
 

 

รหัสทัวร JWL1901957 
ทัวรญ่ีปุ�น โตเกียว ไอบารากิ โคเชีย 5 วัน 3 คืน [XW] 
วัดอาซากุสะ ถนนนากามิเซะ ชมกันด้ัมตัวใหม Rx-O Unicorn ทีโ่อไดบะ 
ชมภูเขาไฟฟูจิ ทุงดอกโคเชีย เรียนรูวิธีการชงชาแบบญ่ีปุ�น  
ชมพิพิธภัณฑแผนดินไหว - หมูบานน้ําใสโอชิโนะฮัคไค   
พักออนเซ็นฟูจิ 1 คืน พัก 4 ดาว 1 คืน พักนาริตะ 1 คืน 
พิเศษ !! บุฟเฟ�ตขาปูยักษ แบบไมอ้ัน WIFI FREE ON BUS น้ําด่ืมบริการวันละ 1 ขวด 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันที ่1 กรุงเทพ-สนามบินดอนเมือง 

22.30 น. คณะพรอมกัน ณ อาคาร 1 ช้ัน 3 อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ 
เคานเตอรสายการบินนกสกูต (XW) สนามบินดอนเมือง พบเจาหนาที่ของบริษัทฯ 
คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และหัวหนา
ทัวรใหคําแนะนําเพ่ือเตรียมความพรอมกอนออกเดินทาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
วันที ่2  สนามบินนาริตะ-วัดอาซากุสะ-ถนนนากามิเซะ-ผานชมโตเกียวสกายทรี- 

ชมกันด้ัมตัวใหม Rx-O Unicorn ที่เกาะโอไดบะ ไดเวอรซิต้ี-ชงชาแบบญ่ีปุ�น 
(ออนเซ็นธรรมชาติ+บุฟเฟ�ตขาปูยักษ) 
 
02.15 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ นาริตะ ประเทศญ่ีปุ�น โดยสายบิน NOK 

SCOOT เท่ียวบินที่ XW102 
 

ไมมีบริการอาหารบนเคร่ืองบิน แตมีจําหนาย.. 
(ใชระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 6.15 ช่ัวโมง) 
 
** สําคัญมาก!! ประเทศญ่ีปุ�นไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก 
ผลไม เขาประเทศ หากฝ�าฝนมีโทษปรับและจับ ** 

10.25 น.   เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญ่ีปุ�น (เวลาที่ญี่ปุ�นเร็วกวา
ประเทศไทย 2 ช่ัวโมง) หลังจากผานข้ันตอนศุลกากร กรุณาปรับนาฬิกาของทาน
เพ่ือความสะดวกในการนัดหมายเวลา 

เท่ียง บริการอาหารกลางวันบนรถ แบบเบนโตะ (1) 
นําทานเดินทางสู “มหานครโตเกียว” เพ่ือนมัสการเจาแมกวนอิมทองคํา ณ “วัดอา
ซากุสะ”    วัดท่ีไดช่ือวาเปนวัดท่ีมีความศักด์ิสิทธ์ิ และไดรับความเคารพนับถือ



 

 

มากที่สุดแหงหน่ึงในกรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองคเจาแมกวนอิมทองคําที่
ศักด์ิสิทธ์ิ ขนาด 5.5 เซนติเมตร ซ่ึงมักจะมีผูคนมากราบไหวขอพรเพ่ือความเปน
สิริมงคลตลอดท้ังป ประกอบกับภายในวัดยังเปนที่ต้ังของโคมไฟยักษท่ีมีขนาด
ใหญท่ีสุดในโลกดวยความสูง 4.5 เมตร ซ่ึงแขวนหอยอยู ณ ประตูทางเขาที่อยู
ดานหนาสุดของวัด ที่มีช่ือวา “ประตูฟ�าคํารณ” และถนนจากประตูเขาสูตัววิหารที่
ประดิษฐานเจาแมกวนอิมทองคํา มีช่ือวา “ถนนนากามิเซะ” ซึ่งเปนที่ต้ังของราน
คาขายของ      ท่ีระลึกพ้ืนเมืองตางๆ มากมาย อาท ิขนมนานาชนิด ของเลน 
รองเทา พวงกุญแจที่ระลึก ฯลฯ ใหทุกทานไดเลือกซ้ือเปนของฝากของท่ีระลึก 
และทานสามารถเดินไปถายรูปคูกับหอคอยท่ีสูงที่สุดในโลก“หอคอยโตเกียวสกาย 
ทรี”(Tokyo Sky tree) แลนดมารกแหงใหมของกรุงโตเกียว ณ ริมแมน้ําสุมิดะ 
(ไมรวมคาข้ึนหอคอย)  

 
 
 
 
 
 

 
จากน้ันนําทานเดินทางสู ไดเวอรซิต้ี โตเกียว พลาซา (DiverCity Tokyo Plaza) 
เปนหางดังอีกหางหน่ึง ที่อยูบนเกาะ โอไดบะ จุดเดนของหางน้ีก็คือ หุนยนตกันด้ัม 
ขนาดเทาของจริง ซ่ึงมีขนาดใหญมาก ในบริเวณหาง ก็จะมีรานคาสําหรับคอ
กันด้ัม อยางเชน กันด้ัมคาเฟ� (Gundam Cafe) และถาอยากเขาไปดูนิทรรศกาล
กันด้ัม ก็ตองไปที่ กันด้ัมฟรอนท (Gundam Front) ซึ่งอยูในบริเวณหาง ไดเวอร
ซิต้ี จากน้ันนําทานเดินทางสู จากน้ันนําทานสัมผัสประสบการณ พิธีชงชาแบบญ่ีปุ�น 
ใหทานไดเรียนรูและสัมผัสวิธีการชงชาแบบคนญ่ีปุ�น และอิสระใหทานเลือกซ้ือ
สินคาราคาถูกตามอัธยาศัย บริเวณดานหลังของราน ทานสามารถชมวิวทิวทัศน
ของทะเลสาบคาวากูจิโกะและมีภูเขาไฟฟูจิที่สวยงามอยูเบ้ืองหลัง จากน้ันนําทาน
เขาสูที่พัก  

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร ของโรงแรม เมนู บุฟเฟตขาปูยักษ (2) 



 

 

พักท่ีโรงแรม FUJI HOTEL หรือระดับเดียวกัน  
ใหทานไดผอนคลายกับการ แชน้ําแรออนเซ็นธรรมชาติ เช่ือวาถาไดแชน้ําแรแลว 
จะทําใหผิวพรรณสวยงามและชวยใหระบบหมุนเวียนโลหิตดีข้ึน 
 
 
 
 
 

 
 
วันที ่3 ภเูขาไฟฟูจิช้ัน 5 -พิพิธภัณฑแผนดินไหว-ผานชมทะเลสาบคาวากูจิโกะ-หมูบานน้ํา

ใสโอชิโนะฮัคไค-ชอปปم�งชินจูกุ 
เชา      รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (3) 

กรณีจบเทศกาลนําทานเดินทางสู ภูเขาไฟฟูจิ ที่มีความสูงเหนือจากระดับน้ําทะเล 
3,776 เมตร ภูเขาที่มีช่ือเสียงเปนท่ีรูจักไปทั่วโลกในเร่ืองความสวยงามท่ี
ธรรมชาติไดมอบมาใหอยางลงตัว และยังถือวาเปนสัญลักษณหน่ึงของประเทศ
ญี่ปุ�น ท้ังยังเปนจุดมุงหมายของนักทองเที่ยวตางชาติที่มาเยือนญ่ีปุ�นตลอดทุก
ฤดูกาล นําทานข้ึนสูช้ันที่ 5 ของภูเขาไฟฟูจิ (ขอสงวนสิทธ์ิไมข้ึน ในกรณีที่อากาศ
ไมเอ้ืออํานวย หรือ ทางข้ึนปด) ที่ทุกทานจะไดเห็นถึงความสวยงามของตัวภูเขา
และวิวโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิ และสัมผัสกับความหนาวเย็น ใหทุกทานได
ถายภาพความประทับใจเก็บไว และเลือกซื้อสินคาของที่ระลึกซ่ึงเปนสัญลักษณรูป
ภูเขาไฟฟูจิในหลากหลายบรรยากาศไดอีกดวย จากน้ันนําทานชม พิพิธภัณฑ
แผนดินไหว EARTH QUAKE MUSEUM ที่จําลองเร่ืองราวของภูเขาไฟฟูจิ และ
ใหทานไดสัมผัสกับบรรยากาศของการจําลองเร่ืองราวเก่ียวกับแผนดินไหวท่ีเกิดข้ึน
ในประเทศญี่ปุ�น หรือเลือกทดสอบบานจําลองสถานะการณแผนดินไหว รับการ
ส่ันสะเทือนจากข้ันต่ําสุดสูข้ันสูงสุด และศึกษาเรียนรูประสบการณ ในหองจําลอง
ตางๆ อิสระใหทานไดเลือกซ้ือของฝากที่ระลึกตามอัธยาศัย 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เท่ียง บริการอาหารกลางวัน แบบเซ็ตญี่ปุ�น (4) 

นําทานเดินทางสู “หมูบานโอชิโนะฮัคไค” 
(Oshino Hakkai) เปนแหลงน้ําตาม
ธรรมชาติต้ังอยูในหมูบานโอชิโนะ ใหทาน
สัมผัสไดถึงอากาศบริสุทธ์ิ และไอเย็นจาก
แหลงน้ําธรรมชาติ โดยในบอน้ําใสแจวมี
ปลาหลากหลายพันธุแหวกวายสบาย
อารมณ อุณหภูมิในน้ําเฉล่ียอยูที่ 10-12 องศาฯ และยังมีน้ําผุดจากธรรมชาติให
ตักด่ืมตามอัธยาศัย และท่ีสําคัญ หมูบานโอชิโนะยังเปนแหลงชอปปم�งสินคาโอท็อป
ช้ันเย่ียมอีกดวยที่หมูบานน้ีมีของข้ึนช่ืออยาง โมจิชาเขียวไสถ่ัวแดงยาง ขนมฮิตที่
หมูบานน้ําศักด์ิสิทธ์ิโอชิโนะฮักไก นําทานสู ยานชอปปم�งชินจุกุ ใหทานอิสระและ
เพลิดเพลินกับการชอปปم�งสินคามากมายและ เคร่ืองใช ไฟฟ�า กลองถายรูปดิจิตอล 
นาฬิกา เคร่ืองเลนเกมส หรือสินคาที่จะเอาใจคุณผูหญิงดวย กระเป�า รองเทา 
เส้ือผา แบรนดเนม เส้ือผาแฟช่ันสําหรับวัยรุน เคร่ืองสําอางย่ีหอดังของญ่ีปุ�นไมวา
จะเปน KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอ่ืนๆ อีกมากมาย 

ค่ํา         อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย 



 

 

ที่พัก KEISEI HOTEL MIRAMARE  หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว 
ที่พักเปนโรงแรมระดับ 4 ดาว อยูใจกลางเมืองชิบะ มีทําเลอยูหนาสถานีรถไฟ 
Chibachuo Train Station บริเวณโรงแรมมีรานสะดวกซื้อ รานชอปปم�ง เชน ได
โซะ มัตสึโมโตะ รานขายยา ใหทานเลือกซ้ือของตามอัธยาศัย และมีรานอาหารให
เลือกล้ิมรสอยางหลากหลาย เชน รานราเม็ง ขาวหนาเน้ือ ปم�งยาง เปนตน  
(หองพักท่ีโรงแรม KEISEI จะเปนแบบ Studio Twin room (1 single bed + 1 
sofa bed) เน่ืองจากเปนโรงแรมที่อยูในเมืองและใกลสถานีรถไฟใตดิน **ในกรณี
ที่ทานจองหองพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ท่ีนอนเสริม] แลวทางโรงแรมไม
สามารถจัดหาหองพักแบบ TRIPLE ได ทางบริษัทอาจมีการจัดหองพักใหตาม
ความเหมาะสมตอไป หรืออาจมีคาใชจายบางสวนเพ่ิมเติม **) 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

วันที ่4 สวนฮิตาชิซีไซดพารค-ทุงดอกโคเชีย-AMI PREMIUM OUTLET-นมัสการ
พระพุทธรูปปางยืน Ushiku daibutsu-อิออน มอลล 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (5) 

 

 

 
 



 

 

หลังอาหารเชานําทานเดินทางสู สวนฮิตาชิ ซีไซด พารค (Hitachi Seaside 
Park) ต้ังอยูใน เมืองฮิตาชินากะ ในจังหวัดอิบารากิ ในประเทศญ่ีปุ�น เปน
สวนสาธารณะขนาดใหญท่ีมีเน้ือท่ีกวาง 1,187.5 ไร ที่น่ีเปนสวรรคของคนรัก
ดอกไมเพราะเต็มไปดวยไมดอกนานาชนิดที่จะหมุนเวียนเปล่ียนกันบานใหนักเที่ยว
ไดชมตลอดท้ังป ที่สวนริมทะเลฮติาชิ ซีไซด ปารค สามารถเดินทางไปทองเที่ยวได
ตลอดท้ังปเพราะจะมีดอกไม สายพันธตางๆท่ีจะสลับกันบานตลอดเวลา รวมท้ังยัง
มีโซนของสวนสนุกที่ช่ือวา Pleasure Garden เปดใหบริการตลอดเวลาดวย 
(ข้ึนอยูกับสภาพอากาศ) แตที่สวนฮิตาชิน้ีจะมีชวงเวลาของทุงดอกไมบานที่เปน
ไฮไลทสําคัญอยูทั้งหมด 4 ชวงเวลาดังน้ี 

1. ทุงดอกนารซิสซัส(Narcissus) หรือมีช่ือเรียกวา Suisen Fantasy โดยจะ
บานชวงฤดูใบไมผลิ ชวงปลายเดือนมีนาคมถึงกลางเดือนเมษายน มีซ่ึงท่ีสวนแหง
น้ีมีมากกวา 1 ลานดอกจาก 600 สายพันธเลยทีเดียว โดยจะอยูใกลกับโซนป�าสน
ซ่ึงจะสงกล่ินหอมหวานไปทั่วบริเวณ  
2. ทุงดอกทิวลิป(Tulip) หรือที่เรียกวาชวง Tulip World โดยจะบานในชวงฤดู
ใบไมผลิเชนกัน ชวงกลางเดือนถึงปลายเดือนเมษายน ตอจากทุงดอกนารซิสซัส มี
ดอกทิวลิปสีสันสดใสมากกวา 280,000 ตน จาก 220 สายพันธ  
3. ทุงดอกเนโมฟเลีย(Nemophila) หรือที่เรียกกันวาชวง Nemophila 
Harmony โดยจะบานตอจากดอกทิวลิปในฤดูใบไมผลิเหมือนกัน ต้ังแตปลาย
เดือนเมษายนจนถึงปลายเดือนพฤษภาคม จะเปนดอกไมสีฟ�า และน้ําเงิน ทําใหทุง
หญาสีเขียวกลายเปนสีฟ�าสวยงามแปลกตามาก เพราะหาชมไมไดงายนัก ซ่ึงถือได
วาเปนหน่ึงในไฮไลทของสวนแหงน้ี นอกจากน้ียังมีทุงดอก rapeseed สีเหลือง
สดท่ีจะบานพรอมกันดวย  
4. ทุงดอกโคเชีย(Kochia) หรือที่เรียกวาชวง Kochia Carnival ในฤดูใบไมรวง
ชวงปลายเดือนกันยายนถึงกลางเดือนตุลาคม โดยปกติตนโคเชียจะเปนไมพุมกลม
สีเขียวซ่ึงก็สวยงามอยูแลว แตพอถึงชวงฤดูใบไมรวงจะเปล่ียนสีเปนสีแดงสดก็ย่ิง
ทําใหท้ังสวยงามและแปลกตามากยิ่งขึ้น จกลายเปนไฮไลทหลักของสวนแหงน้ี ซ่ึง
ท่ีสวนฮิตาชิจะปลูกอยูบริเวณเนินเขา มิฮาราชิทั่วท้ังเนินทําใหเนินแหงน้ีจะเปล่ียน
จากสีเขียวเขม กลายเปนสีแดงสดในชวงเดือนตุลาคม พรอมกันน้ียังมีดอกคอ
สมอสหลากสีสันบานอยูใกลๆกันดวย 
 



 

 

จากน้ันนําทานชอปปم�ง ณ AMI PREMIUM OUTLET ซ่ึงภายในมี 100 รานคา
ของแบรนดท่ีมีคุณภาพ จากท้ังภายในประเทศและตางประเทศ ท่ีจะทําใหทาน
พอใจและมีความสุขไปกับการชอปปم�งสินคา การออกแบบคอนเซ็ปตของเอาทเล็ท
แหงน้ี คือ เปนเมืองชายฝم�งตะวันตกของอเมริกา ทานจะรูสึกสนุกไปกับการเดินช
อปปم�งและยังมีรานอาหารหลากหลายรูปแบบใหทานเดินเลือกซ้ือเลือกหาสินคา
ตามอัธยาศัย 
 

 

 

 

 

(ทุงดอกโคเชีย ชวงแรกจะเปนสีเขียวในชวงหนารอน หลังจากน้ันจะเปล่ียนเปนสี
แดงในชวงตนฤดูใบไมรวง และจากแดงเปนเหลือง น้ําตาลในชวงฤดูใบไมรวง 
ข้ึนอยูกับสภาพอากาศ) 

เท่ียง  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (6) 

นําทานนมัสการ พระใหญอุชิคุ ไดบุสสึ (Ushiku Daibutsu) (ไมรวมคาข้ึนลิฟท 
ทานละ 400 เยน) เปนพระพุทธรูปปางยืนท่ี
สูงที่สุดของประเทศญ่ีปุ�น และเคยเปนรูปปم�น
ที่สูงท่ีสุดในโลกท่ีถูกบันทึกไวโดยหนังสือ
บันทึกสถิติโลกกินเนสบุค (Guinness 
Book of world records) เม่ือป ค.ศ. 
1995 ดวยความสูงถึง 120 เมตร นําทาน
เดินทางสู AEON TOWN SHOPPING 
MALL ใหทานไดละลายเงินเยน ใหทานได
อิสระซ้ือสินคาทั่วไปของญ่ีปุ�น เชน ขนม, อาหารวาง, ของเลน, กระเป�า , รอง
เทา,เส้ือผา รวมถึงรานรอยเยน  



 

 

ค่ํา         อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย 
ท่ีพัก  NARITA HOTEL  หรือเทียบเทา 
วันที ่5 วัดนาริตะซัน ถนน NARITASAN OMOTESANDO – สนามบินนาริตะ 

สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ 
เชา      รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของ
โรงแรม (7) 
 นําทานเดินทางสู วัดนาริตะซันเปนวัด

ประจําเมืองนาริตะ ต้ังอยูบนเนินเขาใจ
กลางเมืองนาริตะ มีประวัติวากอต้ังในป 
940 ซ่ึงรวมๆแลวถือวาอยูมายาวนาน
เกินพันป แนนอนวาตัวอาคารไมใชของ
ด้ังเดิมจากพันปกอน ตัวอาคารแมจะถูกบูรณะและสรางใหมมาหลายคร้ังแลวแตก็
สวยงามมากๆและไดรับการบันทึกเปนมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศญ่ีปุ�น วัด
แหงน้ีศักด์ิสิทธ์ิมากโดยเฉพาะเร่ืองการขอพรใหปลอดภัย แคลวคลาดจากอุบัติเหตุ
ตางๆ หรือจะขอพรดานความรัก การงาน และเร่ืองทั่วไป จากน้ันใหทาน อิสระช
อปปم�งบริเวณถนนชอปปم�ง Naritasan Omotesando Street ที่เต็มไปดวย
รานอาหารและของฝากรานที่มากกวา 150 รานตลอดเสนทางไปยังศาลเจา 
เพลิดเพลินตากับอาหารและของฝากใหทานไดเลือกซ้ือสินคาของฝากเชน
ผลิตภัณฑจากปลาไหลเปนผลผลิตเฉพาะทองถ่ินท่ีนาล้ิมลองรสชาดของฝากข้ึนช่ือ
จากนาริตะ 

 สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบินนาริตะ  
13.25 น. ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายบินนกสกูต เที่ยวบินท่ี XW101 (ใชระยะเวลา

ในการเดินทางประมาณ 6.50 ช่ัวโมง)  พิเศษ !!!! บริการอาหารและน้ําด่ืมบน
เคร่ืองบิน 

19.05 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ 
 

โปรแกรมสามารถสลับปรับเปล่ียนไดโดยไมตองแจงลวงหนา 
** ปล. ไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเปนราคาพิเศษ ** 

ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปคนขับรถ และไกดทองถ่ิน (ถาม)ี 
ทานละ 1,500 บาท/ทริป  (ชําระที่สนามบินดอนเมืองในวันเช็คอิน) 



 

 

(คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อัตราคาบริการ 
วันเดินทาง ราคาผูใหญ เด็กอายุต่ํากวา 2 ป พักเด่ียว 
4-8 ก.ย. 2562  22,999 7,000 8,900 
5-9 ก.ย. 2562  22,999 7,000 8,900 
6-10 ก.ย. 2562  22,999 7,000 8,900 
11-15 ก.ย. 2562  22,999 7,000 8,900 
12-16 ก.ย. 2562  22,999 7,000 8,900 
13-17 ก.ย. 2562  22,999 7,000 8,900 
18-22 ก.ย. 2562  23,999 7,000 8,900 
19-23 ก.ย. 2562  23,999 7,000 8,900 
20-24 ก.ย. 2562  23,999 7,000 8,900 
25-29 ก.ย. 2562  23,999 7,000 8,900 
26-30 ก.ย. 2562  23,999 7,000 8,900 
27 ก.ย.-1 ต.ค. 2562  24,999 7,000 8,900 
2-6 ต.ค. 2562 28,999 7,000 8,900 
3-7 ต.ค. 2562 28,999 7,000 8,900 
4-8 ต.ค. 2562 28,999 7,000 8,900 
9-13 ต.ค. 2562 28,999 7,000 8,900 
10-14 ต.ค. 2562 30,999 7,000 8,900 



 

 

 
อัตราคาบริการรวม 

 คาต๋ัวเครื่องบินโดยสารช้ันประหยัด รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเช้ือเพลิง 
 คาที่พักหองคู (2-3 ทาน) ดังที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน 
 โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง)  
 คาอาหาร ดังที่ระบุในรายการ 
 คาเขาชม ดังที่ระบุในรายการ 
 คารถนําเท่ียว ดังที่ระบุในรายการ 
 คาประกันอุบัติเหตุในระหวางการเดินทาง วงประกันทานละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไข

ตามกรรมธรรม) 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 

 คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร 
เคร่ืองด่ืม คาซักรีด    คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ท่ีมิไดระบุในรายการ 

 คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญ่ีปุ�น กรณีประกาศใหกลับมาย่ืนรองขอวีซาอีกคร้ัง 
(เน่ืองจากทางญี่ปุ�นไดประกาศยกเวนการย่ืนวีซาเขาประเทศญ่ีปุ�นใหกับคนไทยสําหรับผูที่
ประสงคพํานักระยะส้ันในประเทศญ่ีปุ�นไมเกิน 15 วัน) **ถากรณีที่ทางรัฐบาลประกาศให
กลับมาใชวีซา ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายในการทํา 
วีซาเพ่ิม ทานละ 1,700 บาท** 

 หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ�นประกาศใหย่ืนวีซาตามเดิม ผูเดินทางจะตองจายเพ่ิม 
2,000 บาท สําหรับการย่ืนรองขอวีซา 

 คาธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป�าสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกวาที่สายการบินน้ันๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน 

11-15 ต.ค. 2562 30,999 7,000 8,900 
16-20 ต.ค. 2562 28,999 7,000 8,900 
17-21 ต.ค. 2562 28,999 7,000 8,900 
18-22 ต.ค. 2562 28,999 7,000 8,900 
19-23 ต.ค. 2562 30,999 7,000 8,900 
23-27 ต.ค. 2562 28,999 7,000 8,900 
24-28 ต.ค. 2562 28,999 7,000 8,900 
25-29 ต.ค. 2562 28,999 7,000 8,900 



 

 

 คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกต๋ัวเคร่ืองบินไป
แลว 

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

 คาทิปคนขับรถ และไกดทองถ่ิน(ถาม)ี ทานละ 1,500 บาท/ทริป ชําระที่สนามบินในวัน
เช็คอิน (คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน) 

 ภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จาย 3 % (กรณีตองการใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับ
ภาษี) 

 
เง่ือนไขการสํารองที่น่ัง 

 กรุณาจองลวงหนาอยางนอย 30 วันกอนการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมัดจํา 
15,000 บาท พรอมกับเตรียมเอกสารสงใหเรียบรอย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทําการ
จองแลว 

 การชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 30 วัน 
ทานควรจัดเตรียมคาทัวรใหเรียบรอยกอนกําหนด เน่ืองจากทางบริษัทตองสํารอง
คาใชจายในสวนของคาท่ีพักและต๋ัวเคร่ืองบิน มิฉะน้ันจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดย
อัตโนมัติ 

 หากทานที่ตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอ
เจาหนาท่ี กอนออกบัตรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดข้ึน รวมถึงการลาชาของสายการบินระหวางประเทศ 

 หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรค
ประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ช่ัวโมงติดตอกัน ทาน
และครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทางเปนหมู
คณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 

 ไมสามารถยกเลิกได เน่ืองจากเปนราคาโปรโมช่ัน และขอเก็บเงินท้ังหมด (แตสามารถเปล่ียน
ช่ือผูเดินทางไดตามกําหนดของแตละสายการบินกอน 7 วันของการเดินทาง) 

 
หมายเหตุ 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 5 วัน ในกรณีท่ีไมสามารถทํากรุปได
อยางนอย 30 ทาน ในกรณีน้ีบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวรอ่ืนใหถาตองการ 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัยจนไม



 

 

อาจแกไขได และจะไมรับผิดชอบใด  ๆในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือไดรับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความ
รับผิดชอบของหัวหนาทัวรและอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เชน การจราจร, การนัดหยุดงาน, ภัย
ธรรมชาติ, การจลาจลตางๆ  เปนตน 
 

ขอมูลเพ่ิมเติม เร่ืองต๋ัวเคร่ืองบิน 

ในการเดินทางเปนหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการเล่ือนวัน
เดินทางกลับ ทานจะตองชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบิน และบริษัททัวรเรียกเก็บ และการ
จัดที่น่ังของกรุป เปนไปโดยสายการบินเปนผูกําหนด ซ่ึงทางบริษัทฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซง
ได 

 

1.  ทางสายการบินมีน้ําหนักกระเป�าใหทานละ 20 กก. ตอ 1 เท่ียวการเดินทาง ทานใด
ประสงคจะซ้ือน้ําหนักเพ่ิมกรุณาแจงเจาหนาที่ ณ วันจองทัวร...อัตราคาสัมภาระตาม
รายละเอียด  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. หากลูกคาทานใดประสงคจะซื้อที่น่ังแบบ Super หรือ Stretch มีคาใชจายเพ่ิมเติม  
(โปรดแจงลวงหนากอน 7 วันทําการ)  
และไมอนุญาตใหเด็กทารกและผูพิการ น่ังท่ีน่ังแถวที่ 31H/31J/31K, 61A/61B/61C, 
61H/61J/61K 
 



 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
สายการบินจะจํากัดน้ําหนักสูงสุดไมเกิน 32 กิโลกรัมตอช้ิน  
** หมายเหตุ : ราคาเปนราคาอัพเดต ณ วันที่ 5 มี.ค.62 อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามกอนจอง ** 
 
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะส้ันในประเทศ
ญ่ีปุ�นไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ จะตองยื่น
เอกสารในข้ันตอนการตรวจเขาเมือง เพ่ือยืนยันการมีคุณสมบัติการเขาประเทศญ่ีปุ�น* ดังตอไปน้ี 

1. ต๋ัวเคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ�น (ทางบริษัทฯจัดการให) 
2. ส่ิงที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดข้ึนในระหวางที่พํานักในประเทศ

ญี่ปุ�นได (เชน เงินสด บัตรเครดิต เปนตน) 
3. ช่ือ ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีปุ�น (ทางบริษัทจัดการให) 
4. กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญ่ีปุ�น (ทางบริษัทฯ จัดการให) 

คุณสมบัติการเขาประเทศญ่ีปุ�น (สําหรับกรณีการเขาประเทศญ่ีปุ�นดวยมาตรการยกเวนวีซา) 
1. หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู ไมต่ํากวา 6 เดือน  



 

 

2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระทําในประเทศญ่ีปุ�นจะตองไมเปนส่ิงท่ีขัดตอกฎหมายและเขาขาย
คุณสมบัติการพํานักระยะส้ัน 

3. ในข้ันตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน 
4. เปนผูท่ีไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ปุ�น มิไดอยูในระยะเวลาของการถูก

ปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขายคุณสมบัติท่ีจะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ 
 
หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดท้ังหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและความ

เขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการข้ึนในกรณีที่มีผูรวมคณะ

ไมถึง 30 ทาน  
 ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับข้ึน

กอนวันเดินทาง  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจาก

สาเหตุตางๆ  
 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน

, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําส่ิงของผิด
กฎหมาย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาท
ของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง  

 เม่ือทานตกลงชาระเงินมัดจําหรือคาทัวรท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวา
ทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด 

 กรณีท่ีทานเปนอิสลาม ไมทานเน้ือสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาที่เปน
กรณีพิเศษ 

 รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกคร้ังหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซ่ึงอาจจะ
ปรับเปล่ียนตามที่ระบุในโปรแกรม  

 การจัดการเร่ืองหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปท่ีเขาพัก  โดยมีหองพัก
สําหรับผูสูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได โดยอาจจะขอเปล่ียนหองไดตามความประสงคของผูท่ีพัก 
ท้ังน้ีข้ึนอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได   

 กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยาง
นอย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะน้ันบริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได  



 

 

 มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังส้ินแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 

 ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับ
ตัวแทนตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไม
วาจะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อัน
เน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสาร
เดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

 กรณีตองการพักแบบ 3 ทาน ตอหองหรือหองแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple 
ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดหองใหเปนแบบ แยก 2 หอง คือ 1 หองพักคู และ 1 
หองพักเด่ียว โดยไมคาใชจายเพ่ิม  

 สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญ่ีปุ�น หรือ วันเสารอาทิตย รถ
อาจจะติด อาจทําใหเวลาในการทองเท่ียวและ ชอปปم�งแตละสถานท่ีนอยลง  โดยเปนดุลย
พินิจของมัคคุเทศก และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซ่ึงอาจจะขอความรวมมือจากผูเดินทาง
ในบางคร้ังที่ตองเรงรีบ เพ่ือใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม 

 เน่ืองจากการเดินทางทองเที่ยวในคร้ังน้ี เปนการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนใน
ตางประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธ์ิ ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน หรือ 
สวนใดสวนหน่ึงท่ีทานไมตองการไดรับบริการ หากระหวางเดินทาง สถานที่ทองเที่ยวใดที่ไม
สามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมสามารถคืน
คาใชจายไมวาสวนใดสวนหน่ึงใหทาน เน่ืองจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจาย
แบบเหมาจายไปลวงหนาทั้งหมดแลว 

 บริการน้ําด่ืมทานวันละ 1 ขวด ตอคนตอวัน เร่ิมในวันที่ 2 ของการเดินทาง ถึงวันที่ 3 ของ
การเดินทาง การบริการของรถบัสนําเที่ยวญ่ีปุ�น ตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ�น สามารถ
ใหบริการวันละ 10 ช่ัวโมง ในวันน้ันๆ มิอาจเพ่ิมเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปน
ผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ท้ังน้ีข้ึนอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆเปนหลัก 
จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนเวลาทองเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 

 กรณีพาสปอรตตางชาติท่ีตองการเดินทางไปกับทัวร **ผูเดินทางตองดําเนินการเช็คเร่ืองการ
ทําวีซาในการเขาประเทศญี่ปุ�นดวยตนเอง และหากมีคาใชจายเพ่ิมเติมผูเดินทางตอง
รับผิดชอบในสวนน้ันๆ ซึ่งหากวันเดินทางผูเดินทางไมไดขอวีซา จะถือวาเปนความผิดของผู
เดินทางเองและจะไมรับผิดชอบคาใชจายตางๆ 

 กรณีท่ีทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาใชจายที่
จะเกิดข้ึนตามมา และ จะไมสามารถคืนเงินคาทัวรท่ีทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวน
หน่ึง 



 

 

 หากวันเดินทาง เจาหนาท่ีสายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ 
หนังสือเดินทาง  
(พาสปอรต) ของทานชํารุดแมเพียงเล็กนอย เชน เปยกน้ํา ขาดไปหนาใดหนาหน่ึง มีหนาใด
หนาหน่ึงหายไป มีกระดาษหนาใดหนาหน่ึงหลุดออกมา มีรอยแยกระหวางสันของเลม
หนังสือเดินทาง เปนตน ไมวากรณีใดๆทั้งส้ิน ทางสายการบิน หรือ เจาหนาท่ีดานตรวจคน
ออก และ เขาเมือง มีสิทธ์ิไมอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังน้ันกรุณาตรวจสอบ และ 
ดูแล หนังสือเดินทางของทานใหอยูในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณา
ติดตอกรมการกงสุลกระทรวงการตางประเทศเพ่ือทําหนังสือเดินทางฉบับใหม โดยใชฉบับ
เกาไปอางอิง และ ยืนยันดวย พรอมกับแจงมาท่ีบริษัทเร็วท่ีสุด เพ่ือยืนยันการเปล่ียนแปลง
ขอมูลหนังสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาที่บริษัทเรียบรอยแลว กรณีที่ยังไมออกบัตร
โดยสาร ทานสามารถเปล่ียนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออกบัตรโดยสาร (ต๋ัวเคร่ืองบิน) 
เรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดข้ึนจริงทั้งหมด ซ่ึงโดย
สวนใหญต๋ัวเคร่ืองบินแบบกรุปจะออกกอนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ท้ังน้ีข้ึนอยูกับ
กระบวนการและข้ันตอนของแตละคณะ 

 กรณีท่ีทานไมผานดานตรวจคนออก หรือ เขาเมือง (หามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณีใดๆ
ท้ังส้ิน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคาใชจายใหไมวาสวนใดสวนหน่ึงทั้งส้ิน 

 
บริการเพ่ิมเติม Wifi เลนเน็ตชิว ชิว ตลอดทิป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

*เมื่อทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลวทางบริษัทฯ  
จะถือวาทานไดยอมรับเง่ือนไขขอตกลงท้ังหมดน้ีแลว* 


