
 

 

รหัสทัวร ZET1901094 
ทัวรญี่ปุ�น โตเกียว นาริตะ ฟูจิ โอไดบะ  5 วัน 3 คืน [XJ] 
ภูเขาไฟฟูจิ – หมูบานโอชิโนะฮัคไค – พิพิธภัณฑแผนดินไหว  
อาบน้ําแรธรรมชาติ + บุฟเฟ�ตขาปูยักษ 
วัดอาซากุสะ – ถายรูปโตเกียวสกายทรี - ตลาดปลาซึกิจิ  
โอไดบะ - อิออน  
 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

วันแรก  กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง – นาริตะ  
 
07.30 น. พรอมกันที่สนามบนินานาชาติดอนเมือง ช้ัน 3 อาคารผูโดยสารระหวาง

ประเทศ เคานเตอรสายการบิน AIR ASIA X เจาหนาที่ของบรษิัทฯ คอยให
การตอนรับ และอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน 
สายการบิน AIR ASIA X ใชเคร่ือง AIRBUS A330-300จํานวน 377 ที่
นั่งจัดที่นั่งแบบ 3-3-3 มีบริการอาหารรอนเสิรฟทั้งขาไปและขากลับ 
(นํ้าหนักกระเป�า 20 กก./ทาน หากตองการซื้อน้ําหนักเพ่ิม ตองเสีย
คาใชจาย) 

10.45 น. เหิรฟ�าสูเมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ�น โดยเที่ยวบินที่ XJ606 บรกิารอาหาร และ
เคร่ืองดื่มบนเครื่อง 

19.00 น.   ถึง เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ�น หลังจากผานขั้นตอนศุลกากรแลวนําทานเดินทางสู
ที่พัก 
พักที่ โรงแรม MARROAD INTERNATIONAL NARITA HOTEL หรือเทียบเทา

ระดับเดียวกัน 
 
วันที่สอง อิสระเลือกชอปปم�งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร ดิสนียแลนด  

(ไมรวมคาใชจายในการเดินทาง) 
 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

อิสระเต็มวัน ใหทานอิสระชอปปم�ง หรือเดินทางสูสถานที่ทองเท่ียวอ่ืน ๆ โดยมีไกด
คอยใหคําแนะนําในการเดินทาง อาทิ 
- ศาลเจาเมจิ เปนศาลเจาหลวงในศาสนาชินโต ท่ีสรางขึ้นเพ่ืออุทิศและเปนที่

สถิตยวิญญาณขององคสมเด็จพระจักรพรรดิเมจิ ซึ่งเปนจักรพรรดิทีม่ี
ความสําคัญกับประเทศญี่ปุ�นยคุปจจบุันเปนอยางยิ่ง และไดรับความเคารพจาก
ชาวญี่ปุ�นยคุปจจบุันมากที่สุด   

- ยานฮาราจูก ุแหลงรวมเสื้อผา เครื่องประดบั รองเทา ของวัยรุนญี่ปุ�น หากคุณ
คือคนที่กําลังมองหาซื้อเสื้อผาแบบแปลกๆ หรือตองการหาซื้อเส้ือผาแนว 



 

 

Cost Play ทานยังสามารถหาไดจากที่น่ีอีกดวย หรือ ถาตองการเห็นวัยรุน
ญี่ปุ�นแตงตัวแบบแปลกๆ ก็สามารถมาดูไดที่น่ีได จะมีวัยรุนญี่ปุ�นนารักๆ เดิน
กันเต็มถนนเหมือนกับถนนสายแบรนดเนมโอโมโตะซานโดะ นอกจากน้ันแลว 
ทานยังไดชอปปم�งสินคาแบรนดดังระดับโลก อาทิ CHANNEL, Dior, LOUIS 
VULTTON, ZARA, GAP หรือสาวก ONITSUKA TIGER ที่ตองการหา
รองเทาแบบตนฉบับ MADE IN JAPAN ที่ SHOP นี้มีแบบใหเลือกสรร
มากมาย อีกทั้งยังมีรานขายตุกตา KITTY DORAENMON หรือตุกตา 
LINE สุดแสนนารักไวคอยเอาใจคุณหนู อีกทั้งยังมี SHOP ใหญของ 
กระเป�าสุดฮิต BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสื้อ COMME DES 
GARCONS อีกดวย  

- ยานชิบุยา ศูนยกลางแฟชั่นวัยรุนในโตเกยีวหามุมถูกใจถายภาพคูไวเปนที่
ระลึกกับ “ฮาจิโกะ” รปูปم�นสุนัขแสนรูที่กลายเปนจุดนัดพบยอดฮิตสาํหรับหนุม
สาวโตเกียว อัพเดทแฟช่ันสไตลโตเกียวที่ตึก(109) อิจิมารุคิว ท้ังเสื้อผา 
กระเป�า รองเทา เครื่องประดับและแฟชั่นชั้นนําของญี่ปุ�นในฤดูตางๆอ่ืนๆ
มากมาย  

หรือหากทานใดมีความประสงคจะเลือกซื้อดิสนียแลนดเพ่ิมทานละ 2,700.- 
บาท (ไมรวมคาเดินทาง) ดีสนียแลนดโลกแหงจินตนาการของราชาการตูนญีปุ่�น
ซึ่งเปนดิสนียแลนดแหงแรกที่สรางนอกประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสรางขึ้นในป 
พ.ศ. 2526 จากการถมทะเลและใชทุนสรางกวา 600 ลานบาท ใหทาน
สนุกสนานกับเครื่องเลนนานาชนิด (ไมจํากัดจํานวนการเลน ) ผจญภัยในดินแดน
ตางๆ ใหทานเลนเครื่องเลนตัวใหมจากภาพยนตรการตูนเร่ืองดัง Toy Story ชม
ฉากรบกลางทะเลคาริเบียนในดินแดนโจรสลัดจากภาพยนตร The Pirate of 
Caribbean เขยาขวัญกับบานผีสิงใน Haunted Mantion สัมผัสความนารัก
ของตุกตาเด็กนานาชาติในโลกใบเล็ก Small World ชมภาพยนตรสามมิติThe 
Invention of the Year ใหทานไดสนุกสนานพรอมกับการจับจายเลือกซื้อ
สินคาที่ระลึกนารักในดิสนียแลนดอีกทั้งยังจะไดสัมผัสกับตัวการตูนเอกจาก
วอลดิสนีย อยาง มิกกี้เมาส มินน่ีเมาส พรอมผองเพื่อนการตูนอีกมากมายสนุกกับ
การจับจายซื้อของท่ีระลึกนารักในดิสนียแลนด 
 



 

 

 
 

 
 

การเดินทางจากนาริตะสูโตเกียว 
1) จากโรงแรมแถวยานนาริตะสูสนามบินนาริตะใชรถบัสบรกิารฟรีของทางโรงแรม 
แตเน่ืองดวยจะตองเร่ิมต้ัง แต 9.00 น.เปนตนไปเพราะเน่ืองจากในตอนเชา
ระหวาง 6.00 - 9.00 น เปนชวงที่มีลูกคาใชบรกิารไปสนามบิน เปนจํานวนมาก
ซึ่งอาจจะทําใหขึ้นรถบสัไมครบตามจํานวนผูเดินทางทั้งหมด 
2) รถไฟสาย Keisei Skyliner เปนรถไฟที่วิ่งจากสนามบินนาริตะไปสถาณีอู
เอะโนะเพียง 41 นาทีโดยใชความ เร็วในการวิ่ง 160 ก.ม./ชม.โดยคาต๋ัวจะอยูท่ี
เที่ยวละ 2,470 เยน/ทาน โดยเวลาที่ใหบรกิาร 7.28-18.20 น  เพราะฉะน้ัน
กอนเดินทางกลับควรเช็คเท่ียวสุดทายวาหมดตอนกี่โมง    
    
3)รถไฟสาย Narita Express (N'EX) เปนรถไฟเขาเมืองจากคาย JR ถือวา
เปนรถไฟที่ราคาคอนขางสูงนิดนึงแตตัว๋รถไฟจะเปนแบบระบุที่น่ังบนรถไฟไดเลย
โดยไมตองกลัววาขึ้นไปแลวเราจะไมมีที่น่ังเบาะสามารถหมุนเขา หากันไดมีอาหาร
ขายบนรถไฟโดยคาต๋ัวรถไฟจะอยูท่ีราคาเที่ยวละ 3,190 เยน/ทานโดยเวลาที่
รถไฟใหบริการตั้งแตเวลา 7.44-19.42 น เพราะฉะน้ันกอนเดินทางกลับควรเช็ค
เท่ียวสุดทายวาหมดตอนกี่โมง       



 

 

4) Airport Limousine Bus เปนอีก 1 ทางเลือกในการเดินทางเขาโตเกียวแต
รถบัสน้ีจะจํากดัจํานวนผูโดยสาร ตอรอบโดยตอรอบจะรบัอยู 35-40 ทานตอ
เท่ียวโดยจะใชระยะเวลาในการเดินทาง 80-100 นาที ราคา 3,000 เยน/ทาน/
เที่ยว เวลาที่ใหบริการ 5.55-17.30 น ถาเด็กอายุตํากวา 12 จะเสียครึ่งราคา 
     
5) Taxi ในสวนของรถแท็กซี่น้ีคาโดยสารจากโตเกียว สูโรงแรมท่ีพักยานนาริตะ
จะอยูท่ีราคา 20,000-25,000 เยน (โดยราคานี้จะไมรวมคาทางดวน) 
     

  อิสระอาหารกลางวัน และอาหารคํ่า ตามอธัยาศัย 
พักที่ โรงแรม MAAROAD INTERNATIONAL NARITA HOTEL หรือระดับ

เดียวกัน 
 
วันที่สาม ภูเขาไฟฟูจิ – หมูบานโอชิโนะฮัคไค – พิพิธภัณฑแผนดนิไหว  

- อาบนํ้าแรธรรมชาติ + บุฟเฟ�ตขาปูยักษ 
 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

นําทานเดินทางสู ภูเขาไฟฟูจ ิที่ต้ังตระหงานอยูเหนือเกาะญี่ปุ�นดวยความสูง
3,776เมตร จากระดับน้ําทะเล นําทานขึ้นชมความงามกันแบบใกลชิด ยังบริเวณ 
“ชั้น 5” ของภูเขาไฟฟูจ ิ(ขึ้นอยูกับสภาพภูมิอากาศ) เพ่ือชมทัศนียภาพโดยรอบ
ของภูเขาไฟท่ี สามารถมอง เห็นทะเลสาบทั้งหากระจายอยูโดยรอบ ใหทานได
สัมผัสอากาศอันบริสุทธิ์บนยอดเขาฟูจิ ถายภาพที่ระลึก กับภูเขาไฟที่ไดชื่อวามี
สัดสวนสวยงามท่ีสุดในโลก ซึ่งเปนภูเขาไฟที่ยังดับไมสนิท และมีความสูงที่สุดใน
ประเทศญี่ปุ�น 

 



 

 

นอกจากน้ีดานหลังยังมี ศาลเจาโคมิตาเคะ ของศาสนาลัทธิชินโต เปนที่สัการะ
บูชาและอธิฐานขอพร อีกทั้งยังเปนที่สําหรับบวงสรวงทานเทนกุ โดยมีความเช่ือวา
ที่บริเวณโดยรอบของฟูจิซังช้ัน 5 น้ี ถูกเรียกวา “สวนของทานเทนกุโดยมีความเชื่อ
วาที่น่ีมีทานเทนกุปกครองอยูน่ันเอง และยังวากันวา ศาลเจาแหงน้ีมีสมบัติของ
ทานเทนกุหลงเหลืออยูมากมาย อยางเชน ขวานขนาดใหญที่มีน้ําหนักกวา 375 
กิโลกรัมตกอยูที่พ้ืนในสวน ซึ่งในสมัยกอนมีผูคนนิยมมาทดลองยกขวานน้ีกัน
มากมาย เปนตน 

 
 

 สําหรับทานที่หลงใหลในกลิ่นหอมกรุนของกาแฟน้ัน บริเวณดานหนาภูเขา
ไฟฟูจิมีคาเฟ�กาแฟไวบริการทุกๆทานใหใชบริการไวดื่มด่ํารสชาติกาแฟพรอมชม
วิวภูเขาไฟฟูจิไดอยางเพลิดเพลิน หรือจะเลือกชอปปم�งของฝากผลิตภัณฑของภูเขา
ไฟฟูจิซึ่งมีบริการอยูท่ีภูเขาไฟฟูจิที่เดียวหาไมไดจากที่ไหนอีกแลว อาทิเชน โคคา 
โคลา ลายภูเขาไฟฟูจิ อันลิมิเต็ด , น้ําแรธรรมชาติภูเขาไฟฟูจิ เปนตน 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
จากน้ันนําทานเดินทางสู หมูบานโอชิโนะฮัคไค นําทานเจาะลึกตามหาแหลงน้ํา
บริสุทธิ์จากภูเขาไฟฟูจิ ท่ีเปนแหลงน้ําตามธรรมชาติตั้งอยูในหมูบานโอชิโนะ จ.ยา
มานชิ หรือพูดในทางกลับกันคือกลุมน้ําผุดโอชิโนะฮัคไค เพียงกาวแรกที่ยางเทา
เขาไปในหมูบาน ก็สัมผัสไดถึงอากาศบริสุทธิ์ และไอเย็นจากแหลงน้ําธรรมชาติที่มี
ใหเห็นอยูทุกมุม โดยในบอน้ําใสแจวมีปลาหลากหลายพันธุแหวกวายสบาย
อารมณ  แตขอบอกเลยวาน้ําแตละบอน้ันเย็นเจี๊ยบถึงใจจนแอบสังสัยวานองปลา
ไมหนาวสะทานกันบางรึ เพราะอุณหภูมใินน้ําเฉลี่ยอยูที่ 10-12 องศาฯนอกจาก
ชมแลวก็ยังมีน้ําผุดจากธรรมชาติใหตกัดื่มตามอัธยาศัย และที่สําคัญ หมูบานโอชิ
โนะยังเปนแหลงชอปปم�งสินคาโอทอปชั้นเยี่ยม 



 

 

 
นําทานเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ EARTH QUAKE MUSEUM ที่จําลองเร่ืองราว
ของภูเขาไฟฟูจิ และใหทานไดสัมผัสกับบรรยากาศของการจําลองเร่ืองราวเกี่ยวกับ
แผนดินไหวที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ�น  

ที่พัก  โรงแรม FUJI SCHOLE LAND PLAZA หรือระดับเดียวกัน 
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม *** ใหทานไดอิ่มอรอยกับ

ม้ือพิเศษที่มีขาปูยักษใหทานไดลิ้มลองรสชาติปูพรอมนํ้าจิ้มสไตสญี่ปุ�นอยางจุ
ใจ หลังอาหารใหทานไดผอนคลายกับการแชนํ้าแรธรรมชาติ เช่ือวาถาไดแช
นํ้าแรแลว จะทําใหผวิพรรณสวยงามและชวยใหระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึน้ 

 
วันที่สี่  วัดอาซากุสะ – ถายรูปโตเกียวสกายทร ี- ตลาดปลาซึกิจิ - โอไดบะ - อิออน       

        - สนามบินนารติะ 
 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

จากน้ันนําทานชม วัดอาซากุสะ วัดที่เกาแกที่สุดในกรุงโตเกียว เขานมัสการขอพร
จากพระพุทธรูปเจาแมกวนอิมทองคํา  นอกจากน้ันทานยังจะไดพบเก็บภาพ
ประทับใจกบัโคมไฟขนาดยักษที่มีความสูงถึง 4.5 เมตรซึ่งแขวนอยูบริเวณประตู
ทางเขาวัด และยังสามารถเลือกซื้อเครื่องรางของขลังไดภายในวัด ฯลฯ  
 

 



 

 

หรือเพลิดเพลินกับ ถนนนาคามิเซ ถนนชอปปم�งที่มี ช่ือเสียงของวัด มีรานขายของ
ที่ระลึกมากมายไมวาจะเปนเครื่องรางของขลงั ของเลนโบราณ และตบทายดวย
รานขายขนมท่ีคนญี่ปุ�น มายังวัดแหงน้ีตองมาตอคิวกันเพ่ือล้ิมลองกับรสชาดสุด
แสนอรอย  

 
นอกจากวัดอาสากุซะจะเปนวัดที่เกาแกของญี่ปุ�นแลว ถนนชอปปم�งนาคามิเซก็

ยังเปนถนนชอปปم�งที่มีชื่อเสียงของวัดอีกดวยแลวจะไมใหมีขนมขึ้นชื่อของวัดได
อยางไร ขนาดองคจักรพรรดิ์ยังรับสั่งคนสนิทใหมาซื้อท่ีน่ี!!! เมนูน้ันก็คือ “เมลอน
ปง” เปนขนมปงแบบดัง้เดิมของญี่ปุ�น บางคนอาจจะเขาใจผิดวาเปนขนมปงสอด
ไสเมลอน แตจริงๆแลวคือขนมปงอบแลวยดานบนมีลาย
แตกๆ ซึ่งเหมือนผิวเมลอนของญี่ปุ�น เปนที่มาของช่ือ “เม
ลอนปง” น่ันเอง ซึ่งปกติก็จะหาทานไดทั่วไปแมกระทัง่ในราน
สะดวกซื้อตางๆ แตที่ขึ้นชื่อก็ตองยกใหราน Asakusa 
Kagetsu-do ที่ขายเมลอนปงรสด้ังเดิมและซอฟครีมหลากรส ที่รานน้ีจะทํา
ใหมๆอบเสร็จจากเตารอนๆ ขนมเมลอนปงจะกรอบนอกนุมใน หวานกําลังดีซึ่ง
เปนเมนูแนะนําท่ีมาถึงวัดอาซากุสะแลวตองลอง หามพลาดกันเลยทีเดียว 

 
นําทาน เก็บภาพประทับใจกับคูกับแลนดมารกแหงใหมของกรุงโตเกียว ณ ริม
แมนํ้าสุมิดะ หอคอยโตเกียวสกายทร”ี (Tokyo Sky tree) หอสงสัญญาณ
โทรคมนาคมท่ีสูงที่สุดในโลก ... เปดใหบริการเม่ือวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 
โดยหอน้ีมีความสูง 634 เมตร สรางดวยเทคนิคทางสถาปตยกรรมและวิศวกรรม
อันทันสมัย ในชวงที่เกิดแผนดินไหวครัง้ใหญหอคอยแหงน้ีไดพิสูจนใหเห็นถึง
โครงสรางทางสถาปตยกรรมท่ีแข็งแรงทนทาน เพราะไมเกิดความเสียหายแมแต
นอย  



 

 

 
เที่ยง  อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
บาย จากน้ันนําทานเดินทางสู ตลาดปลาซึกิจิ นับเปนที่ท่ีมีช่ือเสียงมากที่สุดของญี่ปุ�น 

อีกทั้งยังเปนที่รูจักกันดวีาเปนหน่ึงในตลาดปลาท่ีใหญที่สุดในโลกจากการที่มีการ
ซื้อขายสินคาทะเลกวา 2,000 ตันตอวัน ภายในตลาดแบงออกเปน2 สวนใหญๆ 
คือสวนภายนอกซึ่งมีรานคาปลีกและรานอาหารตั้งเรียงรายเปนจํานวนมาก และ
สวนภายในซึ่งเปนบริเวณที่รานคาสงใชเจรจาธุรกิจและเปนจุดที่มีการประมูลปลา
ทูนาท่ีมีช่ือเสียง ความที่มีสินคาจํานวนมากไมวาจะเปนปลาทะเล อาหารทะเลสดๆ 
ไปจนถึงผักผลไม จึงทําใหตลาดแหงน้ีคึกคักคนเยอะกันตั้งแตเชา 

 

 
 
นําทานเดินทางสู เมืองโอไดบะ เปนเมืองที่เกิดจากการนําขยะมาถมทะเลจน
กลายเปนเกาะขนาดใหญบริเวณอาวโตเกียวเพ่ือประโยชนในการป�องกันประเทศ 
แตปจจุบันโอไดบะไดกลายมาเปนเขตเศรษฐกิจอีกแหงของประเทศ เน่ืองจากเต็ม
ไปดวยรานคากวา 150 ราน โซนอาหาร หางสรรพสินคา และอ่ืนๆ อีกมากมาย 
นอกจากน้ันยังเต็มไปดวยสถานที่ทองเที่ยวหลากหลายดวยฝมือของมนุษย ไมวา
จะเปนสะพานสายรุง เปนตน สวนการเดินทางมาท่ีน่ีก็สะดวกสบาย จึงไมแปลก
หากที่น่ีคือสถานที่ทองเท่ียวสุดฮิตของนักทองเที่ยวทั้งในและตางประเทศ 
 



 

 

 
และในบริเวณใกลกันทานสามารถเดินไปถายภาพคูกับแลนดมารคเทพีเสรีภาพที่
โอไดบะ ซึ่งตั้งอยูบริเวณใกลเคียงหางใน  AQUA CITY Odaiba โดยมีวิว
ทิวทัศนตัดกบัสะพานสายรุงอยางสวยงาม ซ่ึงเทพีเสรีภาพน้ันทางการฝร่ังเศสไดสง
ใหกับทางญี่ปุ�น เน่ืองในโอกาสฉลองความสัมพันธอันยาวนาน กวา 3 ศตวรรษ
ระหวางญี่ปุ�นกับฝรั่งเศส ในป ค.ศ.1998 จนเมื่อถึงเวลานํากลับไดมีการขอรองไป
ยังรัฐบาลฝรั่งเศสวาอยาขนกลับเลย แตรัฐบาลฝรั่งเศสน้ันมีความจําเปนที่จะตอง
ขนกลับเพราะเปนตัวตนแบบของเทพีเสรีภาพที่นิวยอรก จึงไดสรางเทพีเสรีภาพตัว
ปจจุบันน้ีซึ่งมีขนาดใหญกวาตัวตนแบบแตก็ยงัเล็กกวาเทพีเสรีภาพที่ต้ังอยูท่ี
นิวยอรก และสงมาใหในป ค.ศ.2000 น่ันเอง ดังน้ันเทพีเสรีภาพท่ีโอไดบะน้ัน
ไมใชของท่ีทําจําลองขึ้นมา แตเปนของแทแนนอนจากฝรั่งเศส **อิสระอาหารคํ่า
ตามอัธยาศัย** 

 
 

จากน้ันนําทานอิสระชอปปم�ง ณ หางสรรพสินคาขนาดใหญของนาริตะ หางฯ อิ
ออน จัสโก  ซื้อของฝากกอนกลับ อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม และ หากทานใด
หลงไหลในรสชาดของคิทแคทชาเขียวสามารถหาซ้ือไดที่น่ีไดเลย 
ไดเวลาอันสมควรนําทานสู สนามบินนาริตะ เพ่ือเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ 

20.15 น. เหิรฟ�าสูกรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร เอเชีย เอ็กซ เที่ยวบินที่ XJ607 บริการ
อาหารและเครื่องดื่มบนเคร่ือง 



 

 

วันที่หา  กรุงเทพฯ 

 
01.25 น. ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ 
****************************************** 
** หากทานที่ตองออกตั๋วภายใน (เครือ่งบิน ,รถทัวร ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุก
ครั้งกอนทําการ 
ออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงให
ทราบลวงหนา ** 
*** ขอบพระคุณทุกทานที่ใชบริการ * 
 

อัตราคาบริการ 
 
กําหนดการเดินทาง 
 

ผูใหญหองละ 
2-3 ทาน พักเดี่ยวเพ่ิม 

30 พ.ค. – 03 มิ.ย. 2562 19,999 8,000 
31 พ.ค. – 04 มิ.ย. 2562 19,999 8,000 
13 – 17 มิถุนายน 2562 19,999 8,000 
15 – 19 มิถุนายน 2562 19,999 8,000 

22 – 26 มิถุนายน 2562 19,999 8,000 
27 มิ.ย. – 01 ก.ค. 2562 19,999 8,000 
29 มิ.ย. – 03 ก.ค. 2562 19,999 8,000 

 
** ราคาเด็กอายุไมเกิน 2 ป 10,000 บาท 
***คาบริการขางตน ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ และหัวหนาทัวร ทานละ 1500 บาท /ทริป/
ตอทาน*** 
 
 



 

 

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตองยกเลิก 30 วันกอนการเดินทางเทานั้น ไมเชนนั้นทาง
บริษัทจะไมคืนมัดจําไมวาดวยกรณีใดๆทั้งสิ้น เพราะวาทางบริษัทไดทําการจายคาตั๋วไป
ใหกับการสายการบินเรียบรอยแลว โปรดอานขอความใหถี่ถวนกอนการจองทัวรทุกครั้ง 
เพ่ือประโยชนแกตัวทานเอง  
 
การเดินทางในแตละคร้ังจะตองมีผูโดยสารจํานวน 30 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบ
จํานวนดังกลาว บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา 
กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ในการคืนมัดจําทั้งหมด เน่ืองจากทางบริษัทฯ ไดชําระคาตั๋วเคร่ืองบินเต็มใบใหกับ
สายการบินเปนที่เรียบรอย ยกเวนคาภาษีนํ้ามันที่ยังมิไดชําระ คาทัวรสวนที่เหลือ กรุณา
ชําระ 21 วันกอนการเดินทาง 
 
หมายเหตุ 1. ตั๋วเม่ือออกแลว ไมสามารถรีฟนดได อันเน่ืองจากเง่ือนไขของสายการ
บิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญี�ปุ่นใหก้บัคนไทย ผูท้ี�ประสงคจ์ะพาํนกัระยะสั�นใน
ประเทศญี�ปุ่นไม่เกิน 15 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื�อการท่องเที�ยว เยี�ยมญาต ิหรอื
ธุรกิจ จะตอ้งยื�นเอกสารในขั�นตอนการตรวจเขา้เมือง เพื�อยนืยนัการมีคุณสมบตักิารเขา้
ประเทศญี�ปุ่น* ดงัตอ่ไปนี�  
 

1. ตั �วเครื�องบินขาออกจากประเทศญี�ปุ่น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
2. สิ�งที�ยนืยนัว่าท่านสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยที�อาจเกิดขึ� นในระหว่างที�พาํนกัใน

ประเทศญี�ปุ่นได ้(เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 
3. ชื�อ ที�อยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหว่างที�พาํนกัในประเทศญี�ปุ่น (เช่น คนรูจ้กั 

โรงแรม และอื�นๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
4. กาํหนดการเดินทางระหว่างที�พาํนกัในประเทศญี�ปุ่น ทางทวัรจ์ดัเตรียมให ้



 

 

อัตราคาบริการน้ีรวม 
 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ     คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี 
 คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระทานละไมเกิน 20 กก.  คารถรับ-สง และนําเท่ียวตามรายการ 
 คาท่ีพักตามที่ระบุในรายการ พักหองละ 2 ทาน  คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ  
 คาอาหารตามมื้อท่ีระบุในรายการ    คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการ
เดินทาง  
 คาประกันอุบัติเหตรุะหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตาม
กรมธรรม) 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
 คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ปุ�น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับ
คนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน) **ถากรณีที่ทางรัฐบาล
ประกาศใหกลับมาใชวซีา      ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายในการทําวีซาเพิ่ม ทานละ 1,700 
บาท** 
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คา
โทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรดี มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องด่ืมที่ส่ัง
เพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ) 
 คาทิปคนขับรถ และหัวหนาทัวร ทานละ 1500 บาท /ทริป/ตอทาน 
 คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 
 คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ปุ�น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับ
คนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน) 
เงื่อนไขการชําระคาบริการ 
1. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินมัดจําเปนเงินจํานวน 10,000 บาทตอทานเพื่อ

สํารองที่น่ัง  
2. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซีต่องชําระเงินคาบรกิารสวนที่เหลือทั้งหมดกอนวันเดินทางอยาง

นอย 21 วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายใน
กําหนด รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆ ใหถือวา
นักทองเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวรน้ันๆ 



 

 

3. การตดิตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการ
ของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 
9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศ
ในปน้ันๆถือวาเปนวันหยุดทําการของทางบรษิัท 
 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง 

นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผูมีชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือเดินทางมา
เซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพื่อแจงยกเลิกการจองกับทางบรษิัทเปน
ลายลักษณอักษร ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ 

2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงนิคาบรกิารคนื นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู
มีช่ือในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงิน
คืนที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพ่ือทําเรื่องขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบ
อํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ 
และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงนิเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงิน
คาบรกิารดงัน้ี 
2.1 ยกเลกิกอนวันเดินทาง 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการที่ชําระ

แลว  
2.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 30 วัน ไมคืนเงินคาบรกิารที่ชําระแลวทั้งหมด 
ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเน่ืองในการ
เตรียมการจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน การสํารองที่น่ังตั๋วเครื่องบิน การจองที่
พักฯลฯ 

3. การเดินทางที่ตองการนัตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter 
Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  
จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมด   

4. การตดิตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการ
ของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 



 

 

9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศ
ในปน้ันๆถือวาเปนวันหยุดทําการของทางบรษิัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถึง 15 
คน  

 
เงื่อนไขและขอกําหนดอ่ืนๆ 

1. ทัวรนี้สําหรับผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยวเทาน้ัน 
2. ทัวรนี้เปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามท่ีระบุไวในรายการ

ไมวาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะ
ไมคืนเงินคาบรกิารไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทาน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทาง
นอยกวา 15 ทาน โดยจะแจงใหกับนักทองเท่ียวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย 7 
วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา  และอยางนอย 10 วันกอนการเดินทาง
สําหรับประเทศที่มีวีซา  แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพ่ิมจาก
การที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพ่ือใหคณะเดินทางได  ทาง
เรายินดีที่จะใหบริการตอไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ 
นามสกุล คํานําหนาช่ือ เลขที่หนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ใน
กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษัทพรอมการ
ชําระเงินมัดจํา 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม 
เพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่
เดินทาง ทั้งน้ี บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเที่ยวสวนใหญเปนสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึน
ของนักทองเที่ยวที่มิไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การ
นัดหยุดงาน การปฏิวัต ิ อุบัติเหตุ ความเจ็บป�วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ 
ความลาชา เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เปนตน 



 

 

7. อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัท
เสนอราคา ดังน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาคาบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีที่มี
การเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีเช้ือเพลิง 
คาประกันภัยสายการบนิ การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ  

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทน
บริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากบัเทาน้ัน  

 
ขอแนะนํากอนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ท่ีจะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 
100 มิลลิลิตรตอช้ิน และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมี
ซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาทีต่รวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย 
อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทาน้ัน ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจภุัณฑมากกวาที่กําหนด
จะตองใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน  
 
2. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตอง
ใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน  
3. ประเทศญี่ปุ�น มีกฎหมายหามนําผลิตภัณฑท่ีทํามาจากพืช และเน้ือสัตวทุกชนิดเขาประเทศ 
เชน ผัก ผลไมสด  ไข เน้ือสัตว ไสกรอกฯ เพื่อเปนการป�องกันโรคตดิตอท่ีจะมาจากสิ่งเหลาน้ี 
หากเจาหนาที่ตรวจพบ จะตองเสียคาปรับในอัตราท่ีสูงมาก 

  
 
 


