
 

 

 

 

TOKYO FUJI 5D3N  
ซุปตาร ราคาไฟไหม 2 

กําหนดการเดินทางเดือนมิถุนายน-ตุลาคม 2562 
 

 
โดยสายการบินแอรเอเซีย เอ็กซ แอรไลน (XJ) 

 



 

เที่ยวญี่ปุน ชวงทุงดอกไม ละลานตาสีมวงสดใส กับทุงดอกลาเวนเดอร 

เพลิดเพลินใจกับดอกไมนานาพรรณ ณ สวนดอกไมฮานาโนะมิโยโกะ 

ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 สัญลักษณของประเทศญี่ปุน 

นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัดอาซากุสะ แวะถายรูปกับโตเกียวสกายทรี 

ชอปปงจุใจ ชินจูกุและโอไดบะ  

พิเศษ ฟรีเดย 1 วัน เลือกซื้อทัวรเสริม โตเกียว ดิสนียแลนด หรือ ชอปปงเต็มวัน 

อาบน้ําแรธรรมชาติ FREE WIFI ON BUS 

มีน้ําดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด 

วันเดินทาง ราคาผูใหญ พักเดี่ยว จํานวน 

24-28 มิถุนายน 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 

25-29 มิถุนายน 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 

27 มิถุนายน – 01 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 

28 มิถุนายน – 02 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 

29 มิถุนายน – 03 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 

30 มิถุนายน – 04 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 

01-05 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 

02-06 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 

03-07 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 

04-08 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 

05-09 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 

06-10 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 

07-11 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 

08-12 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 

09-13 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 

10-14 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 

11-15 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 

15-19 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 

16-20 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 

17-21 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 

18-22 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 

19-23 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 

20-24 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 

21-25 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 

22-26 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 



23-27 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 

25-29 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 

26-30 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 

27-31 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 

01-05 สิงหาคม 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 

02-06 สิงหาคม 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 

03-07 สิงหาคม 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 

09-13 สิงหาคม 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 

10-14 สิงหาคม 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 

15-19 สิงหาคม 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 

16-20 สิงหาคม 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 

17-21 สิงหาคม 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 

22-26 สิงหาคม 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 

23-27 สิงหาคม 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 

24-28 สิงหาคม 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 

29 สิงหาคม-02 กันยายน 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 

30 สิงหาคม-03 กันยายน 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 

31 สิงหาคม-04 กันยายน 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 

04-08 กันยายน 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 

05-09 กันยายน 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 

06-10 กันยายน 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 

07-11 กันยายน 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 

08-12 กันยายน 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 

09-13 กันยายน 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 

10-14 กันยายน 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 

11-15 กันยายน 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 

12-16 กันยายน 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 

13-17 กันยายน 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 

14-18 กันยายน 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 

15-19 กันยายน 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 

16-20 กันยายน 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 

17-21 กันยายน 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 

18-22 กันยายน 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 

19-23 กันยายน 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 

20-24 กันยายน 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 



** ปล. ไมมีราคาเด็ก เนื่องจากเปนราคาพิเศษ / Infant เด็กอายุต่ํากวา 2 ป ราคา 7,900.-** 

ราคานีไ้มรวมคาทิปไกดทานละ 1,500 บาท/ทริป** 

 

วันแรก      กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง  

20.30 น. พรอมกันที ่สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ เคานเตอร สายการบิน 

AIR ASIA X เจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน 

23.45 น. เหิรฟาสู เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุน โดยเที่ยวบินที่ XJ600 

สายการบิน AIR ASIA X ใชเครื่อง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ที่นั่ง จัดที่นั่งแบบ 3-3-3  (น้ําหนัก

กระเปา 20 กก./ทาน หากตองการซื้อน้ําหนักเพิ่ม ตองเสียคาใชจาย)  

 

วันที่สอง   สนามบินนาริตะ – วัดอาซากุสะ – ผานชมโตเกียวสกาย ทรี - พิธีชงชาญี่ปุน - สวนดอกไมฮานะโนะ

มิยาโกะ - ออนเช็นธรรมชาติ  

08.00 น. เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุน นําทานผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร 

เรียบรอยแลว (เวลาที่ญี่ปุน เร็วกวาเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพื่อความสะดวกใน

การนัดหมายเวลา) ***สําคัญมาก!! ประเทศญี่ปุนไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เนื้อสัตว พืช ผัก 

ผลไม เขาประเทศ หากฝาฝนมีโทษปรับและจับ 

 

นําทานเดินทางสูเมือง เมืองโตเกียว นําทานนมัสการเจาแมกวนอิมทองคํา ณ วัดอาซากุสะ (Asakusa 

Temple) วัดที่ไดชื่อวาเปนวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์ และไดรับความเคารพนับถือมากที่สุดแหงหนึ่งใน

21-25 กันยายน 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 

22-26 กันยายน 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 

23-27 กันยายน 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 

24-28 กันยายน 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 

25-29 กันยายน 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 

26-30 กันยายน 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 

27 กันยายน – 01 ตุลาคม 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 

28 กันยายน – 02 ตุลาคม 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 

29 กันยายน – 03 ตุลาคม 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 

30 กันยายน – 04 ตุลาคม 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 



กรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองคเจาแมกวนอิมทองคําที่ศักดิ์สิทธิ์ ขนาด 5.5 เซนติเมตร ซึ่งมักจะมีผูคน

มากราบไหวขอพรเพื่อความเปนสิริมงคลตลอดทั้งป ประกอบกับภายในวัดยังเปนที่ตั้งของโคมไฟยักษที่มี

ขนาดใหญที่สุดในโลกดวยความสูง 4.5 เมตร ซึ่งแขวนหอยอยู ณ ประตูทางเขาที่อยูดานหนาสุดของวัด ที่มี

ชื่อวา “ประตูฟาคํารณ” และถนนจากประตูเขาสูตัววิหารที่ประดิษฐานเจาแมกวนอิมทองคํา มีชื่อวา ถนน

นากามิเซะ ซึ่งเปนที่ตั้งของรานคาขายของที่ระลึกพื้นเมืองตางๆ มากมาย อาทิ ขนมนานาชนิด ของเลน 

รองเทา พวงกุญแจที่ระลึก ฯลฯ ใหทุกทานไดเลือกซื้อเปนของฝากของที่ระลึกอิสระ และทานสามารถเดิน

ไปถายรูปคูกับหอคอยที่สูงที่สุดในโลก แลนดมารกแหงใหมของกรุงโตเกียว ณ ริมแมน้ําสุมิดะ หอคอย

โตเกียวสกาย ทรี (Tokyo Sky tree) (ไมรวมคาขึ้นหอคอย) หอสงสัญญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก 

เปดใหบริการเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 โดยหอนี้มีความสูง 634 เมตร สามารถทําลายสถิติความสูง

ของหอกวางตุง ในมณฑลกวางโจว ซึ่งมีความสูง 600 เมตร และหอซีเอ็น ทาวเวอร ในนครโทรอนโต ของ

แคนาดา มีความสูง 553 เมตร ทิวทัศนของ “หอคอยโตเกียวสกายทรี” ที่บรรจุเทคโนโลยีแนวหนาสุด

สามารถมองเห็นไดจากละแวกวัดอาซะกุซาที่เต็มไปดวยกลิ่นอายแบบเมืองเกาของเอะโดะ 

 เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1) 

จากนั้นสัมผัสวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวญี่ปุน นั่นก็คือ การเรียนพิธีชงชาญี่ปุน (Sado) โดยการชงชาตาม

แบบญี่ปุนนั้น มีขั้นตอนมากมาย เริ่มตั้งแตการชงชา การรับชา และการดื่มชา ทุกขั้นตอนนั้นลวนมีพิธี 

รายละเอียดที่บรรจงและสวยงามเปนอยางมาก พิธีชงชานี้ ไมใชแครับชมอยางเดียว ยังเปดโอกาสใหทานได

มีสวนรวมในพิธีการชงชานี้อีกดวย และจากนั้นใหทานไดอิสระเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย เดินทางสู 

สวนดอกไมฮานะโนะมิยาโกะ (Hananomiyako Flower Park) สวนดอกไมที่เรียกไดวางดงามที่สุดแหง

หนึ่งในบริเวณๆ ภูเขาไฟฟูจิ สวนดอกไมขนาดใหญใกลกับทะเลสาบยามานะกะและภูเขาไฟฟูจิ มีพื้นที่ถึง 

300,000 ตารางเมตร หรือประมาณ 87.5 ไร มีดอกไมหลายพันธุ ที่ปลูกไวใหนักทองเที่ยวไดเดินทางมาชม

ตลอดทั้งป ภายในสวนนอกจากทุงกวางแลวนั้นยังมีดอกไมที่ถูกปลูกไวในโดมขนาดใหญ เพื่อที่วาหากวันใด

ที่มีฝนตก ยังสามารถสัมผัสความงามของดอกไมในรมได ไฮไลท!!! น้ําตกเมียวจิน น้ําตกสูง 10 เมตร ยาว 

800 เมตร ภายในสวน บริเวณรอบๆ น้ําตกยังมีกังหันและ มุมถายรูปใหทานไดเพลิดเพลินกับการเก็บภาพ

ประทับใจตามอัธยาศัย  ทานสามารถเขาชมดอกไมไดตั้งแตฤดูใบไมผลิจนถึงฤดูใบไมรวง ทางสวนมีตาราง

บอกชวงเวลาดอกไมบาน วาชวงไหนมีดอกไมอะไรใหทานไดเพลิดเพลินกับสีสันของดอกไมนานาพันธุ 

(ปลายเดือนเมษายน-กลางเดือนพฤษภาคม : ดอกทิวลิป, เดือนมิถุนายน-กลางเดือนกรกฎาคม : ดอกป

อปป,แคลิฟอรเนียปอปป, เดือนกรกฏาคม-เดือนกันยายน : ดอกบานชื่น,ดอกคอสมอส และดอก

ทานตะวัน เปนตน)  

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร ของโรงแรม (2)  



พักที ่ FUJI SUN RESORT HOTEL หรือเทียบเทาระดับเดีบวกัน   

จากนั้นใหทานไดผอนคลายกับการ แชน้ําแรออนเซ็นธรรมชาติ เชื่อวาถาไดแชน้ําแรแลว จะทําให

ผิวพรรณสวยงามและชวยใหระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น 

 

วันที่สาม   ภูเขาไฟฟูจิ – ชมทุงดอกลาเวนเดอร - โตเกียว - ดิวตี้ฟรี - ชอปปงชินจูกุ – ชอปปงโอไดบะและไดเวอร 

ซิตี ้

 

เชา      รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (3) 

 

นําทานเดินทางสู ภูเขาไฟฟูจ ิที่มีความสูงเหนือจากระดับน้ําทะเล 3,776 เมตร ภูเขาที่มีชื่อเสียงเปนที่รูจัก

ไปทั่วโลกในเรื่องความสวยงามที่ธรรมชาติไดมอบมาใหอยางลงตัว และยังถือวาเปนสัญลักษณหนึ่งของ

ประเทศญี่ปุน ทั้งยังเปนจุดมุงหมายของนักทองเที่ยวตางชาติที่มาเยือนญี่ปุนตลอดทุกฤดูกาล นําทานขึ้นสู

ชั้นที่ 5 ของภูเขาไฟฟูจิ (ขอสงวนสิทธิ์ไมขึ้น ในกรณีที่อากาศไมเอื้ออํานวย หรือ ทางขึ้นปด) ที่ทุกทาน

จะไดเห็นถึงความสวยงามของตัวภูเขาและวิวโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิ และสัมผัสกับความหนาวเย็น ใหทุก

ทานไดถายภาพความประทับใจเก็บไว และเลือกซื้อสินคาของที่ระลึกซึ่งเปนสัญลักษณรูปภูเขาไฟฟูจิใน

หลากหลายบรรยากาศไดอีกดวยอิสระใหทานไดเพลิดเพลินกับการถายรูปและซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย  

เที่ยง อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 

จากนั้นนําทานเดินทางสู เทศกาลสมุนไพรและทุงดอกลาเวนเดอร  (Fujikawaguchiko Herb 

Festival) ทุงดอกไมสีมวง ณ สวนยากิซะกิและสวนโออิชิ สวนสวยที่เต็มไปดวยดอกลาเวนเดอรเต็มทองทุง

กวาง โดยมีฉากหลังเปนภูเขาไฟฟูจิและทะเลสาบสีน้ําเงินเขมตัดกันพอดีกับทุงลาเวนเดอรสีมวงเขม

สวยงาม !!!ไฮไลทของงานเทศกาลประจําเมืองอยาง งานเทศกาลสมุนไพรหลากชนิดที่ถือเปนของขึ้นชื่อ

ประจําเมือง ภายในงานเทศกาลจะมีบูธจําหนายผลิตภัณฑมากมายที่ทําจากสมุนไพรนานาชนิด รวมไปถึง

ชาหอมๆ ใหไดชิมกันอยางเต็มที ่นอกจากนี้ ยังมีการประกวดจัดสวนสวยและการแสดงดนตรีกลางแจงดวย 



อิสระใหทานไดสัมผัสและเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย (ดอกลาเวนเดอรจะบานหรือไมนั้น ทั้งนี้

ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ สงวนสิทธิ์หากดอกลาเวนเดอรไมมี ไกดสามารถปรับโปรแกรมไปยังสถานที่อื่น

ทดแทนไดตามความเหมาะสม)   

จากนั้นเดินทางกลับสูกรุงโตเกียว นําทานสู ยานชอปปงชินจุกุ ใหทานอิสระและเพลิดเพลินกับการชอปปง

สินคามากมายและ เครื่องใช ไฟฟา กลองถายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องเลนเกมส หรือสินคาที่จะเอาใจคุณ

ผูหญิงดวย กระเปา รองเทา เสื้อผา แบรนดเนม เสื้อผาแฟชั่นสําหรับวัยรุน เครื่องสําอางยี่หอดังของญี่ปุน

ไมวาจะเปน KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอื่นๆ อีกมากมาย นําทานสู ดิวตี้ฟรี อิสระใหทาน

เลือกซื้อสินคาปลอดภาษี ทั้ง เสื้อผา น้ําหอม ตางๆ ตามอัธยาศัยจากนั้นชอปปงกันตอ ณ ยานโอไดบะ 

(Odaiba) เกาะที่สรางขึ้นไวเปนแหลงชอปปงและแหลงบันเทิงตางๆ ในอาวโตเกียว ไดรับการปรับปรุงใหมี

ชื่อเสียงและเปนที่นิยมในชวงหลังของป 1990 นอกจากมีสถาปตยกรรมที่สวยงามตั้งอยูมากมายแลว แตก็

ยังคงความเปนธรรมชาติไวดวยความอุดมสมบูรณของพื้นที่สี เขียว ไดเวอรซิตี้  โตเกียว พลาซา 

(DiverCity Tokyo Plaza) เปนหางดังอีกหางหนึ่ง ที่อยูบนเกาะ โอไดบะ จุดเดนของหางนี้ก็คือ หุนยนต

กันดั้ม ขนาดเทาของจริง ซึ่งมีขนาดใหญมาก ในบริเวณหาง ก็จะมีรานคาสําหรับคอกันดั้ม อยางเชน 

กันดั้มคาเฟ (Gundam Cafe) และถาอยากเขาไปดูนิทรรศกาลกันดั้ม ก็ตองไปที่ กันดั้มฟรอนท 

(Gundam Front) ซึ่งอยูในบริเวณหาง ไดรเวอรซิตี ้                                                                                                                            
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วันที่สี ่ อิสระชอปปงตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อทัวรเสริมโตเกียวดิสนียแลนด 

เชา      รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (4) 

***อิสระทองเที่ยวเต็มวัน*** ไมมีรถบัสใหบริการ แตมีไกดแนะนําการเดินทางใหทาน 

 ทานสามารถสอบถามขอมูลการเดินทางจากไกด เพ่ือความสะดวกในการเดินทาง หรือชอปปงในยานการคา

อันทันสมัยของมหานครโตเกียวศูนยรวมวัยรุนแหลงชอบปงชื่อดัง  

แนะนําสถานที่ทองเที่ยวในโตเกียว (ไมรวมคาเดินทาง หรือคาตั๋วรถไฟ) 

 ยานฮาราจูกุ ทานจะไดพบกับการแตงตัวที่เปนเอกลักษณ แหวกแนว ตามสไตลวัยรุนญี่ปุน การแตงกาย

เลียนแบบคาแรคเตอรการตูนตางๆ  

 โอโมเตะซันโด ราน Kiddyland ศูนยรวมของเลนหลากหลาย นารัก และแปลกๆ เหมาะสําหรับเปนของ

ฝากเด็กเล็ก เด็กโต ตุกตาบลายด สนูปป คิตตี้ คาแรคเตอรตางๆ หรือ เกมส ของเด็กเลนที่หลากหลายให

ทานไดเลือกชมเลือกซื้อหาอยางจุใจ  

 ชิบูยา ยานวัยรุนชื่อดังอีกแหงของมหานครโตเกียวทานจะไดตื่นตาตื่นใจกับแฟชั่นทันสมัยของหนุมสาวชาว

แดนปลาดิบจากรานคามากมาย มากกวา 100 รานคา และ “ตึก 109” ตึกชื่อดังที่เปนสัญลักษณของยาน

นั้น  

 สวนอุเอโนะ (Ueno Park) เปนสวนสาธารณะขนาดใหญของโตเกียว จุดชมซากุระยอดนิยมของ

กรุงโตเกียว 



 ตลาดอะเมโยโกะ (Ameyoko Market) ตลาดที่คึกคักเกือบตลอดเวลาตั้งอยูระหวางสถานีอุเอโนะ 

(Ueno Station) และสถานีโอคาชิมาชิ (Okachimachi Station) สินคาหลากหลายชนิดทั้ง ของสด ของใช 

เครื่องสําอาง กระเปา รองเทา เสื้อผาทั้งของญี่ปุน และของนําเขาที่สวนใหญจะมีราคาถูกกวาในหางบาง

รานอาจจะตอราคาเพ่ิมไดอีก อาหารทะเล ผลไม ผักสด รานขนมและของกินเลน  

หรือเลือกซื้อทัวรเสริม โตเกียวดิสนียแลนด สวนสนุกท่ีมีนักทองเที่ยวตอปเกือบ 20 ลานคนตอ ซึ่งมากที่สุดใน

ประเทศญี่ปุน และมากเปนอันดับ 2 ของโลก สรางขึ้นโดยบริษัทผลิตภาพยนตรการตูนวอลทดิสนีย เปด

ใหบริการในป 1983 ซึ่งเปนสวนสนุกดิสนียแลนดแหงแรกที่สรางขึ้นนอกประเทศสหรัฐอเมริกา ประกอบ

ดวยธีมหลัก 7 ธีม โดยตกแตงตามฤดูกาล และมีการเดินขบวนพาเหรดที่สนุกสนาน (ราคาไมรวมคาเขา ราคา

ประมาณ 3,000 บาท/ทาน) 

 World Bazaar 

 Tomorrowland 

 Toontown 

 Fantasyland 

 Critter Country 

 Westernland 

 Adventureland  
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วันทีห่า  สนามบินนาริตะ – สนามบิน ดอนเมือง 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (6) 

09.15 น.   ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอรเอเชีย เอ็กซ เที่ยวบินที ่XJ601 

13.45 น.     เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 

โปรแกรมนี้ไมรับจอยทัวร 



 

* ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร * 

** ทั้งนี้เพื่อประโยชนของตัวทานเอง ** 

 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ :  รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สาย

การบิน เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา การบริการของรถบัสนําเที่ยวญี่ปุน ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุน 

สามารถใหบริการวันละ 10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม 

ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เปนหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตาม

สถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

อัตราคาบริการรวม 

 คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงคาภาษีสนามบิน และคาภาษีน้ํามัน  

 คารถโคชปรับอากาศ  

 โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง)  

 คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ    

 คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ   

 คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเที่ยว วงประกันทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม) 

 

อัตราคาบริการนี้ไมรวม 

× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องดื่ม คาซักรีด คามินิบารใน

หองและคาพาหนะตางๆ ที่มิไดระบุในรายการ 

× คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ปุน กรณีประกาศใหกลับมายื่นรองขอวีซาอีกครั้ง (เนื่องจากทางญี่ปุนไดประกาศ

ยกเวนการยื่นวีซาเขาประเทศญี่ปุนใหกับคนไทยสําหรับผูที่ประสงคพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุนไมเกิน 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุนประกาศใหยื่นวีซาตามเดิม ผูเดินทางจะตองจายเพิ่ม 2,000 บาท สําหรับการยื่นรอง

ขอวีซา 

× คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเปาสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกวาที่สายการบินนั้นๆกําหนดหรือสัมภาระใหญเกินขนาด

มาตรฐาน 

× คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไปแลว 

× คามัคคุเทศกทองถิ่น และหัวหนาทัวรอํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 

× คาทิปมัคคุเทศก, คนขับรถ, 1,500 บาท/ทาน/ทริป, คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน 

× ภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จาย 3 % 

 

เดินทางขึ้นต่ํา 34 ทาน หากต่ํากวากําหนด กรุปจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่ม

เพื่อใหคณะเดินทางได ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงคใหทานตอไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ

งดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอื่นตอไป โดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบลวงหนา  

 

 



เงื่อนไขการจอง และ การชําระเงิน  : 

 โปรแกรมนี้ชําระเงินเต็มจํานวน 

 หากไมชําระมัดจําตามท่ีกําหนด ขออนุญาตตัดท่ีนั่งใหลูกคาทานอ่ืนที่รออยู 

 หากชําระไมครบตามจํานวน บริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไมมีเงื่อนไข 

 เมื่อทานชําระเงินไมวาจะทั้งหมดหรือบางสวน ทางบริษัทฯถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขและขอตกลงตางๆที่ได

ระบุไวทั้งหมดนี้แลว 

 หากชําระเงินในแตละสวนแลว โปรดสงสําเนาการโอนเงนิ พรอมระบุชื่อพนักงานขายมาทางแฟกซ 

 สงรายชื่อสํารองที่นั่ง ผูเดินทางตองสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นตชื่อพรอมยืนยันวา

ตองการเดินทางทองเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบาง, เบอรโทร // [หากไมสงสําเนาหนังสือเดินทาง 

(Passport) มาให ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการ

สะกดชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบินทั้งสิ้น 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตองมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกวา 6 เดือนขึ้นไป และเหลือหนากระดาษอยางต่ํา 2 

หนาหากไมมั่นใจโปรดสอบถาม 

 

เงื่อนไขยกเลิกการจอง : 

 ไมสามารถยกเลิกการเดินทางได 

หมายเหตุ กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไว 

ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว 

ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการและ

เงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 

จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุนใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุนไมเกิน 15 วัน ไม

วาจะดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะตองยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมือง เพื่อยืนยัน

การมีคุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุน* ดังตอไปนี้ 

1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุน (ทางบริษัทฯจัดการให) 

2. สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุนได (เชน เงินสด บัตร

เครดิต เปนตน) 

3. ชื่อ ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุน (ทางบริษัทจัดการให) 

4. กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุน (ทางบริษัทฯ จัดการให) 

คุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุน (สําหรับกรณีการเขาประเทศญี่ปุนดวยมาตรการยกเวนวีซา) 

1. หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู ไมต่ํากวา 6 เดือน  

2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปุนจะตองไมเปนสิ่งที่ขัดตอกฎหมายและเขาขายคุณสมบัติการพํานักระยะ

สั้น 

3. ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน 

4. เปนผูที่ไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ปุน มิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และ

ไมเขาขายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ 



 

หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพื่อความถูกตองและความเขาใจตรงกันระหวางทาน

ลูกคาและบริษัท 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง 30 ทาน  

2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวันเดินทาง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเนื่องจากสาเหตุตางๆ  

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทวง, การนัดหยุด

งาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของทาน, เกิดจากการ

โจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง  

6. เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไข

ขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  

7. รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากไดสํารองโรงแรมที่พักในตางประเทศ

เรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรื่องหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก  โดยมีหองพักสําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอด

บุหรี่ได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และ

ไมสามารถรับประกันได   

9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการ

เดินทาง มิฉะนั้นบริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได  

10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนาม

โดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทานั้น 

11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื่องจากเปนการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผู

เดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของ

ทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง 

เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

12. กรณีตองการพักแบบ 3 ทาน ตอหองหรือหองแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิใน

การจัดหองใหเปนแบบ แยก 2 หอง คือ 1 หองพักคู และ 1 หองพักเดี่ยว โดยไมคาใชจายเพิ่ม  

13. สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุน หรือ วันเสารอาทิตย รถอาจจะติด อาจทําใหเวลา

ในการทองเที่ยวและ ชอปปงแตละสถานที่นอยลง  โดยเปนดุลยพินิจของมัคคุเทศก และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซึ่ง

อาจจะขอความรวมมือจากผูเดินทางในบางครั้งที่ตองเรงรีบ เพือ่ใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม 

14. บริการน้ําดื่มทานวันละ 1ขวด ตอคนตอวันเริ่มในวันที่ 2 ของการเดินทาง ถึงวันที่ 3 ของการเดินทาง รวมจํานวน 2 

ขวด 

15. การบริการของรถบัสนําเที่ยวญี่ปุน ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุน สามารถใหบริการวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนั้นๆ มิ

อาจเพ่ิมเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวัน

เดินทางนั้นๆเปนหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาทองเท่ียวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

 


