
 

 

TOKYO FUJI IBARAKI 5D3N 
ซุปตาร� ซากุระ บานชมพู 

กําหนดการเดินทางเดือนมีนาคม-เมษายน 2562 

 
โดยสายการบิน  AIR ASIA X (XJ) 

ข้ึนภูเขาไฟฟูจิ ช่ืนชมความงามดอกซากุระ ณ สวนอุเอโนะ 
วัดอาซากุสะ ผBานชมโตเกียวสกายทรี ชCอปปDEงชินจูกุ 

นมัสการพระใหญBอุชิคุ ไดบุสสึ พระพุทธรูปปางยืนท่ีสูงท่ีสุดในประเทศ 
ขCอปปDEงสุดมันส�เอมิ เอCาเลท ชินจูกุและอิออน มอลล� 

อาบน้ําแรBธรรมชาติ FREE WIFI ON BUS 



 

 

พิเศษ!!! บุฟเฟOต� ขาปู 
มีน้ําดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด 

วันเดินทาง ราคาผูCใหญB พักเดี่ยว จํานวน 

19-23 มีนาคม 2562 23,888 7,900.- 34+1 

20-24 มีนาคม 2562 23,888 7,900.- 34+1 

21-25 มีนาคม 2562 23,888 7,900.- 34+1 

22-26 มีนาคม 2562 25,888 7,900.- 34+1 

23-27 มีนาคม 2562 25,888 7,900.- 34+1 

24-28 มีนาคม 2562 25,888 7,900.- 34+1 

25-29 มีนาคม 2562 25,888 7,900.- 34+1 

26-30 มีนาคม 2562 25,888 7,900.- 34+1 

27-31 มีนาคม 2562 25,888 7,900.- 34+1 

28 มีนาคม-01 เมษายน 62 25,888 7,900.- 34+1 

29 มีนาคม-02 เมษายน 62 25,888 7,900.- 34+1 

30 มีนาคม-03 เมษายน 62 25,888 7,900.- 34+1 

31 มีนาคม-04 เมษายน 62 25,888 7,900.- 34+1 

01-05 เมษายน 2562 26,888 7,900.- 34+1 

02-06 เมษายน 2562 26,888 7,900.- 34+1 

03-07 เมษายน 2562 26,888 7,900.- 34+1 

04-08 เมษายน 2562 29,888 7,900.- 34+1 

05-09 เมษายน 2562 29,888 7,900.- 34+1 

06-10 เมษายน 2562 29,888 7,900.- 34+1 

07-11 เมษายน 2562 29,888 7,900.- 34+1 

08-12 เมษายน 2562 29,888 7,900.- 34+1 

09-13 เมษายน 2562 29,888 7,900.- 34+1 

10-14 เมษายน 2562 33,888 7,900.- 34+1 

11-15 เมษายน 2562 33,888 7,900.- 34+1 

12-16 เมษายน 2562 33,888 7,900.- 34+1 

13-17 เมษายน 2562 33,888 7,900.- 34+1 

14-18 เมษายน 2562 31,888 7,900.- 34+1 

15-19 เมษายน 2562 31,888 7,900.- 34+1 



 

 

** ปล. ไม�มีราคาเด็ก เนื่องจากเป�นราคาพิเศษ / Infant เด็กอายุต่ํากว�า 2 ป( ราคา 7,900  บาท** 
 ราคานี้ไม�รวมค�าทิปไกด0ท�านละ 1,000 บาท/ทริป** 

วันแรก      กรุงเทพฯ   สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริตะ ประเทศญ่ีปุOน 

07.30 น. พร�อมกันท่ี สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผู�โดยสารระหว�างประเทศ เคาน�เตอร� สายการบิน 
AIR ASIA X เจ�าหน�าท่ีของบริษัทฯ คอยให�การต�อนรับ และอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน 
สายการบิน AIR ASIA X ใช�เครื่อง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ท่ีนั่ง จัดท่ีนั่งแบบ 3-3-3  (น้ําหนัก
กระเป8า 20 กก./ท�าน หากต�องการซ้ือน้ําหนักเพ่ิม ต�องเสียค�าใช�จ�าย)  

บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 
11.05 น. เหิรฟ?าสู� เมืองนาริตะ ประเทศญ่ีปุBน โดยเท่ียวบินท่ี XJ606 
19.25 น.   ถึง เมืองนาริตะ ประเทศญ่ีปุOน หลังจากผ�านข้ันตอนศุลกากรแล�วนําท�านเดินทางสู�ท่ีพัก (เวลาท่ีญ่ีปุOน เร็ว

กวBาเมืองไทย 2 ช่ัวโมง กรุณาปรับนาฬิกาของทBานเพ่ือความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***สําคัญ
มาก!! ประเทศญ่ีปุOนไมBอนุญาตใหCนําอาหารสด จําพวก เนื้อสัตว� พืช ผัก ผลไมC เขCาประเทศ หากฝOาฝ̀น
มีโทษปรับและจับ*** 

ค่ํา         อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย  
ท่ีพัก   NARITA HEDISTAR HOTEL หรือเทียบเทBาระดับเดียวกัน 

วันท่ีสอง   วัดอาซากุสะ - โตเกียวสกายทรี (ถBายรูป) - พิพิธภัณฑ�หมูBบCานอิยาชิโนซาโตะ - โกเท็มบะ แฟคทอรี่ 
เอCาท�เลท – ออนเซน + บุฟเฟOต�ขาปู 

เชCา      รับประทานอาหารเชCา ณ หCองอาหารของโรงแรม (1)  



 

 

จากนั้นนําท�านเดินทางสู�เมือง เมืองโตเกียว นําท�านนมัสการเจ�าแม�กวนอิมทองคํา ณ วัดอาซากุสะ 
Asakusa Temple วัดท่ีได�ชื่อว�าเปGนวัดท่ีมีความศักด์ิสิทธิ์ และได�รับความเคารพนับถือมากท่ีสุดแห�งหนึ่ง
ในกรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองคLเจ�าแม�กวนอิมทองคําท่ีศักด์ิสิทธิ์ ขนาด 5.5 เซนติเมตร ซ่ึงมักจะมี
ผู�คนมากราบไหว�ขอพรเพ่ือความเปGนสิริมงคลตลอดท้ังปN ประกอบกับภายในวัดยังเปGนท่ีต้ังของโคมไฟยักษL
ท่ีมีขนาดใหญ�ท่ีสุดในโลกด�วยความสูง 4.5 เมตร ซ่ึงแขวนห�อยอยู� ณ ประตูทางเข�าท่ีอยู�ด�านหน�าสุดของวัด 
ท่ีมีชื่อว�า “ประตูฟ?าคํารณ” และถนนจากประตูเข�าสู�ตัววิหารท่ีประดิษฐานเจ�าแม�กวนอิมทองคํา มีชื่อว�า 
ถนนนากามิเซะ ซ่ึงเปGนท่ีต้ังของร�านค�าขายของท่ีระลึกพ้ืนเมืองต�างๆ มากมาย อาทิ ขนมนานาชนิด ของ
เล�น รองเท�า พวงกุญแจท่ีระลึก ฯลฯ ให�ทุกท�านได�เลือกซ้ือเปGนของฝากของท่ีระลึกอิสระ และท�านสามารถ
เดินไปถ�ายรูปคู�กับหอคอยท่ีสูงท่ีสุดในโลก แลนด�มาร�กแหBงใหมBของกรุงโตเกียว ณ ริมแม�น้ําสุมิดะ หอคอย
โตเกียวสกาย ทรี (Tokyo Sky tree) (ไมBรวมคBาข้ึนหอคอย) หอส�งสัญญาณโทรคมนาคมท่ีสูงท่ีสุดในโลก 
เปTดให�บริการเม่ือ  วันท่ี 22 พฤษภาคม  2555 โดยหอนี้มีความสูง 634 เมตร สามารถทําลายสถิติความสูง
ของหอกวางตุ�ง ในมณฑลกว�างโจว ซ่ึงมีความสูง 600 เมตร และหอซีเอ็น ทาวเวอรL ในนครโทรอนโต ของ
แคนาดา มีความสูง 553 เมตร ทิวทัศนLของ หอคอยโตเกียวสกายทรี ท่ีบรรจุเทคโนโลยีแนวหน�าสุด
สามารถมองเห็นได�จากละแวกวัดอาซะกุซ�าท่ีเต็มไปด�วยกลิ่นอายแบบเมืองเก�าของเอะโดะ 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2) 
เดินทางสู�  พิพิธภัณฑ�หมูBบCานอิยาชิโนซาโตะ (Iyashi no Sato) ต้ังอยู�ในพ้ืนท่ีท่ีเคยเปGนหมู�บ�าน
เกษตรกรรมบนชายฝXYงทิศตะวันตกของ ทะเลสาบไซโกะ (Lake Saiko) ซ่ึงถูกพายุไต�ฝุBนพัดถล�มในปN 1966 
จนกระท้ังต�อมาอีก 40 ปNได�รับการบูรณะข้ึนใหม�ให�เปGนแบบด้ังเดิม และเปTดเปGนพิพิธภัณฑLกลางแจ�งให�
ประชาชนได�เข�าชมศึกษาเรียนรู�เก่ียวกับวัฒนธรรม ลองและซ้ือสินค�าหัตถกรรมแบบด้ังเดิม ภายในหมู�บ�าน 
ประกอบด�วยบ�านกว�า 20 หลังคาเรือน ในอาคารแต�ละหลังนอกจากกิจกรรมงานฝNมือแบบด้ังเดิมแล�ว ยัง
สามารถชมพิพิธภัณฑLและแกลลอรี่, ซ้ือสินค�าพ้ืนเมือง, เพลิดเพลินกับร�านน้ําชาและร�านอาหาร นอกจากนี้
ยังมีจัดอีเวนทLแบบโบราณให�เข�ากับฤดูกาลด�วย เดินทางสู� โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอCาท�เลท Gotemba 
Outlet ให�ท�านได�ช�อปปT^งอย�างจุใจกับสินค�าแบรนดLเนมท่ีแหล�งรวมสินค�านําเข�าและสินค�าแบรนดLญ่ีปุBนโก
อิ น เ ตอรL ม า ก ม า ย  เ ช� น  MK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY, DIFFUSIONE 
TESSILE ฯลฯ เลือกซ้ือ กระเป8าไฮไซ BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL,TUMI,GAP, ARMANY ฯลฯ เลือก
ดูเครื่องประดับ และนาฬิกาหรูอย�าง TAG HEUER, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯ 
รองเท�าแฟชั่น HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ หรือเลือกซ้ือสินค�าสําหรับ
คุณหนู AIGLE, BANDAI ASOBI, HAKKA KIDS และสินค�าอ่ืนๆ อีกมากมาย ได�เวลานําท�านเข�าสู�ท่ีพัก 

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร ของโรงแรม (3) พิเศษ!! อ่ิมอรBอยกับ บุฟเฟOต�ขาปู 
ท่ีพัก FUJISAN HOTEL RESORT หรือระดับเดียวกัน   

จากนั้นใหCทBานไดCผBอนคลายกับการ แชBน้ําแรBออนเซ็นธรรมชาติ เช่ือวBาถCาไดCแชBน้ําแรBแลCว จะทําใหC
ผิวพรรณสวยงามและชBวยใหCระบบหมุนเวียนโลหิตดีข้ึน 



 

 

วันท่ีสาม   ภูเขาไฟฟูจิ ช้ัน 5 (ข้ึนอยูBกับสภาพอากาศ) – พิธีชงชาญ่ีปุOน – พระใหญBอุชิคุ ไดบุสสึ - AMI PREMIUM 
OUTLET  

เชCา      รับประทานอาหารเชCา ณ หCองอาหารของโรงแรม (4) 
นําท�านเดินทางสู� ภูเขาไฟฟูจิ (MT. Fuji 5th) ท่ีมีความสูงเหนือจากระดับน้ําทะเล 3,776 เมตร ภูเขาท่ีมี
ชื่อเสียงเปGนท่ีรู�จักไปท่ัวโลกในเรื่องความสวยงามท่ีธรรมชาติได�มอบมาให�อย�างลงตัว และยังถือว�าเปGน
สัญลักษณLหนึ่งของปร (ะเทศญ่ีปุBน ท้ังยังเปGนจุดมุ�งหมายของนักท�องเท่ียวต�างชาติท่ีมาเยือนญ่ีปุBนตลอด
ทุกฤดูกาล นําทBานข้ึนสูBช้ันท่ี 5 ของภูเขาไฟฟูจิ (ขอสงวนสิทธิ์ไมBข้ึน ในกรณีท่ีอากาศไมBเอ้ืออํานวย หรือ 
ทางข้ึนปDด) ท่ีทุกท�านจะได�เห็นถึงความสวยงามของตัวภูเขาและวิวโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิ และสัมผัสกับ
ความหนาวเย็น ให�ทุกท�านได�ถ�ายภาพความประทับใจเก็บไว� และเลือกซ้ือสินค�าของท่ีระลึกซ่ึงเปGน
สัญลักษณLรูปภูเขาไฟฟูจิในหลากหลายบรรยากาศได�อีกด�วยอิสระให�ท�านได�เพลิดเพลินกับการถ�ายรูปและ
ซ้ือของท่ีระลึกตามอัธยาศัย จากนั้นสัมผัสวัฒนธรรมด้ังเดิมของชาวญ่ีปุBน นั่นก็คือ การเรียนพิธีชงชาญ่ีปุOน 
(Sado) โดยการชงชาตามแบบญ่ีปุBนนั้น มีข้ันตอนมากมาย เริ่มต้ังแต�การชงชา การรับชา และการด่ืมชา 
ทุกข้ันตอนนั้นล�วนมีพิธี รายละเอียดท่ีบรรจงและสวยงามเปGนอย�างมาก พิธีชงชานี้ ไม�ใช�แค�รับชมอย�าง
เดียว ยังเปTดโอกาสให�ท�านได�มีส�วนร�วมในพิธีการชงชานี้อีกด�วย และจากนั้นให�ท�านได�อิสระเลือกซ้ือของท่ี
ระลึกตามอัธยาศัย  

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5)  
นําท�านนมัสการ พระใหญBอุชิคุ ไดบุสสึ (Ushiku Daibutsu) เปGนพระพุทธรูปปางยืนท่ีสูงท่ีสุดของ
ประเทศญ่ีปุBน และเคยเปGนรูปปX^นท่ีสูงท่ีสุดในโลกท่ีถูกบันทึกไว�โดยหนังสือบันทึกสถิติโลกกินเนสบุpค 
(Guinness Book of world records) เม่ือปN ค.ศ. 1995 ด�วย จากความสูงถึง 120 เมตร ทําให�สามารถ
มองเห็นได�ตั้งแต�ใจกลางเมืองโตเกียวเลยทีเดียว สามารถเข�าไปยังบริเวณภายในรูปปX^นและข้ึนไปยังจุดท่ีเปGน
หอสังเกตการณLในระดับความสูงท่ี 85 เมตร ซ่ึงจะอยู�ตรงส�วนของหน�าอกพระพุทธรูป เปGนจุดท่ีสามารถ
มองเห็น วิวในมุมด�านกว�างได� ท้ังหมด บนชั้นนี้จะมีกระจกท่ีเปGนช�องหน�าต�างอยู�ด�วยกัน 4 ด�าน และ
มองเห็นภูเขาไฟฟูจิได�จากตรงนี้อีกด�วย (ราคาไมBรวมคBาเขCาพระพุทธรูปดCานใน) จากนั้น นําท�านช�อปปT^ง 
ณ เอมิ เอCาเลทท� AMI PREMIUM OUTLET ซ่ึงภายในมี 100 ร�านค�าของแบรนดLท่ีมีคุณภาพ จากท้ัง
ภายในประเทศและต�างประเทศ ท่ีจะทําให�ท�านพอใจและมีความสุขไปกับการช�อปปT^งสินค�า การออกแบบ



 

 

คอนเซ็ปตLของเอ�าทLเล็ทแห�งนี้ คือ เปGนเมืองชายฝXYงตะวันตกของอเมริกา ท�านจะรู�สึกสนุกไปกับการเดินช�อป
ปT^งและยังมีร�านอาหารหลากหลายรูปแบบให�ท�านเดินเลือกซ้ือเลือกหาสินค�าตามอัธยาศัย 

ค่ํา         อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย 
ท่ีพัก  TSUKUBA HOTEL หรือเทียบเทBาระดับเดียวกัน 

วันท่ีส่ี  โตเกียว - ชมซากุระ ณ สวนอุเอโนะ – ชCอปปDEงชินจุกุ  - อิออน มอลล� – สนามบินนาริตะ 

เชCา      รับประทานอาหารเชCา ณ หCองอาหารของโรงแรม (6) 
เดินทางสู� เมืองโตเกียว **นําท�านเข�าชม สวนอุเอโนะ (Ueno Park) เปGนสวนสาธารณะขนาดใหญ�ของ
โตเกียว ภายในมีท้ังวัด ศาลเจ�า ทะเลสาป และสวนสัตวL มีต�นไม�มากมาย ให�บรรยากาศร�มรื่นจึงเปGนสถานท่ี
ท่ีชาวโตเกียวนิยมมาพักผ�อนกัน และในฤดูใบไม�ผลิของทุกๆปNสวนอุเอโนะจะได�รับความนิยมเปGนอย�างมาก
ในการมาชมซากุระ โดยจะมีต�นซากุระเรียงรายอยู�ท้ังงสองข�างยาวไปตามทางเดินภายในสวน มีจํานวน
มากกว�า 1,000 ต�น ทําให�ดึงดูดผู�คนจํานวนมากมาเยี่ยมชมในเทศกาลชมดอกซากุระ หรือท่ีเรียกกันว�า งาน
ฮานามินําท�านเดินทางเข�าสู� (โดยปกติซากุระจะบานช�วงประมาณปลายเดือนมีนาคมถึงต:นเดือนเมษายน 
อาจมีการเปล่ียนแปลงได:ข้ึนอยู�กับสภาพอากาศ) **  
นําท�านสู� ตลาดอะเมโยโกะ (Ameyoko Market) ตลาดท่ีคึกคักเกือบตลอดเวลาต้ังอยู�ระหว�างสถานีอุเอ
โนะ และสถานีโอคาชิมาชิ แต�ก�อนนั้นบริเวณนี้เปGนท่ีขายขนมและลูกอมลูกวาด ซ่ึงในภาษาญ่ีปุBนเรียกร�าน
ขนมเหล�านี้ว�า Ameya Yokocho จึงเปGนท่ีมาของชื่อตลาดอะเมโยโกะ (Ameyoko) ปXจจุบันมีสินค�า
หลากหลายชนิดท้ัง ของสด ของใช� เครื่องสําอาง กระเป8า รองเท�า เสื้อผ�าท้ังของญ่ีปุBน และของนําเข�าท่ีส�วน
ใหญ�จะมีราคาถูกกว�าในห�างบางร�านอาจจะต�อราคาเพ่ิมได�อีก อาหารทะเล ผลไม� ผักสด ร�านขนมของกิน
เล�น เช�น ทาโกะยากิยักษL โมจิ ขนมเค�ก ช็อคโกแลต ไอศกรีม ชานมไข�มุก  และร�านอาหารญ่ีปุBน อย�างรา



 

 

เม็ง ซูชิ ข�าวหน�าปลาไหล พ้ืนท่ีตลาดกินขนาดใหญ�กินพ้ืนท่ีไปหลายซอย รวมถึงใต�ดิน ส�วนใหญ�จะเปTดร�าน
ประมาณ 10 โมงเช�าไปจนถึงช�วงเย็นๆ และมักจะปTดทุกวันพุธ 

เท่ียง  อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
นําท�านอิสระ ยBานชCอปปDEงชินจุกุ ให�ท�านอิสระและเพลิดเพลินกับการช�อปปT^งสินค�ามากมายและ เครื่องใช� 
ไฟฟ?า กล�องถ�ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องเล�นเกมสL หรือสินค�าท่ีจะเอาใจคุณผู�หญิงด�วย กระเป8า รองเท�า 
เสื้อผ�า แบรนดLเนม เสื้อผ�าแฟชั่นสําหรับวัยรุ�น เครื่องสําอางยี่ห�อดังของญ่ีปุBนไม�ว�าจะเปGน KOSE, KANEBO, 
SK II, SHISEDO และอ่ืนๆ อีกมากมาย 
นําท�านเดินทางสู�  อิออน มอลล� (Aeon Narita Mall) ห�างสรรพสินค�าท่ีนิยมในหมู�นักท�องเท่ียว
ชาวต�างชาติ เนื่องจากต้ังอยู�ใกล�กับสนามบินนานาชาตินาริตะ ภายในตกแต�งในรูปแบบท่ีทันสมัยสไตลLญ่ีปุBน 
มีร�านค�าท่ีหลากหลายมากกว�า 150 ร�านจําหน�ายสินค�าแฟชั่น อาหารสดใหม� และอุปกรณLภายในบ�าน 
นอกจากนี้ยังมีร�านเสื้อผ�าแฟชั่นมากมาย เช�น MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, Capcom games 
arcade และซุปเปอรLมารLเกตขนาดใหญ� เปGนต�น 

ค่ํา         อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย 
 ไดCเวลาอันสมควรนําทBานเดินทางสูB สนามบินนาริตะ 
20.40 น.   ออกเดินทางสู� กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอร�เอเชีย เอ็กซ� เท่ียวบินท่ี XJ607  

**บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง** 

วันท่ีหCา  สนามบิน ดอนเมือง 

01.20 น.     เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร�อมควา  มประทับใจ 
+++++++++++++++++++++++++++++++++ 

สําหรับลูกคCาทBานท่ีไมBเอาตั๋วเครื่องบิน  หักคBาตั๋วออก 7,000 บาท จากราคาทัวร� 

 
* ทBานใดมีไฟล�ทบินภายในประเทศตBอ โปรดแจCงใหCบริษัทฯทราบในวันจองทัวร� * 

** ท้ังนี้เพ่ือประโยชน�ของตัวทBานเอง ** 



 

 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ :  รายการทัวร�สามารถเปล่ียนแปลงไดCตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สาย
การบิน เป}นตCน โดยมิตCองแจCงใหCทราบลBวงหนCา การบริการของรถบัสนําเท่ียวญ่ีปุOน ตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุOน 
สามารถใหCบริการวันละ 10 ช่ัวโมง มิอาจเพ่ิมเวลาไดC โดยมัคคุเทศก�และคนขับจะเป}นผูCบริหารเวลาตามความเหมาะสม 
ท้ังนี้ข้ึนอยูBกับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เป}นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนเวลาทBองเท่ียวตาม
สถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 
อัตราคBาบริการรวม 

 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  (เง่ือนไขตามกรรมธรรมL) 
 

อัตราคBาบริการนี้ไมBรวม 

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

× ค�าธรรมเนียมวีซ�าเข�าประเทศญ่ีปุBน กรณีประกาศให�กลับมายื่นร�องขอวีซ�าอีกครั้ง (เนื่องจากทางญ่ีปุBนได�ประกาศ
ยกเว�นการยื่นวีซ�าเข�าประเทศญ่ีปุBนให�กับคนไทยสําหรับผู�ท่ีประสงคLพํานักระยะสั้นในประเทศญ่ีปุBนไม�เกิน 15 วัน) 

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

× ค�าธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป8าสัมภาระท่ีมีน้ําหนักเกินกว�าท่ีสายการบินนั้นๆกําหนดหรือสัมภาระใหญ�เกินขนาด
มาตรฐาน 

× ค�าภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯได�ออกต๋ัวเครื่องบินไปแล�ว 

× ค�ามัคคุเทศกLท�องถ่ิน และหัวหน�าทัวรLอํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 

× ค�าทิปมัคคุเทศก0, คนขับรถ, 1,000 บาท/ท�าน/ทริป, คBาทิปหัวหนCาทัวร�แลCวแตBความพึงพอใจของทBาน 

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



 

 

เง่ือนไขการจอง และ การชําระเงิน  : 

 มัดจําทBานละ 15,000 บาท ภายหลังจากท่ีท�านส�งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกค�าทําการจองก�อนวันเดินทาง
ภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค�าทัวรLเต็มจํานวน  

 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:อมระบุช่ือพนักงานขายมาทางแฟกซ0 

 ส�งรายช่ือสํารองท่ีนั่ง ผู:เดินทางต:องส�งสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต0ช่ือพร:อมยืนยันว�า
ต:องการเดินทางท�องเท่ียวทริปใด, วันท่ีใด, ไปกับใครบ:าง, เบอร0โทร // [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 : 

 ยกเลิกกBอนการเดินทาง 30 วัน ไดCเงินคืนท้ังหมด 

 ยกเลิกกBอนการเดินทาง 29-15 วัน ไดCเงินคืน 70 เปอร�เซ็นของคBาทัวร�ท้ังหมด 

 ยกเลิกหลัง 14 วัน ไมBไดCคBาทัวร�คืน  

 กรุ�ปท่ีเดินทางชBวงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีตCองการันตีมัดจํากับสายการบิน หรือกรุ�ปท่ีมีการการันตีคBามัดจําท่ีพัก
โดยตรง หรือโดยการผBานตัวแทนในประเทศหรือตBางประเทศและไมBอาจขอคืนเงินไดC รวมถึงเท่ียวบิน พิเศษเชBน 
EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสิทธิ์ ไมBมีการคืนเงินทุกกรณี ท้ังมัดจํา หรือคBาทัวร�ท้ังหมด 
เนื่องจากคBาตั๋วเป}นการเหมาจBายในเท่ียวบินนั้นๆ 

 
จากมาตรการยกเวCนวีซBาเขCาประเทศญ่ีปุOนใหCกับคนไทย ผูCท่ีประสงค�จะพํานักระยะส้ันในประเทศญ่ีปุOนไมBเกิน 15 วัน ไมB
วBาจะดCวยวัตถุประสงค�เพ่ือการทBองเท่ียว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ จะตCองย่ืนเอกสารในข้ันตอนการตรวจเขCาเมือง เพ่ือยืนยัน
การมีคุณสมบัติการเขCาประเทศญ่ีปุOน* ดังตBอไปนี้ 

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

เครดิต เปGนต�น) 
3. ชื่อ ท่ีอยู� และหมายเลขติดต�อในระหว�างท่ีพํานักในประเทศญ่ีปุBน (ทางบริษัทจัดการให�) 



 

 

4. กําหนดการเดินทางระหว�างท่ีพํานักในประเทศญ่ีปุBน (ทางบริษัทฯ จัดการให�) 
คุณสมบัติการเขCาประเทศญ่ีปุOน (สําหรับกรณีการเขCาประเทศญ่ีปุOนดCวยมาตรการยกเวCนวีซBา) 

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

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

หมายเหตุ : กรุณาอBานศึกษารายละเอียดท้ังหมดกBอนทําการจอง เพ่ือความถูกตCองและความเขCาใจตรงกันระหวBางทBาน
ลูกคCาและบริษัท 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาคBาบริการข้ึนในกรณีท่ีมีผูCรBวมคณะไมBถึง 30 ทBาน  
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�าทัวรLท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แล�ว ทางบริษัทฯ จะถือว�าท�านได�ยอมรับเง่ือนไข

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

เรียบร�อยแล�ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล�เคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนตามท่ีระบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเรื่องห�องพัก เปGนสิทธิของโรงแรมในการจัดห�องให�กับกรุpปท่ีเข�าพัก  โดยมีห�องพักสําหรับผู�สูบบุหรี่ / ปลอด

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

9. กรณีผู�เดินทางต�องการความช�วยเหลือเปGนพิเศษ อาทิเช�น ใชCวีลแชร� กรุณาแจCงบริษัทฯ อยBางนCอย 7 วันกBอนการ
เดินทาง มิฉะนั้นบริษัทฯไม�สามารถจัดการได�ล�วงหน�าได�  

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

11. ผู�จัดจะไม�รับผิดชอบและไม�สามารถคืนค�าใช�จ�ายต�างๆ ได�เนื่องจากเปGนการเหมาจ�ายกับตัวแทนต�างๆ ในกรณีท่ีผู�เดินทาง
ไม�ผ�านการพิจารณาในการตรวจคนเข�าเมือง-ออกเมือง ไม�ว�าจะเปGนกองตรวจคนเข�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�เปGนแบบ แยก 2 ห�อง คือ 1 ห�องพักคู� และ 1 ห�องพักเด่ียว โดยไม�ค�าใช�จ�ายเพ่ิม  

13. สภาพการจลาจรในช�วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญ่ีปุBน หรือ วันเสารLอาทิตยL รถอาจจะติด อาจทําให�เวลา
ในการท�องเท่ียวและ ช�อปปT^งแต�ละสถานท่ีน�อยลง  โดยเปGนดุลยพินิจของมัคคุเทศกL และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซ่ึง
อาจจะขอความร�วมมือจากผู�เดินทางในบางครั้งท่ีต�องเร�งรีบ เพ่ือให�ได�ท�องเท่ียวตามโปรแกรม 

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

15. การบริการของรถบัสนําเท่ียวญ่ีปุBน ตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุBน สามารถให�บริการวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนั้นๆ มิ
อาจเพ่ิมเวลาได� โดยมัคคุเทศกLและคนขับจะเปGนผู�บริหารเวลาตามความเหมาะสม ท้ังนี้ข้ึนอยู�กับสภาพการจราจรในวัน
เดินทางนั้นๆเปGนหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท�องเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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

รายช่ือผูCเดินทาง (กรุณากรอกช่ือไทยและอังกฤษอยBางถูกตCองตามหนังสือเดินทาง เรียงตามหCองพัก) 

 
หมายเหตุ กรุณาแจ�งความประสงคLอ่ืนตามท่ีท�านต�องการ อาทิเช�น 

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

ขCาพเจCารับทราบเง่ือนไขในรายการทัวร�เรียบรCอยแลCว 
 

ลงช่ือ.............................................................ผูCจอง 
 

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

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

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    
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10    


