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ขึ้นภูเขาไฟฟูจชิั้น 5 สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุน่ 

เพลิดเพลินใจกับอุโมงค์ใบเมเปิ้ล ณ คาวากูจิโกะ 

นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัดอาซากุสะ แวะถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทร ี

ช้อปปิ้งจุใจ ชนิจูกุ โอไดบะ และอิออนนาริตะ 

พิเศษ เยือนสวนสนุกเอโดะ วันเดอร์แลนด์ ณ เมืองนิกโก้ 

ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ ทะเลสาบชูเซนจ ิ

บุฟเฟ่ต์ขาปู อาบนำ้แร่ธรรมชาติ FREE WIFI ON BUS 

มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด 

วันเดินทาง อุณหภูม ิ  ราคาผู้ใหญ ่ พักเดี่ยว 

01-05 ตุลาคม 2562 17°C - 23°C  26,888.- 7,900.- 

02-06 ตุลาคม 2562 18°C - 22°C  
26,888.- 7,900.- 

03-07 ตุลาคม 2562 18°C - 22°C  
26,888.- 7,900.- 

04-08 ตุลาคม 2562 18°C - 22°C  
26,888.- 7,900.- 

05-09 ตุลาคม 2562 18°C - 22°C  26,888.- 7,900.- 

06-10 ตุลาคม 2562 16°C - 23°C  26,888.- 7,900.- 

07-11 ตุลาคม 2562 16°C - 22°C  
26,888.- 7,900.- 

08-12 ตุลาคม 2562 16°C - 22°C 
 

26,888.- 7,900.- 

09-13 ตุลาคม 2562 16°C - 22°C 
 

26,888.- 7,900.- 

10-14 ตุลาคม 2562 16°C - 22°C 
 

26,888.- 7,900.- 

11-15 ตุลาคม 2562 16°C - 22°C  26,888.- 7,900.- 

12-16 ตุลาคม 2562 16°C - 22°C 
 

26,888.- 7,900.- 

13-17 ตุลาคม 2562 16°C - 22°C  27,888.- 7,900.- 

14-18 ตุลาคม 2562 15°C - 21°C  
26,888.- 7,900.- 

15-19 ตุลาคม 2562 15°C - 21°C  
26,888.- 7,900.- 

16-20 ตุลาคม 2562 15°C - 21°C  26,888.- 7,900.- 

17-21 ตุลาคม 2562 15°C - 21°C  26,888.- 7,900.- 

18-22 ตุลาคม 2562 15°C - 21°C  26,888.- 7,900.- 

19-23 ตุลาคม 2562 14°C - 20°C  27,888.- 7,900.- 

20-24 ตุลาคม 2562 14°C - 20°C 
 

26,888.- 7,900.- 



 

 

21-25 ตุลาคม 2562 14°C - 20°C 
 

26,888.- 7,900.- 

22-26 ตุลาคม 2562 14°C - 19°C  26,888.- 7,900.- 

23-27 ตุลาคม 2562 14°C - 19°C  27,888.- 7,900.- 

24-28 ตุลาคม 2562 14°C - 19°C  
26,888.- 7,900.- 

25-29 ตุลาคม 2562 13°C - 19°C  
26,888.- 7,900.- 

26-30 ตุลาคม 2562 13°C - 19°C  26,888.- 7,900.- 

27-31 ตุลาคม 2562 13°C - 19°C 
 

26,888.- 7,900.- 

28 ตุลาคม-01 พฤศจิกายน 2562 13°C - 19°C 
 

26,888.- 7,900.- 

29 ตุลาคม-02 พฤศจิกายน 2562 12°C - 18°C 
 

26,888.- 7,900.- 

30 ตุลาคม-03 พฤศจิกายน 2562 12°C - 18°C 
 

26,888.- 7,900.- 

31 ตุลาคม-04 พฤศจิกายน 2562 11°C - 18°C 
 

26,888.- 7,900.- 

01-05 พฤศจกิายน 2562 11°C - 18°C 
 

26,888.- 7,900.- 

02-06 พฤศจกิายน 2562 11°C - 18°C 
 

26,888.- 7,900.- 

03-07 พฤศจกิายน 2562 11°C - 18°C 
 

26,888.- 7,900.- 

04-08 พฤศจกิายน 2562 11°C - 18°C 
 

26,888.- 7,900.- 

05-09 พฤศจกิายน 2562 11°C - 18°C 
 

26,888.- 7,900.- 

06-10 พฤศจกิายน 2562 11°C - 18°C 
 

26,888.- 7,900.- 

07-11 พฤศจกิายน 2562 15°C - 18°C 
 

26,888.- 7,900.- 

08-12 พฤศจกิายน 2562 15°C - 18°C 
 

26,888.- 7,900.- 

09-13 พฤศจกิายน 2562 15°C - 18°C 
 

26,888.- 7,900.- 

10-14 พฤศจกิายน 2562 10°C - 16°C 
 

26,888.- 7,900.- 

11-15 พฤศจกิายน 2562 9°C - 16°C 
 

26,888.- 7,900.- 

12-16 พฤศจกิายน 2562 9°C - 16°C 
 

26,888.- 7,900.- 

13-17 พฤศจกิายน 2562 9°C - 16°C 
 

26,888.- 7,900.- 

14-18 พฤศจกิายน 2562 9°C - 16°C  26,888.- 7,900.- 

15-19 พฤศจกิายน 2562 9°C - 15°C  26,888.- 7,900.- 

16-20 พฤศจกิายน 2562 9°C - 15°C  26,888.- 7,900.- 

17-21 พฤศจกิายน 2562 9°C - 15°C  26,888.- 7,900.- 

18-22 พฤศจกิายน 2562 8°C - 14°C  26,888.- 7,900.- 



 

 

+สภาพอากาศเป็นเพียงการพยากรณ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ควรเช็คในใบนัดหมายอีกครั้ง+ 
** ปล. ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเปน็ราคาพิเศษ / Infant เด็กอายุตำ่กว่า 2 ปี ราคา 7,900.-** 

 ราคานี้ไม่รวมค่าทิปไกด์ทา่นละ 1,500 บาท/ทริป** 

วันแรก      กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง  

20.30 น. พร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ สายการบิน 

AIR ASIA X เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน 

23.45 น. เหิรฟ้าสู่ เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ XJ600 

สายการบิน AIR ASIA X ใช้เครื่อง AIRBUS A330-300 จำนวน 377 ที่นั่ง จัดที่นั่งแบบ 3-3-3  (น้ำหนัก

กระเป๋า 20 กก./ท่าน หากต้องการซื้อน้ำหนักเพิ่ม ต้องเสียค่าใช้จ่าย)  

บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

19-23 พฤศจกิายน 2562 8°C - 14°C 
 

26,888.- 7,900.- 

20-24 พฤศจกิายน 2562 8°C - 14°C 
 

26,888.- 7,900.- 

21-25 พฤศจกิายน 2562 8°C - 15°C  26,888.- 7,900.- 

22-26 พฤศจกิายน 2562 8°C - 15°C 
 

26,888.- 7,900.- 



 

 

วันที่สอง   สนามบินนาริตะ – วัดอาซากุสะ – ผ่านชมโตเกียวสกาย ทรี – ช้อปปิ้งชินจูกุ - อุโมงค์ใบเมเปิ้ล - ออน

เช็นธรรมชาติ  

08.00 น. เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ ่น นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร 

เรียบร้อยแล้ว (เวลาที่ญี่ปุ่น เร็วกว่าเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกใน

การนัดหมายเวลา) ***สำคัญมาก!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก 

ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับและจับ 

นำท่านเดินทางสู่เมือง เมืองโตเกียว นำท่านนมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคำ ณ วัดอาซากุสะ (Asakusa 

Temple) วัดที่ได้ชื ่อว่าเป็นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์  และได้รับความเคารพนับถือมากที่สุดแห่งหนึ่งใน

กรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมทองคำที่ศักดิ์สิทธิ์ ขนาด 5.5 เซนติเมตร ซึ่งมักจะมีผู้คน

มากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี ประกอบกับภายในวัดยังเป็นที่ตั้งของโคมไฟยักษ์ที่มี

ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกด้วยความสูง 4.5 เมตร ซึ่งแขวนห้อยอยู ่ณ ประตูทางเข้าที่อยู่ด้านหน้าสุดของวัด ที่มี

ชื่อว่า “ประตูฟ้าคำรณ” และถนนจากประตูเข้าสู่ตัววิหารที่ประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมทองคำ มีชื่อว่า ถนน

นากามิเซะ ซึ่งเป็นที่ตั้งของร้านค้าขายของที่ระลึกพื้นเมืองต่างๆ มากมาย อาทิ ขนมนานาชนิด ของเล่น 

รองเท้า พวงกุญแจที่ระลึก ฯลฯ ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากของที่ระลึกอิสระ และท่านสามารถเดิน

ไปถ่ายรูปคู่กับหอคอยที่สูงที่สุดในโลก แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริมแม่น้ำสุมิดะ หอคอย

โตเกียวสกาย ทรี (Tokyo Sky tree) (ไม่รวมค่าขึ้นหอคอย) หอส่งสัญญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก 

เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 โดยหอนี้มีความสูง 634 เมตร สามารถทำลายสถิติความสูง

ของหอกวางตุ้ง ในมณฑลกว่างโจว ซึ่งมีความสูง 600 เมตร และหอซีเอ็น ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโต ของ

แคนาดา มีความสูง 553 เมตร ทิวทัศน์ของ “หอคอยโตเกียวสกายทรี” ที่บรรจุเทคโนโลยีแนวหน้าสุด

สามารถมองเห็นได้จากละแวกวัดอาซะกุซ่าที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายแบบเมืองเก่าของเอะโดะ 

 เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1) 

ช้อปปิ้ง ย่านช้อปปิ้งชินจุกุ ให้ท่านอิสระและเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้ามากมายทั้งเครื่องใช้ ไฟฟ้า 

กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องเล่นเกมส์ หรือสินค้าที่จะเอาใจคุณผู้หญิงด้วย กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้า 



 

 

แบรนด์เนม เสื้อผ้าแฟชั่นสำหรับวัยรุ่น เครื่องสำอางยี่ห้อดังของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, 

SHISEDO และอื่นๆ อีกมากมาย เดินทางสู่เมืองยามานาชิ นำท่านสู่ อุโมงค์ใบเมเปิ้ล (Momiji Kairo) จุด

ชมใบไม้เปลี่ยนที่สวยงามบริเวณทะเลสาบคาวากูชิโกะ ต้นเมเปิ้ลที่ขึ้นอยู่ทั้ง 2 ฝั่งของคลองน้ำจะเปลี่ยนสี

ทั้งส้มและแดง ใบที่แห้งแล้วก็จะร่วงหล่นลงที่คลอง ทำให้ทั้งด้านบนและด้านล่างเต็มไปด้วยใบเมเปิ้ล จึงดู

เหมือนกับเป็นอุโมงค์ใบเมเปิ้ล ในตอนกลางคืนจะมีไฟ illumination เปิดประดับยาวตามทางเดินไปตลอด

แนวอีกด้วย (หมายเหตุ เทศกาล Fuji Kawaguchiko Autumn Leaves Festival จะจัดขึ้นในช่วง

ราวๆ กลางเดือนพฤศจิกายนของทุกปี และสำหรับปี 2019 ยังไม่ประกาศออกมาอย่างแน่ชัด) 

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ของโรงแรม (2) พิเศษ!! อิ่มอร่อยกับ บุฟเฟ่ต์ขาปู  

พักที ่ FUJI SUN RESORT HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดีบวกัน   

จากนั้นให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการ แช่น้ำแร่ออนเซ็นธรรมชาติ เชื่อว่าถ้าได้แช่น้ำแร่แล้ว จะทำให้

ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น 

วันที่สาม   ภูเขาไฟฟูจิ – พิธีชงชาญี่ปุ่น - โตเกียว - ช้อปปิ้งโอไดบะและไดเวอร์ ซิตี ้– เมืองอิบารากิ 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

นำท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ (Mount Fuji 5th) ที่มีความสูงเหนือจากระดับน้ำทะเล 3,776 เมตร ภูเขาที่

มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกในเรื่องความสวยงามที่ธรรมชาติได้มอบมาให้อย่างลงตัว และยังถือว่าเป็น

สัญลักษณ์หนึ่งของประเทศญี่ปุ่น ทั้งยังเป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเยือนญี่ปุ่นตลอดทุก

ฤดูกาล นำท่านขึ้นสู่ชั้นที่ 5 ของภูเขาไฟฟูจิ (ขอสงวนสิทธิ์ไม่ขึ้น ในกรณีที่อากาศไม่เอื้ออำนวย หรือ 



 

 

ทางขึ้นปิด) ที่ทุกท่านจะได้เห็นถึงความสวยงามของตัวภูเขาและวิวโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิ และสัมผัสกับ

ความหนาวเย็น ให้ทุกท่านได้ถ่ายภาพความประทับใจเก็บไว้ และเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกซึ ่งเป็น

สัญลักษณ์รูปภูเขาไฟฟูจิในหลากหลายบรรยากาศได้อีกด้วยอิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการถ่ายรูปและ

ซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย จากนั้นสัมผัสวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวญี่ปุ่น นั่นก็คือ การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น 

(Sado) โดยการชงชาตามแบบญี่ปุ่นนั้น มีขั้นตอนมากมาย เริ่มตั้งแต่การชงชา การรับชา และการดื่มชา 

ทุกขั้นตอนนั้นล้วนมีพิธี รายละเอียดที่บรรจงและสวยงามเป็นอย่างมาก พิธีชงชานี้ ไม่ใช่แค่รับชมอย่าง

เดียว ยังเปิดโอกาสให้ท่านได้มีส่วนร่วมในพิธีการชงชานี้อีกด้วย และจากนั้นให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อของที่

ระลึกตามอัธยาศัย 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)  

จากนั้นเดินทางสู ่กรุงโตเกียว จากนั้นนำท่านเดินทางไป ย่านโอไดบะ (Odaiba) คือเกาะที่สร้างขึ้นไว้เป็น

แหล่งช้อปปิ้ง และแหล่งบันเทิงต่างๆ ในอ่าวโตเกียว ได้รับการปรับปรุงให้มีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมในช่วง

หลังของปี 1990 นอกจากมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามตั้งอยู่มากมายแล้ว แต่ก็ยังคงความเป็นธรรมชาติไว้

ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่สีเขียว ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า (DiverCity Tokyo Plaza) เป็นห้าง

ดังอีกห้างหนึ่ง ที่อยู่บนเกาะ โอไดบะ จุดเด่นของห้างนี้ก็คือ หุ่นยนต์กันดั้ม ขนาดเท่าของจริง ซึ่งมีขนาด

ใหญ่มาก ในบริเวณห้าง ก็จะมีร้านค้าสำหรับคอกันดั้ม อย่างเช่น กันดั้มคาเฟ่ (Gundam Cafe) และถ้า

อยากเข้าไปดูนิทรรศกาลกันดั้ม ก็ต้องไปที่ กันดั้มฟรอนท์ (Gundam Front) ซึ่งอยู่ในบริเวณห้าง ไดเวอร์

ซิตี้ จากนั้นเดินทางสู่เมืองอิบารากิ นำท่านเข้าสู่ที่พัก 

ค่ำ         อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย 

ที่พัก Okura Frontier Hotel Tsukuba Epochal หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน   

วันที่สี่  เมืองอิบารากิ – เมืองนิกโก้ - สวนสนุกเอโดะ วันเดอร์แลนด์ – ทะเลสาบชูเซนจิ – วัดนาริตะซัง - อิออ

นมอลล์ 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

จากนั้นเดินทางสู่ นิกโก้ (Nikko) มีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องความสวยงามของวัดและศาลเจ้าต่างๆที่ได้รับการ

ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจาก UNESCO นำท่านย้อนยุค ไปสมัยเอโดะ ณ สวนสนุก เอโดะ วันเดอร์แลนด์ 

(Edo Wonderland) สวนสนุกในธีมประวัติศาสตร์สมัยเอโดะ ภายในดินแดนแห่งนี้เต็มไปด้วยนินจา และ

เหล่าซามูไรเดินกันขวักไขว่อยู่ท่ามกลางอาคารบ้านเรือนแบบสมัยก่อน ขบวนแห่หญิงคณิกาโออิรันอัน



 

 

หรูหราสง่างาม ผ่านถนนสายต่างๆ ที่เปี่ยมด้วยบรรยากาศเก่าแก่ราวกับได้ย้อนเวลากลับไปสู่สมัยเอโดะเลย

ทีเดียว นักท่องเที่ยวยังสามารถแต่งกายย้อนยุคแบบสมัยเอโดะและสนุกสนานกับการถ่ายรูปเล่นได้ด้วย  

เที่ยง อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 

นำท่านสู่ ทะเลสาบชูเซนจิ (Lake Chuzenji) ทะเลสาบแห่งนี้นี ่จะตั้งอยู ่บริเวณฐานภูเขาไฟนันไต 

นักท่องเที่ยวสามารถเดินป่าไปรอบๆ ทะเลสาบชูเซนจิ เพื่อเพลิดเพลินไปกับธรรมชาติที่งดงามทะเลสาบ

แห่งนี้เกิดจากการระเบิดเมื่อประมาณ 20,000 ปีที่ผ่าน ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงกลางถึงปลายเดือนตุลาคมจะ

สวยงามมาก เป็นพิเศษด้วยทัศนียภาพของสีสันของต้นไม้และภูเขา แม้แต่ในช่วงฤดูร้อนก็มีอากาศที่เย็น

สบายไม่ได้ร้อนเหมือนที่อื่นๆ เนื่องจากเป็นพื้นที่สูง 1,269 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล อิสระให้ท่านสูด

อากาศบริสุทธิ์และพักผ่อนตามอัธยาศัย เดินทางสู่เมืองนาริตะ นำท่านสู่ วัดนาริตะซัง (Naritasan) เป็น

วัดพุทธเก่าแก่ ขนาดใหญ่ ที่มีชื่อเสียงมากของเมืองนาริตะ สร้างขึ้นในปี 940 ตั้งอยู่ไม่ไกลจากสนามบิน

นานาชาตินาริตะ ภายในวัดมีอาคารที่หลากหลายตั้งอยู่ในบริเวณที่กว้างขวาง เช่น ห้องโถงหลัก เจดีย์ 3 

ชั้นสไตล์ Tahoto มีชื่อว่า Great Pagoda of Peace นอกจากนี้ยังมีสวนญี่ปุ่น และสวนยุโรปอีกด้วย นำ

ท่านช้อปปิ ้งต่อที่ อิออน มอลล์ (Aeon Narita Mall) ห้างสรรพสินค้าที ่นิยมในหมู ่นักท่องเที ่ยว

ชาวต่างชาติ เนื่องจากต้ังอยู่ใกล้กับสนามบินนานาชาตินาริตะ ภายในตกแต่งในรูปแบบที่ทันสมัยสไตล์ญี่ปุ่น 

มีร้านค้าที่หลากหลายมากกว่า 150 ร้านจำหน่ายสินค้าแฟชั่น อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบ้าน 

นอกจากนี้ยังมีร้านเสื้อผ้าแฟชั่นมากมาย เช่น MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, Capcom games 

arcade และซุปเปอร์มาร์เกตขนาดใหญ่ เป็นต้น  

ค่ำ         อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย 

ที่พัก   NARITA HEDISTAR HOTEL หรือเทียบเท่า 

 



 

 

วันที่ห้า  สนามบินนาริตะ – สนามบิน ดอนเมือง 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

09.15 น.   ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เอ็กซ ์เที่ยวบินที่ XJ601 

13.45 น.     เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

**สายการบินมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง** 

สำหรบัลูกค้าท่านที่ไมเ่อาตั๋วเครื่องบิน  หกัค่าตั๋วออก 7,000 บาท จากราคาทัวร ์

 
* ท่านใดมีไฟล์ทบนิภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บรษิัทฯทราบในวันจองทัวร์ * 

** ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตวัท่านเอง

 ** 

 



 

 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ :  รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สาย

การบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การบริการของรถบัสนำเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น 

สามารถให้บริการวันละ 10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม 

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตาม

สถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

อัตราค่าบริการรวม 

✓ ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน  

✓ ค่ารถโค้ชปรับอากาศ  

✓ โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)  

✓ ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ    

✓ ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ   

✓ ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม)์ 

✓ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ใน

ห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากทางญี่ปุ่นได้ประกาศ

ยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยสำหรับผู้ที่ประสงค์พำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศให้ยื่นวีซ่าตามเดิม ผู้เดินทางจะต้องจ่ายเพิ่ม 2,000 บาท สำหรับการยื่นร้อง

ขอวีซ่า 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน 

× ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว 

× ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์อำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 

× ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 1,500 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน 

 



 

 

เดินทางขึ้นต่ำ 34 ท่าน หากต่ำกว่ากำหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่ม

เพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ

งดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอ่ืนต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า  

 

เงื่อนไขการจอง และ การชำระเงิน  : 

 มัดจำท่านละ 15,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกค้าทำการจองก่อนวันเดินทาง

ภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน  

 ส่วนที่เหลือ ชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน 

• หากไม่ชำระมัดจำตามที่กำหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู ่

• หากชำระไม่ครบตามจำนวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเง่ือนไข 

• เมื่อท่านชำระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้

ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว 

• หากชำระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งสำเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางแฟกซ์ 

• ส่งรายชื่อสำรองที่นั่ง ผู้เดินทางต้องส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ชื่อพร้อมยืนยันว่า

ต้องการเดินทางท่องเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // [หากไม่ส่งสำเนาหนังสือเดินทาง 

(Passport) มาให้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการ

สะกดชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบินทั้งสิ้น 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป และเหลือหน้ากระดาษอย่างต่ำ 2 

หน้าหากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 

เงื่อนไขยกเลิกการจอง : 

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน ได้เงินคืนทั้งหมด 

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29-15 วัน ได้เงินคืน 70 เปอร์เซ็นของค่าทัวร์ทั้งหมด 

• ยกเลิกหลัง 14 วัน ไม่ได้ค่าทัวร์คืน  

• กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก

โดยตรง หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบิน พิเศษเช่น 



 

 

EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสิทธิ์ ไม่มีการคืนเงินทุกกรณี ทั้งมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด 

เนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ 

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่
ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยัน
การมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น* ดังต่อไปนี้ 

1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯจัดการให้) 

2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตร
เครดิต เป็นต้น) 

3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทจัดการให้) 

4. กำหนดการเดินทางระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯ จัดการให้) 

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (สำหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า) 

1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน  

2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทำในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมายและเข้าข่ายคุณสมบัติการพำนักระยะสั้น 

3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพำนักไม่เกิน 15 วัน 

4. เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และ
ไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ 

 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่าน

ลูกค้าและบริษัท 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 30 ท่าน  

2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุด
งาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน , เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  

6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด  



 

 

7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ
เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอด
บุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และ
ไม่สามารถรับประกันได ้  

9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการ
เดินทาง มิฉะนั้นบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  

10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่าน้ัน 

11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เน่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทาง
ไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุก
ประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสาร
เดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ  

12. กรณีต้องการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิใน
การจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเดี่ยว โดยไม่ค่าใช้จ่ายเพิ่ม  

13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ่น หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจทำให้เวลา
ในการท่องเที่ยวและ ช้อปปิ้งแต่ละสถานที่น้อยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซึ่ง
อาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครั้งที่ต้องเร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม 

14. บริการน้ำดื่มท่านวันละ 1ขวด ต่อคนต่อวันเริ่มในวันที่ 2 ของการเดินทาง ถึงวันที่ 3 ของการเดินทาง รวมจำนวน 2 
ขวด 

15. การบริการของรถบัสนำเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ  10 ชั่วโมง ในวันนั้นๆ มิ
อาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวัน
เดินทางนัน้ๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ใบจองทัวร์  / BOOKING FORM 

รายการทัวร์.................................................................................. วันเดินทาง........................................ 

ชื่อผู้ติดต่อ (ผู้จอง) .................................................................. โทร...................................................... 

จำนวนผู้เดินทางทั้งหมด.................คน   (ผู้ใหญ่................ท่าน / เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี..............ท่าน) 

จำนวนห้องพักที่ใช้ทั้งหมด.............ห้อง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 

 
รายชื่อผู้เดนิทาง (กรุณากรอกชื่อไทยและอังกฤษอย่างถูกต้องตามหนงัสือเดนิทาง เรียงตามห้องพัก) 

 

หมายเหตุ กรุณาแจ้งความประสงค์อ่ืนตามที่ท่านต้องการ อาทิเช่น 

อาหาร   ไม่ทานเนื้อวัว  ไม่ทานเนื้อหมู  ไม่ทานสัตว์ปีก  ทานมังสาวิรัต 

รายละเอียดอ่ืนๆ .................................................................................................................................. 

ลำดับ ชื่อ-นามสกลุ (ภาษาไทย) ชื่อ-นามสกลุ(ภาษาอังกฤษ) วันเกิด (ว/ด/ป) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    



 

 

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

 
 

ข้าพเจ้ารับทราบเงื่อนไขในรายการทัวร์เรยีบร้อยแล้ว 
 
 

ลงชื่อ.............................................................ผู้จอง 
 

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


