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FULL DAY JAPAN TRIP  

TOKYO FUJI 5 วนั 3 คืน  
สายการบินไทยแอร์เอเชียเอก็ซ์ (XJ) 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

ไฮไลท์..... ทวัร์ Full Day Japan Trip 

พกัโรงแรมในโตเกยีว New Otani Inn Hotel หรือ Kichijoji Tokyu Rei Hotel 
https://www.kichijoji.rei.tokyuhotels.co.jp/ja/index.html 
http://www.newotani.co.jp/inntokyo 
ฮาโกเน่ ล่องเรือโจรสลดั 35 นาที ชมทะเลสาบอาชิ พร้อมววิภูเขาไฟฟูจิ และ ชิมไข่ด า 

ที ่หุบเขาโอวาคุดานิ หุบเขาที่มีควนัก ามะถันพวยพุ่งอยู่ตลอดเวลา  
มิชิมะ  ถ่ายรูปบรรยากาศสุดชิว ณ.มิชิมะ สกายวอล์ค สานแขวนทีย่าวทีสุ่ดในญีปุ่่น รวมค่าเข้าชม 
ยามานาชิ ชมความงามของภูเขาทีส่วยทีสุ่ด “ภูเขาไฟฟูจิ” และ สวนดอกไม้นานาพนัธ์ุ 

 (ลาเวนเดอร์ ดอกไม้ประจ าฤดูร้อน ในช่วงปลายเดือน มิ.ย.-ต้นเดือน ส.ค. )ทีม่ีแบ็คกราวน์เป็นภูเขาไฟฟูจิ 
(ทั้งนี้ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ) 

โตเกยีว สักการะขอพรกบั “เจ้าแม่กวนอมิ” ทีว่ดัอาซากุสะ  และ ช้อปป้ิงเพลนิๆ ที ่ชินจูกุ  
อบิาราก ิต่ืนตาไปกบั “พระใหญ่ อุชิคุ ไดบุตสึ” ซ่ึงใหญ่ทีสุ่ดในญีปุ่่น จนได้รับบันทกึในกนิเนสต์บุค 
  (รวมค่าลฟิท์ขึน้ชมภายในองค์พระ เพ่ือไปชมววิจากมุมสูง) 
นาริตะ  ออิอนพลาซ่า  แหล่งรวมสินค้า ผลติภัณฑ์  ของใช้ของฝากจากประเทศญีปุ่่น 
อาหาร  อิม่อร่อยสบายๆสไตล์อาหารเซ็ทแบบฉบับคนญีปุ่่น 
 

ก าหนดการเดนิทาง :   เดือน กรกฎาคม – กนัยายน  2560 
วนัที ่05-09,06-10,07-11,08-12,12-16,13-17,14-18,15-19,19-23 ก.ค. 60   ราคา 26,999.- 

20-24,21-25,22-26,26-30,27-31ก.ค./28ก.ค.-1สค./29ก.ค.-2ส.ค. 60 
วนัที ่02-06,03-07,04-08,05-09, 17-21,18-22,19-23 ส.ค. 60    ราคา 26,999.- 
23-27,24-28,25-29,26-30 ส.ค./30ส.ค.-3ก.ย./31ส.ค.-4 ก.ย.60 
วนัที ่09-13,10-14,11-15,12-16, ส.ค. 60      ราคา 27,999.- 
วนัที ่01-05,02-06,06-10,07-11,08-12,09-13,13-17,14-18,15-19 ก.ย.60  ราคา 25,999.- 
16-20,20-24,21-25,22-26,23-27ก.ย./27ก.ย.-1ต.ค.60 
28ก.ย.-2ต.ค./29ก.ย.-3ต.ค./30ก.ย.-4ต.ค. 60 
     

 

 

https://www.kichijoji.rei.tokyuhotels.co.jp/ja/index.html
http://www.newotani.co.jp/inntokyo
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หมายเหตุ : *ราคานีไ้ม่รวมค่าทิปไกด์+คนขบัท่านละ 4,000 เยน /ทริป* 
(เกบ็ทปิก่อนการเดินทางณ.สนามบินดอนเมือง) 

วนั โปรแกรมการเดินทาง เช้า เทีย่ง ค ่า โรงแรมทีพ่กั 

1 กรุงเทพฯ ดอนเมือง – สนามบินนาริตะ – โรงแรม X X X 
HEDISTAR NARITA HOTEL 
หรือเทียบเท่า 

2 
อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – หุบเขาโอวาคุดานิ –  
ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - สะพานแขวนมิชิม่า สกายวอลค์ –  
โรงแรม + ออนเซ็น 

✈ O O 
FUJI HAKONE LAND 
SCHOLE PLAZA HOTEL 
หรือเทียบเท่า 

3 
สวนดอกไม ้(ข้ึนอยุ่กบัสภาพอากาศ)– ภูเขาไฟฟูจิ (ข้ึนอยุ่กบั
สภาพอากาศ)– – พิพิธภณัฑ์แผน่ดินไหว – โตเกียว – วดัอาซากุ
สะ – ถ่ายรูปกบัโตเกียว สกายทรี – ชอ้ปป้ิงชินจูกุ 

O O X 
KICHIJOJI TOKYU REI 

HOTEL  หรือเทยีบเท่า 

4 สักการะหลวงพอ่โตองคย์นื (พระใหญ่ อูชิคุ ไดบุตสึ) ใหญ่
ท่ีสุดในญ่ีปุ่น  – นาริตะ –ชอ้ปป้ิง อิออน – สนามบินนาริตะ   

O O X  

5 นาริตะ-กรุงเทพฯ ✈ X X  

 

วนัแรกของการเดินทาง สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)  - สนามบินนาริตะ 

08.00 น. นดัพบกนัท่ี สนามบินดอนเมือง ,  อาคารผู้โดยสารขาออก 1  ช้ัน 3 ประตู 4 
  สายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ๊กซ์ ( Thai Air Asia X ) ...  โดยมีเจา้หนา้ท่ีใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความ 

สะดวกในการเช็คอินและโหลดสัมภาระ 

11.15 น. ออกเดินทางสู่ประเทศญ่ีปุ่น โดยเท่ียวบินท่ี  XJ 606 
  ** ทางเราขอสงวนสิทธ์ิการเลือกท่ีนัง่บนเคร่ืองบินไทยแอร์เอเชีย เอก๊ซ์ .. เน่ืองจากตอ้งเป็นไปตามกฏ 

ระเบียบของสายการบินส าหรับการสุ่มจบัท่ีนัง่วา่งบนเคร่ืองใหก้บัลูกคา้ .. โดยหากท่านมีความประสงคจ์ะ 
ระบุท่ีนัง่บนเคร่ืองหรือตอ้งการเปล่ียนท่ีนัง่ใหม่ จะมีค่าใชจ่้ายเพิ่มเติม 
 (สามารถดูอตัราค่าบริการไดใ้นทา้ยรายการ) **       [ บริการอาหารร้อน บนเคร่ือง ]  

                            

19.40 น. เดินทางถึง สนามบินนาริตะ  ประเทศญ่ีปุ่น  ...   
น าท่านผา่นขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองและรับกระเป๋าสัมภาระเรียบร้อยแลว้ ...  
ไกดจ์ะน าท่านไปข้ึนรถบสัท่ีเตรียมไว ้

21.00 น. เขา้สู่ท่ีพกั  ....   HEDISTAR  NARITA HOTEL หรือเทยีบเท่า 
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วนัท่ีสองของการเดินทาง สนามบินนาริตะ – อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ – หุบเขาโอวาคุดานิ – 
สะพานแขวนมิชิม่า สกายวอล์ค – โรงแรม + ออนเซ็น 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
  จากนั้น ท าการเช็คเอาท ์และ ตรวจสอบสัมภาระก่อนออกเดินทาง 

น าท่านเดินทางไปตามเส้นทางไฮเวยเ์ดินทางเขา้สู่ อุทยานแห่งชาติ ฟูจิ-ฮาโกเน่  
จากนั้น น าท่าน “น่ังเรือโจรสลดั” (รวมค่าล่องเรือ 35 นาที) ล่องไปในทะเลสาบอาชิ (Lake Ashi) ซ่ึงเป็น
ทะเลสาบท่ีเกิดข้ึนหลงัจากการปะทุของภูเขาไฟฮาโกเน่ เม่ือ 3,000 ปีก่อน ระหวา่งล่องเรือ ท่านสามารถ
มองเห็น ภูเขาไฟฟูจิท่ีงดงาม เป็นฉากหลงัไดอี้กดว้ย 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
ช่วงบ่าย น าท่านนัง่รถบสัข้ึนสู่ หุบเขาโอวาคุดานิ (Owakudani)  หรือหุบเขานรก บริเวณดา้นบนจะอบอวล
ไปดว้ยกล่ินไอก ามะถนัท่ีคุกรุ่นลอยจากใตดิ้น ซ่ึงเป็นผลพวงมาจากการระเบิดของภูเขาฮาโกเน่ เม่ือ 300 ปี
ก่อน นัน่เอง .. เชิญท่านลองชิมไข่ด า ท่ีเช่ือกนัวา่หากไดท้านไข่ด า 1 ฟอง จะมีอายยุนืยาวไปอีก 7 ปี  .....  
หลงัจากนั้น ขอน าทุกท่านไปชม สะพานแขวนมิชิม่า สกายวอล์ค  ( MISHIMA SKYWALK ) รวมค่าเขา้
ชมสะพาน  เป็นสะพานแขวนท่ีมีความยาว 400 เมตร อยูเ่หนือพื้นดินท่ีระดบั 70.6 เมตร ท าใหส้ะพานน้ีได้
ต าแหน่งสะพานแขวนคนเดินท่ียาวท่ีสุดในญ่ีปุ่นไปครองเอาชนะ (รุ่นพี่) สะพานแขวนโคโคโนะเอะยเูมะ 
(Kokonoe “Yume” Ootsurihashi ) ในจงัหวดัโออิตะ ท่ีเคยเป็นสะพานแขวนคนขา้มท่ียาวท่ีสุดในญ่ีปุ่นไป
เพียง 10 เมตร  
 เขา้สู่ท่ีพกั   FUJI  HAKONE  LAND  SCHOLE  PLAZA HOTEL   หรือเทียบเท่า  

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารในโรงแรม  ** พเิศษ ขาปูยกัษ์ ไม่อ้ัน ** 

หลังอาหาร .. ให้ท่านได้ด่ืมด า่กับบรรยากาศการแช่ออนเซ็น หรือ แช่น า้แร่ ในแบบฉบับชาวญีปุ่่น  โดยท่ีมี
ความเช่ือว่า จะคลายความเหน่ือยล้า และ ผิวพรรณจะสวยงามเปล่งปลั่งกลับมามชีีวิตชีวาได้ตามเดิม 
 

วนัท่ีสามของการเดินทาง สวนดอกไม้ – ภูเขาไฟฟูจิ – พพิธิภัณฑ์แผ่นดินไหว – โตเกยีว – วดัอาซากุสะ –  
ถ่ายรูปกบั โตเกยีว สกาย ทรี – ช้อปป้ิง ชินจูกุ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
  จากนั้น ท าการเช็คเอาท ์และ ตรวจสอบสัมภาระก่อนออกเดินทาง 

น าท่านเดินทางไปยงั “สวนดอกไม้”  ซ่ึงอยูบ่ริเวณภูเขาไฟฟูจิ  โดยแต่ละฤดูกาลจะมีดอกไมบ้านแตกต่างกนั
ไป เช่น ดอกลาเวนเดอร์ , ดอกนาซิสซสั , หรือ ทิวลิป  เป็นต้น ( ซ่ึงการเข้าชมสวนดอกไม้นั้นจะขึน้กับ
สภาพอากาศในแต่ละช่วงเวลา และทางบริษัทจะขอสงวนสิทธ์ิไม่พาไปชม กรณีท่ีไม่เอือ้อ านวย เช่น ฝนตก
หนัก หรือ การจราจรท่ีติดขดัเป็นเวลานาน และไม่ได้รวมค่าเข้าชมสวนดอกไม้ ส าหรับโซนพิเศษ หากมี )   
... ต่อจากนั้น   น าท่านไปยงั ภูเขาไฟฟูจิ  ซ่ึงถือกนัวา่เป็นภูเขาท่ีสวยท่ีสุดและมีความศกัด์ิสิทธ์ิส าหรับชาว
ญ่ีปุ่นเป็นอยา่งมาก โดยจะมีความสูงอยูท่ี่ 3,776 เมตร และรถบสัสามารถพาท่านข้ึนไปยงัชั้น 5  จากทั้งหมด 
10 ชั้น  เพื่อข้ึนไปชมศาลเจา้ฟูจิ และไดถ่้ายรูปจากบนนั้น พร้อมกบัยงัมีร้านคา้ขายของท่ีระลึกใหท้่านได้
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เลือกซ้ือมากมาย ...  ** (หากสภาพอากาศไม่เอ้ืออ านวย หรือ เส้นทางการข้ึนภูเขาปิด ทางบริษทัจะขอสงวน
สิทธ์ิในการไม่น าท่านข้ึนภูเขา )  **   
จากนั้น ขอน าท่านไปยงั ศูนย์จ าลองแผ่นดินไหว  หรือ FUJINOEKI  ซ่ึงตั้งอยูบ่ริเวณใกล้ๆ  กบัภูเขาไฟฟูจิ  
โดยภายในมีห้องจดัแสดงขอ้มูลการปะทุของภูเขาไฟจากทุกมุมโลก  มีหอ้งจดัฉากการเกิดแผน่ดินไหว และ 
ความแรงของการสั่นสะเทือนในระดบัริคเตอร์ต่างๆกนั .. รวมไปถึงการเสนอแนวทางการเอาตวัรอดจากส่ิง
กีดขวางต่างๆ หลงัจากเกิดแผน่ดินไหวไปแลว้เป็นตน้  …  

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
ช่วงบ่าย ... เดินทางมายงั  กรุงโตเกยีว มหานครของประเทศญ่ีปุ่น ในอดีตใชช่ื้อวา่ “เอโดะ” .. เป็นเมือง
เศรษฐกิจท่ีส าคญั และเป็นศูนยร์วมทางดา้นเทคโนโลยเีอาไวอ้ยา่งมากมาย ....น าท่านเขา้ชม  วดัอาซากุสะ 
หรือ วดัเซนโซจิ  (Sensoji Temple) วดัท่ีวา่กนัวา่ เก่าแก่ท่ีสุดในกรุงโตเกียว ซ่ึงเคยเป็นวดัท่ีเหล่าโชกุนและ
ซามูไรใหค้วามเล่ือมใสศรัทธาเป็นอยา่งมากในอดีต  น าท่านนมสัการ องค์เจ้าแม่กวนอิมทองค า ท่ี
ประดิษฐานในวิหารหลงัใหญ่ (อยูห่ลงัฉากม่านกั้น)  และ ถ่ายภาพเป็นท่ีระลึกกบั “คามินาริมง (ประตูฟ้าค า
รณ)”  ซ่ึงมีโคมไฟสีแดงท่ีไดช่ื้อวา่เป็น “โคมไฟท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก” มีความสูงใหญ่ถึง 4.5 เมตร  อีกทั้งยงัมี  
“ถนนนากามิเสะ” ถนนร้านคา้แหล่งรวมสินคา้ของท่ีระลึกต่างๆ มากมาย   .... จากนั้นจะขอพาทุกท่านไปยนื
ถ่ายรูป กบั TOKYO SKY TREE  ท่ีบริเวณสะพานข้ามแม่น า้สุมิดะ (ใกล้วดัอาซากุสะ) โดยเป็นหอคอยส่ง
สัญญาณโทรทศัน์แห่งใหม่ของกรุงโตเกียว เปิดใหเ้ขา้ชมเม่ือ 22 MAY 2012   มีความสูงท่ี 634 เมตร (แซง
หนา้โตเกียวทาวเวอร์ไป 301 เมตร) เป็นหอคอยส่งสัญญาณท่ีสูงท่ีสุดในโลกขณะน้ี 

 
 

หลงัจากนั้น ... ไปเดินเล่นท่ี  ย่านชินจูกุ (Shinjuku) ...แหล่งบนัเทิงและแหล่งชอ้ปป้ิงขนาดใหญ่ใจกลาง
เมืองหลวงโตเกียว เป็นศูนยร์วมแฟชัน่เก๋ๆ เท่ห์ๆ ของเหล่าบรรดาแฟชัน่นิสตา้ มีสถานีรถไฟชินจูกุท่ีเป็น
เหมือนศูนยก์ลางของของยา่นน้ี ซ่ึงเป็นหน่ึงในสถานีท่ีคึกคกัท่ีสุดในญ่ีปุ่น 
** อิสระ อาหารเยน็  ตามอัธยาศัย ** 
เขา้สู่ท่ีพกั   ....  KICHIJOJI TOKYU REI HOTEL  หรือเทยีบเท่า 

 

วนัท่ีส่ีของการเดินทาง สักการะพระใหญ่ อุชิคุ ไดบุตสึ – นาริตะ – ช้อปป้ิง ออิอน – สนามบินนาริตะ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
  จากนั้น ท าการเช็คเอาท ์และ ตรวจสอบสัมภาระก่อนออกเดินทาง  

ขอพาทุกท่านไปสักการะ  พระใหญ่ อุชิคุ ไดบุตสึ (Ushiku Daibutsu) เป็นพระพุทธรูปปางยนืท่ีสูงท่ีสุด
ของประเทศญ่ีปุ่น และเคยเป็นรูปป้ันท่ีสุงท่ีสุดในโลกท่ีถูกบนัทึกไวโ้ดย กินเนสบุ๊ค(Guinness Book of 
world records) เม่ือปี ค.ศ. 1995 ดว้ย จากความสูงถึง 120 เมตร ท าใหส้ามารถมองเห็นไดต้ั้งแต่ใจกลางเมือง
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โตเกียวเลยทีเดียว  ( รวมค่าลิฟท์เพ่ือขึน้ไปด้านบนองค์พระ เพ่ือชมวิว) โดยพระใหญ่แห่งน้ี ใชเ้วลาในการ
สร้างยาวนานถึง 10 ปี สร้างแลว้เสร็จเม่ือปี ค.ศ. 1993 ความสูงจากฐาน 20 เมตร ความสูงของรูปป้ัน 100 
เมตร หล่อข้ึนดว้ยทองสัมฤทธ์ิ ภายในพระพุทธรูปสามารถเขา้ชมไดท้ั้งหมด 5 ชั้น โดยแต่ละชั้นก็จะมีการ
จดัแสดงท่ีแตกต่างกนัออกไป บริเวณชั้นท่ี 4 จะมีการขายของท่ีระลึก ท่ีเก่ียวกบัพระพุทธรูป Ushiku 
Buddha อีกดว้ย  ... 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
ช่วงบ่าย  ไดเ้วลาอนัสมควร  น าท่านไปยงั เมืองนาริตะ  ... เพื่อไป AEON Shopping Mall  ชอ้ปป้ิงเซ็น
เตอร์ขนาดใหญ่ในเมืองนาริตะ เพียบพร้อมไปดว้ยร้านคา้กวา่ 150 ร้าน ไม่วา่จะเป็น Muji , Sanrio Store , 
100 Yen Shop ,ร้านขายยาและเคร่ืองส าอางค ์Matsumoto Kiyoshi , เกมส์เซ็นเตอร์ , ร้านหนงัสือ , ร้าน
รองเทา้ ฯลฯ  และยงัมี ซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ในส่วนของ Jusco ท่ีรวมของสด ของแหง้ อีกมากมายให้
ท่านไดซ้ื้อติดมือก่อนข้ึนเคร่ืองกลบัสู่กรุงเทพฯ 
**  อิสระอาหารค ่า ตามอัธยาศัย ** 

17.30 น. ไดเ้วลาอนัสมควร ... พบกนั ณ จุดนดัหมาย เพื่อเตรียมตวัเดินทางไป สนามบินนาริตะ 
18.00 น. ถึง สนามบินนาริตะ  .. ท าการเช็คอิน และโหลดกระเป๋าสัมภาระ 
  ( โปรดอยา่ลืมวา่ ทางสายการบินใหน้ ้าหนกักระเป๋าต่อท่าน ไม่เกิน  20 กิโลกรัม ) 

20.55 น. ออกเดินทางสู่  กรุงเทพฯ  โดยสายการบิน ไทยแอร์เอเชีย เอก็ซ์  เท่ียวบินท่ี   XJ 607 
 
วนัท่ีหา้ของการเดินทาง สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ) 

 
01.35 น. เดินทางถึง  สนามบินดอนเมือง   กรุงเทพฯ   .. โดยสวสัดิภาพ 

**************************************************************** 
กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอยีดทุกข้อ 

หมายเหตุ 
  

1. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวิสัยท่ีทาง 
บริษทัฯ ไม่สามารถควบคุมได ้เช่น การนดัหยดุงาน, จลาจล,การล่าชา้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน รวมถึงกรณี
ท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาต
ให้เขา้เมือง รวมทั้งในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้ าเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธ
การเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง      
2. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
3. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
4. กรณีท่ีคณะไม่ครบจ านวน 15 ท่าน ทางบริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ  
จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ 14 วนัก่อนการเดินทาง  
5. เม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัร์ ทางบริษทัฯจะถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของหมายเหตุทุก
ขอ้แลว้ 

ในกรณีทีลู่กค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ 
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผดิชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งส้ิน 
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โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนีขึ้น้อยู่กบัสภาวะอากาศ 
และเหตุสุดวสัิยต่าง ๆ ทีไ่ม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะค านึงถึงผลประโยชน์และ 

ความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นส าคัญ 

FULL DAY JAPAN TRIP  
TOKYO FUJI 5 วนั 3 คืน  
สายการบนิไทย แอร์เอเชียเอก็ซ์ (XJ) 

 
ก าหนดการเดินทาง 

ผู้ใหญ่พกั
ห้องละ 2 
ท่าน 

เด็กมเีตียง
พกักบั
ผู้ใหญ่ 1 
ท่าน 

เด็กไม่มี
เตียงพกักบั
ผู้ใหญ่ 2 
ท่าน 

พกัเดี่ยว
เพิม่ 

วนัที ่05-09,06-10,07-11,08-12,12-
16,12-16,13-17,14-18,15-19,19-23  
20-24,21-25,22-26,26-30,27-31ก.ค. 
/28ก.ค.-1สค./29ก.ค.-2ส.ค. 60 

26,999.- 26,999.- 25,999.- 7,900.- 

วนัที่ 02-06,03-07,04-08,05-09, 17-
21,18-22,19-23 ส.ค. 60 
23-27,24-28,25-29,26-30 ส.ค./30ส.ค.-
3ก.ย./31ส.ค.-4 ก.ย.60 
 

26,999.- 26,999.- 25,999.- 7,900.- 

วนัที่ 09-13,10-14,11-15,12-16, ส.ค. 60 27,999.- 27,999.- 26,999.- 7,900.- 
วนัที่ 01-05,02-06,06-10,07-11,08-
12,09-13,13-17,14-18,15-19 ก.ย.60 
16-20,20-24,21-25,22-26,23-27ก.ย. 
27ก.ย.-1ต.ค.60 
28ก.ย.-2ต.ค./29ก.ย.-3ต.ค. 
30ก.ย.-4ต.ค. 60 
 

25,999.- 25,999.- 24,999.- 7,900.- 
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*** ราคาเด็กทารก [เดก็อายไุม่เกนิ 2 ขวบ] 6,000 บาท / ท่าน *** 
***ราคาทัวร์ข้างต้นยงัไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ 
ท่านละ 4,000 เยน /ทริป/ต่อท่าน***  (เกบ็ทิปก่อนการเดินทาง ที ่สนามบินดอนเมือง) 

** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 
 

 
 
สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ใชร้ะบบการจองท่ีนัง่เป็นแบบสุ่มท่ีนัง่วา่ง อาจจะท าใหค้รอบครัวท่ีมาดว้ยกนัไม่ไดน้ัง่
ติดกนั หากลูกคา้เท่าไดป้ระสงคจ์ะจองท่ีนัง่ติดกนัจะมีรายละเอียดการค่าใชจ่้ายในการซ้ือท่ีนัง่เพิ่ม  

** โปรดติดต่อสายการบินดว้ยตวัท่านเอง ** 
 

เง่ือนไขการให้บริการ 
1. การเดินทางในแต่ละคร้ังจะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 20 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวนดังกล่าว  
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงราคาหรือยกเลกิการเดินทาง 
2. ในกรณีทีลู่กค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีข่องบริษัทฯเพ่ือเช็คว่ากรุ๊ปมีการ    
 คอนเฟริมเดินทางก่อนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน 
3. การช าระค่าบริการ 
    3.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 15,000 บาท  
    3.2 กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนทีเ่หลือ 30 วนัก่อนออกเดินทาง 

 
4.การยกเลกิการเดินทาง 
4.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45-15 วนั ขอเก็บเงินมดัจ าทั้งหมด  
4.2 ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 14 -7 วนัเดินทาง ขอเก็บค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
4.3 ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบินมีการการันตีมดัจ าท่ีนัง่กบัสาย

การบินและค่ามดัจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า   หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมด ไม่
ว่ายกเลกิด้วยกรณใีดๆ 

4.4 กรณีทีก่องตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุ ไว้ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะไม่คืนค่าทวัร์ไม่ว่ากรณใีดๆ ทั้งส้ิน 
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**ส าคัญ!! บริษัท ท าธุรกจิเพ่ือการท่องเที่ยวเท่าน้ัน ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นโดยผดิกฎหมายและ 
ในข้ันตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและญีปุ่่น ขึน้อยู่กบัการพจิารณาของเจ้าหน้าทีเ่ท่าน้ัน  

ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทั้งส้ิน** 
 
4.5 เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง   
 พร้อมคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
 

อตัราค่าบริการนี้รวม 
1. ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยดั ท่ีระบุวนัเดินทางไปกลบัพร้อมคณะ พร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ

ทวัร์ขา้งตน้ 
 - กรณีท่านมีความประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปล่ียนระดบัชั้นท่ีนัง่จากชั้นประหยดัเป็นชั้นธุรกิจ โดยการช าระเงินเพื่ออพัเกรด

ตอ้งกระท าท่ีเคาน์เตอร์สนามบิน ณ วนัเดินทาง เท่านั้น  
2. ค่าท่ีพกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า 

** ในกรณีที่ท่านจองห้องพกัแบบ TRIPLE [ 2 เตียง+1 ที่นอนเสริม ] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหารห้องพกัแบบ 

TRIPLE ได้ ทางบริษทัอาจมีการจัดห้องพกัให้ตามความเหมาะสมต่อไป ** 
3. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไวใ้นรายการทวัร์ขา้งตน้ 
4. เจา้หนา้ท่ีบริษทั ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 
5. ค่าน ้าหนกัสัมภาระรวมในตัว๋เคร่ืองบิน 20 กิโลกรัม ค่าประกนัวนิาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินท่ีมีการ

เรียกเก็บ 
6. ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์  
อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 1. ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ 
 2. ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือท่ีระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท ์ 
 3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถา้มีการเรียกเก็บ) 
 4. ค่าภาษีน ้ามนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบิน 
 5. ค่าทิปส าหรับ คนขบัรถ / มคัคุเทศก ์/ หวัหนา้ทวัร์    ท่านละ 4,000 เยน  ต่อท่าน / ทริป 
           * (เก็บทิปก่อนการเดินทางณ.สนามบินดอนเมือง) * 
      6. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซ้ือประกนัการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล  
เพิม่เติมกบัทางบริษัทได้ **  

- เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
- เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
**ความครอบคลุมผู้เอาประกนัทีม่ีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี **  
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท] 
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**ความครอบคลุมผู้เอาประกนัทีม่ีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท] 
 

รายละเอยีดเกี่ยวกบัมาตรการยกเว้นวซ่ีาเข้าประเทศญีปุ่่นให้กบัคนไทย  
จากมาตรการยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้บัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพ านกัระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15 วนั ไม่วา่จะ
ดว้ยวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียว เยีย่มญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมือง เพื่อ
เป็นการยนืยนัวา่มีคุณสมบติัในการเขา้ ประเทศญ่ีปุ่น 
**เอกสารท่ีอาจจะตอ้งใชใ้นการพิจารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตัว๋เคร่ืองบินและเอกสารเร่ืองท่ีพกัทางบริษทัจะจดัเตรียม
ใหก้บัลูกทวัร์ แต่ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัการพิจารณาของกองตรวจคนเขา้เมืองของญ่ีปุ่น** 
1. ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่น  
2. ส่ิงท่ียนืยนัวา่ท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายท่ีอาจเกิดข้ึนระหวา่งท่ีพ  านกัในประเทศญ่ีปุ่น  
    (เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 
3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัทท่ี์ติดต่อไดร้ะหวา่งท่ีพ  านกัในประเทศญ่ีปุ่น (เช่น คน รู้จกั โรงแรม และอ่ืนๆ) 
4. ก าหนดการเดินทางระหวา่งท่ีพ  านกัในประเทศญ่ีปุ่น 

 

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (ส าหรับกรณกีารเข้าประเทศญีปุ่่นตามมาตรการยกเว้นวซ่ีา) 
1. หนงัสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ียงัมีอายกุารใชง้านเหลืออยู ่
2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท าในประเทศญ่ีปุ่นจะตอ้งไม่เป็นส่ิงท่ีขดัต่อกฎหมาย และเขา้ข่ายคุณสมบติัเพื่อการพ านกัระยะสั้น 
3. ในขั้นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านกัไม่เกิน 15 วนั 
4. เป็นผูท่ี้ไม่มีประวติัการถูกส่งตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่น หรือมิไดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่
เขา้ข่ายคุณสมบติัท่ีอาจจะถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

 

หมายเหตุ :  
 1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน 
 2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน ้ ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวนัเดินทาง 
 3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ 
 4. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อการ
จลาจล, ภยัธรรมชาติ, การน าส่ิงของผดิกฎหมาย ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ 
 5. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 
 6. เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลง
ต่างๆ ทั้งหมด 
 7. ส าหรับผูเ้ดินทางท่ีอายไุม่ถึง 18 ปี และไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา มารดา ตอ้งมีจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดินทางไปต่างประเทศ
จากบิดาหรือมารดาแนบมาดว้ย 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนีขึ้น้อยู่กบัสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และ
ราคาอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึน้อยู่กับอตัราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน 

 


