
TOKYO FUJI 5D3N 
ซุปตาร� หิมะน�าหมํ่า 

กําหนดการเดินทางเดือนพฤศจิกายน 2561-ธันวาคม 2562 

 
โดยสายการบินแอร�เอซียเอ็กซ� (XJ) 



สัมผัสประสบการณ�หวาดเสียว ณ สวนสนุกฟูจิคิว ไฮแลนด�  
ขอพร ณ วัดอาซากุสะ ผ�านชมโตเกียวสกายทรี  

เล�นสกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น พรCอมชมวิวภูเขาไฟฟูจิ เปEนฉากหลัง 
ชCอปปGHง ชินจูกุ อิออนมอลล� และโอไดบะ ชมกันดั้ม ตัวใหม� พรCอมประจําการ 

อาบน้ําแร�ธรรมชาติ FREE WIFI ON BUS พิเศษ!! บุฟเฟRต�ขาปู 
มีน้ําดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด 

วันเดินทาง ราคาผูCใหญ� พักเดี่ยว บัส 34+1 

28 พฤศจิกายน-02 ธันวาคม 2561 25,888.- 7,900.- 1 

29 พฤศจิกายน-03 ธันวาคม 2561 26,888.- 7,900.- 1 

30 พฤศจิกายน-04 ธันวาคม 2561 26,888.- 7,900.- 1 

01-05 ธันวาคม 2561 31,888.- 7,900.- 1 

02-06 ธันวาคม 2561 31,888.- 7,900.- 1 

03-07 ธันวาคม 2561 31,888.- 7,900.- 1 

04-08 ธันวาคม 2561 31,888.- 7,900.- 1 

05-09 ธันวาคม 2561 31,888.- 7,900.- 1 

06-10 ธันวาคม 2561 31,888.- 7,900.- 1 

07-11 ธันวาคม 2561 31,888.- 7,900.- 1 

08-12 ธันวาคม 2561 31,888.- 7,900.- 1 

09-13 ธันวาคม 2561 31,888.- 7,900.- 1 

10-14 ธันวาคม 2561 29,888.- 7,900.- 1 

11-15 ธันวาคม 2561 29,888.- 7,900.- 1 

12-16 ธันวาคม 2561 29,888.- 7,900.- 1 

13-17 ธันวาคม 2561 29,888.- 7,900.- 1 

14-18 ธันวาคม 2561 29,888.- 7,900.- 1 

15-19 ธันวาคม 2561 29,888.- 7,900.- 1 

16-20 ธันวาคม 2561 29,888.- 7,900.- 1 

17-21 ธันวาคม 2561 29,888.- 7,900.- 1 

18-22 ธันวาคม 2561 29,888.- 7,900.- 1 

19-23 ธันวาคม 2561 29,888.- 7,900.- 1 

20-24 ธันวาคม 2561 29,888.- 7,900.- 1 

21-25 ธันวาคม 2561 29,888.- 7,900.- 1 



** ปล. ไม�มีราคาเด็ก เนื่องจากเป�นราคาพิเศษ / ราคาเดก็อายุต่ํากว�า 2 ป# (Infant) ท�านละ 7,900 บาท 
 ราคานี้ไม�รวมค�าทิปไกด3ท�านละ 1,000 บาท/ทริป** 

วันแรก      กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง  

20.30 น. พร�อมกันท่ี สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผู�โดยสารระหว�างประเทศ เคาน�เตอร� สายการบิน 
AIR ASIA X เจ�าหน�าท่ีของบริษัทฯ คอยให�การต�อนรับ และอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน 

23.45 น. เหิรฟ.าสู� เมืองนาริตะ ประเทศญ่ีปุ2น โดยเท่ียวบินท่ี XJ600 
สายการบิน AIR ASIA X ใช�เครื่อง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ท่ีนั่ง จัดท่ีนั่งแบบ 3-3-3  (น้ําหนัก
กระเป>า 20 กก./ท�าน หากต�องการซ้ือน้ําหนักเพ่ิม ต�องเสียค�าใช�จ�าย)  

บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 

22-26 ธันวาคม 2561 29,888.- 7,900.- 1 

23-27 ธันวาคม 2561 29,888.- 7,900.- 1 

24-28 ธันวาคม 2561 33,888.- 7,900.- 1 

25-29 ธันวาคม 2561 33,888.- 7,900.- 1 

26-30 ธันวาคม 2561 33,888.- 7,900.- 1 

27-31 ธันวาคม 2561 33,888.- 7,900.- 1 

28 ธันวาคม 2561-01 มกราคม 2562 BUS1 35,888.- 7,900.- 1 

28 ธันวาคม 2561-01 มกราคม 2562 BUS2 35,888.- 7,900.- 1 

29 ธันวาคม 2561-02 มกราคม 2562 BUS1 39,888.- 9,900.- 1 

29 ธันวาคม 2561-02 มกราคม 2562 BUS2 39,888.- 9,900.- 1 

29 ธันวาคม 2561-02 มกราคม 2562 BUS3 39,888.- 9,900.- 1 

30 ธันวาคม 2561-03 มกราคม 2562 BUS1 39,888.- 9,900.- 1 

30 ธันวาคม 2561-03 มกราคม 2562 BUS2 39,888.- 9,900.- 1 

30 ธันวาคม 2561-03 มกราคม 2562 BUS3 39,888.- 9,900.- 1 

31 ธันวาคม 2561-04 มกราคม 2562 BUS1 35,888.- 7,900.- 1 

31 ธันวาคม 2561-04 มกราคม 2562 BUS2 35,888.- 7,900.- 1 



วันท่ีสอง   สนามบินนาริตะ - โตเกียว - วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี (ถ�ายรูป) – พิพิธภัณฑ�หมู�บCานอิยาชิโนซา
โตะ - แช�น้ําแร�ธรรมชาติ 

 08.00 น. เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญ่ีปุRน นําท�านผ�านข้ันตอนการตรวจคนเข�าเมืองและศุลกากร 
เรียบร�อยแล�ว (เวลาท่ีญ่ีปุRน เร็วกว�าเมืองไทย 2 ช่ัวโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท�านเพ่ือความสะดวกใน
การนัดหมายเวลา) ***สําคัญมาก!! ประเทศญ่ีปุRนไม�อนุญาตใหCนําอาหารสด จําพวก เนื้อสัตว� พืช ผัก 
ผลไมC เขCาประเทศ หากฝRาฝbนมีโทษปรับและจับ 
จากนั้นนําท�านเดินทางสู�เมือง เมืองโตเกียว นําท�านนมัสการเจ�าแม�กวนอิมทองคํา ณ วัดอาซากุสะ วัดท่ีได�

ชื่อว�าเปHนวัดท่ีมีความศักด์ิสิทธิ์ และได�รับความเคารพนับถือมากท่ีสุดแห�งหนึ่งในกรุงโตเกียว ภายใน
ประดิษฐานองคMเจ�าแม�กวนอิมทองคําท่ีศักด์ิสิทธิ์ ขนาด 5.5 เซนติเมตร ซ่ึงมักจะมีผู�คนมากราบไหว�ขอพร
เพ่ือความเปHนสิริมงคลตลอดท้ังปO ประกอบกับภายในวัดยังเปHนท่ีต้ังของโคมไฟยักษMท่ีมีขนาดใหญ�ท่ีสุดใน
โลกด�วยความสูง 4.5 เมตร ซ่ึงแขวนห�อยอยู� ณ ประตูทางเข�าท่ีอยู�ด�านหน�าสุดของวัด ท่ีมีชื่อว�า  ประตูฟcา
คํารณ และถนนจากประตูเข�าสู�ตัววิหารท่ีประดิษฐานเจ�าแม�กวนอิมทองคํา มีชื่อว�า ถนนนากามิเซะ ซ่ึงเปHน
ท่ีตั้งของร�านค�าขายของท่ีระลึกพ้ืนเมืองต�างๆ มากมาย อาทิ ขนมนานาชนิด ของเล�น รองเท�า พวงกุญแจท่ี
ระลึก ฯลฯ ให�ทุกท�านได�เลือกซ้ือเปHนของฝากของท่ีระลึกอิสระ และท�านสามารถเดินไปถ�ายรูปคู�กับหอคอย
ท่ีสูงท่ีสุดในโลก แลนด�มาร�กแห�งใหม�ของกรุงโตเกียว ณ ริมแม�น้ําสุมิดะ หอคอยโตเกียวสกาย ทรี 
(Tokyo Sky tree) (ไม�รวมค�าข้ึนหอคอย) หอส�งสัญญาณโทรคมนาคมท่ีสูงท่ีสุดในโลก ... เปSดให�บริการ
เม่ือ  วันท่ี 22 พฤษภาคม  2555 โดยหอนี้มีความสูง 634 เมตร สามารถทําลายสถิติความสูงของหอ
กวางตุ�ง ในมณฑลกว�างโจว ซ่ึงมีความสูง 600 เมตร และหอซีเอ็น ทาวเวอรM ในนครโทรอนโต ของแคนาดา 
มีความสูง 553 เมตร ทิวทัศนMของ หอคอยโตเกียวสกายทรี ท่ีบรรจุเทคโนโลยีแนวหน�าสุดสามารถมองเห็น
ได�จากละแวกวัดอาซะกุซ�าท่ีเต็มไปด�วยกลิ่นอายแบบเมืองเก�าของเอะโดะ 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)  



 นําท�านสู� สวนสนุกฟูจิคิว ไฮแลนด� (Fuji Q Highland) (รวมค�าเขCา แต�ไม�รวมค�าเครื่องเล�น) พิเศษ!!! 
ใหCท�านไดCเลือกเครื่องเล�นชนิดใดชนิดหนึ่งระหว�าง Wave Swinger, Panic Clock, Shining Flower 
(ferris wheel), Tea Cups หรือ Merry-Go-Round อย�างใดอย�างนึงฟรี ต้ังอยู�ในจังหวัดยามานาชิ ท่ีนี่
ถือเปHนหนึ่งในสวนสนุกท่ีมีความนิยมมากท่ีสุดแห�งหนึ่งในญ่ีปุ2น สวนสนุกแห�งนี้นั้นเราสามารถเห็นทิวทัศนM
ของภูเขาไฟฟูจิได� นอกจากนี้ยังรวบรวมเครื่องเล�นสุดหวาดเสียวท่ีติดอันดับโลกเอาไว�หลายรายการ ไม�ว�าจะ
เปHนรถไฟเหาะท่ีมีความสูงจนมองเห็นภูเขาไฟฟูจิรถไฟเหาะท่ีชันจนเรารู�สึกเหมือนจะหงายหลัง หรือบ�านผี
สิงสุดสยองก็มีเปSดรอไว�ท�าทายสําหรับใครท่ีชื่นชอบความเสียวเราขอท�าให�ลองมาเล�นกัน ภายในนอกจากจะ

มีเครื่องเล�นต�างๆ ยังมีร�านจําหน�ายสินค�าท่ีระลึก ร�านอาหาร หรือแม�แต�ออนเซน อิสระให�ท�านได�เพลิดเพลิน
กับสวนสนุกแห�งนี้ตามอัธยาศัย จากนั้นนําท�านเดินทางสู�โรงแรม 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร ของโรงแรม (2) พิเศษ บุฟเฟRต�ขาปู  
ท่ีพัก Fujisan Resort Hotel หรือระดับเดียวกัน   

จากนั้นใหCท�านไดCผ�อนคลายกับการ แช�น้ําแร�ออนเซ็นธรรมชาติ เช่ือว�าถCาไดCแช�น้ําแร�แลCว จะทําใหC
ผิวพรรณสวยงามและช�วยใหCระบบหมุนเวียนโลหิตดีข้ึน 

วันท่ีสาม    ลานสกีฟูจิเท็น – พิพิธภัณฑ�แผ�นดินไหว – หมู�บCานโอชิโนะฮักไก - เมืองโตเกียว – ชCอปปGHงชินจูกุ 

เชCา      รับประทานอาหารเชCา ณ หCองอาหารของโรงแรม (3)  
นําท�านสัมผัสประสบการณMความสนุกสนานท่ี ฟูจิเท็น สกีรีสอร�ท ลานสกีและท่ีพักท่ีต้ังอยู�บริเวณภูเขาไฟฟู
จิ ท�านจะได�สัมผัสกับหิมะท่ีตกในช�วงปOใหม� หากมีเวลาพอ อิสระ ให�ท�านได�สัมผัสประสบการณMใหม� อาทิ 
ต่ืนเต�นกับการลื่นไถลด�วย สกี เลือกสนุกกับสโนวMบอรMด หรือเพลิดเพลินกับการนั่งเลื่อนหิมะ ท่ีท�านจะ
สามารถด่ืมดํ่ากับทัศนียภาพท่ีถูกปกคลุมด�วยหิมะท่ีดูแล�วสะอาดตาอย�างยิ่ง (ราคาทัวร�ไม�รวมค�าเช�า
อุปกรณ�และชุดสําหรับเล�นกิจกรรมต�างๆ)  จากนั้นนําท�านไปสัมผัสประสบการณMแปลกใหม�ท่ี พิพิธภัณฑ�
แผ�นดินไหว (Experience Earthquake) ท่ีจําลองเรื่องราวของภูเขาไฟฟูจิ และท�านจะได�สัมผัสกับ



บรรยากาศของการจําลองเหตุการณMเรื่องราวต�างๆ เก่ียวกับแผ�นดินไหวท่ีเกิดข้ึนในประเทศญ่ีปุ2น และ
จากนั้นให�ท�านได�อิสระเลือกซ้ือของท่ีระลึกตามอัธยาศัย 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)                                                                                                                                              
จากนั้นเดินทางสู� หมู�บCานโอชิโนะฮักไก (Oshino Hakkai) ในช�วงฤดูใบไม�เปลี่ยนสีเปHนจุดท�องเท่ียวสําคัญ
อีกสถานท่ีหนึ่ง โดยมีวิวภูเขาไฟฟูจิสีขาวตัดกับพ้ืนหลังสีฟ.า และใบไม�เปลี่ยนสี สีเหลือง แดง ส�ม เปHนภาพท่ี
สวยงามมาก โอชิโนะฮักไกเปHนหมู�บ�านเล็กๆ ประกอบด�วยบ�อน้ํา 8 บ�อในโอชิโนะ ต้ังอยู�ระหว�างทะเลสาบ
คาวากูจิโกะ กับทะเลสาบยามานาคาโกะ บ�อน้ําท้ัง 8 นี้เปHนน้ําจากหิมะท่ีละลายในช�วงฤดูร�อน ท่ีไหลมา
จากทางลาดใกล�ๆภูเขาไฟฟูจิผ�านหินลาวาท่ีมีรูพรุนอายุกว�า 80 ปO ทําให�น้ําใสสะอาดเปHนพิเศษ นอกจากนี้
ยังมีร�านอาหาร ร�านจําหน�ายของท่ีระลึก และซุ�มรอบๆบ�อ ท่ีขายท้ังผัก ขนมหวาน ผักดอง งานฝOมือ และ
ผลิตภัณฑMท�องถ่ินอ่ืนๆ อิสระให�ท�านได�เพลิดเพลินกับการถ�ายรูปและซ้ือของท่ีระลึกตามอัธยาศัย เดินทาง
กลับสู� กรุงโตเกียว จากนั้นนําท�านสู� ย�านชCอปปGHงชินจุกุ ให�ท�านอิสระและเพลิดเพลินกับการช�อปปSYงสินค�า
มากมายและ เครื่องใช� ไฟฟ.า กล�องถ�ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องเล�นเกมสM หรือสินค�าท่ีจะเอาใจคุณผู�หญิง
ด�วย กระเป>า รองเท�า เสื้อผ�า แบรนดMเนม เสื้อผ�าแฟชั่นสําหรับวัยรุ�น เครื่องสําอางยี่ห�อดังของญ่ีปุ2นไม�ว�าจะ
เปHน KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอ่ืนๆ อีกมากมาย 

ค่ํา         อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย 
ท่ีพัก  Narita Hedistar Hotel หรือเทียบเท�า 

วันท่ีส่ี  วัดนาริตะ - เมืองซาวาระ – สะพานจาจา – ย�านโอไดบะ - ไดเวอร�ซิตี้ โตเกียว พลาซ�า – อิออน – 
สนามบินนาริตะ 

เชCา      รับประทานอาหารเชCา ณ หCองอาหารของโรงแรม (5) 
เดินทางสู� วัดนาริตะซัง (Naritasan) เปHนวัดพุทธเก�าแก� ขนาดใหญ� ท่ีมีชื่อเสียงมากของเมืองนาริตะ สร�าง
ข้ึนในปO 940 ต้ังอยู�ไม�ไกลจากสนามบินนานาชาตินาริตะ ภายในวัดมีอาคารท่ีหลากหลายต้ังอยู�ในบริเวณท่ี
กว�างขวาง เช�น ห�องโถงหลัก เจดียM 3 ชั้นสไตลM Tahoto มีชื่อว�า Great Pagoda of Peace นอกจากนี้ยังมี
สวนญ่ีปุ2น และสวนยุโรปอีกด�วย เส�นทางท่ีนํามาสู�วัดนาริตะซังคือถนนช�อปปSYงโอโมเตะซังโดะ 
(Omotesando street) ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร จาสถานีรถไฟ เต็มไปด�วยร�านค�าต�างๆ เช�น ร�าน



จําหน�ายสินค�างานฝOมือด้ังเดิม ร�านอาหาร และร�านของท่ีระลึก ซ่ึงเปSดบริการให�แก�นักท�องเท่ียวมานาน
หลายศตวรรษ จากนั้นนําท�านเดินทางสู� เมืองซาวาระ เปHนเมืองเล็กๆ ต้ังอยู�ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ของเมืองนาริตะ เคยเปHนศูนยMกลางการขนส�งข�าวในช�วงสมัยเอโดะ บริเวณใจกลางเมืองมีคลองตัดผ�าน  มี
ชื่อเรียกว�า เอโดะนCอย Little Edo ได�รับการรักษาและบูรณะท่ีอยู�อาศัยแบบด้ังเดิม ร�านค�าต�างๆ และ
คลังสินค�าจากสมัยเอโดะ ระหว�างคลองจะเชื่อมต�อด�วยสะพานหลายแห�ง ไฮไลท�!!! สะพานจาจา หรือ 
สะพานโทโยฮาชิ ซ่ึงจะมีน้ําไหลออกมาจากสะพานท้ังสองด�านคล�ายน้ําตก ใกล�ๆกับสะพานจาจา เปHนท่ีต้ัง
ของพิพิธภัณฑMอิโนะทาดาทากะและบ�านพักอาศัยเดิมของเขา อิโนะทาดาทากะ คือผู�ท่ีบุกเบิกประเทศญ่ีปุ2น 
สร�างแผนท่ีท่ีแม�นยําในสมัยโชกุนโทกุงาวะ ภายในพิพิธภัณฑMจึงจัดแสดงผลงาน และเทคนิคต�างๆท่ีใช�ในการ
ทํางานของเขา พร�อมคําอธิบายภาษาอังกฤษ อิสระให�ท�านชมเมืองซาวาระตามอัธยาศัย  

เท่ียง อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 

 
ท�านเดินทางไป ย�านโอไดบะ (Odaiba) คือเกาะท่ีสร�างข้ึนไว�เปHนแหล�งช�อปปSYง และแหล�งบันเทิงต�างๆ ใน
อ�าวโตเกียว ได�รับการปรับปรุงให�มีชื่อเสียงและเปHนท่ีนิยมในช�วงหลังของปO 1990 นอกจากมีสถาปuตยกรรม
ท่ีสวยงามต้ังอยู�มากมายแล�ว แต�ก็ยังคงความเปHนธรรมชาติไว�ด�วยความอุดมสมบูรณMของพ้ืนท่ีสีเขียว ได
เวอร�ซิตี้ โตเกียว พลาซ�า (DiverCity Tokyo Plaza) เปHนห�างดังอีกห�างหนึ่ง ท่ีอยู�บนเกาะ โอไดบะ 
จุดเด�นของห�างนี้ก็คือ หุ�นยนต�กันดั้ม ขนาดเท�าของจริง ซ่ึงมีขนาดใหญ�มาก ในบริเวณห�าง ก็จะมีร�านค�า
สําหรับคอกันด้ัม อย�างเช�น กันดั้มคาเฟ7 (Gundam Cafe) และถ�าอยากเข�าไปดูนิทรรศกาลกันด้ัม ก็ต�องไป
ท่ี กันดั้มฟรอนท3 (Gundam Front) ซ่ึงอยู�ในบริเวณห�าง ไดรเวอรMซิต้ี นําท�านเดินทางสู� อิออน มอลล� 
(Aeon Narita Mall) ห�างสรรพสินค�าท่ีนิยมในหมู�นักท�องเท่ียวชาวต�างชาติ เนื่องจากต้ังอยู�ใกล�กับ
สนามบินนานาชาตินาริตะ ภายในตกแต�งในรูปแบบท่ีทันสมัยสไตลMญ่ีปุ2น มีร�านค�าท่ีหลากหลายมากกว�า 
150 ร�านจําหน�ายสินค�าแฟชั่น อาหารสดใหม� และอุปกรณMภายในบ�าน นอกจากนี้ยังมีร�านเสื้อผ�าแฟชั่น
มากมาย เช�น MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, Capcom games arcade และซุปเปอรMมารMเกต
ขนาดใหญ� เปHนต�น จนกระท่ังได�เวลาอันสมควรนําท�านเดินทางสู�สนามบินนาริตะ 

ค่ํา         อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย 
ท่ีพัก  Narita Hedistar Hotel หรือเทียบเท�า 
 



วันท่ีหCา  สนามบินนาริตะ – สนามบินดอนเมือง  

เชCา  รับประทานอาหารเชCา ณ หCองอาหารของโรงแรม (6) 
09.15 น.   ออกเดินทางสู� กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอร�เอเชีย เอ็กซ� เท่ียวบินท่ี XJ601 
13.45 น.     เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร�อมความประทับใจ 

**สายการบินมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง** 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

สําหรับลูกคCาท�านท่ีไม�เอาตั๋วเครื่องบิน  หักค�าตั๋วออก 9,000 บาท จากราคาทัวร� 

* ท�านใดมีไฟล�ทบินภายในประเทศต�อ โปรดแจCงใหCบริษัทฯทราบในวันจองทัวร� * 
** ท้ังนี้เพ่ือประโยชน�ของตัวท�านเอง ** 

 



บริษัทขอสงวนสิทธิ์ :  รายการทัวร�สามารถเปล่ียนแปลงไดCตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สาย
การบิน เปEนตCน โดยมิตCองแจCงใหCทราบล�วงหนCา การบริการของรถบัสนําเท่ียวญ่ีปุRน ตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุRน 
สามารถใหCบริการวันละ 10 ช่ัวโมง มิอาจเพ่ิมเวลาไดC โดยมัคคุเทศก�และคนขับจะเปEนผูCบริหารเวลาตามความเหมาะสม 
ท้ังนี้ข้ึนอยู�กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เปEนหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนเวลาท�องเท่ียวตาม
สถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 
อัตราค�าบริการรวม 

� ค�าต๋ัวเครื่องบินไป-กลับตามรายการท่ีระบุ รวมถึงค�าภาษีสนามบิน และค�าภาษีน้ํามัน  

� ค�ารถโค�ชปรับอากาศ  

� โรงแรมท่ีพักตามท่ีระบุ หรือเทียบเท�า (พัก 2-3 ท�าน/ห�อง)  

� ค�าธรรมเนียมเข�าชมสถานท่ีต�างๆ ตามรายการท่ีระบุ    

� ค�าอาหาร ตามรายการท่ีระบุ   

� ค�าเบ้ียประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท�องเท่ียว วงประกันท�านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรรมธรรมM) 
 

อัตราค�าบริการนี้ไม�รวม 

× ค�าใช�จ�ายส�วนตัวของผู�เดินทาง อาทิ ค�าทําหนังสือเดินทาง ค�าโทรศัพทM ค�าอาหาร เครื่องด่ืม ค�าซักรีด ค�ามินิบารMใน
ห�องและค�าพาหนะต�างๆ ท่ีมิได�ระบุในรายการ 

× ค�าธรรมเนียมวีซ�าเข�าประเทศญ่ีปุ2น กรณีประกาศให�กลับมายื่นร�องขอวีซ�าอีกครั้ง (เนื่องจากทางญ่ีปุ2นได�ประกาศ
ยกเว�นการยื่นวีซ�าเข�าประเทศญ่ีปุ2นให�กับคนไทยสําหรับผู�ท่ีประสงคMพํานักระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ2นไม�เกิน 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญ่ีปุ2นประกาศให�ยื่นวีซ�าตามเดิม ผู�เดินทางจะต�องจ�ายเพ่ิม 2,000 บาท สําหรับการยื่นร�อง
ขอวีซ�า 

× ค�าธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป>าสัมภาระท่ีมีน้ําหนักเกินกว�าท่ีสายการบินนั้นๆกําหนดหรือสัมภาระใหญ�เกินขนาด
มาตรฐาน 

× ค�าภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯได�ออกต๋ัวเครื่องบินไปแล�ว 

× ค�ามัคคุเทศกMท�องถ่ิน และหัวหน�าทัวรMอํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 

× ค�าทิปมัคคุเทศก3, คนขับรถ, 1,000 บาท/ท�าน/ทริป, ค�าทิปหัวหนCาทัวร�แลCวแต�ความพึงพอใจของท�าน 

× ภาษีมูลค�าเพ่ิม 7 % และภาษีหัก ณ ท่ีจ�าย 3 % 
 
เดินทางข้ึนต่ํา 34 ท�าน หากตํ่ากว�ากําหนด กรุ�ปจะไม�สามารถเดินทางได� หากผู�เดินทางทุกท�านยินดีท่ีจะชําระค�าบริการเพ่ิม
เพ่ือให�คณะเดินทางได� ทางเรายินดีท่ีจะประสานงานในการเดินทางตามประสงคMให�ท�านต�อไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ
งดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอ่ืนต�อไป โดยทางบริษัทฯจะแจ�งให�ท�านทราบล�วงหน�า  
 
 
 



เง่ือนไขการจอง และ การชําระเงิน  : 

� มัดจําท�านละ 15,000 บาท ภายหลังจากท่ีท�านส�งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกค�าทําการจองก�อนวันเดินทาง
ภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค�าทัวรMเต็มจํานวน  

� ส�วนท่ีเหลือ ชําระก�อนวันเดินทางอย�างน�อย 30 วัน 

• หากไม�ชําระมัดจําตามท่ีกําหนด ขออนุญาตตัดท่ีนั่งให�ลูกค�าท�านอ่ืนท่ีรออยู� 

• หากชําระไม�ครบตามจํานวน บริษัทฯถือว�าท�านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม�มีเง่ือนไข 

• เม่ือท�านชําระเงินไม�ว�าจะท้ังหมดหรือบางส�วน ทางบริษัทฯถือว�าท�านได�ยอมรับเง่ือนไขและข�อตกลงต�างๆท่ีได�
ระบุไว�ท้ังหมดนี้แล�ว 

• หากชําระเงินในแต�ละส�วนแล?ว โปรดส�งสําเนาการโอนเงิน พร?อมระบุช่ือพนักงานขายมาทางแฟกซ3 

• ส�งรายช่ือสํารองท่ีนั่ง ผู?เดินทางต?องส�งสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต3ช่ือพร?อมยืนยันว�า
ต?องการเดินทางท�องเท่ียวทริปใด, วันท่ีใด, ไปกับใครบ?าง, เบอร3โทร // [หากไม�ส�งสําเนาหนังสือเดินทาง 
(Passport) มาให? ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม�รับผิดชอบค�าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการ
สะกดช่ือ-นามสกุล และอ่ืนๆ เพ่ือใช?ในการจองตั๋วเครื่องบินท้ังส้ิน 

 
โปรดตรวจสอบ Passport : จะต�องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว�า 6 เดือนข้ึนไป และเหลือหน�ากระดาษอย�างตํ่า 2 
หน�าหากไม�ม่ันใจโปรดสอบถาม 
 
เง่ือนไขยกเลิกการจอง : 
เนื่องจากเปHนราคาต๋ัวเครื่องบินโปรโมชั่น เม่ือจองทัวรMชําระเงินค�าจองค�าทัวรMแล�ว ไม�สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได�ทุก
กรณี และกรณีท่ีกองตรวจคนเข�าเมืองท้ังกรุงเทพฯ และในต�างประเทศ ปฏิเสธมิให�เดินทางออก หรือ เข�าประเทศท่ีระบุไว� ใน
รายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม�คืนค�าทัวรMไม�ว�ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น รวมถึง เม่ือท�านออกเดินทางไปกับคณะแล�ว ถ�า
ท�านงดการใช�บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม�เดินทาง พร�อมคณะถือว�าท�านสละสิทธิ์ ไม�อาจเรียกร�องค�าบริการและเงิน
มัดจาคืน ไม�ว�ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 
 
จากมาตรการยกเวCนวีซ�าเขCาประเทศญ่ีปุRนใหCกับคนไทย ผูCท่ีประสงค�จะพํานักระยะส้ันในประเทศญ่ีปุRนไม�เกิน 15 วัน ไม�
ว�าจะดCวยวัตถุประสงค�เพ่ือการท�องเท่ียว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ จะตCองย่ืนเอกสารในข้ันตอนการตรวจเขCาเมือง เพ่ือยืนยัน
การมีคุณสมบัติการเขCาประเทศญ่ีปุRน* ดังต�อไปนี้ 

1. ต๋ัวเครื่องบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ2น (ทางบริษัทฯจัดการให�) 
2. สิ่งท่ียืนยันว�าท�านสามารถรับผิดชอบค�าใช�จ�ายท่ีอาจเกิดข้ึนในระหว�างท่ีพํานักในประเทศญ่ีปุ2นได� (เช�น เงินสด บัตร

เครดิต เปHนต�น) 
3. ชื่อ ท่ีอยู� และหมายเลขติดต�อในระหว�างท่ีพํานักในประเทศญ่ีปุ2น (ทางบริษัทจัดการให�) 
4. กําหนดการเดินทางระหว�างท่ีพํานักในประเทศญ่ีปุ2น (ทางบริษัทฯ จัดการให�) 

คุณสมบัติการเขCาประเทศญ่ีปุRน (สําหรับกรณีการเขCาประเทศญ่ีปุRนดCวยมาตรการยกเวCนวีซ�า) 



1. หนังสือเดินทางต�องมีอายุการใช�งานเหลืออยู� ไม�ต่ํากว�า 6 เดือน  
2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระทําในประเทศญ่ีปุ2นจะต�องไม�เปHนสิ่งท่ีขัดต�อกฎหมายและเข�าข�ายคุณสมบัติการพํานักระยะสั้น 
3. ในข้ันตอนการขอเข�าประเทศ จะต�องระบุระยะเวลาการพํานักไม�เกิน 15 วัน 
4. เปHนผู�ท่ีไม�มีประวัติการถูกส�งตัวกลับจากประเทศญ่ีปุ2น มิได�อยู�ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม�ให�เข�าประเทศ และ

ไม�เข�าข�ายคุณสมบัติท่ีจะถูกปฏิเสธไม�ให�เข�าประเทศ 
 

หมายเหตุ : กรุณาอ�านศึกษารายละเอียดท้ังหมดก�อนทําการจอง เพ่ือความถูกตCองและความเขCาใจตรงกันระหว�างท�าน
ลูกคCาและบริษัท 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาค�าบริการข้ึนในกรณีท่ีมีผูCร�วมคณะไม�ถึง 30 ท�าน  
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค�าน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแห�งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก�อนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิต�องแจ�งให�ทราบล�วงหน�าอันเนื่องจากสาเหตุต�างๆ  
4. บริษัทฯ จะไม�รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดกรณีความล�าช�าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท�วง, การนัดหยุด

งาน, การก�อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู�นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. บริษัทฯ จะไม�รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท�าน, เกิดจากการ

โจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท�องเท่ียวเอง  
6. เม่ือท�านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค�าทัวรMท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แล�ว ทางบริษัทฯ จะถือว�าท�านได�ยอมรับเง่ือนไข

ข�อตกลงต�างๆ ท้ังหมด  
7. รายการนี้เปHนเพียงข�อเสนอท่ีต�องได�รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได�สํารองโรงแรมท่ีพักในต�างประเทศ

เรียบร�อยแล�ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล�เคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนตามท่ีระบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเรื่องห�องพัก เปHนสิทธิของโรงแรมในการจัดห�องให�กับกรุ�ปท่ีเข�าพัก  โดยมีห�องพักสําหรับผู�สูบบุหรี่ / ปลอด

บุหรี่ได� โดยอาจจะขอเปลี่ยนห�องได�ตามความประสงคMของผู�ท่ีพัก ท้ังนี้ข้ึนอยู�กับความพร�อมให�บริการของโรงแรม และ
ไม�สามารถรับประกันได�   

9. กรณีผู�เดินทางต�องการความช�วยเหลือเปHนพิเศษ อาทิเช�น ใชCวีลแชร� กรุณาแจCงบริษัทฯ อย�างนCอย 7 วันก�อนการ
เดินทาง มิฉะนั้นบริษัทฯไม�สามารถจัดการได�ล�วงหน�าได�  

10. มัคคุเทศกM พนักงานและตัวแทนของผู�จัด ไม�มีสิทธิในการให�คําสัญญาใด ๆ ท้ังสิ้นแทนผู�จัด นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผู�มีอํานาจของผู�จัดกํากับเท�านั้น 

11. ผู�จัดจะไม�รับผิดชอบและไม�สามารถคืนค�าใช�จ�ายต�างๆ ได�เนื่องจากเปHนการเหมาจ�ายกับตัวแทนต�างๆ ในกรณีท่ีผู�เดินทาง
ไม�ผ�านการพิจารณาในการตรวจคนเข�าเมือง-ออกเมือง ไม�ว�าจะเปHนกองตรวจคนเข�าเมืองหรือกรมแรงงานของทุก
ประเทศในรายการท�องเท่ียว อันเนื่องมาจากการกระทําท่ีส�อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข�าออกเมือง เอกสาร
เดินทางไม�ถูกต�อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

12. กรณีต�องการพักแบบ 3 ท�าน ต�อห�องหรือห�องแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีห�อง Triple ไม�เพียงพอ ขอสงวนสิทธิใน
การจัดห�องให�เปHนแบบ แยก 2 ห�อง คือ 1 ห�องพักคู� และ 1 ห�องพักเด่ียว โดยไม�ค�าใช�จ�ายเพ่ิม  



13. สภาพการจลาจรในช�วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญ่ีปุ2น หรือ วันเสารMอาทิตยM รถอาจจะติด อาจทําให�เวลา
ในการท�องเท่ียวและ ช�อปปSYงแต�ละสถานท่ีน�อยลง  โดยเปHนดุลยพินิจของมัคคุเทศกM และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซ่ึง
อาจจะขอความร�วมมือจากผู�เดินทางในบางครั้งท่ีต�องเร�งรีบ เพ่ือให�ได�ท�องเท่ียวตามโปรแกรม 

14. บริการน้ําด่ืมท�านวันละ 1ขวด ต�อคนต�อวันเริ่มในวันท่ี 2 ของการเดินทาง ถึงวันท่ี 3 ของการเดินทาง รวมจํานวน 2 
ขวด 

15. การบริการของรถบัสนําเท่ียวญ่ีปุ2น ตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ2น สามารถให�บริการวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนั้นๆ มิ
อาจเพ่ิมเวลาได� โดยมัคคุเทศกMและคนขับจะเปHนผู�บริหารเวลาตามความเหมาะสม ท้ังนี้ข้ึนอยู�กับสภาพการจราจรในวัน
เดินทางนั้นๆเปHนหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท�องเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบจองทัวร�  / BOOKING FORM 
 
รายการทัวรM.................................................................................. วันเดินทาง........................................ 
ชื่อผู�ติดต�อ (ผู�จอง) .................................................................. โทร...................................................... 
จํานวนผู�เดินทางท้ังหมด.................คน   (ผู�ใหญ�................ท�าน / เด็กอายุต่ํากว�า 12 ปO..............ท�าน) 
จํานวนห�องพักท่ีใช�ท้ังหมด.............ห�อง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 
 

รายช่ือผูCเดินทาง (กรุณากรอกช่ือไทยและอังกฤษอย�างถูกตCองตามหนังสือเดินทาง เรียงตามหCองพัก) 

 
หมายเหตุ กรุณาแจ�งความประสงคMอ่ืนตามท่ีท�านต�องการ อาทิเช�น 

อาหาร  � ไม�ทานเนื้อวัว � ไม�ทานเนื้อหมู � ไม�ทานสัตวMปOก � ทานมังสาวิรัต 
รายละเอียดอ่ืนๆ .................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................... 
 
 

ขCาพเจCารับทราบเง่ือนไขในรายการทัวร�เรียบรCอยแลCว 
 

ลงช่ือ.............................................................ผูCจอง 
(..............................................................) 

ลํ าดั
บ 

ช่ือ-นามสกุล (ภาษาไทย) ช่ือ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ) วันเกิด (ว/ด/ป) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    


