
 

ทวัร์ญ่ีปุ่ น (TB)  FULL DAY JAPAN TRIP TOKYO FUJI 5D3N BY XJ JUL-SEP GT-NRT XJ16  

http://hijapantour.com            1 

FULL DAY JAPAN TRIP  
TOKYO FUJI 5 วนั 3 คืน  
สายการบินไทยแอร์เอเชียเอก็ซ์ (XJ) 

 
 
 

 

 

 

หมายเหตุ : *ราคานีไ้ม่รวมค่าทิปไกด์+คนขับท่านละ 4,000 เยน /ทริป* 
(เก็บทิปก่อนการเดินทางณ.สนามบินดอนเมือง) 

พกัโรงแรมในโตเกยีว  
New Otani Inn Hotel หรือ Kichijoji Tokyu Rei Hotel 

https://www.kichijoji.rei.tokyuhotels.co.jp/ja/index.html 
http://www.newotani.co.jp/inntokyo 

 

ก าหนดการเดินทาง :   เดือน กรกฎาคม – กนัยายน  2560 
เดือนกรกฎาคม วนัที ่05-09, 06-10, 07-11, 08-12, 12-16, 13-17, 14-18, 15-19 ก.ค. 60   

19-23, 20-24, 21-25, 22-26, 26-30, 27-31ก.ค.  / 28ก.ค.-1สค. / 29ก.ค.-2ส.ค. 60  ราคา 26,999.- 
เดือนสิงหาคม วนัที่ 02-06, 03-07, 04-08, 05-09, 17-21, 18-22, 19-23, 23-27ส.ค. 60   

24-28, 25-29, 26-30 ส.ค. / 30ส.ค.-3ก.ย. / 31ส.ค.-4 ก.ย.60     ราคา 26,999.- 
เดือนสิงหาคม (ช่วงวนัแม่) วนัที่ 09-13, 10-14, 11-15, 12-16, ส.ค. 60   ราคา 27,999.- 
เดือนกนัยายน วนัที่ 01-05, 02-06, 06-10, 07-11, 08-12, 09-13,13-17,14-18 ก.ย.60   

15-19, 16-20, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27ก.ย. / 27ก.ย.-1ต.ค.60 

28ก.ย.-2ต.ค. / 29ก.ย.-3ต.ค. / 30ก.ย.-4ต.ค. 60      ราคา 25,999.- 
  

http://hijapantour.com/
https://www.kichijoji.rei.tokyuhotels.co.jp/ja/index.html
http://www.newotani.co.jp/inntokyo
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วัน โปรแกรมการเดินทาง เช้า เที่ยง ค า่ โรงแรมที่พัก 

1 กรุงเทพฯ ดอนเมือง – สนามบินนาริตะ – โรงแรม X X X 
HEDISTAR NARITA HOTEL 
หรือเทียบเท่า 

2 
อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – หุบเขาโอวาคุดานิ –  
ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - สะพานแขวนมิชิม่า สกายวอลค์ –  
โรงแรม + ออนเซ็น 

✈ O O 
FUJI HAKONE LAND 
SCHOLE PLAZA HOTEL 
หรือเทียบเท่า 

3 
สวนดอกไม้ (ขึ้นอยุก่ ับสภาพอากาศ)– ภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยุก่ ับ
สภาพอากาศ)– – พพิธิภณัฑแ์ผน่ดินไหว – โตเกียว – วดัอาซากุ
สะ – ถ่ายรูปกบัโตเกียว สกายทรี – ชอ้ปป้ิงชินจูกุ 

O O X 
KICHIJOJI TOKYU REI 

HOTEL  หรือเทียบเท่า 

4 สกัการะหลวงพอ่โตองคย์นื (พระใหญ่ อูชิคุ ไดบุตสึ) ใหญ่
ที่สุดในญี่ปุ่ น  – นาริตะ –ชอ้ปป้ิง อิออน – สนามบินนาริตะ   

O O X  

5 นาริตะ-กรุงเทพฯ ✈ X X  

 
 
 

ไฮไลท์..... ทัวร์ Full Day Japan Trip 
ฮาโกเน่ ล่องเรือโจรสลดั 35 นาที ชมทะเลสาบอาชิ พร้อมววิภูเขาไฟฟูจิ และ ชิมไข่ด า 

ที ่หุบเขาโอวาคุดานิ หุบเขาทีม่คีวนัก ามะถันพวยพุ่งอยู่ตลอดเวลา  
มชิิมะ  ถ่ายรูปบรรยากาศสุดชิว ณ.มชิิมะ สกายวอล์ค สานแขวนทีย่าวทีสุ่ดในญี่ปุ่น รวมค่าเข้าชม 
ยามานาชิ ชมความงามของภูเขาทีส่วยทีสุ่ด “ภูเขาไฟฟูจิ” และ สวนดอกไม้นานาพนัธ์ุ 

 (ลาเวนเดอร์ ดอกไม้ประจ าฤดูร้อน ในช่วงปลายเดือน ม.ิย.-ต้นเดือน ส.ค. )ทีม่แีบ็คกราวน์
เป็นภูเขาไฟฟูจิ (ทั้งนีข้ึน้อยู่กบัสภาพอากาศ) 

โตเกยีว สักการะขอพรกบั “เจ้าแม่กวนอมิ” ทีว่ดัอาซากสุะ  และ ช้อปป้ิงเพลนิๆ ที ่ชินจูก ุ 
อบิารากิ ต่ืนตาไปกบั “พระใหญ่ อุชิคุ ไดบุตสึ” ซ่ึงใหญ่ทีสุ่ดในญี่ปุ่น จนได้รับบันทกึในกนิเนสต์บุค 
  (รวมค่าลฟิท์ขึน้ชมภายในองค์พระ เพ่ือไปชมววิจากมุมสูง) 
นาริตะ  ออิอนพลาซ่า  แหล่งรวมสินค้า ผลติภณัฑ์  ของใช้ของฝากจากประเทศญี่ปุ่น 
อาหาร  อิม่อร่อยสบายๆสไตล์อาหารเซ็ทแบบฉบับคนญี่ปุ่น 
 

 

http://hijapantour.com/
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วนัแรกของการเดินทาง สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)  - สนามบินนาริตะ 

08.00 น. นดัพบกนัที่ สนามบินดอนเมือง ,  อาคารผู้โดยสารขาออก 1  ช้ัน 3 ประตู 4 
  สายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ๊กซ์ ( Thai Air Asia X ) ...  โดยมีเจา้หนา้ที่ใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความ 

สะดวกในการเช็คอินและโหลดสมัภาระ 

11.15 น. ออกเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่ น โดยเที่ยวบินที่  XJ 606 
  ** ทางเราขอสงวนสิทธ์ิการเลือกที่นัง่บนเคร่ืองบินไทยแอร์เอเชีย เอ๊กซ์ .. เน่ืองจากตอ้งเป็นไปตามกฎ 

ระเบียบของสายการบินส าหรับการสุ่มจบัที่นัง่วา่งบนเคร่ืองใหก้บัลูกคา้ .. โดยหากท่านมีความประสงคจ์ะ 
ระบุที่นัง่บนเคร่ืองหรือตอ้งการเปล่ียนที่นัง่ใหม่ จะมีค่าใชจ่้ายเพิม่เติม 
 (สามารถดูอตัราค่าบริการไดใ้นทา้ยรายการ) **       [ บริการอาหารร้อน บนเคร่ือง ]  

                            

19.40 น. เดินทางถึง สนามบินนาริตะ  ประเทศญี่ปุ่ น  ...   
น าท่านผา่นขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองและรับกระเป๋าสมัภาระเรียบร้อยแลว้ ...  
ไกดจ์ะน าท่านไปขึ้นรถบสัที่เตรียมไว ้

21.00 น. เขา้สู่ที่พกั  ....   HEDISTAR  NARITA HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีสองของการเดินทาง สนามบินนาริตะ – อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ – หุบเขาโอวาคุดานิ – 
สะพานแขวนมิชิม่า สกายวอล์ค – โรงแรม + ออนเซ็น 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
  จากนั้น ท าการเช็คเอาท ์และ ตรวจสอบสมัภาระก่อนออกเดินทาง 

น าท่านเดินทางไปตามเสน้ทางไฮเวยเ์ดินทางเขา้สู่ อุทยานแห่งชาติ ฟูจิ-ฮาโกเน่  
จากนั้น น าท่าน “น่ังเรือโจรสลัด” (รวมค่าล่องเรือ 35 นาที) ล่องไปในทะเลสาบอาชิ (Lake Ashi) ซ่ึงเป็น
ทะเลสาบที่เกิดขึ้นหลงัจากการปะทุของภูเขาไฟฮาโกเน่ เม่ือ 3,000 ปีก่อน ระหวา่งล่องเรือ ท่านสามารถ
มองเห็น ภูเขาไฟฟูจิที่งดงาม เป็นฉากหลงัไดอี้กดว้ย 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
ช่วงบ่าย น าท่านนัง่รถบสัขึ้นสู่ หุบเขาโอวาคุดานิ (Owakudani)  หรือหุบเขานรก บริเวณดา้นบนจะอบอวล
ไปดว้ยกล่ินไอก ามะถนัที่คุกรุ่นลอยจากใตดิ้น ซ่ึงเป็นผลพวงมาจากการระเบิดของภูเขาฮาโกเน่ เม่ือ 300 ปี
ก่อน นัน่เอง .. เชิญท่านลองชิมไข่ด า ที่เช่ือกนัวา่หากไดท้านไข่ด า 1 ฟอง จะมีอายยุนืยาวไปอีก 7 ปี  .....  
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หลงัจากนั้น ขอน าทกุท่านไปชม สะพานแขวนมชิิม่า สกายวอล์ค  ( MISHIMA SKYWALK ) รวมค่าเขา้
ชมสะพาน  เป็นสะพานแขวนที่มีความยาว 400 เมตร อยูเ่หนือพื้นดินที่ระดบั 70.6 เมตร ท าใหส้ะพานน้ีได้
ต  าแหน่งสะพานแขวนคนเดินที่ยาวที่สุดในญี่ปุ่ นไปครองเอาชนะ (รุ่นพี)่ สะพานแขวนโคโคโนะเอะยเูมะ 
(Kokonoe “Yume” Ootsurihashi ) ในจงัหวดัโออิตะ ที่เคยเป็นสะพานแขวนคนขา้มที่ยาวที่สุดในญี่ปุ่ นไป
เพยีง 10 เมตร  
 เขา้สู่ที่พกั   FUJI  HAKONE  LAND  SCHOLE  PLAZA HOTEL   หรือเทียบเท่า  

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารในโรงแรม  ** พิเศษ ขาปูยักษ์ ไม่อ้ัน ** 
หลงัอาหาร .. ให้ท่านได้ด่ืมด า่กับบรรยากาศการแช่ออนเซ็น หรือ แช่น า้แร่ ในแบบฉบับชาวญีปุ่่ น  โดยที่มี
ความเช่ือว่า จะคลายความเหน่ือยล้า และ ผิวพรรณจะสวยงามเปล่งปลัง่กลบัมามีชีวิตชีวาได้ตามเดิม 

วนัท่ีสามของการเดินทาง สวนดอกไม้ – ภูเขาไฟฟูจิ – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – โตเกียว – วัดอาซากสุะ –  
ถ่ายรูปกับ โตเกียว สกาย ทรี – ช้อปป้ิง ชินจูก ุ

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
  จากนั้น ท าการเช็คเอาท ์และ ตรวจสอบสมัภาระก่อนออกเดินทาง 

น าท่านเดินทางไปยงั “สวนดอกไม้”  ซ่ึงอยูบ่ริเวณภูเขาไฟฟูจิ  โดยแต่ละฤดูกาลจะมีดอกไมบ้านแตกต่างกนั
ไป เช่น ดอกลาเวนเดอร์ , ดอกนาซิสซสั , หรือ ทิวลิป  เป็นต้น ( ซ่ึงการเข้าชมสวนดอกไม้นั้นจะขึน้กับ
สภาพอากาศในแต่ละช่วงเวลา และทางบริษทัจะขอสงวนสิทธ์ิไม่พาไปชม กรณีทีไ่ม่เอื้ออ านวย เช่น ฝนตก
หนัก หรือ การจราจรที่ติดขดัเป็นเวลานาน และไม่ได้รวมค่าเข้าชมสวนดอกไม้ ส าหรับโซนพิเศษ หากมี )   
... ต่อจากนั้น   น าท่านไปยงั ภูเขาไฟฟูจิ  ซ่ึงถือกนัวา่เป็นภูเขาที่สวยที่สุดและมีความศกัด์ิสิทธ์ิส าหรับชาว
ญี่ปุ่ นเป็นอยา่งมาก โดยจะมีความสูงอยูท่ี่ 3,776 เมตร และรถบสัสามารถพาท่านขึ้นไปยงัชั้น 5  จากทั้งหมด 
10 ชั้น  เพือ่ขึ้นไปชมศาลเจา้ฟูจิ และไดถ่้ายรูปจากบนนั้น พร้อมกบัยงัมีร้านคา้ขายของที่ระลึกใหท้่านได้
เลือกซ้ือมากมาย ...  ** (หากสภาพอากาศไม่เอ้ืออ านวย หรือ เสน้ทางการขึ้นภูเขาปิด ทางบริษทัจะขอสงวน
สิทธ์ิในการไม่น าท่านขึ้นภูเขา )  **   
จากนั้น ขอน าทา่นไปยงั ศูนย์จ าลองแผ่นดินไหว  หรือ FUJINOEKI  ซ่ึงตั้งอยูบ่ริเวณใกล้ๆ  กบัภูเขาไฟฟูจิ  
โดยภายในมีหอ้งจดัแสดงขอ้มูลการปะทุของภูเขาไฟจากทุกมุมโลก  มีหอ้งจดัฉากการเกิดแผน่ดินไหว และ 
ความแรงของการสัน่สะเทือนในระดบัริคเตอร์ต่างๆกนั .. รวมไปถึงการเสนอแนวทางการเอาตวัรอดจากส่ิง
กีดขวางต่างๆ หลงัจากเกิดแผน่ดินไหวไปแลว้เป็นตน้  …  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
ช่วงบ่าย ... เดินทางมายงั  กรุงโตเกียว มหานครของประเทศญี่ปุ่ น ในอดีตใชช่ื้อวา่ “เอโดะ” .. เป็นเมือง
เศรษฐกิจที่ส าคญั และเป็นศูนยร์วมทางดา้นเทคโนโลยเีอาไวอ้ยา่งมากมาย ....น าท่านเขา้ชม  วัดอาซากสุะ 
หรือ วัดเซนโซจิ  (Sensoji Temple) วดัที่วา่กนัวา่ เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว ซ่ึงเคยเป็นวดัที่เหล่าโชกุนและ
ซามูไรใหค้วามเล่ือมใสศรัทธาเป็นอยา่งมากในอดีต  น าท่านนมสัการ องค์เจ้าแม่กวนอิมทองค า  
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ที่ประดิษฐานในวหิารหลงัใหญ่ (อยูห่ลงัฉากม่านกั้น)  และ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกบั “คามินาริมง (ประตูฟ้า
ค  ารณ)”  ซ่ึงมีโคมไฟสีแดงที่ไดช่ื้อวา่เป็น “โคมไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลก” มีความสูงใหญ่ถึง 4.5 เมตร  อีกทั้ง
ยงัมี  “ถนนนากามิเสะ” ถนนร้านคา้แหล่งรวมสินคา้ของที่ระลึกต่างๆ มากมาย   .... จากนั้นจะขอพาทุกท่าน
ไปยนืถ่ายรูป กบั TOKYO SKY TREE  ที่บริเวณสะพานข้ามแม่น า้สุมิดะ (ใกล้วดัอาซากุสะ) โดยเป็น
หอคอยส่งสญัญาณโทรทศัน์แห่งใหม่ของกรุงโตเกียว เปิดให้เขา้ชมเม่ือ 22 MAY 2012   มีความสูงที่ 634 
เมตร (แซงหนา้โตเกียวทาวเวอร์ไป 301 เมตร) เป็นหอคอยส่งสญัญาณที่สูงที่สุดในโลกขณะน้ี 

 
 

หลงัจากนั้น ... ไปเดินเล่นที่  ย่านชินจูก ุ(Shinjuku) ...แหล่งบนัเทิงและแหล่งชอ้ปป้ิงขนาดใหญ่ใจกลาง
เมืองหลวงโตเกียว เป็นศูนยร์วมแฟชัน่เก๋ๆ เท่ห์ๆ ของเหล่าบรรดาแฟชัน่นิสตา้ มีสถานีรถไฟชินจูกุที่เป็น
เหมือนศูนยก์ลางของของยา่นน้ี ซ่ึงเป็นหน่ึงในสถานีที่คึกคกัที่สุดในญี่ปุ่ น 
** อิสระ อาหารเย็น  ตามอัธยาศัย ** 
เขา้สู่ที่พกั   ....  KICHIJOJI TOKYU REI HOTEL  หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีส่ีของการเดินทาง สักการะพระใหญ่ อุชิคุ ไดบุตสึ – นาริตะ – ช้อปป้ิง อิออน – สนามบินนาริตะ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
  จากนั้น ท าการเช็คเอาท ์และ ตรวจสอบสมัภาระก่อนออกเดินทาง  

ขอพาทุกท่านไปสกัการะ  พระใหญ่ อุชิคุ ไดบุตสึ (Ushiku Daibutsu) เป็นพระพทุธรูปปางยนืที่สูงที่สุด
ของประเทศญี่ปุ่ น และเคยเป็นรูปป้ันที่สุงที่สุดในโลกที่ถูกบนัทกึไวโ้ดย กินเนสบุ๊ค(Guinness Book of 
world records) เม่ือปี ค.ศ. 1995 ดว้ย จากความสูงถึง 120 เมตร ท าใหส้ามารถมองเห็นไดต้ั้งแต่ใจกลางเมือง
โตเกียวเลยทีเดียว  ( รวมค่าลิฟท์เพ่ือขึน้ไปด้านบนองค์พระ เพ่ือชมวิว) โดยพระใหญ่แห่งน้ี ใชเ้วลาในการ
สร้างยาวนานถึง 10 ปี สร้างแลว้เสร็จเม่ือปี ค.ศ. 1993 ความสูงจากฐาน 20 เมตร ความสูงของรูปป้ัน 100 
เมตร หล่อขึ้นดว้ยทองสมัฤทธ์ิ ภายในพระพทุธรูปสามารถเขา้ชมไดท้ั้งหมด 5 ชั้น โดยแต่ละชั้นก็จะมีการ
จดัแสดงที่แตกต่างกนัออกไป บริเวณชั้นที่ 4 จะมีการขายของที่ระลึก ที่เก่ียวกบัพระพทุธรูป Ushiku 
Buddha อีกดว้ย  ... 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
ช่วงบ่าย  ไดเ้วลาอนัสมควร  น าท่านไปยงั เมืองนาริตะ  ... เพือ่ไป AEON Shopping Mall  ชอ้ปป้ิงเซ็น
เตอร์ขนาดใหญ่ในเมืองนาริตะ เพยีบพร้อมไปดว้ยร้านคา้กวา่ 150 ร้าน ไม่วา่จะเป็น Muji , Sanrio Store , 
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100 Yen Shop ,ร้านขายยาและเคร่ืองส าอางค ์Matsumoto Kiyoshi , เกมส์เซ็นเตอร์ , ร้านหนงัสือ , ร้าน
รองเทา้ ฯลฯ  และยงัมี ซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ในส่วนของ Jusco ที่รวมของสด ของแหง้ อีกมากมายให้
ท่านไดซ้ื้อติดมือก่อนขึ้นเคร่ืองกลบัสู่กรุงเทพฯ 
**  อิสระอาหารค า่ ตามอัธยาศัย ** 

17.30 น. ไดเ้วลาอนัสมควร ... พบกนั ณ จุดนดัหมาย เพือ่เตรียมตวัเดินทางไป สนามบินนาริตะ 
18.00 น. ถึง สนามบินนาริตะ  .. ท  าการเช็คอิน และโหลดกระเป๋าสมัภาระ 
  ( โปรดอยา่ลืมวา่ ทางสายการบินใหน้ ้ าหนกักระเป๋าต่อท่าน ไม่เกิน  20 กิโลกรัม ) 

20.55 น. ออกเดินทางสู่  กรุงเทพฯ  โดยสายการบิน ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์  เที่ยวบินที่   XJ 607 

 

วนัท่ีหา้ของการเดินทาง สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ) 

 
01.35 น. เดินทางถึง  สนามบินดอนเมือง   กรุงเทพฯ   .. โดยสวสัดิภาพ 

*************************************************************** 
กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอียดทุกข้อ 

หมายเหตุ 
  

1. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง 
บริษทัฯ ไม่สามารถควบคุมได ้เช่น การนดัหยดุงาน, จลาจล,การล่าชา้หรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณี
ที่กองตรวจคนเขา้เมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาต
ใหเ้ขา้เมือง รวมทั้งในกรณีที่ท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้ าเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธ
การเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง      
2. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
3. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
4. กรณีที่คณะไม่ครบจ านวน 15 ท่าน ทางบริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษทัฯ  
จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ 14 วนัก่อนการเดินทาง  
5. เม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัร์ ทางบริษทัฯจะถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของหมายเหตุทุก
ขอ้แลว้ 

ในกรณทีี่ลูกค้าต้องออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ 
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทกุคร้ัง มิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งส้ิน 

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมกีารเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึน้อยู่กับสภาวะอากาศ 
และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะค านึงถึงผลประโยชน์และ 

ความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นส าคญั 
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FULL DAY JAPAN TRIP  
TOKYO FUJI 5 วนั 3 คืน  
สายการบินไทย แอร์เอเชียเอก็ซ์ (XJ) 

 
ก าหนดการเดนิทาง 

ผู้ใหญ่พกั
ห้องละ 2 
ท่าน 

เดก็มเีตียง
พกักบั
ผู้ใหญ่ 1 
ท่าน 

เดก็ไม่มี
เตียงพกักบั
ผู้ใหญ่ 2 
ท่าน 

พกัเดีย่วเพิม่ 

วนัที่ 05-09,06-10,07-11,08-12,12-
16,12-16,13-17,14-18,15-19,19-23  
20-24,21-25,22-26,26-30,27-31ก.ค. 
/28ก.ค.-1สค. / 29ก.ค.-2ส.ค. 60 

26,999.- 26,999.- 25,999.- 7,900.- 

วนัที่ 02-06,03-07,04-08,05-09, 17-
21,18-22,19-23 ส.ค. 60 
23-27,24-28,25-29,26-30 ส.ค. 
/30ส.ค.-3ก.ย./31ส.ค.-4 ก.ย.60 

26,999.- 26,999.- 25,999.- 7,900.- 

วนัที่ 09-13,10-14,11-15,12-16, ส.ค. 60 27,999.- 27,999.- 26,999.- 7,900.- 

วนัที่ 01-05,02-06,06-10,07-11,08-
12,09-13,13-17,14-18,15-19 ก.ย.60 
16-20,20-24,21-25,22-26,23-27ก.ย. 
27ก.ย.-1ต.ค.60 
28ก.ย.-2ต.ค. / 29ก.ย.-3ต.ค. 
30ก.ย.-4ต.ค. 60 

25,999.- 25,999.- 24,999.- 7,900.- 
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*** ราคาเด็กทารก [เด็กอายไุม่เกนิ 2 ขวบ] 6,000 บาท / ท่าน *** 
***ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ 
ท่านละ 4,000 เยน /ทริป/ต่อท่าน***  (เก็บทิปก่อนการเดนิทาง ที่ สนามบินดอนเมือง) 

** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 

สายการบินไทยแอร์เอเชียเอก็ซ์ใช้ระบบการจองที่น่ังเป็นแบบสุ่มที่น่ังว่าง อาจจะท าให้ครอบครัวที่มาด้วยกนัไม่ได้น่ังติดกัน 

หากลูกค้าเท่าได้ประสงค์จะจองที่น่ังติดกนัจะมีรายละเอยีดการค่าใช้จ่ายในการซ้ือที่น่ังเพ่ิม 
** โปรดติดต่อสายการบินดว้ยตวัท่านเอง ** 

 

เง่ือนไขการให้บริการ 
1. การเดินทางในแต่ละคร้ังจะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 20 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว  
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2. ในกรณทีี่ลูกค้าต้องออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯเพ่ือเช็คว่ากรุ๊ปมีการ    
 คอนเฟริมเดินทางก่อนทกุคร้ัง มิฉะน้ันทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน 
3. การช าระค่าบริการ 
    3.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 15,000 บาท  
    3.2 กรุณาช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 20-25 วันก่อนออกเดินทาง 
4.การยกเลกิการเดินทาง 
4.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45-15 วนั ขอเก็บเงินมดัจ าทั้งหมด  
4.2 ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 14 -7 วนัเดินทาง ขอเก็บค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
4.3 ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดนิทางช่วงเทศกาลวนัหยดุ เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบินมีการการันตีมดัจ าที่นัง่กบัสาย

การบินและค่ามดัจ าที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพเิศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า   หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่
ว่ายกเลิกด้วยกรณใีดๆ 

4.4 กรณทีี่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมใิห้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุ ไว้ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณใีดๆ ทั้งส้ิน 

 
**ส าคญั!! บริษัท ท าธุรกิจเพ่ือการท่องเที่ยวเท่าน้ัน ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศญีปุ่่ นโดยผิดกฎหมายและ 

ในข้ันตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและญี่ปุ่ น ขึน้อยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าทีเ่ท่าน้ัน  
ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทั้งส้ิน** 

 
4.5 เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง   
 พร้อมคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
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อัตราค่าบริการนี้รวม 
1. ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยดั ที่ระบุวนัเดินทางไปกลบัพร้อมคณะ พร้อมคา่ภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ

ทวัร์ขา้งตน้ 
 - กรณีท่านมีความประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปล่ียนระดบัชั้นที่นัง่จากชั้นประหยดัเป็นชั้นธุรกิจ โดยการช าระเงินเพือ่อพัเกรด

ตอ้งกระท าที่เคาน์เตอร์สนามบิน ณ วนัเดินทาง เท่านั้น  
2. ค่าที่พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า 

** ในกรณทีี่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [ 2 เตียง+1 ที่นอนเสริม ] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหารห้องพักแบบ 
TRIPLE ได้ ทางบริษทัอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป ** 

3. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไวใ้นรายการทวัร์ขา้งตน้ 
4. เจา้หนา้ที่บริษทั ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
5. ค่าน ้ าหนกัสมัภาระรวมในตัว๋เคร่ืองบิน 20 กิโลกรัม ค่าประกนัวนิาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินที่มีการ

เรียกเก็บ 
6. ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์  
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
 1. ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ 
 2. ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท ์ 
 3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถา้มีการเรียกเก็บ) 
 4. ค่าภาษีน ้ ามนั ที่สายการบินเรียกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบิน 
 5. ค่าทิปส าหรับ คนขบัรถ / มคัคุเทศก ์/ หวัหนา้ทวัร์    ท่านละ 4,000 เยน  ต่อท่าน / ทริป 
           * (เก็บทิปก่อนการเดินทางณ.สนามบินดอนเมือง) * 
      6. ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และหกั ณ ที่จ่าย 3% 

** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซ้ือประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล  
เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **  

- เบีย้ประกันเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
- เบีย้ประกันเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันทีม่ีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี **  
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท] 
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันทีม่ีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท] 
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รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวซ่ีาเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย  
จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพ านกัระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่ นไม่เกิน 15 วนั ไม่ว่าจะดว้ย
วตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมือง เพ่ือเป็นการ
ยืนยนัว่ามีคุณสมบติัในการเขา้ ประเทศญ่ีปุ่ น 
**เอกสารท่ีอาจจะตอ้งใชใ้นการพิจารณาการอนุญาตให้เขา้ประเทศ – ตัว๋เคร่ืองบินและเอกสารเร่ืองท่ีพกัทางบริษทัจะจดัเตรียมให้กบัลูก
ทวัร์ แต่ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัการพิจารณาของกองตรวจคนเขา้เมืองของญ่ีปุ่ น** 
1. ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่ น  
2. ส่ิงท่ียืนยนัว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีอาจเกิดข้ึนระหว่างท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น  
    (เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 
3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัทท่ี์ติดต่อไดร้ะหว่างท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (เช่น คน รู้จกั โรงแรม และอ่ืนๆ) 
4. ก าหนดการเดินทางระหว่างท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น 

 
 
 
 

คุณสมบัตกิารเข้าประเทศญี่ปุ่น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นตามมาตรการยกเว้นวซ่ีา) 
1. หนงัสือเดินทางอิเลก็ทรอนิกส์ท่ียงัมีอายกุารใชง้านเหลืออยู ่
2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท าในประเทศญ่ีปุ่ นจะตอ้งไม่เป็นส่ิงท่ีขดัต่อกฎหมาย และเขา้ข่ายคุณสมบติัเพ่ือการพ านกัระยะสั้น 
3. ในขั้นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านกัไม่เกิน 15 วนั 
4. เป็นผูท่ี้ไม่มีประวติัการถูกส่งตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่ น หรือมิไดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เขา้ประเทศ และไม่เขา้ข่าย
คุณสมบติัท่ีอาจจะถกูปฏิเสธไม่ให้เขา้ประเทศ 

 
 
 

หมายเหตุ :  

 1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเล่ือนการเดินทางในกรณีที่มีผูร่้วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน 
 2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน ้ ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม่ หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวนัเดินทาง 
 3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเที่ยวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ 
 4. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อการ
จลาจล, ภยัธรรมชาติ, การน าส่ิงของผดิกฎหมาย ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 
 5. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเที่ยวเอง 
 6. เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลง
ต่างๆ ทั้งหมด 
 7. ส าหรับผูเ้ดินทางที่อายไุม่ถึง 18 ปี และไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา มารดา ตอ้งมีจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดินทางไปต่างประเทศ
จากบิดาหรือมารดาแนบมาดว้ย 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่นแปลงรายการโดยมต้ิองแจ้งล่วงหน้า ทั้งนีขึ้น้อยู่กบัสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจ
เปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนีขึ้น้อยู่กบัอตัราแลกเปลีย่นของเงินสกุลเยน 
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