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 ชื่นชมความงามของ “ภูเขาไฟฟูจ”ิ สัญลักษณ์อันงดงามโดดเด่นที่สุดในโลกอีกแห่งหน่ึง 

 ชมความงามของทุ่ง “ดอกลาเวนเดอร์” ริมทะเลสาบรอบภูเขาไฟฟูจิทีส่่งกลิ่นหอมฟุ้งกระจายไปทั่ว 
 ชมบ่อน ้าศักด์ิสิทธ์ “โอชิโนะฮัคไค” บ่อน ้าที่ 8 ซ่ึงเกิดจากการละลายของหิมะจากภูเขาไฟฟูจิ 
 นมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองค้าภายใน “วัดอาซะกุซ่าคันนอน” ซ่ึงนับว่าเป็นวัดที่มีความเก่าแก่ที่สุดในโตเกียว 

 ช้อปปิ้งจุใจ“Gotemba Premium Outlet” ที่รวมสุดยอดแบรนด์ดังระดับโลกไว้บนหุบเขา 

 อัพเดทแฟชั่นย่านสุดฮิตที่ “ชินจูกุ” แหล่งช้อปที่รวมสินค้าไว้หลากหลาย 

 อิสระช้อปปิ้ง 1 วัน มหานครโตเกียว หรือ เลือกซื อทัวร์เสริม “โตเกียว ดิสนีย์ แลนด์ / โตเกียว ดิสนีย์ ซี” 

 

 บริการเสริ์ฟอาหารร้อนบนเครื่องไป-กลับ  

 ผ่อนคลายกับการแช่น ้าแร่ธรรมชาติ (ONZEN)  

 อาหารมื อพิเศษ! บุฟเฟต์ “ปูซูไว” 1 ในปูน ้าเย็นรสชาติเยี่ยมแห่งเกาะฮอกไกโด 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

29,900.- 
เร่ิมต้น 
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ก้าหนดการเดินทาง 
 

 29 มิถุนายน - 03 กรกฎาคม 59 (5วัน3คืน) 
 

 06 - 10 กรกฎาคม 59 (5วัน3คืน) 
 

 10 - 14 สิงหาคม 59 (5วัน3คืน) ** วันแมแ่ห่งชาติ** 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
วันที่หนึ่ง            กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – นาริตะ 
20.30  พร้อมกันที่สนามบินดอนเมอืง Terminal 1 อาคารระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 3) ณ เคาน์เตอร์ 4  

“สายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ”์ ... พบกับเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวก ณ บริเวณหน้า
เคาน์เตอร์ เครื่อง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ที่นั่ง ที่นั่งบนเครื่อง 3-3-3  
(น้ าหนกักระเปา๋ 20 กก./ท่าน และขอสงวนสิทธิ์ในการเลอืกที่นัง่บนเครื่อง เนื่องจากต้องเป็นไปตามระบบของ 

สายการบิน หากต้องการซือ้เพิ่มต้องช าระค่าใช้จ่ายส่วนต่างเพิ่ม) 
  *** หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผู้โดยสารขึ้น

เครื่อง ดังนั้นผู้โดยสาร จ าเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างนอ้ย 45 นาที *** 
23.45  ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Air Asia X เที่ยวบิน XJ 600 

มีบริการอาหารร้อนและเครื่องดื่มบนเครื่อง (ยกเว้นน้ าอัดลม, น้ าผลไม้, เครื่องดื่มแอลกอออล์ ฯลฯ) 
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง ... เวลาท้องถิน่เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) 
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วันที่สอง            ภูเขาไฟฟูจิ - ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ หรือ หมู่บ้านโอชิโนะอัคไค – โกเทมบะ เอ้าท์เลท 
   อาบน้ าแร่ออนเซ็น / บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 
08.00 ถึงสนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย ... ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเช็ค

สัมภาระ 
น าท่านเดินทางสู่ “ภูเขาไฟฟูจิ” สัญลักษณ์ของแดนอาทิตย์อุทัยแห่งนี้  และยังเป็นภูเขาไฟที่มีลักษณะงดงาม
ที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง โดยมีความสูงประมาณ 3,776 เมตร ซึ่งมีหิมะปกคลุมบนยอดเขาตลอดทั้งปี ... น าท่านขึ้น
สัมผัสบรรยากาศและกลิ่นอายอย่างใกล้ชิดที่  “สถานีที่ 5” บนระดับความสูงที่ 2,500 เมตร (ในกรณีที่อากาศ
เอื้ออ านวย) อิสระให้ท่านได้บันทึกภาพความงามของภูเขาไฟแห่งนี้ พร้อมทั้งเลือกชมและซื้อ “สินค้าพื้นเมือง
และขนมอร่อย” มากมายตามอัธยาศัย  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1) 
(กรุ๊ปเดือน มิ.ย. / ก.ค.) น าท่านเดินทางสู่ เทศการ “Lake Kawaguchiko Herb Festival” ซึ่งในปีนี้จัดขึ้น
ระหว่าง 17 มิถุนายน ถึง 18 กรกฎาคม ... เพื่อน าท่านชมความงามของ “ทุ่งดอกไม้ลาเวนเดอร์” ซึ่งเป็นลานกว้าง
ริมทะเลสาบขนาดใหญ่ที่อยู่ล้อมรอบภูเขาไฟฟูจิ และเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวของเมืองที่ต้องไปเยือน ... 
ท่านจะสัมผัสกับดอกลาเวนเดอร์ที่แข่งกันชูช่อเบียดกันแน่นทั่วบริเวณ ส่งกลิ่นหอมฟุ้งกระจายไปทั่ว  ... อิสระ
ให้ท่านได้ถ่ายภาพแห่งความประทับใจกับทุ่งดอกไม้สีม่วง และแซมด้วยดอกไม้นานาพันธ์ุหลากสีหลากสไตล์ 
(ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) 
(กรุ๊ปเดือน ส.ค.) น าท่านเดินทางสู่ “โอชิโนะอัคไค” หมู่บ้านเล็กๆ ในละแวกทะเลสาปทั้ง 5 ของภูเขาไฟฟูจิ อยู่
ระหว่าง ทะเลสาป Kawaguchiko และ Yamanakako ... ภายในหมู่บ้านมีบ่อน้ าที่แปดใน โอชิโนะที่เกิดจาก
การละลายของหิมะจากบนภูเขาไฟฟูจิมีอายุมามากกว่า 1,200 ปี ... ได้รับใบประกาศจากกรมชลประทานของ
ประเทศญี่ปุ่นว่าน้ าในแต่ละบ่อเป็นน้ าที่สะอาดเกิดจากธรรมชาติ โดยภายในบ่อมีปลาเทราซ์ขนาดใหญ่ และมี
แร่ธาตุท าให้มีสาหร่ายและหญ้าน้ าเกิดในบ่อ ท าให้เวลามองลงไปเป็นสีเขียวสวยงามคล้ายกับมรกตอยู่ในน้ า 
บริเวณโดยรอบสามารถชมดอกไม้และเป็นจุดที่สามารถมองเห็นและถ่ายภาพภูเขาไฟฟูจิได้สวยที่สุด  ... อิสระ
ให้ท่านถ่ายรูปและซื้อของที่ระลึกจากชุมชุนพื้นบ้านบริเวณโดยรอบ 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท” ที่รวบรวมแบรนด์ระดับโลกมาไว้ด้วยกันบนหุบเขาริม 
Tomei Expressway ที่เช่ือมระหว่าง ภูเขาฟูจิ-อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่กับมหานครโตเกียว ให้ท่านได้อิสระกับ
การเลือกซื้อเลือกชมสินค้าที่ได้รวบรวมกว่า 165 แบรนด์ดังไม่ว่าจะเป็น Coach , Bally , Diesel , Gucci , Hugo 
Boss, Versace, Gap และอีกมากมาย หมวดสินค้า Intimate Apparel ได้แก่ Kid Blue และ Triumph หมวด
สินค้าHome Fashion ได้แก่ Bodum, Fragrance Outlet และ Richard Ginori เป็นต้น ... นอกจากนี้ยังมีหมวด
สินค้าอื่นๆ อย่างรองเท้า กระเป๋า เสื้อผ้าเด็ก ซึง่ของทุกช้ินเป็นของแท้และราคาถูกกว่าในห้างสรรพสินค้าที่รวม
ไว้ในพื้นที่กว่า 400,000 ตารางฟุต ถือเป็นสวรรค์แห่งการช้อปปิ้งของคนญี่ปุ่นโดยเฉพาะให้ท่านได้อิสระช้อป
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ปิ้งกันตามอัธยาศัย ... สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักพร้อมทั้งอาบน้ าแร่ธรรมชาติเพื่อสุขภาพ ท่านจะ
ได้พักผ่อนกับการลองอาบ “โอนเซ็น” (Onsen) น้ าแร่ในไสตล์ญี่ปุ่นและพักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2) 
พร้อมเสิร์ฟท่านด้วยเมนูพิเศษ “บุฟเฟ่ต์ปูยักษ์” ให้ท่านได้ลิ้มรสปูน้ าเย็นแห่ง “เกาะออกไกโด” ซึ่งได้รับการ
กล่าวขานจากนักโภชนาการญี่ปุ่นว่าเป็นปูน้ าเย็นที่เนื้อมีรสชาติอร่อยที่สุดและมีเนื้อที่นุ่มน่ารับประทานให้ท่าน
ได้อิ่มอร่อยแบบไม่อั้น 
ที่พัก : Onsen Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 
^_^ หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “การอาบน้ าแร่ธรรมชาติ”เพื่อสุขภาพ/ “โอนเซ็น” (Onsen) น้ าแร่ใน
ไสตล์ญี่ปุ่นให้ท่านได้พักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซึ่งชาวญี่ปุ่นเช่ือว่าน้ าแร่ธรรมชาตินี้มีส่วนช่วยเร่ือง โรคภัยไข้เจ็บ
และผิวพรรณเปล่งปลั่ง 

วันที่สาม      วัดอาซะกุซ่า – โตเกียว สกาย ทรี (จุดถ่ายรปู) – ช้อปปิ้งชินจูกุ - นาริตะ  
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3) 

น าท่านเดินทางสู่ “มหานครโตเกียว” เมืองหลวงปัจจุบันของญี่ปุ่น ที่คลาคล่ าไปด้วยผู้คน และเทคโนโลยีล้ ายุค
มากมาย ...เพื่อน าท่านเดินทางสู่ “วัดอาซะกุซ่าคันนอน” วัดเก่าแก่ที่สุดในโตเกียว ... เชิญท่านกราบนมัสการขอ
พรจาก “องค์เจ้าแม่กวนอิม” ที่เป็นทองสัมฤทธ์ิ มีขนาดเล็กเพียง 5.5 เซนติเมตร พร้อมถ่ายภาพความประทับใจ
กับ “โคมไฟขนาดยักษ์”  ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก สูง 4.5 เมตร หากมีเวลา เชิญท่านเลือกชมและเช่าเคร่ืองราง
ของขลังอันศักดิ์สิทธ์ิของวัดแห่งนี้ ... หรือจะเลือก เดินที่ “ถนนนาคามิเซะ” ท่านจะได้ชมและซื้อสินค้าของฝาก
ของที่ระลึกที่เป็นสินค้าพื้นเมือง “Made In Japan” แท้ๆ รวมทั้งข้าวของเคร่ืองใช้คุณภาพดี มากมาย อาทิ ร่ม, 
หมวก, รองเท้า, กระเป๋า, เสื้อผ้า เป็นต้น หรือจะเลือกชิมขนมอร่อยสไตล์ญี่ปุ่นตามอัธยาศัย ... น าทุกท่านเดิน
ถ่ายรูปคู่กับแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริมแม่น้ าสุมิดะ “หอคอยโตเกียวสกายทรี” (Tokyo Sky 
tree) หอส่งสัญญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก ... เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 โดยหอนี้มี
ความสูง 634 เมตร สามารถท าลายสถิติความสูงของหอกวางตุ้ง ในมณฑลกว่างโจว ซ่ึงมีความสูง 600 เมตร และ
หอซีเอ็น ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มีความสูง 553 เมตร ... ทิวทัศน์ของ “หอคอยโตเกียวสกายท
ร”ี ที่บรรจุเทคโนโลยีแนวหน้าสุดสามารถมองเห็นได้จากละแวกวัดอาซะกุซ่าที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายแบบเมือง
เก่าของเอะโดะ 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4) 
หลังอาหารและเพื่อและเป็นการเอาใจเหล่านัก  “Shopaholic” ดัวยการพาตะลุยย่านช้อปปิ้งช้ันน าของชาวญี่ปุ่น
ที่ถือว่าเป็น “แหล่งอัพเดทเทรนด์” ของชาวปลาดิบ ณ ย่านการค้า “ชินจูกุ” หรือ “ศูนย์กลางที่สองแห่งนคร”  
ย่านความเจริญอันดับหนึ่งของนครโตเกียวในปัจจุบัน  เชิญท่านเลือก “ชมและซื้อ” สินค้ามากมาย อาทิเช่น 
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เคร่ืองใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูป, MP-3, Walkman, CD-Player, คอมพิวเตอร์, Note Book, นาฬิกา, เสื้อผ้า และ
เครื่องส าอาง เป็นต้น 
*** เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าอาหารมื้อเย็นอิสระตามอัธยาศัย ... ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่อยจาก
ร้านค้าต่างๆ ในย่านชินจูกุ *** 
ที่พัก : Narita Hotel Area หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

วันที่สี ่  อิสระท่องเที่ยว & ช้อปปิ้งจุใจเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวรพ์ิเศษ “โตเกียวดิสนีย์แลนด ์/ โตเกียวดิสนีย์ซ”ี 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5) 

อิสระตามอัธยาศัยทั้งวันให้ท่านเลือกช้อปปิ้งตามย่านดังของกรุงโตเกียว  โดยการนั่งรถไฟตะลุยมหานคร
โตเกียว (ไม่รวมค่ารถไฟ) ท่านสามารถนั่งรถไฟ JR เพื่อเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียงไม่ว่าจะเป็น 
“อาราจูกุ” แหล่งรวมวัยรุ่นที่ทันสมัยสุดๆ ชาวปลาดิบ ตื่นตาตื่นใจกับ “แฟชั่น” หลากหลายสไตล์ที่ท่านจะไม่
เคยพบเห็นที่ไหนมาก่อน ส าหรับท่านที่ช่ืนชอบการช้อปปิ้งสามารถเดินเลือกชมและซื้อสินค้ามากมายที่มีทั้ง 
“แบรนด์เนมชื่อดัง” หรือ “แอนด์เมด” ที่ท่านจะได้เป็นเจ้าของเพียงผู้เดียวในโลกที่  “ถนนเทคาชิตะ”  ซึ่ง
คราคร่ าไปด้วยผู้คนมากมายและสินค้าหลายหลายแบบให้ท่านได้เลือกสรรกันตามอัธยาศัย 
 “อากิอาบาร่า” แหล่งรวมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ที่ใหญ่ที่สุดในโตเกียว พร้อมทั้งร้านขาย
เกมส์ แผ่นเกมส์ และส าหรับท่านที่ช่ืนชอบตุ๊กตาก็สามารถเลือกซื้อส่วนประกอบต่างๆ  เพื่อไปตกแต่ง เป็น
ตุ๊กตาในแบบของตัวเองได้ 
“ชิบูย่า” ศูนย์กลางแฟช่ันวัยรุ่นอีกแห่งของมหานครโตเกียว ให้ท่านได้หามุมถูกใจถ่ายภาพคู่กับ “อาจิโกะ” รูป
ปั้นสุนัขแสนรู้ที่กลายเป็นจุดนัดพบยอดฮิตส าหรับหนุ่มสาว ตื่นตาตื่นใจกับแฟช่ันทันสมัยของหนุ่มสาวชาว
แดนปลาคิบจากร้านค้ามากมายมากกว่า 100 ร้านค้า และ “ตึก 109” อิจิมารุคิว ตึกช่ือดังที่เป็นสัญลักษณ์ของย่าน
นั้นที่มีทั้งเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่องประดับและแฟช่ันชั้นน าของญี่ปุ่นในฤดูต่างๆอื่นๆมากมาย รับรองไม่มี
เอ้าท์ และที่พลาดไม่ได้น าท่านตื่นเต้นกับแยกทางม้าลายที่มีคนข้ามมากที่สุดในโลก และยังเป็นโลเคช่ันถ่าย
หนังฮอลีวูดเร่ือง Fast and Furious 3 (Tokyo Drift) 
 “โอไดบะ” แผ่นดินแห่งใหม่ที่เกิดจากการถ่มทะเลด้วยขยะ แหล่งรวมเทคโนโลยีล้ ายุคและทันสมัย แหล่งช้อป
ปิ้งและบันเทิงขนาดใหญ่  อาทิ ชิงช้าสวรรค์ ใหญ่ที่สุดของโลก “สะพานเรนโบว์” พาดผ่านและมีแสงสีของ
กรุงโตเกียวยามค่ าคืนเป็นฉากหลัง รวมทั้ง “เทพีเสรีภาพ” เวอร์ช่ันญี่ปุ่นยืนถือคบเพลิงอยู่ริมอ่าว หรือเลือกช้อป
ปิ้ง “ห้าง Diver City Tokyo Plaza” ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวภายใต้คอนเซ็ปท์ “Theatrical City 
Space” แหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ที่มีร้านค้าต่าง ๆ มารวมตัวกันถึง 154 ร้าน อาทิ Uni Qlo, Zara, H&M, Coach, 
Lacoste, Forever 21, Diesel ฯลฯ ... สิ่งที่ไม่ควรพลาดคือการถ่ายรูปคู่กับเจ้าหุ่นยนต์ GUNDAM RG1/1 RX-
78-2 GUNDAM Ver.GFT ซึ่งขนาดเท่ากับของจริงด้วยอัตราส่วน 1:1 มีความสูงถึง 18 เมตร 
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*** เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าอาหารมื้อกลางวันและมื้อเย็นอิสระตามอัธยาศัย ... ให้ท่านได้เลือกชิม
ร้านอร่อยจากร้านค้าต่างๆ ในมหานครโตเกียว *** 
ที่พัก : Narita Hotel Area หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

วันที่ห้า  สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมอืง)  
(กรุณาตรวจสอบสัมภาระให้เรียบเรียบ เพื่อเตรียมเดินทางไปสนามบิน) 
สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่ “สนามบินนารติะ”  

09.15  เดินทางจากสนามบินนาริตะโดยเที่ยวบิน XJ 601 
มีบริการอาหารร้อนและเครื่องดื่มบนเครื่อง (ยกเว้นน้ าอัดลม, น้ าผลไม้, เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ฯลฯ) 

14.05  ถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 
หมายเหตุ :  รายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็น
ต้น 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

*** ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะลูกค้าท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือท่องเท่ียวหรือส้ารวจเส้นทางเท่านั น  หากท่านถูก

เจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองของทางประเทศไทยและญ่ีปุ่นปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ถือเป็นเหตุผลท่ีอยู่นอกเหนือ

ความรับผิดชอบของทางบริษัท ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการท่ีจะคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั งสิ นแก่ท่าน *** 

***หนังสือเดินทางต้องเหลืออายุการใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 6 เดือน*** 

ข้อแนะน า !!!  หากท่านมีที่เที่ยวที่อยากจะไปเป็นพิเศษ กรุณาแจ้งความประสงค์กับทางบริษัทฯก่อนการเดินทาง เพื่อทาง 
เจ้าหน้าที่ฯ จะจัดเตรียมแผนการเดินทางให้ท่านได้อย่างครบถ้วน  

 

ส้าหรับท่านที่อยากย้อนวัยสู่ “โลกวัยเยาว์”  โดยทัวร์พิเศษจะน้าท่านสู่ “Disneyland” ดินแดนหฤหรรษ์ส้าหรับคนทุก

เพศที่ทุ่มทุนสร้างกว่า 600 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยการถมทะเล ... เชิญท่านสัมผัสกับความอลังการจากจินตนาการอัน

หลากหลาย ตื่นตากับดินแดนตะวันตก “Western Land” ตื่นเต้นกับการล่องเรือผจญภัยผ่านเหล่า “โจรสลัด” ที่

แสนน่ากลัวใน “Pirates of the Caribbean” สนุกสนานกับการนั่งเรือบุกป่าที่ “Jungle Cruise” ท่านจะได้พบ

กับเหล่าสัตว์ป่านานาชนิด ... แล้วพักผ่อนอิริยาบถด้วยการนั่ง “รถไฟ” ชมความหลากหลายภายในดีสนีย์แลนด์  

*** “โตเกียวดิสนีย์แลนด ์หรือ โตเกียวดิสนีย์ซ”ี สามารถเลือกซื อเพ่ิมท่านละ 2,600 บาท 
(ผู้ใหญ่) และ 2,300 บาท (เด็ก 4-11 ปี)*** (ไม่รวมค่ารถไฟในการเดินทาง ช้าระตามจริงที่
เคาน์เตอร์ต๋ัวรถไฟด้วยตัวเอง) ส ำหรับทัวร์เสริม ... จะไม่มีบริกำรรับกลับท่ีพัก โดยท่ำนสำมำรถรับแผนท่ีและ

รำยละเอียดกำรเดินทำงกลับสู่ท่ีพักจำกทำงไกด์ 
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***กรุณาอา่นเงื่อนไขด้านลา่งก่อนช้าระมัดจ้าทุกครั ง  

และรบกวนส่งส้าเนาพาสปอร์ตก่อนการเดินทาง 15 วันนะคะ*** 

อัตราค่าบรกิาร  

ผู้ใหญ่ / เด็ก (2-12 ปี)                                      ท่านละ 29,900 บาท 

เด็กทารก (Infant อายุไม่เกนิ 2 ปี)                          ท่านละ 9,000 บาท 

พักเดี่ยวช้าระเพ่ิม                                               ท่านละ 6,000 บาท 

ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน (Joinland) ลดทั งเด็กและผู้ใหญ่ -8,000 บาท 

อัตราค่าบรกิาร ***เฉพาะวนัที่ 10-14 ส.ค. 59 (วันแม่ฯ)*** 

ผู้ใหญ่ / เด็ก (2-12 ปี)                                      ท่านละ 35,900 บาท 

เด็กทารก (Infant อายุไม่เกนิ 2 ปี)                          ท่านละ 9,000 บาท 

พักเดี่ยวช้าระเพ่ิม                                               ท่านละ 6,000 บาท 

ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน (Joinland) ลดทั งเด็กและผู้ใหญ่ -8,000 บาท 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
1. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป – กลับช้ันทัศนาจร ตามเส้นทางและสายการบินที่ได้ระบไุว้ในรายการ  
2. ค่าที่พัก  ห้องละ 2 ท่าน  ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ  หรือระดับเดียวกัน 
3. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทกุชนิด  ตามที่ได้ระบไุว้ในรายการ 
4. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอ านวยความสะดวกให้กับท่านในตลอดการเดินทาง 
5. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ  1,000,000.- บาท  

(หากอายุเกิน 70 ปีขึ้นไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดนิทาง 50%) 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว  อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น 
2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 
3. ค่าท าหนังสือเดินทาง 
4. ค่าภาษีเช้ือเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก !!!!! 



 

ทัวร์ญี่ปุ่น_TAS_KANTO SURPRISE  JUN-AUG 16 5D3N (เร่ิมต้น 29,900.-)  XJ 
www.hijapantour.com 
 

8 

5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าราคา 1,655 บาท (ประกาศยกเว้น ณ วันที่ 1 ก.ค. 56) 
6. ค่าน้ าหนักของกระเป๋าเดินทางใรกรณีที่เกินกว่าสายการบินก าหนด 20 กิโลกรัม / ท่าน 

 

เงื่อนไขการช้าระเงิน :   ส้าหรับการจอง กรุณาช้าระมัดจ้า ท่านละ 15,000.- บาท  

 

 ช้าระยอดทั งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย  25 วัน 

การยกเลิกและคืนค่าทัวร ์ 
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจ าทั้งหมด 
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน เก็บค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 5,000 บาท 
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน ขอเก็บเงินมัดจากทั้งหมด 
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด 
5. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด 
6. ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัดจ าที่นั่งกับ

สายการบินและค่ามัดจ าที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคนืเงินมัดจ า หรือ ค่าทัวร์
ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 

7. กรณีแจ้งยกเลิกการเดินทางหลังแต่ถ้าสามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ผู้ยกเลิกต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้นทั้งหมดตามความเป็นจริง เช่นค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนช่ือตั๋ว, ส่วนต่างของภาษีน ้ามันเช้ือเพลิง / ตั๋ว 1 ใบ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ถ้ามี 

8. กรณีที่ท่านมีความประสงค์จะย่ืนวีซ่าและฟังผลวีซ่าหลังจากวันที่ทางบริษัทฯ ได้ดาเนินการออกตัว๋ เครื่องบินแล้ว ถ้าวี
ซ่าไม่ผ่าน ทางบริษัทฯ ขอเรียกเก็บค่าตั๋วเครื่องบิน 100% (ประมาณ 25,000 บาท แต่จะขึ้นอยู่กับราคาตั๋วเครื่องบินในแต่
ละกรุ๊ป)  

9. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ใน
รายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คนืค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

10. หมายเหตุ   
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความ

เหมาะสม เนื่องจากภัยธรรมชาติ, สภาวะอากาศ, ปัญหาการจราจรอุบัติเหตุ, การเมือง, สายการบิน, อัตราแลกเปลี่ยน หรือ
ปัญหาอื่นๆ โดยทาง บริษัทฯ จะแก้ไขและค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นส าคัญที่สุด  

2. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การน าสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการ
เดินทางไม่ถูกตอ้ง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ และการยกเลิกเที่ยวบิน 
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3. ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริษัทสามารถคืนเงินมัดจ า หรือค่าทัวร์ ได้ก็ต่อเมื่อทางสายการบิน และ
โรงแรมที่พักได้ท าการพิจารณาคืนเงินส่วนนั้นให้แล้ว 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม 
และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทอ่งเที่ยวเอง 

5. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการจัดที่นั่งบนสายการบิน หากลูกค้าในกรุ๊ปส่งเล่มพาสปอร์ตไม่ถึง 15 ท่าน ทางสายการบิน
ไทยจะไม่รับจัดที่นั่งล่วงหน้า (PRE CHECK IN) อาจต้องนั่งแยกกันทั้งกรุ๊ป แต่ทางบริษัทจะพยายามจัดให้สมาชิกแต่ละ
บ้านได้นั่งด้วยกัน โปรดทราบ!!! ทางสายการบินไม่รับจองที่นั่ง LONG LEG ทุกกรณี 

6. หากท่านที่ต้องออกตั๋วเครื่องบินภายใน (เครื่องบิน,รถทัวร์,รถไฟ) กรุณาสอบถามจากเจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนท าการออกตั๋ว 
เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนเที่ยวบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

7. ส าหรับการเดินทางช่วงปีใหม่ เทศกาลวันหยุดยาวไทย วันหยุดญี่ปุ่น อาจเจอปัญหารถติด คนแน่นตามสถานที่ทอ่งเที่ยว
ต่างๆ ร้านอาหารคนเยอะ หรือในช่วงฤดูหนาวฟ้ามืดเร็ว รวมถึงช่วงปีใหม่ร้านค้าจะปิดบางส่วน ร้านอาหารปิดเร็วกว่าปกติ 
ขอให้ท่านท าความเข้าใจก่อนจองทัวร์ 

8. เนื่องจากโรงแรมในญี่ปุ่นห้องพักมีขนาดค่อนขา้งเล็ก เรียนแนะน าว่าให้จองห้องพักส าหรับ 2-3 คน / ห้อง หากท่านจอง
ห้องแบบเด็กไม่เสริมเตียงแล้วต้องการเปลี่ยนภายหลังอาจไม่มีห้องว่าง ส าหรับเด็กเสริมเตียงจะสะดวกกว่ 

9. โรงแรมในญี่ปุ่นไม่มีบริกรยกกระเป๋า ขอความร่วมมือจากทุกทา่นดูแลกระเป๋าของตัวท่านเอง บางโรงแรมที่อยู่ในเมือง 
ถนนค่อนข้างแคบ รถบัสไม่สามารถจอดหน้าโรงแรมได้จ าเป็นต้องลากกระเป๋าไปเองจนถึงโรงแรม 

10.  หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน 
11.  เมื่อท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง

ต่างๆ ทั้งหมด 
 

...โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทวัร์ทกุครั้งเพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง... 


