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โดยสายการบนิแอรเ์อซยีเอ็กซ ์(XJ) 

โตเกยีว ฟจู ิอบิาราก ิเทีย่วทกุวนัไมม่อีสิระ  
วดัอาซากสุะ ผา่นชมโตเกยีวสกายทร ี 

ลอ่งเรอืโจรสลดั ทะเลสาบอาช ิชมิไขด่ า หบุเขาโอวาคดุาน ิ

สมัผสัความยิง่ใหญข่องภเูขาไฟฟจู ิและอสิระเลน่สก ีณ ฟจูเิท็น 

ชมสวนดอกไม ้สไตลญ์ีปุ่่ น ณ สวนไคราคเุอน 

นมสัการพระใหญอ่ชุคิ ุไดบสุส ึพระพทุธรปูปางยนืทีส่งูทีส่ดุในประเทศ 

ขอ้ปป้ิงสดุมนัสช์นิจกู ุอาเมโยโกะและโอไดบะ ชมกนัด ัม้ ตวัใหม ่พรอ้มประจ าการ 

อาบน า้แรธ่รรมชาต ิดนิเนอรข์าปยูกัษ ์FREE WIFI ON BUS 

มนี า้ด ืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว 

01-05 กมุภาพนัธ ์61 26,999 7,900.- 

02-06 กมุภาพนัธ ์61 25,999 7,900.- 

03-07 กมุภาพนัธ ์61 26,999 7,900.- 

04-08 กมุภาพนัธ ์61 26,999 7,900.- 

05-09 กมุภาพนัธ ์61 26,999 7,900.- 

06-10 กมุภาพนัธ ์61 26,999 7,900.- 

07-11 กมุภาพนัธ ์61 28,999 7,900.- 

08-12 กมุภาพนัธ ์61 27,999 7,900.- 

09-13 กมุภาพนัธ ์61 27,999 7,900.- 

10-14 กมุภาพนัธ ์61 27,999 7,900.- 

11-15 กมุภาพนัธ ์61 27,999 7,900.- 

12-16 กมุภาพนัธ ์61 27,999 7,900.- 

13-17 กมุภาพนัธ ์61 27,999 7,900.- 

14-18 กมุภาพนัธ ์61 27,999 7,900.- 

15-19 กมุภาพนัธ ์61 27,999 7,900.- 

16-20 กมุภาพนัธ ์61 27,999 7,900.- 

17-21 กมุภาพนัธ ์61 27,999 7,900.- 

18-22 กมุภาพนัธ ์61 27,999 7,900.- 

19-23 กมุภาพนัธ ์61 23,999 7,900.- 

20-24 กมุภาพนัธ ์61 26,999 7,900.- 

21-25 กมุภาพนัธ ์61 28,999 7,900.- 

22-26 กมุภาพนัธ ์61 28,999 7,900.- 

23-27 กมุภาพนัธ ์61 28,999 7,900.- 

24-28 กมุภาพนัธ ์61 27,999 7,900.- 

25 กมุภาพนัธ ์-01 มนีาคม 61 25,999 7,900.- 

26 กมุภาพนัธ ์-02 มนีาคม 61 26,999 7,900.- 
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** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ / ราคาเด็กอายตุ า่กวา่ 2 ปี (Infant) ทา่นละ 7,900 บาท 
 ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกดท์า่นละ 1,000 บาท/ทรปิ** 

วนัแรก กรงุเทพ   สนามบนิดอนเมอืง  

20.30 น. พรอ้มกันที ่สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ชัน้ 3 อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอร ์สาย

การบนิ AIR ASIA X เจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการ

เชค็อนิ 

23.45 น. เหริฟ้าสู ่เมอืงนารติะ ประเทศญีปุ่่ น โดยเทีย่วบนิที ่XJ600 

สายการบิน AIR ASIA X ใชเ้ครื่อง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ที่น่ัง จัดที่น่ังแบบ 3-3-3  

(น ้าหนักกระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซือ้น ้าหนักเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย)  

บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

วนัทีส่อง สนามบนินารติะ - โตเกยีว - วดัอาซากสุะ – โตเกยีวสกายทร ี(ถา่ยรปู) –  อบิาราก ิ– สวนไค

ราคเุอน - พระใหญอ่ชุคิ ุไดบสุส ึ- AMI PREMIUM OUTLET 

08.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนินารติะ ประเทศญีปุ่่ น น าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร 

เรียบรอ้ยแลว้ (เวลาทีญ่ ีปุ่่ น เร็วกว่าเมอืงไทย 2 ช ัว่โมง กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพื่อความ

สะดวกในการนัดหมายเวลา) ***ส าคญัมาก!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นญุาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก 

เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั 

27 กมุภาพนัธ ์-03 มนีาคม 61 28,999 7,900.- 

01-05 มนีาคม 61 28,999 7,900.- 

02-06 มนีาคม 61 28,999 7,900.- 

03-07 มนีาคม 61 28,999 7,900.- 
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จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืง เมอืงโตเกยีว น าท่านนมัสการเจา้แมก่วนอมิทองค า ณ วดัอาซากสุะ 

วัดทีไ่ดช้ ือ่ว่าเป็นวัดทีม่คีวามศักดิส์ทิธิ ์และไดรั้บความเคารพนับถอืมากทีส่ดุแหง่หนึง่ในกรุงโตเกยีว 

ภายในประดษิฐานองคเ์จา้แม่กวนอมิทองค าทีศ่ักดิส์ทิธิ ์ขนาด 5.5 เซนตเิมตร ซึง่มักจะมผีูค้นมา

กราบไหวข้อพรเพือ่ความเป็นสริมิงคลตลอดทัง้ปี ประกอบกบัภายในวัดยงัเป็นทีต่ัง้ของโคมไฟยักษ์ที่

มขีนาดใหญ่ทีส่ดุในโลกดว้ยความสงู 4.5 เมตร ซึง่แขวนหอ้ยอยู ่ณ ประตูทางเขา้ทีอ่ยูด่า้นหนา้สดุ

ของวัด ทีม่ชี ือ่วา่ “ประตฟู้าค ารณ” และถนนจากประตเูขา้สูต่ัววหิารทีป่ระดษิฐานเจา้แมก่วนอมิทองค า 

มชีือ่ว่า ถนนนากามเิซะ ซึง่เป็นทีต่ัง้ของรา้นคา้ขายของทีร่ะลกึพืน้เมอืงต่างๆ มากมาย อาท ิขนม

นานาชนดิ ของเล่น รองเทา้ พวงกญุแจทีร่ะลกึ ฯลฯ ใหทุ้กท่านไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากของทีร่ะลกึ

อสิระ และท่านสามารถเดนิไปถ่ายรูปคู่กับหอคอยที่สูงที่สุดในโลก แลนดม์ารก์แห่งใหม่ของ

กรุงโตเกยีว ณ รมิแม่น ้าสุมดิะ หอคอยโตเกยีวสกาย ทร ี(Tokyo Sky tree) (ไม่รวมคา่ขึน้

หอคอย) หอส่งสัญญาณโทรคมนาคมทีสู่งทีสุ่ดในโลก ... เปิดใหบ้รกิารเมือ่วันที่ 22 พฤษภาคม 

2555 โดยหอนีม้คีวามสงู 634 เมตร สามารถท าลายสถติคิวามสงูของหอกวางตุง้ ในมณฑลกวา่งโจว 

ซึง่มคีวามสงู 600 เมตร และหอซเีอ็น ทาวเวอร ์ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มคีวามสงู 553 เมตร 

ทวิทัศนข์อง หอคอยโตเกยีวสกายทร ีทีบ่รรจเุทคโนโลยแีนวหนา้สดุสามารถมองเห็นไดจ้ากละแวก

วัดอาซะกซุา่ทีเ่ต็มไปดว้ยกลิน่อายแบบเมอืงเกา่ของเอะโดะ 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (2) 

น าท่านเดนิทางสู่เมือง อบิาราก ิ(Ibaraki) ตัง้อยู่ในภูมภิาคคันโต ห่างจากโตเกียวไปทางทศิ

ตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวชายฝ่ังแปซฟิิค เมอืงหลักของจังหวัด คอื มโิตะ น าท่านสู ่สวนไคราคุ

เอน (Kairakuen Garden) ซึง่ตดิอนัดับ 1 ใน 3 สวนทีส่วยทีส่ดุของ สรา้งขึน้ในปีค.ศ. 1842 เป็น

สวนพฤกษชาตสิไตลญ์ีปุ่่ นทีจ่ัดว่าเป็นหนึง่ในสามสวนทีส่วยทีส่ดุในญีปุ่่ น สามารถเดนิชมไดต้ลอดปี

เพราะจะมกีารเปลีย่นตน้ไมใ้หเ้ขา้กับฤดู ชว่งตน้ฤดูใบไมผ้ลจิะมกีารจัดเทศกาลดอกบ๊วยทีม่ชี ือ่เสยีง

มาก ภายในสวนมตีน้บ๊วยปลูกไวม้ากว่า 3,000 ตน้ นอกจากตน้บ๊วยแลว้ ยังมป่ีาไผ่ ไมซ้ดีาร์ และ

โคบุนเต อาคารสไตล์ญี่ปุ่ นดัง้เดมิ ตัง้อยู่ใกลก้ับทะเลสาบเซนบะเปิดใหเ้ขา้ชมศกึษาขอ้มูลต่างๆ 

พักผ่อนหยอ่นใจ และสามารถเห็นมมุมองทีด่ทีีส่ดุของสวนไดจ้ากชัน้บนน าท่านนมัสการ พระใหญอุ่

ชคิ ุไดบุสส ึ(Ushiku Daibutsu) เป็นพระพุทธรูปปางยนืทีส่งูทีส่ดุของประเทศญีปุ่่ น และเคยเป็น

รูปปั้นที่สูงที่สุดในโลกที่ถูกบันทกึไวโ้ดยหนังสือบันทึกสถิตโิลกกนิเนสบุ๊ค (Guinness Book of 

world records) เมือ่ปี ค.ศ. 1995 ดว้ย จากความสงูถงึ 120 เมตร ท าใหส้ามารถมองเห็นไดต้ัง้แตใ่จ

กลางเมอืงโตเกยีวเลยทเีดยีว ไฮไลท!์!! ของทีน่ี่มไิดเ้ป็นเพยีงทีส่ักการะพระพุทธรูปองคใ์หญ่อยา่ง

เดียวเท่านัน้ แต่ยังสามารถเขา้ไปยังบรเิวณภายในรูปปั้นและขึน้ไปยังจุดที่เป็นหอสังเกตการณ์ใน
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ระดับความสงูที ่85 เมตร ซึง่จะอยูต่รงสว่นของหนา้อกพระพทุธรปู เป็นจดุทีส่ามารถมองเห็น ววิในมมุ

ดา้นกวา้งได ้ทัง้หมด บนชัน้นี้จะมกีระจกทีเ่ป็นชอ่งหนา้ตา่งอยูด่ว้ยกัน 4 ดา้น และมองเห็นภเูขาไฟฟู

จิไดจ้ากตรงนี้อีกดว้ย จากนั้น น าท่านชอ้ปป้ิง ณ AMI PREMIUM OUTLET ซึง่ภายในมี 100 

รา้นคา้ของแบรนดท์ีม่คีุณภาพ จากทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ ที่จะท าใหท้่านพอใจและมี

ความสุขไปกับการชอ้ปป้ิงสนิคา้ การออกแบบคอนเซ็ปตข์องเอา้ทเ์ล็ทแห่งนี้ คอื เป็นเมอืงชายฝ่ัง

ตะวันตกของอเมรกิา ท่านจะรูส้กึสนุกไปกบัการเดนิชอ้ปป้ิงและยังมรีา้นอาหารหลากหลายรูปแบบให ้

ทา่นเดนิเลอืกซือ้เลอืกหาสนิคา้ตามอธัยาศัย 

ค า่ อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั 

พกัที ่ Hotel Route Inn Yuki TEL:   +81 296-33-8101 

 จากน ัน้ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการ แชน่ า้แรอ่อนเซ็นธรรมชาต ิเชือ่วา่ถา้ไดแ้ชน่ า้แรแ่ลว้ จะ

ท าใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขี ึน้ 

วนัทีส่าม ฟูจเิท็น สกรีสีอรท์ -  พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว - ลอ่งเรอืโจรสลดั ทีท่ะเลสาบอาช ิ– หมูบ่า้นโอ

ชโินะฮกัไก – ออนเซน+บฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ ์

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

น าท่านสัมผัสประสบการณ์ความสนุกสนานที ่ฟูจเิท็น สกรีสีอรท์ ลานสกแีละที่พักทีต่ัง้อยู่บรเิวณ

ภูเขาไฟฟูจิ ท่านจะไดส้ัมผัสกับหิมะที่ตกในช่วงปีใหม่ หากมีเวลาพอ อสิระ ใหท้่านไดส้ัมผัส

ประสบการณ์ใหม ่อาท ิตืน่เตน้กับการลืน่ไถลดว้ย สก ีเลอืกสนุกกับสโนวบ์อรด์ หรอืเพลดิเพลนิกับ

การน่ังเลือ่นหมิะ ทีท่า่นจะสามารถดืม่ด ่ากบัทัศนยีภาพทีถ่กูปกคลมุดว้ยหมิะทีด่แูลว้สะอาดตาอยา่งยิง่ 

(ราคาทวัรไ์มร่วมคา่เชา่อปุกรณ์และชุดส าหรบัเลน่กจิกรรมตา่งๆ)  ที่ทุกท่านจะไดเ้ห็นถึง

ความสวยงามของตัวภเูขาและววิโดยรอบของภเูขาไฟฟจู ิและสมัผัสกบัความหนาวเย็น ใหท้กุทา่นได ้

ถ่ายภาพความประทับใจเก็บไว ้และเลือกซือ้สนิคา้ของที่ระลกึซึง่เป็นสัญลักษณ์รูปภูเขาไฟฟจูใิน

หลากหลายบรรยากาศไดอ้กีดว้ย จากนัน้น าท่านไปสัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่ที่ พพิธิภณัฑ์

แผน่ดนิไหว (Experience Earthquake) ทีจ่ าลองเรือ่งราวของภเูขาไฟฟจู ิและท่านจะไดส้มัผัส

กับบรรยากาศของการจ าลองเหตุการณ์เรือ่งราวต่างๆ เกีย่วกับแผ่นดนิไหวทีเ่กดิขึน้ในประเทศญีปุ่่ น 

และจากนัน้ใหท้า่นไดอ้สิระเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึตามอธัยาศัย 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4)  

จากนัน้เดนิทางสู่ วนอุทยานแหง่ชาต ิฮาโกเน ่สถานทีท่่องเทีย่วทีไ่ดรั้บความนยิม โดยเป็นส่วน

หนึง่ของอุทยานแห่งชาต ิฟจู-ิฮาโกเน่-อสิ ึทีผู่ม้าเยอืนสามารถชืน่ชมความงามแห่งธรรมชาต ิและ



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       รหสัโปรแกรมทวัร ์XJ26 FUJI IBARAKI D53N MAR18-XJ-W39 

ดอกไมน้านาพันธุห์ลากสสีนัทีเ่บง่บานตลอดทัง้ปี ทวิทัศนท์ีส่วยงามหลากหลาย รวมไปถงึภเูขาไฟฟู

จ ิทะเลสาบอะช ิและ โอวาคดุาน ิฮาโกเน่ยงัมชีือ่เสยีงในเรือ่งของการเป็นแหลง่น ้าพุรอ้น ทีแ่ปลกไป

กว่านัน้คอื มจี านวนน ้าพุรอ้นมากถงึ 17  แห่ง น าท่าน ลอ่งเรอืโจรสลดั ทีท่ะเลสาบอาช ิทะเลสาบ

ทีก่่อตัวจากลาวาของภูเขาไฟฟจู ิหากวันใดอากาศสดใส ท่านจะไดส้ัมผัสกับทัศนียภาพอันงดงาม

ของทะเลสาบที่มีภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลังจากนั้นเดนิทางสู่ หมู่บา้นโอชโินะฮกัไก (Oshino 

Hakkai) เป็นจุดท่องเที่ยวที่สรา้งเป็นหมู่บา้นเล็กๆ ประกอบดว้ยบ่อน ้า 8 บ่อในโอชโินะ ตัง้อยู่

ระหว่างทะเลสาบคาวากูจโิกะ กับทะเลสาบยามานาคาโกะ บ่อน ้าทัง้ 8 นี้เป็นน ้าจากหมิะทีล่ะลาย

ในชว่งฤดูรอ้น ทีไ่หลมาจากทางลาดใกล ้ๆ ภเูขาไฟฟจูผิ่านหนิลาวาทีม่รีูพรุนอายกุว่า 80 ปี ท าใหน้ ้า

ใสสะอาดเป็นพเิศษ นอกจากนีย้งัมรีา้นอาหาร รา้นจ าหน่ายของทีร่ะลกึ และซุม้รอบๆบอ่ ทีข่ายทัง้ผัก 

ขนมหวาน ผักดอง งานฝีมอื และผลติภัณฑท์อ้งถิน่อืน่ๆ อสิระใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับการถ่ายรูป

และซือ้ของทีร่ะลกึตามอธัยาศัย 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร ของโรงแรม เมน ูบฟุเฟตข์าปยูกัษ ์(5) 

ทีพ่กั  Fuji San Resort Hotel TEL:   0555-83-5550  

วนัทีส่ ี ่ หบุเขาโอวาคดุาน ิ– ยา่นโอไดบะ – ตลาดอะเมโยโกะ - ชอ้ปป้ิงชนิจกุ ุ

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

น าท่านสู่ หุบเขาโอวาคุดาน ิ(โดยรถบสั) เกดิจากการระเบดิของภูเขาไฟฮาโกเน่เมือ่ประมาณ 

3000 ทีแ่ลว้ ปัจจุบันนัน้ภเูขาไฟนี้ยังคงไมด่ับ จงึท าใหม้บีอ่น ้ารอ้นและถา้ก ามะถันหลงเหลอือยู่ และ

ทีหุ่บเขานี้ยังมองเห็นภูเขาไฟฟจูอิกีดว้ย การขึน้จะขึน้มายังหุบเขาโอวาคุดานนิี้ นักท่องเทีย่วส่วน

ใหญท่ีม่าถงึยงัหบุเขาก็จะตอ้งซือ้ไขด่ า ซึง่เป็นไขท่ีต่ ้าจากน ้าพรุอ้นธรรมชาต ิดา้นนอกของเปลอืกไข่

จะเป็นสดี าเนื่องจากถูกแร่ก ามะถัน มคีวามเชือ่วา่เมือ่ทานไขด่ า 1 ลูก จะมอีายยุนืขึน้ 7 ปี จากนัน้น า

ท่านเดนิทางไป ยา่นโอไดบะ (Odaiba) คอืเกาะทีส่รา้งขึน้ไวเ้ป็นแหล่งชอ้ปป้ิง และแหล่งบันเทงิ

ตา่งๆ ในอา่วโตเกยีว ไดรั้บการปรับปรงุใหม้ชี ือ่เสยีงและเป็นทีน่ยิมในชว่งหลังของปี 1990 นอกจากมี

สถาปัตยกรรมทีส่วยงามตัง้อยู่มากมายแลว้ แต่ก็ยังคงความเป็นธรรมชาตไิวด้ว้ยความอุดมสมบรูณ์

ของพื้นที่สเีขยีว ไดเวอรซ์ติ ี ้โตเกยีว พลาซ่า (DiverCity Tokyo Plaza) เป็นหา้งดังอกีหา้ง

หนึง่ ทีอ่ยูบ่นเกาะ โอไดบะ จดุเดน่ของหา้งนีก้็คอื หุน่ยนตก์นัด ัม้ ขนาดเทา่ของจรงิ ซึง่มขีนาดใหญ่

มาก ในบรเิวณหา้ง ก็จะมรีา้นคา้ส าหรับคอกันดัม้ อย่างเชน่ กนัด ัม้คาเฟ่ (Gundam Cafe) และถา้

อยากเขา้ไปดูนทิรรศกาลกันดัม้ ก็ตอ้งไปที ่กนัด ัม้ฟรอนท ์(Gundam Front) ซึง่อยู่ในบรเิวณหา้ง 

ไดรเวอรซ์ติี ้

เทีย่ง อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
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น าท่านสู่ ตลาดอะเมโยโกะ (Ameyoko Market) ตลาดทีค่กึคักเกอืบตลอดเวลาตัง้อยู่ระหว่าง

สถานีอุเอโนะ และสถานีโอคาชมิาช ิแต่ก่อนนั้นบรเิวณนี้เป็นที่ขายขนมและลูกอมลูกวาด ซึง่ใน

ภาษาญี่ปุ่ นเรียกรา้นขนมเหล่านี้ว่า “Ameya Yokocho” จึงเป็นที่มาของชื่อตลาดอะเมโยโกะ 

(Ameyoko) ปัจจุบันมีสนิคา้หลากหลายชนิดทัง้ ของสด ของใช ้เครื่องส าอาง กระเป๋า รองเทา้ 

เสือ้ผา้ทัง้ของญีปุ่่ น และของน าเขา้ทีส่ว่นใหญ่จะมรีาคาถูกกว่าในหา้งบางรา้นอาจจะต่อราคาเพิม่ได ้

อกี อาหารทะเล ผลไม ้ผักสด รา้นขนมของกนิเล่น เชน่ ทาโกะยากยิักษ์ โมจ ิขนมเคก้ ช็อคโกแลต 

ไอศกรมี ชานมไข่มกุ  และรา้นอาหารญีปุ่่ น อย่างราเม็ง ซชู ิขา้วหนา้ปลาไหล พืน้ทีต่ลาดกนิขนาด

ใหญ่กนิพืน้ทีไ่ปหลายซอย รวมถงึใตด้นิ สว่นใหญ่จะเปิดรา้นประมาณ 10 โมงเชา้ไปจนถงึชว่งเย็นๆ 

และมกัจะปิดทกุวันพธุ น าท่านอสิระ ยา่นชอ้ปป้ิงชนิจุกุ ใหท้่านอสิระและเพลดิเพลนิกับการชอ้ป

ป้ิงสนิคา้มากมายและ เครือ่งใช ้ไฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูปดจิติอล นาฬกิา เครือ่งเล่นเกมส ์หรอืสนิคา้ทีจ่ะ

เอาใจคุณผูห้ญงิดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้ แบรนดเ์นม เสือ้ผา้แฟชั่นส าหรับวัยรุ่น เครือ่งส าอาง

ยีห่อ้ดังของญีปุ่่ นไมว่า่จะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอืน่ๆ อกีมากมาย  

ค า่         อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั  The Hedistar Hotel Narita    TEL: +81 476-23-2300 

วนัทหีา้ สนามบนินารติะ – สนามบนิดอนเมอืง  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7) 

09.15 น.   ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี เอ็กซ ์เทีย่วบนิที ่XJ601 

13.45 น.     เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

**สายการบนิมบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง** 
 

ส าหรบัลกูคา้ทา่นทีไ่มเ่อาต ัว๋เครือ่งบนิ  หกัคา่ต ัว๋ออก 9,000 บาท จากราคาทวัร ์

 
 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 
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บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 

การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วญีปุ่่ น ตาม

กฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบั

จะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ๆ เป็นหลกั จงึขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 
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อตัราคา่บรกิารรวม 

✓ คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน  

✓ คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

✓ โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

✓ คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   

✓ คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

✓ คา่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์น

หอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนื่องจากทางญีปุ่่ นไดป้ระกาศ

ยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศใหย้ืน่วซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิม่ 2,000 บาท ส าหรับการยืน่

รอ้งขอวซีา่ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระทีม่ีน ้าหนักเกนิกว่าที่สายการบนินัน้ๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน 

× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,000 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 
 

เดนิทางขึน้ต ่า 34 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดีที่จะช าระ

คา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลื่อนการเดนิทางไปในวันอืน่ต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่านทราบ

ลว่งหนา้  
 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 มดัจ าทา่นละ 15,000 บาท ภายหลังจากทีท่า่นสง่เอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลกูคา้ท าการจองกอ่นวันเดนิทาง

ภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

• หากไมช่ าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

• หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 

• เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ด ้

ระบไุวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

• หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุ ือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์

• สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ ือ่พรอ้มยนืยนั

วา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่ส าเนาหนงัสอื

เดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายอนัเกดิจากความ

ผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เคร ือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 
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โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดือนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษ

อยา่งต ่า 2 หนา้หากไมม่ัน่ใจโปรดสอบถาม 
 

เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เนื่องจากเป็นราคาต๋ัวเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดท้กุ

กรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้

ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ 

ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและ

เงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 

จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 
วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้
เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1. ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2. สิง่ทีย่นืยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด 
บตัรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ัดตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพ านักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และ
ไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
 

หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจ

ตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุ
งาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมื่อท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรือค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั ้งหนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอด
บหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และ
ไมส่ามารถรับประกนัได ้  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       รหสัโปรแกรมทวัร ์XJ26 FUJI IBARAKI D53N MAR18-XJ-W39 

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการ
เดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่ ้
เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของ
ทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง 
เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใิน
การจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลา
ในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา 
ซึง่อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วันเริม่ในวันที่ 2 ของการเดนิทาง ถงึวันที ่3 ของการเดนิทาง รวมจ านวน 2 
ขวด 

15. การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัว่โมง ในวันนัน้ๆ มอิาจ
เพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวัน
เดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 


