
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

รหสัโปรแกรมทวัร ์ JAPAN GRAND DELUXE-XJ-W03 

 

 JAPAN GRAN DELUXE 
เท่ียวครบ 6 วนั 4 คืน เต็ม!!!!  

สมัผสัอากาศบรสิทุธ์ิ ณ หม ู่บา้นน ้าศกัด์ิสิทธ์ิโอชิโนะฮคัไค  

เลน่สกสีดุมนัส ์ณ ฟจิูเทนสกรีสีอรท์+ชิมไขด่ าโอวาคดุานิ 

ชอ้ปป้ิงยา่นดงัชินจกู ุ+ โกเทมบะ เอา้ทเ์ล็ต  

แช่น ้าแรอ่อนเซ็น อ่ิมอรอ่ยกบั ขาปยูกัษ ์ทานไม่อัน้!!!  

เดินทางตลอดเดือน ธนัวาคม  

ราคาเริม่ตน้ 38,900.- บาท  

เดินทางโดยสายการบิน AIR ASIA X  

** เครือ่งล าใหญ่ 377 ท่ีนัง่  

** มีบรกิารอาหารรอ้นเสิรฟ์ทัง้ขาไปและขากลบั 

** น ้าหนกักระเป๋า 20 กิโล 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการท่องเท่ียว                                                       จ านวน 6 วนั 4 คืน 

วนัแรก ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานนานาชาตินารติะ – โรงแรม 

วนัท่ีสอง เลน่สกีสดุมนัส ์ณ ฟูจิเทนสกรีีสอรท์ – พพิิธภณัฑ ์EARTH QUAKE MUSEUM  

- GOTEMBA PREMIUM OUTLET - ONSEN 

วนัท่ีสาม หมูบ่า้นน า้ศกัดิส์ทิธิ์โอชโินะฮคัไค – ชมิไขด่ าท่ีหบุเขาโอวาคดุาน ิ– โตเกียว - วดัอาซากสุะ  

– ผา่นชม TOKYO SKY TREE - ศนูยร์วมแฟชัน่ย่านชนิจกู ุ
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วนัท่ีส่ี อิสระชอ้ปป้ิงเต็มวนั หรือเลอืกซ้ือแพ็คเกจ สวนสนกุดสินยีแ์ลนด ์(ไมร่วมค่าใชจ้่ายในการเดนิทาง) 

วนัท่ีหา้ วดันาริตะซัง ชนิโชจิ – AEON SHOPPING MALL 

 
 

วนัแรก     กรุงเทพฯ – สนามบินนานาชาตินาริตะ  

XX.XX น. พร้อมกันท่ีสนามบินดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผู ้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน  

AIR ASIA X จะมีเจา้หน้าท่ีของบริษัทฯ คอยใหก้ารต้อนรับ และอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน 

 (**โปรดแสดงใบนดัหมายและพาสปอรต์ใหแ้ก่เจา้หนา้ที่ในวนัเดินทาง)  

                      (**น ้าหนกักระเป๋า 20 กก./ ทา่น หากตอ้งการซ้ือน ้าหนกัเพ่ิม ตอ้งเสียค่าใชจ้า่ย) 

                       ***สายการบิน AIR ASIA X ใชเ้ครื่อง AIRBUS A330-300 จ  านวน 377 ที่นัง่ 

                       จดัที่นัง่แบบ 3-3-3 มีบริการอาหารรอ้นเสิรฟ์ทั้งขาไปและขากลบั 

 

10.45 น. ออกเดินทางสู่ เมืองนาริตะ ประเทศญ่ีปุ่น โดยสายการบิน แอรเ์อเชีย เอกซ ์เท่ียวบินท่ี  XJ606 

   ออกเดินทางจาก ทา่อากาศยานดอนเมือง สู่ ทา่อากาศยานนานาชาตินาริตะ 

   เท่ียวบินท่ี XJ606 เวลา 10.45 น.       เดินทางถึงประเทศญ่ีปุ่น เวลา 19.00 น. 

 

19.00 น. เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญ่ีปุ่น ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร น าท่านเขา้สู่ 

  ที่พกั NARITA GATEWAY HOTEL หรือเทียบเทา่ระดบั 3 ดาวของญ่ีปุ่น 

  **หมายเหต ุ: อิสระอาหารม้ือเยน็ 

 

วนัท่ีสอง     เล่นสกีสุดมนัส ์ณ ฟูจเิทนสกีรีสอรท์ – พิพิธภณัฑ ์EARTH QUAKE MUSEUM - GOTEMBA  

  PREMIUM OUTLET 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

  น าท่านเดินทางสู่ ลานสกี ฟูจเิทนสกีรีสอรท์ ใหท่้านไดส้นุกกบักิจกรรมกลางแจง้ท่ามกลางหิมะเพลิด  

  เพลินกบัการเล่นสกีบนลานหิมะกวา้งไดต้ามอธัยาศยั ซ่ึงท่ีน้ีเป็นลานสกีท่ีมีช่ือเสียงของญ่ีปุ่นและมีฉาก 

  หลงัเป็นภูเขาไฟฟูจิท่ีสวยงาม ท่านท่ีสนใจจะเช่าอุปกรณเ์คร่ืองเล่นสามารถติดต่อหวัหน้าทวัรล่์วงหน้า  

  **ราคาน้ีไม่รวมค่าเช่าอุปกรณเ์คร่ืองเล่นสกี สโนวส์เลด หรือครูฝึก 

  (***ลานสกีจะเปิดใหบ้ริการหรือไม่ข้ึนอยูก่บัสภาพภมิูอากาศ)  
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กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 

บ่าย  หลังจากรับประทานอาหารกลางวนัเสร็จ น าท่านชม พิพิธภณัฑ ์EARTH QUAKE MUSEUM ท่ีจ าลอง

เร่ืองราวของภูเขาไฟฟูจิ และใหท่้านไดส้มัผสักบัความรูสึ้กของการจ าลองเร่ืองราวเกี่ยวกบัแผ่นดินไหวท่ี

เกิดขึ้ นในประเทศญ่ีปุ่น จากน้ันอิสระใหท่้าไดเ้ลือกซ้ือของท่ีระลึกตามอธัยาศยั.. 

 

 จากน้ันพาทุกท่านเดินชอ้ปป้ิงท่ี GOTEMBA PREMIUM OUTLET แหล่งรวมสินคา้น าเขา้และสินคา้แบ

รนดญ่ี์ปุ่นท่ีดงัไปทัว่โลก พบกบัคอลเลคชัน่เส้ือผา้ใหม่ล่าสุด อาทิ MK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, 

CYNTHIA ROWLEY ฯลฯ เลือกซ้ือกระเป๋าแบรนดเ์นมยีห่อ้ดงัไดท่ี้รา้น BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, 

TUMOI, GAP, ARMANI ฯลฯ เลือกดู เค ร่ืองประดับ  และนาฬิ กาหรูอย่าง TAG HEURE, AGETE, 

S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯรองเทา้แฟชัน่ HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, 

HOGAN ฯลฯ 

 

 

 น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั : KASUGAI VIEW HOTEL หรือเทียบเทา่ระดบั 3 ดาวของญ่ีปุ่น  

***บริการอาหารเยน็เสิรฟ์พรอ้มขาปูยกัษ!์!!! หลงัจากนั้นอิสระแช่น ้าแรอ่อนเซ็น 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ีสาม     หมู่บ ้านน ้ าศักดิ์สิทธ์ิโอชิโนะฮัคไค – ชิมไข่ด าที่หุบเขาโอวาคุดานิ – โตเกียว - วัดอาซากุสะ  

  – ผ่านชม TOKYO SKY TREE - ศูนยร์วมแฟชัน่ยา่นชินจกูุ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

จากน้ันน าท่านเดินทางชม หมู่บา้นน ้าศกัดิ์สิทธ์ิโอชิโนะฮคัไค น าท่านเจาะลึกตามหาแหล่งน ้าบริสุทธ์ิ

จากภูเขาไฟฟูจิ ท่ีเป็นแหล่งน ้ าตามธรรมชาติตั้งอยู่ในหมู่บ้านโอชิโนะ จ.ยามานะชิ หรือพูดในทาง
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กลบักนัคือกลุ่มน ้าผุดโอชิโนะฮคัไค เพียงกา้วแรกท่ียา่งเทา้เขา้ไปในหมู่บา้น ก็สมัผสัไดถึ้งอากาศบริสุทธ์ิ 

และไอเย็นจากแหล่งน ้าธรรมชาติท่ีมีใหเ้ห็นอยู่ทุกมุม โดยในบ่อน ้าใสแจ๋วมีปลาหลากหลายพนัธุแ์หวก

ว่ายสบายอารมณ์  แต่ขอบอกเลยว่าน ้ าแต่ละบ่อน้ันเย็นเจี๊ ยบถึงใจจนแอบสังสัยว่าน้องปลาไม่หนาว

สะท้านกันบ้างรึ เพราะอุณหภูมิในน ้ าเฉล่ียอยู่ท่ี  10-12 องศาฯ นอกจากชมแล้วก็ยังมีน ้ าผุดจาก

ธรรมชาติใหต้กัด่ืมตามอธัยาศยั และท่ีส าคญั หมู่บา้นโอชิโนะยงัเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงสินคา้โอท็อปชั้นเยีย่ม

อีกดว้ย 

 

จากน้ันเดินทางโดยรถโค้ชสู่  หุบเขาโอวาคุดานิ ท่ียังครุกรุ่นด้วยควันจากบ่อก ามะถันเดือดอยู่

ตลอดเวลา ชมบ่อน ้าแร่ก ามะถนัซ่ึงสามารถตม้ไขใ่หสุ้กได ้โดยชาวญ่ีปุ่นมีความเช่ือว่าหากไดท้านไข่ด า

หน่ึงฟองจะสามารถท าใหอ้ายุยนืยาวขึ้ นอีกประมาณ 7 ปีเลยทีเดียว  

(**ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาพภมิูอากาศ ) 

 

เที่ยง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
   

  น าท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองโตเกียว ชมความงดงามของ วดัอาซากุสะ วดัท่ีไดช่ื้อว่าเป็นวดัท่ีมีความ 

  ศกัด์ิสิทธ์ิ และไดร้บัความเคารพนับถือมากท่ีสุดแห่งหน่ึงในกรุงโตเกียว ภายในๆประดิษฐานองคเ์จา้แม่ 

  กวนอิมทองค าท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ ขนาด 5.5 เซนติเมตร ซ่ึงมกัจะมีผูค้นมากราบไหวข้อพรเพื่อความเป็นสิริ 

  มงคลตลอดทั้งปี ประกอบกบัภายในวดัยงัเป็นท่ีตั้งของโคมไฟยกัษ์ท่ีมีขนาดใหญ่ ท่ีสุดในโลกดว้ยความ 

  สูง 4.5 เมตร ซ่ึงแขวนหอ้ยอยู ่ณ ประตูทางเขา้ท่ีอยูด่า้นหน้าสุดของวดั ท่ีมีช่ือว่า “ประตูฟ้าค ารณ” และ

  ถนนจากประตูเขา้สู่ตวัวิหารท่ีประดิษฐานเจา้แม่กวนอิมทองค า มีช่ือว่า “ถนนนากามิเซะ” ซ่ึงเป็นท่ีตั้ง 

  ของรา้นคา้ขายของท่ีระลึกพื้ นเมืองต่างๆ มากมาย อาทิ ขนมนานาชนิด ของเล่น รองเทา้ พวง  

  กุญแจท่ี ระลึก ฯลฯ ใหทุ้กท่านไดเ้ลือกซ้ือเป็นของฝากของท่ีระลึก 

  

 

 

 

  ผ่านชม หอคอยโตเกียวสกายทรี” (TOKYO SKY TREE) หอส่งสญัญาณโทรคมนาคมท่ีสูงท่ีสุดในโลก  

                        เปิดใหบ้ริการเมื่อวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2555 โดยหอน้ีมีความสูง 634 เมตร สรา้งดว้ยเทคนิคทาง 

  สถาปัตยกรรมและวิศวกรรมอนัทนัสมยั ในช่วงท่ีเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่หอคอยแห่งน้ีไดพ้ิสูจน์ใหเ้ห็น 

ถึงโครงสรา้งทางสถาปัตยกรรมท่ีแขง็แรงทนทาน เพราะไม่เกิดความเสียหายแมแ้ต่น้อย 
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 น าท่านชอ้ปป้ิงย่านดงั ศูนยร์วมแฟชัน่ยา่นชินจูกุ ใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกบัการจบัจ่ายซ้ือสินคา้นานา

ชนิด ไดจ้ากท่ีน่ี ไม่ว่าจะเป็น รา้นซานริโอ รา้นขายเคร่ืองอิเลคทรอนิกส ์กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา 

เคร่ืองส าอาง ต่างๆ กนัท่ีรา้น MATSUMOTO แหล่งรวมเหล่าบรรดาเคร่ืองส าอางมากมาย อาทิ มาร์ค

เตา้หู,้ โฟมลา้งหน้า WHIP FOAM ท่ีราคาถูกกว่าบา้นเรา 3 เท่า, ครีมกนัแดดชิเซโด ้แอนเนสซ่าท่ีคน

ไทยรูจ้กัเป็นอย่างดี และสินคา้อื่น ๆ  หรือใหท่้านไดส้นุกกบัการเลือกซ้ือสินคา้ แบรนด์ดงัอาทิ LOUIS 

VULTTON, UNIQLO, กระเป๋าสุดฮิต BAO BAO ISSEY MIYAKE, เส้ือ COMME DES GARCONS, H&M 

หรือเลือกซ้ือรองเทา้หลากหลายแบรนดด์งั อาทิ NIKE, CONVERSE, NEW BALANCE, REEBOK ฯลฯ ได้

ท่ีรา้น ABC MART **อิสระอาหารเยน็เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาชอ้ปป้ิง** 

               พกั  MARROAD NARITA HOTEL หรือเทียบเทา่ระดบั 3 ดาวของญ่ีปุ่น  

วนัท่ีสี่     **อิสระชอ้ปป้ิงเต็มวนั หรือเลือกซ้ือแพ็คเกจ สวนสนุกดิสนียแ์ลนด ์ (**ไม่รวมค่าใชจ้า่ยในการเดินทาง) 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

  **อิสระเต็มวนั ใหท่้านอิสระชอ้ปป้ิง หรือเดินทางสู่สถานท่ีท่องเท่ียวอื่น ๆ โดยมีไกดค์อยใหค้ าแนะน า 

ในการเดินทาง อาทิ 

  -  ยา่นชิบุยา่ ศูนยก์ลางแฟชัน่วยัรุ่นในโตเกียวหามุมถูกใจถ่ายภาพคู่ไวเ้ป็นท่ีระลึกกบั “ฮาจิโกะ”  

  รูปป้ันสุนัขแสนรูท่ี้กลายเป็นจุดนัดพบยอดฮิตส าหรบัหนุ่มสาวโตเกียว อพัเดทแฟชัน่สไตลโ์ตเกียวท่ีตึก 

  (109) อิจิมารุคิว ทั้งเส้ือผา้ กระเป๋า รองเทา้ เคร่ืองประดบัและแฟชัน่ชั้นน าของญ่ีปุ่นในฤดูต่างๆอื่นๆ 

  มากมาย  

  - ยา่นฮาราจกูุ แหล่งรวมเส้ือผา้ เคร่ืองประดบั รองเทา้ ของวยัรุ่นญ่ีปุ่น หากคุณคือคนท่ีก าลงัมองหาซื้ อ

  เส้ือผา้แบบแปลกๆ หรือตอ้งการหาซ้ือเส้ือผา้แนว COST PLAY ท่านยงัสามารถหาไดจ้ากท่ีน่ีอีกดว้ย 

หรือ   ถา้ตอ้งการเห็นวยัรุ่นญ่ีปุ่นแต่งตวัแบบแปลกๆ ก็สามารถมาดูไดท่ี้น่ีได ้จะมีวยัรุ่นญ่ีปุ่นน่ารกัๆ เดินกนั 

  เต็มถนน เหมือนกบัถนนสายแบรนด์เนมโอโมโตะซานโดะ นอกจากน้ันแลว้ ท่านยังไดช้อ้ปป้ิงสินคา้ 

  แบรนดด์งัระดบัโลก อาทิ CHANNEL, Dior, LOUIS VULTTON, ZARA, GAP หรือสาวก ONITSUKA TIGER 

  ท่ีตอ้งการหารองเทา้แบบตน้ฉบบั MADE IN JAPAN ท่ี SHOP น้ีมีแบบใหเ้ลือกสรรมากมาย อีกทั้งยงัมี 

  รา้นขายตุ๊กตา KITTY DORAEMON หรือตุ๊กตา LINE สุดแสนน่ารกัไวค้อยเอาใจคุณหนู อีกทั้งยงัมี SHOP 

  ใหญ่ของ กระเป๋าสุดฮิต BAO BAO ISSEY MIYAKE, เส้ือ COMME DES GARCONS อีกดว้ย  

  - ศาลเจา้เมจ ิเป็นศาลเจา้หลวงในศาสนาชินโต ท่ีสรา้งขึ้ นเพื่ออุทิศและเป็นท่ีสถิตยว์ิญญาณขององค์ 

  สมเด็จพระจกัรพรรดิเมจิ ซ่ึงเป็นจกัรพรรดิท่ีมีความส าคญักบัประเทศญ่ีปุ่นยุคปัจจุบันเป็นอยา่งยิง่ และ 

  ไดร้บัความเคารพจากชาวญ่ีปุ่นยุคปัจจุบนัมากท่ีสุด   
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  หรือหากท่านใดมีความประสงคจ์ะเลือกซ้ือ ดิสนียแ์ลนด ์เพิ่มท่านละ 2,700.- บาท (ไม่รวมค่า 

เดินทาง) ดิสนียแ์ลนด์โลกแห่งจินตนาการของราชาการต์ูนญ่ีปุ่นซ่ึงเป็นดิสนียแ์ลนด์แห่งแรกท่ีสร้าง

นอกประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสรา้งขึ้ นในปี พ.ศ. 2526 จากการถมทะเลและใชทุ้นสรา้งกว่า 600 

ลา้นบาท ใหท่้านสนุกสนานกบัเคร่ืองเล่นนานาชนิด (ไม่จ ากดัจ านวนการเล่น) ผจญภยัในดินแดน

ต่างๆ ใหท่้านเล่นเคร่ืองเล่นตวัใหม่จากภาพยนตรก์ารตูนเร่ืองดงั TOY STORY ชมฉากรบกลางทะเลคาริ

เบียนในดินแดนโจรสลัดจากภาพยนตร์ THE PIRATE OF CARIBBEAN เขย่าขวัญกับบ้านผีสิงใน 

HAUNTED MANSION สัมผัสความน่ารักของตุ๊กตาเด็กนานาชาติในโลกใบเล็ก  SMALL WORLD ชม

ภาพยนตร์สามมิติ THE INVENTION OF THE YEAR ใหท่้านไดส้นุกสนานพรอ้มกบัการจบัจ่ายเลือกซ้ือ

สินคา้ท่ีระลึกน่ารกัในดิสนียแ์ลนดอ์ีกทั้งยงัจะไดส้มัผสักบัตวัการต์ูนเอกจากวอลดิสนีย ์อยา่ง มิกกี้ เมา้ส ์

มินน่ีเมา้ส ์พรอ้มผองเพื่อนการต์ูนอีกมากมายสนุกกบัการจบัจ่ายซ้ือของท่ีระลึกน่ารกัในดิสนียแ์ลนด ์

  **หมายเหต ุ: อิสระเต็มวนั ไม่รวมค่าเดินทางและค่าอาหาร 2 ม้ือ  

 

       พกั MARROAD NARITA HOTEL หรือเทียบเทา่ระดบั 3 ดาวของญ่ีปุ่น 

 

วนัท่ีหา้    วดันาริตะซงั ชินโชจ ิ– AEON SHOPPING MALL  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ วัดนาริตะซัง ชินโชจิ ตั้งอยู่บนเนินเขากลางเมืองนาริตะ วดัท่ีไดร้ับความศรัทธา

อย่างสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวนัขึ้ นปีใหม่จะคลาคล า่ไปดว้ยผูค้นท่ีมาขอพรส่ิงศกัด์ิสิทธ์ินับแสนเพื่อขอ

พรจากหลวงพ่อ “ฟุโดเมียว” อนัศกัด์ิสิทธ์ิเลือกซ้ือ “เคร่ืองราง” หรือ “ฮู”้ ต่างๆ รวมทั้งสินคา้ท่ีระลึก

ต่างๆ ในราคายอ่มเยา 

 

เที่ยง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 

  หลงัจากน้ันน าท่านชอ้ปป้ิง AEON SHOPPING MALL มีรา้นคา้ท่ีหลากหลายมากกว่า 150 รา้นจ าหน่าย 

  สินคา้แฟชัน่ อาหารสดใหม่ และอุปกรณภ์ายในบา้นนอกจากน้ียงัมีรา้นเส้ือผา้แฟชัน่มากมาย เช่น  

  MUJI, 100 YEN SHOP, SANRIO STORE, CAPCOM GAMES, ARCADE และซุปเปอรม์ารเ์กตขนาดใหญ่ 

เป็นตน้   ซ่ึงบางรา้นไม่ตอ้งเสียภาษีสินคา้ส าหรบันักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ส่วนรา้นอาหารก็มีใหเ้ลือกมากมาย 

  จ าหน่ายอาหารหลายประเภท รา้นกาแฟ และศูนยอ์าหาร  
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  ***อาหารเยน็แบบอิสระ เพ่ือใหท้า่นไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร)  

หลงัจากน้ันไดเ้วลาน าท่านสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ เพื่อเตรียมตวัเดินทางกลบักรุงเทพฯ 

              ออกเดินทางจาก ทา่อากาศยานนานาชาตินาริตะ สู่ ทา่อากาศยานดอนเมือง 

   เท่ียวบินท่ี  XJ607  เวลา 20.15  เดินทางถึงประเทศไทย เวลา 00.55 

*******************ดว้ยความสวสัดิภาพและความประทบัใจตลอดการเดินทาง******************* 

 

อตัราค่าบริการ ธนัวาคม 2559  

พีเรียตเดินทาง (6D4N) สายการบิน ผูใ้หญ ่
เด็กไม่เสริม

เตียง 

พกัเด่ียว

เพ่ิม 

NEW!! 02 - 07 DEC 

NEW!! 03 - 08 DEC 

NEW!! 08 - 13 DEC 

NEW!! 09 - 14 DEC 

NEW!! 10 - 15 DEC 

AIR ASIA X 

(XJ606-XJ607) 

 

39,900 39,900 

8,900.- 

NEW!! 11 - 16 DEC 
AIR ASIA X 

(XJ606-XJ607) 
38,900 38,900 

NEW!! 15 - 20 DEC 

NEW!! 16 - 21 DEC 

AIR ASIA X 

(XJ606-XJ607) 
39,900 39,900 

NEW!! 17 - 22 DEC 

NEW!! 18 - 23 DEC 

AIR ASIA X 

(XJ606-XJ607) 
38,900 38,900 

NEW!! 22 - 27 DEC 
AIR ASIA X 

(XJ606-XJ607) 
39,900 39,900 

NEW!! 23 - 28 DEC 
AIR ASIA X 

(XJ606-XJ607) 
40,900 40,900 

หมายเหตุ : อตัราค่าบริการ :  

หากท่านตอ้งการหอ้งส าหรบัพกัเด่ียว สามารถจ่ายเพิ่มเติมอีก  8,900.- บาท จากราคาผูใ้หญ่ 

หมายเหต ุ

- ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมราคาและเท่ียวบินทั้งไปและกลบัโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

- ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงสายการบินในระดบัเทียบเท่ากนั 
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- หากท่านไม่เดินทางกลบัพรอ้มคณะทวัร ์ตัว๋เคร่ืองบินขากลบัซึ่งยงัไม่ไดใ้ช ้ไม่สามารถน ามาขอคืนเงินได ้

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาในกรณีท่ีมีผูร่้วมเดินทางไม่ถึงจ านวนท่ีระบุ 

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเก็บค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและภาษีตัว๋ทุกชนิดเพิ่ม หากสายการบินปรบัขึ้ นก่อนวนัเดินทาง 

- ในระหว่างการท่องเท่ียวน้ี หากท่านไม่ใชบ้ริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่สามารถเรียก 

   รอ้งขอคืนค่าบริการได ้ 

- ค่าบริการท่ีท่านช าระกับทางบริษัทฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯไดช้ าระใหก้บับริษัทฯ ตัวแทนแต่ 

   ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังน้ันหากท่านมีเหตุอนัใดท่ีท าใหท่้านไม่ไดท่้องเท่ียวพรอ้มคณะตามรายการท่ีระบุไว ้  

   ไม่สามารถขอคืนค่าบริการได ้ 

 

โปรดตรวจสอบขอ้มลูใหม้ัน่ใจก่อนท าการโอนเงินจองทุกครั้ง 

กรุณาอา่นรายละเอียดโปรแกรมและเง่ือนไขต่างๆใหล้ะเอียดก่อนยนืยนัการจอง* 

เจา้หน้าท่ีจะส่งใบนัดหมายการเดินทางใหภ้ายใน 5-7 วนัก่อนเดินทางเท่าน้ัน!!! และหากมีการเปล่ียนแปลงจะรีบแจง้ให้

ทราบ หากมีขอ้สงสยักรุณาสอบถามเจา้หน้าท่ี 

***กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในตา่งประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก 

หรือเขา้ประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง ทางบริษทัฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆทั้งส้ินและขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืน

ค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบริษทั*** 

อตัราค่าบริการน้ีรวม :            

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ตามเสน้ทางท่ีระบุในรายการชั้นทศันาจร ไป-กลบัพรอ้มคณะ                

 ค่าอาหารทุกมื้ อ ตามท่ีระบุในรายการ                   

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ                    

 ค่าท่ีพกัตามระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 หรือ 3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุ หรือเทียบเท่า              

 ค่ารถรบั-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ                   

 ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งท่ีม ี         

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละ15 หรือ 20 กก.        

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 น ้าด่ืมท่ีญ่ีปุ่นท่านละ 2 ขวด/ทริป 

 แช่ออนเซ็น 
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อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม :             

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง, ต่อหน้าเล่มหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศพัทส์่วนตวั, ค่า

ซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ(หากท่าน

ตอ้งการสัง่เพ่ิม กรุณาติดต่อหวัหนา้ทวัรแ์ลว้จ่ายเพ่ิมเองต่างหาก) 

 ค่าทิปคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิ่น  ท่านละ 4,000.- เยน หรือ 1,400.- บาท ตอ่ทริป  

**เพ่ิมเติมตามความพึงพอใจของท่าน    

 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%                   

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ท่ีหนักเกินสายการบินก าหนด (ปกติ 15-20 กก.)               

 ค่าวีซ่าส าหรบัพาสปอรต์ต่างดา้ว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอรต์ 2)ใบประจ าตวัคนต่างดา้ว 

3)ใบส าคญัถ่ินท่ีอยู ่4)ส าเนาทะเบียนบา้น(ถา้มี) 5)สมุดบญัชีเงินฝาก(ถา้มี) 6)รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 

รูป แลว้ทางบริษัทฯจะเป็นผูด้ าเนินการยื่นวีซ่าใหท่้านโดยจ่ายค่าบริการต่างหาก (ส าหรบัหนังสือ

เดินทางต่างดา้ว เจา้ของหนังสือเดินทางตอ้งท าเร่ืองแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า) 

 น ้าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนด (20 กิโลกรมัต่อท่าน) 

 ค่าท าใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 

 ค่าธรรมเนียมน ้ามนัท่ีทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพ่ิมเติมในภายหลงั 

 ค่าเปล่ียนแปลงตัว๋ กรณีไป-กลับไม่พรอ้มคณะ หรือเปล่ียนคนเดินทาง (สอบถามขอ้มูลและ

ค่าใชจ้่ายกับเจา้หน้าท่ี) กรุณาแจง้อย่างน้อย 14 วนัก่อนเดินทาง พรอ้มหน้าพาสชดัเจนของคน

เดินทางแทน 

 ค่าเช่าชุด,อุปกรณส์กี เครื่องเล่นสกี สโนวส์เลด หรือครูฝึก ณ ฟูจเิทนสกีรีสอรท์ 

 

เง่ือนไขการส ารองที่นัง่ / ช าระเงิน / การยกเลิก : 

- กรุณาจองทวัรล์่วงหนา้ก่อนการเดินทาง พรอ้มช าระมดัจ าท่านละ 10,000 บาท 

- ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนการเดินทางภายใน 20 วนั มิฉะน้ันถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

- กรณียกเลิกการเดินทาง 15 วนั ยึดเงินมดัจ า 100%  

- กรณียกเลิกการเดินทางไมถึ่ง 7 วนั ยึดเงินค่าทวัรท์ั้งหมด และไมม่ีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน 

- ในกรณีกรุป๊ส่วนตวั กรุป๊เหมา กรุป๊นักเรียน กรุป๊ดูงาน เมื่อช าระแลว้ไม่สามารถคืนเงินใดๆทั้งส้ิน 
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- เน่ืองดว้ยไม่ตอ้งยื่นวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่น ทางบริษัทฯ จะไมท่ าการเก็บเอกสารจริงใดๆ รบกวนส่งเอกสาร

เป็น ส าเนาหนา้พาสปอรต์ท่ีชดัเจน และมีอายุเหลือการใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน พรอ้มระบุหอ้งนอน, 

อาหารท่ีไมส่ามารถทานได,้ ควรแจง้พรอ้มส ารองท่ีนัง่ หรือ 20 วนัก่อนการเดินทาง เป็นอยา่งชา้ 

 

หมายเหต ุ:  

**จ  านวนผูเ้ดินทาง ขั้นต  า่ ผูใ้หญ่  20 ท่าน ข้ึนไป 

1. เท่ียวบิน ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึง

ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

2. ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเท่ียวบินและตารางการบินทั้งไปและกลบัโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบ

ล่วงหน้า  

3. ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ ไป- กลบั แบบหมูค่ณะ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะ เน่ืองจาก

ไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง กรมแรงงาน ทั้งไทยและต่างประเทศ 

เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง การกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย 

การหลบหนี เข ้าออกเมือง หรือ ถูกปฎิเสธในกรณี อ่ืนๆ **การพิจารณาเป็นเอกสิทธ์ิและ

วิจารณญาณของเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หน้าท่ีกรมแรงงานเท่าน้ัน ซ่ึงอยู่นอกเหนือ

ความรบัผิดชอบของบริษัท ไมส่ามารถท าการเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้ 

4. **กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง,เจา้หน้าท่ีกรมแรงงานทั้งท่ีไทย และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหท่้าน

เดินทางออกหรือเขา้ประเทศ เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือใน

กรณีอ่ืนๆ **การพิจารณาเป็นเอกสิทธ์ิและวิจารณญาณของเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมืองและ

เจา้หน้าท่ีกรมแรงงานเท่าน้ัน ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัท ทั้งน้ีกรณีที่ท่านไม่ผ่าน

ด่านตรวจคนเขา้เมือง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัรใ์ดๆ ทั้งสิ้ น  

5. หนังสือเดินทาง (PASSPORTS) ของท่าน นับจากวนัท่ีเดินทางไปและกลบั ตอ้งมีอายุเหลือใชง้าน

มากกว่า 6 เดือนขึ้ นไป และตอ้งเหลือหน้ากระดาษพอใหเ้จ ้าหน้าท่ีตรวจคนเขา้เมืองสามารถ

ประทบัตราได ้และตอ้งอยูใ่นสภาพท่ีสมบรูณ ์ไมช่ ารุด หรือฉีกขาด  

6. ทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง,การ

นัดหยุดงาน, การก่อจลาจล  
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7. หลงัจากไดร้บัเอกสารเรียกเก็บเงิน (INVOICE) กรุณาช าระเงิดมดัจ าภายใน 3 วนั และส่งหลกัฐาน

การช าระเงินพรอ้มหน้าพาสปอรต์ของผูเ้ดินทาง และช าระเงินทั้งหมดก่อนการเดินทางภายใน 20 

วนั  

8. ทางบริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯ ไมค่รบ อาทิไม่เท่ียวบาง

รายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้ อ  เพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯ ไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหก้ับ

ต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 

9. ทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิด

อุบติัเหตุท่ีเกิดจากความประมาทของตวันักท่องเท่ียวเอง 

10. เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้

ยอมรบัในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 

11. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ีได้ตามความ

เหมาะสม ทั้งน้ีขึ้ นอยู่กบัเวลาการจราจร สภาพอากาศ และเหตุสุดวิสัยอ่ืนๆท่ีอาจเกิดขึ้ นได ้ทั้งน้ี

เพ่ือความปลอดภยัและประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

12. มคัคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไมมี่สิทธ์ิในการใหค้ าสญัญาใดๆ ทั้งส้ินแทน บริษัทฯ 

นอกจากมีเอกสาร  ลงนามโดยผูม้ีอ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเท่าน้ัน  

13. ในกรณีท่ีลูกคา้ตั้งครรภ ์ตอ้งมีใบรบัรองจากแพทยว์า่สามารถเดินทางท่องเท่ียวได ้และมีอายุไมเ่กิน

 7 วนั นับจากวนัท่ีเดินทาง และตอ้งแจง้ใหท้างบริษัททราบล่วงหนา้ 

14. กรณีกรุป๊ส่วนตวั กรุป๊เหมา กรุป๊นักเรียน กรุป๊ดูงาน ไมส่ามารถใชร้าคาดงักล่าวในโปรแกรมได ้ 

15. กรณีท่ีท่านซ้ือเฉพาะแพ็คเกจทวัรไ์ม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน จะไม่รวมค่าประกนัอุบติัเหตุระหว่างเดินทาง 

วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

16. ทางรฐับาลญ่ีปุ่นไดป้ระกาศยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้บัคนไทยท่ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือการพ านัก

ระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่นน้ัน ทางรฐับาลญ่ีปุ่นไดป้ระกาศเร่ิมบงัคบัใชใ้นวนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ.25

56และสามารถพ านักในประเทศญ่ีปุ่นได ้15 วนั (หากผูย้ื่นประสงคจ์ะพ านักในประเทศญ่ีปุ่นเกิน 

1วนั หรือไปท างาน หรือมีวตัถุประสงค ์อ่ืนๆ จะตอ้งยื่นขอวีซ่าตามปกติ)  

17. กรณีท่ีท่านไมส่ามารถเล่นสกี หรือ ขึ้ นไปยงัหุบเขาโอวาคุดานิได ้เน่ืองจากสภาพภูมิอากาศทาง 

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในส่วนน้ีใหแ้ก่ท่าน  

 


