
 

 

รหัสทัวร HPT1901316 
ทัวรญ่ีปุ�น โตเกียว ฟูจิ ลาเวนเดอร 5 วัน 3 คืน [XJ] 
โอชิโนะ ฮัคไค ภูเขาไฟฟูจิ ศูนยจําลองแผนดินไหว ชม Unicorn Gundam โตเกียวสกายทรี  
วัดอาซากุสะ   
 

 
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันแรก  สนามบินดอนเมือง                                                                                                           
(-- /--/--) 
23.59 น.  พรอมกันท่ี สนามบินนานาชาติดอนเมือง ช้ัน 3 อาคารผูโดยสารระหวาง มีเจาหนาท่ีของ

บริษัทฯ คอยตอนรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน   
 
วันที่สอง นาริตะ - โอชิโนะ ฮัคไค  หรือ ทุงลาเวนเดอร – ทานขาปูยักษ บุฟเฟต – อาบน้ําแร แช

ออนเซน   
                        (-/SET BOX/D) 
04.25 น.      ออกเดินทางสูโตเกียว ประเทศญ่ีปุ�น โดยสายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบินท่ี 

XJ 602 
12.40 น.   ถึงสนามบินนาริตะ ประเทศญ่ีปุ�น (เวลาทองถ่ินเร็วกวาไทย 2 ช่ัวโมง)  

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน (ม้ือที่ 1) SET BOX 
โปรแกรมที่ 1จะนําทานเดินทางไป โอชิโนะ 
ฮัคไค (OSHINO HAKKAI) บอน้ํา
ธรรมชาติกับความเล่ือมใสศรัทธา ความเช่ือ
ในภูเขาไฟ ศักด์ิสิทธ์ิฟูจิยามา กับเวลาแสน
ยาวนานจากการละลายของหิมะของบน
ภูเขาไฟฟูจีท่ีไหลซึม ลึกลงพ้ืนพิภพ 
ปฏิบัติการซึมซับบริเวณที่ลุมทําใหเกิดน้ําซึมขังขยายวงกวางกลายเปนบอขนาดยอมน้ํา
ในบอแตละบอใสสะอาดจนเกิดสะทอนท่ีสวยงาม ตอมาในป ค.ศ. 1985 สถานที่แหงน้ี
ไดรับการคัดเลือกเปน 1ใน100 อันดับแหลงน้ํา จากธรรมชาติ ที่ดีท่ีสุดของญี่ปุ�น ทาน
สามารถเลือกซ้ือสินคาพ้ืนเมืองตางๆ  และสินคาเกษตรกรรมท่ีชาวบาน นํามาขาย
ระหวางทางได  ไมวาจะเปนผักภูเขาที่สดกรอบ ผลไมอบแหง ถ่ัว มันญี่ปุ�น และอ่ืนๆ 
อีกมากมาย 
โปรแกรมที่ 2 

เน่ืองจากแตละชวงเวลา เปนการพยากรณคราวๆวาจะไดชม  ทุงลาเวนเดอร หรือ หมูบานน้ําใส 
โอชิโนะ ฮัคไค   



 

 

นําทานเดินทางสู Oishi Park สวนสาธารณะ ริมทะเลสาบคาวากูจิโกะ ดานในมีศูนย 
Kawaguchiko Natural Living Center ที่สามารถซ้ือของฝากสินคา หัตถกรรม
ทองถ่ินมากมายอีกทั้งในหนารอนยังสามารถช่ืนชม 
ความงามของลาเวนเดอร โดยมีภูเขาไฟฟูจิ ในหนารอน
เปนฉากหลังนับเปนอีกหน่ึงจุดถายรูปยอดฮิตเลย(การ
บานขอดอกไมข้ึนอยูกับสภาพอากาศเปนสําคัญ ปกติจะ
อยูชวงประมาณชวงกลางมิถุนายน - กลางกรกฏาคม)   

 
ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา (ม้ือท่ี 2) ณ หองอาหาร อ่ิมอรอยกับเมนูม้ือพิเศษที่มีขาปู ให

ทานไดล้ิมลองรสชาติปูพรอมน้ําจ้ิมสไตสญ่ีปุ�นอยางจุใจ หลังอาหารใหทานไดผอนคลาย
กับการแชน้ําแรธรรมชาติ เช่ือวาถาไดแชน้ําแรแลว จะทําใหผิวพรรณสวยงามและชวย
ใหระบบหมุนเวียนโลหิตดีข้ึน 
สมควรแกเวลานําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก 

พักที่   Hotel Alexander Royal Resort Yamanakako  หรือเทียบเทา 
 
วันที่สาม ภูเขาไฟฟูจิ - ศูนยจําลองแผนดินไหว – ลองเรือหงส –  โอไดบะ                       (B 

/ L / อิสระ) 
เชา บริการอาหารเชา (ม้ือที่ 3) ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู ภูเขาไฟฟูจิ สัมผัสภูเขาไฟฟูจิอยาง
ใกลชิดที่บริเวณข้ันที ่5 ซึ่งเปนจุดที่รถโดยสารสามารถ
ข้ึนไปจอดได ฟูจิเปนภูเขาไฟที่สูงที่สุดในญ่ีปุ�น และยัง
เปนสัญลักษณของประเทศญี่ปุ�นอีกดวย ทานสามารถ
ชมความงามของภูเขาไฟฟูจิไดตลอดท้ังป เพราะในแต
ละฤดูภูเขาไฟฟูจิจะมีความงดงามท่ีแตกตางกัน และเปนภูเขาไฟท่ีสวยงามไมวาจะมอง
จากมุมไหนก็ตาม (หมายเหตุ การข้ึนชมภูเขาไฟฟูจิ ช้ัน 5 น้ันข้ึนอยูกับสภาพอากาศ
อํานวย)  จากน้ันนําทานเย่ียมชม ศูนยจําลองแผนดินไหว ต้ังอยูบริเวณใกลๆ กับเขต
ภูเขาไฟฟูจิ ภายในมีหองจัดแสดงขอมูลการประทุของภูเขาไฟจากทุกมุมโลก หองแสดง
ภาพแผนดินไหว หองแสดงเหตุการณหลังแผนดินไหว หองจําลองแผนดินไหว หอง



 

 

อุทกภัย หองเขาวงกตกระจก นอกจากน้ียังมีโซนถายภาพกับภูเขาไฟฟูจิ โซนความรู
ตางๆ และ โซนช็อปปم�งสินคางานฝมือญ่ีปุ�นตางๆ เชนมีดแบบด้ังเดิม ผลิตภัณฑ
เคร่ืองปم�นดินเผา เคร่ืองสําอาง และ ของฝากอีกมากมาย พาทาน ลองเรือหงส สุด
คลาสสิคกลางทะเลสาบยามานะกะโกะ เปนทะเลสาบท่ีใหญที่สุดจาก 5 ทะเลสาบ มี
รูปรางคลายปลาวาฬขนาดใหญ ใหความรูสึกเหมือนลองเรือกลางธรรมชาติ (ราคาทัวร
รวมคาน่ังเรือหงสแลว) 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน (ม้ือที่ 4) ณ รานอาหาร  
บาย จากน้ัน ยานฮาราจูกุ ฮาราจูกุน้ันไมใชแคศูนยรวมของวัยรุนที่ชอบแตงหนา แตงตัวมี

เอกลักษณจนอาจเรียกไดวาหลุดโลกอยางที่เรารูจักเทาน้ันแตฮาราจูกุในอดีตน้ันเปน
เพียงยานที่พักคางแรมเล็กๆ เทาน้ัน แตปจจุบันฮาราจูกุคือยานหน่ึงที่ต้ังอยูใจกลาง
โตเกียว ซึ่งที่น่ีไมเพียงแคเปนแหลงรวมรานคาเทาน้ัน แตรอบๆ บริเวณยังมีศาลเจา 
สวนสาธารณะ และถนนเสนใหญสไตลตะวันตกแบบ Champs-Elysees เขาไว
ดวยกันไดอยางลงตัว และถนนที่ข้ึนช่ือที่สุดในยานฮาราจูกุน้ันคือถนนทาเคะชิตะท่ีอยู
ตรงขามสถานีฮาราจูกุน่ันเอง 
นําทานเดินทางสู ยานโอไดบะ เปนเกาะจําลองขนาดใหญซ่ึงสรางข้ึนจากการถมทะเล
บริเวณอาวโตเกียว เติบโตข้ึนอยางรวดเร็วในฐานะเขตทาเรือ จนถึงชวงทศวรรษท่ี 
1990 โอะไดบะไดกลายเปนยานการคา ยาน พักอาศัย และนันทนาการท่ีใหญโตแหง
หน่ึง นําชม Unicorn Gundam หุนกันด้ัมตัวใหมเปนรุน RX-0 Unicorn Gundam 
ในโหมด Destroy เปนหุนสีขาว-แดง มีความสูงประมาณ 24 เมตร สูงกวาหุนตัวเดิม
ถึง 6 เมตร 

ค่ํา อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย  
สมควรแกเวลานําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก 

พักที่   ASIA NARITA HOTEL หรือเทียบเทา 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่ส่ี อิสระทองเที่ยว หรือ  (B / อิสระ / อิสระ) 
                       ซ้ือทัวร โตเกียวสกายทรี - วัดอาซากุสะ - ศาลเจาเมจิ – ยานชินจุกุ                   
เชา  บริการอาหารเชา (ม้ือที่ 5) ณ หองอาหารของโรงแรม  
  อิสระกับการทองเที่ยว  ไกดแนะนําเสนทางการเดิทาง 

หรือ ซ้ือทัวรเพ่ิม ไกดพาเที่ยวทั้งวัน 
กรณีเดินทางนอยกวา 8 ทาน ไกดแนะนําการเดินทาง 
กรณีเดินทาง 8-15 ทาน คิดทานละราคา 3,500 บาท 
กรณีเดินทาง 16-20 ทาน คิดทานละราคา 3,000 บาท 
กรณีเดินทาง 21-34 ทาน คิดทานละราคา 2,000 บาท 
(หมายเหตุ : ทางบริษัทจะจัดรถตามความเหมาะสมกับจํานวนคน) 
หลังอาหารเชา จากน้ันเดินทางสูเมืองโตเกียว ผานชมแลนดมารกแหงใหมของ
กรุงโตเกียว ณ ริมแมน้ําสุมิดะ หอโทรทัศนโตเกียวสกายทรี เปนตึกที่สูงที่สุดในญี่ปุ�น มี
ความสูงถึง 634 เมตร เท่ียวชม วัดอาซากุสะ วัดที่เกาแกที่สุด ในกรุงโตเกียว เขา
นมัสการขอพรจากพระพุทธรูปเจาแมกวนอิมทองคํา  นอกจากน้ันทานยังจะไดพบเก็บ
ภาพประทับใจ กับโคมไฟขนาดยักษที่มีความสูงถึง 4.5 เมตรซ่ึงแขวนอยูบริเวณประตู
ทางเขาวัด และยังสามารถเลือกซ้ือเคร่ืองรางของขลัง ได  
ภายในวัด ฯลฯ หรือเพลิดเพลินกับ ถนนนาคามิเซ ถนนชอปปم�ง
ท่ีมี ช่ือเสียงของวัด มีรานขายของท่ีระลึกมากมาย ไมวาจะเปน
เคร่ืองรางของขลัง ของเลนโบราณ และตบทายดวยรานขาย
ขนมท่ีคนญ่ีปุ�น มายังวัดแหงน้ีตองมาตอคิวกัน เพ่ือล้ิมลองกับ
รสชาติสุดแสนอรอย ชม ศาลเจาเมจิ ต้ังอยูในเขตชิบุยะ 
โตเกียว ใกลๆ กับสถานีฮาราจูกุ เปนศาลเจาในศาสนาชินโต ท่ีสรางข้ึนในป ค.ศ. 1920 
เพ่ือเปนอนุสรณสถานแดดวงวิญญาณของสมเด็จพระจักรพรรดิเมจิ และสมเด็จพระ
จักรพรรดินีโชเก็ง ตามความเช่ือของศาสนาชินโต แตในชวงสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ศาล
เจาแหงน้ีไดถูกทําลายไปหมดส้ิน จนกระท่ังสงครามจบลงจึงไดมีการบูรณะข้ึนใหมจน
แลวเสร็จในป 1958 สําหรับบรรยากาศภายในศาลเจาน้ันแมจะอยูในแหลงพลุกพลาน 
แตก็รมร่ืนไ  ปดวยตนไมสูงใหญ จนเหมือนกับคนละโลกกับภายนอกศาลเจาจากน้ัน  

เท่ียง อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย  



 

 

บาย นําทานเดินทางสู ยานชินจุกุ ใหทานไดเพลิดเพลินกับการจับจายซ้ือสินคานานาชนิด ไม
วาจะเปน รานซานริโอะ รานขายเคร่ืองอิเลคทรอนิกส กลองถายรูปดิจิตอล นาฬิกา 
เคร่ืองสําอาง ตางๆ กันที่ราน MATSUMOTO แหลงรวมเหลาบรรดาเคร่ืองสําอาง
มากมาย อาทิ มารคเตาหู, โฟมลางหนา WHIP FOAM , ครีมกันแดดชิเซโด แอนเนส
ซาท่ีคนไทยรูจักเปนอยางดี  ***หากทานเดินทางตรงกับชวงที่ดอกซากุระบาน 
(ประมาณปลายเดือนมีนาคม-ตนเดือนเมษายน ของทุกป) นําคณะเดินชมซากุระบาน
บริเวณสวนอุเอโนะ ท่ีแขงกันบานอวดโฉมรอตอนรับผูมาเยือน รายรอบดวยไมดอก
นานาพันธุ หากเดินทางไมตรงชวง ไมสามารถหักคาใชจายใดใดคืนไดทั้งส้ิน***  

เย็น อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย  
19.00 น. พบกัน ณ จุดนัดหมาย นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก..... 
พักที่   ASIA NARITA HOTEL หรือเทียบเทา 
 
วันที่หา  สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง                                                          
           (B / -- / --) 
เชา บริการอาหารเชา (ม้ือที่ 6) ณ หองอาหาร 
  นําทานเดินทางสูสนามบินนาริตะ เพ่ือทําการเช็คอิน สัมภาระ 
13.55 น. ออกเดินทางจากสนามบินนาริตะ โดยสายการบิน AIR ASIA X เท่ียวบินที่ XJ 603 
19.00 น.  เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ 
 
อัตราคาบริการ 

วันเดินทาง ราคาผูใหญ พักเด่ียว หมายเหตุ 
20 – 24 มิ.ย. 2562 14,777.- 7,900.-  
21 – 25 มิ.ย. 2562 14,777.- 7,900.-  
22 – 26 มิ.ย. 2562 14,777.- 7,900.-  
23 – 27 มิ.ย. 2562 14,777.- 7,900.-  
24 – 28 มิ.ย. 2562 14,777.- 7,900.-  
25 – 29 มิ.ย. 2562 14,777.- 7,900.-  



 

 

26 – 30 มิ.ย. 2562 14,777.- 7,900.-  
27 มิ.ย. – 01 ก.ค. 2562 14,777.- 7,900.-  
28  มิ.ย. – 02 ก.ค. 2562 14,777.- 7,900.-  
29 มิ.ย. – 03 ก.ค. 2562 14,777.- 7,900.-  
30 มิ.ย. – 04 ก.ค. 2562 14,777.- 7,900.-  
01 – 05 ก.ค. 2562 14,777.- 7,900.-  
02 – 06 ก.ค. 2562 14,777.- 7,900.-  
03 – 07 ก.ค. 2562 14,777.- 7,900.-  
04 – 08 ก.ค. 2562 14,777.- 7,900.-  
05 – 09 ก.ค. 2562 14,777.- 7,900.-  
06 – 10 ก.ค. 2562 14,777.- 7,900.-  
07 – 11 ก.ค. 2562 14,777.- 7,900.-  
08 – 12 ก.ค. 2562 14,777.- 7,900.-  
09 – 13 ก.ค. 2562 14,777.- 7,900.-  
10 – 14 ก.ค. 2562  14,777.- 7,900.-  
11 – 15 ก.ค. 2562 14,777.- 7,900.-  
12 – 16 ก.ค. 2562 14,777.- 7,900.-  
13 – 17 ก.ค. 2562  14,777.- 7,900.-  
14 – 18 ก.ค. 2562 14,777.- 7,900.-  
15 – 19 ก.ค. 2562 14,777.- 7,900.-  
16 – 20 ก.ค. 2562 14,777.- 7,900.-  
17 – 21 ก.ค. 2562 14,777.- 7,900.-  
18 – 22 ก.ค. 2562 14,777.- 7,900.-  
19 – 23 ก.ค. 2562 14,777.- 7,900.-  
20 – 24 ก.ค. 2562 14,777.- 7,900.-  
21 – 25 ก.ค. 2562 14,777.- 7,900.-  
22 – 26 ก.ค. 2562 14,777.- 7,900.-  



 

 

23 – 27 ก.ค. 2562 14,777.- 7,900.-  
24 – 28 ก.ค. 2562 14,777.- 7,900.-  
25 – 29 ก.ค. 2562 14,777.- 7,900.-  
26 – 30 ก.ค. 2562 14,777.- 7,900.-  
27 – 31 ก.ค. 2562 14,777.- 7,900.-  
28 ก.ค. – 01 ส.ค. 2562 14,777.- 7,900.-  
29 ก.ค. – 02 ส.ค. 2562 14,777.- 7,900.-  
30 ก.ค. – 03 ส.ค. 2562 14,777.- 7,900.-  
31 ก.ค. – 04 ส.ค. 2562 14,777.- 7,900.-  
01 – 05 ส.ค. 2562 14,777.- 7,900.-  
02 – 06 ส.ค. 2562 14,777.- 7,900.-  
03 – 07 ส.ค. 2562 14,777.- 7,900.-  
04 – 08 ส.ค. 2562 14,777.- 7,900.-  
05 – 09 ส.ค. 2562 14,777.- 7,900.-  
06 – 10 ส.ค. 2562 14,777.- 7,900.-  
07 – 11 ส.ค. 2562 14,777.- 7,900.-  
08 – 12 ส.ค. 2562 14,777.- 7,900.-  
09 – 13 ส.ค. 2562 14,777.- 7,900.-  
10 – 14 ส.ค. 2562 14,777.- 7,900.-  
11 – 15 ส.ค. 2562 14,777.- 7,900.-  
12 – 16 ส.ค. 2562 14,777.- 7,900.-  
13 – 17 ส.ค. 2562 14,777.- 7,900.-  
14 – 18 ส.ค. 2562 14,777.- 7,900.-  
15 – 19 ส.ค. 2562 14,777.- 7,900.-  
16 – 20 ส.ค. 2562 14,777.- 7,900.-  
17 – 21 ส.ค. 2562 14,777.- 7,900.-  
18 – 22 ส.ค. 2562 14,777.- 7,900.-  



 

 

19 – 23 ส.ค. 2562 14,777.- 7,900.-  
20 – 24 ส.ค. 2562 14,777.- 7,900.-  
21 – 25 ส.ค. 2562 14,777.- 7,900.-  
22 – 26 ส.ค. 2562 14,777.- 7,900.-  
23 – 27 ส.ค. 2562 14,777.- 7,900.-  
24 – 28 ส.ค. 2562 14,777.- 7,900.-  
25 – 29 ส.ค. 2562 14,777.- 7,900.-  
26 – 30 ส.ค. 2562 14,777.- 7,900.-  
27 – 31 ส.ค. 2562 14,777.- 7,900.-  
28 ส.ค. – 01 ก.ย. 2562 14,777.- 7,900.-  
29 ส.ค. – 02 ก.ย. 2562 14,777.- 7,900.-  
30 ส.ค. – 03 ก.ย. 2562 14,777.- 7,900.-  
31 ส.ค. – 04 ก.ย. 2562 14,777.- 7,900.-  
01 – 05 ก.ย. 2562 14,777.- 7,900.-  
02 – 06 ก.ย. 2562 14,777.- 7,900.-  
03 – 07 ก.ย. 2562 14,777.- 7,900.-  
04 – 08 ก.ย. 2562 14,777.- 7,900.-  
05 – 09 ก.ย. 2562 14,777.- 7,900.-  
06 – 10 ก.ย. 2562 14,777.- 7,900.-  
07 – 11 ก.ย. 2562 14,777.- 7,900.-  
08 – 12 ก.ย. 2562 14,777.- 7,900.-  
09 – 13 ก.ย. 2562 14,777.- 7,900.-  
10 – 14 ก.ย. 2562 14,777.- 7,900.-  
11 – 15 ก.ย. 2562 14,777.- 7,900.-  
12 – 16 ก.ย. 2562 14,777.- 7,900.-  
13 – 17 ก.ย. 2562 14,777.- 7,900.-  
14 – 18 ก.ย. 2562 14,777.- 7,900.-  



 

 

จอยแลนด หักคาต๋ัว 7,000 บาท 
***ไมมีราคาเด็ก INFANT 7,000 บาท*** 

**โปรแกรมสามารถสลับปรับเปล่ียนไดโดยไมตองแจงลวงหนา** 
 
 
 
 
 
 
 

 

15 – 19 ก.ย. 2562 14,777.- 7,900.-  
16 – 20 ก.ย. 2562 14,777.- 7,900.-  
17 – 21 ก.ย. 2562 14,777.- 7,900.-  
18 – 22 ก.ย. 2562 14,777.- 7,900.-  
19 – 23 ก.ย. 2562 14,777.- 7,900.-  
20 – 24 ก.ย. 2562 14,777.- 7,900.-  
21 – 25 ก.ย. 2562 14,777.- 7,900.-  
22 – 26 ก.ย. 2562 14,777.- 7,900.-  
23 – 27 ก.ย. 2562 14,777.- 7,900.-  
24 – 28 ก.ย. 2562 14,777.- 7,900.-  
25 – 29 ก.ย. 2562 14,777.- 7,900.-  
26 – 30 ก.ย. 2562 14,777.- 7,900.-  
27 ก.ย. – 1 ต.ค. 2562 14,777.- 7,900.-  
28 ก.ย. – 2 ต.ค. 2562 14,777.- 7,900.-  
29 ก.ย. – 3 ต.ค. 2562 14,777.- 7,900.-  
30 ก.ย. – 4 ต.ค. 2562 14,777.- 7,900.-  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เง่ือนไขหองพัก  
1. โรงแรมที่ระบุในรายการทัวรยังไมคอนเฟรม 100% ซ่ึงอาจจะมีการเปล่ียนแปลง โดยทางบริษัท
ทัวรจะแจงใหทราบพรอมกับใบนัดหมายเตรียมตัว ประมาณ 1-3 วัน กอนการเดินทาง โดยจะจัด
โรงแรมใหอยูในระดับเดียวกัน 
2. โรงแรมในประเทศญ่ีปุ�น หองพักจะมีขนาดคอนขางเล็กและบางโรงแรมจะไมมีบริการหองพักแบบ 
3 ทาน (TRIPLE) ดังน้ันทางบริษัททัวรจะจัดหองพักใหทานแยกเปน 2 หองพักแทน คือ 1 หองนอน
คู (พัก 2 ทาน) และ 1 หองพักเด่ียว (พัก 1 ทาน) 
3. บางโรงแรมในประเทศญ่ีปุ�น ไมมีบริการหองพักแบบเตียงคู (TWIN) หรือกรณีท่ีหองพักแบบเตียง
คูโรงแรมน้ันเต็ม (TWIN) ทางบริษัททัวรจะจัดหองพักแบบ 1 เตียงใหญ (DOUBLE) ใหทานแทน 
4. กรณีโรงแรมที่เขาพักในประเทศญี่ปุ�น ไมมีบริการออนเซ็นภายในโรงแรม ทางบริษัททัวรจะนํา
คณะเขาใชบริการออนเซ็นท่ีอยูบริเวณใกลเคียงแทน (เฉพาะรายการทัวรท่ีระบุโปรแกรมอาบน้ําแร
ธรรมชาติเทาน้ัน) 
 

ทางบริษัทเร่ิมตนและจบการบริการทีส่นามบินดอนเมืองเทาน้ัน  
กรณีทานเดินทางมาจากตางจังหวัดหรือตางประเทศ และจะทําการสํารองต๋ัวเคร่ืองบินหรือ

ยานพาหนะอ่ืนๆ 
เพ่ือใชเดินทางมาและกลับจากสนามบินดอนเมอืงน้ัน ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบคาใชจายในสวนน้ีท่ี

เกิดข้ึน เน่ืองจากเปนคาใชจายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท  
ฉะน้ันทานควรจะใหกรุป Final 100% กอนท่ีจะสํารองต๋ัวเคร่ืองบิน หรือยานพาหนะอ่ืนๆ 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ราคาทัวรรวม 

1. คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ ตามรายการ   2.   คาอาหารทุกม้ือ ตามท่ีระบุใน
รายการ 

3. คาเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการ   4.   คาท่ีพักหองละ 2-3 ทาน ตาม
รายการ 

5. คารถรับ-สง และนําเที่ยวตามรายการ   6.   คาภาษีสนามบิน ทุกแหงที่มี 
7. คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระไป-กลับ ทานละ 20 กก.   
8. คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม) 
9. บริการน้ําด่ืมวันละ 1 ขวด 
10. ออกเสร็จ คาบริการ รวมภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% (กรณีตองการ

ใบเสร็จรับเงิน / ใบกํากับภาษี) 
 
ราคาทัวรไมรวม  

1. คาใชจายสวนตัว อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพทสวนตัว คาซักรีด มินิบารในหอง 
อาหารและเครื่องด่ืมที่ส่ังเพ่ิม 

2. คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระ ท่ีหนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ ขาไป 20 กก. / ขากลับ 20 
ก.ก.) 

3. คาทําวีซาสําหรับหนังสือเดินทางตางชาติ (ไมใชหนังสือเดินทางไทย) 

หากผูโ้ดยสารถกูปฎเิสธการออกนอกประเทศไทยหรอืเขา้ประเทศญี�ปุ่ น 
จากเจา้หนา้ที�แรงงานไทยหรอืเจา้หนา้ที�ตรวจคนออกนอกประเทศไทยและเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมอืงที�
ประเทศญี�ปุ่ นทางผูจ้ัดและทางสายการบนิจะไมส่ามารถรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายที�เกดิขึ�นทกุกรณีผูโ้ดยสารอาจจะ
ตอ้งรับผดิชอบคา่ปรับที�ประเทศญี�ปุ่ นเรยีกเก็บผูโ้ดยสารตอ้งรอกลับประเทศไทยในเที�ยวบนิถดัไปที�มทีี�นั�งวา่ง
หรอืตามวนัเดนิทางของตั�วเครื�องบนิทั �งนี�แลว้แตท่างเจา้หนา้ที�ตรวจคนและสายการบนิ ทางผูจ้ัดไม่สามารถเขา้
ไปแทรกแซงได ้

* ตั�วสายการบนิไมส่ามารถระบทุี�นั�ง ใชว้ธิ ีRANDOM คอืการสุม่เลอืกที�นั�งโดยระบบสายการบนิ * 
การจัดที�นั�งบนเครื�องบนิ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูกํ้าหนด ทางผูจ้ัดไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงไดแ้ตจ่ะทํา
การ Request ใหไ้ดเ้ทา่นั�น งดการคนืบตัรโดยสาร  
และหากยกเลกิการเดนิทาง ทางสายการบนิไมม่รีะบบคนืเงนิบางสว่น 



 

 

4. คาทิปคนขับรถ และไกดทองถ่ินทานละ 1,900 บาท ตอทริป (ชําระที่สนามบินดอนเมือง ใน
วันเช็คอิน) 

5. คาทิปหัวหนาทัวรไทย ตามความพึงพอใจ 
 
การเดินทางในแตละคร้ังจะตองมีผูโดยสารอยางนอยจํานวน 30 ทานข้ึนไป หากผูโดยสารไมครบ
จํานวนดังกลาว 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคาทัวร 
กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 15,000 บาท  หรือทานละ 20,000 (กรณีเดินทางตรงกับวันหยุด
นักขัตฤกษ)  
กรุณาชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือ ภายใน 30 วันกอนการเดินทาง (นับรวมวันเสาร-อาทิตย) 

 
เง่ือนไขการเปล่ียนวันเดินทางหรือเปล่ียนช่ือผูเดินทาง 
1. กรณีวันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษหรือชวงเทศกาล ผูจองทัวรตองแจงเปลี่ยนวันเดินทาง
หรือเปล่ียนช่ือผูเดินทาง ไมนอยกวา 45 วัน กอนการเดินทาง (นับรวมเสาร-อาทิตย) สามารถเปล่ียน
ไดเพียง 1 คร้ังเทาน้ัน หากแจงหลังจากน้ี ผูเดินทางควรหาผูเดินทางทานใหมมาแทนผูท่ีไมสามารถ
เดินทางได 
2. กรณีวันเดินทางไมตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษหรือชวงเทศกาล ผูจองทัวรตองแจงเปล่ียนวันเดินทาง
หรือเปล่ียนช่ือผูเดินทางไมนอยกวา 30 วัน กอนการเดิน (นับรวมเสาร-อาทิตย) สามารถเปล่ียนได
เพียง 1 คร้ังเทาน้ัน หากแจงหลังจากน้ี ผูเดินทางควรหาผูเดินทางทานใหมมาแทนผูท่ีไมสามารถ
เดินทางได 
3. กรณีจองทัวรภายใน 15 วันกอนออกเดินทาง (นับรวมเสาร-อาทิตย) ผูจองทัวรไมสามารถเปล่ียน
วันเดินทางหรือเปล่ียนช่ือผูเดินทางไดทุกกรณี 
4. กรณีแจงเปล่ียนช่ือผูเดินทางหลังจากออกต๋ัวโดยสารเรียบรอยแลว ผูเดินทางจะตองชําระคาต๋ัว
โดยสารเพ่ิมดวยตนเองจากคาทัวรท่ีชําระมาแลว ณ วันที่ตองการเปล่ียนช่ือผูเดินทาง ตามขอกําหนด
ของทางบริษัทและสายการบิน  
5.ในกรณีที่กรุปปดไปแลวหรือกรุปเต็มไปแลว จะไมสามารถเล่ือนการเดินทางไดทุกกรณี 
 
 



 

 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีท่ีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักทองเที่ยว
หรือเอเจนซี่ (ผูมีช่ือในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ี
บริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพื่อแจงยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปนลายลักษณอักษร ทางบริษัทไมรับ
ยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ 
2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ีตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ี (ผูมีช่ือใน
เอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัทอยางใด
อยางหน่ึงเพ่ือทําเร่ืองขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพรอมหลักฐานประกอบการ
มอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขา
ใหครบถวน โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี 

2.1 แจงยกเลิกกอนการเดินทาง ไมนอยกวา 45 วัน (นับรวมวันเสาร-อาทิตย) คืนเงิน
คาบริการ 100% ของคาบริการที่ชําระมาแลว  
2.2 แจงยกเลิกกอนการเดินทางภายใน  31-44 วัน (นับรวมวันเสาร-อาทิตย) ยึดเงินคามัดจํา
ทั้งหมดของคาบริการที่ชําระมาแลว 
2.3 แจงยกเลิกกอนการเดินทางภายใน 30 วัน (นับรวมวันเสาร-อาทิตย) ยึดเงินคาบริการ 
100% ของคาบริการที่ชําระมาแลว  
เน่ืองจากบริษัทตองดําเนินการจัดเตรียมนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียวลวงหนา เชน การสํารองที่
น่ังต๋ัวเคร่ืองบินโดยสาร การจองโรงแรมที่พัก ยานพานหะสําหรับเดินทาง รานอาหาร เปนตน 

3. การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือเปนเที่ยวบินเชาเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra 
Flight กับสายการบิน จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการท้ังหมด   
4. การติดตอประสานงานกับทางบริษัท เชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมาย ตองทําในวันเวลาทําการของ
ทางบริษัท ดังน้ี  

วันจันทรถึงวันศุกร เวลา 09.00 น. – 17.30 น.  
วันเสาร เวลา 09.00 น. – 16.00 น.  
หรือสามารถติดตอประสานงานผานแอพพลิเคช่ันอ่ืนๆตามชองทางของบริษัทได 

5.ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาทัวร หรือยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยว จอง
เดินทางนอยกวา 30 ทาน 
6.ในกรณีที่กรุปปดไปแลวหรือกรุปเต็มไปแลว จะไมสามารถยกเลิกไดทุกกรณี 



 

 

ขอควรทราบ 
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญ่ีปุ�นใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะส้ันใน

ประเทศญ่ีปุ�นไมเกิน 15 วันไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะตอง
ย่ืนเอกสารในข้ันตอนการตรวจเขาเมืองเพ่ือยืนยันการมีคุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุ�น* ดังตอไปน้ี 

- ต๋ัวเคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ�น ทางทัวรจัดเตรียมให 
- ส่ิงท่ียืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายท่ีอาจเกิดข้ึนในระหวางที่พํานักในประเทศ

ญ่ีปุ�นได  
(เชน เงินสด บัตรเครดิต เปนตน) 

- ช่ือ ท่ีอยู และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานักในประเทศญ่ีปุ�น  
(เชน คนรูจัก โรงแรม และอ่ืนๆ) ทางทัวรจัดเตรียมให 

- กําหนดการเดินทางระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีปุ�น ทางทัวรจัดเตรียมให 
ขอแนะนํากอนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ท่ีจะนําติดตัวข้ึนเคร่ืองบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 
มิลลิลิตรตอช้ิน และรวมกันทุกช้ินไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปด
สนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทาน
ละ 1 ใบเทาน้ัน ถาส่ิงของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาท่ีกําหนดจะตองใสกระเป�าใบใหญและ
ฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเคร่ืองบินเทาน้ัน  
2. ส่ิงของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬา ฯ จะตองใส
กระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเคร่ืองบินเทาน้ัน  
3. ประเทศญ่ีปุ�น มีกฎหมายหามนําผลิตภัณฑท่ีทํามาจากพืช และเน้ือสัตวทุกชนิดเขาประเทศ เชน 
ผัก ผลไมสด  ไข เน้ือสัตว    ไสกรอก ฯ เพ่ือเปนการป�องกันโรคติดตอที่จะมาจากส่ิงเหลาน้ี หาก
เจาหนาที่ตรวจพบ จะตองเสียคาปรับในอัตราท่ีสูงมาก 
หมายเหตุ 
1. ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยวเทาน้ัน 
2. ทัวรน้ีเปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือไมใชบริการตามที่ระบุไวในรายการทัวร 

ไมวาบางสวนหรือท้ังหมด 
หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือ

ท้ังหมดใหแกทาน 
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอยกวา 30 

ทาน โดยจะแจงใหกับ 



 

 

นักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ีทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา  
และอยางนอย 15 วันกอน 

การเดินทางสําหรับประเทศท่ีมีวีซา  แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีท่ีจะชําระคาบริการเพ่ิมจาก
การท่ีมีนักทองเท่ียวรวม 

เดินทางนอยกวาท่ีทางบริษัทกําหนดเพ่ือใหคณะเดินทางได  ทางเรายินดีที่จะใหบริการตอไป 
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล คํา

นําหนาช่ือ เลขที่หนังสือ 
เดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองต๋ัวเคร่ืองบิน ในกรณีที่นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิไดสงหนา

หนังสือเดินทางใหกับทาง 
บริษัทพรอมการชําระเงินมัดจํา 
5.ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือให
สอดคลองกับสถานการณ  
6.ภูมิอากาศและเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ท้ังน้ี บริษัทจะคํานึงถึงความ
ปลอดภัยของนักทองเที่ยวสวนใหญเปนสําคัญ 
7.ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของ

นักทองเที่ยวท่ีมิไดเกิดจาก 
ความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความ

เจ็บป�วย ความสูญหายหรือ 
เสียหายของสัมภาระ ความลาชาของสายการบิน เปล่ียนแปลงตารางบิน การบริการของสายการบิน 

และเหตุสุดวิสัยอ่ืน เปน 
ตน 
7. อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอราคา 

ดังน้ัน ทางบริษัทขอสงวน 
สิทธ์ิในการปรับราคาคาบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา

ตางประเทศ คาต๋ัวเคร่ืองบิน คา 
ภาษีเช้ือเพลิง คาประกันภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน ฯลฯ 
 
 โปรดอานทุกขอในรายการทัวรโดยละเอียด  

หากมีขอสงสัยกรุณาสอบถามกอนทําการจองทุกคร้ัง 


