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โดยสายการบิน  AIR ASIA X (XJ) 
โตเกียวเที่ยวทกุวัน ไม่มีวันอิสระ 

ขอพร ณ วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งชนิจูกุ 

เล่นสกีสุดมัน กับลานสก ีฟูจิเท็น สกี ลานสกีที่มีภูเขาไฟฟูจิเปน็ฉากหลัง 

ขึ้นกระเช้าคาจิ คาจิ ณ ทะเลสาบคาวากูจิโกะ 

ช้อปปิ้งอิออน มอลล์ และสักการะสิ่งศักสิทธิ์ ณ วัดนาริตะ 

ชม ยูนิคอรน์ กันดั้ม ตัวใหม่ตัวใหญ่ แห่งโอไดบะ 

อาบนํ้าแร่ธรรมชาติ 2 คืน FREE WIFI ON BUS 

พิเศษ!!! บุฟเฟ่ต์ ขาปู 

มีนํ้าดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด 

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พักเดี่ยว บัส 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 กุมภาพันธ์ 2562 24,888.- 7,900.- 1 

30 มกราคม-03 กุมภาพันธ์ 2562 24,888.- 7,900.- 1 

04-08 กุมภาพันธ์ 2562 25,888.- 7,900.- 1 

06-10 กุมภาพันธ์ 2562 25,888.- 7,900.- 1 

11-15 กุมภาพันธ์ 2562 25,888.- 7,900.- 1 

13-17 กุมภาพันธ์ 2562 25,888.- 7,900.- 1 

18-22 กุมภาพันธ์ 2562 26,888.- 7,900.- 1 

20-24 กุมภาพันธ์ 2562 25,888.- 7,900.- 1 
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** ปล. ไม่มีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ / Infant เด็กอายุต่ํากว่า 2 ปี ราคา 7,900  บาท** 
 ราคาน้ีไม่รวมค่าทิปไกด์ท่านละ 1,000 บาท/ทริป** 

วันแรก      กรุงเทพฯ   สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น 

07.30 น. พร๎อมกันท่ี สนามบินนานาชาติดอนเมือง ช้ัน 3 อาคารผู๎โดยสารระหวํางประเทศ เคาน์เตอร์ สาย

การบิน AIR ASIA X เจ๎าหน๎าท่ีของบริษัทฯ คอยให๎การต๎อนรับ และอํานวยความสะดวกในการ

เช็คอิน 

สายการบิน AIR ASIA X ใช๎เครื่อง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ท่ีนั่ง จัดท่ีนั่งแบบ 3-3-3  

(น้ําหนักกระเป๋า 20 กก./ทําน หากต๎องการซื้อน้ําหนักเพิ่ม ต๎องเสียคําใช๎จําย)  

บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 

 

11.05 น. เหิรฟ้าสํู เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยเท่ียวบินท่ี XJ606 

19.25 น.   ถึง เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผํานขั้นตอนศุลกากรแล๎วนําทํานเดินทางสํูท่ีพัก (เวลาที่

ญี่ปุ่น เร็วกว่าเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัด

หมายเวลา) ***สําคัญมาก!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว์ พืช 

ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับและจับ*** 

ค่ํา         อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย  

ที่พัก   NARITA HEDISTAR HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน 

วันที่สอง   วัดอาซากุสะ - โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป) - โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เลท- พิพิธภัณฑ์

หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ – บุฟเฟ่ต์ขาปู + แช่ออนเซ็น 

25 กุมภาพันธ์-01 มีนาคม 2562 24,888.- 7,900.- 1 

27 กุมภาพันธ์-03 มีนาคม 2562 24,888.- 7,900.- 1 

04-08 มีนาคม 2562 25,888.- 7,900.- 1 

06-10 มีนาคม 2562 25,888.- 7,900.- 1 

11-15 มีนาคม 2562 25,888.- 7,900.- 1 

13-17 มีนาคม 2562 25,888.- 7,900.- 1 

18-22 มีนาคม 2562 25,888.- 7,900.- 1 
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เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (1)  

จากนั้นนําทํานเดินทางสํูเมือง เมืองโตเกียว นําทํานนมัสการเจ๎าแมํกวนอิมทองคํา ณ วัดอาซากุสะ 

วัดท่ีได๎ช่ือวําเป็นวัดท่ีมีความศักดิ์สิทธิ์ และได๎รับความเคารพนับถือมากท่ีสุดแหํงหนึ่งในกรุงโตเกียว 

ภายในประดิษฐานองค์เจ๎าแมํกวนอิมทองคําท่ีศักดิ์สิทธิ์ ขนาด 5.5 เซนติเมตร ซึ่งมักจะมีผู๎คนมา

กราบไหว๎ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดท้ังปี ประกอบกับภายในวัดยังเป็นท่ีตั้งของโคมไฟยักษ์ท่ี

มีขนาดใหญํท่ีสุดในโลกด๎วยความสูง 4.5 เมตร ซึ่งแขวนห๎อยอยูํ ณ ประตูทางเข๎าท่ีอยูํด๎านหน๎าสุด

ของวัด ท่ีมีช่ือวํา “ประตูฟ้าคํารณ” และถนนจากประตูเข๎าสํูตัววิหารท่ีประดิษฐานเจ๎าแมํกวนอิมทองคํา 

มีช่ือวํา ถนนนากามิเซะ ซึ่งเป็นท่ีตั้งของร๎านค๎าขายของท่ีระลึกพื้นเมืองตํางๆ มากมาย อาทิ ขนม

นานาชนิด ของเลํน รองเท๎า พวงกุญแจท่ีระลึก ฯลฯ ให๎ทุกทํานได๎เลือกซื้อเป็นของฝากของท่ีระลึก

อิสระ และทํานสามารถเดินไปถํายรูปคูํกับหอคอยท่ีสูงท่ีสุดในโลก แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของ

กรุงโตเกียว ณ ริมแมํน้ําสุมิดะ หอคอยโตเกียวสกาย ทรี (Tokyo Sky tree) (ไม่รวมค่าข้ึน

หอคอย) หอสํงสัญญาณโทรคมนาคมท่ีสูงท่ีสุดในโลก เปิดให๎บริการเมื่อ  วันท่ี 22 พฤษภาคม  

2555 โดยหอนี้มีความสูง 634 เมตร สามารถทําลายสถิติความสูงของหอกวางตุ๎ง ในมณฑลกวํางโจว 

ซึ่งมีความสูง 600 เมตร และหอซีเอ็น ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มีความสูง 553 เมตร 

ทิวทัศน์ของ หอคอยโตเกียวสกายทรี ท่ีบรรจุเทคโนโลยีแนวหน๎าสุดสามารถมองเห็นได๎จาก

ละแวกวัดอาซะกุซําท่ีเต็มไปด๎วยกลิ่นอายแบบเมืองเกําของเอะโดะ 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2) 

เดินทางสํู โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เลท ให๎ทํานได๎ช๎อปปิ้งอยํางจุใจกับสินค๎าแบรนด์เนมท่ีแหลํง

รวมสินค๎านําเข๎าและสินค๎าแบรนด์ญี่ปุ่นโกอินเตอร์มากมาย เชํน MK MICHEL KLEIN, MORGAN, 

ELLE, CYNTHIA ROWLEY, DIFFUSIONE TESSILE ฯลฯ เลือกซื้อ กระเป๋าไฮไซ BALLY, PRADA, 

GUCCI, DIESEL,TUMI,GAP, ARMANY ฯลฯ เลือกดูเครื่องประดับ และนาฬิกาหรูอยําง TAG 

HEUER, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯ รองเท๎าแฟช่ัน HUSH PUPPIES, 

SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ หรือเลือกซื้อสินค๎าสําหรับคุณหนู AIGLE, BANDAI 

ASOBI, HAKKA KIDS และสินค๎าอื่นๆ อีกมากมาย เดินทางสํู พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ 

(Iyashi no Sato) ตั้งอยูํในพื้นท่ีท่ีเคยเป็นหมูํบ๎านเกษตรกรรมบนชายฝั่งทิศตะวันตกของ 

ทะเลสาบไซโกะ (Lake Saiko) ซึ่งถูกพายุไต๎ฝุ่นพัดถลํมในปี 1966 จนกระท้ังตํอมาอีก 40 ปี

ได๎รับการบูรณะขึ้นใหมํให๎เป็นแบบดั้งเดิม และเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ๎งให๎ประชาชนได๎เข๎าชม

ศึกษาเรียนรู๎เกี่ยวกับวัฒนธรรม ลองและซื้อสินค๎าหัตถกรรมแบบดั้งเดิม ภายในหมูํบ๎าน ประกอบด๎วย

บ๎านกวํา 20 หลังคาเรือน ในอาคารแตํละหลังนอกจากกิจกรรมงานฝีมือแบบดั้งเดิมแล๎ว ยังสามารถ

ชมพิพิธภัณฑ์และแกลลอรี่, ซื้อสินค๎าพื้นเมือง, เพลิดเพลินกับร๎านน้ําชาและร๎านอาหาร นอกจากนี้ยัง

มีจัดอีเวนท์แบบโบราณให๎เข๎ากับฤดูกาลด๎วย ได๎เวลานําทํานเข๎าสํูท่ีพัก 

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร ของโรงแรม (3) พิเศษ!! อิ่มอร่อยกับ บุฟเฟ่ต์ขาปู 
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ท่ีพัก FUJISAN HOTEL RESORT หรือระดับเดียวกัน   

จากน้ันให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการ แช่นํ้าแร่ออนเซ็นธรรมชาติ เชื่อว่าถ้าได้แช่นํ้าแร่แล้ว จะ

ทําให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีข้ึน 

วันที่สาม   อิสระลานสกี ฟูจิเท็นสกี รีสอร์ท - พิธีชงชาญี่ปุ่น - น่ังกระเช้าคาจิ คาจิ – โตเกียว – ช้อปป้ิง

ชินจูกุ 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4) 

 

นําทํานสัมผัสประสบการณ์ความสนุกสนานท่ี ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท ลานสกีและท่ีพักท่ีตั้งอยูํบริเวณ

ภูเขาไฟฟูจิ ทํานจะได๎สัมผัสกับหิมะท่ีตกในชํวงปีใหมํ หากมีเวลาพอ อิสระ ให๎ทํานได๎สัมผัส

ประสบการณ์ใหมํ อาทิ ตื่นเต๎นกับการลื่นไถลด๎วย สกี เลือกสนุกกับสโนว์บอร์ด หรือเพลิดเพลินกับ

การนั่งเลื่อนหิมะ ท่ีทํานจะสามารถดื่มด่ํากับทัศนียภาพท่ีถูกปกคลุมด๎วยหิมะท่ีดูแล๎วสะอาดตาอยําง

ยิ่ง (ราคาทัวร์ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์และชุดสําหรับเล่นกิจกรรมต่างๆ)  

จากนั้นสัมผัสวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวญี่ปุ่น นั่นก็คือ การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น (Sado) โดยการชง

ชาตามแบบญี่ปุ่นนั้น มีขั้นตอนมากมาย เริ่มตั้งแตํการชงชา การรับชา และการดื่มชา ทุกขั้นตอนนั้น

ล๎วนมีพิธี รายละเอียดท่ีบรรจงและสวยงามเป็นอยํางมาก พิธีชงชานี้ ไมํใชํแคํรับชมอยํางเดียว ยังเปิด

โอกาสให๎ทํานได๎มีสํวนรํวมในพิธีการชงชานี้อีกด๎วย และจากนั้นให๎ทํานได๎อิสระเลือกซื้อของท่ีระลึก

ตามอัธยาศัย 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5)  
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นําทํานเดินทางสํู ทะเลสาบคาวากูจิโกะ Lake Kawaguchiko ทะเลสาบทีเป็นจุดชมวิวฟูจิท่ีสวย

ท่ีสุดแหํงหนึ่ง พิเศษ!!! นําท่านข้ึน กระเช้าลอยฟ้า คาจิ คาจิ (Kachi Kachi Ropeway) 

กระเช๎าท่ีจะพาไปบนยอดเขา Mitsutoge เพื่อชมความสวยงามของทะเลสาบคาวากูจิโกะจากมุมสูง

เปิดให๎บริการทุกวันตลอดท้ังปี (อาจมีการงดให้บริการชั่วคราวเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ เช่น 

สภาพอากาศไม่เอื้ออํานวย) เพียงไมํกี่นาทีถึงยอดเขา ชมวิวแบบพาโนรามาท่ีมีความสูง 1,075 

เมตร ทํานสามารถชมทัศนียภาพโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิและทะเลสาบคาวากุจิได๎ และในวันท่ีอากาศ

แจํมใสจะสามารถมองเห็นได๎ไกลถึงภูเขาแอลป์ญีปุ่่นทางตอนใต๎ (เทือกเขาอากาอิชิ และเทือกเขาอา

ราคาวะ) นําทํานเดินทางกลับสํูเมือง เมืองโตเกียวให๎ทํานอิสระ ย่านช้อปป้ิงชินจุกุ ให๎ทํานอิสระ

และเพลิดเพลินกับการช๎อปปิ้งสินค๎ามากมายและ เครื่องใช๎ ไฟฟ้า กล๎องถํายรูปดิจิตอล นาฬิกา 

เครื่องเลํนเกมส์ หรือสินค๎าท่ีจะเอาใจคุณผู๎หญิงด๎วย กระเป๋า รองเท๎า เส้ือผ๎า แบรนด์เนม เส้ือผ๎า

แฟช่ันสําหรับวัยรุํน เครื่องสําอางยี่ห๎อดังของญี่ปุ่นไมํวําจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO 

และอื่นๆ อีกมากมาย 

ค่ํา         อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย 

ท่ีพัก  NARITA HEDISTAR HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน 

วันที่ส่ี  วัดนาริตะซัง ชินโชจิ - ถนนช้อปป้ิงนาริตะ โอโมเตะซังโดะ - อิออน มอลล์ – สนามบินนาริตะ 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6) 

นําทํานสํู วัดนาริตะซัง ชินโชจิ (Naritasan Shinshoji Temple) เป็นวัดพุทธเกําแกํ ขนาด

ใหญํ ท่ีมีช่ือเสียงมากของเมืองนาริตะ สร๎างขึ้นในปี ภายในวัดมีอาคารท่ีหลากหลายตั้งอยูํในบริเวณท่ี

กว๎างขวาง เชํน ห๎องโถงหลัก เจดีย์ 3 ช้ันสไตล์ Tahoto มีช่ือวํา Great Pagoda of Peace 

นอกจากนี้ยังมีสวนญี่ปุ่น และสวนยุโรปอีกด๎วย ระหวํางทางมาวัดนาริตะซังคือ ถนนช้อปป้ิงนาริตะ 

โอโมเตะซังโดะ (Narita Omotesando street) หรือ ถนนปลาไหล ท่ีตลอดระยะทางประมาณ 

1 กิโลเมตร จากสถานีรถไฟ เต็มไปด๎วยร๎านค๎าตํางๆ โดยเฉพาะร๎านอาหารท่ีขายข๎าวหน๎าปลาไหล 

อาหารขึ้นช่ืออยํางหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น ร๎านดังอยํางร๎าน Kawatoyo ก็ตั้งอยูํบนถนนสายนี้เชํนกัน 

นอกจากนี้ยังมี ร๎านจําหนํายสินค๎างานฝีมือดั้งเดิม และร๎านของท่ีระลึก ซึ่งเปิดบริการให๎แกํ

นักทํองเท่ียวมานานหลายศตวรรษ อิสระให๎ทํานได๎เลือกซื้อสินค๎าและรับประทานอาหารตามอัธยาศัย 

เที่ยง  อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 

ทํานเดินทางไป ย่านโอไดบะ (Odaiba) คือเกาะท่ีสร๎างขึ้นไว๎เป็นแหลํงช๎อปปิ้ง และแหลํงบันเทิง

ตํางๆ ในอําวโตเกียว ได๎รับการปรับปรุงให๎มีช่ือเสียงและเป็นท่ีนิยมในชํวงหลังของปี 1990 นอกจากมี
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สถาปัตยกรรมท่ีสวยงามตั้งอยูํมากมายแล๎ว แตํก็ยังคงความเป็นธรรมชาติไว๎ด๎วยความอุดมสมบูรณ์

ของพื้นท่ีสีเขียว ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า (DiverCity Tokyo Plaza) เป็นห๎างดังอีกห๎าง

หนึ่ง ท่ีอยูํบนเกาะ โอไดบะ จุดเดํนของห๎างนี้ก็คือ หุ่นยนต์กันดั้ม ขนาดเทําของจริง ซึ่งมีขนาดใหญํ

มาก ในบริเวณห๎าง ก็จะมีร๎านค๎าสําหรับคอกันดั้ม อยํางเชํน กันดั้มคาเฟ่ (Gundam Cafe) และถ๎า

อยากเข๎าไปดูนิทรรศกาลกันดั้ม ก็ต๎องไปท่ี กันดั้มฟรอนท์ (Gundam Front) ซึ่งอยูํในบริเวณห๎าง 

ไดรเวอร์ซิตี้นําทํานเดินทางสํู อิออน มอลล์ (Aeon Narita Mall) ห๎างสรรพสินค๎าท่ีนิยมในหมูํ

นักทํองเท่ียวชาวตํางชาติ เนื่องจากตั้งอยูํใกล๎กับสนามบินนานาชาตินาริตะ ภายในตกแตํงในรูปแบบ

ท่ีทันสมัยสไตล์ญี่ปุ่น มีร๎านค๎าท่ีหลากหลายมากกวํา 150 ร๎านจําหนํายสินค๎าแฟช่ัน อาหารสดใหมํ 

และอุปกรณ์ภายในบ๎าน นอกจากนี้ยังมีร๎านเส้ือผ๎าแฟช่ันมากมาย เชํน MUJI, 100 yen shop, Sanrio 

store, Capcom games arcade และซุปเปอร์มาร์เกตขนาดใหญํ เป็นต๎น 

ค่ํา         อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย 

 ได้เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ 

20.40 น.   ออกเดินทางสํู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ607  

 **บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง** 

วันทีห้่า  สนามบิน ดอนเมือง 

01.20 น.     เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร๎อมความประทับใจ 

 

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

 

สําหรับลูกค้าท่านที่ไม่เอาตั๋วเครื่องบิน  หักค่าตั๋วออก 9,000 บาท จากราคาทัวร์ 

 
 

* ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบในวันจองทัวร์ * 

** ทั้งน้ีเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง ** 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ :  รายการทัวร์สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, 

การเมือง, สายการบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การบริการของรถบัสนําเที่ยวญี่ปุ่น ตาม

กฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ 10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับ

จะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆ เป็นหลัก จึงขอ

สงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

อัตราค่าบริการรวม 

 คําตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการท่ีระบุ รวมถึงคําภาษีสนามบิน และคําภาษีน้ํามัน  

 คํารถโค๎ชปรับอากาศ  

 โรงแรมท่ีพักตามท่ีระบุ หรือเทียบเทํา (พัก 2-3 ทําน/ห๎อง)  

 คําธรรมเนียมเข๎าชมสถานท่ีตํางๆ ตามรายการท่ีระบุ    

 คําอาหาร ตามรายการท่ีระบุ   

 คําเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทํองเท่ียว วงประกันทํานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์) 
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อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม 

× คําใช๎จํายสํวนตัวของผู๎เดินทาง อาทิ คําทําหนังสือเดินทาง คําโทรศัพท์ คําอาหาร เครื่องดื่ม คําซักรีด คํามินิ

บาร์ในห๎องและคําพาหนะตํางๆ ท่ีมิได๎ระบุในรายการ 

× คําธรรมเนียมวีซําเข๎าประเทศญี่ปุ่น กรณีประกาศให๎กลับมายื่นร๎องขอวีซําอีกครั้ง (เนื่องจากทางญี่ปุ่นได๎

ประกาศยกเว๎นการยื่นวีซําเข๎าประเทศญี่ปุ่นให๎กับคนไทยสําหรับผู๎ท่ีประสงค์พํานักระยะส้ันในประเทศญี่ปุ่นไมํ

เกิน 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศให๎ยื่นวีซําตามเดิม ผู๎เดินทางจะต๎องจํายเพิ่ม 2,000 บาท สําหรับการ

ยื่นร๎องขอวีซํา 

× คําธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋าสัมภาระท่ีมีน้ําหนักเกินกวําท่ีสายการบินนั้นๆกําหนดหรือสัมภาระใหญํเกินขนาด

มาตรฐาน 

× คําภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได๎ออกตั๋วเครื่องบินไปแล๎ว 

× คํามัคคุเทศก์ท๎องถ่ิน และหัวหน๎าทัวร์อํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 

× ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 1,000 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของ

ท่าน 

× ภาษีมูลคําเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ท่ีจําย 3 % 

 

เดินทางข้ึนต่ํา 34 ท่าน หากต่ํากวํากําหนด กรุ๏ปจะไมํสามารถเดินทางได๎ หากผู๎เดินทางทุกทํานยินดีท่ีจะชําระ

คําบริการเพิ่มเพื่อให๎คณะเดินทางได๎ ทางเรายินดีท่ีจะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให๎ทํานตํอไป ทางบริษัท

ขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอื่นตํอไป โดยทางบริษัทฯจะแจ๎งให๎ทํานทราบ

ลํวงหน๎า  

 

เงื่อนไขการจอง และ การชําระเงิน  : 

 มัดจําท่านละ 15,000 บาท ภายหลังจากท่ีทํานสํงเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกค๎าทําการจองกํอนวัน

เดินทางภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคําทัวร์เต็มจํานวน  

 สํวนท่ีเหลือ ชําระกํอนวันเดินทางอยํางน๎อย 30 วัน 

 หากไมํชําระมัดจําตามท่ีกําหนด ขออนุญาตตัดท่ีนั่งให๎ลูกค๎าทํานอื่นท่ีรออยูํ 

 หากชําระไมํครบตามจํานวน บริษัทฯถือวําทํานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไมํมีเงื่อนไข 

 เมื่อทํานชําระเงินไมํวําจะท้ังหมดหรือบางสํวน ทางบริษัทฯถือวําทํานได๎ยอมรับเงื่อนไขและข๎อตกลงตํางๆ

ท่ีได๎ระบุไว๎ท้ังหมดนี้แล๎ว 

 หากชําระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งสําเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทาง

แฟกซ์ 

 ส่งรายชื่อสํารองที่น่ัง ผู้เดินทางต้องส่งสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ชื่อพร้อม

ยืนยันว่าต้องการเดินทางท่องเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // [หากไม่ส่ง

สําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอัน

เกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน

ทั้งส้ิน 
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โปรดตรวจสอบ Passport : จะต๎องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกวํา 6 เดือนขึ้นไป  และเหลือหน๎ากระดาษ

อยํางต่ํา 2 หน๎าหากไมํมั่นใจโปรดสอบถาม 

 

เงื่อนไขยกเลิกการจอง : 

เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมช่ัน เมื่อจองทัวร์ชําระเงินคําจองคําทัวร์แล๎ว ไมํสามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน 

ได๎ทุกกรณี และกรณีท่ีกองตรวจคนเข๎าเมืองท้ังกรุงเทพฯ และในตํางประเทศ ปฏิเสธมิให๎เดินทางออก หรือ เข๎า

ประเทศท่ีระบุไว๎ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมํคืนคําทัวร์ไมํวํากรณีใดๆ ท้ังส้ิน รวมถึง เมื่อทํานออก

เดินทางไปกับคณะแล๎ว ถ๎าทํานงดการใช๎บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมํเดินทาง พร๎อมคณะถือวําทํานสละสิทธิ์ 

ไมํอาจเรียกร๎องคําบริการและเงินมัดจาคืน ไมํวํากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 

 

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพํานักระยะส้ันในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 
15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในข้ันตอนการ
ตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น* ดังต่อไปน้ี 

1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯจัดการให๎) 

2. ส่ิงท่ียืนยันวําทํานสามารถรับผิดชอบคําใช๎จํายท่ีอาจเกิดขึ้นในระหวํางท่ีพํานักในประเทศญี่ปุ่นได๎ (เชํน เงิน

สด บัตรเครดิต เป็นต๎น) 

3. ช่ือ ท่ีอยูํ และหมายเลขติดตํอในระหวํางท่ีพํานักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทจัดการให๎) 

4. กําหนดการเดินทางระหวํางท่ีพํานักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯ จัดการให๎) 

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (สําหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า) 

1. หนังสือเดินทางต๎องมีอายุการใช๎งานเหลืออยูํ ไมํต่ํากวํา 6 เดือน  

2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระทําในประเทศญี่ปุ่นจะต๎องไมํเป็นส่ิงท่ีขัดตํอกฎหมายและเข๎าขํายคุณสมบัติการพํานัก

ระยะส้ัน 

3. ในขั้นตอนการขอเข๎าประเทศ จะต๎องระบุระยะเวลาการพํานักไมํเกิน 15 วัน 

4. เป็นผู๎ท่ีไมํมีประวัติการถูกสํงตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได๎อยูํในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมํให๎เข๎า
ประเทศ และไมํเข๎าขํายคุณสมบัติท่ีจะถูกปฏิเสธไมํให๎เข๎าประเทศ 

 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทําการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกัน

ระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการข้ึนในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 30 

ท่าน  

2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคําน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหํงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกํอนวันเดินทาง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิต๎องแจ๎งให๎ทราบลํวงหน๎าอันเนื่องจากสาเหตุตํางๆ  

4. บริษัทฯ จะไมํรับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากเกิดกรณีความลําช๎าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท๎วง, การ
นัดหยุดงาน, การกํอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําส่ิงของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูํนอกเหนือความรับผิดชอบของ

บริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไมํรับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของทําน , เกิดจาก

การโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทํองเท่ียวเอง  

6. เมื่อทํานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคําทัวร์ท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แล๎ว ทางบริษัทฯ จะถือวําทํานได๎ยอมรับเงื่อนไข
ข๎อตกลงตํางๆ ท้ังหมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงข๎อเสนอท่ีต๎องได๎รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได๎สํารองโรงแรมท่ีพักใน
ตํางประเทศเรียบร๎อยแล๎ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล๎เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามท่ีระบุในโปรแกรม  
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8. การจัดการเรื่องห๎องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห๎องให๎กับกรุ๏ปท่ีเข๎าพัก  โดยมีห๎องพักสําหรับผู๎สูบบุหรี่ / 

ปลอดบุหรี่ได๎ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห๎องได๎ตามความประสงค์ของผู๎ท่ีพัก ท้ังนี้ขึ้นอยูํกับความพร๎อมให๎บริการของ
โรงแรม และไมํสามารถรับประกันได๎   

9. กรณีผู๎เดินทางต๎องการความชํวยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเชํน ใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อน

การเดินทาง มิฉะนั้นบริษัทฯไมํสามารถจัดการได๎ลํวงหน๎าได๎  

10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู๎จัด ไมํมีสิทธิในการให๎คําสัญญาใด ๆ ท้ังส้ินแทนผู๎จัด นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผู๎มีอํานาจของผู๎จัดกํากับเทํานั้น 

11. ผู๎จัดจะไมํรับผิดชอบและไมํสามารถคืนคําใช๎จํายตํางๆ ได๎เนื่องจากเป็นการเหมาจํายกับตัวแทนตํางๆ ในกรณีท่ีผู๎
เดินทางไมํผํานการพิจารณาในการตรวจคนเข๎าเมือง-ออกเมือง ไมํวําจะเป็นกองตรวจคนเขา๎เมืองหรือกรมแรงงาน

ของทุกประเทศในรายการทํองเท่ียว อันเนื่องมาจากการกระทําท่ีสํอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข๎าออก
เมือง เอกสารเดินทางไมํถูกต๎อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ  

12. กรณีต๎องการพักแบบ 3 ทําน ตํอห๎องหรือห๎องแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีห๎อง Triple ไมํเพียงพอ ขอสงวน

สิทธิในการจัดห๎องให๎เป็นแบบ แยก 2 ห๎อง คือ 1 ห๎องพักคูํ และ 1 ห๎องพักเดี่ยว โดยไมํคําใช๎จํายเพิ่ม  

13. สภาพการจลาจรในชํวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ่น หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจทําให๎

เวลาในการทํองเท่ียวและ ช๎อปปิ้งแตํละสถานท่ีน๎อยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขัยรถในการ
บริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความรํวมมือจากผู๎เดินทางในบางครั้งท่ีต๎องเรํงรีบ เพื่อให๎ได๎ทํองเท่ียวตามโปรแกรม 

14. บริการน้ําดื่มทํานวันละ 1ขวด ตํอคนตํอวันเริ่มในวันท่ี 2 ของการเดินทาง ถึงวันท่ี 3 ของการเดินทาง รวมจํานวน 

3ขวด 

15. การบริการของรถบัสนําเท่ียวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให๎บริการวันละ 10 ช่ัวโมง ในวันนั้นๆ 
มิอาจเพิ่มเวลาได๎ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู๎บริหารเวลาตามความเหมาะสม ท้ังนี้ขึ้นอยูํกับสภาพ

การจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาทํองเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรม
การเดินทาง 

 

ใบจองทัวร์  / BOOKING FORM 

 
รายการทัวร์.................................................................................. วันเดินทาง........................................ 

ช่ือผู๎ติดตํอ (ผู๎จอง) .................................................................. โทร...................................................... 

จํานวนผู๎เดินทางท้ังหมด.................คน   (ผู๎ใหญํ................ทําน / เด็กอายุต่ํากวํา 12 ปี..............ทําน) 

จํานวนห๎องพักท่ีใช๎ท้ังหมด.............ห๎อง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 

 
รายชื่อผู้เดินทาง (กรุณากรอกชื่อไทยและอังกฤษอย่างถูกต้องตามหนังสือเดินทาง เรียงตามห้องพัก) 

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ) วันเกิด (ว/ด/ป) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    
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หมายเหตุ กรุณาแจ๎งความประสงค์อื่นตามท่ีทํานต๎องการ อาทิเชํน 

อาหาร   ไมํทานเนื้อวัว  ไมํทานเนื้อหมู  ไมํทานสัตว์ปีก  ทานมังสาวิรัต 

รายละเอียดอื่นๆ .................................................................................................................................. 

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

 

 
ข้าพเจ้ารับทราบเงื่อนไขในรายการทัวร์เรียบร้อยแล้ว 

 

 
ลงชื่อ.............................................................ผู้จอง 

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

7    

8    

9    

10    


