
 

 

รหัสทัวร ZET1902199 

ทัวรญี่ปุ�น โตเกียว อิบารากิ ฟูจิ นาริตะ 5 วัน 3 คืน (XJ) 
พระใหญอุชิคุไดบุตสึ   ทุงหญาเซ็นโกคุฮาระ   บุฟเฟ�เตขาปูยักษ   ภูเขาไฟฟูจิ 
ศาลเจาโคมิตาเคะ   พิพิธภัณฑแผนดินไหว   อุโมงคเมเปم�ล   อิออน 
ถายรูปโตเกียวสกายทรี   วัดอาซากุสะ   ดิวต้ีฟรี   ชินจูกุ 
ชอปปم�งโกเทมบะอาทเล็ท   ออนเซน็ธรรมชาติ 

 



 

 

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

ประเทศ เคานเตอรสายการบิน AIR ASIA X เจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยให
การตอนรับ และอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน 

สายการบิน AIR ASIA X ใชเคร่ือง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ที่นั่ง 
จัดที่น่ังแบบ 3-3-3 มีบริการอาหารรอนเสิรฟทั้งขาไปและขากลับ 

(นํ้าหนักกระเป�า 20 กก./ทาน หากตองการซื้อนํ้าหนักเพ่ิม ตองเสียคาใชจาย) 

 
10.45 น. เหิรฟ�าสูเมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ�น โดยเที่ยวบินที่ XJ606 บริการอาหาร และ

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

เดียวกัน 
 
วันที่สอง นาริตะ - พระใหญอชิุคุ ไดบุตสึ - ชอปปم�งโกเทมบะ เอาตเล็ท - แวะเก็บภาพ

ประทับใจทุงหญาเซ็นโกคุฮาระ - อาบนํ้าแรธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ 
 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

จากน้ันนําทานเดินทางสู จังหวัดอิบารากิ เพื่อสักการะ พระใหญอุชิคุ ไดบุตสึ  
แหงเมืองอุชิคุ เปนพระพุทธรูปที่มีขนาดใหญมาก มีความสูงถึง 120 เมตร และยัง
ไดรับการบันทึกจากกินเนสบุควา เปนรูปปم�นพระพุทธรูปปางยืนที่หลอจากทอง
สัมฤทธิ์มีความสูงที่สุดในโลก พระพุทธรูปปางยืนน้ี สูงเปนอันดับ 3 ของโลกเลย
ทีเดียว อีกทั้งยังสามารถเขาไปเยี่ยมชมดานในของพระพุทธรูปไดดวย ซึ่งภายใน
รูปปم�นจะแบงออกเปน 5 ชั้น แตละชั้นของรูปปم�นจะมีการจัดแสดงที่แตกตางกัน



 

 

ออกไปคะ สามารถขึ้นลิฟท เพื่อไปยังจุดชมวิวที่ตั้ งอยูบริเวณหนาอกของ
พระพุทธรูป มีความสูงประมาณ 85 เมตร   ภายในบริเวณวัดยังยังสามารถเดิน
ชมสวนดอกไม และสวนสัตวขนาดเล็กที่มีทั้งกระรอก, กระตาย  เปนตน  ไมรวม
คาขึ้นลิฟท ทานละ  400 เยน 
 

 
 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

นําทานอิสระชอปปم�งสินคาแบรนดเนมชื่อดังที่  โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอาท
เล็ต แหลงรวมสินคานําเขาและสินคาแบรนดญี่ปุ�นที่ดังไปทั่วโลก พบกับคอล
เลคชั่ น เสื้ อ ผ า ให ม ล าสุ ด  อ าทิ  MK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, 
CYNTHIA ROWLEY ฯลฯ เลือกซื้ อกระเป� าแบรนด เนมยี่ห อดั งไดที่ ร าน 
BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, TUMOI, GAP, ARMANI ฯลฯ เลือกดู
เครื่องประดับ และนาฬิกาหรูอยาง TAG HEURE, AGETE, S.T.DUPONT, 
TASAKI, LONGINES ฯล ฯรอ ง เท าแฟ ชั่ น  HUSH PUPPIES, SCOTCH 
GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ 



 

 

จากน้ันนําทานเดินทางสู ทุงหญาเซ็นโกคุฮาระ เพื่อชมความสวยงามทาง
ธรรมชาติของ ดอกซูซูกิ เปนทุงหญาที่ติดอันดับหน่ึงในรอยของทิวทัศนดอกไมที่ดี
ที่สุดในคานากาวะ และยังเปนหน่ึงในหาสิบของจุดชมวิวที่เยี่ยมที่สุดโดยสามารถ
มองเห็นทุงหญาอันกวางใหญที่กลายเปนสีเหลืองทอง เสมือนขนนกพริ้วไสวเต็ม
ทุงยามแสงอาทิตยสาดสองใตทองฟ�าอันสดใส เปนอีกหน่ึงสถานที่ ที่ไมควรพลาด
ที่จะแวะมาเก็บภาพสวยๆ ไวเปนภาพประทับใจอีกดวย 

 

 
 
หมายเหตุ : กรณีทุงหญาเซ็นโกคุฮาระ ลวงหลนหมดแลว บริษัทขอสงวนวิทธิ์ขอ
สงวนสิทธิเ์ปลี่ยนโปรแกรมทัวร โดยนําทานเดินทางสู  สวนสันติภาพเฮวะโคเอน  
สถานที่ท่ีคุณสามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิไดอยางเต็มตาจากสวนแหงน้ี โดยดานบน
จะมีเจดียสีขาวทรงลังกา และบริเวณรอบเจดียใชวิธีเจาะชองหนาตางและมี
พระพุทธรูปประดิษฐานอยูท้ัง 4 ดานของเจดีย  จุดเดนของสวนนี้คือ รูปปم�นสิงห ที่
ไดรับมอบมาจากประเทศตางๆ ที่ นับถือศาสนาพุทธประดับอยู  ซึ่งถือเปน
สัญลักษณของผูพิทักษสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อแบบพุทธ 

พักที่  โรงแรม FUJI HAKONE LAND SCHOLE PLAZA หรือระดับเดียวกัน 



 

 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม *** ใหทานไดอิ่มอรอยกับ
ม้ือพิเศษที่มีขาปูยักษใหทานไดลิ้มลองรสชาติปูพรอมนํ้าจิ้มสไตสญี่ปุ�นอยางจุ
ใจ หลังอาหารใหทานไดผอนคลายกับการแชนํ้าแรธรรมชาติ เช่ือวาถาไดแช
นํ้าแรแลว จะทําใหผวิพรรณสวยงามและชวยใหระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึน้ 

 
วันที่สาม ภูเขาไฟฟูจิ (ช้ันที่ 5) - ศาลเจาโคมิตาเดะ - พิพิธภัณฑแผนดินไหว - อุโมงค

เมเปم�ล - อิออน 
 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

นําทานเดินทางสู ภูเขาไฟฟูจิ ที่ตั้งตระหงานอยูเหนือเกาะญี่ปุ�นดวยความสูง
3,776เมตร จากระดับน้ําทะเล นําทานขึ้นชมความงามกันแบบใกลชิด ยังบริเวณ 
“ชั้น 5” ของภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยูกับสภาพภูมิอากาศ) เพื่อชมทัศนียภาพโดยรอบ
ของภูเขาไฟที่ สามารถมอง เห็นทะเลสาบทั้งหากระจายอยูโดยรอบ ใหทานได
สัมผัสอากาศอันบริสุทธิ์บนยอดเขาฟูจิ ถายภาพที่ระลึก กับภูเขาไฟที่ไดชื่อวามี
สัดสวนสวยงามที่สุดในโลก ซึ่งเปนภูเขาไฟที่ยังดับไมสนิท และมีความสูงที่สุดใน
ประเทศญี่ปุ�น 

 
 



 

 

นอกจากน้ีดานหลังยังมี ศาลเจาโคมิตาเคะ ของศาสนาลัทธิชินโต เปนที่สัการะ
บูชาและอธิฐานขอพร อีกทั้งยังเปนที่สําหรับบวงสรวงทานเทนกุ โดยมีความเชื่อวา
ที่บริเวณโดยรอบของฟูจิซังชั้น 5 น้ี ถูกเรียกวา “สวนของทานเทนกุโดยมีความเชื่อ
วาที่น่ีมีทานเทนกุปกครองอยูน่ันเอง และยังวากันวา ศาลเจาแหงน้ีมีสมบัติของ
ทานเทนกุหลงเหลืออยูมากมาย อยางเชน ขวานขนาดใหญที่มีนํ้าหนักกวา 375 
กิโลกรัมตกอยูที่พื้นในสวน ซึ่งในสมัยกอนมีผูคนนิยมมาทดลองยกขวานน้ีกัน
มากมาย เปนตน 
 

 
 

 สําหรับทานที่หลงใหลในกลิ่นหอมกรุนของ
กาแฟน้ัน บริเวณดานหนาภูเขาไฟฟูจิมีคาเฟ�กาแฟ
ไวบริการทุกๆทานใหใชบริการไวดื่มดํ่ารสชาติ
กาแฟพรอมชมวิวภูเขาไฟฟูจิไดอยางเพลิดเพลิน 
หรือจะเลือกชอปปم�งของฝากผลิตภัณฑของภูเขาไฟ
ฟูจิซึ่งมีบริการอยูที่ภูเขาไฟฟูจิที่เดียวหาไมไดจากที่ไหนอีกแลว อาทิเชน โคคา โค
ลา ลายภูเขาไฟฟูจิ อันลิมิเต็ด , น้ําแรธรรมชาติภูเขาไฟฟูจิ เปนตน 

 



 

 

นําทานเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ EARTH QUAKE MUSEUM ที่จําลองเรื่องราว
ของภูเขาไฟฟูจิ และใหทานไดสัมผัสกับบรรยากาศของการจําลองเร่ืองราวเกี่ยวกับ
แผนดินไหวที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ�น จากน้ันอิสระใหทานไดเลือกซื้อของที่ระลึก
ตามอัธยาศัย 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
นําทานเดินทางชม อุโมงคใบเมเปم�ล โมมิจิ ไคโร เปนจุดชมใบไมเปลี่ยนที่สวยงาม
บริเวณทะเลสาบคาวากูชิโกะ ซึ่งมีตนเมเปم�ลอยูทั้ง 2 ฝم�งของคลองน้ําท่ีเปลี่ยนสีท้ัง
สีสมและสีแดง ใบที่แหงแลวก็จะรวงหลนลงทีค่ลองน้ํา ทําใหทั้งดานบนและ
ดานลางเต็มไปดวยใบเมเปم�ล จึงดูเหมือนกับเปนอุโมงคใบเมเปم�ลที่สวยงามมาก** 
ซึ่งโดยปกติอุโมงคใบเมเปم�ลจะเร่ิมบานในชวงปลายเดือนตุลาคม-ปลาย
พฤศจิกายนของทุกป (ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ)** 
 

 
 
หมายเหตุ: หากอุโมงคเมเปم�ล ใบไมเปลี่ยนสีไมมีแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ปรับโปรแกรมเท่ียว โดยนําทาน เดินทางสู หมูบานโอชิโนะฮัคไค ใหทานเจาะลึก



 

 

ตามหาแหลงน้ําบริสุทธิ์จากภูเขาไฟฟูจิ ที่เปนแหลงน้ําตามธรรมชาติตั้งอยูใน
หมูบานโอชิโนะ จ.ยามานชิ หรือพูดในทางกลับกันคือกลุมน้ําผุดโอชิโนะฮัคไค 
เพียงกาวแรกที่ยางเทาเขาไปในหมูบานก็สมัผัสไดถึงอากาศบริสุทธิ์ และไอเย็นจาก
แหลงน้ําธรรมชาติที่มีใหเห็นอยูทุกมุม โดยในบอน้ําใสแจวมีปลาหลากหลายพันธุ
แหวกวายอยางสบายอารมณ  แตขอบอกเลยวาน้ําแตละบอน้ันเย็นจับใจจน
แอบสังสัยวานองปลาไมหนาวสะทานกันบางหรือ เพราะอุณหภูมิในน้ําเฉลี่ยอยู
ที่ 10-12 องศาเซลเซียสนอกจากชมแลวก็ยังมีน้ําผุดจากธรรมชาติใหตักดื่มตาม
อัธยาศัย และที่สําคัญ หมูบานโอชิโนะยังเปนแหลงชอปปم�งสินคาโอทอปชั้นเยี่ยม
อีกดวย 
จากน้ันนําทานอิสระชอปปم�ง ณ หางสรรพสินคาขนาดใหญของนาริตะ หางฯ อิ
ออน จัสโก  ซื้อของฝากกอนกลับ อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม และ หากทานใด
หลงไหลในรสชาดของคิทแคทชาเขียวสามารถหาซื้อไดที่น่ีไดเลย **เพ่ือไมเปน
การเสียเวลาชอปปم�งอิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย**  

พักที่ โรงแรม MARROAD INTERNATIONAL NARITA HOTEL หรือระดับ
เดียวกัน 

 
วันที่สี่ ถายรูปโตเกียวสกายทรี – วัดอาซากุสะ – สวนโชวะคิแนน – ดิวตี้ฟรี –  ชินจู

กุ – สนามบินนาริตะ 
 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

นําทาน เก็บภาพประทับใจกับคูกับแลนดมารกแหงใหมของกรุงโตเกียว ณ ริม
แมนํ้าสุมิดะ หอคอยโตเกียวสกายทรี” (Tokyo Sky tree) หอสงสัญญาณ
โทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก  เปดใหบริการเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 โดย
หอน้ีมีความสูง 634 เมตร สรางดวยเทคนิคทางสถาปตยกรรมและวิศวกรรมอัน
ทันสมัย ในชวงที่ เกิดแผนดินไหวครั้งใหญหอคอยแหงน้ีไดพิสูจนให เห็นถึง
โครงสรางทางสถาปตยกรรมที่แข็งแรงทนทาน เพราะไมเกิดความเสียหายแมแต
นอย  

 



 

 

 
 

นําทานเดินทางสูโตเกียว นําทานชม วัดอาซากุสะ วัดที่เกาแกที่สุดในกรุงโตเกียว 
เขานมัสการขอพรจากพระพุทธรูปเจาแมกวนอิมทองคํา  นอกจากน้ันทานยังจะได
พบเก็บภาพประทับใจกับโคมไฟขนาดยักษที่มีความสูงถึง 4.5 เมตรซึ่งแขวนอยู
บริเวณประตูทางเขาวัด และยังสามารถเลือกซื้อเครื่องรางของขลังไดภายในวัด 
ฯลฯ  

 



 

 

หรือเพลิดเพลินกับ ถนนนาคามิเซ ถนนชอปปم�งที่มี ชื่อเสียงของวัด มีรานขายของ
ที่ระลึกมากมายไมวาจะเปนเครื่องรางของขลัง ของเลนโบราณ และตบทายดวย
รานขายขนมที่คนญี่ปุ�น มายังวัดแหงน้ีตองมาตอคิวกันเพื่อลิ้มลองกับรสชาดสุด
แสนอรอย  
 

 
นอกจากวัดอาสากุซะจะเปนวัดที่เกาแก

ของญี่ปุ�นแลว ถนนชอปปم�งนาคามิเซก็ยังเปน
ถนนชอปปم�งที่มีชื่อเสียงของวัดอีกดวยแลว
จะไมใหมีขนมขึ้นชื่อของวัดไดอยางไร ขนาด
องคจักรพรรดิ์ยังรับสั่งคนสนิทใหมาซื้อท่ีน่ี!!! 
เมนูน้ันก็คือ “เมลอนปง” เปนขนมปงแบบ
ดั้งเดิมของญี่ปุ�น บางคนอาจจะเขาใจผิดวาเปนขนมปงสอดไสเมลอน แตจริงๆแลว
คือขนมปงอบแลวยดานบนมีลายแตกๆ ซึ่งเหมือนผิวเมลอนของญี่ปุ�น เปนที่มา
ของช่ือ “เมลอนปง” น่ันเอง ซึ่งปกติก็จะหาทานไดทั่วไปแมกระทั่งในรานสะดวกซื้อ
ตางๆ แตที่ขึ้นชื่อก็ตองยกใหราน Asakusa Kagetsu-do ที่ขายเมลอนปงรส
ดั้งเดิมและซอฟครีมหลากรส ที่รานน้ีจะทําใหมๆอบเสร็จจากเตารอนๆ ขนมเม
ลอนปงจะกรอบนอกนุมใน หวานกําลังดซีึ่งเปนเมนูแนะนําท่ีมาถึงวัดอาซากุสะแลว
ตองลอง หามพลาดกันเลยทีเดียว 

เที่ยง อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 



 

 

จากน้ันนําทานเดินทางสู สวนโชวะคิเนน ถูกสรางขึ้นเพื่อเปนการเฉลิมฉลอง
ครบรอบ 50 ป ของจักรพรรดิโชวะ มีขนาดใหญถึง 16,300 เอเคอร ภายในแบง
โซนออกเปน 2-3 สวน โดยเชื่อมตอกันดวยเสนทางสําหรับเดินเทาและจักรยาน 
โดยทุกทานจะไดชมตนกิงโกะและตนเมเปم�ลลอมรอบสวนญี่ปุ�น ที่มีสีเหลืองอราม
และแดงอวดโฉมทั่วทั้งพื้นที่ (ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ) ซึ่งจะสวยงามมากในชวงใน
ฤดูใบไมรวง จึงเปนสถานที่ที่นิยมมักมาเดินเลนพักผอน, อานหนังสือ, ปคนิก, ทํา
บาบีคิว, ดูนก, ปم�นจักรยาน, พายเรือ, ออกกําลังกาย, และกิจกรรมอ่ืนๆ 
 

 
 
หมายเหตุ : กรณีใบแป�ะกวยไมเปลี่ยนสีหรือลวงหลนหมดแลว ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธเปลี่ยนโปรแกรมทัวร โดยนําทานเดินทางสู ศาลเจาเมจิ เปนศาลเจา
หลวงในศาสนาชินโต ที่สรางขึ้นเพื่ออุทิศและเปนที่สถิตวิญญาณขององคสมเด็จ
พระจักรพรรดิเมจิ ซึ่งเปนจักรพรรดิที่มีความสําคัญกับประเทศญี่ปุ�นยุคปจจุบัน
เปนอยางยิ่ง และไดรับความเคารพจากชาวญี่ปุ�นยุคปจจุบันมากที่สุด 
จากนั้นนําทานชอปปم�งสินคาเครื่องสําอางค อาหารเสริม เครื่องประดับคุณภาพดีที่
รานคาปลอดภาษี ณ ดิวตีฟรี  อิสระใหทานไดเลือกชอปปم�งยานดัง ยานชินจุกุ 
ใหทานไดเพลิดเพลินกับการจับจายซื้อสินคานานาชนิด ไดจากที่น่ี ไมวาจะเปน 
รานซานริโอะ รานขายเครื่องอิเลคทรอนิกส กลองถายรูปดิจิตอล นาฬิกา 



 

 

เครื่องสําอาง ตางๆ กันที่ ราน MATSUMOTO แหลงรวมเหลาบรรดา
เครื่องสําอางมากมาย อาทิ มารคเตาหู, โฟมลางหนา WHIP FOAM ที่ราคา
ถูกกวาบานเรา 3 เทา, ครีมกันแดดชิเซโด แอนเนสซาที่คนไทยรูจักเปนอยาง
ดี  และสินคาอื่น ๆ  หรือใหทานไดสนุกกับการเลือกซื้อสินคา แบรนดดังอาทิ 
LOUIS VULTTON, UNIQLO, ก ร ะ เ ป� า สุ ด ฮิ ต  BAO BAO ISSEY 
MIYAKE, เสื้อ COMME DES GARCONS, H&M หรือเลือกซื้อรองเทา 
หลากห ลายแบรนด ดั ง  อาทิ  NIKE, CONVERSE, NEW BALANCE, 
REEBOK ฯลฯ ไดที่ราน ABC MART **อิสระอาหารเย็นเพ่ือไมเปนการ
รบกวนเวลาชอปปم�ง**  ไดเวลาสมควรนําทานเดินทางสูสนามบินนาริตะเพ่ือ
เดินทางกลับสูกรงุเทพฯ 
 

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

อาหารและเคร่ืองดื่มบนเครื่อง 
 
 
 



 

 

วันที่หา  กรุงเทพฯ 
 
01.25 น. ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ 

 
** หากทานที่ตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร ,รถไฟ) 

กรุณาสอบถามทีเ่จาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการ 
ออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟลท 

หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ** 
** ขอขอบพระคุณที่เลือกใชบริการ ** 

 
 

อัตราคาบริการ ** บริการน้ําดื่มวันละ 1 ขวดในวันที่มีรายการทองเที่ยว** 
 

 
กําหนดการเดินทาง 

 

ผูใหญหองละ 
2-3 ทาน 

พักเด่ียว
เพ่ิม 

ราคาทัวรไม
รวมตั๋ว 

01 – 05 พฤศจิกายน 2562 25,999 8,000 16,999 
02 – 06 พฤศจิกายน 2562 25,999 8,000 16,999 
06 – 10 พฤศจิกายน 2562 24,999 8,000 15,999 
07 – 11 พฤศจิกายน 2562 24,999 8,000 15,999 
08 – 12 พฤศจิกายน 2562 25,999 8,000 16,999 
09 – 13 พฤศจิกายน 2562 24,999 8,000 15,999 
13 – 17 พฤศจิกายน 2562 24,999 8,000 15,999 
14 – 18 พฤศจิกายน 2562 25,999 8,000 16,999 
15 – 19 พฤศจิกายน 2562 24,999 8,000 15,999 
16 – 20 พฤศจิกายน 2562 25,999 8,000 16,999 
20 – 24 พฤศจกิายน 2562 24,999 8,000 15,999 
21 – 25 พฤศจิกายน 2562 25,999 8,000 16,999 
22 – 26 พฤศจิกายน 2562 25,999 8,000 16,999 
23 – 27 พฤศจิกายน 2562 25,999 8,000 16,999 



 

 

27 พ.ย. – 01 ธ.ค. 2562 24,999 8,000 15,999 
28 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2562 25,999 8,000 16,999 
29 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2562 25,999 8,000 16,999 
30 พ.ย. – 04 ธ.ค. 2562 25,999 8,000 16,999 

 
***คาบริการขางตน ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ และไกดนําเที่ยว ทานละ 1,500 บาท /

ทริป/ตอทาน*** 
** ราคาเด็กอายุไมถึง 2 ขวบ 10,000 บาท 

กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ในการคืนมัดจําทั้งหมด เนื่องจากทางบริษัทฯ ไดชําระคาตั๋วเครื่องบินเต็มใบใหกับ
สายการบินเปนที่เรียบรอย ยกเวนคาภาษีนํ้ามันที่ยังมิไดชําระ คาทัวรสวนที่เหลือ กรุณา
ชําระ 21 วันกอนการเดินทาง 
 
หมายเหตุ 1. ตั๋วเม่ือออกแลว ไมสามารถรีฟนดได อันเน่ืองจากเงื่อนไขของสายการบิน 
 2. คาทัวรไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเปนราคาโปรโมช่ัน 
 
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นใน
ประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพ่ือการทองเทีย่ว เย่ียมญาติ หรือ
ธุรกิจ จะตองย่ืนเอกสารในขัน้ตอนการตรวจเขาเมือง เพ่ือยืนยันการมีคุณสมบัติการเขา
ประเทศญี่ปุ�น* ดังตอไปนี ้
 
1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ�น ทางทัวรจัดเตรียมให 
2. สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นในระหวางที่พํานักใน

ประเทศญี่ปุ�นได (เชน เงินสด บัตรเครดิต) 
3. ช่ือ ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น (เชน คนรูจัก โรงแรม 

และอืน่ๆ) ทางทัวรจัดเตรียมให 
4. กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น ทางทัวรจัดเตรียมให 

 



 

 

อัตราคาบริการนี้รวม 
 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ    

 คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี 
 คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระทานละไมเกิน 20 กก.  
 คารถรับ-สง และนําเท่ียวตามรายการ 
 คาท่ีพักตามที่ระบุในรายการ พักหองละ 2 ทาน  
 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ  
 คาอาหารตามมือ้ท่ีระบุในรายการ    
 คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง  
 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตาม
กรมธรรม) 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
 คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ปุ�น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับ

คนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน) **ถากรณีที่ทางรัฐบาล
ประกาศใหกลับมาใชวีซา      ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายในการทําวีซาเพิ่ม ทานละ 
1,700 บาท** 

 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คา
โทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องด่ืมท่ีสั่ง
เพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ) 

 คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 1500 บาท /ทริป/ตอทาน 
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 
 คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ปุ�น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับ

คนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน) 
 
 
 
 
 



 

 

เงื่อนไขการชําระคาบริการ 
1. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินมัดจําเปนเงินจํานวน 10,000 บาทตอทานเพื่อ

สํารองที่น่ัง  
2. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือทั้งหมดกอนวันเดินทางอยาง

นอย 21 วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายใน
กําหนด รวมถึงกรณี เช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆ ใหถือวา
นักทองเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวรนั้นๆ 

3. การติดตอใดๆ 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
ในปน้ันๆถือวาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง 

นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผูมีชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือเดินทางมา
เซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพื่อแจงยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปน
ลายลักษณอักษร ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ 

2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเท่ียวหรือเอเจนซี่ (ผู
มีชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงิน
คืนที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพื่อทําเรื่องขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบ
อํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ 
และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงิน
คาบริการดังน้ี 
2.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของ

คาบริการที่ชําระแลว ***ในกรณีที่วันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ ตอง
ยกเลิกการเดินทางไมนอยกวา 30 วนั 

2.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของ
คาบริการที่ชําระแลว 



 

 

2.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมด 
ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเน่ืองในการ
เตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองที่น่ังตั๋วเครื่องบิน การจองที่
พักฯลฯ 

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

4. การติดตอใดๆ 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
ในปน้ันๆถือวาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถึง 15 คน  
 
เงื่อนไขและขอกําหนดอื่นๆ 

1. ทัวรนี้สําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน 
2. ทัวรน้ีเปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการ

ไมวาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะ
ไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทาน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทาง
นอยกวา 15 ทาน โดยจะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย 7 
วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา  และอยางนอย 10 วันกอนการเดินทาง
สําหรับประเทศที่มีวีซา  แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพ่ิมจาก
การที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาท่ีทางบริษัทกําหนดเพ่ือใหคณะเดินทางได  ทาง
เรายินดีที่จะใหบริการตอไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ 
นามสกุล คํานําหนาชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ใน
กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษัทพรอมการ
ชําระเงินมัดจํา 



 

 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม 
เพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่
เดินทาง ทั้งน้ี บรษิัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเที่ยวสวนใหญเปนสําคัญ 

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

7. อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัท
เสนอราคา ดังน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มี
การเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีเชื้อเพลิง 
คาประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ  

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทน
บริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมอํีานาจของบริษัทกํากับเทาน้ัน  

 
ขอแนะนํากอนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 

100 มิลลิลิตรตอชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่ง
มีซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย 
อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทาน้ัน ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาที่กําหนด
จะตองใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน  

2. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตอง
ใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน  

3. ประเทศญี่ปุ�น มีกฎหมายหามนําผลิตภัณฑที่ทํามาจากพืช และเน้ือสัตวทุกชนิดเขาประเทศ 
เชน ผัก ผลไมสด  ไข เน้ือสัตว ไสกรอกฯ เพื่อเปนการป�องกันโรคติดตอที่จะมาจากสิ่งเหลาน้ี 
หากเจาหนาท่ีตรวจพบ จะตองเสียคาปรับในอัตราท่ีสูงมาก 

  
 
 


