
  

 

 
 
 
 
 

 
ทะเลสาบอาช ิลอ่งเรอืโจรสลดั 

โอชโินะฮกัไค หมูบ่า้นบอ่น า้ศกัสทิธิ ์ 
สมัผสัการแชน่ า้แรแ่บบชาวญีปุ่่ นแท ้** ONSEN!!!**  

ภเูขาไฟฟจู ิ-  เมนูพเิศษ หมยูา่งหนิภเูขาไฟ 
นมสัการ เจา้แม ่กวนอมิทองค า ณ วดัอาซากซุะ ชมโคมไฟยกัษ ์ 

เลอืกซือ้ของฝากทีถ่นนนากามเิซะ 
อสิระชอ๊ปป้ิงศนูยร์วมแฟช ัน่วยัรุน่อนิเทรนดอ์พัเดทเทรนแหง่เมอืงปลาดบิ 

มือ้ค า่บฟุเฟยข์าปทู ีโ่รงแรม   
เดนิทางเดอืน กรกฎาคม-ตลุาคม 2560 

เดนิทางโดยสายการบนิ AIR ASIA X   เครือ่งล าใหญ ่337 ทีน่ ัง่  
ทีน่ ัง่ระบบสุม่ทกุทีน่ ัง่ (Random) โดยสายการบนิ 

 
 
 
 



  

 

ภาพจ าลอง 

 

 
ก าหนดการเดนิทางทา้ยโปรแกรม 

 

วนัแรก วนัแรก           สนามบนิดอนเมอืง   

 

20.00 น.  คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 3 เคานเ์ตอรส์ายการบนิ AIR ASIA X                   

เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการขึน้เครือ่ง (ไกดท์วัรแ์นะน าการเดนิทาง) 
23.45 น.    ออกเดนิทางสู ่สนามบนินารติะ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิ  AIR ASIA X เทีย่วบนิที ่XJ600 

     

วนัทีส่องวนัทีส่อง  สนามบนินารติะ สนามบนินารติะ ––  อทุยานแหง่ชาติอทุยานแหง่ชาตฮิาโกเน่ ฮาโกเน่ ––  ลอ่งเรอืทะเลสาบอาช ิลอ่งเรอืทะเลสาบอาช ิ  --  โอชโินะฮักไคโอชโินะฮักไค  หมูบ่า้นบอ่น ้าศกัสทิธิ์หมูบ่า้นบอ่น ้าศกัสทิธิ ์ ((--//LL//DD)) 

 

08.00 น.  เดนิทางถงึ สนามบนินารติะ ประเทศญีปุ่่ น (เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 2 ช.ม.) หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้
เมอืงและศลุกากร รับกระเป๋าและท าภาระกจิสว่นตัวเรยีบรอ้ยแลว้...   ส าคญั!!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตใหน้ า 

อาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษจบัและปรบั 

     (กรุณาปรับนาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถิน่เพือ่ความสะดวกในการนัดหมาย) 

  น าทา่นเดนิทางสูท่ะเลสาบอะชเิป็นทะเลสาบทีส่ามารถมองเห็นภเูขาไฟฟจูไิดอ้ยา่งสวยงาม อกีทัง้โดยรอบ
ทะเลสาบยังเรยีงรายไปดว้ยรสีอรท์บอ่น ้าพุร ้อิน เป็นสถานทีท่ีนั่กทอ่งเทีย่วทัง้ชาวญีปุ่่ นและชาวตา่งชาตนิยิมไปเยอืน 

มบีรกิารเรอืขา้มฝาก เรอืชมววิ จดุเดน่ทีส่ าคญัของเรอืในทะเลสาบอะชคิอืเลยีนแบบลกัษณะเรอืมาจากเรอืโจรสลัด
ของทางตะวนัตก ลอ่งเรอืโจรสลดัชมทะเลสาบอะช ิ(Lake Ashi) ทะเลสาบทีส่วยงาม ชือ่ดงัของญีปุ่่ น หากใคร

ลอ่งเรอืในวนัทีฟ้่าใสสามารถมองเห็นภเูขาไฟฟจูไิดอ้กีดว้ย เรอืทกุล าจะมดีาดฟ้าใหนั้กทอ่งเทีย่วสามารถขึน้มาเดนิ 
ยนืชมววิชนยอดเสากระโดงเรอื หรอืถา่ยรูปเลน่ได ้แตอ่ยากจะบอกวา่ขา้งบนดาดฟ้าเรอืลมแรงและหนาวมาก หาก

ใครเดนิทางมาชว่งหนา้หนาว หรอือากาศเย็น อย่าลมืเตรยีมถงุมอืมาใสน่ะครับ เดีย๋วมอืจะแข็งเอาได ้

  เรอืชมทะเลสาบมทีัง้หมด 4 ล า แตล่ะล าจะมธีมีในการตกแตง่ทีต่า่งกนั The Royal สแีดง แตง่เป็นเรอืโจรสลดั, The 
Vasa สเีขยีว จ าลองเป็นเรอืรบสวเีดน มรีูปปัน้สงิโตอยูท่ีห่นา้เรอื, The Frontier สขีาว แตง่เป็นเรอืรบองักฤษ มี

กงัหันสแีดงฉูดฉาดแบบเรอืกลยคุโบราณอยู่ทา้ยเรอื และ The Victory สนี ้าตาล ตกแตง่เป็นเรอืรบองักฤษโบราณ 

เทีย่ง    รับประทานอาหารกลางวนั (1) JAPANESE SET 

   เดนิทางสูห่มูบ่า้นน า้ศกัด ิส์ทิธ ิโ์อชโินะฮกัไก Oshino Hakkai เป็นจดุทอ่งเทีย่วทีส่รา้งเป็นหมูบ่า้นเล็กๆ 

ประกอบดว้ยบอ่น ้า 8 บอ่ในโอชโินะ ตัง้อยูร่ะหวา่งทะเลสาบคาวากจูโิกะ(Lake Kawaguchiko) กบัทะเลสาบยามา

นาคาโกะ(Lake Yamanakako) ซึง่เป็นพืน้ทีเ่กา่ของทะเลสาบแหง่ที ่6 ทีแ่หง้ขอดไปเมือ่ 200-300 ปีทีผ่า่นมา บอ่
น ้าทัง้ 8 นีเ้ป็นน ้าจากหมิะทีล่ะลายในชว่งฤดรูอ้น ทีไ่หลมาจากทางลาดใกล ้ๆ ภเูขาไฟฟจูผิา่นหนิลาวาทีม่รีูพรุนอายุ

กวา่ 80 ปี ท าใหน้ ้าใสสะอาดเป็นพเิศษ ในวนัฟ้าใสทอ้งฟ้าเปืด เราจะสามารถมองเห็นภเูขาไฟฟจูไิดอ้กีดว้ย  
 

 
 

 

 
 

 
 

  น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก ณ โรงแรม JIRAGONNO หรอืเทยีบเทา่             

ค า่    รับประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม พเิศษ อรอ่ยกบัเมนูบุฟเฟต ์ขาปูยกัษ ์(2) 
 หลังอาหารใหท้า่นได ้  แช่น า้แร ่(ออนเซ็น) เพือ่ผ่อนคลายความเมือ่ยลา้ จะท าใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหติ และ

ใหผ้วิพรรณสวยงาน (แชค่รัง้ละประมาณ 20 นาท ีไมค่วรเกนิ 1 ชัว่โมง)  
 

 

วนัทีส่าม  วนัทีส่าม    MMtt..  FFuujjii  --  โตเกยีวโตเกยีว    --  วดัอาซากซุา่วดัอาซากซุา่  ––  ชนิจกูุชนิจกูุ                                                                                                          ((BB//LL//--))  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3)  

   น าทา่นเดนิทางสู ่ภูเขาไฟฟูจ ิทีต่ัง้ตระหงา่นอยูเ่หนอืเกาะญีปุ่่ นดว้ย

ความสงู3,776เมตร จากระดับน ้าทะเล น าทา่นขึน้ชมความงามกนัแบบ
ใกลช้ดิ ยังบรเิวณ “ชัน้ 5” ของภเูขาไฟฟจู ิ(ขึน้อยู่กบัสภาพภูมอิากาศ) 

เพือ่ชมทศันียภาพโดยรอบของภเูขาไฟที ่สามารถมอง เห็นทะเลสาบทัง้

หา้กระจายอยูโ่ดยรอบ ใหท้า่นไดส้มัผัสอากาศอนับรสิทุธิบ์นยอดเขาฟจู ิ
ถา่ยภาพทีร่ะลกึ กบัภเูขาไฟทีไ่ดช้ ือ่วา่มสีดัสว่นสวยงามทีส่ดุในโลก ซึง่

เป็นภเูขาไฟทีย่ังดับไม่สนทิ และมคีวามสงูทีส่ดุในประเทศญีปุ่่ น    

เทีย่ง    รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (4) หมยูา่งหนิภเูขาไฟ  



  

 

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่“มหานครโตเกยีว” เมอืงหลวงของประเทศญีปุ่่ น โตเกยีว หมายถงึ นครหลวงตะวันออก 

เป็นเมอืงทีม่ปีระชากรมากทีส่ดุในโลกเมอืงหนึง่ จงึท าให ้กรุงโตเกยีวเป็นหนึง่ในศนูยก์ลาง การเงนิระหวา่งประเทศ 
เศรษฐกจิ การคมนาคม เทคโนโลย ี(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) 

   น าทา่นเดนิทางไปนมัสการ เจา้แม่กวนอมิทองค า ณ วดัอาซากซุะ วัดทีไ่ดช้ ือ่วา่เป็นวดัทีม่คีวามศักดิส์ทิธิ ์และไดรั้บ
ความเคารพนับถอืมากทีส่ดุแห่งหนึง่ในกรุงโตเกยีว ภายในประดษิฐานองคเ์จา้แม่กวนอมิทองค าทีศ่กัดิส์ทิธิ ์และมี

ผูค้นนยิมมากราบไหวข้อพรเพือ่ความเป็นสริมิงคลตลอดทัง้ปี ประกอบกบัภายในวดัยังเป็นทีต่ัง้ของ โคมไฟยักษ์ ทีม่ี

ขนาดใหญ ่ณ ประตทูางเขา้ดา้นหนา้สดุของวัด ชือ่ ประตฟู้าค ารณ และถนนจากประตเูขา้สูต่ัววหิารทีป่ระดษิฐาน  
เจา้แมก่วนอมิทองค านัน้ มชี ือ่วา่ถนน นากามเิซะ ซึง่เป็นทีต่ัง้ของรา้นคา้ขายของทีร่ะลกึพืน้เมอืงตา่ง ๆ มากมาย จาก

ทีน่ีท่า่นจะสามารถเก็บภาพความประทบัใจคูก่ับหอคอย TOKYO SKY TREE 
   จากนัน้น าทา่นชอ้ปป้ิงยา่นดงั ยา่นชนิจุก ุใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัการจับจ่ายซือ้สนิคา้นานาชนดิ ไดจ้ากทีน่ี ่ไม่วา่

จะเป็น รา้นซานรโิอะ รา้นขายเครือ่งอเิลคทรอนกิส ์กลอ้งถ่ายรูปดจิติอล นาฬกิา เครือ่งส าอาง ตา่งๆ กนัทีร่า้น 

MATSUMOTO แหลง่รวมเหลา่บรรดาเครือ่งส าอางมากมาย อาท ิมารค์เตา้หู,้ โฟมลา้งหนา้ WHIP FOAM ทีร่าคาถกู
กวา่บา้นเรา 3 เทา่, ครมีกนัแดดชเิซโด ้แอนเนสซา่ทีค่นไทยรูจั้กเป็นอยา่งด ี และสนิคา้อืน่ ๆ  หรอืใหท้า่นไดส้นุกกับ

การเลอืกซือ้สนิคา้ แบรนดด์งัอาท ิLOUIS VULTTON, UNIQLO, กระเป๋าสดุฮติ BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสือ้ 
COMME DES GARCONS, H&M หรอืเลอืกซือ้รองเทา้หลากหลาย 

  แบรนดด์งั อาท ิNIKE, CONVERSE, NEWS BALANCE, REEBOK ฯลฯ ไดท้ีร่า้น ABC MART 
 

** เพือ่สะดวกในการชอ้ปป้ิงของทา่นอสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั** 

 
  

 
 

 

 
 

น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก ณ โรงแรม NARITA EXCEL OR SML 
 

 

 
 

 
 

 
  

วนัทีส่ ี ่ วนัทีส่ ี ่   อสิระชอ้ปป้ิงในเมอืงโตเกยีวอสิระชอ้ปป้ิงในเมอืงโตเกยีว    ไมม่รีถโคช้บรกิารตลอดวนัไมม่รีถโคช้บรกิารตลอดวนั  / / เดนิทางโดยรถไฟตลอดวนัเดนิทางโดยรถไฟตลอดวนั    

  ((คา่รถไฟไมร่วมในคา่ทวัร์คา่รถไฟไมร่วมในคา่ทวัร์))                          ((BB//--//--))  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

 ***ไกดแ์นะน าเทีย่วโดยรถไฟตะลยุโตเกยีว / เดนิทางโดยรถไฟตลอดวนั (คา่รถไฟไมร่วมในคา่ทวัร)์ *** 
  แนะน าสถานทีท่อ่งเทีย่ว  

 - ฮาราจกูแุหลง่รวมแฟชัน่วยัรุ่นอนิเทรนดอ์พัเดทของเมอืงปลาดบิ ทีเ่ชือ่มระหวา่งสถานJีR HARAJUKU STATION 

 กับถนนสายหลักMEIJI DORI ถนนคนเดนิทีเ่ป็นสัญลักษณ์ของฮาราจูกุ ส ิง่ทีม่ชี ือ่เสยีงของย่านนี้ก็คอืการแต่งตัว

แฟชัน่แบบ COSPLAY ของวนัรุ่นญีปุ่่ นแตง่ตามการต์นูเรือ่งตา่งๆ  
 - ถนนทาเคชติะ ( TAKESHITA DORI) เป็นถนนเล็กๆ อยู่หนา้สถานีฮาราจูกุ ถนนสายนี้เป็นแหลง่รวมรา้นคา้แฟชั่น

วัยรุ่น เสือ้ผา้เครือ่งประดับ เครือ่งส าอาง หา้มพลาดรา้นเครปสไตลญ์ีปุ่่ นทีโ่ดง่ดังไปทั่วโลก ตัง้อยู่ตรงกลางของถนน

ทาเคชติะรา้นทีม่ชี ือ่เสยีงคอื MARION CREPES ทีถ่อืวา่เป็นรา้นเครปสไตลญ์ีปุ่่ นอันเกา่แกท่ีเ่ปิดบรกิารมานานทีส่ดุใน
ญีปุ่่ น 

 - ถนนโอโมเตะซานโดะ (OMOTESANDO) แหล่งรวมสนิคา้

แบรนดเ์นมและหา้งสรรพสนิคา้ดงั  

  - หา้งLAFORET HARAJUKU สูง 7 ชัน้ ที่มีรา้นเสือ้ผา้
มากกวา่ 150 รา้น  

 - OMOTOSANDO HILL ชอ้ปป้ิงมอลลแ์หลง่รวมของแบรนด์

ดงัเชน่ LOUIS VUITTON, CHANNEL, GUCCI, DIOR  
 - KIDDYLAND รา้นขายสนิคา้ของเด็ก ทีม่ทีัง้เสือ้ผา้ ของเลน่ 

ขนม ORIENTAL BAZZAR รา้นขายของทีร่ะลกึ 
 - ชบิุย่า ไดรั้บฉายาวา่เป็น Shopping District แห่งโตเกยีว 

และของญีปุ่่ น ทีโ่ดง่ดังไปทั่วโลก เป็นแหลง่รวมความบันเทงิ
หลากหลายชนิดไม่ ว่ า จ ะ เ ป็ นห า้ งสร รพสินค า้ ต่ า ง ๆ 

SHIBUYA109,TOKYO HANDทีถ่อืว่าเป็นสาขาทีใ่หญ่ทีส่ดุ, 

PARCO, LOFTสาขาชบิยูา่ทีเ่ต็มไปดว้ยของเก๋ๆ  และถนนทีจ่ะ
เต็มไปดว้ยร า้นค า้แบรนด์ดังมากมาย อาทิ UNIQLO, 

ภาพจ าลองบรรยากาศทีพั่กเทา่นัน้ 

 



  

 

UNITED ARROW, JOURNAL STAND, BATTING APE, ABC MART ชบิยุ่า มแียกทีเ่รยีกไดว้า่วุน่วายทีส่ดุในโลก
เป็นอกีหนึง่สถานทีย่อดนยิมทีใ่ครๆ ก็ตอ้งแวะมา HACHIKO SQUARE ทีม่ผีูค้นพลกุพลา่นขา้มถนนกันแทบจะ 24 ชม. 

เลยทเีดยีว จดุไฮไลทอ์กีจดุในยา่นนี้ไดแ้กรู่ปปัน้ของ HACHIKOสนัุขผูซ้ือ่สตัยอ์นัโดง่ดงัไปทัว่โลก 
 

     วธิกีารเดนิทางจากนารติะเขา้สูโ่ตเกยีว  

 จากโรงแรมย่านนารติะ เราสามารถน่ังรถShuttle Bus ของโรงแรมไปตอ่รถทีส่นามบนินารติะเขา้สูก่ลางเมอืงโตเกยีว 
โดยสามารถท าไดห้ลายวธิ ีอย่างเชน่ รถไฟ รถโดยสารประจ าทาง และ แท็กซี ่ในปัจจุบนัวธิทีีก่ าลงัเป็นทีน่ยิมคอื

การน่ังรถไฟดงันัน้ ขอแนะน าการเดนิทางโดยรถไฟ ซึง่สะดวกในการค านวณระยะเวลาและจัดสรรตารางเดนิทาง
ทา่มกลางรถไฟทีม่อียูห่ลายสาย รถไฟฟ้าทีใ่หบ้รกิารจากสนามบนินารติะเขา้เมอืงโตเกยีว มอียูห่ลักๆ 5 สายดว้ยกนั

ไดแ้ก ่ 
 

     1) Narita Express (N'EX) – เสน้สแีดงตามรูป เดนิทางเขา้โตเกยีวจากทางทศิใต ้ผา่นจบิะเขา้สถานโีตเกยีว ใช ้

     เวลา  53 นาท ีแลว้ขบวนรถจะแยกเป็น 2 ตอนตามหมายเลขโบกี ้สว่นแรกวิง่ขึน้ไปทางเหนือผ่าน Shinjuku ,   
      Omiya สว่น หลงัวิง่ไปทางYokohama, Totsuka, Ofunaคา่รถอยู่ที ่2,940เยน – 4,180เยน รถไฟขบวน Narita  

     Express วิง่ดว้ย  
      ความเร็วสงูสดุ 130 กโิลเมตรตอ่ชัว่โมง ใหบ้รกิารจากหลายๆสถานใีนโตเกยีวและปรมิณฑล ทกุขบวนจะวิง่ผา่น 

     สถานี โตเกยีว ซึง่เป็นสถานทีีข่บวนรถจะเชือ่มตอ่กนัหรอืแยกจากกัน ปกตแิลว้ขบวนทีม่าจากโอฟนุะหรอืโยะโกะฮะ 

               มะจะ เชือ่มตอ่กบัขบวนทีม่าจากชนิจุก ุอเิคะบคุโุระ หรอืโอมยิะ กลายเป็นขบวนเดยีวกนัวิง่ตอ่ไปจนถงึทา่อากาศยาน 
     นะรติะ (ผา่นทาง Sōbu Main Line และ สายนะรติะ)  

     

     2) รถไฟ JR เป็นรถไฟธรรมดา– เสน้สเีขยีว ใชเ้วลา 80 นาท ีเดนิทางไปสถาน ีTokyo ราคาประมาณ1,280เยน 

  

 3) Keisei Skyliner – เสน้สนี ้าเงนิ รถดว่นของฝ่ัง Keisei เดนิทางจากสนามบนินานาชาตนิารติะ ผ่านสถานีนปิโปร ิสดุ

ปลายทางทีอ่เุอโนะ ใชเ้วลาเพยีง 41 นาท ีคา่โดยสารประมาณ2,470 เยนKeisei Skylinerวิง่ดว้ยความเร็วสงูสดุ 160 
กโิลเมตรตอ่ชั่วโมง Skylinerมรีถออกทกุๆ 20 และ 40 นาท ีในระหวา่งชว่งเวลา 14.00-16.00 มรีถวิง่ 3 เทีย่วต่อ

ชัว่โมง กรณีใชบ้รกิาร Keisei Line จะตอ้งลงทีส่ถานีนปิโปร ิ(Nippori) หรอืไม่ก็สถานีอเุอโน่ (Ueno) ซึง่ทัง้ 2 สถานี
นี้จะสามารถสามารถตอ่รถไฟ JR (JR Yamanote Line ) ไปยังสถานีตา่งๆในโตเกยีวไดอ้ย่างสะดวกสบาย ไม่วา่จะ

เป็น Akihabara, Tokyo, Shinjuku, Shibuya,Ikebukuro 
  

 4) Access Express – เสน้สสีม้ เป็นรถดว่นพเิศษของสาย Keisei ปลายทางอยู่ทีส่ถานีอเุอโนะ ใชเ้วลาประมาณ 1 

ชัว่โมง คา่โดยสารประมาณ1,240เยน 
  

 5) Keisei main line – เสน้สฟ้ีา เป็นรถไฟแบบดว่น (Rapid Service) วิง่จากสนามบนิไปสดุปลายทางที ่อเุอโนะ ใช ้

เวลาตัง้แต ่60 – 90 นาท ีคา่โดยสารประมาณ1,030 เยน 

 

 ** เพือ่สะดวกในการชอ้ปป้ิงของทา่นอสิระอาหารกลางวนัและค า่ตามอธัยาศยั**  
 ** คา่รถไฟไมไ่ดร้วมอยูใ่นรายการทวัร ์** 

 น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก ณ โรงแรม NARITA EXCEL OR SML  
 

  
 

วนัทีห่า้วนัทีห่า้              สนามบนิสนามบนินารติะนารติะ  ––  ประเทศไทยประเทศไทย            ((BB//--//--))  

เชา้  รับประทานอาหารเชา้แบบบฟุเฟต ์ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

09::1155  น.น.  ออกเดนิทางจากออกเดนิทางจากสนามบนินารติะสนามบนินารติะ  โดยสายการบนิ โดยสายการบนิ AIR ASIA X เทีย่วบนิที่เทีย่วบนิที ่ XJ601  

1133::5500  น.น.  ถงึทา่อากาศยานถงึทา่อากาศยานดอนเมอืงดอนเมอืง... โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ... โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ  

  

คา่ทปิคนขบัรถ และมคัคเุทศกท์า่นละ 3,000 เยน ตลอดการเดนิทาง  
  

หมายเหต ุ บริษัท ฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลีย่น และสายการบนิ (โดยเฉพาะภาษีน ้ามัน ซึง่มีการผันผวนอยู่ตลอดเวลา) สภาพทางการเมืองภัยทาง
ธรรมชาตแิต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบรกิารและค านงึถงึความตอ้งการ ,ความปลอดภัยและประโยชน์ของลกูคา้

เป็นส าคญั..... 

 

 
 

ภาพจ าลองบรรยากาศทีพั่กเทา่นัน้ 

 



  

 

 
 

ก าหนดการเดนิทาง 

มกราคม 2560  

ผูใ้หญ่ 

(พักหอ้งละ2
ทา่น) 

เด็กเสรมิเตยีง 

(พักผูใ้หญ่2ทา่น) 

พักเดีย่ว ทารกอาย ุ 

0-(ไมเ่กนิ2ปี) 

JTP 48 10 - 14 สงิหาคม (วนัแม)่(ชดเชยวนัแม)่ 27,900 27,900 7,500. 7,000. 

JTP 52 07 - 11 กนัยายน  26,900 26,900 7,500. 7,000. 

JTP 53 14 - 18 กนัยายน  26,900 26,900 7,500. 7,000. 

JTP 54 21 - 25 กนัยายน 26,900 26,900 7,500. 7,000. 

JTP 55 28 กนัยายน - 2 ตลุาคม 26,900 26,900 7,500. 7,000. 

JTP 56 03 - 07 ตลุาคม 29,900 29,900 7,500. 7,000. 

JTP 57 05 - 09 ตลุาคม  30,900 30,900 7,500. 7,000. 

JTP 58 10 - 14 ตลุาคม (วนัคลา้ย วนัสวรรคต ร.9) 30,900 30,900 7,500. 7,000. 

JTP 59 12 - 16 ตลุาคม  30,900 30,900 7,500. 7,000. 

JTP 60 17 - 21 ตลุาคม 29,900 29,900 7,500. 7,000. 

JTP 61 19-23 ตลุาคม(วันปิยะ) 29,900 29,900 7,500. 7,000. 

JTP 62 24 - 28 ตลุาคม 29,900 29,900 7,500. 7,000. 

JTP 63 26 - 30 ตลุาคม 29,900 29,900 7,500. 7,000. 

JTP 64 31 ตลุาคม 04 พฤศจกิายน 29,900 29,900 7,500. 7,000. 

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

 ตัว๋เครือ่งบนิไป – กลับ เสน้ทางทีร่ะบใุนโปรแกรม ชัน้ทศันาจร (ไป–กลับทัง้คณะ)  

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัร ์
 โรงแรมทีพั่กตามระบ ุหรอืเทยีบเทา่ในราคาเดยีวกนั (หอ้งละ 2 ทา่น)  

 คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ  
 คา่รถ-รับสง่ น าเทีย่วตามรายการพรอ้มคนขบัทีช่ านาญเสน้ทาง 

 คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามทีร่ะบใุนรายการ  

 คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางวงเงนิทา่นละ 2,000,000.- (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
 หัวหนา้ทัวร ์คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม         

 คา่ทปิคนขบัรถ และมคัคุเทศกท์า่นละ 3,000 เยน ตลอดการเดนิทาง  
 คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาท ิคา่โทรศพัท,์ คา่ซักรดี, คา่เครือ่งดืม่ในหอ้งพัก  

 คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษในรา้นอาหาร นอกเหนอืจากทีบ่รษัิทจัดให ้ในรายการทัวร ์

 ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิม่ 7 เปอรเ์ซ็นต ์/ ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 เปอรเ์ซ็นต ์
 
หมายเหต ุ
1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 15 วัน ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุป๊ไดอ้ยา่งนอ้ย 20 ทา่น ซึง่ในกรณีนี ้ทางบรษัิทฯ 

หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ให ้ถา้ตอ้งการ 
2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิัย จนไมอ่าจแกไ้ขไดแ้ละจะไมรั่บผดิชอบ

ใดๆในกรณีทีส่ญูหายสญูเสยีหรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนอืความ รับผดิชอบของหัวหนา้ทัวรแ์ละเหตสุดุวสิัยบางประการเชน่ การนัดหยดุ
งาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจล ต่างๆ 

3. เนือ่งจากรายการทัวรน์ีเ้ป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอื ถกูปฏเิสธการเขา้ประเทศไมว่า่
ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี  

4. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และโรงแรมทีพั่กในต่างประเทศ
เป็นทีเ่รยีบรอ้ย  แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมเนื่องจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพั่กใน
ตา่งประเทศ เหตกุารณ์ทางการเมอืงและภัยธรรมชาต ิฯลฯ โดยบรษัิท ฯ จะค านงึถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ และ บรษัิทฯ จะ 

5. ไมรั่บผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทางเนือ่งจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศ หรอื เอกสารเดนิทาง
ไมถ่กูตอ้ง หรอื ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี หรอื ดว้ยเหตผุลใดๆก็ตามทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้  ทางบรษัิท ฯไม่อาจ
คนืเงนิใหท้่านไดไ้ม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วน  ทัง้บรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้
เมอืงใหก้ับชาวตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้วทีพ่ าพักอยูใ่นประเทศไทย 

6. มัคคเุทศก ์พนักงาน  และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสัญญาใดๆทัง้สิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจ
ของบรษัิทฯ ก ากับเทา่นัน้ 

7. เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิมัดจ าหรอืทัง้หมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบรษัิทฯ หรอืช าระโดยตรงกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอ
ถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆของบรษัิทฯทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด  

 
เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 
 กรณุาจองลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง พรอ้มช าระงวดแรกทา่นละ 10,000  บาท  
 สว่นทีเ่หลอืช าระทันทกีอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ



  

 

 
กรณี ยกเลกิการเดนิทาง 

 แจง้ลว่งหนา้ไมน่อ้ยกว่า 45 วันกอ่นเดนิทาง คนืเงนิมัดจ าทัง้หมด 

 แจง้ลว่งหนา้ 31 – 44 วันกอ่นการเดนิทาง หักคา่มัดจ าตั๋วทา่นละ 10,000 บาท  
 แจง้ลว่งหนา้ 16 - 30 วันกอ่นการเดนิทาง หักคา่ด าเนนิการต่างๆ รวมทา่นละ 20,000 บาท 
 แจง้ลว่งหนา้ 1- 15 วันกอ่นการเดนิทาง หักคา่ด าเนนิการต่างๆ รวม 100 %  
 ยกเลกิการเดนิทาง ในวันเดนิทาง ,ถกูปฏเิสธการเขา้เมอืง จะไมม่กีารคนืเงนิท ัง้หมด 
 กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะท าการเลือ่นการเดนิทาง

ของทา่นไปยังคณะตอ่ไป แตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื  
 คา่ธรรมเนยีมในการมัดจ าตั๋วและอืน่ๆทา่นละ 10,000 บาท  

 
เอกสารทีล่กูคา้ตอ้งเตรยีมไปวนัเดนิทาง 
จากการทีรั่ฐบาลญีปุ่่ น ประกาศยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศ ซึง่มผีลใชบั้งคับตัง้แต่วันที ่1กรกฎาคม 2556 ผูท้ีจ่ะเขา้ประเทศไดนั้น้ จะตอ้งผ่านการ
พจิารณาจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงกอ่นจงึจะสามารถเขา้ประเทศได ้(เชน่เดยีวกับผูท้ีย่ ืน่ขอวซีา่กับทางสถานทตูฯ)  
ทางเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงจะสอบถามถงึวัตถุประสงคใ์นการเขา้ประเทศ หรอืขอตรวจเอกสารทีน่ ามา เชน่ ตั๋วเครือ่งบนิขากลับ หรอือืน่ๆ 
สาหรับรายละเอยีดของเอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาไดแ้ก ่

(1) ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น  
(2) สิง่ทีย่นืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่านักในประเทศ ญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้) (3) ชือ่ 
ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหว่างทีพ่านักในประเทศญีปุ่่ น (เชน่ คนรูจั้ก โรงแรม และอืน่ๆ)  
(4) ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น  

คณุสมบัตกิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น   (ส าหรับกรณีการเขา้ประเทศดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยูอ่ยา่งนอ้ย 6  เดอืน 
2. กจิกรรมใดๆทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ัดตอ่กฎหมาย แลเขา้ขา่ยคณุสมบัตกิารพ านักระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนของการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วัน 
4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่เขา้ข่ายคุณสมบัตทิีจ่ะ
ถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 


