
 

 

 

TOKYO FUJI 5D3N 
ซุปตาร ์ราชนินํี �าแข็ง 

กาํหนดการเดนิทางเดอืนมกราคม-มนีาคม 2562 
 

 
โดยสายการบนิ  AIR ASIA X (XJ) 

โตเกยีวเที6ยวทกุวนั ไมม่วีนัอสิระ 
ขอพร ณ วดัอาซากสุะ ผา่นชมโตเกยีวสกายทร ีชอ้ปปิ� งชนิจกู ุ



 

 

 

เลน่สกสีดุมนั กบัลานสก ีฟจูเิท็น สก ีลานสกทีี6มภีเูขาไฟฟจูเิป็นฉากหลงั 
ข ึ�นกระเชา้คาจ ิคาจ ิณ ทะเลสาบคาวากจูโิกะ 

ชอ้ปปิ� งออิอน มอลล ์และสกัการะสิ6งศกัสทิธิH ณ วดันารติะ 
ชม ยนูคิอรน์ กนัด ั�ม ตวัใหมต่วัใหญ ่แหง่โอไดบะ 

อาบนํ �าแรธ่รรมชาต ิ2 คนื FREE WIFI ON BUS 
พเิศษ!!! บฟุเฟ่ต ์ขาป ู

มนํี �าดื6มบรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนื6องจากเป็นราคาพเิศษ / Infant เด็กอายตุํ6ากวา่ 2 ปี ราคา 7,900  บาท** 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดี6ยว บสั 34+1 

07-11 มกราคม 2562 22,888.- 7,900.- 1 
08-12 มกราคม 2562 23,888.- 7,900.- 1 
09-13 มกราคม 2562 23,888.- 7,900.- 1 
10-14 มกราคม 2562 23,888.- 7,900.- 1 
11-15 มกราคม 2562 23,888.- 7,900.- 1 
12-16 มกราคม 2562 23,888.- 7,900.- 1 
13-17 มกราคม 2562 23,888.- 7,900.- 1 
14-18 มกราคม 2562 23,888.- 7,900.- 1 
15-19 มกราคม 2562 23,888.- 7,900.- 1 
16-20 มกราคม 2562 23,888.- 7,900.- 1 
17-21 มกราคม 2562 23,888.- 7,900.- 1 
18-22 มกราคม 2562 24,888.- 7,900.- 1 
19-23 มกราคม 2562 24,888.- 7,900.- 1 
20-24 มกราคม 2562 24,888.- 7,900.- 1 
21-25 มกราคม 2562 24,888.- 7,900.- 1 
22-26 มกราคม 2562 24,888.- 7,900.- 1 
23-27 มกราคม 2562 24,888.- 7,900.- 1 
24-28 มกราคม 2562 24,888.- 7,900.- 1 
25-29 มกราคม 2562 24,888.- 7,900.- 1 
26-30 มกราคม 2562 24,888.- 7,900.- 1 

28 มกราคม-01 กมุภาพนัธ ์2562 24,888.- 7,900.- 1 
30 มกราคม-03 กมุภาพนัธ ์2562 24,888.- 7,900.- 1 

04-08 กมุภาพนัธ ์2562 25,888.- 7,900.- 1 
06-10 กมุภาพนัธ ์2562 25,888.- 7,900.- 1 
11-15 กมุภาพนัธ ์2562 25,888.- 7,900.- 1 
13-17 กมุภาพนัธ ์2562 25,888.- 7,900.- 1 
18-22 กมุภาพนัธ ์2562 26,888.- 7,900.- 1 
20-24 กมุภาพนัธ ์2562 25,888.- 7,900.- 1 

25 กมุภาพนัธ-์01 มนีาคม 2562 24,888.- 7,900.- 1 
27 กมุภาพนัธ-์03 มนีาคม 2562 24,888.- 7,900.- 1 

04-08 มนีาคม 2562 25,888.- 7,900.- 1 
06-10 มนีาคม 2562 25,888.- 7,900.- 1 
11-15 มนีาคม 2562 25,888.- 7,900.- 1 
13-17 มนีาคม 2562 25,888.- 7,900.- 1 
18-22 มนีาคม 2562 25,888.- 7,900.- 1 



 

 

 

 ราคานี�ไมร่วมคา่ทปิไกดท์า่นละ 1,000 บาท/ทรปิ** 
วนัแรก      กรงุเทพฯ   สนามบนิดอนเมอืง – สนามบนินารติะ ประเทศญี6ปุ่ น 

07.30 น. พรอ้มกนัที� สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ชั �น 3 อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอร ์สายการบนิ 
AIR ASIA X เจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกในการเชค็อนิ 

สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครื�อง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ที�นั�ง จัดที�นั�งแบบ 3-3-3  (นํ�าหนัก
กระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซื�อนํ�าหนักเพิ�ม ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย)  

บรกิารอาหารและเครื6องดื6มบนเครื6อง 

 

11.05 น. เหริฟ้าสู ่เมอืงนารติะ ประเทศญี�ปุ่ น โดยเที�ยวบนิที� XJ606 

19.25 น.   ถงึ เมอืงนารติะ ประเทศญี6ปุ่ น หลังจากผา่นขั �นตอนศลุกากรแลว้นําทา่นเดนิทางสูท่ี�พัก (เวลาที6ญี6ปุ่ น เร็ว
กวา่เมอืงไทย 2 ช ั6วโมง กรุณาปรบันาฬกิาของทา่นเพื6อความสะดวกในการนดัหมายเวลา) ***
สําคญัมาก!! ประเทศญี6ปุ่ นไมอ่นุญาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก เนื�อสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ 
หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั*** 

คํ6า         อสิระรบัประทานอาหารคํ6าตามอธัยาศยั  

ที6พกั   NARITA HEDISTAR HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

วนัที6สอง   วดัอาซากสุะ - โตเกยีวสกายทร ี(ถา่ยรปู) - โกเท็มบะ แฟคทอรี6 เอา้ทเ์ลท- พพิธิภณัฑห์มูบ่า้นอยิา
ชโินซาโตะ – บฟุเฟ่ตข์าป ู+ แชอ่อนเซ็น 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (1)  

จากนั�นนําทา่นเดนิทางสูเ่มอืง เมอืงโตเกยีว นําทา่นนมัสการเจา้แมก่วนอมิทองคํา ณ วดัอาซากุสะ วัดที�
ไดช้ื�อว่าเป็นวัดที�มคีวามศักดิEสทิธิE และไดรั้บความเคารพนับถอืมากที�สุดแห่งหนึ�งในกรุงโตเกยีว ภายใน
ประดษิฐานองคเ์จา้แม่กวนอมิทองคําที�ศักดิEสทิธิE ขนาด 5.5 เซนตเิมตร ซึ�งมักจะมผีูค้นมากราบไหวข้อพร
เพื�อความเป็นสริมิงคลตลอดทั�งปี ประกอบกับภายในวัดยังเป็นที�ตั �งของโคมไฟยักษ์ที�มขีนาดใหญ่ที�สดุใน
โลกดว้ยความสงู 4.5 เมตร ซึ�งแขวนหอ้ยอยู่ ณ ประตทูางเขา้ที�อยู่ดา้นหนา้สดุของวัด ที�มชีื�อว่า “ประตูฟ้า
คํารณ” และถนนจากประตเูขา้สูต่ัววหิารที�ประดษิฐานเจา้แมก่วนอมิทองคํา มชีื�อวา่ ถนนนากามเิซะ ซึ�งเป็น
ที�ตั �งของรา้นคา้ขายของที�ระลกึพื�นเมอืงตา่งๆ มากมาย อาท ิขนมนานาชนดิ ของเลน่ รองเทา้ พวงกญุแจที�
ระลกึ ฯลฯ ใหท้กุทา่นไดเ้ลอืกซื�อเป็นของฝากของที�ระลกึอสิระ และทา่นสามารถเดนิไปถา่ยรปูคูก่ับหอคอย



 

 

 

ที�สูงที�สดุในโลก แลนดม์ารก์แหง่ใหมข่องกรุงโตเกยีว ณ รมิแม่นํ�าสุมดิะ หอคอยโตเกยีวสกาย ทร ี
(Tokyo Sky tree) (ไมร่วมคา่ขึ�นหอคอย) หอสง่สญัญาณโทรคมนาคมที�สงูที�สดุในโลก เปิดใหบ้รกิาร
เมื�อ  วันที� 22 พฤษภาคม  2555 โดยหอนี�มคีวามสงู 634 เมตร สามารถทําลายสถติคิวามสงูของหอกวางตุง้ 
ในมณฑลกวา่งโจว ซึ�งมคีวามสงู 600 เมตร และหอซเีอ็น ทาวเวอร ์ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มคีวาม
สงู 553 เมตร ทวิทัศน์ของ หอคอยโตเกยีวสกายทร ีที�บรรจุเทคโนโลยแีนวหนา้สดุสามารถมองเห็นได ้
จากละแวกวัดอาซะกซุา่ที�เต็มไปดว้ยกลิ�นอายแบบเมอืงเกา่ของเอะโดะ 

เที6ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (2) 

เดนิทางสู่ โกเท็มบะ แฟคทอรี6 เอา้ทเ์ลท ใหท้่านไดช้อ้ปปิ� งอย่างจุใจกับสนิคา้แบรนดเ์นมที�แหล่งรวม
สินคา้นําเขา้และสินคา้แบรนด์ญี�ปุ่ นโกอินเตอร์มากมาย เช่น MK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, 
CYNTHIA ROWLEY, DIFFUSIONE TESSILE ฯลฯ เลือกซื�อ  กระเป๋าไฮไซ BALLY, PRADA, GUCCI, 
DIESEL,TUMI,GAP, ARMANY ฯลฯ เลือกดูเครื�องประดับ และนาฬิกาหรูอย่าง TAG HEUER, AGETE, 
S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯ รองเทา้แฟชั�น HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, 
HOGAN ฯลฯ หรอืเลอืกซื�อสนิคา้สําหรับคณุหนู AIGLE, BANDAI ASOBI, HAKKA KIDS และสนิคา้อื�นๆ อกี
มากมาย เดนิทางสู่ พพิธิภณัฑห์มู่บา้นอยิาชโินซาโตะ (Iyashi no Sato) ตั �งอยู่ในพื�นที�ที�เคยเป็น
หมูบ่า้นเกษตรกรรมบนชายฝั�งทศิตะวันตกของ ทะเลสาบไซโกะ (Lake Saiko) ซึ�งถกูพายไุตฝุ้่ นพัดถลม่
ในปี 1966 จนกระทั �งต่อมาอีก 40 ปีไดรั้บการบูรณะขึ�นใหม่ใหเ้ป็นแบบดั �งเดมิ และเปิดเป็นพิพธิภัณฑ์
กลางแจง้ใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ชมศกึษาเรียนรูเ้กี�ยวกับวัฒนธรรม ลองและซื�อสนิคา้หัตถกรรมแบบดั �งเดมิ 
ภายในหมู่บา้น ประกอบดว้ยบา้นกว่า 20 หลังคาเรือน ในอาคารแต่ละหลังนอกจากกจิกรรมงานฝีมอืแบบ
ดั �งเดิมแลว้ ยังสามารถชมพิพิธภัณฑ์และแกลลอรี�, ซื�อสนิคา้พื�นเมือง, เพลิดเพลินกับรา้นนํ�าชาและ
รา้นอาหาร นอกจากนี�ยังมจัีดอเีวนทแ์บบโบราณใหเ้ขา้กบัฤดกูาลดว้ย ไดเ้วลานําทา่นเขา้สูท่ี�พัก 

คํ6า  บรกิารอาหารคํ6า ณ ภตัตาคาร ของโรงแรม (3) พเิศษ!! อ ิ6มอรอ่ยกบั บฟุเฟ่ตข์าป ู
ที6พกั FUJISAN HOTEL RESORT หรอืระดบัเดยีวกนั   

จากน ั�นใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการ แชนํ่ �าแรอ่อนเซ็นธรรมชาต ิเชื6อวา่ถา้ไดแ้ชนํ่ �าแรแ่ลว้ จะทําให้
ผวิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขี ึ�น 

วนัที6สาม   อสิระลานสก ีฟจูเิท็นสก ีรสีอรท์ - พธิชีงชาญี6ปุ่ น - น ั6งกระเชา้คาจ ิคาจ ิ– โตเกยีว – ชอ้ปปิ� งชนิจกู ุ

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

 

นํ า
ท่าน

สมัผัสประสบการณ์ความสนุกสนานที� ฟูจเิท็น สกรีสีอรท์ ลานสกแีละที�พักที�ตั �งอยูบ่รเิวณภเูขาไฟฟจู ิทา่น



 

 

 

จะไดส้ัมผัสกับหมิะที�ตกในชว่งปีใหม ่หากมเีวลาพอ อสิระ ใหท้า่นไดส้ัมผัสประสบการณ์ใหม่ อาท ิตื�นเตน้
กบัการลื�นไถลดว้ย สก ีเลอืกสนุกกบัสโนวบ์อรด์ หรอืเพลดิเพลนิกบัการนั�งเลื�อนหมิะ ที�ทา่นจะสามารถดื�มดํ�า
กับทัศนียภาพที�ถูกปกคลุมดว้ยหมิะที�ดูแลว้สะอาดตาอย่างยิ�ง (ราคาทวัรไ์มร่วมคา่เช่าอุปกรณ์และชุด
สําหรบัเลน่กจิกรรมตา่งๆ)  

จากนั�นสมัผัสวัฒนธรรมดั �งเดมิของชาวญี�ปุ่ น นั�นก็คอื การเรยีนพธิชีงชาญี6ปุ่ น (Sado) โดยการชงชาตาม
แบบญี�ปุ่ นนั�น มีขั �นตอนมากมาย เริ�มตั �งแต่การชงชา การรับชา และการดื�มชา ทุกขั �นตอนนั�นลว้นมีพิธี 
รายละเอยีดที�บรรจงและสวยงามเป็นอยา่งมาก พธิชีงชานี� ไม่ใชแ่ค่รับชมอย่างเดยีว ยังเปิดโอกาสใหท้่าน
ไดม้สีว่นรว่มในพธิกีารชงชานี�อกีดว้ย และจากนั�นใหท้า่นไดอ้สิระเลอืกซื�อของที�ระลกึตามอธัยาศัย 

เที6ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (5)  

  

นํ า

ทา่นเดนิทางสู ่ทะเลสาบคาวากจูโิกะ Lake Kawaguchiko ทะเลสาบทเีป็นจดุชมววิฟจูทิี�สวยที�สดุแหง่
หนึ�ง พเิศษ!!! นําทา่นขึ�น กระเชา้ลอยฟ้า คาจ ิคาจ ิ(Kachi Kachi Ropeway) กระเชา้ที�จะพาไปบน
ยอดเขา Mitsutoge เพื�อชมความสวยงามของทะเลสาบคาวากจูโิกะจากมมุสงูเปิดใหบ้รกิารทกุวันตลอดทั�ง
ปี (อาจมกีารงดใหบ้รกิารช ั6วคราวเนื6องจากสาเหตตุา่งๆ เชน่ สภาพอากาศไมเ่อื�ออํานวย) เพยีงไมก่ี�
นาทถีงึยอดเขา ชมววิแบบพาโนรามาที�มคีวามสงู 1,075 เมตร ทา่นสามารถชมทัศนยีภาพโดยรอบของภเูขา
ไฟฟจูแิละทะเลสาบคาวากจุไิด ้และในวันที�อากาศแจม่ใสจะสามารถมองเห็นไดไ้กลถงึภเูขาแอลป์ญี�ปุ่ นทาง
ตอนใต ้(เทอืกเขาอากาอชิ ิและเทอืกเขาอาราคาวะ) นําทา่นเดนิทางกลับสูเ่มอืง เมอืงโตเกยีวใหท้า่นอสิระ 
ยา่นชอ้ปปิ� งชนิจุกุ ใหท้า่นอสิระและเพลดิเพลนิกับการชอ้ปปิ�งสนิคา้มากมายและ เครื�องใช ้ไฟฟ้า กลอ้ง
ถา่ยรปูดจิติอล นาฬกิา เครื�องเลน่เกมส ์หรอืสนิคา้ที�จะเอาใจคณุผูห้ญงิดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เสื�อผา้ แบรนด์
เนม เสื�อผา้แฟชั�นสําหรับวัยรุ่น เครื�องสําอางยี�หอ้ดังของญี�ปุ่ นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, 
SHISEDO และอื�นๆ อกีมากมาย 

คํ6า         อสิระรบัประทานอาหารคํ6าตามอธัยาศยั 

ที6พกั  NARITA HEDISTAR HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

วนัที6ส ี6  วดันารติะซงั ชนิโชจ ิ- ถนนชอ้ปปิ� งนารติะ โอโมเตะซงัโดะ - ออิอน มอลล ์– สนามบนินารติะ 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

นํ า
ทา่น
สู่  
ว ั ด
นาร ิ
ต ะ
ซ ั ง 

ชนิโชจ ิ(Naritasan Shinshoji Temple) เป็นวัดพุทธเกา่แก ่ขนาดใหญ ่ที�มชีื�อเสยีงมากของเมอืงนาริ



 

 

 

ตะ สรา้งขึ�นในปี ภายในวัดมอีาคารที�หลากหลายตั �งอยูใ่นบรเิวณที�กวา้งขวาง เชน่ หอ้งโถงหลัก เจดยี ์3 ชั �น
สไตล ์Tahoto มีชื�อว่า Great Pagoda of Peace นอกจากนี�ยังมีสวนญี�ปุ่ น และสวนยุโรปอกีดว้ย ระหว่าง
ทางมาวัดนารติะซังคือ ถนนชอ้ปปิ� งนารติะ โอโมเตะซงัโดะ (Narita Omotesando street) หรือ 
ถนนปลาไหล ที�ตลอดระยะทางประมาณ 1 กโิลเมตร จากสถานีรถไฟ เต็มไปดว้ยรา้นคา้ตา่งๆ โดยเฉพาะ
รา้นอาหารที�ขายขา้วหนา้ปลาไหล อาหารขึ�นชื�ออยา่งหนึ�งของประเทศญี�ปุ่ น รา้นดังอยา่งรา้น Kawatoyo ก็
ตั �งอยูบ่นถนนสายนี�เชน่กนั นอกจากนี�ยังม ีรา้นจําหน่ายสนิคา้งานฝีมอืดั �งเดมิ และรา้นของที�ระลกึ ซึ�งเปิดบริ
การใหแ้ก่นักท่องเที�ยวมานานหลายศตวรรษ อสิระใหท้่านไดเ้ลือกซื�อสนิคา้และรับประทานอาหารตาม
อธัยาศัย 

เที6ยง  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

ทา่นเดนิทางไป ยา่นโอไดบะ (Odaiba) คอืเกาะที�สรา้งขึ�นไวเ้ป็นแหลง่ชอ้ปปิ�ง และแหลง่บนัเทงิตา่งๆ ใน
อา่วโตเกยีว ไดรั้บการปรับปรงุใหม้ชีื�อเสยีงและเป็นที�นยิมในชว่งหลังของปี 1990 นอกจากมสีถาปัตยกรรมที�
สวยงามตั �งอยูม่ากมายแลว้ แตก่็ยังคงความเป็นธรรมชาตไิวด้ว้ยความอดุมสมบรูณ์ของพื�นที�สเีขยีว ไดเวอร์
ซติ ี� โตเกยีว พลาซา่ (DiverCity Tokyo Plaza) เป็นหา้งดังอกีหา้งหนึ�ง ที�อยูบ่นเกาะ โอไดบะ จุดเดน่
ของหา้งนี�ก็คอื หุน่ยนตก์นัด ั�ม ขนาดเทา่ของจรงิ ซึ�งมขีนาดใหญม่าก ในบรเิวณหา้ง ก็จะมรีา้นคา้สําหรับคอ
กันดั �ม อยา่งเชน่ กนัด ั�มคาเฟ่ (Gundam Cafe) และถา้อยากเขา้ไปดนูทิรรศกาลกันดั �ม ก็ตอ้งไปที� กนัด ั�ม
ฟรอนท ์(Gundam Front) ซึ�งอยู่ในบริเวณหา้ง ไดรเวอร์ซติี�นําท่านเดินทางสู่ ออิอน มอลล ์(Aeon 
Narita Mall) หา้งสรรพสนิคา้ที�นิยมในหมู่นักท่องเที�ยวชาวต่างชาต ิเนื�องจากตั �งอยู่ใกลก้ับสนามบนิ
นานาชาตนิารติะ ภายในตกแต่งในรูปแบบที�ทันสมัยสไตลญ์ี�ปุ่ น มรีา้นคา้ที�หลากหลายมากกว่า 150 รา้น
จําหน่ายสนิคา้แฟชั�น อาหารสดใหม่ และอปุกรณ์ภายในบา้น นอกจากนี�ยังมรีา้นเสื�อผา้แฟชั�นมากมาย เชน่ 
MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, Capcom games arcade และซปุเปอรม์ารเ์กตขนาดใหญ ่เป็นตน้ 

คํ6า         อสิระรบัประทานอาหารคํ6าตามอธัยาศยั 

 ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินารติะ 

20.40 น.   ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี เอ็กซ ์เที6ยวบนิที6 XJ607  

 **บรกิารอาหารและเครื6องดื6มบนเครื6อง** 

วนัที6หา้  สนามบนิ ดอนเมอืง 

01.20 น.     เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

สําหรบัลกูคา้ทา่นที6ไมเ่อาต ั�วเครื6องบนิ  หกัคา่ต ั�วออก 9,000 บาท จากราคาทวัร ์

 
 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ั�งนี�เพื6อประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

บรษิทัขอสงวนสทิธิH :  รายการทวัรส์ามารถเปลี6ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื6องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, 
สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบสันําเที6ยวญี6ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศ
ญี6ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ั6วโมง มอิาจเพิ6มเวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตาม
ความเหมาะสม ท ั�งนี�ข ึ�นอยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ั�นๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิHในการปรบัเปลี6ยนเวลา
ทอ่งเที6ยวตามสถานที6ในโปรแกรมการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารรวม 



 

 

 

� คา่ตั|วเครื�องบนิไป-กลับตามรายการที�ระบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีนํ�ามัน  
� คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
� โรงแรมที�พักตามที�ระบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
� คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามรายการที�ระบ ุ   
� คา่อาหาร ตามรายการที�ระบ ุ  
� คา่เบี�ยประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเที�ยว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื�อนไขตามกรรมธรรม)์ 

 
อตัราคา่บรกิารนี�ไมร่วม 

× คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครื�องดื�ม คา่ซักรดี คา่มนิบิารใ์น
หอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ที�มไิดร้ะบใุนรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวซี่าเขา้ประเทศญี�ปุ่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายื�นรอ้งขอวีซ่าอกีครั �ง (เนื�องจากทางญี�ปุ่ นไดป้ระกาศ
ยกเวน้การยื�นวซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ นใหก้บัคนไทยสําหรับผูท้ี�ประสงคพํ์านักระยะสั �นในประเทศญี�ปุ่ นไมเ่กนิ 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญี�ปุ่ นประกาศใหย้ื�นวซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจา่ยเพิ�ม 2,000 บาท สําหรับการยื�นรอ้ง
ขอวซีา่ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที�กระเป๋าสัมภาระที�มีนํ�าหนักเกนิกว่าที�สายการบนินั�นๆกําหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิขนาด
มาตรฐาน 

× คา่ภาษีนํ�ามัน ที�สายการบนิเรยีกเก็บเพิ�ม ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั|วเครื�องบนิไปแลว้ 
× คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิ�น และหัวหนา้ทัวรอํ์านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,000 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 
× ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7 % และภาษีหัก ณ ที�จา่ย 3 % 

 
เดนิทางขึ�นตํ6า 34 ทา่น หากตํ�ากวา่กําหนด กรุ๊ปจะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีี�จะชาํระคา่บรกิารเพิ�ม
เพื�อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีี�จะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิEในการ
งดออกเดนิทางและเลื�อนการเดนิทางไปในวันอื�นตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  
 
เง ื6อนไขการจอง และ การชําระเงนิ  : 

� มดัจําทา่นละ 15,000 บาท ภายหลังจากที�ท่านสง่เอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ทําการจองกอ่นวันเดนิทาง
ภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิEในการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจํานวน  

� สว่นที�เหลอื ชาํระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

• หากไมช่าํระมัดจําตามที�กําหนด ขออนุญาตตัดที�นั�งใหล้กูคา้ทา่นอื�นที�รออยู ่

• หากชาํระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไมม่เีงื�อนไข 

• เมื�อทา่นชําระเงนิไมว่า่จะทั �งหมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืว่าทา่นไดย้อมรับเงื�อนไขและขอ้ตกลงตา่งๆที�ได ้
ระบไุวทั้ �งหมดนี�แลว้ 

• หากชําระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สําเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุื6อพนกังานขายมาทางแฟกซ ์

• สง่รายชื6อสํารองที6น ั6ง ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สําเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ื6อพรอ้มยนืยนัวา่
ตอ้งการเดนิทางท่องเที6ยวทรปิใด, วนัที6ใด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไม่ส่งสําเนาหนงัสอื
เดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิHไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายอนัเกดิจากความ
ผดิพลาดจากการสะกดชื6อ-นามสกลุ และอื6นๆ เพื6อใชใ้นการจองต ั�วเครื6องบนิท ั�งส ิ�น 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึ�นไป และเหลอืหนา้กระดาษอยา่งตํ�า 2 
หนา้หากไมม่ั�นใจโปรดสอบถาม 

 

เง ื6อนไขยกเลกิการจอง : 



 

 

 

เนื�องจากเป็นราคาตั|วเครื�องบนิโปรโมชั�น เมื�อจองทัวรช์ําระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลื�อน ขอคนืเงนิ ไดท้กุ
กรณี และกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงทั �งกรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที�ระบไุว ้ใน
รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิEที�จะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทั �งสิ�น รวมถงึ เมื�อทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้
ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ�ง หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิE ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิ
มัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั �งสิ�น 

 
จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญี6ปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ี6ประสงคจ์ะพํานกัระยะส ั�นในประเทศญี6ปุ่ นไมเ่กนิ 15 
วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื6อการทอ่งเที6ยว เยี6ยมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยื6นเอกสารในข ั�นตอนการตรวจเขา้
เมอืง เพื6อยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี6ปุ่ น* ดงัตอ่ไปนี� 

1. ตั|วเครื�องบนิขาออกจากประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
2. สิ�งที�ยนืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที�อาจเกดิขึ�นในระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ นได ้(เชน่ เงนิสด บัตร

เครดติ เป็นตน้) 
3. ชื�อ ที�อยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 
4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี6ปุ่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญี6ปุ่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมตํ่�ากวา่ 6 เดอืน  
2. กจิกรรมใดๆ ที�จะกระทําในประเทศญี�ปุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิ�งที�ขดัตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพํานักระยะสั �น 
3. ในขั �นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 
4. เป็นผูท้ี�ไมม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญี�ปุ่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และ

ไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิี�จะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
 

หมายเหต ุ: กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ั�งหมดกอ่นทําการจอง เพื6อความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง
ทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิHท ี6จะเลื6อนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึ�นในกรณีที6มผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิEการเก็บคา่นํ�ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ�ม หากสายการบนิมกีารปรับขึ�นกอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิEในการเปลี�ยนเที�ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื�องจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุ

งาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนําสิ�งของผดิกฎหมาย ซึ�งอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกดิสิ�งของสูญหาย อันเนื�องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเที�ยวเอง  
6. เมื�อท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรือค่าทัวร์ทั �งหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเงื�อนไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทั �งหมด  
7. รายการนี�เป็นเพยีงขอ้เสนอที�ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครั �งหนึ�ง หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมที�พักในตา่งประเทศ

เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึ�งอาจจะปรับเปลี�ยนตามที�ระบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรื�องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปที�เขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี� / ปลอด

บหุรี�ได ้โดยอาจจะขอเปลี�ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี�พัก ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และ
ไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการ
เดนิทาง มฉิะนั�นบรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหคํ้าสัญญาใด ๆ ทั �งสิ�นแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั�น 

11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื�องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที�ผู ้
เดนิทางไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของ
ทุกประเทศในรายการท่องเที�ยว อันเนื�องมาจากการกระทําที�ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง 
เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�น ๆ  



 

 

 

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใิน
การจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดี�ยว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิ�ม  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของญี�ปุ่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลา
ในการทอ่งเที�ยวและ ชอ้ปปิ�งแตล่ะสถานที�นอ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขยัรถในการบรหิารเวลา ซึ�ง
อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครั �งที�ตอ้งเรง่รบี เพื�อใหไ้ดท้อ่งเที�ยวตามโปรแกรม 

14. บรกิารนํ�าดื�มทา่นวันละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วันเริ�มในวันที� 2 ของการเดนิทาง ถงึวันที� 3 ของการเดนิทาง รวมจํานวน 3ขวด 
15. การบรกิารของรถบัสนําเที�ยวญี�ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี�ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชั�วโมง ในวันนั�นๆ มอิาจ

เพิ�มเวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทั �งนี�ข ึ�นอยู่กับสภาพการจราจรในวัน
เดนิทางนั�นๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิEในการปรับเปลี�ยนเวลาทอ่งเที�ยวตามสถานที�ในโปรแกรมการเดนิทาง 
 

ใบจองทวัร ์ / BOOKING FORM 
 
รายการทัวร.์................................................................................. วันเดนิทาง........................................ 

ชื�อผูต้ดิตอ่ (ผูจ้อง) .................................................................. โทร...................................................... 

จํานวนผูเ้ดนิทางทั �งหมด.................คน   (ผูใ้หญ.่...............ทา่น / เด็กอายตํุ�ากวา่ 12 ปี..............ทา่น) 

จํานวนหอ้งพักที�ใชทั้ �งหมด.............หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 

 
รายชื6อผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชื6อไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 
หมายเหต ุ กรณุาแจง้ความประสงคอ์ื�นตามที�ทา่นตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร  � ไมท่านเนื�อวัว � ไมท่านเนื�อหม ู � ไมท่านสตัวปี์ก � ทานมังสาวรัิต 

รายละเอยีดอื�นๆ .................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................................... 

 

ลาํดบั ชื6อ-นามสกลุ (ภาษาไทย) ชื6อ-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ (ว/ด/ป) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    



 

 

 

 
ขา้พเจา้รบัทราบเงื6อนไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 

 
 

ลงชื6อ.............................................................ผูจ้อง 
 

(..............................................................) 

 
 

 

 

 


