนึง่ แผ่นภาพแกะสลักนี้สือ่ถงึว่ารัฐบาลทหารเอโดะทีม่องเผนิๆเหมอืนแมวหลับอยู่นี้  
ในความจรงิเป็นแมวทีพ่รอ้มจะกระโดดตระครุบนกอยู่  หากแว่นแควน้ใดไม่อยู่ในร่องรอยแลว้รัฐบาลเอโดะก็พรอ้มจะบด
ขยีใ้นทันท ี ท ัง้นีย้งัมปีระตมิากรรมทีเ่ต็มเป่ียมไปดว้ยอารมณ์และจนิตนาการอยา่งมากมาย เช่น มงักร 100 หวั
, แมวนอนหลบั, มงักร หวัเราะ เป็นตนั ใหท้า่นไดเ้ลอืกมุมประทบัใจบนัทกึภาพความงามตามอธัยาศยั  
(ไม่รวมค่าเขา้ท่านละ 1,300 เยน) 

 
เท ีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยเมนู บฟุเฟ่ตช์าบหูมู

ตน้ต าหรบั 
  
 

จากนัน้น าท่านผ่านชม  สะพานชนิเคยีว ซึง่เป็นของศาลเจา้ฟทูาราซัง เป็น 1 ใน 3 ของ
สะพานทีส่วยทีส่ดุของประเทศญีปุ่่นร่วมกับสะพานคนิไตเคยีว ทีอ่วิาคูนกิับสะพานซารุฮา
ช ิทีย่ามานาช,ิ โอสกึ ิ สะพานชนิเคยีวเป็นสะพานโคง้สแีดง ทอดขา้มแม่น ้าไดยะ ตรงเชงิปากทางขึน้สูแ่หล่งมรดกโลก 
ชือ่ว่าสะพานชนิเคยีว หรอื สะพานอสรพษิคู่ มคีวามยาว 28 เมตร กวา้ง 7 เมตร สงูจากระดับน ้าประมาณ 10 เมตร สรา้ง
จากไมโ้ดยมีเสาหนิ รองรับน ้าหนัก ซึง่เป็นสะพานที่สวยงามอีกแห่งหนึง่ของบรรดาสะพานไมข้องญีปุ่่น ทาดว้ยสแีดง 
สมัยกอ่นสะพานนี้ใชเ้ฉพาะเจา้นายชัน้สงูหรอืเชือ้พระวงศเ์ท่านัน้ในการขา้มแม่น ้าไดยะ 
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จากนัน้น าท่านชม น า้ตกเคงอ่น ทีเ่ป็นน ้าตกสงูราว 100 เมตร ทีส่ายน ้าตกลงมาจากหนา้ผาสงูกระทบลงในแอ่งน ้าเบือ้ง
ล่าง โดยเฉพาะสายน ้าท่ามกลางใบไมส้ีแดงยิง่แปลกตาและน่าดูยิง่ขึน้ไปอีกโดยบรเิวณรอบทะเลสาบมีเสน้ทางเดนิ
ศกึษาธรรมชาตเิพือ่ชมความงามของฤดูกาลทีก่ าลังผลัดใบ (ไม่รวมค่าขึน้ลฟิทท์่านละ 570 เยน) 
 

 
 
ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม *** ใหท้่านไดอ้ ิม่อร่อยกบัมือ้พเิศษทีม่ขีาปูยกัษใ์หท้า่นได้

ล ิม้ลองรสชาตปิูพรอ้มน า้จ ิม้สไตสญ์ีปุ่่ นอยา่งจุใจ หลงัอาหารใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการแช่น า้แร่ธรรมชาต ิ
เชือ่วา่ถา้ไดแ้ช่น า้แรแ่ลว้ จะท าใหผ้วิพรรณสวยงามและช่วยใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหติดขีึน้ 

พกัที ่  โรงแรม FUJI SCHOLE LAND HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่าม ลานสก ีฟูจเิท็น - พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว - หมูบ่า้นโอชโินะ ฮคัไค - โอไดบะ  

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านสนุกกบักจิกรรมกลางแจง้ทา่มกลางหมิะ ณ ลานสก ีฟูจเิท็น ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับการเล่นไมก้ระดาน
เลื่อนไดต้ามอัธยาศัย ณ ดนิแดนแห่งนี้ที่ซึง่เป็นสวนสนุกขนาดใหญ่ มีกจิกรรมนอกเหนือจากการเล่นสกีมากมาย เป็น
ลานสกีที่มีชือ่เสียงและมีฉากหลังเป็นภูเขาไฟฟูจทิี่สวยงามท่านจะไดส้นุกกับลานหมิะขาวโพลน ท่านที่สนใจจะเช่า
อุปกรณ์เครือ่งเล่นสามารถตดิต่อหัวหนา้ทัวรล์่วงหนา้ ราคานีไ้มร่วมคา่เช่าอุปกรณ์เครือ่งเลน่สก ีสโนวส์เลด หรอืครู
ฝึก ประมาณ 5000 เยน (ลานสกจีะเปิดใหบ้รกิารหรอืไม ่ขึน้อยูก่บัสภาพภูมอิากาศ)  
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(หมายเหตุ: ในกรณีที ่ลานสกเีขา้ไมไ่ดเ้นือ่งจากสภาพอากาศ  บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นโปรแกรมทวัรเ์ป็น 
ภูเขาไฟฟูจ ิที่ตัง้ตระหง่านอยู่เหนือเกาะญี่ปุ่นดว้ยความสงู3,776เมตร จากระดับน ้าทะเล น าท่านขึน้ชมความงามกัน
แบบใกลช้ดิ ยังบรเิวณ “ชัน้ 5” ของภูเขาไฟฟูจ ิ(ขึน้อยู่กับสภาพภูมอิากาศ) เพื่อชมทัศนียภาพโดยรอบของภูเขาไฟที ่
สามารถมอง เห็นทะเลสาบทัง้หา้กระจายอยู่โดยรอบ ใหท่้านไดส้ัมผัสอากาศอันบรสิทุธิบ์นยอดเขาฟูจ ิถ่ายภาพทีร่ะลกึ 
กับภูเขาไฟทีไ่ดช้ือ่ว่ามสีัดสว่นสวยงามทีส่ดุในโลก ซึง่เป็นภูเขาไฟทียั่งดับไม่สนทิ และมคีวามสงูทีส่ดุในประเทศญีปุ่่น 
น าท่านเยีย่มชม พพิธิภณัฑ ์EARTH QUAKE MUSEUM ที่จ าลองเรือ่งราวของภูเขาไฟฟูจ ิและใหท่้านไดส้ัมผัสกับ
บรรยากาศของการจ าลองเรื่องราวเกี่ยวกับแผ่นดนิไหวทีเ่กดิขึน้ในประเทศญีปุ่่น จากนั้นอสิระใหท่้านไดเ้ลอืกซือ้ของที่
ระลกึตามอัธยาศัย 

 
เท ีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
  

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่หมูบ่า้นโอชโินะฮคัไค ใหท้่านเจาะลกึตามหาแหล่งน ้าบรสิทุธิจ์ากภูเขาไฟฟจู ิทีเ่ป็นแหล่งน ้า
ตามธรรมชาตติัง้อยู่ในหมู่บา้นโอชโินะ จ.ยามานช ิหรือพูดในทางกลับกันคอืกลุ่มน ้าผุดโอชโินะฮัคไค เพียงกา้วแรกที่
ย่างเทา้เขา้ไปในหมู่บา้นก็สัมผัสไดถ้งึอากาศบรสิทุธิ ์และไอเย็นจากแหล่งน ้าธรรมชาตทิีม่ใีหเ้ห็นอยู่ทุกมุม โดยในบ่อน ้า
ใสแจ๋วมีปลาหลากหลายพันธุแ์หวกว่ายอย่างสบายอารมณ์  แต่ขอบอกเลยว่าน ้าแต่ละบ่อนัน้เย็นจับใจจนแอบสังสัยว่า
นอ้งปลาไม่หนาวสะทา้นกันบา้งหรอื เพราะอุณหภูมใินน ้าเฉลีย่อยู่ที ่ 10-12 องศาเซลเซยีสนอกจากชมแลว้ก็ยังมนี ้าผุด
จากธรรมชาตใิหต้ักดืม่ตามอัธยาศัย และทีส่ าคัญ หมู่บา้นโอชโินะยังเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงสนิคา้โอทอปชัน้เยีย่มอกีดว้ย 
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น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงโอไดบะ เป็นเมืองที่เกดิจากการน าขยะมาถมทะเลจนกลายเป็นเกาะขนาดใหญ่บริเวณอ่าว
โตเกียวเพื่อประโยชน์ในการป้องกันประเทศ แต่ปัจจุบันโอไดบะไดก้ลายมาเป็นเขตเศรษฐกิจอีกแห่งของประเทศ 
เนื่องจากเต็มไปดว้ยรา้นคา้กว่า 150 รา้น โซนอาหาร หา้งสรรพสนิคา้ และอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนัน้ยังเต็มไปดว้ย
สถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายดว้ยฝีมือของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นสะพานสายรุง้ เป็นตน้  ส่วนการเดินทางมาที่นี่ก็
สะดวกสบาย จงึไม่แปลกหากทีน่ี่คอืสถานทีท่่องเทีย่วสดุฮติของนักท่องเทีย่วทัง้ในและต่างประเทศ 
 

 
 
และในบรเิวณใกลก้ันท่านสามารถเดนิไปถ่ายภาพคู่กับแลนดม์ารค์เทพเีสรภีาพทีโ่อไดบะ ซึง่ตัง้อยู่บรเิวณใกลเ้คยีงหา้ง
ใน  AQUA CITY Odaiba โดยมีววิทวิทัศน์ตัดกับสะพานสายรุง้อย่างสวยงาม ซึง่เทพีเสรภีาพนัน้ทางการฝร่ังเศสไดส้ง่
ใหก้ับทางญีปุ่่น เนื่องในโอกาสฉลองความสัมพันธอ์ันยาวนาน กว่า 3 ศตวรรษระหว่างญีปุ่่นกับฝร่ังเศส ในปี ค.ศ.1998 
จนเมือ่ถงึเวลาน ากลับไดม้กีารขอรอ้งไปยังรัฐบาลฝรั่งเศสว่าอย่าขนกลบัเลย แต่รัฐบาลฝรั่งเศสนัน้มคีวามจ าเป็นทีจ่ะตอ้ง
ขนกลับเพราะเป็นตัวตน้แบบของเทพีเสรีภาพที่นิวยอร์ก จงึไดส้รา้งเทพีเสรีภาพตัวปัจจุบันนี้ซึง่มีขนาดใหญ่กว่าตัว
ตน้แบบแต่ก็ยังเล็กกว่าเทพเีสรภีาพทีต่ัง้อยู่ทีน่วิยอรก์ และสง่มาใหใ้นปี ค.ศ.2000 น่ันเอง ดังนัน้เทพเีสรภีาพทีโ่อไดบะ
นัน้ไม่ใชข่องทีท่ าจ าลองขึน้มา แต่เป็นของแทแ้น่นอนจากฝรั่งเศส  

ค า่ อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 
พกัที ่ โรงแรม  HEDISTAR HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 
 

วนัทีส่ ี ่ ตลาดปลาซกึจิ ิ- ถา่ยรปูโตเกยีวสกายทร ี- วดัอาซากุสะ - ดวิตีฟ้ร ี- ยา่นชนิจูกุ - สนามบนินารติะ 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่ตลาดปลาซกึจิ ินับเป็นทีท่ีม่ชีือ่เสยีงมากทีส่ดุของญีปุ่่น อกีทัง้ยังเป็นทีรู่จั้กกันดว่ีาเป็นหนึง่ใน
ตลาดปลาที่ใหญ่ที่สดุในโลกจากการที่มีการซือ้ขายสนิคา้ทะเลกว่า 2,000 ตันต่อวัน ภายในตลาดแบ่งออกเป็น2 ส่วน
ใหญ่ๆ คอืสว่นภายนอกซึง่มรีา้นคา้ปลกีและรา้นอาหารตัง้เรยีงรายเป็นจ านวนมาก และสว่นภายในซึง่เป็นบรเิวณทีร่า้นคา้
สง่ใชเ้จรจาธุรกจิและเป็นจุดทีม่กีารประมูลปลาทูน่าทีม่ีชือ่เสยีง ความทีม่สีนิคา้จ านวนมากไม่ว่าจะเป็นปลาทะเล อาหาร
ทะเลสดๆ ไปจนถงึผักผลไม ้จงึท าใหต้ลาดแห่งนี้คกึคักคนเยอะกันตัง้แต่เชา้ 
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เท ีย่ง  อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
  

 น าท่าน เก็บภาพประทบัใจกบัคู่กบัแลนดม์ารก์แห่งใหม่ของกรุงโตเกยีว ณ รมิแม่น า้สุมดิะ หอคอยโตเกยีว
สกายทร”ี (Tokyo Sky tree) หอส่งสัญญาณโทรคมนาคมทีส่งูทีส่ดุในโลก  เปิดใหบ้รกิารเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 
2555 โดยหอนี้มีความสูง 634 เมตร สรา้งดว้ยเทคนิคทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมอันทันสมัย ในช่วงที่เกิด
แผ่นดนิไหวครัง้ใหญ่หอคอยแห่งนี้ไดพ้สิจูน์ใหเ้ห็นถงึโครงสรา้งทางสถาปัตยกรรมที่แข็งแรงทนทาน เพราะไม่เกดิความ
เสยีหายแมแ้ต่นอ้ย  
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จากน าท่านขอพร วดัอาซากุสะ วัดทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในกรุงโตเกยีว เขา้นมัสการขอพรจากพระพุทธรูปเจา้แม่กวนอมิทองค า  
นอกจากนั้นท่านยังจะไดพ้บเก็บภาพประทับใจกับโคมไฟขนาดยักษ์ที่มีความสงูถงึ 4.5 เมตรซึง่แขวนอยู่บรเิวณประตู
ทางเขา้วัด และยังสามารถเลอืกซือ้เครือ่งรางของขลังไดภ้ายในวัด ฯลฯ  

 

 
 

จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้เครือ่งส าอางค ์อาหารเสรมิ เครือ่งประดับคุณภาพดทีี ่รา้นคา้ปลอดภาษ ีณ ดวิตฟีร ี อสิระ
ใหท่้านไดเ้ลอืกชอ้ปป้ิงย่านดัง ยา่นชนิจุกุ ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับการจับจ่ายซือ้สนิคา้นานาชนดิ ไดจ้ากทีน่ี่ ไม่ว่าจะ
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เป็น รา้นซานรโิอะ รา้นขายเครือ่งอเิลคทรอนกิส ์กลอ้งถา่ยรูปดจิติอล นาฬกิา เครือ่งส าอาง ต่างๆ กนัทีร่า้น 
MATSUMOTO แหล่งรวมเหลา่บรรดาเครือ่งส าอางมากมาย อาท ิมารค์เตา้หู,้ โฟมลา้งหนา้ WHIP FOAM ที่
ราคาถูกกวา่บา้นเรา 3 เทา่, ครมีกนัแดดชเิซโด ้แอนเนสซ่าทีค่นไทยรูจ้กัเป็นอยา่งด ี และสนิคา้อืน่ ๆ  หรอืให้
ท่านไดส้นุกกบัการเลอืกซือ้สนิคา้ แบรนดด์งัอาท ิLOUIS VULTTON, UNIQLO, กระเป๋าสุดฮติ BAO BAO 
ISSEY MIYAKE, เสื้อ COMME DES GARCONS, H&M หรือเลือกซื้อรองเทา้ หลากหลายแบรนดด์งั อาท ิ
NIKE, CONVERSE, NEW BALANCE, REEBOK ฯลฯ ไดท้ ีร่า้น ABC MART  
 

 
   

**เพื่อไม่ใหเ้ป็นการเสียเวลาช้อปป้ิงอสิระอาหารค ่าตามอธัยาศยั** ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสู่ 
สนามบนินารติะ เพือ่เดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ 

20.15 น. เหริฟ้าสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิแอร ์เอเชยี เอ็กซ ์เทีย่วบนิที ่XJ607 บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 
 

วนัทีห่า้  กรุงเทพฯ 

 
01.20 น. ถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 
 

** หากท่านทีต่อ้งออกตั๋วภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทัวร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นท าการ 
ออกตั๋วเนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

** ขอขอบพระคุณทีเ่ลอืกใชบ้รกิาร ** 
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อตัราคา่บรกิาร 

 
 

ก าหนดการเดนิทาง 
 

 
ผูใ้หญห่อ้งละ  
2-3 ทา่น 

พกัเดีย่วเพิม่ ราคาทวัรไ์มร่วมต ัว๋ 

01 – 05 กุมภาพนัธ ์2563 23,999 7,000 13,999 

02 – 06 กุมภาพนัธ ์2563 23,999 7,000 13,999 

05 – 09 กุมภาพนัธ ์2563 23,999 7,000 13,999 

06 – 10 กุมภาพนัธ ์2563 
(วนัมาฆบูชา) 

25,999 7,000 14,999 

07 – 11 กุมภาพนัธ ์2563 
(วนัมาฆบูชา) 

25,999 7,000 14,999 

08 – 12 กุมภาพนัธ ์2563 
(วนัมาฆบูชา) 

25,999 7,000 14,999 

11 – 15 มนีาคม 2563 24,999 7,000 14,999 

12 – 16 มนีาคม 2563 24,999 7,000 14,999 

13 – 17 มนีาคม 2563 24,999 7,000 14,999 

14 – 18 มนีาคม 2563 24,999 7,000 14,999 

15 – 19 มนีาคม 2563 24,999 7,000 14,999 

17 – 21 มนีาคม 2563 24,999 7,000 14,999 

18 – 22 มนีาคม 2563 24,999 7,000 14,999 

19 – 23 มนีาคม 2563 24,999 7,000 14,999 

20 – 24 มนีาคม 2563 19,999 7,000 11,999 

 

 บรกิารน า้ด ืม่วนัละ 1 ขวดในวนัทีม่รีายการทอ่งเทีย่ว** 

** ราคาเดก็อายุไมถ่งึ 2 ขวบ 10,000 บาท ** 
***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่วทา่นละ 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

 
การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 30 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์น
การเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 
ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนัก่อนการเดนิทางเทา่น ัน้ ไม่เช่นน ัน้ทางบรษิทัจะไม่คนืมดัจ าไมว่่าดว้ยกรณีใดๆ
ท ัง้ส ิน้ เพราะว่าทางบรษิทัไดท้ าการจา่ยคา่ต ัว๋ไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอ่านขอ้ความใหถ้ ีถ่ว้นกอ่นการจอง
ทวัรท์ุกคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง  
 
กรุณาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืมดัจ าท ัง้หมด เนือ่งจาก
ทางบรษิทัฯ ไดช้ าระค่าต ัว๋เครือ่งบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทีเ่รยีบรอ้ย ยกเวน้ค่าภาษนี า้มนัทีย่งัมไิดช้ าระ ค่าทวัรส์ว่นที่
เหลอื กรุณาช าระ 30 วนักอ่นการเดนิทาง 
 
หมายเหตุ 1. ต ัว๋เมือ่ออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีันดไ์ด ้อนัเนือ่งจากเงือ่นไขของสายการบนิ 
 2. คา่ทวัรไ์มม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่ 
 
จากมาตรการยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั ไมว่า่จะ
ดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมี
คุณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้
 
1. ต ัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
2. สิง่ท ีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ นได ้(เช่น เงนิสด บตัรเครดติ) 
3. ชือ่ ท ีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ น (เช่น คนรูจ้กั โรงแรม และอืน่ๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
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อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 ค่าตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งทีม่ ี
 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกนิ 20 กก.   ค่ารถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 
 ค่าทีพ่ักตามทีร่ะบุในรายการ พักหอ้งละ 2 ท่าน   ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการ  
 ค่าอาหารตามมือ้ทีร่ะบุในรายการ     ค่าจา้งมัคคุเทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  
 ค่าประกันอุบัตเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญีปุ่่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วีซา่เขา้ประเทศญี่ปุ่นใหก้ับคนไทย ผูท้ี่ประสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ใน

ประเทศญี่ปุ่นไม่เกนิ 15 วัน) **ถา้กรณีทีท่างรัฐบาลประกาศใหก้ลับมาใชว้ีซา่ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายในการท าวีซา่เพิม่ ท่านละ 
1,700 บาท** 
 ค่าใชจ่้ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน่ ค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล ค่าอนิเตอรเ์น็ต ค่าซักรดี มนิิ

บารใ์นหอ้ง รวมถงึค่าอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
 คา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่วทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

 
 
เงือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมัดจ าเป็นเงนิจ านวน 10,000 บาทต่อท่านเพือ่ส ารองทีน่ั่ง  

2. นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วัน กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเจน

ซี่ไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถ้ือว่า
นักท่องเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเช่น แฟกซ ์อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร์ ถงึศุกร์ 
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาล

ประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบรษัิท 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี(่ผูม้ชีือ่ในเอกสาร
การจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล์ หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจองกับทาง
บรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์ม่ว่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชีือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์
อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่ท าเรือ่งขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอื
มอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทีต่อ้งการให ้
น าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิค่าบรกิารดังนี้ 
2.1 ยกเลกิก่อนวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน คืนเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของค่าบรกิารที่ช าระแลว้ ***ในกรณีทีว่นัเดนิ

ทางตรงกบัวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั 
2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 15 วัน คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 50 ของค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ 
2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วัน ไม่คนืเงนิค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 
ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ่้ายทีไ่ดจ่้ายจรงิจากค่าบรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจัดการน าเทีย่วใหแ้กนั่กท่องเทีย่ว เชน่ 
การส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพ่ักฯลฯ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมัีดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ 
หรอืผ่านตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ าหรอืค่าบรกิารทัง้หมด   

4. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเช่น แฟกซ ์อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร์ ถงึศุกร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาล
ประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกท่องเทีย่วเดนิทางไม่ถงึ 15 คน  
 
เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วัีตถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 

2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธ
การเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบรษัิทจะไม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลกิการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ

นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มวีซีา่  และอย่างนอ้ย 10 วันกอ่นการ



 

ทวัร์ญี่ปุ่ น โตเกียว นาริตะ ฟูจิ นิกโก ้[เลสโก สกนิีนจา] 5D3N (XJ) 

เดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่  แต่หากทางนักท่องเทีย่วทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทาง
นอ้ยกว่าทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารต่อไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง 
และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการ
ช าระเงนิมัดจ า 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ 

และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักท่องเทีย่วสว่นใหญ่เป็นส าคัญ 
6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ่้ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิ

ของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของ

สัมภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสดุวสิัยอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น

การปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครือ่งบนิ ค่าภาษีเชือ้เพลงิ 
ค่าประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ านาจของบรษัิทก ากับเท่านัน้  

 
 
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ และรวมกันทุกชิน้ไม่เกนิ 

1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มีซปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย์ 
อนุญาตใหถ้อืไดท่้านละ 1 ใบเท่านั้น ถา้สิง่ของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าที่ก าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่
โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเท่านัน้  
2. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใต ้
ทอ้งเครือ่งบนิเท่านัน้  
3. ประเทศญีปุ่่น มกีฎหมายหา้มน าผลติภัณฑท์ีท่ ามาจากพืช และเนื้อสัตวทุ์กชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด  ไข่ เนื้อสัตว ์ไสก้รอกฯ 

เพือ่เป็นการป้องกันโรคตดิต่อทีจ่ะมาจากสิง่เหล่านี้ หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีค่าปรับในอัตราทีส่งูมาก 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


