
  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

TOKYO FUJI NIKKO 5D3N  
ซุปตาร ์ซามไูร Autumn 

กาํหนดการเดนิทางเดอืนตลุาคม-พฤศจกิายน 62 

 
โดยสายการบนิแอรเ์อเซยี เอ็กซ ์แอรไ์ลน ์(XJ) 

ขึ=นภเูขาไฟฟจูชิ ั=น 5 สญัลกัษณข์องประเทศญีFปุ่ น 
เพลดิเพลนิใจกบัอโุมงคใ์บเมเปิ= ล ณ คาวากจูโิกะ 

นมสัการสิFงศกัดิJสทิธิJ วดัอาซากสุะ แวะถา่ยรปูกบัโตเกยีวสกายทร ี



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

ชอ้ปปิ= งจใุจ ชนิจกู ุโอไดบะ และออิอนนารติะ 
พเิศษ เยอืนสวนสนกุเอโดะ วนัเดอรแ์ลนด ์ณ เมอืงนกิโก ้

ชมใบไมเ้ปลีFยนส ีณ ทะเลสาบชูเซนจ ิ

บฟุเฟ่ตข์าป ูอาบนํ =าแรธ่รรมชาต ิFREE WIFI ON BUS 
มนํี =าดืFมบรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

วนัเดนิทาง อณุหภมู ิ  ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีFยว 

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

02-06 ตลุาคม 2562 18°C - 22°C 
 

26,888.- 7,900.- 

03-07 ตลุาคม 2562 18°C - 22°C 
 

26,888.- 7,900.- 

04-08 ตลุาคม 2562 18°C - 22°C 
 

26,888.- 7,900.- 

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

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

07-11 ตลุาคม 2562 16°C - 22°C 
 

26,888.- 7,900.- 

08-12 ตลุาคม 2562 16°C - 22°C 
 

26,888.- 7,900.- 

09-13 ตลุาคม 2562 16°C - 22°C 
 

26,888.- 7,900.- 

10-14 ตลุาคม 2562 16°C - 22°C 
 

26,888.- 7,900.- 

12-16 ตลุาคม 2562 16°C - 22°C 
 

26,888.- 7,900.- 

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

14-18 ตลุาคม 2562 15°C - 21°C 
 

26,888.- 7,900.- 

15-19 ตลุาคม 2562 15°C - 21°C 
 

26,888.- 7,900.- 

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

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

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

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

20-24 ตลุาคม 2562 14°C - 20°C 
 

26,888.- 7,900.- 

21-25 ตลุาคม 2562 14°C - 20°C 
 

26,888.- 7,900.- 

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

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

24-28 ตลุาคม 2562 14°C - 19°C 
 

26,888.- 7,900.- 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

+

สภาพอากาศเป็นเพยีงการพยากรณ ์อาจมกีารเปลีFยนแปลงได ้ควรเช็คในใบนดัหมายอกีคร ั=ง+ 

25-29 ตลุาคม 2562 13°C - 19°C 
 

26,888.- 7,900.- 

26-30 ตลุาคม 2562 13°C - 19°C 
 

26,888.- 7,900.- 

27-31 ตลุาคม 2562 13°C - 19°C 
 

26,888.- 7,900.- 

28 ตลุาคม-01 พฤศจกิายน 2562 13°C - 19°C 
 

26,888.- 7,900.- 

29 ตลุาคม-02 พฤศจกิายน 2562 12°C - 18°C 
 

26,888.- 7,900.- 

30 ตลุาคม-03 พฤศจกิายน 2562 12°C - 18°C 
 

26,888.- 7,900.- 

31 ตลุาคม-04 พฤศจกิายน 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.- 

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.- 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

** 

ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนืFองจากเป็นราคาพเิศษ / Infant เด็กอายตุํFากวา่ 2 ปี ราคา 7,900.-** 
 ราคานี=ไมร่วมคา่ทปิไกดท์า่นละ 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)  

บรกิารอาหารและเครืFองดืFมบนเครืFอง 

วนัทีFสอง   สนามบนินารติะ – วดัอาซากุสะ – ผา่นชมโตเกยีวสกาย ทร ี– ชอ้ปปิ= งชนิจูกุ - อุโมงคใ์บเมเปิ= ล - 
ออนเช็นธรรมชาต ิ 

08.00 น. เดินทางถึง สนามบนินารติะ ประเทศญีFปุ่ น นําท่านผ่านขั �นตอนการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 
เรยีบรอ้ยแลว้ (เวลาทีFญีFปุ่ น เร็วกวา่เมอืงไทย 2 ช ัFวโมง กรณุาปรับนาฬกิาของทา่นเพือความสะดวกในการนัดหมายเวลา) 
***สําคญัมาก!! ประเทศญีFปุ่ นไมอ่นุญาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก เนื=อสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน
มโีทษปรบัและจบั 

นําท่านเดนิทางสูเ่มอืง เมอืงโตเกยีว นําท่านนมัสการเจา้แม่กวนอมิทองคํา ณ วดัอาซากสุะ (Asakusa Temple) วัดที
ไดช้ือวา่เป็นวัดทีมคีวามศักดิFสทิธิF และไดรั้บความเคารพนับถอืมากทีสดุแหง่หนึงในกรุงโตเกยีว ภายในประดษิฐานองคเ์จา้

22-26 พฤศจกิายน 2562 8°C - 15°C 
 

26,888.- 7,900.- 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

แม่กวนอมิทองคําทีศักดิFสทิธิF ขนาด 5.5 เซนตเิมตร ซึงมักจะมผีูค้นมากราบไหวข้อพรเพือความเป็นสริมิงคลตลอดทั�งปี 
ประกอบกับภายในวัดยังเป็นทีตั �งของโคมไฟยักษ์ทีมีขนาดใหญ่ทีสุดในโลกดว้ยความสูง 4.5 เมตร ซึงแขวนหอ้ยอยู่ ณ 
ประตทูางเขา้ทีอยูด่า้นหนา้สดุของวัด ทีมชีือวา่ “ประตฟู้าคํารณ” และถนนจากประตเูขา้สูต่ัววหิารทีประดษิฐานเจา้แมก่วนอิ
มทองคํา มชีือวา่ ถนนนากามเิซะ ซึงเป็นทีตั �งของรา้นคา้ขายของทีระลกึพื�นเมอืงตา่งๆ มากมาย อาท ิขนมนานาชนดิ ของ
เลน่ รองเทา้ พวงกญุแจทีระลกึ ฯลฯ ใหท้กุท่านไดเ้ลอืกซื�อเป็นของฝากของทีระลกึอสิระ และท่านสามารถเดนิไปถ่ายรูปคู่
กบัหอคอยทีสงูทีสดุในโลก แลนดม์ารก์แหง่ใหมข่องกรงุโตเกยีว ณ รมิแมนํ่�าสมุดิะ หอคอยโตเกยีวสกาย ทร ี(Tokyo 
Sky tree) (ไมร่วมคา่ขึ=นหอคอย) หอสง่สัญญาณโทรคมนาคมทีสงูทีสดุในโลก เปิดใหบ้รกิารเมือวันที 22 พฤษภาคม 
2555 โดยหอนี�มคีวามสูง 634 เมตร สามารถทําลายสถติคิวามสงูของหอกวางตุง้ ในมณฑลกว่างโจว ซึงมคีวามสงู 600 
เมตร และหอซเีอ็น ทาวเวอร ์ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มคีวามสงู 553 เมตร ทวิทัศนข์อง “หอคอยโตเกยีวสกายทร”ี ที
บรรจเุทคโนโลยแีนวหนา้สดุสามารถมองเห็นไดจ้ากละแวกวัดอาซะกซุา่ทีเต็มไปดว้ยกลินอายแบบเมอืงเกา่ของเอะโดะ 

 เทีFยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

ชอ้ปปิ�ง ยา่นชอ้ปปิ= งชนิจุกุ ใหท้่านอสิระและเพลดิเพลนิกับการชอ้ปปิ�งสนิคา้มากมายทั�งเครืองใช ้ไฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูป
ดจิติอล นาฬกิา เครืองเล่นเกมส ์หรอืสนิคา้ทีจะเอาใจคุณผูห้ญงิดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เสื�อผา้ แบรนดเ์นม เสื�อผา้แฟชัน
สําหรับวัยรุ่น เครืองสําอางยีหอ้ดังของญีปุ่ นไมว่า่จะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอืนๆ อกีมากมาย เดนิทาง
สูเ่มอืงยามานาช ินําทา่นสู ่อโุมงคใ์บเมเปิ= ล (Momiji Kairo) จดุชมใบไมเ้ปลียนทีสวยงามบรเิวณทะเลสาบคาวากชูโิกะ 
ตน้เมเปิ�ลทีข ึ�นอยูทั่ �ง 2 ฝังของคลองนํ�าจะเปลียนสทัี �งสม้และแดง ใบทีแหง้แลว้ก็จะรว่งหลน่ลงทีคลอง ทําใหทั้ �งดา้นบนและ
ดา้นล่างเต็มไปดว้ยใบเมเปิ�ล จงึดเูหมอืนกับเป็นอโุมงคใ์บเมเปิ�ล ในตอนกลางคนืจะมไีฟ illumination เปิดประดับยาวตาม
ทางเดนิไปตลอดแนวอกีดว้ย (หมายเหต ุเทศกาล Fuji Kawaguchiko Autumn Leaves Festival จะจดัขึ=นในชว่ง
ราวๆ กลางเดอืนพฤศจกิายนของทกุปี และสําหรบัปี 2019 ยงัไมป่ระกาศออกมาอยา่งแนช่ดั) 

คํFา บรกิารอาหารคํFา ณ ภตัตาคาร ของโรงแรม (2) พเิศษ!! อ ิFมอรอ่ยกบั บฟุเฟ่ตข์าป ู 

พกัทีF FUJI SUN RESORT HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดบีวกนั   

จากน ั=นใหท้า่นไดผ้่อนคลายกบัการ แช่นํ =าแร่ออนเซ็นธรรมชาต ิเชืFอว่าถา้ไดแ้ช่นํ =าแร่แลว้ จะทําใหผ้วิพรรณ
สวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขี ึ=น 

วนัทีFสาม   ภเูขาไฟฟจู ิ– พธิชีงชาญีFปุ่ น - โตเกยีว - ชอ้ปปิ= งโอไดบะและไดเวอร ์ซติ ี= – เมอืงอบิาราก ิ

เชา้     

 รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

นําทา่นเดนิทางสู ่ภูเขาไฟฟูจ ิ(Mount Fuji 5th) ทีมคีวามสงูเหนอืจากระดับนํ�าทะเล 3,776 เมตร ภเูขาทีมชีือเสยีงเป็นที
รูจั้กไปทัวโลกในเรืองความสวยงามทีธรรมชาตไิดม้อบมาใหอ้ย่างลงตัว และยังถอืว่าเป็นสัญลักษณ์หนึงของประเทศญีปุ่ น 
ทั �งยังเป็นจดุมุง่หมายของนักทอ่งเทียวตา่งชาตทิีมาเยอืนญีปุ่ นตลอดทกุฤดกูาล นําทา่นขึ=นสูช่ ั=นทีF 5 ของภเูขาไฟฟจู ิ(ขอ
สงวนสทิธิJไมข่ ึ=น ในกรณีทีFอากาศไมเ่อื=ออํานวย หรอื ทางขึ=นปิด) ทีทกุทา่นจะไดเ้ห็นถงึความสวยงามของตัวภเูขาและ
ววิโดยรอบของภูเขาไฟฟจู ิและสัมผัสกับความหนาวเย็น ใหทุ้กท่านไดถ้่ายภาพความประทับใจเก็บไว ้และเลอืกซื�อสนิคา้
ของทีระลกึซึงเป็นสญัลักษณ์รปูภเูขาไฟฟจูใินหลากหลายบรรยากาศไดอ้กีดว้ยอสิระใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัการถา่ยรปูและ
ซื�อของทีระลกึตามอัธยาศัย จากนั�นสัมผัสวัฒนธรรมดั �งเดมิของชาวญีปุ่ น นันก็คอื การเรยีนพธิชีงชาญีFปุ่ น (Sado) โดย
การชงชาตามแบบญีปุ่ นนั�น มีขั �นตอนมากมาย เริมตั �งแต่การชงชา การรับชา และการดืมชา ทุกขั �นตอนนั�นลว้นมีพิธี 
รายละเอยีดทีบรรจงและสวยงามเป็นอยา่งมาก พธิชีงชานี� ไมใ่ชแ่ครั่บชมอยา่งเดยีว ยังเปิดโอกาสใหท้า่นไดม้สีว่นรว่มในพธิี
การชงชานี�อกีดว้ย และจากนั�นใหท้า่นไดอ้สิระเลอืกซื�อของทีระลกึตามอธัยาศัย 

เทีFยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4)  

จากนั�นเดนิทางสู ่กรงุโตเกยีว จากนั�นนําทา่นเดนิทางไป ยา่นโอไดบะ (Odaiba) คอืเกาะทีสรา้งขึ�นไวเ้ป็นแหลง่ชอ้ปปิ�ง 
และแหล่งบันเทงิต่างๆ ในอ่าวโตเกยีว ไดรั้บการปรับปรุงใหม้ชีือเสยีงและเป็นทีนิยมในชว่งหลังของปี 1990 นอกจากมี
สถาปัตยกรรมทีสวยงามตั �งอยูม่ากมายแลว้ แตก่็ยังคงความเป็นธรรมชาตไิวด้ว้ยความอดุมสมบรูณ์ของพื�นทีสเีขยีว ไดเวอร์
ซติ ี= โตเกยีว พลาซ่า (DiverCity Tokyo Plaza) เป็นหา้งดังอกีหา้งหนึง ทีอยู่บนเกาะ โอไดบะ จุดเด่นของหา้งนี�ก็คอื 
หุน่ยนตก์นัด ั=ม ขนาดเทา่ของจรงิ ซึงมขีนาดใหญม่าก ในบรเิวณหา้ง ก็จะมรีา้นคา้สําหรับคอกันดั �ม อยา่งเชน่ กนัด ั=มคาเฟ่ 
(Gundam Cafe) และถา้อยากเขา้ไปดนูทิรรศกาลกันดั �ม ก็ตอ้งไปที กนัด ั=มฟรอนท ์(Gundam Front) ซึงอยูใ่นบรเิวณหา้ง 
ไดเวอรซ์ติี� จากนั�นเดนิทางสูเ่มอืงอบิาราก ินําทา่นเขา้สูท่ีพัก 

คํFา         อสิระรบัประทานอาหารคํFาตามอธัยาศยั 

ทีFพกั Okura Frontier Hotel Tsukuba Epochal หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั   

วนัทีFส ีF  เมอืงอบิาราก ิ– เมอืงนกิโก ้- สวนสนุกเอโดะ วนัเดอรแ์ลนด ์– ทะเลสาบชูเซนจ ิ– วดันารติะซงั - อ ิ
ออนมอลล ์

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

จากนั�นเดนิทางสู ่นกิโก ้(Nikko) มชีือเสยีงโดง่ดังในเรืองความสวยงามของวัดและศาลเจา้ตา่งๆทีไดรั้บการขึ�นทะเบยีนเป็น
มรดกโลกจาก UNESCO นําท่านยอ้นยุค ไปสมัยเอโดะ ณ สวนสนุก เอโดะ วนัเดอรแ์ลนด ์(Edo Wonderland) สวน
สนุกในธมีประวัตศิาสตรส์มัยเอโดะ ภายในดนิแดนแห่งนี�เต็มไปดว้ยนินจา และเหล่าซามูไรเดนิกันขวักไขว่อยู่ท่ามกลาง
อาคารบา้นเรือนแบบสมัยก่อน ขบวนแห่หญงิคณิกาโออรัินอันหรูหราสง่างาม ผ่านถนนสายต่างๆ ทีเปี ยมดว้ยบรรยากาศ
เก่าแก่ราวกับไดย้อ้นเวลากลับไปสู่สมัยเอโดะเลยทีเดียว นักท่องเทียวยังสามารถแต่งกายยอ้นยุคแบบสมัยเอโดะและ
สนุกสนานกบัการถา่ยรปูเลน่ไดด้ว้ย  

เทีFยง อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

นําทา่นสู ่ทะเลสาบชูเซนจ ิ(Lake Chuzenji) ทะเลสาบแหง่นี�นีจะตั �งอยูบ่รเิวณฐานภเูขาไฟนันไต นักทอ่งเทียวสามารถ
เดนิป่าไปรอบๆ ทะเลสาบชเูซนจ ิเพือเพลดิเพลนิไปกับธรรมชาตทิีงดงามทะเลสาบแห่งนี�เกดิจากการระเบดิเมือประมาณ 
20,000 ปีทีผา่น ในชว่งฤดใูบไมร้ว่งกลางถงึปลายเดอืนตลุาคมจะสวยงามมาก เป็นพเิศษดว้ยทัศนียภาพของสสีนัของตน้ไม ้
และภูเขา แมแ้ต่ในช่วงฤดูรอ้นก็มีอากาศทีเย็นสบายไม่ไดร้อ้นเหมือนทีอืนๆ เนืองจากเป็นพื�นทีสูง 1,269 เมตรเหนือ
ระดับนํ�าทะเล อสิระใหท้่านสูดอากาศบรสิุทธิFและพักผ่อนตามอัธยาศัย เดนิทางสู่เมอืงนารติะ นําท่านสู่ วดันารติะซงั 
(Naritasan) เป็นวัดพุทธเกา่แก ่ขนาดใหญ ่ทีมชีือเสยีงมากของเมอืงนารติะ สรา้งขึ�นในปี 940 ตั �งอยูไ่มไ่กลจากสนามบนิ
นานาชาตนิารติะ ภายในวัดมอีาคารทีหลากหลายตั �งอยูใ่นบรเิวณทีกวา้งขวาง เชน่ หอ้งโถงหลัก เจดยี ์3 ชั �นสไตล ์Tahoto 
มชีือวา่ Great Pagoda of Peace นอกจากนี�ยังมสีวนญีปุ่ น และสวนยโุรปอกีดว้ย นําทา่นชอ้ปปิ�งตอ่ที ออิอน มอลล ์(Aeon 
Narita Mall) หา้งสรรพสนิคา้ทีนิยมในหมู่นักท่องเทียวชาวต่างชาต ิเนืองจากตั �งอยู่ใกลก้ับสนามบนินานาชาตนิารติะ 
ภายในตกแตง่ในรูปแบบทีทันสมัยสไตลญ์ีปุ่ น มรีา้นคา้ทีหลากหลายมากกวา่ 150 รา้นจําหน่ายสนิคา้แฟชัน อาหารสดใหม่ 
และอุปกรณ์ภายในบา้น นอกจากนี�ยังมีรา้นเสื�อผา้แฟชันมากมาย เช่น MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, Capcom 
games arcade และซปุเปอรม์ารเ์กตขนาดใหญ ่เป็นตน้  



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

คํFา         อสิระรบัประทานอาหารคํFาตามอธัยาศยั 

ทีFพกั   NARITA HEDISTAR HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีFหา้  สนามบนินารติะ – สนามบนิ ดอนเมอืง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

09.15 น.   ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี เอ็กซ ์เทีFยวบนิทีF XJ601 

13.45 น.     เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

**สายการบนิมบีรกิารอาหารและเครืFองดืFมบนเครืFอง** 
 

สําหรบัลกูคา้ทา่นทีFไมเ่อาต ั}วเครืFองบนิ  หกัคา่ต ั}วออก 7,000 บาท จากราคาทวัร ์
 
 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ั=งนี=เพืFอประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 
บรษิทัขอสงวนสทิธิJ :  รายการทวัรส์ามารถเปลีFยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนืFองจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, 
สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบสันําเทีFยวญีFปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศ
ญีFปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ัFวโมง มอิาจเพิFมเวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตาม
ความเหมาะสม ท ั=งนี=ข ึ=นอยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ั=นๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิJในการปรบัเปลีFยนเวลา
ทอ่งเทีFยวตามสถานทีFในโปรแกรมการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารรวม 
� คา่ตัwวเครืองบนิไป-กลบัตามรายการทีระบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีนํ�ามนั  

� คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

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



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

� คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีตา่งๆ ตามรายการทีระบ ุ   

� คา่อาหาร ตามรายการทีระบ ุ  

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

� ภาษีมลูคา่เพิม 7 % และภาษีหกั ณ ทีจา่ย 3 % 

 
 
 
 

อตัราคา่บรกิารนี=ไมร่วม 
× คา่ใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครืองดืม ค่าซกัรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้ง

และคา่พาหนะตา่งๆ ทีมไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายืนรอ้งขอวซีา่อกีครั �ง (เนืองจากทางญีปุ่ นไดป้ระกาศยกเวน้การ
ยืนวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่ นใหก้บัคนไทยสําหรับผูท้ีประสงคพํ์านักระยะสั �นในประเทศญีปุ่ นไมเ่กนิ 15 วนั) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญีปุ่ นประกาศใหย้ืนวซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิม 2,000 บาท สําหรับการยืนรอ้งขอวี
ซา่ 

× คา่ธรรมเนยีมในกรณีทีกระเป๋าสมัภาระทีมนํี�าหนักเกนิกวา่ทีสายการบนินั�นๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน 

× คา่ภาษีนํ�ามนั ทีสายการบนิเรยีกเก็บเพิม ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัwวเครืองบนิไปแลว้ 

× คา่มคัคเุทศกท์อ้งถิน และหวัหนา้ทวัรอํ์านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

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

 

เดนิทางขึ=นตํFา 34 ทา่น หากตํากวา่กําหนด กรุ๊ปจะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีีจะชาํระคา่บรกิารเพิม
เพือใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิFในการ
งดออกเดนิทางและเลือนการเดนิทางไปในวันอืนตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  
 

เง ืFอนไขการจอง และ การชําระเงนิ  : 

� มดัจําทา่นละ 15,000 บาท ภายหลังจากทีท่านสง่เอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ทําการจองกอ่นวันเดนิทาง
ภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิFในการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจํานวน  

� สว่นทีเหลอื ชาํระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

• หากไมช่าํระมัดจําตามทีกําหนด ขออนุญาตตัดทีนังใหล้กูคา้ทา่นอืนทีรออยู ่

• หากชาํระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไมม่เีงือนไข 

• เมือทา่นชําระเงนิไมว่า่จะทั �งหมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือนไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีได ้
ระบไุวทั้ �งหมดนี�แลว้ 

• หากชําระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สําเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุืFอพนกังานขายมาทางแฟกซ ์

• สง่รายชืFอสํารองทีFน ัFง ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สําเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ืFอพรอ้มยนืยนั
วา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีFยวทรปิใด, วนัทีFใด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่สําเนาหนงัสอื
เดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิJไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายอนัเกดิจากความ
ผดิพลาดจากการสะกดชืFอ-นามสกลุ และอืFนๆ เพืFอใชใ้นการจองต ั}วเครืFองบนิท ั=งส ิ=น 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

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

 

เง ืFอนไขยกเลกิการจอง : 

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนั ไดเ้งนิคนืท ั=งหมด 

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 29-15 วนั ไดเ้งนิคนื 70 เปอรเ์ซ็นของคา่ทวัรท์ ั=งหมด 

• ยกเลกิหลงั 14 วนั ไมไ่ดค้า่ทวัรค์นื  

• กรุป๊ทีFเดนิทางชว่งวนัหยดุหรอืเทศกาลทีFตอ้งการนัตมีดัจํากบัสายการบนิ หรอืกรุป๊ทีFมกีารการนัตคีา่มดัจําทีF

พกัโดยตรง หรอืโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีFยวบนิ 

พเิศษเชน่ EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสทิธิJ ไมม่กีารคนืเงนิทกุกรณี ท ั=งมดัจํา หรอื

คา่ทวัรท์ ั=งหมด เนืFองจากคา่ต ั}วเป็นการเหมาจา่ยในเทีFยวบนิน ั=นๆ 

 
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีFปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีFประสงคจ์ะพํานกัระยะส ั=นในประเทศญีFปุ่ นไมเ่กนิ 15 วนั ไม่
ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พืFอการทอ่งเทีFยว เยีFยมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืFนเอกสารในข ั=นตอนการตรวจเขา้เมอืง เพืFอ
ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีFปุ่ น* ดงัตอ่ไปนี= 

1. ตัwวเครืองบนิขาออกจากประเทศญีปุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

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

3. ชือ ทีอยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพํานักในประเทศญีปุ่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งทีพํานักในประเทศญีปุ่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีFปุ่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญีFปุ่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมตํ่ากวา่ 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ทีจะกระทําในประเทศญีปุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิงทีขดัตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพํานักระยะสั �น 

3. ในขั �นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วนั 

4. เป็นผูท้ีไมม่ปีระวตักิารถกูสง่ตวักลับจากประเทศญีปุ่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไมเ่ขา้
ขา่ยคณุสมบตัทิีจะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

 

หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ั=งหมดกอ่นทาํการจอง เพืFอความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั
ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิJท ีFจะเลืFอนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึ=นในกรณีทีFมผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิFการเก็บคา่นํ�ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม หากสายการบนิมกีารปรับขึ�นกอ่นวนัเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิFในการเปลียนเทียวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนืองจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, 
การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนําสิงของผดิกฎหมาย ซึงอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

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

6. เมือท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืค่าทัวรท์ั �งหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือนไขขอ้ตกลง
ตา่งๆ ทั �งหมด  

7. รายการนี�เป็นเพยีงขอ้เสนอทีตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครั �งหนึง หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมทีพักในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั 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. มคัคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทั �งสิ�นแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั�น 

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผูเ้ดนิทางไม่
ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการทอ่งเทียว อนัเนืองมาจากการกระทําทีสอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ี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. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของญีปุ่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลาในการ
ทอ่งเทียวและ ชอ้ปปิ�งแตล่ะสถานทีนอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา ซึงอาจจะขอ
ความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครั �งทีตอ้งเรง่รบี เพือใหไ้ดท้อ่งเทียวตามโปรแกรม 

14. บรกิารนํ�าดืมทา่นวนัละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วนัเริมในวนัที 2 ของการเดนิทาง ถงึวนัที 3 ของการเดนิทาง รวมจาํนวน 2 ขวด 

15. การบรกิารของรถบัสนําเทียวญีปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัวโมง ในวันนั�นๆ มอิาจเพิม
เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทั �งนี�ข ึ�นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนั�นๆ
เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิFในการปรับเปลียนเวลาทอ่งเทียวตามสถานทีในโปรแกรมการเดนิทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ชือผูต้ดิตอ่ (ผูจ้อง) .................................................................. โทร...................................................... 

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

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

 
รายชืFอผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชืFอไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

ลาํดบั ชืFอ-นามสกลุ (ภาษาไทย) ชืFอ-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ (ว/ด/ป) 

1    

2    



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 
หมายเหต ุ กรณุาแจง้ความประสงคอ์ืนตามทีทา่นตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร  � ไมท่านเนื�อวัว � ไมท่านเนื�อหม ู � ไมท่านสตัวปี์ก � ทานมังสาวรัิต 

รายละเอยีดอืนๆ .................................................................................................................................. 

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

 
 

ขา้พเจา้รบัทราบเงืFอนไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 
 

ลงชืFอ.............................................................ผูจ้อง 
 

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