
 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOKYO FUJI 4D3N 
ซุปตาร ์ลาเวนเดอร ์ขนมหวาน 

กาํหนดการเดนิทางเดอืนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2561 
 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดยสายการบนิ  AIR ASIA X (XJ) 
เพลดิเพลนิกบัทุง่ดอกลาเวนเดอร ์

สมัผสัความอลงัการของภเูขาไฟฟจู ิสญัลกัษณ์ของประเทศญีEปุ่ น 
เยอืนเมอืงเกา่ ซาวาระ ทีEถูกขนานนามวา่ ลติเต ิGลเอโดะ 
วดัอาซากสุะ ผา่นชมโตเกยีวสกายทร ีชอ้ปปิG งชนิจกูุ 

อาบนํ Gาแรธ่รรมชาต ิดนิเนอรข์าปยูกัษ ์FREE WIFI ON BUS 
มนํี GาดืEมบรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

 

** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนืEองจากเป็นราคาพเิศษ / Infant เด็กอายตุํEากวา่ 2 ปี ราคา 7,900  บาท** 
 ราคานีGไมร่วมคา่ทปิไกดท์า่นละ 1,000 บาท/ทรปิ** 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีEยว บสั 34+1 
28-31 พฤษภาคม 2561 22,888.- 7,900.- 1 

29 พฤษภาคม-01 มถินุายน 2561 22,888.- 7,900.- 1 
30 พฤษภาคม-02 มถินุายน 2561 22,888.- 7,900.- 1 
31 พฤษภาคม-03 มถินุายน 2561 22,888.- 7,900.- 1 

01-04 มถินุายน 2561 22,888.- 7,900.- 1 
02-05 มถินุายน 2561 22,888.- 7,900.- 1 
03-06 มถินุายน 2561 22,888.- 7,900.- 1 
04-07 มถินุายน 2561 19,888.- 7,900.- 1 
05-08 มถินุายน 2561 19,888.- 7,900.- 1 
06-09 มถินุายน 2561 22,888.- 7,900.- 1 
07-10 มถินุายน 2561 22,888.- 7,900.- 1 
08-11 มถินุายน 2561 22,888.- 7,900.- 1 
09-12 มถินุายน 2561 22,888.- 7,900.- 1 
10-13 มถินุายน 2561 22,888.- 7,900.- 1 
11-14 มถินุายน 2561 19,888.- 7,900.- 1 
12-15 มถินุายน 2561 21,888.- 7,900.- 1 
13-16 มถินุายน 2561 22,888.- 7,900.- 1 
14-17 มถินุายน 2561 22,888.- 7,900.- 1 
15-18 มถินุายน 2561 22,888.- 7,900.- 1 
16-19 มถินุายน 2561 22,888.- 7,900.- 1 
17-20 มถินุายน 2561 22,888.- 7,900.- 1 
18-21 มถินุายน 2561 19,888.- 7,900.- 1 
19-22 มถินุายน 2561 21,888.- 7,900.- 1 
20-23 มถินุายน 2561 22,888.- 7,900.- 1 
21-24 มถินุายน 2561 22,888.- 7,900.- 1 
22-25 มถินุายน 2561 22,888.- 7,900.- 1 
23-26 มถินุายน 2561 22,888.- 7,900.- 1 
24-27 มถินุายน 2561 22,888.- 7,900.- 1 
25-28 มถินุายน 2561 22,888.- 7,900.- 1 
26-29 มถินุายน 2561 22,888.- 7,900.- 1 
27-30 มถินุายน 2561 22,888.- 7,900.- 1 

28 มถินุายน-01 กรกฎาคม 2561 22,888.- 7,900.- 1 
29 มถินุายน-02 กรกฎาคม 2561 22,888.- 7,900.- 1 
30 มถินุายน-03 กรกฎาคม 2561 22,888.- 7,900.- 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัแรก      กรงุเทพ   สนามบนิดอนเมอืง – สนามบนินารติะ ประเทศญีEปุ่ น – เมอืงซาวาระ 

02.00 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�าหนักกระเป๋า 20 กก./
ทา่น หากตอ้งการซื�อนํ�าหนักเพิ�ม ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย)  

บรกิารอาหารและเครืEองดืEมบนเครืEอง 

 

05.05 น. เหริฟ้าสู ่เมอืงนารติะ ประเทศญี�ปุ่ น โดยเที�ยวบนิที� XJ602 

13.10 น.   ถงึ เมอืงนารติะ ประเทศญีEปุ่ น หลังจากผา่นขั �นตอนศลุกากรแลว้นําทา่นเดนิทางสูท่ี�พัก (เวลาทีEญีEปุ่ น เร็ว
กวา่เมอืงไทย 2 ช ัEวโมง กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพื�อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***สําคญั
มาก!! ประเทศญีEปุ่ นไมอ่นญุาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก เนืGอสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่า
ฝืนมโีทษปรบัและจบั*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากนั�นนําท่านเดนิทางสู ่เมอืงซาวาระ เป็นเมอืงเล็กๆ ตั �งอยูท่างทศิตะวันออกเฉียงเหนือของเมอืงนารติะ 
เคยเป็นศนูยก์ลางการขนสง่ขา้วในชว่งสมยัเอโดะ บรเิวณใจกลางเมอืงมคีลองตัดผา่น  มชีื�อเรยีกว่า เอโดะ
นอ้ย Little Edo ไดรั้บการรักษาและบูรณะที�อยู่อาศัยแบบดั �งเดมิ รา้นคา้ต่างๆ และคลังสนิคา้จากสมัยเอ
โดะ ระหว่างคลองจะเชื�อมตอ่ดว้ยสะพานหลายแหง่ ไฮไลท ์สะพานจาจา หรอื สะพานโทโยฮาช ิซึ�งจะมนํี�า
ไหลออกมาจากสะพานทั �งสองดา้นคลา้ยนํ�าตก ใกล ้ๆ กบัสะพานจาจา เป็นที�ตั �งของพพิธิภณัฑอ์โินะทาดาทา
กะและบา้นพักอาศัยเดมิของเขา อโินะทาดาทากะ คือผูท้ี�บุกเบกิประเทศญี�ปุ่ น สรา้งแผนที�ที�แม่นยําใน
สมยัโชกนุโทกงุาวะ ภายในพพิธิภณัฑจ์งึจัดแสดงผลงาน และเทคนคิตา่งๆที�ใชใ้นการทํางานของเขา พรอ้ม
คําอธบิายภาษาองักฤษ อสิระใหท้า่นชมเมอืงซาวาระตามอธัยาศัย  

คํEา         อสิระรบัประทานอาหารคํEาตามอธัยาศยั  

ทีEพกั   NARITA KIKUSUI HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีEสอง   วดัอาซากุสะ – โตเกยีว สกายทร ี(จุดถา่ยรูป) - ทุ่งดอกลาเวนเดอร ์- โกเท็มบะ แฟคทอรีE เอา้ท์
เลท 

 เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (1)  

จากนั�นนําท่านเดนิทางสูเ่มอืง เมอืงโตเกยีว นําท่านนมัสการเจา้แมก่วนอมิทองคํา ณ วดัอาซากุสะ วัดที�
ไดช้ื�อว่าเป็นวัดที�มคีวามศักดิNสทิธิN และไดรั้บความเคารพนับถอืมากที�สุดแห่งหนึ�งในกรุงโตเกยีว ภายใน
ประดษิฐานองคเ์จา้แมก่วนอมิทองคําที�ศักดิNสทิธิN ขนาด 5.5 เซนตเิมตร ซึ�งมักจะมผีูค้นมากราบไหวข้อพร
เพื�อความเป็นสริมิงคลตลอดทั �งปี ประกอบกับภายในวัดยังเป็นที�ตั �งของโคมไฟยักษ์ที�มขีนาดใหญ่ที�สดุใน
โลกดว้ยความสงู 4.5 เมตร ซึ�งแขวนหอ้ยอยู ่ณ ประตูทางเขา้ที�อยูด่า้นหนา้สุดของวัด ที�มชี ื�อวา่ “ประตูฟ้า
คํารณ” และถนนจากประตเูขา้สูต่วัวหิารที�ประดษิฐานเจา้แมก่วนอมิทองคํา มชีื�อวา่ ถนนนากามเิซะ ซึ�งเป็น
ที�ตั �งของรา้นคา้ขายของที�ระลกึพื�นเมอืงต่างๆ มากมาย อาท ิขนมนานาชนดิ ของเล่น รองเทา้ พวงกญุแจที�
ระลกึ ฯลฯ ใหท้กุท่านไดเ้ลอืกซื�อเป็นของฝากของที�ระลกึอสิระ และท่านสามารถเดนิไปถา่ยรปูคูก่บัหอคอย
ที�สูงที�สุดในโลก แลนดม์ารก์แห่งใหมข่องกรุงโตเกยีว ณ รมิแม่นํ�าสุมดิะ หอคอยโตเกยีวสกาย ทร ี
(Tokyo Sky tree) (ไม่รวมค่าขึGนหอคอย) หอส่งสัญญาณโทรคมนาคมที�สูงที�สุดในโลก ... เปิด
ใหบ้รกิารเมื�อ  วันที� 22 พฤษภาคม  2555 โดยหอนี�มคีวามสงู 634 เมตร สามารถทําลายสถติคิวามสงูของ
หอกวางตุง้ ในมณฑลกว่างโจว ซึ�งมคีวามสูง 600 เมตร และหอซเีอ็น ทาวเวอร ์ในนครโทรอนโต ของ
แคนาดา มคีวามสูง 553 เมตร ทวิทัศน์ของ หอคอยโตเกยีวสกายทร ีที�บรรจุเทคโนโลยแีนวหนา้สุด
สามารถมองเห็นไดจ้ากละแวกวัดอาซะกซุา่ที�เต็มไปดว้ยกลิ�นอายแบบเมอืงเกา่ของเอะโดะ 

เทีEยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (2) 

 เดนิทางสู่ เทศกาลสมุนไพรและทุ่งดอกลาเวนเดอร ์ (Fujikawaguchiko Herb Festival) ทุ่ง
ดอกไมส้มีว่ง ณ สวนยากซิะกแิละสวนโออชิ ิสวนสวยที�เต็มไปดว้ยดอกลาเวนเดอรเ์ต็มทอ้งทุ่งกวา้ง โดยมี
ฉากหลังเป็นภเูขาไฟฟจูแิละทะเลสาบสนํี�าเงนิเขม้ตดักนัพอดกีบัทุง่ลาเวนเดอรส์มีว่งเขม้สวยงาม !!!ไฮไลท์
ของงานเทศกาลประจําเมอืงอยา่ง งานเทศกาลสมนุไพรหลากชนดิที�ถอืเป็นของขึ�นชื�อประจําเมอืง ภายใน
งานเทศกาลจะมบีธูจําหน่ายผลติภณัฑม์ากมายที�ทําจากสมนุไพรนานาชนดิ รวมไปถงึชาหอมๆ ใหไ้ดช้มิกัน
อยา่งเต็มที� นอกจากนี� ยงัมกีารประกวดจัดสวนสวยและการแสดงดนตรกีลางแจง้ดว้ย อสิระใหท้า่นไดส้มัผัส
และเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย (ดอกลาเวนเดอรจ์ะบานหรอืไม่น ัGน ท ัGงนีGข ึGนอยู่กบัสภาพ
อากาศ)   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดนิทางสู่ โกเท็มบะ แฟคทอรีE เอา้ทเ์ลท ใหท้่านไดช้อ้ปปิ� งอย่างจุใจกับสนิคา้แบรนด์เนมที�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 ฯ ล ฯ  ร อ ง เ ท ้ า แ ฟ ชั� น  HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, 
SKECHERS, HOGAN ฯลฯ หรอืเลอืกซื�อสนิคา้สําหรับคณุหนู AIGLE, BANDAI ASOBI, HAKKA KIDS และ
สนิคา้อื�นๆ อกีมากมาย ไดเ้วลานําทา่นเขา้สูท่ี�พัก 

คํEา บรกิารอาหารคํEา ณ ภตัตาคาร ของโรงแรม เมน ูบฟุเฟตข์าปยูกัษ ์(3) 

พกัทีE Fuji San Resort Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั   

จากน ัGนใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการ แชนํ่ Gาแรอ่อนเซ็นธรรมชาต ิเชืEอวา่ถา้ไดแ้ชนํ่ Gาแรแ่ลว้ จะทําให้
ผวิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขี ึGน 

วนัทีEสาม   ภเูขาไฟฟูจ ิ–พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว – โตเกยีว - ชอ้ปปิG งชนิจกุ ุ- โอไดบะ – ไดเวอรซ์ติ ีG 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

นําทา่นเดนิทางสู ่ภเูขาไฟฟูจ ิที�มคีวามสงูเหนอืจากระดับนํ�าทะเล 3,776 เมตร ภเูขาที�มชี ื�อเสยีงเป็นที�รูจั้ก
ไปทั�วโลกในเรื�องความสวยงามที�ธรรมชาตไิดม้อบมาใหอ้ย่างลงตัว และยังถอืว่าเป็นสัญลักษณ์หนึ�งของ
ประเทศญี�ปุ่ น ทั �งยงัเป็นจดุมุง่หมายของนักทอ่งเที�ยวตา่งชาตทิี�มาเยอืนญี�ปุ่ นตลอดทกุฤดกูาล นําทา่นขึGนสู่
ช ัGนทีE 5 ของภเูขาไฟฟจู ิ(ขอสงวนสทิธิwไมข่ ึGน ในกรณีทีEอากาศไมเ่อืGออํานวย หรอื ทางขึGนปิด) ที�ทุก
ทา่นจะไดเ้ห็นถงึความสวยงามของตัวภเูขาและววิโดยรอบของภเูขาไฟฟจู ิและสมัผัสกบัความหนาวเย็น ให ้
ทกุทา่นไดถ้า่ยภาพความประทับใจเก็บไว ้และเลอืกซื�อสนิคา้ของที�ระลกึซึ�งเป็นสญัลักษณ์รปูภเูขาไฟฟจูใิน
หลากหลายบรรยากาศไดอ้กีดว้ยอสิระใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกบัการถ่ายรูปและซื�อของที�ระลกึตามอัธยาศัย
จากนั�นนําทา่นไปสมัผัสประสบการณ์แปลกใหมท่ี� พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว (Experience Earthquake) 
ที�จําลองเรื�องราวของภเูขาไฟฟจู ิและทา่นจะไดส้มัผัสกบับรรยากาศของการจําลองเหตกุารณ์เรื�องราวตา่งๆ 
เกี�ยวกบัแผ่นดนิไหวที�เกดิขึ�นในประเทศญี�ปุ่ น นําทา่นเดนิทางสู ่มหานครโตเกยีว จากนั�นนําท่านสู ่ยา่นช้
อปปิG งชนิจุกุ ใหท้่านอสิระและเพลดิเพลนิกับการชอ้ปปิ�งสนิคา้มากมายและ เครื�องใช ้ไฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูป
ดจิติอล นาฬกิา เครื�องเล่นเกมส ์หรอืสนิคา้ที�จะเอาใจคุณผูห้ญงิดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เสื�อผา้ แบรนดเ์นม 
เสื�อผา้แฟชั�นสําหรับวัยรุ่น เครื�องสําอางยี�หอ้ดังของญี�ปุ่ นไมว่่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO 
และอื�นๆ อกีมากมาย ทา่นนมสัการเจา้แมก่วนอมิทองคํา 

เทีEยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4)  

 

 

 

 

 

  

    จากนั�นนําท่านสู ่วดันารติะซงั ชนิโชจ ิเป็นวัดพุทธเกา่แก ่ขนาดใหญ่ ที�มชี ื�อเสยีงมากของเมอืงนารติะ 
สรา้งขึ�นในปี 940 ตั �งอยู่ไม่ไกลจากสนามบนินานาชาตนิารติะ ภายในวัดมอีาคารที�หลากหลายตั �งอยู่ใน
บรเิวณที�กวา้งขวาง เช่น หอ้งโถงหลัก เจดีย์ 3 ชั �นสไตล์ Tahoto มีชื�อว่า Great Pagoda of Peace 
นอกจากนี�ยงัมสีวนญี�ปุ่ น 

คํEา         อสิระรบัประทานอาหารคํEาตามอธัยาศยั 

ทีEพกั NARITA KIKUSUI HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีEส ีE  ออิอน มอลล ์- สนามบนินารติะ – สนามบนิ ดอนเมอืง 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

นําท่านเดินทางสู่ อิออน มอลล์ (Aeon Narita Mall) หา้งสรรพสินคา้ที�นิยมในหมู่นักท่องเที�ยว
ชาวตา่งชาต ิเนื�องจากตั �งอยูใ่กลก้บัสนามบนินานาชาตนิารติะ ภายในตกแตง่ในรปูแบบที�ทันสมยัสไตลญ์ี�ปุ่ น 
มีรา้นคา้ที�หลากหลายมากกว่า 150 รา้นจําหน่ายสนิคา้แฟชั�น อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบา้น 
นอกจากนี�ยังมีรา้นเสื�อผา้แฟชั�นมากมาย เช่น MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, Capcom games 
arcade และซปุเปอรม์ารเ์กตขนาดใหญ ่เป็นตน้  

เทีEยง อสิระเลอืกรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

 ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินารติะ 

14.25 น.   ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี เอ็กซ ์เทีEยวบนิทีE XJ603  

 **บรกิารอาหารและเครืEองดืEมบนเครืEอง** 

19.10 น.     เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

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

สําหรบัลกูคา้ทา่นทีEไมเ่อาต ั|วเครืEองบนิ  หกัคา่ต ั|วออก 6,000 บาท จากราคาทวัร ์
 
 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัGงนีGเพืEอประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

บรษิทัขอสงวนสทิธิw :  รายการทวัรส์ามารถเปลีEยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนืEองจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, 
สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบสันําเทีEยวญีEปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศ
ญีEปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ัEวโมง มอิาจเพิEมเวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตาม
ความเหมาะสม ท ัGงนีGข ึGนอยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัGนๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิwในการปรบัเปลีEยนเวลา
ทอ่งเทีEยวตามสถานทีEในโปรแกรมการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารรวม 
� คา่ตัyวเครื�องบนิไป-กลับตามรายการที�ระบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีนํ�ามัน  

� คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

� โรงแรมที�พักตามที�ระบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

� คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามรายการที�ระบ ุ   

� คา่อาหาร ตามรายการที�ระบ ุ  

� คา่เบี�ยประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเที�ยว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื�อนไขตามกรรมธรรม)์ 

 

อตัราคา่บรกิารนีGไมร่วม 
× คา่ใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครื�องดื�ม คา่ซักรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้ง

และคา่พาหนะตา่งๆ ที�มไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายื�นรอ้งขอวซีา่อกีครั �ง (เนื�องจากทางญี�ปุ่ นไดป้ระกาศยกเวน้การ
ยื�นวซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ นใหก้บัคนไทยสําหรับผูท้ี�ประสงคพํ์านักระยะสั �นในประเทศญี�ปุ่ นไมเ่กนิ 15 วัน) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญี�ปุ่ นประกาศใหย้ื�นวซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิ�ม 2,000 บาท สําหรับการยื�นรอ้งขอวี
ซา่ 

× คา่ธรรมเนียมในกรณีที�กระเป๋าสมัภาระที�มนํี�าหนักเกนิกวา่ที�สายการบนินั�นๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน 

× คา่ภาษีนํ�ามัน ที�สายการบนิเรยีกเก็บเพิ�ม ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัyวเครื�องบนิไปแลว้ 

× คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิ�น และหัวหนา้ทัวรอํ์านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,000 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

× ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7 % และภาษีหัก ณ ที�จา่ย 3 % 

 

เดนิทางขึGนตํEา 34 ทา่น หากตํ�ากวา่กําหนด กรุ๊ปจะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีี�จะชําระคา่บรกิารเพิ�ม
เพื�อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีี�จะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิNในการ
งดออกเดนิทางและเลื�อนการเดนิทางไปในวันอื�นตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  
 

เงืEอนไขการจอง และ การชําระเงนิ  : 

� มดัจําทา่นละ 15,000 บาท ภายหลังจากที�ทา่นสง่เอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลกูคา้ทําการจองกอ่นวันเดนิทางภายใน 
20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิNในการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจํานวน  

� สว่นที�เหลอื ชําระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

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

• หากชําระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไมม่เีงื�อนไข 

• เมื�อทา่นชําระเงนิไมว่า่จะทั �งหมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื�อนไขและขอ้ตกลงตา่งๆที�ไดร้ะบไุว ้
ทั �งหมดนี�แลว้ 

• หากชําระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สําเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุืEอพนกังานขายมาทางแฟกซ ์

• ส่งรายชืEอสํารองทีEน ัEง ผูเ้ดนิทางตอ้งส่งสําเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ืEอพรอ้มยนืยนัว่า
ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีEยวทรปิใด, วนัทีEใด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่สําเนาหนงัสอืเดนิทาง 
(Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิwไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการ
สะกดชืEอ-นามสกลุ และอืEนๆ เพืEอใชใ้นการจองต ั|วเครืEองบนิท ัGงส ิGน 

 

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

เง ืEอนไขยกเลกิการจอง : 

เนื�องจากเป็นราคาตัyวเครื�องบนิโปรโมชั�น เมื�อจองทัวรชํ์าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลื�อน ขอคนืเงนิ ไดท้กุกรณี 
และกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงทั �งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที�ระบไุว ้ในรายการ
เดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิNที�จะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทั �งสิ�น รวมถงึ เมื�อทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการ
ใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ�ง หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิN ไมอ่าจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่่า
กรณีใดๆ ทั �งสิ�น 

 
จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีEปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีEประสงคจ์ะพาํนกัระยะส ัGนในประเทศญีEปุ่ นไมเ่กนิ 15 วนั ไม่
ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พืEอการท่องเทีEยว เยีEยมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืEนเอกสารในข ัGนตอนการตรวจเขา้เมอืง เพืEอ
ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีEปุ่ น* ดงัตอ่ไปนีG 

1. ตัyวเครื�องบนิขาออกจากประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2. สิ�งที�ยนืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที�อาจเกดิขึ�นในระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ นได ้(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ 
เป็นตน้) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ชื�อ ที�อยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีEปุ่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญีEปุ่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมตํ่�ากวา่ 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ที�จะกระทําในประเทศญี�ปุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิ�งที�ขัดตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพํานักระยะสั �น 

3. ในขั �นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ี�ไมม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญี�ปุ่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไมเ่ขา้
ขา่ยคณุสมบตัทิี�จะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

 

หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัGงหมดกอ่นทําการจอง เพืEอความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั
ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิwท ีEจะเลืEอนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึGนในกรณีทีEมผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิNการเก็บคา่นํ�ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ�ม หากสายการบนิมกีารปรับขึ�นกอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิNในการเปลี�ยนเที�ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื�องจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, 
การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนําสิ�งของผดิกฎหมาย ซึ�งอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกดิสิ�งของสญูหาย อันเนื�องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม 
และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเที�ยวเอง  

6. เมื�อท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืค่าทัวรทั์ �งหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรับเงื�อนไขขอ้ตกลง
ตา่งๆ ทั �งหมด  

7. รายการนี�เป็นเพียงขอ้เสนอที�ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครั �งหนึ�ง หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมที�พักในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึ�งอาจจะปรับเปลี�ยนตามที�ระบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรื�องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปที�เขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี� / ปลอดบหุรี�ได ้
โดยอาจจะขอเปลี�ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี�พัก ทั �งนี�ข ึ�นอยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถ
รับประกนัได ้  

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

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

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื�องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีที�ผูเ้ดนิทางไม่
ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการทอ่งเที�ยว อนัเนื�องมาจากการกระทําที�สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�น ๆ  

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

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของญี�ปุ่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลาในการ
ทอ่งเที�ยวและ ชอ้ปปิ�งแตล่ะสถานที�นอ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา ซึ�งอาจจะขอ
ความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครั �งที�ตอ้งเรง่รบี เพื�อใหไ้ดท้อ่งเที�ยวตามโปรแกรม 

14. บรกิารนํ�าดื�มทา่นวันละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วันเริ�มในวันที� 2 ของการเดนิทาง ถงึวันที� 3 ของการเดนิทาง รวมจาํนวน 3ขวด 

15. การบรกิารของรถบัสนําเที�ยวญี�ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี�ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชั�วโมง ในวันนั�นๆ มอิาจเพิ�ม
เวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่ับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนั�นๆ
เป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิNในการปรับเปลี�ยนเวลาทอ่งเที�ยวตามสถานที�ในโปรแกรมการเดนิทาง 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

 
รายชืEอผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชืEอไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 
หมายเหต ุ กรณุาแจง้ความประสงคอ์ื�นตามที�ทา่นตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร  � ไมท่านเนื�อวัว � ไมท่านเนื�อหม ู � ไมท่านสตัวปี์ก � ทานมงัสาวรัิต 

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

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

 
 

ขา้พเจา้รบัทราบเงืEอนไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 
 

ลงชืEอ.............................................................ผูจ้อง 
 

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

  

 

 

ลําดบั ชืEอ-นามสกลุ (ภาษาไทย) ชืEอ-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ (ว/ด/ป) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    


