
TOKYO FUJI 5D3N 
ซุปตาร ์ราชนินํี :าแข็ง 

กําหนดการเดนิทางเดอืนมกราคม-มนีาคม 2562 
 

 
โดยสายการบนิ  AIR ASIA X (XJ) 

โตเกยีวเทีVยวทุกวนั ไมม่วีนัอสิระ 
ขอพร ณ วดัอาซากุสะ ผา่นชมโตเกยีวสกายทร ีชอ้ปปิ: งชนิจูกุ 

เลน่สกสุีดมนั กบัลานสก ีฟูจเิท็น สก ีลานสกทีีVมภูีเขาไฟฟูจเิป็นฉากหลงั 
ขึ:นกระเชา้คาจ ิคาจ ิณ ทะเลสาบคาวากูจโิกะ 

ชอ้ปปิ: งออิอน มอลล ์และสกัการะสิVงศกัสทิธิh ณ วดันารติะ 
ชม ยูนคิอรน์ กนัด ั:ม ตวัใหมต่วัใหญ ่แหง่โอไดบะ 



อาบนํ :าแรธ่รรมชาต ิ2 คนื FREE WIFI ON BUS 
พเิศษ!!! บฟุเฟ่ต ์ขาป ู

มนีํ :าดืVมบรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนืVองจากเป็นราคาพเิศษ / Infant เด็กอายุตํVากวา่ 2 ปี ราคา 7,900  บาท** 
 ราคานี:ไมร่วมคา่ทปิไกดท์า่นละ 1,000 บาท/ทรปิ** 

วนัแรก      กรุงเทพฯ   สนามบนิดอนเมอืง – สนามบนินารติะ ประเทศญีVปุ่น 
07.30 น. พรอ้มกันที, สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ชั .น 3 อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคานเ์ตอร ์สาย

การบนิ AIR ASIA X เจา้หนา้ที,ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกในการ
เช็คอนิ 
สายการบิน AIR ASIA X ใชเ้ครื,อง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ที,นั,ง จัดที,นั,งแบบ 3-3-3  
(นํ.าหนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน หากตอ้งการซื.อนํ.าหนักเพิ,ม ตอ้งเสยีค่าใชจ้่าย)  

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

28 มกราคม-01 กุมภาพนัธ ์2562 24,888.- 7,900.- 1 
30 มกราคม-03 กุมภาพนัธ ์2562 24,888.- 7,900.- 1 

04-08 กุมภาพนัธ ์2562 25,888.- 7,900.- 1 
06-10 กุมภาพนัธ ์2562 25,888.- 7,900.- 1 
11-15 กุมภาพนัธ ์2562 25,888.- 7,900.- 1 
13-17 กุมภาพนัธ ์2562 25,888.- 7,900.- 1 
18-22 กุมภาพนัธ ์2562 26,888.- 7,900.- 1 
20-24 กุมภาพนัธ ์2562 25,888.- 7,900.- 1 

25 กุมภาพนัธ-์01 มนีาคม 2562 24,888.- 7,900.- 1 
27 กุมภาพนัธ-์03 มนีาคม 2562 24,888.- 7,900.- 1 

04-08 มนีาคม 2562 25,888.- 7,900.- 1 
06-10 มนีาคม 2562 25,888.- 7,900.- 1 
11-15 มนีาคม 2562 25,888.- 7,900.- 1 
13-17 มนีาคม 2562 25,888.- 7,900.- 1 
18-22 มนีาคม 2562 25,888.- 7,900.- 1 



บรกิารอาหารและเครืVองดืVมบนเครืVอง 

 
11.05 น. เหริฟ้าสู ่เมอืงนารติะ ประเทศญี,ปุ่ น โดยเที,ยวบนิที, XJ606 
19.25 น.   ถงึ เมอืงนารติะ ประเทศญีVปุ่น หลังจากผ่านขั.นตอนศุลกากรแลว้นําท่านเดนิทางสู่ที,พัก (เวลาทีV

ญีVปุ่น เร็วกว่าเมอืงไทย 2 ช ัVวโมง กรุณาปรบันาฬิกาของท่านเพืVอความสะดวกในการนดั
หมายเวลา) ***สําคญัมาก!! ประเทศญีVปุ่นไม่อนุญาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก เนื:อสตัว ์พชื 
ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั*** 

คํVา         อสิระรบัประทานอาหารคํVาตามอธัยาศยั  
ทีVพกั   NARITA HEDISTAR HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

วนัทีVสอง   วดัอาซากุสะ - โตเกยีวสกายทร ี(ถ่ายรูป) - โกเท็มบะ แฟคทอรีV เอา้ทเ์ลท- พพิธิภณัฑ์
หมูบ่า้นอยิาชโินซาโตะ – บุฟเฟ่ตข์าปู + แช่ออนเซ็น 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (1)  

จากนั.นนําท่านเดนิทางสู่เมอืง เมอืงโตเกยีว นําท่านนมัสการเจา้แม่กวนอมิทองคํา ณ วดัอาซากุสะ 
วัดที,ไดช้ื,อว่าเป็นวัดที,มคีวามศักดิeสทิธิe และไดร้ับความเคารพนับถอืมากที,สุดแห่งหนึ,งในกรุงโตเกยีว 
ภายในประดษิฐานองคเ์จา้แม่กวนอมิทองคําที,ศักดิeสทิธิe ขนาด 5.5 เซนตเิมตร ซึ,งมักจะมีผูค้นมา
กราบไหวข้อพรเพื,อความเป็นสริมิงคลตลอดทั .งปี ประกอบกับภายในวัดยังเป็นที,ตั .งของโคมไฟยักษ์ที,
มีขนาดใหญ่ที,สุดในโลกดว้ยความสูง 4.5 เมตร ซึ,งแขวนหอ้ยอยู่ ณ ประตูทางเขา้ที,อยู่ดา้นหนา้สดุ
ของวัด ที,มชีื,อว่า “ประตูฟ้าคํารณ” และถนนจากประตูเขา้สูตั่ววหิารที,ประดษิฐานเจา้แม่กวนอมิทองคํา 
มีชื,อว่า ถนนนากามเิซะ ซึ,งเป็นที,ตั .งของรา้นคา้ขายของที,ระลกึพื.นเมืองต่างๆ มากมาย อาท ิขนม
นานาชนิด ของเล่น รองเทา้ พวงกุญแจที,ระลกึ ฯลฯ ใหทุ้กท่านไดเ้ลือกซื.อเป็นของฝากของที,ระลกึ
อิสระ และท่านสามารถเดินไปถ่ายรูปคู่กับหอคอยที,สูงที,สุดในโลก แลนดม์ารก์แห่งใหม่ของ
กรุงโตเกยีว ณ รมิแม่นํ.าสุมดิะ หอคอยโตเกยีวสกาย ทร ี(Tokyo Sky tree) (ไม่รวมค่าขึ:น
หอคอย) หอส่งสัญญาณโทรคมนาคมที,สูงที,สุดในโลก เปิดใหบ้ริการเมื,อ  วันที, 22 พฤษภาคม  
2555 โดยหอนี.มคีวามสงู 634 เมตร สามารถทําลายสถติคิวามสงูของหอกวางตุง้ ในมณฑลกว่างโจว 
ซึ,งมคีวามสงู 600 เมตร และหอซเีอ็น ทาวเวอร ์ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มคีวามสงู 553 เมตร 
ทวิทัศน์ของ หอคอยโตเกยีวสกายทร ีที,บรรจุเทคโนโลยแีนวหนา้สดุสามารถมองเห็นไดจ้ากละแวก
วัดอาซะกซุา่ที,เต็มไปดว้ยกลิ,นอายแบบเมอืงเกา่ของเอะโดะ 

เทีVยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (2) 
เดนิทางสู่ โกเท็มบะ แฟคทอรีV เอา้ทเ์ลท ใหท้่านไดช้อ้ปปิ.งอย่างจุใจกับสนิคา้แบรนดเ์นมที,แหล่ง
รวมสนิคา้นําเขา้และสนิคา้แบรนด์ญี,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 ฯลฯ  ร อง เท ้าแฟชั, น  HUSH PUPPIES, 
SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ หรือเลือกซื.อสนิคา้สําหรับคุณหนู AIGLE, BANDAI 
ASOBI, HAKKA KIDS และสนิคา้อื,นๆ อีกมากมาย เดนิทางสู่ พพิธิภณัฑห์มู่บา้นอยิาชโินซาโตะ 
(Iyashi no Sato) ตั .งอยู่ ในพื.นที,ที,เคยเป็นหมู่บา้นเกษตรกรรมบนชายฝั, งทิศตะวันตกของ 
ทะเลสาบไซโกะ (Lake Saiko) ซึ,งถูกพายุไตฝุ่้นพัดถล่มในปี 1966 จนกระทั .งต่อมาอกี 40 ปีไดร้ับ
การบูรณะขึ.นใหม่ใหเ้ป็นแบบดั.งเดมิ และเปิดเป็นพพิธิภัณฑก์ลางแจง้ใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ชมศกึษา
เรียนรูเ้กี,ยวกับวัฒนธรรม ลองและซื.อสนิคา้หัตถกรรมแบบดั.งเดมิ ภายในหมู่บา้น ประกอบดว้ยบา้น
กว่า 20 หลังคาเรือน ในอาคารแต่ละหลังนอกจากกจิกรรมงานฝีมือแบบดั.งเดมิแลว้ ยังสามารถชม
พพิธิภัณฑแ์ละแกลลอรี,, ซื.อสนิคา้พื.นเมอืง, เพลดิเพลนิกับรา้นนํ.าชาและรา้นอาหาร นอกจากนี.ยังมี
จัดอเีวนทแ์บบโบราณใหเ้ขา้กับฤดูกาลดว้ย ไดเ้วลานําท่านเขา้สูท่ี,พัก 

คํVา  บรกิารอาหารคํVา ณ ภตัตาคาร ของโรงแรม (3) พเิศษ!! อิVมอรอ่ยกบั บุฟเฟ่ตข์าปู 
ทีVพกั FUJISAN HOTEL RESORT หรอืระดบัเดยีวกนั   

จากน ั:นใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการ แช่นํ :าแรอ่อนเซ็นธรรมชาต ิเชืVอวา่ถา้ไดแ้ช่นํ :าแรแ่ลว้ จะ
ทําใหผ้วิพรรณสวยงามและช่วยใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหติดขีึ:น 

วนัทีVสาม   อสิระลานสก ีฟูจเิท็นสก ีรสีอรท์ - พธิชีงชาญีVปุ่น - น ัVงกระเชา้คาจ ิคาจ ิ– โตเกยีว – ชอ้ปปิ: ง
ชนิจูกุ 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

 
นําท่านสัมผัสประสบการณ์ความสนุกสนานที, ฟูจเิท็น สกรีสีอรท์ ลานสกแีละที,พักที,ตั .งอยู่บรเิวณ
ภูเขาไฟฟูจิ ท่านจะไดส้ัมผัสกับหิมะที,ตกในช่วงปีใหม่ หากมีเวลาพอ อิสระ ใหท้่านไดส้ัมผัส
ประสบการณ์ใหม่ อาท ิตื,นเตน้กับการลื,นไถลดว้ย สก ีเลือกสนุกกับสโนว์บอร์ด หรือเพลดิเพลนิกับ
การนั,งเลื,อนหมิะ ที,ท่านจะสามารถดื,มดํ,ากับทัศนียภาพที,ถูกปกคลุมดว้ยหมิะที,ดูแลว้สะอาดตาอย่างยิ,ง 
(ราคาทวัรไ์มร่วมคา่เช่าอุปกรณ์และชุดสําหรบัเลน่กจิกรรมตา่งๆ)  
จากนั.นสัมผัสวัฒนธรรมดั.งเดมิของชาวญี,ปุ่ น นั,นก็คอื การเรยีนพธิชีงชาญีVปุ่น (Sado) โดยการชง
ชาตามแบบญี,ปุ่ นนั.น มีขั .นตอนมากมาย เริ,มตั .งแต่การชงชา การรับชา และการดื,มชา ทุกขั .นตอนนั.น
ลว้นมพีธิ ีรายละเอยีดที,บรรจงและสวยงามเป็นอย่างมาก พธิชีงชานี. ไม่ใชแ่ค่รับชมอย่างเดยีว ยังเปิด
โอกาสใหท้่านไดม้สีว่นร่วมในพธิกีารชงชานี.อีกดว้ย และจากนั.นใหท้่านไดอ้สิระเลือกซื.อของที,ระลกึ
ตามอัธยาศัย 



เทีVยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (5)  

  
นําท่านเดนิทางสู ่ทะเลสาบคาวากูจโิกะ Lake Kawaguchiko ทะเลสาบทเีป็นจุดชมววิฟจูทิี,สวย
ที,สุดแห่งหนึ,ง พิเศษ!!! นําท่านขึ:น กระเช้าลอยฟ้า คาจิ คาจิ (Kachi Kachi Ropeway) 
กระเชา้ที,จะพาไปบนยอดเขา Mitsutoge เพื,อชมความสวยงามของทะเลสาบคาวากูจโิกะจากมุมสงู
เปิดใหบ้ริการทุกวันตลอดทั .งปี (อาจมกีารงดใหบ้รกิารช ัVวคราวเนืVองจากสาเหตุต่างๆ เช่น 
สภาพอากาศไม่เอื:ออํานวย) เพียงไม่กี,นาทีถงึยอดเขา ชมววิแบบพาโนรามาที,มีความสูง 1,075 
เมตร ท่านสามารถชมทัศนียภาพโดยรอบของภูเขาไฟฟจูแิละทะเลสาบคาวากจุไิด ้และในวันที,อากาศ
แจ่มใสจะสามารถมองเห็นไดไ้กลถงึภเูขาแอลป์ญี,ปุ่ นทางตอนใต ้(เทอืกเขาอากาอชิ ิและเทอืกเขาอา
ราคาวะ) นําท่านเดนิทางกลับสู่เมอืง เมอืงโตเกยีวใหท้่านอสิระ ย่านชอ้ปปิ: งชนิจุกุ ใหท้่านอสิระ
และเพลิดเพลินกับการชอ้ปปิ. งสนิคา้มากมายและ เครื,องใช ้ไฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูปดิจติอล นาฬิกา 
เครื,องเล่นเกมส ์หรือสนิคา้ที,จะเอาใจคุณผูห้ญงิดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เสื.อผา้ แบรนดเ์นม เสื.อผา้
แฟชั,นสําหรับวัยรุ่น เครื,องสําอางยี,หอ้ดังของญี,ปุ่ นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO 
และอื,นๆ อกีมากมาย 

คํVา         อสิระรบัประทานอาหารคํVาตามอธัยาศยั 
ทีVพกั  NARITA HEDISTAR HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

วนัทีVส ีV  วดันารติะซงั ชนิโชจ ิ- ถนนชอ้ปปิ: งนารติะ โอโมเตะซงัโดะ - ออิอน มอลล ์– สนามบนินารติะ 
เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

นําท่านสู ่วดันารติะซงั ชนิโชจ ิ(Naritasan Shinshoji Temple) เป็นวัดพุทธเกา่แก ่ขนาดใหญ่ 
ที,มีชื,อเสียงมากของเมืองนาริตะ สรา้งขึ.นในปี ภายในวัดมีอาคารที,หลากหลายตั.งอยู่ในบรเิวณที,
กวา้งขวาง เชน่ หอ้งโถงหลัก เจดยี ์3 ชั .นสไตล ์Tahoto มชีื,อว่า Great Pagoda of Peace นอกจากนี.
ยังมีสวนญี,ปุ่ น และสวนยุโรปอีกดว้ย ระหว่างทางมาวัดนารติะซังคือ ถนนชอ้ปปิ: งนารติะ โอโมเตะ
ซงัโดะ (Narita Omotesando street) หรือ ถนนปลาไหล ที,ตลอดระยะทางประมาณ 1 
กโิลเมตร จากสถานีรถไฟ เต็มไปดว้ยรา้นคา้ต่างๆ โดยเฉพาะรา้นอาหารที,ขายขา้วหนา้ปลาไหล 
อาหารขึ.นชื,ออย่างหนึ,งของประเทศญี,ปุ่ น รา้นดังอย่างรา้น Kawatoyo ก็ตั .งอยู่บนถนนสายนี.เช่นกัน 
นอกจากนี.ยังมี รา้นจําหน่ายสินคา้งานฝีมือดั .งเดิม และรา้นของที,ระลึก ซึ,งเปิดบริการใหแ้ก่
นักท่องเที,ยวมานานหลายศตวรรษ อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซื.อสนิคา้และรับประทานอาหารตามอัธยาศัย 

เทีVยง  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
ท่านเดนิทางไป ย่านโอไดบะ (Odaiba) คือเกาะที,สรา้งขึ.นไวเ้ป็นแหล่งชอ้ปปิ.ง และแหล่งบันเทงิ
ต่างๆ ในอ่าวโตเกยีว ไดร้ับการปรับปรุงใหม้ชีื,อเสยีงและเป็นที,นยิมในชว่งหลังของปี 1990 นอกจากมี



สถาปัตยกรรมที,สวยงามตั.งอยู่มากมายแลว้ แต่ก็ยังคงความเป็นธรรมชาตไิวด้ว้ยความอุดมสมบูรณ์
ของพื.นที,สเีขียว ไดเวอรซ์ติ ี: โตเกยีว พลาซ่า (DiverCity Tokyo Plaza) เป็นหา้งดังอีกหา้ง
หนึ,ง ที,อยู่บนเกาะ โอไดบะ จุดเด่นของหา้งนี.ก็คอื หุน่ยนตก์นัด ั:ม ขนาดเท่าของจรงิ ซึ,งมขีนาดใหญ่
มาก ในบรเิวณหา้ง ก็จะมีรา้นคา้สําหรับคอกันดั.ม อย่างเช่น กนัด ั:มคาเฟ่ (Gundam Cafe) และถา้
อยากเขา้ไปดูนิทรรศกาลกันดั.ม ก็ตอ้งไปที, กนัด ั:มฟรอนท ์(Gundam Front) ซึ,งอยู่ในบรเิวณหา้ง 
ไดรเวอร์ซติี.นําท่านเดินทางสู่ ออิอน มอลล ์(Aeon Narita Mall) หา้งสรรพสนิคา้ที,นิยมในหมู่
นักท่องเที,ยวชาวต่างชาต ิ เนื,องจากตั.งอยู่ใกลกั้บสนามบนินานาชาตนิารติะ ภายในตกแต่งในรูปแบบ
ที,ทันสมัยสไตล์ญี,ปุ่ น มีรา้นคา้ที,หลากหลายมากกว่า 150 รา้นจําหน่ายสนิคา้แฟชั,น อาหารสดใหม่ 
และอุปกรณ์ภายในบา้น นอกจากนี.ยังมรีา้นเสื.อผา้แฟชั,นมากมาย เชน่ MUJI, 100 yen shop, Sanrio 
store, Capcom games arcade และซปุเปอรม์ารเ์กตขนาดใหญ่ เป็นตน้ 

คํVา         อสิระรบัประทานอาหารคํVาตามอธัยาศยั 
 ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินารติะ 
20.40 น.   ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี เอ็กซ ์เทีVยวบนิทีV XJ607  
 **บรกิารอาหารและเครืVองดืVมบนเครืVอง** 

วนัทีVหา้  สนามบนิ ดอนเมอืง 

01.20 น.     เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 
 

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

สําหรบัลูกคา้ทา่นทีVไมเ่อาต ั�วเครืVองบนิ  หกัคา่ต ั�วออก 9,000 บาท จากราคาทวัร ์

 
 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ั:งนี:เพืVอประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

บรษิทัขอสงวนสทิธิh :  รายการทวัรส์ามารถเปลีVยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนืVองจากสภาวะอากาศ, 
การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า การบรกิารของรถบสันําเทีVยวญีVปุ่น ตาม
กฎหมายของประเทศญีVปุ่น สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ัVวโมง มอิาจเพิVมเวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบั
จะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ั:งนี:ขึ:นอยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ั:นๆ เป็นหลกั จงึขอ
สงวนสทิธิhในการปรบัเปลีVยนเวลาทอ่งเทีVยวตามสถานทีVในโปรแกรมการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารรวม 
ü ค่าตั�วเครื,องบนิไป-กลับตามรายการที,ระบุ รวมถงึค่าภาษีสนามบนิ และค่าภาษีนํ.ามัน  
ü ค่ารถโคช้ปรับอากาศ  
ü โรงแรมที,พักตามที,ระบุ หรอืเทยีบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/หอ้ง)  
ü ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที,ต่างๆ ตามรายการที,ระบุ    
ü ค่าอาหาร ตามรายการที,ระบุ   
ü ค่าเบี.ยประกันอุบัตเิหตุในการเดนิทางท่องเที,ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื,อนไขตามกรรมธรรม)์ 

 
อตัราคา่บรกิารนี:ไมร่วม 

× ค่าใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครื,องดื,ม ค่าซักรดี ค่ามนิิ
บารใ์นหอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ที,มไิดร้ะบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญี,ปุ่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายื,นรอ้งขอวีซ่าอีกครั .ง (เนื,องจากทางญี,ปุ่ นได ้
ประกาศยกเวน้การยื,นวีซา่เขา้ประเทศญี,ปุ่ นใหกั้บคนไทยสําหรับผูท้ี,ประสงคพ์ํานักระยะสั .นในประเทศญี,ปุ่ นไม่
เกนิ 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญี,ปุ่ นประกาศใหย้ื,นวซี่าตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิ,ม 2,000 บาท สําหรับการ
ยื,นรอ้งขอวซีา่ 



× ค่าธรรมเนียมในกรณีที,กระเป๋าสัมภาระที,มนํี.าหนักเกนิกว่าที,สายการบนินั.นๆกําหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิขนาด
มาตรฐาน 

× ค่าภาษีนํ.ามัน ที,สายการบนิเรยีกเก็บเพิ,ม ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั�วเครื,องบนิไปแลว้ 
× ค่ามัคคุเทศกท์อ้งถิ,น และหัวหนา้ทัวรอํ์านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
× ค่าทปิมคัคุเทศก,์ คนขบัรถ, 1,000 บาท/ท่าน/ทรปิ, ค่าทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แต่ความพงึพอใจของ

ทา่น 
× ภาษีมูลค่าเพิ,ม 7 % และภาษีหัก ณ ที,จ่าย 3 % 

 
เดนิทางขึ:นตํVา 34 ท่าน หากตํ,ากว่ากําหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได ้หากผูเ้ดินทางทุกท่านยนิดีที,จะชําระ
ค่าบรกิารเพิ,มเพื,อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีี,จะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป ทางบรษัิท
ขอสงวนสทิธิeในการงดออกเดินทางและเลื,อนการเดินทางไปในวันอื,นต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจง้ใหท้่านทราบ
ล่วงหนา้  
 
เงืVอนไขการจอง และ การชําระเงนิ  : 

« มดัจําท่านละ 15,000 บาท ภายหลังจากที,ท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ทําการจองก่อนวัน
เดนิทางภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิeในการเก็บค่าทัวรเ์ต็มจํานวน  

« สว่นที,เหลอื ชําระกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน 
• หากไม่ชาํระมัดจําตามที,กําหนด ขออนุญาตตัดที,นั,งใหลู้กคา้ท่านอื,นที,รออยู่ 
• หากชาํระไม่ครบตามจํานวน บรษัิทฯถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไม่มเีงื,อนไข 
• เมื,อท่านชาํระเงนิไม่ว่าจะทั .งหมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดย้อมรับเงื,อนไขและขอ้ตกลงต่างๆ

ที,ไดร้ะบุไวท้ั .งหมดนี.แลว้ 
• หากชําระเงนิในแต่ละส่วนแลว้ โปรดสง่สําเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชืVอพนกังานขายมาทาง

แฟกซ ์
• สง่รายชืVอสํารองทีVน ัVง ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ืVอพรอ้ม

ยนืยนัว่าตอ้งการเดนิทางท่องเทีVยวทรปิใด, วนัทีVใด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไม่ส่ง
สําเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิhไมร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนั
เกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชืVอ-นามสกุล และอืVนๆ เพืVอใชใ้นการจองต ั�วเครืVองบนิ
ท ั:งส ิ:น 

 
โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมีอายุคงเหลือ ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดือนขึ.นไป และเหลือหนา้กระดาษ
อย่างตํ,า 2 หนา้หากไม่มั,นใจโปรดสอบถาม 
 
เง ืVอนไขยกเลกิการจอง : 
เนื,องจากเป็นราคาตั�วเครื,องบนิโปรโมชั,น เมื,อจองทัวรช์ําระเงนิค่าจองค่าทัวร์แลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลื,อน ขอคืนเงนิ 
ไดทุ้กกรณี และกรณีที,กองตรวจคนเขา้เมืองทั .งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้
ประเทศที,ระบุไว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิeที,จะไม่คนืค่าทัวรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทั .งสิ.น รวมถงึ เมื,อท่านออก
เดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ,ง หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิe 
ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่่ากรณีใดๆ ทั .งสิ.น 
 
จากมาตรการยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญีVปุ่นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีVประสงคจ์ะพํานกัระยะส ั:นในประเทศญีVปุ่นไม่เกนิ 
15 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พืVอการท่องเทีVยว เยีVยมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืVนเอกสารในข ั:นตอนการ
ตรวจเขา้เมอืง เพืVอยนืยนัการมคีุณสมบตักิารเขา้ประเทศญีVปุ่น* ดงัตอ่ไปนี: 

1. ตั�วเครื,องบนิขาออกจากประเทศญี,ปุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
2. สิ,งที,ยืนยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายที,อาจเกดิขึ.นในระหว่างที,พํานักในประเทศญี,ปุ่ นได ้(เช่น เงนิ

สด บัตรเครดติ เป็นตน้) 
3. ชื,อ ที,อยู่ และหมายเลขตดิต่อในระหว่างที,พํานักในประเทศญี,ปุ่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 
4. กําหนดการเดนิทางระหว่างที,พํานักในประเทศญี,ปุ่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 

คุณสมบตักิารเขา้ประเทศญีVปุ่น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญีVปุ่นดว้ยมาตรการยกเวน้วซ่ีา) 



1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ ไม่ตํ,ากว่า 6 เดอืน  
2. กจิกรรมใดๆ ที,จะกระทําในประเทศญี,ปุ่ นจะตอ้งไม่เป็นสิ,งที,ขัดต่อกฎหมายและเขา้ข่ายคุณสมบัตกิารพํานัก

ระยะสั .น 
3. ในขั.นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพํานักไม่เกนิ 15 วัน 
4. เป็นผูท้ี,ไม่มีประวัตกิารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี,ปุ่ น มิไดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้

ประเทศ และไม่เขา้ขา่ยคุณสมบัตทิี,จะถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 
 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดท ั:งหมดก่อนทําการจอง เพืVอความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั
ระหวา่งทา่นลูกคา้และบรษิทั 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิhทีVจะเลืVอนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึ:นในกรณีทีVมผีูร้่วมคณะไมถ่งึ 30 

ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิeการเก็บค่านํ.ามันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิ,ม หากสายการบนิมกีารปรับขึ.นกอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิeในการเปลี,ยนเที,ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเนื,องจากสาเหตุต่างๆ  
4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั .งสิ.น หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การ

นัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนําสิ,งของผดิกฎหมาย ซึ,งอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของ
บรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั .งสิ.น หากเกดิสิ,งของสูญหาย อันเนื,องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจาก
การโจรกรรม และ อุบัตเิหตุจากความประมาทของนักท่องเที,ยวเอง  

6. เมื,อท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืค่าทัวรท์ั .งหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงื,อนไข
ขอ้ตกลงต่างๆ ทั .งหมด  

7. รายการนี.เป็นเพียงขอ้เสนอที,ตอ้งไดร้ับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั .งหนึ,ง หลังจากไดส้ํารองโรงแรมที,พักใน
ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึ,งอาจจะปรับเปลี,ยนตามที,ระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรื,องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหกั้บกรุ๊ปที,เขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบุหรี, / 
ปลอดบุหรี,ได ้โดยอาจจะขอเปลี,ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี,พัก ทั .งนี.ขึ.นอยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของ
โรงแรม และไม่สามารถรับประกันได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่น
การเดนิทาง มฉิะนั.นบรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล่้วงหนา้ได ้ 

10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินการใหคํ้าสัญญาใด ๆ ทั .งสิ.นแทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อํีานาจของผูจ้ัดกํากับเท่านั.น 

11. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื,องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที,ผู ้
เดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการท่องเที,ยว อันเนื,องมาจากการกระทําที,สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออก
เมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอื,น ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวน
สทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู่ และ 1 หอ้งพักเดี,ยว โดยไม่ค่าใชจ้่ายเพิ,ม  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี,ปุ่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําให ้
เวลาในการท่องเที,ยวและ ชอ้ปปิ.งแต่ละสถานที,นอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิิจของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการ
บรหิารเวลา ซึ,งอาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครั .งที,ตอ้งเร่งรบี เพื,อใหไ้ดท้่องเที,ยวตามโปรแกรม 

14. บรกิารนํ.าดื,มท่านวันละ 1ขวด ต่อคนต่อวันเริ,มในวันที, 2 ของการเดนิทาง ถงึวันที, 3 ของการเดนิทาง รวมจํานวน 
3ขวด 

15. การบรกิารของรถบัสนําเที,ยวญี,ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี,ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชั,วโมง ในวันนั.นๆ 
มิอาจเพิ,มเวลาได ้โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั .งนี.ขึ.นอยู่กับสภาพ
การจราจรในวันเดนิทางนั.นๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิeในการปรับเปลี,ยนเวลาท่องเที,ยวตามสถานที,ในโปรแกรม
การเดนิทาง 
 

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

ชื,อผูต้ดิต่อ (ผูจ้อง) .................................................................. โทร...................................................... 

จํานวนผูเ้ดนิทางทั .งหมด.................คน   (ผูใ้หญ่................ท่าน / เด็กอายุตํ,ากว่า 12 ปี..............ท่าน) 



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

 
รายชืVอผูเ้ดนิทาง (กรุณากรอกชืVอไทยและองักฤษอยา่งถูกตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 
หมายเหตุ กรุณาแจง้ความประสงคอ์ื,นตามที,ท่านตอ้งการ อาทเิชน่ 
อาหาร  ¨ ไม่ทานเนื.อวัว ¨ ไม่ทานเนื.อหม ู ¨ ไม่ทานสัตวปี์ก ¨ ทานมังสาวริัต 

รายละเอยีดอื,นๆ .................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................... 
 
 

ขา้พเจา้รบัทราบเงืVอนไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 
 

ลงชืVอ.............................................................ผูจ้อง 
 

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

ลําดบั ชืVอ-นามสกุล (ภาษาไทย) ชืVอ-นามสกุล(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ (ว/ด/ป) 

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    

10    


