
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5D3N by XJ 

28 ธ.ค. 60 – 1 ม.ค. 61 

Countdown ทีญ่ ีปุ่่ น!! 

 

  

โตเกียว โอ้วแจ๊ค! 



  

 

Period ผูใ้หญ ่

(พักหอ้งละ 2 ทา่น) 

เด็กเสรมิเตยีง 

(พักกบัผูใ้หญ ่2 

ทา่น) 

พักเดีย่ว ทารก 

(อายไุมเ่กนิ 2 ปี) 

28 ธ.ค. – 1 ม.ค. 37,999 37,999 +8,000 8,000 

 

ลอ่งเรอืโจรสลดัชมทะเลสาบอาช ิ

ชมิไขด่ าหบุเขาโอวาคดุาน ิ 

แชน่ า้แรแ่บบชาวญีปุ่่ นแท ้** ONSEN!!!** 

สนกุกบัหมิะ ทีล่านสกรีสีอรท์ 

นมสัการ เจา้แม ่กวนอมิทองค า ณ วดัอาซากซุะ ชมโคมไฟยกัษ ์ 

เมนูพเิศษ หมยูา่งหนิภเูขาไฟ 

อิม่อรอ่ยกบับฟุเฟตข์าปทูีโ่รงแรม   
 

วนัที ่1      สนามบนิดอนเมอืง – สนามบนินารติะ 

20.00 น.  คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 3 เคานเ์ตอรส์ายการบนิ AIR ASIA X                   

เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการขึน้เครือ่ง (ไกดท์ัวรแ์นะน าการเดนิทาง) 

23.45 น.    ออกเดนิทางสู ่สนามบนินารติะ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิ  AIR ASIA X เทีย่วบนิที ่XJ600 

 

      

วนัที ่2 สนามบนินารติะ – อทุยานแหง่ชาตฮิาโกเน่ – ลอ่งเรอืทะเลสาบอาช ิ– หบุเขาโอวาคดุาน ิ–ออนเซน      (-/L/D) 

08.00 น.  เดนิทางถงึ สนามบนินารติะ ประเทศญีปุ่่ น (เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 2 ช.ม.) หลงัผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้

เมอืงและศลุกากร รับกระเป๋าและท าภาระกจิสว่นตวัเรยีบรอ้ยแลว้...        ส าคญั!!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นญุาตใหน้ า 

อาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษจบัและปรบั 

 (กรณุาปรับนาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถิน่เพือ่ความสะดวกในการนัดหมาย) 

  น าทา่นเดนิทางสูท่ะเลสาบอะชเิป็นทะเลสาบทีส่ามารถมองเห็นภเูขาไฟฟจูไิดอ้ยา่งสวยงาม อกีทัง้โดยรอบทะเลสาบ

ยังเรยีงรายไปดว้ยรสีอรท์บอ่น ้าพรุ ้อิน เป็นสถานทีท่ีนั่กทอ่งเทีย่วทัง้ชาวญีปุ่่ นและชาวตา่งชาตนิยิมไปเยอืน มบีรกิาร

เรอืขา้มฝาก เรอืชมววิ จดุเดน่ทีส่ าคญัของเรอืในทะเลสาบอะชคิอืเลยีนแบบลกัษณะเรอืมาจากเรอืโจรสลดัของทาง

ตะวนัตก ลอ่งเรอืโจรสลดัชมทะเลสาบอะช ิ(Lake Ashi) ทะเลสาบทีส่วยงาม ชือ่ดงัของญีปุ่่ น หากใครลอ่งเรอื

ในวนัทีฟ้่าใสสามารถมองเห็นภเูขาไฟฟจูไิดอ้กีดว้ย เรอืทกุล าจะมดีาดฟ้าใหนั้กทอ่งเทีย่วสามารถขึน้มาเดนิ ยนืชมววิ

ชนยอดเสากระโดงเรอื หรอืถา่ยรปูเลน่ได ้แตอ่ยากจะบอกวา่ขา้งบนดาดฟ้าเรอืลมแรงและหนาวมาก หากใคร

เดนิทางมาชว่งหนา้หนาว หรอือากาศเย็น อยา่ลมืเตรยีมถงุมอืมาใสน่ะครับ เดีย๋วมอืจะแข็งเอาได ้

  เรอืชมทะเลสาบมทีัง้หมด 4 ล า แตล่ะล าจะมธีมีในการตกแตง่ทีต่า่งกนั The Royal สแีดง แตง่เป็นเรอืโจรสลดั, The 

Vasa สเีขยีว จ าลองเป็นเรอืรบสวเีดน มรีปูปัน้สงิโตอยูท่ีห่นา้เรอื, The Frontier สขีาว แตง่เป็นเรอืรบองักฤษ มี

กงัหนัสแีดงฉูดฉาดแบบเรอืกลยคุโบราณอยูท่า้ยเรอื และ The Victory สนี ้าตาล ตกแตง่เป็นเรอืรบองักฤษโบราณ 

 

เทีย่ง    รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 



  

 

   จากนัน้ เดนิทางสู ่หบุเขาโอวาคดุาน ิเกดิจากการระเบดิของภเูขาไฟฮาโกเน่เมือ่ประมาณ 3000 ทีแ่ลว้ ปัจจบุนันัน้

ภเูขาไฟนีย้ังคงไมด่บั จงึท าใหม้บีอ่น ้ารอ้นและถา้ก ามะถันหลงเหลอือยู ่และทีห่บุเขานีย้ังมองเห็นภเูขาไฟฟจูอิกีดว้ย 

  แนะน าซือ้ไขด่ าจากรา้นคา้ ไขต่ม้บอ่ก ามะถนั (ไขด่ า) คนญีปุ่่ นมคีวามเชือ่กนัวา่เมือ่กนิไขด่ า 1 ฟอง จะท าใหอ้ายยุนื

ยาวขึน้ 7 ปี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก ณ โรงแรม FUJI AREA                

ค า่   รับประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม พเิศษ อรอ่ยกบัเมนบูฟุเฟต ์ขาปยูกัษ ์(2) 
 หลังอาหารใหท้า่นได ้  แชน่ า้แร ่(ออนเซ็น) เพือ่ผ่อนคลายความเมือ่ยลา้ จะท าใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติ และ

ใหผ้วิพรรณสวยงาน (แชค่รัง้ละประมาณ 20 นาท ีไมค่วรเกนิ 1 ชัว่โมง)  

  

วนัที ่3     ลานสกตี ัง่แตป่ลายเดอืนพฤศจกิายน -  โตเกยีว  - วดัอาซากซุา่ – ชนิจกู ุ                          (B/L/-) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3)  

 (ลานสกเีปิดต ัง้แตป่ลายเดอืนพฤศจกิายน หมิะอาจจะนอ้ยหรอืมากขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ) 
 น าทา่นเดนิทางสู ่ลานสกรีสีอรท์(YETI OR Fujiten Snow Resort) เป็นสกรีสีอรท์เล็กๆตัง้อยูบ่นฐานทศิเหนอื

ของภเูขาไฟฟจู ิบรเิวณทะเลสาบฟจูทิัง้หา้ มสี ิง่อ านวยความสะดวกครบครัน และมมีมุมองทีด่ใีนการชมภเูขา บรเิวณรี

สอรท์มพีืน้ทีท่ัง้ส าหรับผูเ้ร ิม่ตน้เลน่สกใีนระยะ 500 เมตรแรกจะมคีวามลาดชนัต ่า และไตร่ะดับขึน้ไปเรือ่ยๆ รวมถงึ

พืน้ทีส่วนขนาดใหญส่ าหรับเด็กเล็ก รวมคา่เลน่กระดานเลือ่น หรอืเรยีนรูก้ารเลน่สกขีัน้ตน้ หรอืเลน่หมิะ  

 (รวมคา่กระดานเลือ่น **ไมร่วมคา่อปุกรณ์การเลน่สก*ี*)  

 
เทีย่ง    รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4)  

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่“มหานครโตเกยีว” เมอืงหลวงของประเทศญีปุ่่ น โตเกยีว หมายถงึ นครหลวงตะวันออก 

เป็นเมอืงทีม่ปีระชากรมากทีส่ดุในโลกเมอืงหนึง่ จงึท าให ้กรุงโตเกยีวเป็นหนึง่ในศนูยก์ลาง การเงนิระหวา่งประเทศ 

เศรษฐกจิ การคมนาคม เทคโนโลย ี(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง)  

 น าทา่นเดนิทางไปนมัสการ เจา้แมก่วนอมิทองค า ณ วัดอาซากซุะ วัดทีไ่ดช้ือ่วา่เป็นวัดทีม่คีวามศกัดิส์ทิธิ ์และไดรั้บ

ความเคารพนับถอืมากทีส่ดุแหง่หนึง่ในกรุงโตเกยีว ภายในประดษิฐานองคเ์จา้แม่กวนอมิทองค าทีศ่ักดิส์ทิธิ ์และมี

ผูค้นนยิมมากราบไหวข้อพรเพือ่ความเป็นสริมิงคลตลอดทัง้ปี ประกอบกบัภายในวดัยังเป็นทีต่ัง้ของ โคมไฟยักษ์ ทีม่ี

ขนาดใหญ่ ณ ประตูทางเขา้ดา้นหนา้สดุของวัด ชือ่ ประตูฟ้าค ารณ และถนนจากประตูเขา้สูต่ัววหิารทีป่ระดษิฐาน  

เจา้แมก่วนอมิทองค านัน้ มชีือ่วา่ถนน นากามเิซะ ซึง่เป็นทีต่ัง้ของรา้นคา้ขายของทีร่ะลกึพืน้เมอืงตา่ง ๆ มากมาย จาก

ทีน่ีท่า่นจะสามารถเก็บภาพความประทับใจคูก่บัหอคอย TOKYO SKY TREE   



  

 

จากนัน้น าทา่นชอ้ปป้ิงยา่นดัง ยา่นชนิจกุ ุใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัการจับจ่ายซือ้สนิคา้นานาชนดิ ไดจ้ากทีน่ี ่ไมว่า่

จะเป็น รา้นซานรโิอะ รา้นขายเครื่องอเิลคทรอนิกส ์กลอ้งถ่ายรูปดจิติอล นาฬกิา เครื่องส าอาง ต่างๆ กันที่รา้น 

MATSUMOTO แหลง่รวมเหลา่บรรดาเครือ่งส าอางมากมาย อาท ิมารค์เตา้หู,้ โฟมลา้งหนา้ WHIP FOAM ทีร่าคาถกู

กวา่บา้นเรา 3 เทา่, ครมีกนัแดดชเิซโด ้แอนเนสซา่ทีค่นไทยรูจั้กเป็นอยา่งด ี และสนิคา้อืน่ ๆ  หรอืใหท้า่นไดส้นุกกบั

การเลอืกซือ้สนิคา้ แบรนดด์ังอาท ิLOUIS VULTTON, UNIQLO, กระเป๋าสุดฮติ 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  

 

  

 

วนัที ่4   อสิระชอ้ปป้ิงในเมอืงโตเกยีว หรอื เลอืกซือ้ทัวรเ์สรมิ โตเกยีวดสีนยีร์สีอรท์ สามารถเลอืกได ้ระหวา่ง ดสินีแ่ลนด ์

หรอื ดสินีย่ซ์ ี  ไมม่รีถโคช้บรกิารตลอดวนั / เดนิทางโดยรถไฟตลอดวนั  (คา่รถไฟไมร่วมในคา่ทัวร)์   (B/-/-) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

 ***ไกดแ์นะน าเทีย่วโดยรถไฟตะลยุโตเกยีว / เดนิทางโดยรถไฟตลอดวนั (คา่รถไฟไมร่วมในคา่ทัวร)์ *** 

  ทัวรเ์สรมิ เพิม่ทา่นละ 2,500 บาท โตเกยีว ดสินยีแ์ลนด ์(Tokyo Disneyland) 

หรอืเลอืกโตเกยีว ดสินยีซ์ ี(Tokyo DisneySea) 
 สวนสนุกขนาดใหญ่ในกรุงโตเกยีว เปิดใหบ้รกิารทุกวัน ภายในแบ่งเป็นโซนตา่งๆ ประกอบดว้ย โซนเครือ่งเล่น การ

แสดง โรงละคร รา้นอาหารและรา้นของฝาก การเดนิทางสะดวกสบาย อยูห่า่งจากสถานโีตเกยีวประมาณ 15 นาทโีดย

รถไฟ JR นอกจากนีย้ังมทีีพ่ักคอื โตเกยีวดสินยีร์สีอรท์ ทีอ่ยู่ตดิกบัตวัสวนสนุกอกีดว้ย 

 สวนสนุกและเครือ่งเลน่ 

             พื้นที่ต่างๆในโตเกยีวดสินีย์แลนดม์ีลักษณะเหมือนกันกับของ Disneyland และ Walt Disney โดยสวนสนุกแบ่ง

ออกเป็นเจ็ดสวนสนุกยอ่ย เชน่ 

World Bazaar: เวริล์ บารซ์า่ เป็นสว่นหลกัของสวนสนุกแหง่นี ้และมรีา้นของทีร่ะลกึทีใ่หญท่ีส่ดุอยูท่ีน่ี่ 

  Adventure land: แอดเวนเจอรแ์ลนด ์ประดอบดว้ยสองสว่นคอื นวิออลนีส ์และ ป่า (Jungle themed area) ซึง่มี

ลักษณะเลยีนแบบมาจากดสินียแ์ลนดใ์นอเมรกิา โซนน่าสนใจเชน่ Pirate of the Caribbean, Jungle Cruise, The 

Enchanted Tiki Room 

  Westernland: เวสเทริน์แลนดเ์ป็นพืน้ทีล่ักษณะชาวตะวันตกรุ่นก่อน เหมอืนกันกับโซน Frontierland ทั่วๆไปตาม

แบบฉบับของดสินียแ์ลนด ์มรีูปแบบคอืมแีม่น ้าหลักใหลผ่านซึง่มนุษยเ์ป็นผูท้ าทางน ้าไหลผ่าน เพือ่ไปยังโซน Big 

Thunder Mountain และ Counter Bear Theater 

  Critter Country: คริทเตอร์ คันทรี่ เป็นพื้นที่ส่วนเล็กของสวนสนุกแต่มีจุดที่น่าสนใจคือ Splash Mountain 

นอกจากนีย้ังมพีวกรา้นอาหารและรา้นขายของทีร่ะลกึ 

  Fantasyland: แฟนตาซแีลนด ์ทางเขา้เป็นปราสาทซนิเดอรเ์รลลา่ทีเ่ป็นทีรู่จั้กและถอืไดว้า่เป็นสัญลักษณ์ของสวน

สนุกแหง่นี ้ซ ึง่มลีักษณะลอกเลยีนมาจากของทีฟ่ลอรดิาทัง้หมด มโีซนทีน่่าสนใจเชน่ Dark rides ทีใ่หนั้กทอ่งเทีย่ว

ไดช้มภาพยนตพ์วก สโนวไ์วท ์ปีเตอรแ์พน พนิอคคโิอ โซนนอกเหนอืจากนีเ้ชน่ The Haunted Mansion, It's small 

world, Pooh's Hunny Hunt ซึ่งที่โซนหมีพูห์นี้ถือไดว้่าเป็นโซนที่ไดรั้บความนิยมสูงสุดของสวนสนุกแห่งนี้ 

เนือ่งจากไมต่อ้งเขา้ควิ 

  Toontown: ทูนทาวน์ เป็นโซนทีเหมือนกับสวนสนุกดสินีย์แลนดอ์ืน่ๆทั่วไป เนื่องจากนักท่องเที่ยวจะไดส้ัมผัส

พระเอกของสถานทีแ่หง่นีค้อื มคิกีเ้มาสแ์ละบา้นของมคิกีเ้มาส ์จดุเดน่ของทีน่ีค่อื เนือ่งจากโซนนีม้ขีนาดไมใ่หญม่าก 

ท าใหก้ารตอ่ควิตอ้งใชเ้วลานานทีส่ดุเมือ่เทยีบกบัมมุอืน่ๆในสวนสนุกแหง่นี ้

  Tomorrowland: ทูมอรโ์รวแลนด ์เป็นลักษณะของเทคโนโลยใีนอนาคต ประกอบดว้ย Space Mountain และ Star 

Tours: The Adventures Continue 

 

ภาพจ าลองบรรยากาศทีพ่ักเทา่นัน้ 

 



  

 

 
 

 ** เพือ่สะดวกในการเทีย่วสวนสนกุของทา่นอสิระอาหารกลางวนัและค า่ตามอธัยาศยั** 

 หรอืเลอืก  โตเกยีว ดสินยีซ์ ี(Tokyo DisneySea) 

       เริ่มแรกของดสินีย์ซ  ีโตเกียวดสินีย์ซ ี(Tokyo Disney Sea) เป็นโครงการที่เกดิขึน้ครัง้แรกในส่วนต่อขยายของ

โตเกยีวดสินยีแ์ลนดร์สีอรต์ ตัง้อยูใ่นเขตชบิะ ประเทศญีปุ่่ น เปิดเมือ่วนัที ่4 กนัยายน พ.ศ. 2544 ในพืน้ทีร่วมทีเ่รยีกวา่

โตเกยีวดสินียร์สีอรท์ มแีนวคดิหลักของพืน้ทีเ่กีย่วกับน ้า เชน่ เมอืงเวนีส ล าธารน ้า ทะเล เรอืไททานกิ ถ ้าใตน้ ้าใน

ปลอ่งภเูขาไฟ เมอืงในป่าดบิชืน้แถบอเมรกิากลาง เงอืกและเมอืงบาดาล เป็นตน้ 

 โดยไดรั้บแรงบันดาลใจในการออกแบบการกอ่สรา้งจากเทพนยิายและต านานแหง่ทอ้งทะเล ประกอบดว้ยธมีหลักๆ 7 

ธมี ไดแ้ก่ ท่าเรอืเกาะเมดเิตอร์เรเนียน(Mediterranean Harbor) เกาะลกึลับ(Mystery Island) ทะเลสาบนางเงอืก

(Mermaid Lagoon) ชายฝ่ังอาราเบยีน(Arabian Coast) แมน่ ้าเดลตา้ทีส่าบสญู(Lost River Delta) พอรท์ดสิคฟัเวอรี่

(Port Discovery) และอเมรกินัวอเตอรฟ์รอ้นท(์American Waterfront) 

  ธมีตา่งๆภายในโตเกยีวดสินยีซ์ ี

 1.ทา่เรอืเกาะเมดเิตอรเ์รเนยีน(Mediterranean Harbor) 

 ตัง้อยูท่างเขา้ของพารค์ สรา้งเป็นสไตลอ์ติาเลยีน ตัง้อยูร่มิคลองเวนสิ มเีรอืกอนโดลา่ อาคารสรา้งเป็นโรงแรม Tokyo 

DisneySea Hotel MiraCosta และมกีารแสดงน าพเุป็นประจ าทกุวนั 

 2.เกาะลกึลบั (Mystery Island) 

 เกาะลกึลบัแหง่นีต้ัง้อยูภ่ายในภเูขาไฟใจกลางพารค์ คณุจะไดผ้จญภยัไปกบัการน่ังเรอืด าน ้าของกปัตนันโีม่ 

 3.ทะเลสาบนางเงอืก (Mermaid Lagoon) 

 เป็นโลกใตท้อ้งทะเลของนางเงอืกนอ้ยแอเรยีลและผองเพือ่นจากการต์ูนเรือ่งลติเติล้เมอรเ์มดทีโ่ด่งดัง พืน้ทีแ่ห่งนี้

เหมาะสมส าหรับเด็กเล็ก 

 4.ชายฝ่ังอาราเบยีน(Arabian Coast) 

 ชายฝ่ังอาราเบยีนเป็นโลกของอะลาดนิ และ 1001 อาหรับราตร ีซึง่จะสามารถชมการแสดงมายากลทีจั่ดโดยยักษ์

วเิศษจนินี ่และเดนิทางส ารวจไปกบัซนิแบด 

 5.แมน่ ้าเดลตา้ทีส่าบสญู(Lost River Delta) 

 แม่น ้าสรา้งขึน้ท่ามกลางซากปรักหักพังของปิรามดิโบราณในป่ากลางอเมรกิา ประกอบดว้ยเครือ่งเลน่ผจญภัยส ารวจ

บาดาลสไตลอ์นิเดยีนาโจนส ์ถัดไปเป็นรถไฟเหาะตลีังกาทีน่่าตืน่เตน้ นอกจากนัน้ยังเป็นสถานีรถรางทีส่ามารถน่ังไป

ยังสว่นตา่งๆของพารค์ได ้

 6.พอรท์ดสิคฟัเวอรี(่Port Discovery) 

 พืน้ทีแ่หง่นีม้รีถไฟเหาะหลากหลายรปูแบบ มนี ้าพ ุและน ้าวน Aquatopia ก็เป็นจดุทีน่่าสนใจอกีแหง่หนึง่ 

 7.อเมรกินัวอเตอรฟ์รอ้นท(์American Waterfront) 

 สรา้งเป็นทา่เรอืรปูแบบอเมรกินัชว่งศตวรรษที ่20 เปิดใหบ้รกิารรา้นอาหาร รา้นคา้ โรงละคร และเครือ่งเลน่  Tower of 

Terror 

 

 

 

 

 

 

 

 ** เพือ่สะดวกในการเทีย่วสวนสนกุของทา่นอสิระอาหารกลางวนัและค า่ตามอธัยาศยั** 



  

 

  

 ** คา่รถไฟไมร่วมอยูใ่นรายการทวัร ์** 

 ทีพ่ัก ณ โรงแรม NARITA EXCEL OR SML  

   

 

วนัที ่5       สนามบนินารติะ – ประเทศไทย      (B/-/-) 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้แบบบฟุเฟต ์ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

09:15 น. ออกเดนิทางจากสนามบนินารติะ โดยสายการบนิ AIR ASIA X เทีย่วบนิที ่XJ601 

13:50 น. ถงึทา่อากาศยานดอนเมอืง... โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

 

เดนิทางโดยสายการบนิ AIR ASIA X   เครือ่งล าใหญ ่337 ทีน่ั่ง  

ทีน่ั่งระบบสุม่ทกุทีน่ั่ง (Random) โดยสายการบนิ 

 

 

 

 

 

 

คา่ทปิคนขบัรถ และมคัคเุทศกท์า่นละ 3,000 เยน ตลอดการเดนิทาง  

 

หมายเหต ุ บริษัท ฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับการเปลี่ยนแปลงของอัตรา

แลกเปลีย่น และสายการบนิ (โดยเฉพาะภาษีน ้ามัน ซึง่มกีารผันผวนอยู่ตลอดเวลา) สภาพทางการเมอืงภัยทาง

ธรรมชาตแิตย่ังคงจะรักษามาตรฐานการบรกิารและค านงึถงึความตอ้งการ ,ความปลอดภัยและประโยชน์ของลกูคา้

เป็นส าคญั..... 

 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

 ตัว๋เครือ่งบนิไป – กลบั เสน้ทางทีร่ะบใุนโปรแกรม ชัน้ทัศนาจร (ไป–กลบัทัง้คณะ)  

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวร ์

 โรงแรมทีพ่ักตามระบ ุหรอืเทยีบเทา่ในราคาเดยีวกนั (หอ้งละ 2 ทา่น)  

 คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ  

 คา่รถ-รับสง่ น าเทีย่วตามรายการพรอ้มคนขบัทีช่ านาญเสน้ทาง 

 คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามทีร่ะบใุนรายการ  

 คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางวงเงนิทา่นละ 2,000,000.- (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 หวัหนา้ทัวร ์คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม         

 คา่ทปิคนขบัรถ และมคัคเุทศกท์า่นละ 3,000 เยน ตลอดการเดนิทาง  

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิคา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดี, คา่เครือ่งดืม่ในหอ้งพัก  

 คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษในรา้นอาหาร นอกเหนอืจากทีบ่รษัิทจัดให ้ในรายการทวัร ์

 ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิม่ 7 เปอรเ์ซน็ต ์/ ภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3 เปอรเ์ซน็ต ์



  

 

 

 

หมายเหต ุ

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 15 วัน ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 20 ทา่น ซึง่ในกรณีนี ้ทางบรษัิทฯ 

หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ให ้ถา้ตอ้งการ 

2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยั จนไมอ่าจแกไ้ขไดแ้ละจะไมรั่บผดิชอบ

ใดๆในกรณีทีส่ญูหายสญูเสยีหรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนอืความ รับผดิชอบของหวัหนา้ทัวรแ์ละเหตสุดุวสิยับางประการเชน่ การนัดหยดุ

งาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจล ตา่งๆ 

3. เนือ่งจากรายการทัวรน์ีเ้ป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอื ถกูปฏเิสธการเขา้ประเทศไมว่า่

ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี  

4. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และโรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศ

เป็นทีเ่รยีบรอ้ย  แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมเนื่องจากความลา่ชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพั่กใน

ตา่งประเทศ เหตกุารณ์ทางการเมอืงและภัยธรรมชาต ิฯลฯ โดยบรษัิท ฯ จะค านงึถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั และ บรษัิทฯ จะ 

5. ไมรั่บผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทางเนื่องจากมสี ิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศ หรอื เอกสารเดนิทาง

ไมถ่กูตอ้ง หรอื ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี หรอื ดว้ยเหตผุลใดๆก็ตามทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้  ทางบรษัิท ฯไมอ่าจ

คนืเงนิใหท้่านไดไ้ม่ว่าทัง้หมดหรอืบางสว่น  ทัง้บรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้

เมอืงใหก้บัชาวตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้วทีพ่ าพักอยูใ่นประเทศไทย 

6. มัคคเุทศก ์พนักงาน  และตวัแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจ

ของบรษัิทฯ ก ากับเทา่นัน้ 

7. เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิมัดจ าหรอืทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบรษัิทฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอ

ถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆของบรษัิทฯทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด  

 

เงือ่นไขการส ารองทีน่ั่ง 

 กรณุาจองลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง พรอ้มช าระงวดแรก 20,000  บาท  

 สว่นทีเ่หลอืช าระทนัทกีอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

 ยกเลกิกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนักอ่นเดนิทาง คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 80 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 

เดนิทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 45 วนั (ไมนั่บเสาร-์อาทติย)์ 

 ยกเลกิกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั (ไมนั่บเสาร-์อาทติย)์ คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 

 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั (ไมนั่บเสาร-์อาทติย)์ ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 

 ยกเลกิการเดนิทาง ในวนัเดนิทาง ,ถกูปฏเิสธการเขา้เมอืง จะไมม่กีารคนืเงนิทัง้หมด 

ทัง้นี ้ทางบรษัิทจะหกัคา่ใชจ้า่ยทีไ่ดจ้า่ยจรงิจากคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ เนือ่งในการเตรยีมการจัดการน าเทีย่วใหแ้ก่

นักทอ่งเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งสายการบนิ การจองทีพ่ัก เป็นตน้ 

 

เอกสารทีล่กูคา้ตอ้งเตรยีมไปวนัเดนิทาง 

จากการทีรั่ฐบาลญีปุ่่ น ประกาศยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศ ซึง่มผีลใชบ้ังคับตัง้แตว่ันที ่1กรกฎาคม 2556 ผูท้ีจ่ะเขา้ประเทศไดนั้น้ จะตอ้งผา่นการ

พจิารณาจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงกอ่นจงึจะสามารถเขา้ประเทศได ้(เชน่เดยีวกบัผูท้ีย่ ืน่ขอวซีา่กบัทางสถานทตูฯ)  

ทางเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงจะสอบถามถงึวัตถปุระสงคใ์นการเขา้ประเทศ หรอืขอตรวจเอกสารทีน่ ามา เชน่ ตั๋วเครือ่งบนิขากลับ หรอือืน่ๆ 

สาหรับรายละเอยีดของเอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาไดแ้ก ่

(1) ตัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น  

(2) สิง่ทีย่นืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่านักในประเทศ ญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) (3) ชือ่ 

ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่านักในประเทศญีปุ่่ น (เชน่ คนรูจั้ก โรงแรม และอืน่ๆ)  

(4) ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น  



  

 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น   (ส าหรับกรณีการเขา้ประเทศดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยูอ่ยา่งนอ้ย 6  เดอืน 

2. กจิกรรมใดๆทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย แลเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพ านักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนของการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบัตทิีจ่ะ

ถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

 




