
 

 

 

 

 

TOKYO SPARK หวานใจ หวานเจี๊ยบ 5D3N 

ขอพร พระใหญ่อุชิฌุ โดบุตสึ 

พิเศผ แช่ออนเซ็น+ปุฟเฟต์ขาปูฝักผ ์

เดินถางเดือน กรกฎาฌม-กันฝาฝน 

เร่ิมต้นเพีฝง 19,999.- 

 

 

 



 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง – นารติะ  

 

07.30 น. พรอ้มกนัที่สนา มบินนานาชาตดิอนเมือง  ชั้น  3 อาคารผูโ้ดยสารระหว่าง

ประเทศ เคานเ์ตอรส์ายการบิน  AIR ASIA X เจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ  คอยใหก้าร

ตอ้นรบั และอาํนวยความสะดวกในการเช็คอิน 

สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครือ่ง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ทีน่ ัง่ 

จดัทีน่ ัง่แบบ 3-3-3 มบีรกิารอาหารรอ้นเสริฟ์ท ัง้ขาไปและขากลบั 

(น า้หนกักระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซือ้น า้หนกัเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย) 

11.05 น. เหิรฟ้าสู่เมืองนาริตะ ประเทศญ่ีปุ่น โดยเที่ยวบินที่ XJ606 บรกิารอาหาร และ

เครือ่งดื่ม        บนเครือ่ง 

 

 

 

 

 

 

 

19.25 น.   ถึง เมือง นารติะ  ประเทศญ่ีปุ่น หลงัจากผ่านขั้นตอนศุลกากรแลว้นําท่าน

เดินทางสู่ท่ีพกั 

พกัที่ APA HOTEL NARITA หรอืเทียบเท่า 

 



 

 

วนัที่สอง นารติะ-พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตส ึ – ศาลเจา้คาชิมะ– เอมิ พรเีม่ียม เอา้ทเ์ล็ต  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ จงัหวดัอิบารากิ  เพ่ือสกัการะ พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ   

แหง่เมืองอุชิคุ เป็นพระพุทธรปูท่ีมีขนาดใหญ่มาก มีความสงูถึง 120 เมตร และ

ยงัไดร้บัการบนัทึกจากกินเนสบุ๊ควา่ เป็นรปูป้ัน

พระพุทธรปูปางยนืท่ีหล่อจากทองสมัฤทธ์ิมีความสงู

ท่ีสุดในโลก พระพุทธรปูปางยนืน้ี สงูเป็นอนัดบั 3 

ของโลกเลยทีเดียว  อีกทั้งยงั สามารถเขา้ไปเยีย่มชม

ดา้นในของพระพุทธรปูไดด้ว้ย ซ่ึงภายในรปูป้ันจะ

แบ่งออกเป็น 5 ชั้น แต่ละชั้นของรปูป้ันจะมีการจดั

แสดงท่ีแตกต่างกนัออกไปค่ะ สามารถขึ้ นลิฟทเ์พื่อไป

ยงัจุดชมวิวท่ีตั้งอยูบ่ริเวณหนา้อกของพระพุทธรปู มี

ความสงูประมาณ 85 เมตร   ภายในบริเวณวดัยงั ยงั

สามารถเดินชมสวนดอกไม ้และสวนสตัวข์นาดเล็กท่ีมีทั้งกระรอก, กระต่าย  เป็น

ตน้  ไม่รวมค่าข้ึนลิฟท ์ท่านละ  400 เยน 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย จากน้ันทาํท่านศกัการะขอพร ณ ศาลเจา้คาชิม ะ ซ่ึงศนูยก์ลางของศาลเจา้คาชิ

มะอ่ืน ๆ มากกวา่ 600 แหง่ทัว่ประเทศญ่ีปุ่น สรา้งขึ้ นในปี 660 ก่อนคริสต

ศกัราช นอกจากจะเก่าแก่ท่ีสุดในภมิูภาคคนัโตแลว้ ท่ีน่ียงัมีชื่อวา่เป็นศาลเจา้ท่ี

พลงัวิญญาณแก่กลา้ท่ีสุดในคนัโตดว้ย โดยมีคาเคมิคาสุจิ โนะ โอคามิ  หรือเทพ

เจา้แหง่ชยัชนะ เป็นเทพประจาํศาลเจา้ บรรยากาศเงียบสงบท่ีเต็มไปดว้ยความ

ศกัด์ิสิทธ์ิของศาลเจา้คาชิมะทาํใหท่ี้น่ีเป็นสถานท่ีท่ีเหมาะกบัการมาเดินเล่นและ

ชาํระจิตใจไปพรอ้ม ๆ กนัอีกดว้ย หลงัจากน้ันใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นม



 

 

ชื่อดงัท่ี เอมิ พรเีม่ียม เอา้ทเ์ล็ต  แหล่งรวมสินคา้นําเขา้และสินคา้แบรนดญ่ี์ปุ่น

ท่ีดงัไปทัว่โลก กวา่  150 รา้น อาทิเชน่ COACH, GAP, SAMSONITE, RAYBAN 

เลือกดเูคร่ืองประดบั และนาฬิกาหรอูยา่ง CITIZEN, G-SHOCK, FOSSIL, SEIKO 

ฯลฯ รองเทา้แฟชัน่ ADIDAS, NIKE, ABC MART, PUMA, REEBOK, 

TIMBERLAND ฯลฯ  อีกทั้งยงัมีรา้นอาหารใหท่้านไดเ้ลือกชิม เลือกล้ิมลอง 

มากกวา่  20 รา้นใหเ้ลือกไม่วา่จะเป็น อาหารญ่ีปุ่น ราเม็ง อาหารจีน หรือ

แมก้ระทัง่พิซซ่า   

คํา่  อิสระอาหารคํา่ตามอธัยาศยัเพ่ือความสะดวกในการเลือกซ้ือสนิคา้  

พกัที่  MARROAD INTERNATIONAL TSUKUBAหรอืเทียบเท่า 

 

วนัที่สาม ภูเขาไฟฟูจ ิ(ชั้นท่ี5) – พิพิธภณัฑแ์ผ่นดินไหว – หมู่บา้นนํ้าใสโอชิโนะฮคั

ไค  - เตม็อิ่มกบับุฟเฟ่ตข์าปูยกัษ์ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นําท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ  ท่ีตั้งตระหง่านอยูเ่หนือเกาะญ่ีปุ่นดว้ยความสงู

3,776เมตร จากระดบัน้ําทะเล นําท่านข้ึนชมความงามกนัแบบใกลช้ิด ยงั

บริเวณ “ชั้น 5” ของภเูขาไฟฟจูิ  (ขึ้ นอยูก่บัสภาพภมิูอากาศ)  เพื่อชมทศันียภาพ

โดยรอบของภเูขาไฟท่ี สามารถมอง เห็นทะเลสาบทั้งหา้กระจายอยูโ่ดยรอบ ให้

ท่านไดส้มัผสัอากาศอนับริสุทธ์ิบนยอดเขาฟจูิ ถ่ายภาพท่ีระลึก กบัภเูขาไฟท่ีได้

ชื่อวา่มีสดัส่วนสวยงามท่ีสุดในโลก ซ่ึงเป็นภเูขาไฟท่ียงัดบัไม่สนิท และมีความสงู

ท่ีสุดในประเทศญ่ีปุ่น  จากน้ัน นําท่านเยีย่มชม  พิพิธภณัฑ์  EARTH QUAKE 

MUSEUM ท่ีจาํลองเร่ืองราวของภเูขาไฟฟจูิ และใหท่้านไดส้มัผสักบัความรูสึ้กของ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

การจาํลองเร่ืองราวเก่ียวกบัแผ่นดินไหวท่ีเกิดขึ้ นในประเทศญ่ีปุ่น จากน้ันอิสระให้

ท่านไดเ้ลือกซ้ือของท่ีระลึกตามอธัยาศยั 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

นาํท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นนํ้าใสโอชิโนะฮคัไค  นําท่านเจาะลึกตามหาแหล่งน้ํา

บริสุทธ์ิจากภเูขาไฟฟจูิ ท่ี เป็นแหล่งน้ําตามธรรมชาติตั้งอยูใ่นหมู่บา้นโอชิโนะ จ.

ยามานชิ หรือพดูในทางกลบักนัคือกลุ่มน้ําผุดโอชิโนะฮคัไค เพียงกา้วแรกท่ี

ยา่งเทา้เขา้ไปในหมู่บา้น ก็สมัผสัไดถึ้งอากาศบริสุทธ์ิ และไอเยน็จากแหล่งน้ํา

ธรรมชาติท่ีมีใหเ้ห็นอยูทุ่กมุม  โดยในบ่อน้ําใสแจ๋วมีปลาหลากหลายพนัธุแ์หวก

วา่ยสบายอารมณ ์  แต่ขอบอกเลยวา่น้ําแต่ละบ่อน้ันเยน็เจี๊ ยบถึงใจจนแอบสงัสยั

วา่นอ้งปลาไม่หนาวสะทา้นกนับา้งรึ เพราะอุณหภมิูในน้ําเฉล่ียอยูท่ี่  10-12 

องศาฯนอกจากชมแลว้ก็ยงัมีน้ําผุดจากธรรมชาติใหต้กัด่ืมตามอธัยาศยั และท่ี

สาํคญั หมู่บา้นโอชิโนะยงัเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงสินคา้โอทอปชั้นเยีย่ม 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พกัที่  FUJI HAKONE LAND SCHOLE PLAZA HOTEL หรอืเทียบเท่า 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม *** ใหท้่านไดอ้ิ่มอรอ่ยกบั

ม้ือพิเศษท่ีมีขาปูยกัษใ์หท่้านไดล้ิ้ มลองรสชาตปูิพรอ้มนํ้าจิ้ มสไตสญ์ี่ปุ่นอยา่ง

จุใจ หลงัอาหารใหท่้านไดผ่้อนคลายกบัการแช่นํ้าแรธ่รรมชาต ิเช่ือว่าถา้ได้

แช่นํ้าแรแ่ลว้ จะทาํใหผิ้วพรรณสวยงามและช่วยใหร้ะบบหมุนเวียนโลหิตดี

ข้ึน 

 

 

 

 



 

 

วนัที่สี ่ ฟูจ ิ- วดัอาซากุสะ – ถ่ายรูปกบัโตเกียวสกายทร ี – ชินจูกุ – อิออน – 

กรุงเทพฯ 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

นําท่าน เก็บภาพประทบัใจกบั คู่กบัแลนดม์ารก์แห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ 

รมิแม่นํ้าสุมิดะ หอคอยโตเกียวสกายทรี ” (Tokyo Sky tree) หอส่งสญัญาณ

โทรคมนาคมท่ีสงูท่ีสุดในโลก ... เปิดใหบ้ริการเม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2555 

โดยหอน้ีมีความสงู 634 เมตร สรา้งดว้ยเทคนิคทางสถาปัตยกรรมและ

วิศวกรรมอนัทนัสมยั ในชว่งท่ีเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่หอคอยแหง่น้ีไดพิ้สจูน์ให้

เห็นถึงโครงสรา้งทางสถาปัตยกรรมท่ีแข็งแรงทนทาน เพราะไม่เกิดความเสียหาย

แมแ้ต่นอ้ย ชม วดัอาซากุสะ วดัท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในกรุงโตเกียว  เขา้นมสัการขอพร

จากพระพุทธรปูเจา้แม่กวนอิมทองคาํ  นอกจากน้ันท่านยงัจะไดพ้บ เก็บภาพ

ประทบัใจกบัโคมไฟขนาดยกัษ์ท่ีมีความสงูถึง  4.5 เมตรซ่ึงแขวนอยูบ่ริเวณประตู

ทางเขา้วดั และยงัสามารถเลือกซ้ือเคร่ืองรางของขลงัไดภ้ายในวดั ฯลฯ  หรือ

เพลิดเพลินกบั ถนนนาคามิเซ  ถนนชอ้ปป้ิงท่ีมี ช่ือเสียงของวดั มีรา้นขายของท่ี

ระลึกมากมายไม่วา่จะเป็นเคร่ืองรางของขลงั ของเล่นโบราณ และตบทา้ยดว้ย

รา้นขายขนมท่ีคนญ่ีปุ่น มายงัวดัแหง่น้ีตอ้งมาต่อคิวกนั เพื่อล้ิมลองกบัรสชาดสุด

แสนอร่อย  

 

 

 

 



 

 

เที่ยง  อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

บ่าย จากน้ันนําท่าน ชอ้ปป้ิงยา่น ดงั ยา่นชินจุกุ”ใหท่้านได้เพลิดเพลินกบัการจบัจา่ย

ซ้ือสินคา้นานาชนิด ไดจ้ากท่ีน่ี ไม่วา่จะเป็น รา้นซานรโิอะ รา้นขายเครือ่ง

อิเลคทรอนิกส ์กลอ้งถ่ายรูปดิจติอล นาฬิกา เครือ่งสาํอาง ตา่งๆ กนัที่รา้น 

MATSUMOTO แหล่งรวมเหล่าบรรดาเครือ่งสาํอางมากมาย อาทิ มารค์เตา้หู,้ 

โฟมลา้งหนา้ WHIP FOAM ที่ราคาถูกกว่าบา้นเรา 3 เท่า, ครมีกนัแดดชิเซโด้ 

แอนเนสซ่าที่คนไทยรูจ้กัเป็นอยา่งดี  และสนิคา้อื่น ๆ  หรอืใหท้่านไดส้นุก

กบัการเลือกซ้ือสนิคา้ แบรนดด์งัอาทิ LOUIS VULTTON, UNIQLO, กระเป๋าสุด

ฮิต BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสื้ อ COMME DES GARCONS, H&M หรอืเลือก

ซ้ือรองเทา้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลากหลายแบรนดด์งั อาทิ NIKE, CONVERSE, NEW BALANCE, REEBOK 

ฯลฯ ไดท้ี่รา้น ABC MART จากน้ันนําท่าน อิสระชอ้ปป้ิง ณ หา้งสรรพสินคา้

ขนาดใหญ่ของนาริตะ หา้งฯ อิออน จสัโก้   ซ้ือของฝากก่อนกลบั อาทิ ขนมโมจิ 

เบนโตะ ผลไม ้และ หากท่านใดหลงไหลในรสชาดของคิทแคทชาเขียวสามารถ

หาซ้ือไดท่ี้น่ีไดเ้ลย **เพ่ือไม่เป็นการเสยีเวลาชอ้ปป้ิงอิสระอาหารคํา่ตาม

อธัยาศยั** ไดเ้วลาอนัสมควรนาํท่านสู ่สนามบินนารติะ เพื่อเดินทางกลบัสู่

กรุงเทพฯ 

20.15 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอร ์เอเชีย เอ็กซ์  เท่ียวบินท่ี XJ607 บรกิาร

อาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่ง 

 

วนัที่หา้ กรุงเทพฯ  

01.20 น. ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

อตัราค่าบริการ (บาท) 
 

 

กาํหนดการเดินทาง 

 

 

ผูใ้หญ่หอ้งละ  

2-3 ท่าน 

 

พกัเดี่ยวเพิ่ม 

 

ราคาทวัรไ์ม่รวมตัว๋ 

เครือ่งบิน 

06 – 10 กรกฎาคม 2018 22,999 8,000 13,999 

07 – 11 กรกฎาคม 2018 22,999 8,000 13,999 

12 – 16 กรกฎาคม 2018 22,999 8,000 13,999 

13 – 17 กรกฎาคม 2018 22,999 8,000 13,999 

19 – 23 กรกฎาคม 2018 22,999 8,000 13,999 

20 – 24 กรกฎาคม 2018 22,999 8,000 13,999 

27 – 31 กรกฎาคม 2018 26,999 8,000 17,999 

28 ก.ค. – 01 ส.ค. 2018 26,999 8,000 17,999 

02 – 06 สงิหาคม 2018 24,999 8,000 15,999 

03 – 07 สงิหาคม 2018 24,999 8,000 15,999 

04 – 08 สงิหาคม 2018 24,999 8,000 15,999 

08 – 12 สงิหาคม 2018 24,999 8,000 15,999 



 

 

16 – 20 สงิหาคม 2018 24,999 8,000 15,999 

17 – 21 สงิหาคม 2018 24,999 8,000 15,999 

18 – 22 สงิหาคม 2018 24,999 8,000 15,999 

23 – 27 สงิหาคม 2018 24,999 8,000 15,999 

24 – 28 สงิหาคม 2018 24,999 8,000 15,999 

25 – 29 สงิหาคม 2018 24,999 8,000 15,999 

31 ส.ค.- 04 ก.ย. 2018 23,999 8,000 14,999 

01 – 05 กนัยายน 2018 19,999 8,000 10,999 

 

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 10,000 บาท 

***ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และ

มคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน 

ทา่นละ 3500 เยน /ทริป/ตอ่ทา่น*** 

 

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตอ้งยกเลิก 30 วนัก่อนการเดินทางเทา่นั้น 

ไม่เช่นนั้นทางบริษทัจะไม่คืนมดัจาํไม่ว่าดว้ยกรณีใดๆทั้งส้ิน เพราะว่า

ทางบริษทัไดท้าํการจา่ยค่าตัว๋ไปใหก้บัการสายการบินเรียบรอ้ยแลว้ 

โปรดอ่านขอ้ความใหถ่ี้ถว้นก่อนการจองทวัรทุ์กครั้ง เพ่ือประโยชนแ์ก่ตวั

ทา่นเอง  



 

 

 

การเดินทางในแตล่ะครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจาํนวน 30 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบ

จาํนวนดงักล่าว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเลื่อนการเดินทาง หรอืเปลี่ยนแปลงราคา 

กรุณาชาํระมดัจาํ ท่านละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวน

สทิธ์ิในการคืนมดัจาํทั้งหมด  เน่ืองจากทางบรษิทัฯ ไดช้าํระค่าตัว๋เครือ่งบินเตม็ใบใหก้บั

สายการบินเป็นท่ีเรยีบรอ้ย ยกเวน้ค่าภาษีนํ้ามนัท่ียงัมิไดช้าํระ ค่าทวัรส์ว่นท่ีเหลือ กรุณา

ชาํระ 21 วนัก่อนการเดินทาง 

หมายเหต ุ1. ตั ๋ วเม่ือออกแลว้ ไม่สามารถรฟัีนดไ์ด ้อนัเน่ืองจากเง่ือนไขของสาย

การบิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญี่ปุ่นใหก้บัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพาํนกัระยะสั้นใน

ประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเที่ยว เยีย่มญาต ิหรอื

ธุรกิจ จะตอ้งยืน่เอกสารในขั้นตอนการตรวจเขา้เมือง เพ่ือยนืยนัการมีคุณสมบตักิารเขา้

ประเทศญี่ปุ่น* ดงัตอ่ไปน้ี 

 

1. ตัว๋เครือ่งบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

2. สิง่ท่ียนืยนัว่าท่านสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยท่ีอาจเกิดข้ึนในระหว่างท่ีพาํนกัใน

ประเทศญี่ปุ่นได ้(เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 

3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหว่างที่พาํนกัในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรูจ้กั 

โรงแรม และอื่นๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

4. กาํหนดการเดินทางระหว่างที่พาํนกัในประเทศญี่ปุ่น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้



 

 

 

อตัราค่าบรกิารน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ท่ีมี 

 ค่าน้ําหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  ค่ารถรบั-ส่ง และนําเท่ียวตาม

รายการ 

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน  ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตาม

รายการ  

 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ    ค่าจา้ง มคัคุเทศกค์อยบริการ

ตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตาม

กรมธรรม)์ 

 

อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่น (เพราะรฐับาลประกาศยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่น

ใหก้บัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพาํนักระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15 วนั)  **ถา้กรณีท่ีทาง

รฐับาลประกาศใหก้ลบัมาใชว้ีซ่า      ผูเ้ดินทางจะตอ้งเสียค่าใชจ้า่ยในการทาํวีซ่าเพ่ิม ท่านละ 

1,700 บาท** 

 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน่ ค่าทาํหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่า

โทรศพัทท์างไกล ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่

เพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้รกิาร) 

 ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และ มคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน  ทา่นละ 3500 เยน /
ทริป/ตอ่ทา่น 

 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่น (เพราะรฐับาลประกาศยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่น

ใหก้บัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพาํนักระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15 วนั) 



 

 

เง่ือนไขการชาํระค่าบรกิาร 

1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งชาํระเงินมดัจาํเป็นเงินจาํนวน 10,000 บาทต่อท่านเพ่ือ

สาํรองท่ีนัง่  

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งชาํระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอยา่ง

นอ้ย 21 วนั กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ชาํระเงิน หรือชาํระเงินไม่ครบภายใน

กาํหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจา่ยเงินไม่วา่กรณีใดๆ  ใหถื้อวา่

นักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัรน้ั์นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเชน่ แฟกซ ์อีเมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํ

การของทางบริษัท ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์

เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาล

ประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดทาํการของทางบริษัท 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี ตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง 

นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี(ผูมี้ชื่อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือเดินทาง

มาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพื่อแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัท

เป็นลายลกัษณอ์กัษร ทางบริษัทไม่รบัยกเลิกการจองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี ตอ้งการขอรบัเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี 

(ผูมี้ชื่อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารก ารขอรบั

เงินคืน ท่ีบริษัทอยา่งใดอยา่งหน่ึง เพื่อทาํเร่ืองขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือ

มอบอาํนาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอาํนาจ หลกัฐานการชาํระเงินค่าบริการ

ต่างๆ และหนา้สมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหนํ้าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดย มีเง่ือนไขการ

คืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทาง  30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ี

ชาํระแลว้  



 

 

2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 30 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีชาํระแลว้ทั้งหมด 

ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหกัค่าใชจ้า่ยท่ีไดจ้า่ยจริงจากค่าบริการท่ีชาํระแลว้เน่ืองในการ

เตรียมการจดัการนําเท่ียวใหแ้ก่นักท่องเท่ียว เชน่ การสาํรองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ี

พกัฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการนัตีมดัจาํหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาลาํ Charter 

Flight หรือ Extra Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะ

ไม่มีการคืนเงินมดัจาํหรือค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเชน่ แฟกซ ์อีเมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํ

การของทางบริษัท ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์

เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาล

ประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดทาํการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ ยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 

คน  

 
เง่ือนไขและขอ้กาํหนดอื่นๆ 

1. ทวัรน้ี์สาํหรบัผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทวัรน้ี์เป็นทวัรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้น

รายการ ไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมด  หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ 

ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมี นักท่องเท่ียวร่วมเดินทาง

นอ้ยกวา่ 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้บั นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 

วนัก่อนการเดินทางสาํหรบัประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอยา่งนอ้ย 10 วนัก่อนการเดินทาง

สาํหรบัประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทาง นักท่องเท่ียว ทุกท่านยนิดีท่ีจะชาํระค่าบริการเพิ่ม

จากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ท่ีทางบริษัทกาํหนด เพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ 

ทางเรายนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 



 

 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ 

นามสกุล คาํนําหนา้ชื่อ เลขท่ีหนังสือเดินทาง  และอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน 

ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิไดส้่งหนา้หนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการ

ชาํระเงินมดัจาํ 

5. ทางบริษัท ขอสงวนสิทธ์ิ ในการ เปล่ียนแปลงราย การการเดินทางตามความเหมาะสม 

เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ ์ภมิูอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ี

เดินทาง ทั้งน้ี บริษัทจะคาํนึงถึงความปลอดภยัของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นสาํคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้า่ยใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึน

ของนักท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เชน่ ภยัธรรมชาติ การจลาจล 

การนัดหยุดงาน การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรือเสียหายของ

สมัภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอ่ืน เป็น

ตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีคาํนวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัท

เสนอราคา ดงัน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาค่าบริการเพิ่มข้ึน ในกรณี ท่ีมี

การเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่า ภาษีเชื้ อเพลิง 

ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน  หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มี อาํนาจ ในการใหค้าํสญัญาใดๆ 

แทนบริษัท  เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อาํนาจของบริษัทกาํกบัเท่าน้ัน  

 

ขอ้แนะนาํก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะนําติดตวัขึ้ นเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 

100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และรวมกนัทุกชิ้ นไม่เกิน 1 ,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมี

ซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ท่ีตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์

อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถา้ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกวา่ท่ีกาํหนด

จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  



 

 

 

2. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกี์ฬาฯ จะตอ้ง

ใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

3. ประเทศญ่ีปุ่น มีกฎหมายหา้มนําผลิตภณัฑท่ี์ทาํมาจากพืช และเน้ือสตัวทุ์กชนิดเขา้ประเทศ 

เชน่ ผกั ผลไมส้ด   ไข ่เน้ือสตัว ์ไสก้รอกฯ เพื่อเป็นการป้องกนัโรคติดต่อท่ีจะมาจากส่ิงเหล่าน้ี 

หากเจา้หนา้ท่ีตรวจพบ จะตอ้งเสียค่าปรบัในอตัราท่ีสงูมาก 

  

 


