
 

 

รหัสทัวร 1900060 
ทัวรญ่ีปุ�น โตเกียว ฟูจิ 4 วัน 3 คืน (XJ) 
วัดอาซากุสะ   แชออนเซ็น  ขึ้นฟูจิช้ัน5   โออิชิปารค (ชมทุงลาเวนเดอร)   อิสระเต็ม
วันหรือซ้ือต๋ัวดิสนีแลนด   วัดนาริตะ 

 
 
 
 
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – ทาอากาศยานดอนเมือง – สนามบินนาริตะ - โตเกียว - วัดอาซากุสะ 
- ออนเซ็น 

02.00  พรอมกันท่ี ทาอากาศยานดอนเมือง ขาออกช้ัน 3 เคานเตอรสายการบิน THAI AIR 
ASIA X (XJ) มีเจาหนาท่ีของบริษัทฯคอยอํานวยความสะดวกดานเอกสารและติดแท็คก
ระเป�า 

04.55  นําทานเดินทางสู สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ�น โดยสายการบิน THAI AIR ASIA X 
เท่ียวบินท่ี XJ602 (คาทัวรไมรวมคาอาหารบนเคร่ืองขากลับ บนเคร่ืองมีจําหนาย/
ส่ังซ้ือบนเคร่ือง ) 

13.10  เดินทางถึง สนามบินนาริตะ (เวลาเร็วกวาเมืองไทย 2 ช่ัวโมง กรุณาปรับนาฬิกาของทาน
เพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) สําคัญ!!! ประเทศญี่ปุ�นไมอนุญาตใหนําอาหารสด 
จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝ�าฝนจะมีโทษจับและปรับ นํา
ทานข่ึนรถโคชปรับอากาศ 

บาย  อาหารกลางวัน (ม้ือท่ี1)บริการอาหารกลางวันแบบเบนโตะบนรถ) นําทานเดินทางสู 
โตเกียวเมืองหลวง เดินทางสู วัดอาซากุสะ SENSOJI TEMPLE กราบนมัสการขอพร
จากองค เจาแมกวนอิมทองคําท่ีเปนทองสัมฤทธ์ิ มีขนาดเล็กเพียง 5.5 เซนติเมตร วัด
พุทธท่ีเกาแกท่ีสุดใน ภูมิภาคคันโต และมีผูคนนิยมมากราบไหวขอพรเพื่อความเปนสิริ
มงคลตลอดท้ังป ถายภาพเปนท่ีระลึกกับ คามินาริมง (ประตูฟ�าคํารณ) ซ่ึงมีโคมไฟสีแดง
ขนาดยักษท่ีมีความสูงถึง 4.5 เมตร โคมไฟท่ีใหญท่ีสุดในโลก แขวนอยู เลือกชมและเชา
เคร่ืองรางของขลังอันศักด์ิสิทธิ์ของวัดแหงน้ีหรืเพลิดเพลินกับ ถนนนาคามิเซ ถนนชอป
ปم�งท่ีมีช่ือเสียงของวัด มีรานขายของท่ีระลึกมากมายไมวาจะเปนเคร่ืองรางของขลัง ของ
เลนโบราณ และตบทายดวยรานขาย ขนมท่ีคนญี่ปุ�นมายังวัดแหงน้ีตองมาตอคิวกัน ทาน
จะไดเพลิดเพลิน กับการชอปปم�งของฝากท่ีเปนแบบญ่ีปุ�นญี่ปุ�น Made In Japan แทๆ 
รวมท้ังขาวของเคร่ืองใชคุณภาพดี มากมาย อาทิ รม, หมวก, รองเทา, กระเป�า, เส้ือผา 
เปนตน ไดท่ีน่ี หากมีเวลาทานสามารถเดินไปถายรูปคูกับหอคอยท่ีสูงท่ีสุดในโลก 
โตเกียวสกายทรี (Tokyo Sky tree) แลนดมารคใหมของมหานครโตเกียว ที่ทาน
สามารถถายรูปไดงดงามจากบริเวณใกลกับวัดอาซากุซะ สําหรับโตเกียวสกายที เปด 



 

 

ใหบริการเม่ือวันท่ี 22 พฤษภาคม 2555 มีความสูงถึง 634 เมตร ชนะแชมป�เกาคือ
หอคอยแคนตันทาวนเวอรท่ีนครกวางโจวของจีน และหอซีเอ็น ทาวเวอร ในนครโทรอน
โตของแคนาดา สมควรแกเวลาเดินทางสูท่ีพักแรมออนเซ็น 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา (ม้ือท่ี2) บุฟเฟ�ตขาปูยักษไมอ้ัน!!! 
หลังอาหารไมควรพลาดประสบการณ การอาบน้ําแรธรรมชาติ เพื่อสุขภาพ/ ออนเซ็น 
(Onsen) น้ําแรในสไตลญี่ปุ�นใหทานไดพักผอนอยางเต็มอ่ิม ซ่ึงชาวญ่ีปุ�นเช่ือวาน้ําแร
ธรรมชาติน้ีมีสวนชวยเร่ือง โรคภัยไขเจ็บและผิวพรรณเปลงปล่ัง 
ท่ีพัก: Fujinobou Kaen Hotel หรือระดับใกลเคียงกัน 
(ช่ือโรงแรมท่ีทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 3-5 วันกอนวันเดินทาง) 
 

วันที่ 2 ข้ึนฟูจิช้ัน5 – ศูนยพิพิธภัณฑแผนดินไหว – โออิชิปารค (ทุงลาเวนเดอร/ดอกไมตาม
ฤดูกาล) – โตเกียว - ชอปปم�งชินจูกุและLaox Shinjuku - นาริตะ 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก (ม้ือท่ี3) 
นําทานไปข้ึนภูเขาไฟฟูจิ สัมผัสบรรยากาศและกล่ินอายอยางใกลชิดท่ี สถานีท่ี 5 อยูสูง
จากระดับน้ําทะเลขึ้นมา 2,305 เมตร ฟูจิยามา,ฟูจิซัง หรือภูเขาไฟฟูจิ (Mr.Fuji) น้ันเปน
ภูเขาไฟท่ีสูงท่ีสุดในป ระเทศญี่ปุ�น มีความสูง 3,776 เมตร (12,388 ฟุต) ต้ังอยู
ระหวาง จ.ชิซึโอกะ (Shizuoka-ken)และ จ. ยามานาชิ (Yamanashi-ken) ในป พ.ศ. 
2556 ท่ีผานมา องคการยูเนสโกไดประกาศใหภูเขาไฟฟุจิไดรับการข้ึนทะเบียนเปนมรดก
โลกทางวัฒนธรรม อีกดวย เม่ือข้ึนมาถึงช้ัน5จะสามารถมองเห็นวิวทิวทัศนท่ีสวยงามของ 
ทะเลสาบท้ัง 5 ท่ีลอมภูเขาไฟฟูจิ, เซาธแอลป� (South Alps), เมืองยาซึกะทาเคะ
(Yatsugatake) และภูเขาชิชิบุ (Chichibu) ท่ีช้ัน5น้ียังเปนท่ีต้ังของศาลเจาโคมิตาเคะ 
(Komitake Jinja) ของศาสนาลัทธิชินโต เปนท่ีสัการะบูชาและอธิฐานขอพร อีกท้ังยัง
เปนท่ีสําหรับบวงสรวงทานเทนกุ โดยมีความเช่ือวาท่ีบริเวณโดยรอบของฟูจิซังช้ัน 5 น้ี 
ถูกเรียกวา “ Tengu no niwa “ “สวนของทานเทนกุ”(ปศาจท่ีมีจมูกแดงยื่นออกมา) 
โดยมีความเช่ือวาท่ีน่ีมีทานเทนกุปกครองอยูน่ันเอง และยังวากันวา ศาลเจาแหงน้ีมีสมบัติ
ของทานเทนกุหลงเหลืออยูมากมาย อยางเชน ขวานขนาดใหญท่ีมีน้ําหนักกวา 375 
กิโลกรัมตกอยูที่พ้ืนในสวน ซ่ึงในสมัยกอนมีผูคนนิยมมาทดลองยกขวานน้ีกันมากมาย 
เปนตน จึงเปนท่ีมาวาทําไมภูเขาไฟฟูจิจึงเปนสถานท่ีศักด์ิสิทธิ์ท่ีคนเคารพบูชาและนิยมมา



 

 

ซ้ือเคร่ืองลางกลับไปเปนของท่ีระลึก อิสระใหทานสัมผัสกับทัศนียภาพท่ีสวยงามของฟูจิ
ซังในระยะใกล และเลือกชมเลือกซ้ือของท่ีระลึกตามอัธยาศัย หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิใน
กรณีท่ีอากาศไมเอ่ืออํานวย และหรือทางข้ึน โดยทางบริษัทจะเปล่ียนท่ีเท่ียวทดแทนเปน
หมูบานโอชิโนะฮักไกแทน เร่ืองสภาพอากาศทางบริษัทไมสามารถคาดการณ  นําทาน
เดินทางสูศูนยพิพิธภัณฑแผนดินไหว ซ่ึงไดจําลองเหตุการณตางๆท่ีเกิดแผนดินไหวใน
ญี่ปุ�น และสาธิตวิธีป�องกันตัว และทานยังสามารถเขาไปทดสอบในหองจําลองแผนดินไหว
ในระดับท่ีแตกตางกันไดดวย 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน (ม้ือท่ี4)Japanese Set 

บาย  นําทานเดินทางสู โออิชิ ปารค (Oishi Park) จุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิท่ีสวยท่ีสุดอีกแหงหน่ึง 
ต้ังอยูทางเหนือริมฝم�งทะเลสาบคาวากุจิโกะ ในวันท่ีอากาศดีสามารมองเห็นวิวของภูเขาไฟ
ฟูจิไดอยางชัดเจน โดยตลอดปสวนแหงน้ีจะมีการปลูกดอกไมหมุนเวียนกันไป อาทิ ในชวง
ปลายเดือนเมษายนถึงตนเดือนพฤษภาคมจะเปนดอกพิงคมอส ชวงกลางเดือนมิถุนายน
จนถึงเดือนกรกฎาคม จะเปนชวงท่ีมีการจัดงาน Kawaguchiko Herb Festival ซ่ึง
เต็มไปดวยดอกลาเวนเดอร ในปน้ีจัดข้ึนระหวางวันท่ี14มิ.ย.-15ก.ค.62 ดอกลาเวนเดอร
จะสงกล่ินหอมไปท่ัวท้ังสวน สวนในชวงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน จะปลูกพุมโคเคีย ท่ี
จะแดงฉานสดใสตลอดฤดูใบไมรวงอีกดวย จากน้ันนําทานเดินทางสูโตเกียว นําทานไป ช
อปปم�งยานชินจูกุ และLaox Shinjuku แหลงชอปปم�งขนาดใหญใจกลางเมืองหลวง
โตเกียว เปนศูนยรวมแฟช่ันเกๆ เทหๆ ของเหลาบรรดาแฟช่ันนิสตา เปนแหลงอัพเดทเท
รนดและเปนยานความเจริญอันดับหน่ึงของนครโตเกียวในปจจุบัน ใหทานเลือกชมและซ้ือ
สินคามากมาย อาทิเชน เคร่ืองใชไฟฟ�า, กลองถายรูป, MP-3,  คอมพิวเตอร, Note 
Book, นาฬิกา, เส้ือผา,รองเทา และเคร่ืองสําอางเชนแบนรด  KOSE , SHISEDO , 
KANEBO , SK II และอ่ืน ๆ อีกมากมายท่ีราคาคอนขางถูกกวาเมืองไทยและราน100
เยน (อยูตึกPEPEช้ัน8) ซ่ึงสินคาทุกอยางภายในรานจะราคา 100 เยน เทากันหมด หรือ
เปนรานดองก้ี ท่ีขายสินคาราคาถูกสารพัดอยาง หรือจะเปนรานมัตสึโมโตท่ีรวมสินคา เค
รองใชเคร่ืองสําอาง ผลิตภัณฑของใชไวอยางหลากหลาย ใหทานชอปปم�งตามอัธยาศัย 
อาหารม้ือเย็นอิสระตามอัธยาศัย ใหทานไดเลือกชิมรานอรอยตางๆท่ียานชินจูกุ เชนราน
ราเมง รานซูชิจานหมุน และรานอรอยๆอีกมากมาย จนถึงเวลานัดหมายนําทานเดินทางสู
ท่ีพักยานนาริตะ 



 

 

ท่ีพัก: The Hedistar Hotel Narita หรือระดับใกลเคียงกัน 
(ช่ือโรงแรมท่ีทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 3-5 วันกอนวันเดินทาง) 
 

วันที่ 3 อิสระทองเที่ยวตามอัธยาศัยหรือซ้ือบัตรเขาโตเกียวดิสนียแลนด (ราคาบัตร 2,700 
บาท) หรือเลือกซ้ือOption Tour 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก (ม้ือท่ี 5) 
อิสระใหทานทองเท่ียวตามอัธยาศัยเต็มวัน 
ใหทานชอปปم�งหรือเดินทางสูสถานท่ีทองเท่ียวอ่ืน ๆ เชน อากิฮาบารา,ฮาราจุกุ,ชินจูกุ
หรือชอปปم�งแถวนาริตะ เชนหางอิออนมอลล,ชิซุยเอาทเลท ทองเท่ียวโดยตัวทานเอง 
Shisui Premium Outlets อยูใกลกับสนามบินนาริตะ เปดใหบริการทุกวัน มีแบรนด
ช้ันนําของญ่ีปุ�นและแบรนดตางประเทศใหเลือกสรรมากมายกวา 120 รานคาเชน 
Coach, Coach Men, Disney Store, Isetan, Ugg, G-Star Raw, 
Billabong, Puma, Gap, Takeuchi Kikuchi, Michael Kors, Tommy 
Hilfiger,  New Balance, Diesel, Samsonite, Samantha Thavasa, Polo 
Ralph Lauren สามารถชอปไดต้ังแตเวลา 10:00 - 20:00 น. ชอปปم�งอยางจุใจกับ
สินคาแบรนดเนมท่ีแหลงรวมสินคานําเขาและสินคาแบรนดญี่ปุ�นโกอินเตอรมากมาย 
- การเดินทางโดยShuttle Bus จากสนามบินนาริตะ จะมีรถบัส Outlet Shuttle 
ออกจาก (Terminal 1) No.30 หรือ (Terminal 2) No.13 ตรงไปถึง SHISUI 
PREMIUM OUTLET ใชเวลาประมาณ 15 นาที 
- การเดินทางโดยรถไฟJR จากสถานี JR Narita Station ไปลงท่ีสถานี JR Shisui 
Station แลวข้ึนรถไปท่ี SHISUI PREMIUM OUTLET ประมาณ 15 นาที 
เลือกเท่ียวดิสนีย Tokyo Disneyland หรือ DisneySea ซ่ึงสามารถเดินทางโดย
รถไฟหรือบัสจากสนามบินสูดิสนียไดโดยงาย 
หมายเหตุ: ราคาบัตรทานละ 2,700 บาท (ไมรวมคาเดินทาง) กรณีตองการส่ังซ้ือบัตร
กับบริษัทฯ กรุณาแจงความประสงคอยางนอย 7 วันกอนเดินทางพรอมชําระคาบัตร) 
บัตรโตเกียวดิสนียแลนดและดิสนียซี ราคาเทากันและเลือกเขาไดอยางใดอยางหน่ึง 
โตเกียวดิสนีย ทานจะไดพบกับความมหัศจารรยของโตเกียวดิสนียแลนด (Tokyo 
Disneyland)และโตเกียวดิสนียซี (Tokyo Disneysea) บรรยากาศแหงความ



 

 

สนุกสนาน ต่ืนตาต่ืนใจและเคร่ืองเลนมากมาย จะทําใหคุณไดสัมผัสถึงความสุขต้ังแต
กาวแรกท่ีคุณเขาไป สวนสนุกท้ังสองแหงน้ีเต็มไปดวยความบันเทิง พรอมกับกล่ินอาย
ความเปนญี่ปุ�น ทานจะไดพบกับตัวละครสุดคลาสสิคจากดิสนียมากมายท่ีโตเกียวดิสนีย
แลนด หรือดําด่ิงลงไปใตมหาสมุทรกับโตเกียวดิสนียซีท่ีมาพนอมกับตัวละครจากใตทะเล
มากมาย ดิสนียเปนโลกแหงจินตนาการของราชาการตูนญ่ีปุ�นซ่ึงเปนดิสนียแลนดแหงแรก
ท่ีสรางนอกประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสรางข้ึนในป พ.ศ. 2526 จากการถมทะเลและใช
ทุนสรางกวา 600 ลานบาท ใหทานสนุกสนานกับเคร่ืองเลนนานาชนิด ( ไมจํากัดจํานวน
การเลน ) ผจญภัยในดินแดนตางๆ ใหทานเลนเคร่ืองเลนตัวใหมจากภาพยนตรการตู
นเร่ืองดัง Toy Story ชมฉากรบกลางทะเล คาริเบียนในดินแดนโจรสลัดจากภาพยนตร 
The Pirate of Caribbean เขยาขวัญกับบานผีสิงใน Haunted Mantion สัมผัส
ความนารักของตุกตาเด็กนานาชาติในโลกใบเล็ก Small World ชมภาพ ยนตรสามมิติ 
The Invention of the Year ใหทานไดสนุกสนานพรอมกับการ จับจายเลือกซ้ือ
สินคาท่ีระลึกนารักในดิสนียแลนดอีกท้ังยังจะไดสัมผัสกับตัวการตูนเอกจากวอลดิสนีย 
อยาง มิกก้ีเมาส มินน่ีเมาส พรอมผองเพ่ือนการตูนอีกมากมายสนุกกับการจับจายซ้ือ
ของท่ีระลึกนารักในดิสนียแลนด ทานสามารถเดินทางจากสนามบินนาริตะไดโดยรถไฟ
หรือรถชัตเต้ิลบัส หรือถาเดินทางจากโตเกียว ทานสามารถข้ึนรถไฟจากสถานีรถไฟ JR 
โตเกียวไปยังโตเกียวดิสนียแลนดโดยใชเวลา 15 นาที อีกท้ัง ยังมีรถโดยสารว่ิงตรงจาก
โรงแรมหรือสถานท่ีตาง ๆ ดวยเชนกัน 
- วิธีเดินทางโดยรถไฟจากสนามบินนาริตะ 
สนามบินนาริตะ 
ข้ึนรถไฟ JR นาริตะเอ็กซเพรส ใชเวลาเดินทางประมาณ 60 นาที เปล่ียนสายรถท่ีสถานี
รถไฟ JR โตเกียว 
ข้ึนรถไฟ JR สายเคโยหรือรถไฟ JR สายมุซาชิโนะ ใชเวลาเดินทางประมาณ 15 นาที 
ลงรถท่ีสถานีรถไฟ JR ไมฮามะ 
เดินประมาณ 5 นาที 
โตเกียวดิสนียแลนด 
เลือกซื้อOption Tour เท่ียวโตเกียว (มีบัสและไกด) หมายเหตุ: รายการทัวรเสริมน้ีเปน
การเสนอขายบัสวันฟรีเดยเบ้ืองตน ทางบริษัทและไกดไมสามารถบังคับซ้ือใดๆท้ังสิ้น 
ข้ึนอยูกับความสมัครใจและความตองการเดินทางของลูกคาแตละทานเทาน้ัน (โปรแกรม



 

 

เดินทางไกดจะเสนอขายหนางานบนบัส เชนเท่ียวโตเกียว พระราชวังอิมพีเรียล ชิบูยา 
ฮาราจูกุหรือโอไดบะ หรือเท่ียวโยโกฮามา เท่ียวคามาคุระ หรือเท่ียวเมืองเกาคาวาโกเอะ 
เปนตน 
อัตราคาบริการ /ทาน 
เดินทาง 15-20 ทาน ราคา 3,000 บาท/ทาน 
เดินทาง 21-25 ทาน ราคา 2,500 บาท/ทาน 
เดินทาง 26-30 ทาน  ราคา 2,000 บาท/ทาน 
เดินทาง 31 ทานขึ้นไป ราคา 1,500 บาท/ทาน 
(ไกดจะเสนอขายและสรุปเสนทางพรอมราคาหนางาน หากทานสนใจแจงความประสงค
กับไกด) 
อาหารกลางวันและเย็นอิสระตามอัธยาศัย 
ท่ีพัก: The Hedistar Hotel Narita หรือระดับใกลเคียงกัน 
(ช่ือโรงแรมท่ีทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 3-5 วันกอนวันเดินทาง) 
 

วันที่ 
4 

วัดนาริตะ  - รานดองก้ี – หางAeon Mall - ทาอากาศยานนาริตะ - ทาอากาศยานดอน
เมืองกรุงเทพฯ 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี 6) 
นําทานเดินทางสู วัดนาริตะ วัดน้ีเปนหน่ึงในวัดท่ีเปนท่ีรูจักมากท่ีสุดในภูมิภาคคันโต ถือวาเปนวัด
ท่ีโดงดังท่ีสุดในแถบชิบะ และจํานวนผูมาเยี่ยมชมก็เปนรองเพียงศาลเจาเมจิ ในกรุงโตเกียว 
บริเวณวัดเปนท่ีต้ังของประตูหลัก มีทางเดินบันไดข้ึนสูอาคารหลักเปนสถานท่ีสําหรับสักการะบูชา
ภายในวัดทานสามรถบันทึกภาพเจดียหาช้ันหน่ึงคู สวนหยอมท่ีมีสระน้ําขนาดใหญ รวมท้ังบริเวณ
สําหรับเล้ียงสัตว ภายในกอสรางดวยสถาปตยกรรมพุทธแบบอินเดีย โดยยังคงเอกลักษณของ
ศิลปะแบบญ่ีปุ�นเอาไว นําทานกราบนมัสการขอพรพระเพื่อสิริมงคล ใหมีชีวิตท่ีดีและยืนยาว 
พรอมเลือกชมและซ้ือเคร่ืองรางของขลังและสินคาพื้นเมือง นําทานเดินทางไปชอปปم�ง รานดองก้ี 
เปนรานท่ีรวบรวมสินคาตางๆของญี่ปุ�นไวมากมาย ในราคาพิเศษ กรณีมีวลาใกลๆกันจะมีหาง
อิอน นาริตะ ทานสามารถเดินไปชอปปم�งได สมควรแกเวลาเดินทางสู สนามบินนาริตะ เพื่อเตรียม
ตัวเดินทางกลับ 

13.1 ออกเดินทางสู สนามบินดอนเมืองโดย สายการบิน THAI AIR ASIA X เท่ียวบินท่ี XJ603 (คา



 

 

0  ทัวรไมรวมคาอาหารบนเคร่ือง บนเคร่ืองมีจําหนาย/ส่ังซ้ือบนเคร่ือง ) 

19.1
0  

เดินทางถึงทาอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

หมายเหตุ: รายการทัวรสามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง
, สายการบิน การจราจรชวงเทศกาลหรือวันหยุดของญี่ปุ�น  เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา โดย
ทางผูจัดจะปรับเปล่ียนโดยคํานึงถึงผลประโยชนของทานเปนหลัก เพ่ือใหทานทองเท่ียวไดครบถวนตาม
โปรแกรม การบริการของรถบัสนําเท่ียวญ่ีปุ�น ตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ�น สามารถใหบริการวันละ
10 ช่ัวโมง มิอาจเพิ่มเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม จึงขอ
สงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนเวลาทองเท่ียวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง อัตราคาบริการขางตน
คํานวณ จากอัตราแลกเปล่ียน 100 เยน เทากับ 30 บาท กรณีอัตราแลกเปล่ียนปรับสูงข้ึน บรัษัทฯขอ
สงวสิทธิในการปรับอัตราคาบริการเพิ่มข้ึน 
 

อัตราคาบริการ 

กําหนดวันเดินทาง ผูใหญ เด็ก 
(เสริมเตียง) 

เด็ก 
(ไมเสริมเตียง) ทารก พักเด่ียว 

30 May - 02 Jun 2019 18,888  18,888 18,888 7,000 8,500 
01 - 04 Jun 2019 17,888  17,888 17,888 7,000 8,500 
06 - 09 Jun 2019 17,888  17,888 17,888 7,000 8,500 
08 - 11 Jun 2019 18,888  18,888 18,888 7,000 8,500 
13 - 16 Jun 2019 17,888  17,888 17,888 7,000 8,500 
15 - 18 Jun 2019 18,888  18,888 18,888 7,000 8,500 

20 - 23 Jun 2019 18,888  18,888 18,888 7,000 8,500 
22 - 25 Jun 2019 18,888  18,888 18,888 7,000 8,500 
27 - 30 Jun 2019 18,888  18,888 18,888 7,000 8,500 



 

 

29 Jun - 02 Jul 2019 17,888  17,888 17,888 7,000 8,500 
04 - 07 Jul 2019 19,888  19,888 19,888 7,000 8,500 
06 - 09 Jul 2019 19,888  19,888 19,888 7,000 8,500 
11 - 14 Jul 2019 17,888  17,888 17,888 7,000 8,500 
13 - 16 Jul 2019 20,888 20,888 20,888 7,000 8,500 
14 - 17 Jul 2019 20,888 20,888 20,888 7,000 8,500 
18 - 21 Jul 2019 17,888  17,888 17,888 7,000 8,500 

20 - 23 Jul 2019 17,888  17,888 17,888 7,000 8,500 
26 - 29 Jul 2019 21,888  21,888 21,888 7,000 8,500 
27 - 30 Jul 2019 21,888  21,888 21,888 7,000 8,500 

01 - 04 Aug 2019 17,888  17,888 17,888 7,000 8,500 
03 - 06 Aug 2019 17,888  17,888 17,888 7,000 8,500 
09 - 12 Aug 2019 21,888  21,888 21,888 7,000 8,500 
10 - 13 Aug 2019 21,888  21,888 21,888 7,000 8,500 
15 - 18 Aug 2019 19,888  19,888 19,888 7,000 8,500 
17 - 20 Aug 2019 19,888  19,888 19,888 7,000 8,500 
22 - 25 Aug 2019 17,888  17,888 17,888 7,000 8,500 
24 - 27 Aug 2019 19,888  19,888 19,888 7,000 8,500 

29 Aug - 01 Sep 2019 19,888  19,888 19,888 7,000 8,500 
14 - 17 Sep 2019 17,888  17,888 17,888 7,000 8,500 
19 - 22 Sep 2019 17,888  17,888 17,888 7,000 8,500 
21 - 24 Sep 2019 18,888  18,888 18,888 7,000 8,500 
26 - 29 Sep 2019 17,888  17,888 17,888 7,000 8,500 

28 Sep - 01 Oct 2019 18,888  18,888 18,888 7,000 8,500 

 
ประกาศสําคัญ 



 

 

รับเฉพาะผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเท่ียวเทาน้ัน คาทัวรท่ีจายใหกับผูจัด เปนการชําระแบบจายชําระ
ขาด และผูจัดไดชําระใหกับสายการบินและสถานท่ีตางๆ แบบชําระขาดเชนกันกอนออกเดินทาง  ฉะน้ัน
หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามรายการไมดวยสาเหตุใด หรือไดรับการปฏิเสธการเขาหรือ
ออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ�น)  ทางผูจัด ขอสงวนสิทธิการคืน
เงินสดสวนใดๆ รวมท้ังคาต๋ัวเคร่ืองบินใหแกทาน 
 
เงื่อนไขการใหบริการ 
1. การเดินทางคร้ังน้ีจะตองมีผูโดยสารจํานวน 30 ทานขึ้นไป กรณีไมถึง 
- ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาคาบริการ โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบกอนลวงหนา 
- หรือสงจอยนทัวรกับบริษัทท่ีมีโปรแกรมใกลเคียงกัน 
- หรือเล่ือน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบลวงหนากอนการ
เดินทาง 10 วัน 
2. ในกรณีที่ลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯ กอนทุกคร้ัง 
มิฉะน้ันทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน 
3.การชําระคาบริการชําระเงินคาจองทัวรทานละ 15,000 บาท สวนท่ีเหลือชําระกอนการเดินทาง 20
วัน 
**สําเนาหนาพาสปอรตผูเดินทาง (*จะตองมีอายุเหลือมากกวา 6 เดือนกอนหมดอายุนับจากวันเดินทาง
ไป-กลับ*) 
กรุณาตรวจสอบกอนสงใหบริษัทมิฉะน้ันทางบริษัทจะไมรับผิดชอบกรณีพาสปอรตหมดอายุและดาน
ตรวจปฏิเสธการออกและเขาเมืองทาน*** กรุณาสงพรอมพรอมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา หรือสงพรอม
ยอดคงเหลือ** 
 
การยกเลิกและคืนคาทัวร 
เน่ืองจากเปนราคาต๋ัวเคร่ืองบินโปรโมช่ัน เม่ือจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถยกเลิก 
เล่ือน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี และกรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองท้ังกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิ
ใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศท่ีระบุไว ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคืนคาทัวรไม
วากรณีใดๆ ท้ังส้ิน  รวมถึง เม่ือทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใด
รายการหน่ึง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธ์ิ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน 
ไมวากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 



 

 

 
 อัตราคาบริการน้ีรวม  
1. คาต๋ัวโดยสารเคร่ืองบินไป-กลับช้ันประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวรขางตน 
ท่ีน่ังเปนไปตามการจัดสรรของสายการบินไมสามารถเลือกระบุท่ีน่ังได 
การอัพเกรดท่ีน่ัง สามารถอัพเกรดไดเฉพาะ Hot Seat   
สําหรับท่ีน่ัง Business/Premium ต๋ัวซีรียกรุปทัวรไมสามารถอัพท่ีน่ังได 
ท่ีน่ัง Hot Seat ราคา3,000 บาท/เท่ียว/ทาน 
เปนท่ีน่ังท่ีมีพื้นท่ีวางท่ีมากกวาท่ีน่ังมาตรฐาน ดวยพื้นท่ีวางขาท่ีกวางเปนพิเศษ มีพื้นท่ีพอท่ีจะสามารถ
ยืดขาไดอยางเต็มท่ี 
สําคัญ: (ท่ีน่ังจะอยูบริเวณประตูทางออกฉุกเฉิน ผูโดยสารท่ีน่ังในแถวทางออกฉุกเฉิน จะตอง มี
คุณสมบัติตามเกณฑดังตอไปน้ี 
เปนผูท่ีมีความพรอมท้ังทางดานรางกายและจิตใจเพื่อท่ีจะสามารถชวยเหลือลูกเรือในกรณีฉุกเฉินได 
เปนผูท่ีสามารถเขาใจคําแนะนําในกรณีฉุกเฉินทั้งแบบท่ีเปนเอกสาร/คําพูดได 
เปนผูท่ีมีอายุ 15 ป ข้ึนไป 
เปนผูท่ีไมไดกําลังต้ังครรภ 
เปนผูท่ีไมไดเดินทางมากับครอบครัว/ทารก และ/หรือ เด็ก 
เปนผูท่ีไมไดซ้ือท่ีน่ังเสริม 
เน่ืองดวยเหตุผลดานความปลอดภัย ทางสายการบินขอสงวนสิทธ์ิในการกําหนดท่ีน่ังใหมบนเคร่ือง หาก

ผูโดยสารไมมีคุณสมบัติตามเกณฑท่ีกลาวไวขางตน 

 
2. คาท่ีพักหองละ 2 ทานตามโรงแรมท่ีระบุไวในรายการหรือระดับเทียบเทา 
3. คาอาหารคาเขาชมและคายานพาหนะทุกชนิดตามท่ีระบุไวในรายการทัวรขางตน 
4. เจาหนาท่ีบริษัทฯคอยอานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง 

ไม่สามารถแสดงรูปที�ลิงก์ได ้ไฟล์นี�อาจไดร้ับการยา้ย เปลี�ยนชื�อหรือลบ ตรวจสอบว่าลิงก์ช ี�ไปที�ไฟล์และตําแหน่งที�ตั �งที�ถูกตอ้ง



 

 

5. คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระโหลดใตเคร่ืองที่สายการบิน Thai Air Asia X กําหนดทานละไมเกิน 20 
กิโลกรัม สัมภาระถือข้ึนเคร่ืองไมเกิน7กก. และคาประกันวินาศภัยเคร่ืองบินตามเงื่อนไขของแตละสาย
การบินท่ีมีการเรียกเก็บ 
**กรณีทานมีความประสงคจะซ้ือน้ําหนักเพ่ิม กรุณาแจงพรอมจองทัวรหรือกอนเดินทาง10วันเทาน้ัน
พรอมชําระคาน้ําหนัก** 

-  ซ้ือนําหนักเพ่ิม 5 กก. ชําระเพิ่ม 600  บาท /เพ่ิม10กก. ชําระเพ่ิม 1,000 บาท 
-  เพิ่ม20กก. ชําระเพิ่ม 2,000 บาท 

6. คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางคุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาทคา
รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 500,000 บาทตามเง่ือนไขของกรมธรรม ไมรวมประกัน
สุขภาพ ทานสามารถส่ังซ้ือประกันสุขภาพเพิ่มได 
 
อัตราคาบริการน้ีxไมรวม 
1. xคาทําหนังสือเดินทางไทยและเอกสารตางดาวตางๆ 
2. xคาใชจายอ่ืนๆท่ีนอกเหนือจากรายการระบุอาทิเชนคาอาหารเคร่ืองด่ืมคาซักรีด คาโทรศัพทเปนตน 
3. xคาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, คาภาษีเดินทาง (ถามีการเรียกเก็บ) 
4. xคาภาษีน้ํามันท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกต๋ัวเคร่ืองบิน 
5. xคา Vat 7% และคาภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% 
6. xคาทิปยกกระเป�าทุกโรงแรม 
7. xคาประกันกระเป�าเดินทาง 
8. xคาทิปไกดรวมคนขับรถ ทานละ 4,000 เยนตอทริป สําหรับกรุปท่ีมีหัวหนาทัวรแลวแตความ
ประทับใจในบริการ 
 

รายละเอียดเก่ียวกับมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญ่ีปุ�นใหกับคนไทย 

(เอกสารท่ีจะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตใหเขาประเทศ) 
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญ่ีปุ�นใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะส้ันในประเทศญ่ีปุ�นไม
เกิน 15 วัน ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ จะตองย่ืนเอกสารใน
ข้ันตอนการตรวจเขาเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุ�น* ดังตอไปน้ี 



 

 

1.ต๋ัวเคร่ืองบินขาออกจากประเทศญี่ปุ�น (ทางบริษัทฯจัดการให) 
2.ส่ิงท่ียืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายท่ีอาจเกิดข้ึนในระหวางท่ีพํานักในประเทศญี่ปุ�นได (เชน 
เงินสด บัตรเครดิต เปนตน) 
3.ช่ือ ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางท่ีพํานักในประเทศญี่ปุ�น (ทางบริษัทจัดการให) 
4.กําหนดการเดินทางระหวางท่ีพํานักในประเทศญี่ปุ�น (ทางบริษัทฯจัดการให) 
คุณสมบัติการเขาประเทศญ่ีปุ�น (สําหรับกรณีการเขาประเทศญี่ปุ�นดวยมาตรการยกเวนวีซา) 
 1.หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู ไมต่ํากวา 6 เดือน 

 2.กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระทําในประเทศญี่ปุ�นจะตองไมเปนส่ิงท่ีขัดตอกฎหมาย และเขาขายคุณสมบัติการ
พํานักระยะส้ัน 

 3.ในข้ันตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน 

 4.เปนผูท่ีไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ปุ�น มิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมใหเขา
ประเทศ และไมเขาขายคุณสมบัติท่ีจะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ 

 

หมายเหตุ 
กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพื่อความถูกตองและความเขาใจตรงกันระหวาง
ทานลูกคาและบริษัท ฯ และเม่ือทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทาง
บริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเง่ือนไขขอตกลงตางๆ ท้ังหมด 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการข้ึนในกรณีท่ีมีผูรวมคณะไมถึง 30
ทาน 
2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคานามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับข้ึนกอนวัน
เดินทาง 
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ 



 

 

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน,การยกเลิกบิน, การ
ประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูนอกเหนือ
ความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทาน, 
เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเท่ียวเอง 
6. เม่ือทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานได
ยอมรับเง่ือนไขขอตกลงตางๆ ท้ังหมด 
7. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกคร้ังหน่ึง หลังจากไดสํารองโรงแรมท่ี
พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุใน
โปรแกรม 
8. การจัดการเร่ืองหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปท่ีเขาพัก  โดยมีหองพักสําหรับผู
สูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได โดยอาจจะขอเปล่ียนหองไดตามความประสงคของผูท่ีพัก ท้ังน้ีข้ึนอยูกับความ
พรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได  
9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวิวแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7
วันกอนการเดินทาง มิฉะน้ัน บริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได 
10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังส้ินแทนผูจัด นอกจาก
มีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน  
11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ 
ในกรณีท่ีผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปนกองตรวจคนเขา
เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อันเน่ืองมาจากการกระทําท่ีสอไปในทางผิด
กฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  
12. กรณีตองการพักแบบ 3ทาน ตอหองหรือหองแบบ3เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple ไม
เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดหองใหเปนแบบ แยก 2หอง คือ 1หองพักคู และ 1หองพักเด่ียว โดยไม
คาใชจายเพิ่ม 
13. สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ�น หรือ วันเสารอาทิตย รถอาจจะ
ติด อาจทําใหเวลาในการทองเท่ียวและ ชอปปم�งแตละสถานท่ีนอยลง  โดยเปนดุลยพินิจของมัคคุเทศก 
และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซ่ึงอาจจะขอความรวมมือจากผูเดินทางในบางคร้ังท่ีตองเรงรีบ เพื่อให
ไดทองเท่ียวตามโปรแกรม 



 

 

14. บริการน้ําด่ืมทานวันละ1ขวดตอคนตอวันเร่ิมในวันท่ี2ของการเดินทางถึงวันท่ี4ของการเดินทางรวม
จํานวน 3 ขวด 
15. การบริการของรถบัสนําเท่ียวญี่ปุ�น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ�น สามารถใหบริการวันละ10-12
ช่ัวโมง อาทิเชน เร่ิมงานเวลา 8.00น.ถึงเวลา 20.00 น.ในวันน้ัน มิอาจเพิ่มเวลาได โดยมัคคุเทศกและ
คนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆเปน
หลัก จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนเวลาทองเที่ยวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 
16. การประกันภัย ท่ีบริษัทฯไดทําไวสําหรับความคุมครองผูเดินทาง เปนการการประกันอุบัติเหตุจาก
การเดินทางทองเท่ียว ตามพ.ร.บ การทองเท่ียว เทาน้ัน ไมไดครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไขไดป�วย 
ทานสามารถขอดูเง่ือนไขกรมธรรมของบริษัทฯได และทางบริษัทฯถือวาทานไดเขาใจและยอมรับ
ขอตกลงแลวเม่ือทานชําระเงินคาทัวร (ทานสามารถซื้อประกันสุขภาพ ในระหวางการเดินทางได จาก
บริษัท ประกันท่ัวไป และควรศึกษาเง่ือนไขความคุมครองใหละเอียด) 
17. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังส้ินแทนผู
จัด  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 
18. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับตัวแทน
ตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปนกองตรวจ
คนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อันเน่ืองมาจากการกระทําท่ีสอไป
ในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน 
ๆ 
  
  

 


