
 

TOKYO FUJI IBARAKI 5D3N 
ซุปตาร ์แฟมมลิี� (SNOWY) 

กาํหนดการเดนิทางเดอืนพฤศจกิายน-มกราคม 2562 
 

 
โดยสายการบนิ  AIR ASIA X (XJ) 

เที�ยวทกุวนั ไมม่วีนัอสิระ 

อสิระเลน่สก ีณ ลานสกฟีจูเิท็น ลานสกทีี�มภีเูขาไฟฟจูเิป็นฉากหลงั 



 

ชื�นชมความงามดอกไมน้านาพรรณ ณ สวนดอกไมส้ไตลญ์ี�ปุ่ น ไคระคเุอน 

วดัอาซากสุะ ผา่นชมโตเกยีวสกายทร ีชอ้ปปิ� งชนิจกู ุ

นมสัการพระใหญอ่ชุคิ ุไดบสุส ึพระพทุธรปูปางยนืที�สงูที�สดุในประเทศ 

ขอ้ปปิ� งสดุมนัสเ์อม ิเอา้เลท ชนิจกูแุละออิอน มอลล ์

อาบนํ�าแรธ่รรมชาต ิ2 คนื FREE WIFI ON BUS 

พเิศษ!!! บฟุเฟ่ต ์ขาป ู

มนํี �าดื�มบรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดี�ยว บสั 34+1 

30 พฤศจกิายน-04 ธนัวาคม 2561 28,888.- 7,900.- 1 

01-05 ธนัวาคม 2561 28,888.- 7,900.- 1 

02-06 ธนัวาคม 2561 30,888.- 7,900.- 1 

03-07 ธนัวาคม 2561 30,888.- 7,900.- 1 

04-08 ธนัวาคม 2561 30,888.- 7,900.- 1 

05-09 ธนัวาคม 2561 30,888.- 7,900.- 1 

06-10 ธนัวาคม 2561 30,888.- 7,900.- 1 

07-11 ธนัวาคม 2561 30,888.- 7,900.- 1 

08-12 ธนัวาคม 2561 30,888.- 7,900.- 1 

09-13 ธนัวาคม 2561 30,888.- 7,900.- 1 

10-14 ธนัวาคม 2561 30,888.- 7,900.- 1 

11-15 ธนัวาคม 2561 28,888.- 7,900.- 1 

12-16 ธนัวาคม 2561 28,888.- 7,900.- 1 

13-17 ธนัวาคม 2561 28,888.- 7,900.- 1 

14-18 ธนัวาคม 2561 28,888.- 7,900.- 1 

15-19 ธนัวาคม 2561 28,888.- 7,900.- 1 

16-20 ธนัวาคม 2561 28,888.- 7,900.- 1 

17-21 ธนัวาคม 2561 28,888.- 7,900.- 1 

18-22 ธนัวาคม 2561 28,888.- 7,900.- 1 

19-23 ธนัวาคม 2561 28,888.- 7,900.- 1 

20-24 ธนัวาคม 2561 28,888.- 7,900.- 1 

22-26 ธนัวาคม 2561 28,888.- 7,900.- 1 

23-27 ธนัวาคม 2561 28,888.- 7,900.- 1 

24-28 ธนัวาคม 2561 28,888.- 7,900.- 1 

25-29 ธนัวาคม 2561 32,888.- 7,900.- 1 

26-30 ธนัวาคม 2561 32,888.- 7,900.- 1 

27-31 ธนัวาคม 2561 33,888.- 7,900.- 1 

28 ธนัวาคม 2561-01 มกราคม 2562 BUS1 33,888.- 7,900.- 1 

28 ธนัวาคม 2561-01 มกราคม 2562 BUS2 35,888.- 7,900.- 1 

29 ธนัวาคม 2561-02 มกราคม 2562 BUS2 39,888.- 7,900.- 1 

29 ธนัวาคม 2561-02 มกราคม 2562 BUS3 39,888.- 7,900.- 1 

30 ธนัวาคม 2561-03 มกราคม 2562 BUS1 39,888.- 7,900.- 1 

30 ธนัวาคม 2561-03 มกราคม 2562 BUS2 39,888.- 7,900.- 1 

30 ธนัวาคม 2561-03 มกราคม 2562 BUS1 39,888.- 7,900.- 1 

31 ธนัวาคม 2561-04 มกราคม 2562 BUS1 35,888.- 7,900.- 1 

31 ธนัวาคม 2561-04 มกราคม 2562 BUS2 35,888.- 7,900.- 1 



 
** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนื�องจากเป็นราคาพเิศษ / Infant เด็กอายตุํ�ากวา่ 2 ปี ราคา 7,900  บาท** 

 ราคานี�ไมร่วมคา่ทปิไกดท์า่นละ 1,000 บาท/ทรปิ** 

วนัแรก      กรงุเทพฯ   สนามบนิดอนเมอืง – สนามบนินารติะ ประเทศญี�ปุ่ น 

07.30 น. พรอ้มกันที� สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ชั �น 3 อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอร ์สาย

การบนิ AIR ASIA X เจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกในการ

เชค็อนิ 

สายการบิน AIR ASIA X ใชเ้ครื�อง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ที�นั� ง จัดที�นั� งแบบ 3-3-3  

(นํ�าหนักกระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซื�อนํ�าหนักเพิ�ม ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย)  

บรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง 

 

11.05 น. เหริฟ้าสู ่เมอืงนารติะ ประเทศญี�ปุ่ น โดยเที�ยวบนิที� XJ606 

19.25 น.   ถงึ เมอืงนารติะ ประเทศญี�ปุ่ น หลังจากผ่านขั �นตอนศุลกากรแลว้นําท่านเดนิทางสู่ที�พัก (เวลาที�

ญี�ปุ่ น เร็วกว่าเมอืงไทย 2 ช ั�วโมง กรุณาปรบันาฬกิาของท่านเพื�อความสะดวกในการนดั

หมายเวลา) ***สําคญัมาก!! ประเทศญี�ปุ่ นไมอ่นุญาตใหน้ําอาหารสด จําพวก เนื�อสตัว ์พชื 

ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั*** 

คํ�า         อสิระรบัประทานอาหารคํ�าตามอธัยาศยั  

ที�พกั   NARITA HEDISTAR HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

วนัที�สอง   วดัอาซากุสะ - โตเกยีวสกายทร ี(ถา่ยรูป) - พพิธิภณัฑห์มูบ่า้นอยิาชโินซาโตะ - โกเท็มบะ 

แฟคทอรี� เอา้ทเ์ลท 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (1)  

จากนั�นนําทา่นเดนิทางสูเ่มอืง เมอืงโตเกยีว นําท่านนมัสการเจา้แมก่วนอมิทองคํา ณ วดัอาซากสุะ 

วัดที�ไดช้ื�อว่าเป็นวัดที�มคีวามศักดิ�สทิธิ� และไดร้ับความเคารพนับถอืมากที�สดุแหง่หนึ�งในกรุงโตเกยีว 

ภายในประดษิฐานองคเ์จา้แม่กวนอมิทองคําที�ศักดิ�สทิธิ� ขนาด 5.5 เซนตเิมตร ซึ�งมักจะมผีูค้นมา

กราบไหวข้อพรเพื�อความเป็นสริมิงคลตลอดทั �งปี ประกอบกบัภายในวัดยงัเป็นที�ตั �งของโคมไฟยักษ์ที�

มขีนาดใหญ่ที�สดุในโลกดว้ยความสงู 4.5 เมตร ซึ�งแขวนหอ้ยอยู่ ณ ประตูทางเขา้ที�อยูด่า้นหนา้สดุ

ของวัด ที�มชี ื�อวา่ “ประตฟู้าคํารณ” และถนนจากประตเูขา้สูต่ัววหิารที�ประดษิฐานเจา้แมก่วนอมิทองคํา 



 
มชีื�อว่า ถนนนากามเิซะ ซึ�งเป็นที�ตั �งของรา้นคา้ขายของที�ระลกึพื�นเมอืงต่างๆ มากมาย อาท ิขนม

นานาชนดิ ของเล่น รองเทา้ พวงกญุแจที�ระลกึ ฯลฯ ใหทุ้กท่านไดเ้ลอืกซื�อเป็นของฝากของที�ระลกึ

อสิระ และท่านสามารถเดนิไปถ่ายรูปคู่กับหอคอยที�สูงที�สุดในโลก แลนดม์ารก์แห่งใหม่ของ

กรุงโตเกยีว ณ รมิแม่นํ�าสุมดิะ หอคอยโตเกยีวสกาย ทร ี(Tokyo Sky tree) (ไม่รวมคา่ขึ�น

หอคอย) หอส่งสัญญาณโทรคมนาคมที�สูงที�สุดในโลก เปิดใหบ้รกิารเมื�อ  วันที� 22 พฤษภาคม  

2555 โดยหอนี�มคีวามสงู 634 เมตร สามารถทําลายสถติคิวามสงูของหอกวางตุง้ ในมณฑลกวา่งโจว 

ซึ�งมคีวามสงู 600 เมตร และหอซเีอ็น ทาวเวอร ์ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มคีวามสงู 553 เมตร 

ทวิทัศนข์อง หอคอยโตเกยีวสกายทร ีที�บรรจเุทคโนโลยแีนวหนา้สดุสามารถมองเห็นไดจ้ากละแวก

วัดอาซะกซุา่ที�เต็มไปดว้ยกลิ�นอายแบบเมอืงเกา่ของเอะโดะ 

เที�ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (2) 

เดนิทางสู ่พพิธิภณัฑห์มูบ่า้นอยิาชโินซาโตะ (Iyashi no Sato) ตั �งอยูใ่นพื�นที�ที�เคยเป็นหมูบ่า้น

เกษตรกรรมบนชายฝั�งทศิตะวันตกของ ทะเลสาบไซโกะ (Lake Saiko) ซึ�งถูกพายไุตฝุ้่ นพัดถล่ม

ในปี 1966 จนกระทั �งตอ่มาอกี 40 ปีไดร้ับการบรูณะขึ�นใหมใ่หเ้ป็นแบบดั �งเดมิ และเปิดเป็นพพิธิภณัฑ์

กลางแจง้ใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ชมศกึษาเรียนรูเ้กี�ยวกับวัฒนธรรม ลองและซื�อสนิคา้หัตถกรรมแบบ

ดั �งเดมิ ภายในหมู่บา้น ประกอบดว้ยบา้นกว่า 20 หลังคาเรอืน ในอาคารแต่ละหลังนอกจากกจิกรรม

งานฝีมอืแบบดั �งเดมิแลว้ ยังสามารถชมพพิธิภัณฑแ์ละแกลลอรี�, ซื�อสนิคา้พื�นเมอืง, เพลดิเพลนิกับ

รา้นนํ�าชาและรา้นอาหาร นอกจากนี�ยังมจีัดอเีวนทแ์บบโบราณใหเ้ขา้กับฤดูกาลดว้ย เดนิทางสู่ โก

เท็มบะ แฟคทอรี� เอา้ทเ์ลท ใหท้า่นไดช้อ้ปปิ�งอยา่งจใุจกบัสนิคา้แบรนดเ์นมที�แหลง่รวมสนิคา้นําเขา้

และสนิคา้แบรนดญ์ี�ปุ่ นโกอนิเตอรม์ากมาย เชน่ MK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA 

ROWLEY, DIFFUSIONE TESSILE ฯลฯ  เ ลือ กซื�อ  ก ร ะ เ ป๋ า ไฮไซ  BALLY, PRADA, GUCCI, 

DIESEL,TUMI,GAP, ARMANY ฯลฯ เลือกดูเครื�องประดับ และนาฬิกาหรูอย่าง TAG HEUER, 

AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯ  รอง เท า้แฟชั�น  HUSH PUPPIES, SCOTCH 

GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ หรือเลือกซื�อสินคา้สําหรับคุณหนู AIGLE, BANDAI ASOBI, 

HAKKA KIDS และสนิคา้อื�นๆ อกีมากมาย ไดเ้วลานําทา่นเขา้สูท่ี�พัก 

คํ�า  บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร ของโรงแรม (3) พเิศษ!! อิ�มอรอ่ยกบั บฟุเฟ่ตข์าป ู

ที�พกั FUJISAN HOTEL RESORT หรอืระดบัเดยีวกนั   

จากน ั�นใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการ แชน่ํ �าแรอ่อนเซ็นธรรมชาต ิเชื�อวา่ถา้ไดแ้ชน่ํ �าแรแ่ลว้ จะ

ทําใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขี ึ�น 

วนัที�สาม   ฟูจเิท็น สกรีสีอรท์ – พธิชีงชาญี�ปุ่ น – พระใหญอ่ชุคิ ุไดบสุส ึ- AMI PREMIUM OUTLET  

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

นําท่านสัมผัสประสบการณ์ความสนุกสนานที� ฟูจเิท็น สกรีสีอรท์ ลานสกแีละที�พักที�ตั �งอยู่บรเิวณ

ภูเขาไฟฟูจิ ท่านจะไดส้ัมผัสกับหิมะที�ตกในช่วงปีใหม่ หากมีเวลาพอ อสิระ ใหท้่านไดส้ัมผัส

ประสบการณ์ใหม ่อาท ิตื�นเตน้กับการลื�นไถลดว้ย สก ีเลอืกสนุกกับสโนวบ์อรด์ หรอืเพลดิเพลนิกับ

การนั�งเลื�อนหมิะ ที�ทา่นจะสามารถดื�มดํ�ากบัทัศนยีภาพที�ถกูปกคลมุดว้ยหมิะที�ดแูลว้สะอาดตาอยา่งยิ�ง 

(ราคาทวัรไ์ม่รวมคา่เช่าอุปกรณ์และชุดสําหรบัเล่นกจิกรรมตา่งๆ) จากนั�นสัมผัสวัฒนธรรม

ดั �งเดมิของชาวญี�ปุ่ น นั�นก็คอื การเรยีนพธิชีงชาญี�ปุ่ น (Sado) โดยการชงชาตามแบบญี�ปุ่ นนั�น มี

ขั �นตอนมากมาย เริ�มตั �งแต่การชงชา การรับชา และการดื�มชา ทุกขั �นตอนนั�นลว้นมพีธิ ีรายละเอยีดที�

บรรจงและสวยงามเป็นอยา่งมาก พธิชีงชานี� ไมใ่ชแ่คร่ับชมอยา่งเดยีว ยงัเปิดโอกาสใหท้า่นไดม้สีว่น

รว่มในพธิกีารชงชานี�อกีดว้ย และจากนั�นใหท้า่นไดอ้สิระเลอืกซื�อของที�ระลกึตามอธัยาศัย 



 
เที�ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (5)  

 

นําท่านนมัสการ พระใหญอุ่ชคิ ุไดบุสส ึ(Ushiku Daibutsu) เป็นพระพุทธรูปปางยนืที�สูงที�สุด

ของประเทศญี�ปุ่ น และเคยเป็นรูปปั�นที�สูงที�สุดในโลกที�ถูกบันทกึไวโ้ดยหนังสอืบันทกึสถติโิลกกนิ

เนสบุ๊ค (Guinness Book of world records) เมื�อปี ค.ศ. 1995 ดว้ย จากความสูงถงึ 120 เมตร ทํา

ใหส้ามารถมองเห็นไดต้ั �งแต่ใจกลางเมอืงโตเกยีวเลยทเีดยีว สามารถเขา้ไปยังบรเิวณภายในรูปปั�น

และขึ�นไปยังจุดที�เป็นหอสังเกตการณ์ในระดับความสูงที� 85 เมตร ซึ�งจะอยู่ตรงส่วนของหนา้อก

พระพุทธรูป เป็นจุดที�สามารถมองเห็น ววิในมุมดา้นกวา้งได ้ทั �งหมด บนชั �นนี�จะมกีระจกที�เป็นชอ่ง

หนา้ต่างอยู่ดว้ยกัน 4 ดา้น และมองเห็นภูเขาไฟฟูจิไดจ้ากตรงนี�อีกดว้ย (ราคาไม่รวมค่าเขา้

พระพุทธรูปดา้นใน) จากนั�น นําท่านชอ้ปปิ� ง ณ AMI PREMIUM OUTLET ซึ�งภายในมี 100 

รา้นคา้ของแบรนดท์ี�มคีุณภาพ จากทั �งภายในประเทศและต่างประเทศ ที�จะทําใหท้่านพอใจและมี

ความสุขไปกับการชอ้ปปิ�งสนิคา้ การออกแบบคอนเซ็ปตข์องเอา้ทเ์ล็ทแห่งนี� คอื เป็นเมอืงชายฝั�ง

ตะวันตกของอเมรกิา ท่านจะรูส้กึสนุกไปกบัการเดนิชอ้ปปิ�งและยังมรีา้นอาหารหลากหลายรูปแบบให ้

ทา่นเดนิเลอืกซื�อเลอืกหาสนิคา้ตามอธัยาศัย 

คํ�า         อสิระรบัประทานอาหารคํ�าตามอธัยาศยั 

ที�พกั  TSUKUBA ONSEN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

วนัที�ส ี�  สวนไคราคเุอน – ชอ้ปปิ� งชนิจกุ ุ - ออิอน มอลล ์– สนามบนินารติะ 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

นําท่านเดนิทางสู ่สวนไคราคเุอน ตดิอันดับ 1 ใน 3 ของสวนที�สวยที�สดุในญี�ปุ่ น พรอ้มกับเคนโระคุ

เอนที�คานาซาวะ และ โคราคุเอนที�โอคายามะ เปิดใหเ้ป็นสถานที�พักผ่อนหยอ่นใจสําหรับประชาชน

ในปี 1842 โดยเจา้ครองแควน้ลําดับที� 9 ในนามตระกลูมโิตะ นามว่า นารอิาค ิโทคุกาวะ สวนไคราคุ

เอนไดป้ลกูตน้ดอกพลัม 3000 ตน้ 100 สายพันธุ ์ซ ึ�งเป็นสิ�งที�สื�อถงึการมาเยอืนของฤดใูบไมผ้ล ิและ

ชว่งปลายเดอืนกมุภาพันธ ์– มนีาคม ชมเทศกาลดอกพลัม พรอ้มตอ่ดว้ยดอกซากรุะและดอกอาซเลยี 

สําหรับฤดูใบไมผ้ลจิะเป็นพุ่มบชุโคลเวอร ์สว่นตน้ฤดหูนาวก็จะพบกบัดอกซากรุะที�ผลบิานใน 2 



 
ฤด ู(นคิซิาคซิากุระ) ภายในสวนมดีอกไมส้วยงามที�ผลัดกันเปลี�ยนตามฤดูกาลใหร้ับชม (ดอกไม้

แตล่ะชนดิจะหมนุเวยีนผลดักนับานไปตามฤดกูาล ท ั�งนี�ข ึ�นอยูก่บัสภาพอากาศ) 

เที�ยง  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

นําท่านอสิระ ย่านชอ้ปปิ� งชนิจุกุ ใหท้่านอสิระและเพลดิเพลนิกับการชอ้ปปิ� งสนิคา้มากมายและ 

เครื�องใช ้ไฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูปดจิติอล นาฬกิา เครื�องเล่นเกมส ์หรอืสนิคา้ที�จะเอาใจคุณผูห้ญงิดว้ย 

กระเป๋า รองเทา้ เสื�อผา้ แบรนดเ์นม เสื�อผา้แฟชั�นสําหรับวัยรุน่ เครื�องสําอางยี�หอ้ดังของญี�ปุ่ นไมว่า่จะ

เป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอื�นๆ อกีมากมาย 

นําท่านเดนิทางสู่ ออิอน มอลล ์(Aeon Narita Mall) หา้งสรรพสนิคา้ที�นยิมในหมู่นักท่องเที�ยว

ชาวต่างชาต ิเนื�องจากตั �งอยู่ใกลก้ับสนามบนินานาชาตนิารติะ ภายในตกแต่งในรูปแบบที�ทันสมัย

สไตลญ์ี�ปุ่ น มรีา้นคา้ที�หลากหลายมากกวา่ 150 รา้นจําหน่ายสนิคา้แฟชั�น อาหารสดใหม ่และอปุกรณ์

ภายในบา้น นอกจากนี�ยังมีรา้นเสื�อผา้แฟชั�นมากมาย เช่น MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, 

Capcom games arcade และซปุเปอรม์ารเ์กตขนาดใหญ ่เป็นตน้ 

คํ�า         อสิระรบัประทานอาหารคํ�าตามอธัยาศยั 

 ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินารติะ 

20.40 น.   ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี เอ็กซ ์เที�ยวบนิที� XJ607  

 **บรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง** 

วนัที�หา้  สนามบนิ ดอนเมอืง 

01.20 น.     เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 

สําหรบัลกูคา้ทา่นที�ไมเ่อาต ั�วเครื�องบนิ  หกัคา่ต ั�วออก 9,000 บาท จากราคาทวัร ์

 
 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ั�งนี�เพื�อประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ� :  รายการทวัรส์ามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื�องจากสภาวะอากาศ, 

การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ การบรกิารของรถบสันําเที�ยวญี�ปุ่ น ตาม

กฎหมายของประเทศญี�ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ั�วโมง มอิาจเพิ�มเวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบั

จะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ั�งนี�ข ึ�นอยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ั�นๆ เป็นหลกั จงึขอ

สงวนสทิธิ�ในการปรบัเปลี�ยนเวลาทอ่งเที�ยวตามสถานที�ในโปรแกรมการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารรวม 



 
 คา่ตั�วเครื�องบนิไป-กลับตามรายการที�ระบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีนํ�ามนั  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

 โรงแรมที�พักตามที�ระบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามรายการที�ระบ ุ   

 คา่อาหาร ตามรายการที�ระบ ุ  

 คา่เบี�ยประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเที�ยว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื�อนไขตามกรรมธรรม)์ 

 

อตัราคา่บรกิารนี�ไมร่วม 

× ค่าใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครื�องดื�ม ค่าซกัรดี ค่ามนิิ

บารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ที�มไิดร้ะบใุนรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญี�ปุ่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายื�นรอ้งขอวีซ่าอกีครั �ง (เนื�องจากทางญี�ปุ่ นได ้

ประกาศยกเวน้การยื�นวซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ นใหก้ับคนไทยสําหรับผูท้ี�ประสงคพํ์านักระยะสั �นในประเทศญี�ปุ่ นไม่

เกนิ 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญี�ปุ่ นประกาศใหย้ื�นวซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิ�ม 2,000 บาท สําหรับการ

ยื�นรอ้งขอวซีา่ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที�กระเป๋าสมัภาระที�มนํี�าหนักเกนิกวา่ที�สายการบนินั�นๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาด

มาตรฐาน 

× คา่ภาษีนํ�ามนั ที�สายการบนิเรยีกเก็บเพิ�ม ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั�วเครื�องบนิไปแลว้ 

× คา่มคัคเุทศกท์อ้งถิ�น และหัวหนา้ทัวรอํ์านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

× คา่ทปิมคัคุเทศก,์ คนขบัรถ, 1,000 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของ

ทา่น 

× ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7 % และภาษีหัก ณ ที�จา่ย 3 % 

 

เดนิทางขึ�นตํ�า 34 ท่าน หากตํ�ากว่ากําหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดีที�จะชําระ

คา่บรกิารเพิ�มเพื�อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีี�จะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิ�ในการงดออกเดนิทางและเลื�อนการเดนิทางไปในวันอื�นต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่านทราบ

ลว่งหนา้  

 

เง ื�อนไขการจอง และ การชําระเงนิ  : 

 มดัจําท่านละ 15,000 บาท ภายหลังจากที�ท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ทําการจองก่อนวัน

เดนิทางภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจํานวน  

 สว่นที�เหลอื ชําระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

 หากไมช่ําระมดัจําตามที�กําหนด ขออนุญาตตัดที�นั�งใหล้กูคา้ทา่นอื�นที�รออยู ่

 หากชําระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัโิดยไมม่เีงื�อนไข 

 เมื�อทา่นชําระเงนิไมว่า่จะทั �งหมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื�อนไขและขอ้ตกลงตา่งๆ

ที�ไดร้ะบไุวท้ั �งหมดนี�แลว้ 

 หากชําระเงนิในแตล่ะส่วนแลว้ โปรดส่งสําเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชื�อพนกังานขายมาทาง

แฟกซ ์

 สง่รายชื�อสํารองที�น ั�ง ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สําเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ื�อพรอ้ม

ยนืยนัว่าตอ้งการเดนิทางท่องเที�ยวทรปิใด, วนัที�ใด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่

สําเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ�ไมร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนั

เกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชื�อ-นามสกุล และอื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองต ั�วเครื�องบนิ

ท ั�งส ิ�น 



 
 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดือนขึ�นไป และเหลอืหนา้กระดาษ

อยา่งตํ�า 2 หนา้หากไมม่ั�นใจโปรดสอบถาม 

 

เง ื�อนไขยกเลกิการจอง : 

เนื�องจากเป็นราคาตั�วเครื�องบนิโปรโมชั�น เมื�อจองทัวรช์ําระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลื�อน ขอคนืเงนิ 

ไดทุ้กกรณี และกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงทั �งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้

ประเทศที�ระบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ที�จะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทั �งสิ�น รวมถงึ เมื�อทา่นออก

เดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ�ง หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ท่านสละสทิธิ� 

ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั �งสิ�น 

 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ี�ประสงคจ์ะพํานกัระยะส ั�นในประเทศญี�ปุ่ นไมเ่กนิ 
15 วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยว เยี�ยมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยื�นเอกสารในข ั�นตอนการ
ตรวจเขา้เมอืง เพื�อยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี�ปุ่ น* ดงัตอ่ไปนี� 

1. ตั�วเครื�องบนิขาออกจากประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2. สิ�งที�ยนืยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายที�อาจเกดิขึ�นในระหว่างที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ นได ้(เชน่ เงนิ
สด บตัรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชื�อ ที�อยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี�ปุ่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญี�ปุ่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมตํ่�ากวา่ 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ที�จะกระทําในประเทศญี�ปุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิ�งที�ขัดต่อกฎหมายและเขา้ข่ายคุณสมบัตกิารพํานัก
ระยะสั �น 

3. ในขั �นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ี�ไม่มีประวัตกิารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี�ปุ่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้
ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิี�จะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

 

หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ั�งหมดกอ่นทําการจอง เพื�อความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั

ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ท ี�จะเลื�อนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึ�นในกรณีที�มผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 
ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิ�การเก็บคา่นํ�ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ�ม หากสายการบนิมกีารปรับขึ�นกอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนเที�ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื�องจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การ
นัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนําสิ�งของผดิกฎหมาย ซึ�งอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของ
บรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกดิสิ�งของสูญหาย อันเนื�องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจาก
การโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเที�ยวเอง  

6. เมื�อทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทัวรท์ั �งหมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื�อนไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทั �งหมด  

7. รายการนี�เป็นเพยีงขอ้เสนอที�ตอ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครั �งหนึ�ง หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมที�พักใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึ�งอาจจะปรับเปลี�ยนตามที�ระบใุนโปรแกรม  



 
8. การจัดการเรื�องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปที�เขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี� / 

ปลอดบหุรี�ได ้โดยอาจจะขอเปลี�ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี�พัก ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของ
โรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่น
การเดนิทาง มฉิะนั�นบรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทั �งสิ�นแทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อํีานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นั�น 

11. ผูจ้ัดจะไมร่ับผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื�องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีที�ผู ้
เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการทอ่งเที�ยว อันเนื�องมาจากการกระทําที�สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออก
เมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�น ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวน
สทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดี�ยว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิ�ม  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของญี�ปุ่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําให ้
เวลาในการท่องเที�ยวและ ชอ้ปปิ�งแต่ละสถานที�นอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการ
บรหิารเวลา ซึ�งอาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครั �งที�ตอ้งเรง่รบี เพื�อใหไ้ดท้อ่งเที�ยวตามโปรแกรม 

14. บรกิารนํ�าดื�มทา่นวันละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วันเริ�มในวันที� 2 ของการเดนิทาง ถงึวันที� 3 ของการเดนิทาง รวมจํานวน 
3ขวด 

15. การบรกิารของรถบสันําเที�ยวญี�ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี�ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชั�วโมง ในวันนั�นๆ 
มอิาจเพิ�มเวลาได ้โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั �งนี�ข ึ�นอยู่กับสภาพ
การจราจรในวันเดนิทางนั�นๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิ�ในการปรับเปลี�ยนเวลาทอ่งเที�ยวตามสถานที�ในโปรแกรม
การเดนิทาง 


