
 

 

รหัสทัวร ZET1903050 

ทัวรญี่ปุ�น อิบารากิ ฟูจิ นาริตะ 5 วัน 3 คืน (XJ) 
วัดนาริตะ   พระใหญอุชิคุไดบุตสึ   เอมิพรีเมี่ยมเอาทเล็ท   อาบน้ําแรธรรมชาติ 
บุฟเฟ�ตขาปูยักษ   ลานสกีฟูจิเท็น   พพิิธภัณฑแผนดินไหว 
หมูบานโอชิโนะฮัคไค   เทศกาลประดับไฟหมูบานโตเเกียวเยอรมัน 

ถายรูปโตเกียวสกายทรี   วัดอาซากุสะ   ดิวต้ีฟรี   ชินจูกุ   โอไดบะ 

 



 

 

วันแรก  กรุงเทพฯ – สนามบนิดอนเมือง – 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 ทีน่ั่ง 
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 หรือระดับ

เดียวกัน 
 
วันที่สอง นาริตะ - วัดนาริตะ - พระใหญอุชิคุ ไดบุตสึ - เอมิ พรีเม่ียม เอาทเล็ต - 

อาบนํ้าแรธรรมชาต ิ+ ทานขาปูยักษ 
 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

นําทานชม วัดนาริตะซัง ตั้งอยูบนเนินเขากลางเมืองนาริตะ วัดที่ไดรับความ
ศรัทธาอยางสูงโดยเฉพาะอยางยิ่งในวันขึ้นปใหมจะคลาคลํ่าไปดวยผูคนที่มาขอพร
สิ่งศักดิ์สิทธิ์นับแสนเพื่อขอพรจากหลวงพอ “ฟุโดเมียว” อันศักดิ์สิทธิ์เลือกซื้อ 
“เครื่องราง” หรือ “ฮู” ตางๆ รวมทั้งสินคาที่ระลึกตางๆ ในราคายอมเยา  
 



 

 

 
 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

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 
 



 

 

 
 

หลังจากน้ันใหทานไดชอปปم�งสินคาแบรนดเนมชื่อดังที่ เอมิ พรีเม่ียม เอาท
เล็ต แหลงรวมสินคานําเขาและสินคาแบรนดญี่ปุ�นที่ดังไปทั่วโลก กวา  150 ราน 
อาทิเชน COACH, GAP, SAMSONITE, RAYBAN เลือกดูเครื่องประดับ และ
นาฬิกาหรูอยาง CITIZEN, G-SHOCK, FOSSIL, SEIKO ฯลฯ รองเทาแฟชั่น 
ADIDAS, NIKE, ABC MART, PUMA, REEBOK, TIMBERLAND ฯลฯ  อีก
ทั้งยังมีรานอาหารใหทานไดเลือกชิม เลือกลิ้มลอง มากกวา  20 รานใหเลือกไม
วาจะเปน อาหารญี่ปุ�น ราเม็ง อาหารจีน หรือแมกระทั่งพิซซา   

พักที่  โรงแรม FUJI HAKONE LAND SCHOLE PLAZA หรือระดับเดียวกัน 
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม *** ใหทานไดอิม่อรอยกับ

ม้ือพิเศษที่มีขาปูยักษใหทานไดลิ้มลองรสชาติปูพรอมนํ้าจิ้มสไตสญี่ปุ�นอยางจุ
ใจ หลังอาหารใหทานไดผอนคลายกับการแชนํ้าแรธรรมชาติ เช่ือวาถาไดแช
นํ้าแรแลว จะทําใหผิวพรรณสวยงามและชวยใหระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น 

 
 
 
 



 

 

วันที่สาม ลานสกีฟูจิเท็น  - พิพิธภัณฑแผนดนิไหว - หมูบานโอชิโนะฮัคไค - ชม
เทศกาล Illuminations  ณ หมูบานเยอรมัน 

 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

นําทานสนุกกับกิจกรรมกลางแจงทามกลางหิมะ ณ ลานสกี ฟูจิเท็น ใหทานได
เพลิดเพลินกับการเลนไมกระดานเลื่อนไดตามอัธยาศัย ณ ดินแดนแหงน้ีที่ซึ่งเปน
สวนสนุกขนาดใหญ มีกิจกรรมนอกเหนือจากการเลนสกีมากมาย เปนลานสกีที่มี
ชื่อเสียงและมีฉากหลังเปนภูเขาไฟฟูจิที่สวยงามทานจะไดสนุกกับลานหิมะขาว
โพลน ทานที่สนใจจะเชาอุปกรณเครื่องเลนสามารถติดตอหัวหนาทัวรลวงหนา 
ราคาน้ีไมรวมคาเชาอุปกรณเครื่องเลนสกี สโนวสเลด หรือครูฝก ประมาณ 5000 
เยน (ลานสกีจะเปดใหบริการหรือไม ขึ้นอยูกับสภาพภูมิอากาศ) 
 

 
 

(หมายเหตุ: ในกรณีที่ ลานสกีเขาไมไดเนื่องจากสภาพอากาศ  บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์เปลี่ยนโปรแกรมทัวรเปน ภูเขาไฟฟูจิ ที่ตั้งตระหงานอยูเหนือเกาะ
ญี่ปุ�นดวยความสูง3,776เมตร จากระดับน้ําทะเล นําทานขึ้นชมความงามกันแบบ
ใกลชิด ยังบริเวณ “ชั้น 5” ของภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยูกับสภาพภูมิอากาศ) เพื่อชม
ทัศนียภาพโดยรอบของภูเขาไฟที่ สามารถมอง เห็นทะเลสาบทั้งหากระจายอยู
โดยรอบ ใหทานไดสัมผัสอากาศอันบริสุทธิ์บนยอดเขาฟูจิ ถายภาพที่ระลึก กับ



 

 

ภูเขาไฟท่ีไดชื่อวามีสัดสวนสวยงามที่สุดในโลก ซึ่งเปนภูเขาไฟที่ยังดับไมสนิท และ
มีความสูงที่สุดในประเทศญี่ปุ�น 
นําทานเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ EARTH QUAKE MUSEUM ที่จําลองเรื่องราว
ของภูเขาไฟฟูจิ และใหทานไดสัมผัสกับบรรยากาศของการจําลองเร่ืองราวเกี่ยวกับ
แผนดินไหวที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ�น จากน้ันอิสระใหทานไดเลือกซื้อของที่ระลึก
ตามอัธยาศัย 
 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 

จากน้ันนําทานเดินทางสู หมูบานโอชิโนะฮัคไค ใหทานเจาะลึกตามหาแหลงน้ํา
บริสุทธิ์จากภูเขาไฟฟูจิ ที่เปนแหลงน้ําตามธรรมชาติตั้งอยูในหมูบานโอชิโนะ จ.ยา
มานชิ หรือพูดในทางกลับกันคือกลุมน้ําผุดโอชิโนะฮัคไค เพียงกาวแรกที่ยางเทา
เขาไปในหมูบานก็สัมผัสไดถึงอากาศบริสุทธิ์ และไอเย็นจากแหลงน้ําธรรมชาติที่มี
ใหเห็นอยูทุกมุม โดยในบอน้ําใสแจวมีปลาหลากหลายพันธุแหวกวายอยางสบาย
อารมณ  แตขอบอกเลยวาน้ําแตละบอน้ันเย็นจับใจจนแอบสังสัยวานองปลาไม
หนาวสะทานกันบางหรือ เพราะอุณหภูมิในน้ําเฉลี่ยอยูที่ 10-12 องศาเซลเซียส
นอกจากชมแลวก็ยังมีน้ําผุดจากธรรมชาติใหตักดื่มตามอัธยาศัย และที่สําคัญ 
หมูบานโอชิโนะยังเปนแหลงชอปปم�งสินคาโอทอปชั้นเยี่ยมอีกดวย 
 

 



 

 

จากน้ันนําทานเดินทางชมแสงสีของงานประดับไฟ หรือ Illuminations สุด
อลังการที่จัดขึ้นกันอยางยิ่งใหญเปนประจําทุกป  หมูบานเยอรมันแหงโตเกียว  โดย
งานประดับไฟชวงฤดูหนาว ที่จัดเปนประจําทุกปในชวงฤดูหนาว โดยเราจะไดเหไฟ 
LED หลากเฉดสีกวา 3 ลานดวงสองสวางระยิบระยับอยูทั่วพื้นที่ราวกับเปนดินแดน
ในเทพนิยายเลยเปนงานประดไฟฤดหนาวสุดยิ่งใหญอลังการจนไดชื่อวาเปน 1 ใน 10 
งานประดับไฟที่สวยที่สุดในญี่ปุ�น และยังเปน 1 ใน 3 การประดับประดาไฟที่ยิ่งใหญ
ที่สุดในภูมิภาคตะวันออก ** อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย ** 
 

 
 
 
พักที่ โรงแรม MARROAD INTERNATIONAL NARITA HOTEL หรือระดับ

เดียวกัน 
 
วันที่สี่ ถายรูปโตเกียวสกายทรี – วัดอาซากุสะ – ดิวตี้ฟรี –  ชินจูกุ - โอไดบะ – 

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 เกิดแผนดินไหวครั้งใหญหอคอยแหงน้ีไดพิสูจนใหเห็นถึง
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 หวานกําลังดีซึ่งเปนเมนูแนะนําที่มาถึงวัดอาซากุสะแลว
ตองลอง หามพลาดกันเลยทีเดียว 

เที่ยง อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
จากน้ันนําทานชอปปم�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 
หลากหลายแบ รนด ดั ง  อาทิ  NIKE, CONVERSE, NEW BALANCE, 
REEBOK ฯลฯ ไดที่ราน ABC MART  
 



 

 

 
 

นําทานเดินทางสู เมืองโอไดบะ เปนเมืองที่เกิดจากการนําขยะมาถมทะเลจน
กลายเปนเกาะขนาดใหญบริเวณอาวโตเกียวเพื่อประโยชนในการป�องกันประเทศ 
แตปจจุบันโอไดบะไดกลายมาเปนเขตเศรษฐกิจอีกแหงของประเทศ เน่ืองจากเต็ม
ไปดวยรานคากวา 150 ราน โซนอาหาร หางสรรพสินคา และอ่ืนๆ อีกมากมาย 
นอกจากน้ันยังเต็มไปดวยสถานที่ทองเที่ยวหลากหลายดวยฝมือของมนุษย ไมวา
จะเปนสะพานสายรุง เปนตน สวนการเดินทางมาที่น่ีก็สะดวกสบาย จึงไมแปลก
หากที่น่ีคือสถานที่ทองเที่ยวสุดฮิตของนักทองเที่ยวทั้งในและตางประเทศ  
 



 

 

 
และในบริเวณใกลกันทานสามารถเดินไปถายภาพคูกับแลนดมารคเทพีเสรีภาพที่
โอไดบะ ซึ่งตั้งอยูบริเวณใกลเคียงหางใน  AQUA CITY Odaiba โดยมีวิว
ทิวทัศนตัดกับสะพานสายรุงอยางสวยงาม ซึ่งเทพีเสรีภาพน้ันทางการฝร่ังเศสไดสง
ใหกับทางญี่ปุ�น เน่ืองในโอกาสฉลองความสัมพันธอันยาวนาน กวา 3 ศตวรรษ
ระหวางญี่ปุ�นกับฝร่ังเศส ในป ค.ศ.1998 จนเมื่อถึงเวลานํากลับไดมีการขอรองไป
ยังรัฐบาลฝรั่งเศสวาอยาขนกลับเลย แตรัฐบาลฝรั่งเศสน้ันมีความจําเปนที่จะตอง
ขนกลับเพราะเปนตัวตนแบบของเทพีเสรีภาพที่นิวยอรก จึงไดสรางเทพีเสรีภาพตัว
ปจจุบันน้ีซึ่งมีขนาดใหญกวาตัวตนแบบแตก็ยังเล็กกวาเทพีเสรีภาพที่ตั้งอยูที่
นิวยอรก และสงมาใหในป ค.ศ.2000 น่ันเอง ดังน้ันเทพีเสรีภาพที่โอไดบะน้ัน
ไมใชของที่ทําจําลองขึ้นมา แตเปนของแทแนนอนจากฝรั่งเศส **อิสระอาหารคํ่า
ตามอัธยาศัย** 
 



 

 

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

อาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง 
 
วันที่หา  กรุงเทพฯ 
 
01.25 น. ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ 

 
** หากทานที่ตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร ,รถไฟ) 

กรุณาสอบถามที่เจาหนาท่ีทุกครั้งกอนทําการ 
ออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟลท 

หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ** 
** ขอขอบพระคุณที่เลือกใชบริการ ** 

 
 



 

 

อัตราคาบริการ ** บริการน้ําดื่มวันละ 1 ขวดในวันที่มีรายการทองเที่ยว** 
 

 
กําหนดการเดินทาง 

 

ผูใหญหองละ 
2-3 ทาน 

พักเด่ียว
เพ่ิม 

ราคา
ทัวรไม
รวมตั๋ว 

04 – 08 ธันวาคม 2562 26,999 8,000 16,999 
05 – 09 ธนัวาคม 2562 29,999 8,000 19,999 
06 – 10 ธันวาคม 2562 29,999 8,000 19,999 
07 – 11 ธันวาคม 2562 29,999 8,000 19,999 
08 – 12 ธันวาคม 2562 26,999 8,000 16,999 
11 – 15 ธันวาคม 2562 25,999 8,000 15,999 
12 – 16 ธันวาคม 2562 28,999 8,000 18,999 
13 – 17 ธันวาคม 2562 28,999 8,000 18,999 
14 – 18 ธันวาคม 2562 28,999 8,000 18,999 
15 – 19 ธันวาคม 2562 25,999 8,000 15,999 
18 – 22 ธันวาคม 2562 25,999 8,000 15,999 

28 ธ.ค. 62 – 01 ม.ค. 63 35,999 8,000 22,999 
29 ธ.ค. 62 – 02 ม.ค. 63 35,999 8,000 22,999 
30 ธ.ค. 62 – 03 ม.ค. 63 35,999 8,000 22,999 

 
***คาบริการขางตน ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ และไกดนําเที่ยวทานละ 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 ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยว เย่ียมญาติ หรือ
ธุรกิจ จะตองย่ืนเอกสารในขัน้ตอนการตรวจเขาเมือง เพ่ือยืนยันการมีคุณสมบัติการเขา
ประเทศญี่ปุ�น* ดังตอไปนี ้
 
1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ�น ทางทัวรจัดเตรียมให 
2. สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นในระหวางที่พํานักใน
ประเทศญี่ปุ�นได (เชน เงินสด บัตรเครดติ) 
3. ช่ือ ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น (เชน คนรูจัก โรงแรม 
และอืน่ๆ) ทางทัวรจัดเตรียมให 
4. กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น ทางทัวรจัดเตรียมให 

อัตราคาบริการน้ีรวม 
 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ    
 คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี 
 คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระทานละไมเกิน 20 กก.  
 คารถรับ-สง และนําเที่ยวตามรายการ 
 คาท่ีพักตามที่ระบุในรายการ พักหองละ 2 ทาน  
 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ  
 คาอาหารตามมื้อท่ีระบุในรายการ    
 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 รวมถึงคาอาหารและเครื่องด่ืมที่ส่ัง
เพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ) 

 คาทิปคนขับรถ และไกดนําเที่ยวทานละ 1500 บาท /ทริป/ตอทาน 
 คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 
 คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ปุ�น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับ

คนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ�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. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิ2กการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง 

นักทองเท่ียวหรือเอเจนซี่(ผูมีชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือเดินทางมา
เซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพื่อแจงยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปน
ลายลักษณอักษร ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ 



 

 

2. กรณีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน 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 วัน 

2.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของ
คาบริการที่ชําระแลว 

2.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมด 
ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเน่ืองในการ
เตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเท่ียว 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

ไมวาบางสวนหรือท้ังหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะ
ไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือท้ังหมดใหแกทาน 



 

 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทาง
นอยกวา 15 ทาน โดยจะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย 7 
วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา  และอยางนอย 10 วันกอนการเดินทาง
สําหรับประเทศที่มีวีซา  แตหากทางนักทองเท่ียวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพ่ิมจาก
การที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได  ทาง
เรายินดีที่จะใหบริการตอไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ 
นามสกุล คํานําหนาช่ือ เลขที่หนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ใน
กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษัทพรอมการ
ชําระเงินมัดจํา 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม 
เพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่
เดินทาง ทั้งน้ี บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเที่ยวสวนใหญเปนสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้น
ของนักทองเท่ียวที่มิไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท 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 การเปลี่ยนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทน
บริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทาน้ัน  

 
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 เพ่ือเปนการป�องกันโรคติดตอที่จะมาจากสิ่งเหลาน้ี 
หากเจาหนาท่ีตรวจพบ จะตองเสียคาปรับในอัตราท่ีสงูมาก 

  
 
 


