
   

 

 

 

 

 

 

TOKYO FUJI 5D3N  
ซุปตาร ์มว่งชมพวูวว 2 

กําหนดการเดนิทางเดอืนพฤษภาคม 2562 

 

โดยสายการบนิแอรเ์อเซยี เอ็กซ ์แอรไ์ลน ์(XJ) 
เที8ยวญี8ปุ่ น ชว่งทุง่ดอกไม ้ละลานตาชมพสูดใสของดอกพงิคม์อส 



   

 

 

 

 

 

 

เพลดิเพลนิใจกบัสมีว่ง ของ ดอกวสิทเีรยี ณ ศาลเจา้คะเมอโิดะเท็นจนิ 
ขึCนภเูขาไฟฟจูชิ ัCน 5 สญัลกัษณ์ของประเทศญี8ปุ่ น 

เยี8ยมชม หมูบ่า้นนํ Cาใส โอชโินะฮกัไก  
นมสัการสิ8งศกัดิFสทิธิF วดัอาซากสุะ แวะถา่ยรปูกบัโตเกยีวสกายทร ี

ชอ้ปปิC งจใุจ ชนิจกูแุละโอไดบะ  
พเิศษ ฟรเีดย ์1 วนั เลอืกซืCอทวัรเ์สรมิ โตเกยีว ดสินยีแ์ลนด ์หรอื ชอ้ปปิC งเต็มวนั 

อาบนํCาแรธ่รรมชาต ิFREE WIFI ON BUS 
มนํี Cาดื8มบรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดี8ยว จํานวน 

07-11 พฤษภาคม 2562 21,888.- 7,900.- 34+1 
08-12 พฤษภาคม 2562 19,888.- 7,900.- 34+1 
09-13 พฤษภาคม 2562 20,888.- 7,900.- 34+1 
10-14 พฤษภาคม 2562 20,888.- 7,900.- 34+1 
11-15 พฤษภาคม 2562 20,888.- 7,900.- 34+1 
12-16 พฤษภาคม 2562 19,888.- 7,900.- 34+1 
13-17 พฤษภาคม 2562 19,888.- 7,900.- 34+1 
14-18 พฤษภาคม 2562 19,888.- 7,900.- 34+1 
16-20 พฤษภาคม 2562 21,888.- 7,900.- 34+1 
17-21 พฤษภาคม 2562 21,888.- 7,900.- 34+1 
18-22 พฤษภาคม 2562 20,888.- 7,900.- 34+1 
20-24 พฤษภาคม 2562 19,888.- 7,900.- 34+1 
21-25 พฤษภาคม 2562 19,888.- 7,900.- 34+1 
22-26 พฤษภาคม 2562 20,888.- 7,900.- 34+1 
23-27 พฤษภาคม 2562 20,888.- 7,900.- 34+1 
24-28 พฤษภาคม 2562 21,888.- 7,900.- 34+1 
25-29 พฤษภาคม 2562 21,888.- 7,900.- 34+1 
26-30 พฤษภาคม 2562 20,888.- 7,900.- 34+1 
27-30 พฤษภาคม 2562 19,888.- 7,900.- 34+1 

28 พฤษภาคม-01 มถินุายน 2562 19,888.- 7,900.- 34+1 
29 พฤษภาคม-02 มถินุายน 2562 21,888.- 7,900.- 34+1 
30 พฤษภาคม-03 มถินุายน 2562 21,888.- 7,900.- 34+1 
31 พฤษภาคม-04 มถินุายน 2562 21,888.- 7,900.- 34+1 
** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนื8องจากเป็นราคาพเิศษ / Infant เด็กอายตุํ8ากวา่ 2 ปี ราคา 7,900.-** 

 ราคานีCไมร่วมคา่ทปิไกดท์า่นละ 1,500 บาท/ทรปิ** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 

 

 

 

 

 
 

วนัแรก      กรงุเทพ   สนามบนิดอนเมอืง  

20.30 น. พรอ้มกนัที สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ชั �น 3 อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอร ์สายการบนิ 
AIR ASIA X เจา้หนา้ทีของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกในการเชค็อนิ 

23.45 น. เหริฟ้าสู ่เมอืงนารติะ ประเทศญีปุ่ น โดยเทียวบนิที XJ600 

สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครือง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ทีนัง จัดทีนังแบบ 3-3-3  (นํ�าหนักกระเป๋า 20 กก./ทา่น 
หากตอ้งการซื�อนํ�าหนักเพิม ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย)  

บรกิารอาหารและเครื8องดื8มบนเครื8อง 

 
 

วนัที8สอง   สนามบนินารติะ – วดัอาซากุสะ – ผา่นชมโตเกยีวสกาย ทร ี- ชมดอกวสิทเีรยี ณ ศาลเจา้คะเมอิ
โดะเท็นจนิ – หมูบ่า้นโอชโินะฮกัไก - ออนเช็นธรรมชาต ิ 

 

08.00 น. เดินทางถึง สนามบนินารติะ ประเทศญี8ปุ่ น นําท่านผ่านขั �นตอนการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 
เรยีบรอ้ยแลว้ (เวลาที8ญี8ปุ่ น เร็วกวา่เมอืงไทย 2 ช ั8วโมง กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพือความสะดวกใน
การนัดหมายเวลา) ***สําคญัมาก!! ประเทศญี8ปุ่ นไมอ่นุญาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก เนืCอสตัว ์พชื 
ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั 

นําท่านเดนิทางสูเ่มอืง เมอืงโตเกยีว นําท่านนมสัการเจา้แมก่วนอมิทองคํา ณ วดัอาซากสุะ วัดทีไดช้ือวา่
เป็นวัดทีมคีวามศักดิFสทิธิF และไดรั้บความเคารพนับถอืมากทีสดุแห่งหนึงในกรุงโตเกยีว ภายในประดษิฐาน
องคเ์จา้แมก่วนอมิทองคําทีศักดิFสทิธิF ขนาด 5.5 เซนตเิมตร ซึงมกัจะมผีูค้นมากราบไหวข้อพรเพือความเป็น
สริมิงคลตลอดทั �งปี ประกอบกับภายในวัดยังเป็นทีตั �งของโคมไฟยักษ์ทีมขีนาดใหญ่ทีสดุในโลกดว้ยความ
สงู 4.5 เมตร ซึงแขวนหอ้ยอยู ่ณ ประตทูางเขา้ทีอยูด่า้นหนา้สดุของวดั ทีมชี ือวา่ “ประตฟู้าคํารณ” และถนน
จากประตูเขา้สู่ตัววหิารทีประดษิฐานเจา้แม่กวนอมิทองคํา มชีือว่า ถนนนากามเิซะ ซึงเป็นทีตั �งของรา้น
คา้ขายของทีระลกึพื�นเมอืงตา่งๆ มากมาย อาท ิขนมนานาชนดิ ของเลน่ รองเทา้ พวงกญุแจทีระลกึ ฯลฯ ให ้
ทุกท่านไดเ้ลอืกซื�อเป็นของฝากของทีระลกึอสิระ และท่านสามารถเดนิไปถ่ายรูปคู่กับหอคอยทีสงูทีสุดใน



   

 

 

 

 

 

 

โลก แลนดม์ารก์แหง่ใหมข่องกรุงโตเกยีว ณ รมิแมนํ่�าสมุดิะ หอคอยโตเกยีวสกาย ทร ี(Tokyo Sky 
tree) (ไมร่วมคา่ขึCนหอคอย) หอส่งสัญญาณโทรคมนาคมทีสูงทีสุดในโลก เปิดใหบ้รกิารเมือวันที 22 
พฤษภาคม 2555 โดยหอนี�มคีวามสูง 634 เมตร สามารถทําลายสถติคิวามสูงของหอกวางตุง้ ในมณฑล
กว่างโจว ซึงมคีวามสูง 600 เมตร และหอซเีอ็น ทาวเวอร ์ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มคีวามสงู 553 
เมตร ทวิทัศนข์อง “หอคอยโตเกยีวสกายทร”ี ทีบรรจเุทคโนโลยแีนวหนา้สดุสามารถมองเห็นไดจ้ากละแวก
วัดอาซะกซุา่ทีเต็มไปดว้ยกลินอายแบบเมอืงเกา่ของเอะโดะ 

 เที8ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

 นําท่านชม ศาลเจา้คะเมอโิดะเท็นจนิ (Kameido Tenjin  Shrine) เป็นสถานทีชมดอกวสิทเีรียยอด
นยิมในโตเกยีว ภาพสะพานไทโคะบาชคิูก่บัดอกวสิทเีรยีสมีว่ง เป็นภาพทีสวยงามในแบบฉบบัของญีปุ่ นโดย
แท ้จากสะพานแห่งนี�สามารถถ่ายรูปทีระลกึโดยมโีตเกยีวสกายทรีสูงตระหง่านอยู่เบื�องหลัง และในชว่ง
ปลายเดือนเมษายนของทุกปี จะมีการจัดงาน เทศกาลชมดอกวสิทเีรยี (Wisteria Festival) ซึง
นอกจากจะมกีารจัดแสดงไฟไลทอ์ัพในตอนกลางคนืแลว้ ยังจะไดเ้พลดิเพลนิไปกับการชมิของอร่อยทีมา
ออกรา้นภายในงานมากมายอกีดว้ย (ดอกไมจ้ะบานมากหรอืนอ้ยท ัCงนีCข ึCนอยูก่บัสภาพอากาศ)  

 

 จากนั�นเดนิทางสู่ หมูบ่า้นโอชโินะฮกัไก (Oshino Hakkai) ในชว่งฤดูใบไมเ้ปลียนสเีป็นจุดท่องเทียว
สําคัญอกีสถานทีหนึง โดยมวีวิภูเขาไฟฟจูสิขีาวตัดกับพื�นหลังสฟ้ีา และใบไมเ้ปลียนส ีสเีหลอืง แดง สม้ 
เป็นภาพทีสวยงามมาก โอชโินะฮักไกเป็นหมูบ่า้นเล็กๆ ประกอบดว้ยบอ่นํ�า 8 บอ่ในโอชโินะ ตั �งอยูร่ะหว่าง
ทะเลสาบคาวากจูโิกะ กับทะเลสาบยามานาคาโกะ บอ่นํ�าทั �ง 8 นี�เป็นนํ�าจากหมิะทีละลายในชว่งฤดูรอ้น ที
ไหลมาจากทางลาดใกล ้ๆ ภูเขาไฟฟูจผิ่านหนิลาวาทีมรีูพรุนอายุกว่า 80 ปี ทําใหนํ้�าใสสะอาดเป็นพเิศษ 
นอกจากนี�ยังมรีา้นอาหาร รา้นจําหน่ายของทีระลกึ และซุม้รอบๆบ่อ ทีขายทั �งผัก ขนมหวาน ผักดอง งาน
ฝีมอื และผลติภณัฑท์อ้งถินอืนๆ อสิระใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัการถา่ยรปูและซื�อของทีระลกึตาม  

คํ8า บรกิารอาหารคํ8า ณ ภตัตาคาร ของโรงแรม (2)  

พกัที8 FUJI SUN RESORT HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดบีวกนั   

จากน ัCนใหท้่านไดผ้่อนคลายกบัการ แช่นํ Cาแร่ออนเซ็นธรรมชาต ิเชื8อว่าถา้ไดแ้ช่นํ Cาแร่แลว้ จะทําใหผ้วิพรรณ
สวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขี ึCน 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที8สาม   ภูเขาไฟฟูจ ิ- พธิชีงชาญี8ปุ่ น - ชมทุง่ดอกพงิคม์อส - โตเกยีว - ชอ้ปปิC งชนิจูกุ – ชอ้ปปิC งโอไดบะ
และไดเวอร ์ซติ ีC 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นําทา่นเดนิทางสู ่ภเูขาไฟฟูจ ิทีมคีวามสงูเหนอืจากระดับนํ�าทะเล 3,776 เมตร ภเูขาทีมชี ือเสยีงเป็นทีรูจั้ก
ไปทัวโลกในเรืองความสวยงามทีธรรมชาตไิดม้อบมาใหอ้ย่างลงตัว และยังถอืว่าเป็นสัญลักษณ์หนึงของ
ประเทศญีปุ่ น ทั �งยงัเป็นจดุมุง่หมายของนักทอ่งเทียวตา่งชาตทิีมาเยอืนญีปุ่ นตลอดทกุฤดกูาล นําทา่นขึCนสู่
ช ัCนที8 5 ของภเูขาไฟฟจู ิ(ขอสงวนสทิธิFไมข่ ึCน ในกรณีที8อากาศไมเ่อืCออํานวย หรอื ทางขึCนปิด) ทีทุก
ทา่นจะไดเ้ห็นถงึความสวยงามของตัวภเูขาและววิโดยรอบของภเูขาไฟฟจู ิและสมัผัสกบัความหนาวเย็น ให ้
ทกุทา่นไดถ้า่ยภาพความประทับใจเก็บไว ้และเลอืกซื�อสนิคา้ของทีระลกึซึงเป็นสญัลักษณ์รปูภเูขาไฟฟจูใิน
หลากหลายบรรยากาศไดอ้กีดว้ยอสิระใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับการถ่ายรูปและซื�อของทีระลกึตามอธัยาศัย 
จากนั�นสมัผัสวัฒนธรรมดั �งเดมิของชาวญีปุ่ น นันก็คอื การเรยีนพธิชีงชาญี8ปุ่ น (Sado) โดยการชงชาตาม
แบบญีปุ่ นนั�น มีขั �นตอนมากมาย เริมตั �งแต่การชงชา การรับชา และการดืมชา ทุกขั �นตอนนั�นลว้นมพีธิี 



   

 

 

 

 

 

 

รายละเอยีดทีบรรจงและสวยงามเป็นอยา่งมาก พธิชีงชานี� ไมใ่ชแ่ค่รับชมอยา่งเดยีว ยังเปิดโอกาสใหท้่าน
ไดม้สีว่นรว่มในพธิกีารชงชานี�อกีดว้ย และจากนั�นใหท้า่นไดอ้สิระเลอืกซื�อของทีระลกึตามอธัยาศัย  

เที8ยง อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

 นําท่านชม ทุ่งดอกพงิคม์อส ในช่วงฤดูใบไมผ้ลดิอกไมจ้ะบานและหนา้ตาดูคลา้ยกับดอกซากุระ 
ส่วนในฤดูอืนจะมใีบสเีขยีวแทนดูคลา้ยตน้หญา้ คําว่าชบิะ หมายถงึตน้หญา้ ดังนั�นจงึเรยีกกันวา่ 
ชบิะซากุระ (Shibazakura) แปลวา่ ซากุระตน้หญา้ นําท่านเดนิชมตน้ชบิะซากรุะทีมอียูอ่ยูนั่บ
แสนตน้ ปลกูอยูบ่รเิวณรอบภเูขาฟจู ิซึงมจํีานวนมากทีสดุในภาคคันโต ดเูหมอืนพรมหลากส ีทั�งสี
ขาว สชีมพู และสแีดงซึงสขีองดอกจะเขม้ขึ�นตามอายุทีปลกู ใหท้่านไดส้ัมผัสและเก็บภาพความ
ประทับใจตามอัธยาศัย (ดอกพงิคม์อสจะบานหรอืไมน่ ัCน ท ัCงนีCข ึCนอยูก่บัสภาพอากาศ)  **ขอ
สงวนสทิธิF ปรับไปสวนดอกไมฮ้านาโนะมโิยโกะ แทน ในกรณี ดอกพงิคม์อส ไมบ่าน  

จากนั�นเดนิทางกลับสูก่รุงโตเกยีว นําท่านสู ่ยา่นชอ้ปปิC งชนิจุกุ ใหท้่านอสิระและเพลดิเพลนิกับการชอ้ป
ปิ�งสนิคา้มากมายและ เครืองใช ้ไฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูปดจิติอล นาฬกิา เครืองเล่นเกมส ์หรอืสนิคา้ทีจะเอาใจ
คุณผูห้ญงิดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เสื�อผา้ แบรนดเ์นม เสื�อผา้แฟชันสําหรับวัยรุ่น เครืองสําอางยีหอ้ดังของ
ญีปุ่ นไมว่่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอืนๆ อกีมากมาย จากนั�นชอ้ปปิ�งกันต่อ ณ ยา่น
โอไดบะ (Odaiba) เกาะทีสรา้งขึ�นไวเ้ป็นแหล่งชอ้ปปิ�งและแหล่งบันเทงิต่างๆ ในอ่าวโตเกยีว ไดรั้บการ
ปรับปรุงใหม้ีชือเสียงและเป็นทีนิยมในช่วงหลังของปี 1990 นอกจากมีสถาปัตยกรรมทีสวยงามตั �งอยู่
มากมายแลว้ แต่ก็ยังคงความเป็นธรรมชาตไิวด้ว้ยความอดุมสมบรูณ์ของพื�นทีสเีขยีว ไดเวอรซ์ติ ีC โตเกยีว 
พลาซา่ (DiverCity Tokyo Plaza) เป็นหา้งดังอกีหา้งหนึง ทีอยูบ่นเกาะ โอไดบะ จดุเดน่ของหา้งนี�ก็คอื 
หุ่นยนตก์นัด ัCม ขนาดเท่าของจริง ซึงมีขนาดใหญ่มาก ในบริเวณหา้ง ก็จะมีรา้นคา้สําหรับคอกันดั �ม 
อย่างเช่น กนัด ัCมคาเฟ่ (Gundam Cafe) และถา้อยากเขา้ไปดูนิทรรศกาลกันดั �ม ก็ตอ้งไปที กนัด ัCม
ฟรอนท ์(Gundam Front) ซึงอยูใ่นบรเิวณหา้ง ไดรเวอรซ์ติี�                                                                                                                             

คํ8า         อสิระรบัประทานอาหารคํ8าตามอธัยาศยั 

ที8พกั  NARITA HEDISTAR HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที8ส ี8  อสิระชอ้ปปิC งตามอธัยาศยั หรอื เลอืกซืCอทวัรเ์สรมิโตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

***อสิระทอ่งเที8ยวเต็มวนั*** ไมม่รีถบสัใหบ้รกิาร แตม่ไีกดแ์นะนําการเดนิทางใหท้า่น 

 ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูการเดนิทางจากไกด ์เพือความสะดวกในการเดนิทาง หรอืชอ้ปปิ�งใน
ยา่นการคา้อนัทันสมยัของมหานครโตเกยีวศนูยร์วมวัยรุน่แหลง่ชอ้บปิ�งชือดัง  

แนะนําสถานที8ทอ่งเที8ยวในโตเกยีว (ไมร่วมคา่เดนิทาง หรอืคา่ต ัxวรถไฟ) 

• ยา่นฮาราจูกุ ท่านจะไดพ้บกับการแต่งตัวทีเป็นเอกลักษณ์ แหวกแนว ตามสไตลว์ัยรุ่นญีปุ่ น การแต่งกาย
เลยีนแบบคาแรคเตอรก์ารต์นูตา่งๆ  

• โอโมเตะซนัโด รา้น Kiddyland ศนูยร์วมของเลน่หลากหลาย น่ารัก และแปลกๆ เหมาะสําหรับเป็นของฝาก
เด็กเล็ก เด็กโต ตุ๊กตาบลายด ์สนูปปี�  คติตี� คาแรคเตอร่ต่างๆ หรอื เกมส ์ของเด็กเล่นทีหลากหลายใหท้า่น
ไดเ้ลอืกชมเลอืกซื�อหาอยา่งจใุจ  

• ชบิยูา่ ยา่นวัยรุน่ชือดังอกีแหง่ของมหานครโตเกยีวทา่นจะไดต้ืนตาตืนใจกบัแฟชันทันสมยัของหนุ่มสาวชาว
แดนปลาดบิจากรา้นคา้มากมาย มากกว่า 100 รา้นคา้ และ “ตกึ 109” ตกึชือดังทีเป็นสัญลักษณ์ของยา่น
นั�น  

• สวนอุเอโนะ (Ueno Park) เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ของโตเกียว จุดชมซากุระยอดนิยมของ
กรงุโตเกยีว 

• ตลาดอะเมโยโกะ (Ameyoko Market) ตลาดทีคกึคักเกือบตลอดเวลาตั �งอยู่ระหว่างสถานีอุเอโนะ 
(Ueno Station) และสถานีโอคาชมิาช ิ(Okachimachi Station) สนิคา้หลากหลายชนดิทั �ง ของสด ของใช ้



   

 

 

 

 

 

 

เครืองสําอาง กระเป๋า รองเทา้ เสื�อผา้ทั �งของญีปุ่ น และของนําเขา้ทีสว่นใหญจ่ะมรีาคาถกูกวา่ในหา้งบางรา้น
อาจจะตอ่ราคาเพิมไดอ้กี อาหารทะเล ผลไม ้ผักสด รา้นขนมและของกนิเลน่  

 

 

หรอืเลอืกซืCอทวัรเ์สรมิ โตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์สวนสนุกทีมนัีกท่องเทียวตอ่ปีเกอืบ 20 ลา้นคนต่อ ซึงมาก
ทีสดุในประเทศญีปุ่ น และมากเป็นอนัดับ 2 ของโลก สรา้งขึ�นโดยบรษัิทผลติภาพยนตรก์ารต์นูวอลทด์สินยี ์
เปิดใหบ้รกิารในปี 1983 ซึงเป็นสวนสนุกดสินยีแ์ลนดแ์หง่แรกทีสรา้งขึ�นนอกประเทศสหรัฐอเมรกิา ประกอบ
ดว้ยธมีหลกั 7 ธมี โดยตกแตง่ตามฤดกูาล และมกีารเดนิขบวนพาเหรดทีสนุกสนาน (ราคาไมร่วมคา่เขา้ 
ราคาประมาณ 3,000 บาท/ทา่น) 

� World Bazaar 
� Tomorrowland 
� Toontown 
� Fantasyland 
� Critter Country 
� Westernland 
� Adventureland  

คํ8า         อสิระรบัประทานอาหารคํ8าตามอธัยาศยั 

ที8พกั   NARITA HEDISTAR HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที8หา้  สนามบนินารติะ – สนามบนิ ดอนเมอืง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

09.15 น.   ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี เอ็กซ ์เที8ยวบนิที8 XJ601 

13.45 น.     เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

**สายการบนิมบีรกิารอาหารและเครื8องดื8มบนเครื8อง** 

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



   

 

 

 

 

 

 

สําหรบัลกูคา้ทา่นที8ไมเ่อาต ัxวเครื8องบนิ  หกัคา่ต ัxวออก 6,000 บาท จากราคาทวัร ์
 
 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัCงนีCเพื8อประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

 
บรษิทัขอสงวนสทิธิF :  รายการทวัรส์ามารถเปลี8ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื8องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, 
สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบสันําเที8ยวญี8ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศ
ญี8ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ั8วโมง มอิาจเพิ8มเวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตาม



   

 

 

 

 

 

 

ความเหมาะสม ท ัCงนีCข ึCนอยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัCนๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิFในการปรบัเปลี8ยนเวลา
ทอ่งเที8ยวตามสถานที8ในโปรแกรมการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารรวม 
� คา่ตัpวเครืองบนิไป-กลับตามรายการทีระบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีนํ�ามัน  

� คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

� โรงแรมทีพักตามทีระบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

� คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีตา่งๆ ตามรายการทีระบ ุ   

� คา่อาหาร ตามรายการทีระบ ุ  

� คา่เบี�ยประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทียว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือนไขตามกรรมธรรม)์ 

 

อตัราคา่บรกิารนีCไมร่วม 
× คา่ใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครืองดืม คา่ซักรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้ง

และคา่พาหนะตา่งๆ ทีมไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายืนรอ้งขอวซีา่อกีครั �ง (เนืองจากทางญีปุ่ นไดป้ระกาศยกเวน้การ
ยืนวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่ นใหก้บัคนไทยสําหรับผูท้ีประสงคพํ์านักระยะสั �นในประเทศญีปุ่ นไมเ่กนิ 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญีปุ่ นประกาศใหย้ืนวซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิม 2,000 บาท สําหรับการยืนรอ้งขอวี
ซา่ 

× คา่ธรรมเนียมในกรณีทีกระเป๋าสมัภาระทีมนํี�าหนักเกนิกวา่ทีสายการบนินั�นๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน 

× คา่ภาษีนํ�ามัน ทีสายการบนิเรยีกเก็บเพิม ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัpวเครืองบนิไปแลว้ 

× คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน และหัวหนา้ทัวรอํ์านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

× ภาษีมลูคา่เพิม 7 % และภาษีหัก ณ ทีจา่ย 3 % 

 

เดนิทางขึCนตํ8า 34 ทา่น หากตํากวา่กําหนด กรุ๊ปจะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีีจะชําระคา่บรกิารเพิม
เพือใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิFในการ
งดออกเดนิทางและเลือนการเดนิทางไปในวันอืนตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  
 

เงื8อนไขการจอง และ การชําระเงนิ  : 

� มดัจําทา่นละ 15,000 บาท ภายหลังจากทีทา่นสง่เอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลกูคา้ทําการจองกอ่นวันเดนิทางภายใน 
20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิFในการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจํานวน  

� สว่นทีเหลอื ชําระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

• หากไมชํ่าระมัดจําตามทีกําหนด ขออนุญาตตัดทีนังใหล้กูคา้ทา่นอืนทีรออยู ่

• หากชําระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไมม่เีงือนไข 

• เมือทา่นชําระเงนิไมว่า่จะทั �งหมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือนไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไดร้ะบไุว ้
ทั �งหมดนี�แลว้ 

• หากชําระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สําเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุื8อพนกังานขายมาทางแฟกซ ์



   

 

 

 

 

 

 

• ส่งรายชื8อสํารองที8น ั8ง ผูเ้ดนิทางตอ้งส่งสําเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ื8อพรอ้มยนืยนัว่า
ตอ้งการเดนิทางทอ่งเที8ยวทรปิใด, วนัที8ใด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่สําเนาหนงัสอืเดนิทาง 
(Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิFไม่รบัผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการ
สะกดชื8อ-นามสกลุ และอื8นๆ เพื8อใชใ้นการจองต ัxวเครื8องบนิท ัCงส ิCน 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึ�นไป และเหลอืหนา้กระดาษอยา่งตํา 2 
หนา้หากไมม่ันใจโปรดสอบถาม 
 

 

เงื8อนไขยกเลกิการจอง : 

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนั ไดเ้งนิคนืท ัCงหมด 

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 29-15 วนั ไดเ้งนิคนื 70 เปอรเ์ซ็นของคา่ทวัรท์ ัCงหมด 

• ยกเลกิหลงั 14 วนั ไมไ่ดค้า่ทวัรค์นื  

• กรุป๊ท ี8เดนิทางชว่งวนัหยดุหรอืเทศกาลที8ตอ้งการนัตมีดัจาํกบัสายการบนิ หรอืกรุป๊ท ี8มกีารการนัตคีา่มดัจําที8พกั
โดยตรง หรอืโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเที8ยวบนิ พเิศษเชน่ 
EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสทิธิF ไมม่กีารคนืเงนิทกุกรณี ท ัCงมดัจํา หรอืคา่ทวัรท์ ัCงหมด 
เนื8องจากคา่ต ัxวเป็นการเหมาจา่ยในเที8ยวบนิน ัCนๆ 

หมายเหต ุกรณีทีกองตรวจคนเขา้เมอืงทั �งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีระบไุว ้
ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิFทีจะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทั �งสิ�น รวมถงึ เมือทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ 
ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิF ไมอ่าจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและ
เงนิมดัจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั �งสิ�น 

 
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี8ปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ี8ประสงคจ์ะพํานกัระยะส ัCนในประเทศญี8ปุ่ นไมเ่กนิ 15 วนั ไม่
ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื8อการทอ่งเที8ยว เยี8ยมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยื8นเอกสารในข ัCนตอนการตรวจเขา้เมอืง เพื8อ
ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี8ปุ่ น* ดงัตอ่ไปนีC 

1. ตัpวเครืองบนิขาออกจากประเทศญีปุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2. สิงทียืนยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอาจเกดิขึ�นในระหว่างทีพํานักในประเทศญีปุ่ นได ้(เช่น เงนิสด บัตร
เครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ ทีอยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพํานักในประเทศญีปุ่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งทีพํานักในประเทศญีปุ่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี8ปุ่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญี8ปุ่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมตํ่ากวา่ 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ทีจะกระทําในประเทศญีปุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิงทีขัดตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพํานักระยะสั �น 

3. ในขั �นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไมม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไมเ่ขา้
ขา่ยคณุสมบตัทิีจะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

 

หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัCงหมดกอ่นทําการจอง เพื8อความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั
ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิFท ี8จะเลื8อนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึCนในกรณีที8มผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิFการเก็บคา่นํ�ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม หากสายการบนิมกีารปรับขึ�นกอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิFในการเปลียนเทียวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนืองจากสาเหตตุา่งๆ  



   

 

 

 

 

 

 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, 
การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนําสิงของผดิกฎหมาย ซึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกดิสิงของสญูหาย อันเนืองเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม 
และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทียวเอง  

6. เมือท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรทั์ �งหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรับเงือนไขขอ้ตกลง
ตา่งๆ ทั �งหมด  

7. รายการนี�เป็นเพยีงขอ้เสนอทีตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครั �งหนึง หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมทีพักในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึงอาจจะปรับเปลียนตามทีระบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรืองหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี / ปลอดบหุรีได ้
โดยอาจจะขอเปลียนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพัก ทั �งนี�ข ึ�นอยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถ
รับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างนอ้ย 7 วนัก่อนการ
เดนิทาง มฉิะนั�นบรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทั �งสิ�นแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั�น 

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผูเ้ดนิทางไม่
ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศใน
รายการทอ่งเทียว อนัเนืองมาจากการกระทําทีสอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการจัด
หอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดียว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิม  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของญีปุ่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลาในการ
ทอ่งเทียวและ ชอ้ปปิ�งแตล่ะสถานทีนอ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา ซึงอาจจะขอ
ความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครั �งทีตอ้งเรง่รบี เพือใหไ้ดท้อ่งเทียวตามโปรแกรม 

14. บรกิารนํ�าดืมทา่นวันละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วันเริมในวันที 2 ของการเดนิทาง ถงึวันที 3 ของการเดนิทาง รวมจาํนวน 2 ขวด 

15. การบรกิารของรถบัสนําเทียวญีปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัวโมง ในวันนั�นๆ มอิาจเพิม
เวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่ับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนั�นๆ
เป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิFในการปรับเปลียนเวลาทอ่งเทียวตามสถานทีในโปรแกรมการเดนิทาง 

 

 


