
 

 

รหสัทวัร  GS2000336 
ทัวรญี่ปุ�น โตเกียว ชมทิวลิป เทศกาลสงกรานต  5 วัน 3 คืน (XJ) 
โตเกียว (นาริตะ) – คามะคุระ- พระใหญไดบุตสึ  
วัดกวนอิม - โกเทม็บะ เอาทเล็ท 
(พิเศษ !! เมนูบุฟเฟตขาปูยกัษไมอั้น !! และ อาบน้ําแร ออนเซ็น!)   
ภูเขาไฟฟูจิ ช้ัน 5  – พิพทิธภัณฑแผนดินไหว 
สวนสนุกฟูจ ิQ (น่ังฟรี! ชิงชาสวรรค) 
ชมความงามเทศกาลดอกทวิลิป - นาริตะ  
ตลาดปลาซกิึจิ – วัดอาสากุสะ – ชิบูยา  – ช็อปปم�งชินจกุ ุ
 

 
 



 

 

บินดวยสายการบิน แอรเอเชียเอ็กซ (XJ) : ขึ้นเครื่องทีส่นามบินดอนเมือง (DMK) 
XJ 600 DMK(กรุงเทพ) - NRT(นาริตะ) 23.50 – 08.00 
XJ 601 NRT(นาริตะ) - DMK(กรุงเทพ) 09.15 – 14.00 

**โหลดกระเป�าสมัภาระโดยน้ําหนักไมเกิน 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึ้นเคร่ืองบินไดน้ําหนักไมเกิน 7 
ก.ก. ** 
 
DAY 1 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)   
20.30น.  คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาต ิดอนเมือง กรงุเทพฯ อาคารผูโดยสาร

ระหวางประเทศ อาคาร 1 ช้ัน 3 เคานเตอรเช็คอิน หมายเลข 4 สายการบนิ Air Asia 
X โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ อํานวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการ
เช็คอิน และ หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพือ่เตรียมความพรอมกอนออกเดินทาง ขอควร
ทราบ : ประเทศญี่ปุ�นไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสตัว พืช ผกั ผลไม เขา
ประเทศ หากฝ�าฝน จะมีโทษปรับและจบั ทัง้น้ีขึ้นอยูกับดุลพินิจของเจาหนาที่ศุลกากร 
ดานตรวจคนเขาเมือง 

23.50น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาต ินารติะ ประเทศญีปุ่�น โดยสายการบิน Air 
Asia X เที่ยวบินที่ XJ 600  

                          ** ไมมบีริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ใชเวลาบินโดยประมาณ 6 
ช่ัวโมง ** 

 
DAY 2 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)- โตเกียว (นารติะ) – คามะครุะ- พระใหญไดบุตส ึ- วัด
กวนอิม  - โกเท็มบะ เอาทเล็ท(พิเศษ !! เมนูบุฟเฟตขาปูยักษไมอ้ัน !! และ อาบน้ําแร ออนเซ็น!)   
08.00น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาตินารติะ ประเทศญีปุ่�น  
(ตามเวลาทองถิน่เร็วกวาเมืองไทยประมาณ 2 ช่ัวโมง)  
หลังผานขั้นตอนการตรวจหนังสอืเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบรอย  
KAMAKURA  นําทานเดินทางสู เมืองคามาคุระ เปนเมืองหลวงเกาของญี่ปุ�น เมืองทีอ่ยูติดกบัทะเล

ซึ่งอยูไมไกลจากโตเกียว มาเที่ยวไดงายๆหางจากโตเกียวประมาณ 1 ช่ัวโมงเทาน้ัน เมอืง



 

 

ทองเที่ยว ถกูขนานนามวาเปน เมืองเกียวโตตะวันออก (Kyoto of Eastern Japan) 
เน่ืองจากมีวดั ศาลเจา และสถานที่ทางประวัติศาสตรอยูหลายแหง 

 
GREAT BUDDHA OF KAMAKURA นําทานชม พระใหญแหงคามาคุระ เปนสัญลักษณของเมือง

คามาคุระ มคีวามสงูถงึ 13.5 เมตร ซึ่งเปนรูปปم�นพระที่สูงเปนอันดับสองของญี่ปุ�น รองจาก
พระใหญทีว่ัดโทไดจิ เมอืงนารา พระใหญแหงคามาคุระน้ันต้ังอยูที่ วดัโคโตคุอนิ ดิมทอีงค
พระจะประดิษฐานอยูภายในอาคารวดั แตเมื่อประมาณศตวรรษที่ 14 และ 15 อาคารของวดั
หลายสวนไดถูกพายุไตฝุ�นทาํลายลง ทาํใหเหลือแตองคพระใหญต้ังอยูโดยไมไดสรางอาคาร
ขึ้นมาครอบใหม 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  



 

 

 
HASEDERA OF KAMAKURA  นําทานเดินทางสู วัดกวนอิมฮาเสะเดอระ  เปนวัดพทุธทีม่ี

ความสําคญัในเมอืงคามาครุะ สิง่ศกัด์ิสิทธิในวัดน้ีเปนรูปปم�นเจาแมกวนอิมสีทองที่ม ี11 หนา 
ในแตละหนาจะเปนรูปเทพธดิา ตัวรูปปم�นทําจากไมแกะสลักมคีวามสูงถงึ 9.18 เมตร ซึ่งเปน
หน่ึงในรูปปم�นแกะสลักที่ใหญที่สุดในญี่ปุ�น พื้นที่ของวดัต้ังอยูบนเนินเขา มีสวนญีปุ่�น บอปลา
คารฟอยูในบริเวณวัด และที่ดานบนของวดัเปนที่ขายอาหาร และเปนระเบียงยืน่ออกไป จะ
มองเห็นวิวบานเรือนและวิวทะเลของเมืองคามาคุระ 

GOTEMBA PERMIUM OUTLETS โกเทม็บะ พรีเม่ียม เอาทเล็ท ศูนยรวมสินคาแบรนดเนมทั้ง 
Street Brand และ Hi-End Brand ที่ยิ่งใหญ ใหทานไดอิสระชอปปم�งอยางจุใจ เชน 
MICHEL KLEIN, MORGAN ,  

 ELLE , CYNTHIA ROWLEY , DIFFUSIONE TESSILE , BALLY, PRADA , GUCCI 
, DIESEL ,TUMI , GAP , ARMANY ,TAG HEUER , AGETE , S.T.DUPONT , 
TASAKI , LONGINES , HUSH PUPPIES , SCOTCH GRAIN , SKECHERS, 
HOGAN , AIGLE , BANDAI ASOBI,HAKKA KIDSเปนตน 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ ! เมนูบุฟเฟตขาปูยักษไมอั้น 
พักที่       FUJI SAN HOTEL , FUJI หรือเทียบเทา   

จากน้ัน อสิระใหทานไดผอนคลายกับการแชน้ําแร ออนเซ็นธรรมชาติ ซึ่งชาวญี่ปุ�นมี
ความเช่ือวาหากไดแชน้ําแรออนเซ็น ธรรมชาตน้ีิแลว จะทําใหผิวพรรณเปลงปลัง่ 
สวยงาม และชวยใหระบบการหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น 



 

 

 
DAY 3 ภูเขาไฟฟูจิ ช้ัน 5  – พิพิทธภณัฑแผนดนิไหว – สวนสนุกฟูจิ Q (น่ังฟรี! ชิงชา
สวรรค)–  ชมความงามเทศกาลดอกทิวลิป - นาริตะ  
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 
Mount Fuji นําทานเดินทางสู ฟูจิยามา ฟูจซิัง หรือ ที่เรารูจกักนัทั่วไปในนามของ ภูเขาไฟฟูจิ ต้ังอยู

ระหวาง จ.ชิซึโอกะ และ จ.ยามานาชิ ภูเขาทีม่คีวามสูงเหนือจากระดับน้ําทะเล 3,776 เมตร 
ภูเขาทีม่ีช่ือเสียงและเปนที่รูจักไปทั่วโลกในเร่ืองความสวยงามที่ธรรมชาติไดมอบมาใหอยาง



 

 

ลงตัว และยังถือวาเปนสัญลักษณหน่ึงของประเทศญี่ปุ�น ทัง้ยงัเปนจดุมุงหมายของ
นักทองเที่ยวตางชาติทีม่าเยือนประเทศญี่ปุ�นในตลอดทกุฤดูกาล ซ่ึงในป พ.ศ. 2556 ที่ผาน
มา องคการยูเนสโก ไดประกาศใหภูเขาไฟฟูจ ิไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกทาง
วัฒนธรรมอีกดวย  

 นําทานเดินทางขึ้นสู ภูเขาไฟฟูจิ ช้ันที่ 5 (ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ไมขึ้น ในกรณีทีอ่ากาศไม
เอ้ืออํานวย หรือ ทางขึ้นปด โดยเจาหนาที่ ทีดู่แลทางขึ้นจะเปนผูพิจารณาและตดัสินใจเทาน้ัน 
กรณีที่ไมสามารถขึ้นได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการชดเชยเงินคืนไมวากรณีใดๆ เพราะ
ทางบริษัทไดชําระคาใชจายทัง้หมดในลกัษณะของการเหมาจายเรียบรอยแลว) เมื่อถงึที่ภเูขา
ไฟฟูจิช้ัน 5 ทุกทานจะไดพบกับความสวยงามของตัวภูเขาและววิโดยรอบของภูเขาไฟฟูจ ิ
และสัมผัสกับอากาศที่บริสุทธิ์ เย็นสบาย อิสระใหทกุทานไดเก็บภาพความประทับใจเก็บไว
ตามอัธยาศัย ทานสามารถเลือกซื้อสินคาของที่ระลกึซึ่งเปนสัญลกัษณรูปภูเขาไฟฟูจิใน
หลากหลายบรรยากาศไดอกีดวย ที่บนภูเขาไฟฟูจิช้ัน 5 น้ี ยังเปนทีต้ั่งของ ศาลเจาโคมิตา
เคะ ของศาสนาลทัธิชินโต เปนที่สักการะบูชาและอธฐิานขอพร อีกทัง้ยังเปนที่สําหรับ
บวงสรวงทานเทนกุ โดยมคีวามเช่ือวารอบของฟูจิซงัช้ัน 5 น้ี ถกูเรียกวา “Tengu no niwa” 
“สวนของทานเทนกุ” (ปศาจที่มีจมกูแดงยื่นออกมา) โดยมีความเช่ือวาที่น่ีทานเทนกุปกครอง
อยูน่ันเอง และ ยงัวากันวา ศาลเจาแหงน้ีมีสมบัติของทานเทนกุหลงเหลืออยูมากมาย 
อยางเชน ขวานขนาดใหญทีม่ีน้ําหนักกวา 375 กิโลกรัม ตกอยูที่พื้นในสวน ซึง่ในสมัยกอนมี
ผูคนนิยมมาทดลองยกขวานน้ีกันมากมาย เปนตน จงึเปนทีม่าวาทําไมภูเขาไฟฟูจ ิจึงเปน
สถานทีศั่กดิ์สทิธิ์ทีผู่คนตางเคารพบูชาและนิยมมาซื้อเคร่ืองรางของขลงักลับไปเปนฝากของ
เปนที่ระลกึ 

EXPERIENC EARTHQUAKE พิพิธภณัฑแผนดินไหว ที่จาํลองเร่ืองราวของภูเขาไฟฟจูิ และทาน
จะไดสมัผัสกับบรรยากาศของการจําลองเหตุการณเร่ืองราวตางๆ ที่เกี่ยวกบัการเกิด
แผนดินไหวที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ�น เทคโนโลยี วิวฒันาการ การวางแผนป�องกันตอภัย
ธรรมชาติที่ประเทศญีปุ่�นไมสามารถหลกีเลี่ยงไดน้ี ใหทานอิสระเลือกซื้อของที่ระลึกตาม
อัธยาศัย 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  



 

 

 
FUJI Q HIGH LAND  นําทานเดินทางสู สวนสนุก"Fuji Q High Land" สวนสนุกขนาดใหญที่

ต้ังอยูเชิงภูเขาไฟฟูจิ ต่ืนเตนเราใจพรอมกับชมววิของภูเขาไฟฟูจิในมมุที่ไมเหมือนเดิมสมัผสั
ประสบการณอันต่ืนเตนเราใจเร่ิมจาก"King of Roller Coaster Fujiyama" รถไฟเหาะที่
มคีวามยาวถงึ 79 เมตร แลวสนุกสดช่ืนที่ "Great Zaboon" ดวยการน่ังรถไฟพุงทะยานขึน้
ฟ�าแลวด่ิงลงในน้ําจากความสงูถึง 18 เมตร ... ผจญภัยในยคุหนิดวยการ"ลองแกง" ฝ�า
อันตรายที่สามารถที่เกิดขึ้นไดตลอดที่ "Rocky Slides" ... แลวเลือกสะใจกบั "Panic 
Rock" ที่จะชวยใหทานไดสัมผัสถงึการสูบฉีดเลือดอยางแรงหรือไปทดสอบความกลาที่ 
"โรงพยาบาลผีสิง" (Horror House) ที่ยาวทีสุ่ดในโลกใชระยะเวลา 1 ชัว่โมงเต็ม (ไมรวม
คาใชจายในการเขาชม) ... แลวพกัคลายอารมณพรอมชมววิที่สวยงามที่ "ชิงชาสวรรค" ... 
หรือหากทานตองการเลือก "ชมและซื้อ" สินคาของฝากของที่ระลึกมากมายตามอัธยาศัย ** 
พิเศษ!! เครือ่งเลน  ชิงชาสวรรค ใหทานไดน่ังชมบรรยากาศในมุมสูงของสวนสนุก และ
มีภูเขาไปฟูจิเปนพ้ืนหลังของสวนสนุก ** (ไมรวมคาเครื่องเลนอืน่ๆ) 



 

 

 
TULIP FURUSATO SQUARE  นําทานเดินทางสู TULIP FURUSATO SQUARE 2020 

สัมผัสกบับรรยากาศทุงดอกทิวลิปสแีดง สีเหลอืง ทอดยาวไปสุดขอบฟ�าโดยมีกงัหนัลม
เนเธอรแลนดเปนฉากหลัง จัดไดวาเปนวันทีว่ิเศษสุดสาํหรับการใชเวลาพกัผอนกบัครอบครัว
และเพื่อนๆ ภายใตแสงเจิดจาของดวงอาทติยโดยถือวาเปนสวนมขีนาดใหญที่สุดในภมูิภาค
คันโต (Kanto) ที่น่ีมทีิวลิปมากถงึ 100 ชนิด รวมกวา 670,000 ตน 

คํ่า อิสระอาหารคํ่า ตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกแกการทองเที่ยว 
พักที่       TOYOKO INN HOTEL , NARITA หรือเทียบเทา   
 
DAY 4 ตลาดปลาซกิึจ ิ– วัดอาสากสุะ – ชิบูยา  – ช็อปปم�งชินจุก ุ–นาริตะ  
 
เชา      บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 



 

 

 
TSUKIJI MARKET ตลาดปลาซกิึจิ เปนตลาดคาสงปลา,ผกัและผลไมขนาดใหญใจกลาง

กรุงโตเกียว ในบรรดาตลาดคาสงที่กระจายอยูในโตเกียวน้ัน ตลาดปลาแหงน้ีนับเปนที่ทีม่ี
ช่ือเสียงมากที่สดุและเปนที่รูจกักันดีวาเปนหน่ึงในตลาดปลาที ่ใหญที่สุดในโลกอีกดวย 
เน่ืองจากมีการซื้อขายสินคาทะเลกวา 2000 ตันตอวัน คาดวาจะมกีารยายตลาดแหงน้ีไปยงั 
Toyosu ตลาดแหงใหมภายในตลาดน้ันมีปลาและอาหารทะเลสดมากมายหลายชนิด เปน
ตลาดทีคึ่กคกัอยูเกือบตลอดเวลา และคอนขางยุงในบางชวงเวลาจะมีรถสกูตเตอรขับไปมา 
รวมทัง้รถบรรทุกที่ใชขนสงปลา ทัง้คนซ้ือและคนขายจะดูเรงรีบ ทําใหเปนสเนหดงึดูด
นักทองเที่ยวใหแวะเวียนมาเที่ยวชม ภายในตลาดน้ันเปนเปน 2 สวนใหญๆ คอืสวนภายนอก
ซึ่งมรีานคาปลกีและรานอาหารต้ังเรียงรายเปนจํานวนมากและสวนภายในซ่ึงเปนบริเวณที่
รานคาสงใชเจรจาธรุกิจและเปนจุดทีม่กีารประมูลปลาทูนาที่มช่ืีอเสียงเคร่ืองสําอางยี่หอดัง
ของญ่ีปุ�นไมวาจะเปน KOSE , KANEBO , SK II , SHISEDO และอ่ืนๆ อีกมากมาย 



 

 

 
SENSOJI TEMPLE วดัอาซากสุะ  วดัที่ไดช่ือวาเปนวดัทีม่คีวามศักด์ิสิทธิ์ และไดรับความเคารพนับ

ถือมากที่สดุแหงหน่ึงใน กรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองคเจาแมกวนอมิทองคําที่ศักด์ิสิทธิ ์
ขนาด 5.5 เซนติเมตร ซึง่มักจะมีผูคนมากราบไหวขอพรเพือ่ความเปนสิริมงคลตลอดทั้งป 
ประกอบกับภายในวัดยงัเปนที่ต้ังของโคมไฟยกัษทีม่ีขนาดใหญที่สดุในโลกดวยความสูง 4.5 
เมตร ซ่ึงแขวนหอยอยู ณ ประตูทางเขาทีอ่ยูดานหนาสุดของวดั ทีม่ีช่ือวา “ประตูฟ�าคํารณ” 
และถนนจากประตูเขาสูตัววิหารที่ประดิษฐานเจาแมกวนอิมทองคํา มช่ืีอวา ถนนนากามิเซะ 
(Nakamise Road) ซึง่เปนทีต้ั่งของรานคา ขายของที่ระลกึพื้นเมืองตางๆ มากมาย เชน 
ขนมนานาชนิด ของเลน รองเทา พวงกุญแจทีร่ะลึก ฯลฯ ใหทกุทานไดเลือกซื้อเปนของฝาก
ของที่ระลกึ อิสระใหทานสามารถเดินไปถายรูปคูกับหอคอยที่สงูที่สุดในโลก แลนดมารกแหง
ใหมของกรุงโตเกียว ที่ริมแมน้ําสมุดิะ “โตเกียว สกายทรี”  

เที่ยง อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกแกการทองเที่ยว 

ASAKUSA TEMPLE 



 

 

    
SHIBUYA ยานชิบุยา ศูนยกลางแฟช่ันวัยรุนในโตเกียวหามุมถกูใจถายภาพคูไวเปนที่ระลึกกบั “ฮาจิ

โกะ” รูปปم�นสุนัขแสนรูที่กลายเปนจุดนัดพบยอดฮติสําหรับหนุมสาวโตเกียว อัพเดทแฟช่ัน
สไตลโตเกียวที่ตึก (109) อิจิมารุคิว ทัง้เสื้อผา กระเป�า รองเทา เคร่ืองประดับและแฟช่ันช้ัน
นําของญี่ปุ�นในฤดูตางๆอ่ืนๆมากมาย 

SHINJUKU ยานชอปปم�งชนิจุกุ ใหทานอิสระและเพลิดเพลินกับการชอปปم�งสินคา มากมายและ 
เคร่ืองใช ไฟฟ�า กลองถายรูปดิจติอล นาฬิกา เคร่ืองเลนเกมส หรือสินคาที่จะเอาใจคุณ
ผูหญงิดวย กระเป�า รองเทา เสื้อผา แบรนดเนม เส้ือผาแฟช่ันสําหรับวัยรุน เคร่ืองสําอางยีห่อ
ดังของญี่ปุ�นไมวาจะเปน KOSE , KANEBO , SK II , SHISEDO และอ่ืนๆ อีกมากมาย 

คํ่า อิสระอาหารคํ่า ตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกแกการชอปปم�ง 
พักที่       TOYOKO INN HOTEL , NARITA หรือเทียบเทา  
  
DAY5 สนามบนินารติะ – กรุงเทพ (ดอนเมือง)   
เชา      บริการอาหารเชา แบง SET BOX 
06.30น.     นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ นาริตะ ประเทศญีปุ่�น 
09.15น.     ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ  โดยสายการบิน 

Air Asia X เที่ยวบนิที ่XJ 601 
                    ** ไมมีบรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ใชเวลาบินประมาณ 6 ช่ัวโมง 

** 
14.00น.     เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอมความ

ประทับใจ 
  ****************************************************************** 

** หากลูกคาทานใดที่จําเปนตองออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เครื่องบิน , ตั๋วรถทวัร , ตัว๋รถไฟ) กรณุา
สอบถามเจาหนาของบรษัิท ทุกครัง้กอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยน



 

 

ไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรด
แจงใหบริษทัฯทราบในวันจองทัวรทัง้น้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง ** 
 

อัตราคาบรกิาร 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ หองละ 
2-3 ทาน  
อัตราทานละ 

1 เด็ก 2 ผูใหญ  
เด็กมีเตยีง 

(เดก็อายุไมเกิน 12 ป) 
อัตราเด็ก ทานละ 

1 เด็ก 2 ผูใหญ 
เด็กไมมีเตยีง 
(เดก็อายุไมเกิน 12 ป) 
อัตราเด็ก ทานละ 

พักเดี่ยว 
เพิม่ 
อัตรา หองละ 

ไมใชตั๋วเครื่องบนิ
อัตรา  
ทานละ 

เดนิทางชวง เทศกาลสงกรานต 2563 
10 -14 เมษายน 63 37,999 37,999 37,999 7,500 18,999 

11 -15 เมษายน 63 37,999 37,999 37,999 7,500 18,999 

12 -16 เมษายน 63 36,999 36,999 36,999 7,500 18,999 

 
** อัตราน้ียังไมรวมคาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถิน่ ตามธรรมเนียม 
1,500 บาท ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเดก็อายุไมถงึ 2 ป ณ วนั
เดินทางกลับ (Infant) ทัง้น้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและความพึงพอใจ
ของทาน โดยสวนน้ี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ในการเรียกเกบ็กอนเดินทางทุกทาน ที่สนามบิน ใน
วันเช็คอิน ** 
 
** ราคาเดก็อายุไมถงึ 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 10,000 บาท ** 
(ไมมีที่น่ังบนเครื่องบิน) 
 
** ทานที่ถือหนังสือเดินทางไทย และมีวตัถปุระสงคเดินทางไป เพ่ือการทองเที่ยว ประเทศญีปุ่�น 
ไมจําเปนตองย่ืนขอวซีา โดยสามารถพํานักไดไมเกิน 15 วัน ตอครัง้ ** 
 
** อัตราน้ีเฉพาะนักทองเที่ยวทีถ่ือหนังสือเดินทางไทยและตางชาต ิโดยลูกคาตองเดินทาง

ทองเที่ยวกับทัวร ตลอดการเดินทาง หามแยกออกเพ่ือเดนิทางทองเที่ยวดวยตนเอง
เด็ดขาด ขอสงวนสทิธิ์ในการเก็บคาธรรมเนียม ในกรณขีอเอกสารย่ืนวซีา 1,500 
บาท** 

 
 
 



 

 

อัตราคาบริการน้ี รวม 
  คาบัตรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (ต๋ัว) ไป และ กลับพรอมคณะ ช้ันประหยดั (Economy Class) 

รวมถงึคาภาษี  สนามบินและคาภาษีน้ํามันทกุแหง กรณีตองการอัพเกรด Upgrade หรือ 
เปล่ียนแปลงบัตรโดยสาร ไมวาเที่ยวใด เที่ยวหน่ึง กรุณาตดิตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ โดย
อางอิงคาใชจายการจองทัวรแบบ ไมใชต๋ัวเคร่ืองบิน ตามที่ตามทีต่ารางอัตราคาบริการระบุ 

  คาธรรมเนียมการโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเคร่ืองบิน สายการบิน Air Asia X อนุญาตให
โหลดกระเป�าสมัภาระ ลงใตทองเคร่ืองบิน โดยมีน้ําหนักไมเกิน 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึน้
เครื่องบินไดน้ําหนักไมเกิน 7 ก.ก. (ไมจาํกดัจํานวนช้ิน แตทัง้น้ีเจาหนาที่จะพิจารณาตามความ
เหมาะสม) ตอทาน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน) ** 

  คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทางตามรายการระบุ (ยังไมรวมทิปพนักงานขับรถ) 
  คาโรงแรมที่พกัระดบัมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ (พัก 2-3 ทาน ตอ หอง) ในกรณีมงีานเท

รดแฟร การแขงขันกีฬา  
หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ทีท่ําใหโรงแรมตามรายการที่ระยุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปล่ียนโรงแรมทีพ่ัก ไปเปนเมืองใกลเคียงแทน อางอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสม
เดิม โดยคํานึงถงึประโยชนของลกูคาเปนสาํคญั 

  คาธรรมเนียมเขาชมสถานทีต่างๆ ตามรายการที่ระบุ กรณีไมรวมจะช้ีแจงแตละสถานที่ใน
โปรแกรม 

  คาอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ โดยทางบริษทัขอสงวนสทิธิ์ในการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม    
  คาเบ้ียประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเที่ยวตางประเทศ วงเงินประกันสูงสดุทานละ 

1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)  
 

อัตราคาบริการน้ี ไมรวม 
× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทาํหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เคร่ืองด่ืม คา

ซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่ไมไดระบุในรายการ 
× คาทปิพนักงานขบัรถ หวัหนาทวัร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ตอ ทริป 

ตอ ลกูคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถงึเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถงึ 2 ป ณ วันเดินทางกลับ 
(Infant) ทัง้น้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทาน โดย
สวนน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บกอนเดินทางทกุทาน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน 

× คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเป�าสัมภาระทีม่ีน้ําหนักเกินกวาที่สายการบินน้ันๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน  



 

 

× คาธรรมเนียมการจองที่น่ังบนเคร่ืองบินตามความตองการเปนกรณีพิเศษหากสามารถทําได ทั้งน้ี
ขึ้นอยูกับสายการบิน และ รุของเคร่ืองบินแตละไฟลทที่ใชบิน ซ่ึงอาจเปลี่ยนแปลงไดอยูที่สาย
การบินเปนผูกําหนด 

× คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกต๋ัวเคร่ืองบินไปแลว 
× ภาษมีูลคาเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ที่จาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท 
 

เงื่อนไขการจอง และ การชําระเงิน 
  กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 30 วัน กอนออกเดินทาง มัดจําทานละ 15,000 บาท 

และตัดทีน่ั่งการจองภายใน 2 วนั ตัวอยางเชน ทานจองวันน้ี กรุณาชําระเงินใน2วันถัดไป กอน
เวลา 16.00 น. เทาน้ัน โดยระบบจะยกเลกิอัตโนมัตทิันที หากยงัไมไดรับยอดเงินตามเวลาที่
กําหนด และหากทานมคีวามประสงคจะตองเดินทางในพีเรียดเดิม ทานจําเปนตองทาํจองเขามา
ใหม น่ันหมายถึงวา กรณีทีม่ีคิวรอ (Waiting List) ก็จะใหสิทธิ์ไปตามระบบ ตามลําดับ 
เน่ืองจากทกุพีเรียด เรามีที่น่ังราคาพิเศษจาํนวนจํากดั  

  กรณีลกูคาเดินทางไมได สามารถเปลี่ยนช่ือคนเดินทางได กอนเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธิไ์มคืน
คาใชจายใดๆในกรณีที่ไมสามารถหาคนมาแทนได 

 
เงื่อนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง 

  ยกเลิกการเดินทาง ไมนอยกวา 30 วัน กอนวันเดินทาง คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของ
คาบริการทีชํ่าระแลว 
** ยกเวน พีเรียดที่มีวันหยุดนักขัตฤกษ ตองยกเลิกเดินทางไมนอยกวา 45 วัน กอน
เดินทาง ** 

  ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน กอนวันเดินทาง คืนคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการที่ชําระ
แลว 

  ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน กอนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระ
มาแลวทัง้หมดทัง้น้ี ทางบริษัทจะหกัคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเน่ืองในการ
เตรียมการจดัการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองที่น่ังต๋ัวเคร่ืองบิน การจองที่พกั ฯลฯ 

  ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผดิชอบ และ คืนคาทวัรสวนใดสวนหน่ึงใหทานไดไมวากรณีใดๆ
ทั้งสิ้น เชน สถานทตูปฏิเสธวีซา ดานตรวจคนเขาเมอืง ฯลฯ 

  กรณีตองการเปล่ียนแปลงผูเดินทาง (เปล่ียนช่ือ) จะตองแจงใหทางบริษัททราบลวงหนา อยาง
นอย 7 วัน กอนออนออกเดินทาง กรณีแจงหลังจากเจาหนาที่ออกเอกสารเรียบรอยแลว ไมวา
สวนใดสวนหน่ึง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทัง้หมด ทัง้น้ี



 

 

ขึ้นอยูกับชวงพีเรียดวันที่เดินทาง และกระบวนการของแตละคณะ เปนสําคัญดวย กรุณา
สอบถามกับเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ 

  กรณีตองการเปล่ียนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เล่ือนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ
หักคาใชจายการดําเนินการตางๆ ที่เกิดขึ้นจริงสําหรับการดําเนินการจองคร้ังแรก ตามจาํนวน
คร้ังที่เปลี่ยนแปลง ไมวากรณีใดๆทัง้สิ้น 

 
เงื่อนไขสําคญัอื่นๆที่ทานควรทราบกอนการเดินทาง 

  คณะจะสามารถออกเดินทางไดตามจําเปนตองมขีึ้นต่ํา อยางนอย 30 ทาน หากต่ํากวากําหนด 
คณะจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทกุทานยนิดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มเพื่อใหคณะ
เดินทางได ทางบริษัทยินดีที่จะประสานงาน เพื่อใหทกุทานเดินทางตามความประสงคตอไป  

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอ่ืนตอไป 
โดยทางบริษัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนาเพื่อวางแผนการเดินทางใหมอีกคร้ัง ทั้งน้ี กอนคอน
เฟรมลางาน กรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพเิศษทกุคร้ังหากทานลางานแลวไมสามารถ
เปล่ียนแปลงได 

  กรณีทีท่านตองออกบัตรโดยสารภายใน (ต๋ัวภายในประเทศ เชน ต๋ัวเครื่องบิน , ต๋ัวรถทวัร , ต๋ัว
รถไฟ) กรุณาตดิตอสอบถามเพื่อยืนยันกับเจาหนาทีก่อนทุกคร้ัง และควรจองบัตรโดยสารภายใน
ที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได เพราะมีบางกรณีที่สายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท
บิน หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทั้งน้ีขึ้นอยูกับฤดูกาล สภาพภมูิกาศ และ ตาราง
บินของทาอากาศยานเปนสําคญัเทาน้ัน สิ่งสําคัญ ทานจําเปนตองมาถงึสนามบินเพื่อเช็คอินกอน
เคร่ืองบิน อยางนอย 3 ช่ัวโมง โดยในสวนน้ีหากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ
ไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้นใดๆทั้งส้ิน   

  กรณีทีท่านเปนอิสลาม ไมทานเน้ือสตัว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาที่เปน
กรณีพิเศษ 

- กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร (Wheel Chair) กรุณา
แจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง หรือต้ังแตที่ทานเร่ิมจองทัวร เพื่อใหทางบริษทั
ประสานงานกับสายการบินเพือ่จัดเตรียมลวงหนา กรณีมคีาใชจายเพิ่มเติม ทางบริษัทของสงวน
สิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายตามจริงที่เกิดขึน้กับผูเดินทาง  

  กรุณาสงรายช่ือผูเดินทาง พรอมสําเนาหนาแรกของหนังสือเดินทางทุกทานใหกับเจาหนาที่
หลังจากชําระเงินกรณีที่ทานเดินทางเปนครอบครัว (หลายทาน) กรุณาแจงรายนามคูนอนกบั
เจาหนาที่ใหทราบ 



 

 

  กรณีทีอ่อกบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เรียบรอยแลว มรีายละเอียดสวนใดผิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน
การรับผดิชอบไมวาสวนใดสวนหน่ึง หากทานไมดาํเนินการสงสําเนาหนาแรกของหนังสือเดินทาง
ใหทางบริษทัเพื่อใชในการออกบัตรโดยสาร 

  หลังจากทานชําระคาทัวรครบตามจํานวนเรียบรอยแลว ทางบริษัทจะนําสงใบนดัหมายและ
เตรียมตวัการเดินทางใหทานอยางนอย 3 หรือ 7 วนั กอนออกเดินทาง 

  อัตราทวัรน้ี เปนอัตราสําหรับบัตรโดยสารเคร่ืองบินแบบหมูคณะ (ต๋ัวกรุป) ทานจะไมสามารถ
เล่ือนไฟลท วัน ไป หรือ กลับสวนใดได จาํเปนจะตองไป และ กลับ ตามกาํหนดการเทาน้ัน หาก
ตองการเปล่ียนแปลงกรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ 

  ทางบริษัทไมมีนโยบายจัดคูนอนใหกับลูกคาทีไ่มรูจกักันมากอน เชน กรณีที่ทานเดินทาง 1 ทาน 
จําเปนตองชําระคาหองพกัเด่ียวตามที่ระบุ 

  หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมอีายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วันกลบั  
  การใหทิปถือเปนธรรมเนียมปฏบัิติสําหรับนักทองเที่ยวที่เดินทางไปตางประเทศ โดยผูใหบริการ

จะตองหวงัสินน้ําใจเลก็ๆนอยๆ เปนเร่ืองปกติ จึงรบกวนใหทานเตรียมคาใชจายในสวนน้ีเพือ่
มอบใหเล็กๆนอยๆ ตามความเหมาะสม 

- ฤดหูนาวในตางประเทศ มีขอควรระวงั สภาพอากาศจะมืดเร็วกวาปกติ สี่โมงเย็นก็จะเร่ิมมดืแลว 
สถานทีท่องเที่ยวตางๆ จะปดเร็วกวาปกต ิประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลาให
เหมาะสม และ หากมีสถานที่ทองเที่ยวกลางแจง เวลาเดินบนหมิะ อาจลื่นไดตองใชความ
ระมัดระวังในการเดินเปนอยางสูง หรือ ใชรองเทาที่สามารถเดินบนหมิะได แวนกันแดดควร เมื่อ
แสงแดดกระทบหมิะจะสวางสะทอนเขาตา อาจทําใหระคายเคืองตาได 

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปล่ียนแปลงโปรแกรมไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากฤดูกาล สภาพ
ภูมิอากาศ เหตุการทางการเมอืง การลาชาของสายการบิน เงือ่นไขการใหบริการของรถในแตละ
ประเทศ เปนตน โดยสวนน้ีทางบริษัทจะคาํนึงถึงประโยชนของลกูคาเปนสําคัญ หากกรณีที่
จําเปนจะตองมคีาใชจายเพิม่ ทางบริษทัจะแจงใหทราบลวงหนา 

- เน่ืองจากการเดินทางทองเที่ยวในคร้ังน้ี เปนการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนใน
ตางประเทศ ทางบริษัทจงึขอสงวนสิทธิ์ ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน หรือ สวน
ใดสวนหน่ึงที่ทานไมตองการไดรับบริการ หากระหวางเดินทาง สถานทีท่องเที่ยวใดที่ไมสามารถ
เขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดกต็าม ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ในการไมสามารถคนืคาใชจายไมวา
สวนใดสวนหน่ึงใหทาน เน่ืองจากทางบริษัทไดทําการจองและถกูเก็บคาใชจายแบบเหมาจายไป
ลวงหนาทัง้หมดแลว 

- กรณีทีท่านถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมอืง ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ไมรับผดิชอบคาใชจายทีจ่ะ
เกิดขึ้นตามมา และ จะไมสามารถคืนเงินคาทวัรทีท่านชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวนหน่ึง 

- หากวันเดินทาง เจาหนาที่สายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมอืง ตรวจพบ หนังสอื
เดินทาง  



 

 

(พาสปอรต) ของทานชํารุดแมเพียงเล็กนอย เชน เปยกน้ํา ขาดไปหนาใดหนาหน่ึง มหีนาใดหนา
หน่ึงหายไป มกีระดาษหนาใดหนาหน่ึงหลุดออกมา มีรอยแยกระหวางสันของเลมหนังสือเดินทาง 
เปนตน ไมวากรณีใดๆทัง้สิ้น ทางสายการบิน หรือ เจาหนาที่ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง มี
สิทธิ์ไมอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังน้ันกรุณาตรวจสอบ และ ดแูล หนังสือเดินทางของ
ทานใหอยูในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณาติดตอกรมการกงสุลกระทรวง
การตางประเทศเพื่อทําหนังสือเดินทางฉบับใหม โดยใชฉบับเกาไปอางอิง และ ยืนยันดวย พรอม
กับแจงมาทีบ่ริษัทเร็วที่สดุ เพือ่ยืนยันการเปล่ียนแปลงขอมูลหนังสือเดินทาง หากทานไดสง
เอกสารมาที่บริษัทเรียบรอยแลว กรณีที่ยงัไมแ (ต๋ัวเคร่ืองบิน) ทานสามารถเปลี่ยนแปลงไดไมมี
คาใชจาย แตหากออกบัตรโดยสาร (ต๋ัวเคร่ืองบิน) เรียบรอยแลว ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ในการ
เรียกเกบ็คาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ซึง่โดยสวนใหญต๋ัวเคร่ืองบินแบบกรุปจะออกกอนออก
เดินทางประมาณ 14-20 วัน ทัง้น้ีขึ้นอยูกบักระบวนการและขั้นตอนของแตละคณะ 

- เกี่ยวกับที่น่ังบนเคร่ืองบิน เน่ืองจากบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เปนลักษณะของคณะ (กรุป อัตราพิเศษ) 
สายการบิน ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่น่ังบนเคร่ืองบิน กรณีลูกคาเดินทางดวยกัน กรุณาเช็คอิน
พรอมกัน และ สายการบินจะพยายามที่สดุใหทานไดน่ังดวยกัน หรือ ใกลกันใหมากที่สุด  

- ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกบัหองพกัในโรงแรมที่พกั เน่ืองจากการวางแปลนแบบหองพกัของแตละ
โรงแรมแตกตางกนั จึงอาจทาํใหหองพกัแบบหองพักเด่ียว (Single) และหองคู 
(Twin/Double) และ หองพกัแบบ 3 ทาน (Triple) จะแตกตางกัน บางโรงแรม หองพักแตละ
แบบอาจจะอยูคนละช้ันกัน (ไมติดกันเสมอไป) 

- กรณีทีท่านไมผานดานตรวจคนออก หรือ เขาเมือง (หามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณีใดๆทัง้สิ้น 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคาใชจายใหไมวาสวนใดสวนหน่ึงทัง้สิ้น 

- ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมกีารปรับขึ้นกอน
วันเดินทาง  

- มคัคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของผูจดั ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใดๆทัง้สิ้นแทนบริษทัผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกาํกับเทาน้ัน 

- บริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการไมรับผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน , 
การยกเลิกบิน , การประทวง , การนัดหยดุงาน , การกอการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนํา
สิ่งของผดิกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัท  

- บริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการไมรับผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกิดสิง่ของสูญหายระหวางการเดินทาง 
ไมวากรณีใดๆกต็าม และ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเกบ็คาใชจายตามจริง กรณีทานลมืสิ่งของไว
ที่โรงแรมและจาํเปนตองสงมายงัจุดหมายปลายทางตามที่ทานตองการ  



 

 

- รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอทีต่องไดรับการยืนยันจากบริษทัฯอีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดสาํรอง
โรงแรมที่พกัในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจดัในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปล่ียนตามที่ระบุในโปรแกรม 

 
*เม่ือทานชําระเงนิคาทัวรใหกับทางบรษัิทฯแลวทางบริษทัฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไข
ขอตกลงทั้งหมดน้ีแลว* 
 
** ขอขอบพระคุณทุกทาน ที่มอบความไววางใจ ใหเราบริการ ** 


