
 

 

รหัวทัวร TTN1901261 
ทัวรญ่ีปุ�น โตเกียว ฟูจิ ซุปตาร ราคาไฟไหม 5 วัน 3 คืน (XJ) 
เพลิดเพลินใจกับดอกไมนานาพรรณ ณ สวนดอกไมฮานาโนะมิโยโกะ 
ข้ึนภูเขาไฟฟูจิช้ัน 5 สัญลักษณของประเทศญ่ีปุ�น 
นมัสการส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ วัดอาซากุสะ แวะถายรูปกับโตเกียวสกายทรี 
พิเศษ ฟรีเดย 1 วัน เลือกซ้ือทัวรเสริม โตเกียว ดิสนียแลนด หรือ ชอปปم�งเต็มวัน 
อาบน้ําแรธรรมชาติ FREE WIFI ON BUS 
มีน้ําด่ืมบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด 

 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันแรก      กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง  
20.30 น. พรอมกันที่ สนามบินนานาชาติดอนเมือง ช้ัน 3 อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ 

เคานเตอร สายการบิน AIR ASIA X เจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ 
และอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน 

23.45 น. เหิรฟ�าสู เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ�น โดยเที่ยวบินที่ XJ600 
สายการบิน AIR ASIA X ใชเคร่ือง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ท่ีน่ัง 
จัดที่น่ังแบบ 3-3-3  (น้ําหนักกระเป�า 20 กก./ทาน หากตองการซ้ือน้ําหนักเพ่ิม 
ตองเสียคาใชจาย)  
 

วันที่สอง   สนามบินนาริตะ – วัดอาซากุสะ – ผานชมโตเกียวสกาย ทรี - พิธีชงชาญี่ปุ�น - 
สวนดอกไมฮานะโนะมิยาโกะ - ออนเช็นธรรมชาติ  

08.00 น. เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญ่ีปุ�น นําทานผานข้ันตอนการตรวจคนเขา
เมืองและศุลกากร เรียบรอยแลว (เวลาที่ญ่ีปุ�น เร็วกวาเมืองไทย 2 ช่ัวโมง กรุณา
ปรับนาฬิกาของทานเพ่ือความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***สําคัญมาก!! 

ประเทศญ่ีปุ�นไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขา
ประเทศ หากฝ�าฝนมีโทษปรับและจับ 
นําทานเดินทางสูเมือง เมืองโตเกียว นําทานนมัสการเจาแมกวนอิมทองคํา ณ วัด
อาซากุสะ (Asakusa Temple) วัดที่ไดช่ือวาเปนวัดที่มีความศักด์ิสิทธิ์ และ
ไดรับความเคารพนับถือมากที่สุดแหงหน่ึงในกรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองค
เจาแมกวนอิมทองคําที่ศักด์ิสิทธิ์ ขนาด 5.5 เซนติเมตร ซ่ึงมักจะมีผูคนมากราบ
ไหวขอพรเพ่ือความเปนสิริมงคลตลอดทั้งป ประกอบกับภายในวัดยังเปนท่ีต้ังของ



 

 

โคมไฟยักษที่มีขนาดใหญท่ีสุดในโลกดวยความสูง 4.5 เมตร ซ่ึงแขวนหอยอยู ณ 
ประตูทางเขาที่อยูดานหนาสุดของวัด ที่มีช่ือวา “ประตูฟ�าคํารณ” และถนนจาก
ประตูเขาสูตัววิหารท่ีประดิษฐานเจาแมกวนอิมทองคํา มีช่ือวา ถนนนากามิเซะ ซ่ึง
เปนที่ต้ังของรานคาขายของที่ระลึกพ้ืนเมืองตางๆ มากมาย อาทิ ขนมนานาชนิด 
ของเลน รองเทา พวงกุญแจที่ระลึก ฯลฯ ใหทุกทานไดเลือกซ้ือเปนของฝากของที่
ระลึกอิสระ และทานสามารถเดินไปถายรูปคูกับหอคอยที่สูงที่สุดในโลก แลนด
มารกแหงใหมของกรุงโตเกียว ณ ริมแมน้ําสุมดิะ หอคอยโตเกียวสกาย ทรี 
(Tokyo Sky tree) (ไมรวมคาข้ึนหอคอย) หอสงสัญญาณโทรคมนาคมท่ีสูงที่สุด
ในโลก เปดใหบริการเมื่อวันที ่22 พฤษภาคม 2555 โดยหอน้ีมีความสูง 634 
เมตร สามารถทําลายสถิติความสูงของหอกวางตุง ในมณฑลกวางโจว ซ่ึงมีความ
สูง 600 เมตร และหอซีเอ็น ทาวเวอร ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มีความสูง 
553 เมตร ทิวทัศนของ “หอคอยโตเกียวสกายทรี” ที่บรรจุเทคโนโลยีแนวหนาสุด
สามารถมองเห็นไดจากละแวกวัดอาซะกุซาที่เต็มไปดวยกล่ินอายแบบเมืองเกาของ
เอะโดะ 

 เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1) 
จากน้ันสัมผัสวัฒนธรรมด้ังเดิมของชาวญ่ีปุ�น น่ันก็คือ การเรียนพิธีชงชาญ่ีปุ�น 
(Sado) โดยการชงชาตามแบบญ่ีปุ�นน้ัน มีข้ันตอนมากมาย เร่ิมต้ังแตการชงชา 
การรับชา และการด่ืมชา ทุกข้ันตอนน้ันลวนมีพิธี รายละเอียดที่บรรจงและ
สวยงามเปนอยางมาก พิธีชงชาน้ี ไมใชแครับชมอยางเดียว ยังเปดโอกาสใหทาน
ไดมีสวนรวมในพิธีการชงชาน้ีอีกดวย และจากน้ันใหทานไดอิสระเลือกซ้ือของที่
ระลึกตามอัธยาศัย เดินทางสู สวนดอกไมฮานะโนะมิยาโกะ (Hananomiyako 
Flower Park) สวนดอกไมท่ีเรียกไดวางดงามที่สุดแหงหน่ึงในบริเวณๆ ภูเขาไฟ
ฟูจิ สวนดอกไมขนาดใหญใกลกับทะเลสาบยามานะกะและภูเขาไฟฟูจิ มีพ้ืนที่ถึง 



 

 

300,000 ตารางเมตร หรือประมาณ 87.5 ไร มีดอกไมหลายพันธุ ท่ีปลูกไวให
นักทองเที่ยวไดเดินทางมาชมตลอดทั้งป ภายในสวนนอกจากทุงกวางแลวน้ันยังมี
ดอกไมที่ถูกปลูกไวในโดมขนาดใหญ เพ่ือท่ีวาหากวันใดที่มีฝนตก ยังสามารถ
สัมผัสความงามของดอกไมในรมได ไฮไลท!!! น้ําตกเมียวจิน น้ําตกสูง 10 เมตร 
ยาว 800 เมตร ภายในสวน บริเวณรอบๆ น้ําตกยังมีกังหันและ มุมถายรูปใหทาน
ไดเพลิดเพลินกับการเก็บภาพประทับใจตามอัธยาศัย  ทานสามารถเขาชมดอกไม
ไดต้ังแตฤดูใบไมผลิจนถึงฤดูใบไมรวง ทางสวนมีตารางบอกชวงเวลาดอกไมบาน 
วาชวงไหนมีดอกไมอะไรใหทานไดเพลิดเพลินกับสีสันของดอกไมนานาพันธุ 
(ปลายเดือนเมษายน-กลางเดือนพฤษภาคม : ดอกทิวลิป, เดือนมิถุนายน-
กลางเดือนกรกฎาคม : ดอกป�อปปم�,แคลิฟอรเนียป�อปปم�, เดือนกรกฏาคม-เดือน
กันยายน : ดอกบานช่ืน,ดอกคอสมอส และดอกทานตะวัน เปนตน)  

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร ของโรงแรม (2)  
พักที่ FUJI SUN RESORT HOTEL หรือเทียบเทาระดับเดีบวกัน   

จากน้ันใหทานไดผอนคลายกับการ แชน้ําแรออนเซ็นธรรมชาติ เช่ือวาถาไดแช
น้ําแรแลว จะทําใหผิวพรรณสวยงามและชวยใหระบบหมุนเวียนโลหิตดีข้ึน 
 

วันที่สาม   ภูเขาไฟฟูจิ – ชมทุงดอกลาเวนเดอร - โตเกียว - ดิวต้ีฟรี - ชอปปم�งชินจูกุ – ชอป
ปم�งโอไดบะและไดเวอร ซิต้ี 

เชา      รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (3) 
นําทานเดินทางสู ภูเขาไฟฟูจิ ท่ีมีความสูงเหนือจากระดับน้ําทะเล 3,776 เมตร 
ภูเขาท่ีมีช่ือเสียงเปนที่รูจักไปท่ัวโลกในเร่ืองความ
สวยงามท่ีธรรมชาติไดมอบมาใหอยางลงตัว และยัง
ถือวาเปนสัญลักษณหน่ึงของประเทศญ่ีปุ�น ท้ังยัง
เปนจุดมุงหมายของนักทองเที่ยวตางชาติท่ีมาเยือน
ญ่ีปุ�นตลอดทุกฤดูกาล นําทานข้ึนสูช้ันที่ 5 ของภูเขา
ไฟฟูจิ (ขอสงวนสิทธ์ิไมข้ึน ในกรณีที่อากาศไมเอ้ืออํานวย หรือ ทางข้ึนปด) ที่ทุก
ทานจะไดเห็นถึงความสวยงามของตัวภูเขาและวิวโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิ และ



 

 

สัมผัสกับความหนาวเย็น ใหทุกทานไดถายภาพความประทับใจเก็บไว และเลือก
ซ้ือสินคาของที่ระลึกซ่ึงเปนสัญลักษณรูปภูเขาไฟฟูจิในหลากหลายบรรยากาศได
อีกดวยอิสระใหทานไดเพลิดเพลินกับการถายรูปและซ้ือของที่ระลึกตามอัธยาศัย  

เท่ียง อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
จากน้ันนําทานเดินทางสู เทศกาลสมุนไพรและทุงดอกลาเวนเดอร  
(Fujikawaguchiko Herb Festival) ทุงดอกไมสีมวง ณ สวนยากิซะกิและ
สวนโออิชิ สวนสวยที่เต็มไปดวยดอกลาเวนเดอรเต็มทองทุงกวาง โดยมีฉากหลัง
เปนภูเขาไฟฟูจิและทะเลสาบสีน้ําเงินเขมตัดกันพอดีกับทุงลาเวนเดอรสีมวงเขม
สวยงาม !!!ไฮไลทของงานเทศกาลประจําเมืองอยาง งานเทศกาลสมุนไพรหลาก
ชนิดท่ีถือเปนของขึ้นช่ือประจําเมือง ภายในงานเทศกาลจะมีบูธจําหนายผลิตภัณฑ
มากมายที่ทําจากสมุนไพรนานาชนิด รวมไปถึงชาหอมๆ ใหไดชิมกันอยางเต็มที ่
นอกจากน้ี ยังมีการประกวดจัดสวนสวยและการแสดงดนตรีกลางแจงดวย อิสระให
ทานไดสัมผัสและเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย (ดอกลาเวนเดอรจะบาน
หรือไมน้ัน ทั้งน้ีข้ึนอยูกับสภาพอากาศ สงวนสิทธ์ิหากดอกลาเวนเดอรไมมี ไกด
สามารถปรับโปรแกรมไปยังสถานที่อ่ืนทดแทนไดตามความเหมาะสม)   
จากน้ันเดินทางกลับสูกรุงโตเกียว นําทานสู ยานชอปปم�งชินจุกุ ใหทานอิสระและ
เพลิดเพลินกับการชอปปم�งสินคามากมายและ เคร่ืองใช ไฟฟ�า กลองถายรูปดิจิตอล 
นาฬิกา เคร่ืองเลนเกมส หรือสินคาที่จะเอาใจคุณผูหญิงดวย กระเป�า รองเทา 
เส้ือผา แบรนดเนม เส้ือผาแฟช่ันสําหรับวัยรุน เคร่ืองสําอางย่ีหอดังของญ่ีปุ�นไมวา
จะเปน KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอ่ืนๆ อีกมากมาย นําทานสู 
ดิวต้ีฟรี อิสระใหทานเลือกซื้อสินคาปลอดภาษี ทั้ง เส้ือผา น้ําหอม ตางๆ ตาม
อัธยาศัยจากน้ันชอปปم�งกันตอ ณ ยานโอไดบะ (Odaiba) เกาะที่สรางข้ึนไวเปน
แหลงชอปปم�งและแหลงบันเทิงตางๆ ในอาวโตเกียว ไดรับการปรับปรุงใหมี
ช่ือเสียงและเปนท่ีนิยมในชวงหลังของป 1990 นอกจากมีสถาปตยกรรมที่สวยงาม
ต้ังอยูมากมายแลว แตก็ยังคงความเปนธรรมชาติไวดวยความอุดมสมบูรณของ
พ้ืนท่ีสีเขียว ไดเวอรซิต้ี โตเกียว พลาซา (DiverCity Tokyo Plaza) เปนหางดัง
อีกหางหน่ึง ท่ีอยูบนเกาะ โอไดบะ จุดเดนของหางน้ีก็คือ หุนยนตกันด้ัม ขนาดเทา
ของจริง ซึ่งมีขนาดใหญมาก ในบริเวณหาง ก็จะมีรานคาสําหรับคอกันด้ัม 



 

 

อยางเชน กันด้ัมคาเฟ� (Gundam Cafe) และถาอยากเขาไปดูนิทรรศกาลกันด้ัม 
ก็ตองไปที่ กันด้ัมฟรอนท (Gundam Front) ซ่ึงอยูในบริเวณหาง ไดรเวอรซิต้ี                                                                                                                             

ค่ํา         อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย 
ท่ีพัก  NARITA HEDISTAR HOTEL หรือเทียบเทา 
 
วันที่ส่ี  อิสระชอปปم�งตามอัธยาศัย หรือ เลือกซ้ือทัวรเสริมโตเกียวดิสนียแลนด 
เชา      รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (4) 
***อิสระทองเที่ยวเต็มวัน*** ไมมีรถบัสใหบริการ แตมีไกดแนะนําการเดินทางใหทาน 

 ทานสามารถสอบถามขอมูลการเดินทางจากไกด เพ่ือความสะดวกในการเดินทาง 
หรือชอปปم�งในยานการคาอันทันสมัยของมหานครโตเกียวศูนยรวมวัยรุนแหลงชอบ
ปم�งช่ือดัง  

แนะนําสถานที่ทองเที่ยวในโตเกียว (ไมรวมคาเดินทาง หรือคาต๋ัวรถไฟ) 
 ยานฮาราจูกุ ทานจะไดพบกับการแตงตัวท่ีเปนเอกลักษณ แหวกแนว ตามสไตล

วัยรุนญ่ีปุ�น การแตงกายเลียนแบบคาแรคเตอรการตูนตางๆ  
 โอโมเตะซันโด ราน Kiddyland ศูนยรวมของเลนหลากหลาย นารัก และแปลกๆ 

เหมาะสําหรับเปนของฝากเด็กเล็ก เด็กโต ตุกตาบลายด สนูปปم� คิตต้ี คาแรคเตอร
ตางๆ หรือ เกมส ของเด็กเลนท่ีหลากหลายใหทานไดเลือกชมเลือกซื้อหาอยางจุใจ  

 ชิบูยา ยานวัยรุนช่ือดังอีกแหงของมหานครโตเกียวทานจะไดต่ืนตาต่ืนใจกับแฟช่ัน
ทันสมัยของหนุมสาวชาวแดนปลาดิบจากรานคามากมาย มากกวา 100 รานคา 
และ “ตึก 109” ตึกช่ือดังท่ีเปนสัญลักษณของยานน้ัน  

 สวนอุเอโนะ (Ueno Park) เปนสวนสาธารณะขนาดใหญของโตเกียว จุดชม
ซากุระยอดนิยมของกรุงโตเกียว 



 

 

 ตลาดอะเมโยโกะ (Ameyoko Market) ตลาดท่ีคึกคักเกือบตลอดเวลาต้ังอยู 
 ระหวางสถานีอุเอโนะ (Ueno Station) และสถานีโอคาชิมาชิ (Okachimachi 

Station) สินคาหลากหลายชนิดทั้ง ของสด ของใช เคร่ืองสําอาง กระเป�า รองเทา 
เส้ือผาท้ังของญ่ีปุ�น และของนําเขาที่สวนใหญจะมีราคาถูกกวาในหางบางราน
อาจจะตอราคาเพ่ิมไดอีก อาหารทะเล ผลไม ผักสด รานขนมและของกินเลน  

หรือเลือกซ้ือทัวรเสริม โตเกียวดิสนียแลนด สวนสนุกท่ีมีนักทองเท่ียวตอปเกือบ 20 
ลานคนตอ ซ่ึงมากท่ีสุดในประเทศญี่ปุ�น และมากเปนอันดับ 2 ของโลก สรางข้ึนโดย
บริษัทผลิตภาพยนตรการตูนวอลทดิสนีย เปดใหบริการในป 1983 ซ่ึงเปนสวน
สนุกดิสนียแลนดแหงแรกท่ีสรางข้ึนนอกประเทศสหรัฐอเมริกา ประกอบดวยธีมหลัก 
7 ธีม โดยตกแตงตามฤดูกาล และมีการเดินขบวนพาเหรดท่ีสนุกสนาน (ราคาไมรวม
คาเขา ราคาประมาณ 3,000 บาท/ทาน) 

 World Bazaar 
 Tomorrowland 
 Toontown 
 Fantasyland 
 Critter Country 
 Westernland 
 Adventureland  



 

 

ค่ํา         อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย 
ท่ีพัก   NARITA HEDISTAR HOTEL หรือเทียบเทา 
 
วันทีห่า  สนามบินนาริตะ – สนามบิน ดอนเมือง 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (6) 
09.15 น.   ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอรเอเชีย เอ็กซ เที่ยวบินท่ี XJ601 
13.45 น.     เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
อัตราคาบริการ 

วันเดินทาง ราคาผูใหญ พักเด่ียว 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 
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 



 

 

** ปล. ไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเปนราคาพิเศษ / Infant เด็กอายุต่ํากวา 2 ป ราคา 7,900.-** 
 ราคาน้ีไมรวมคาทิปไกดทานละ 1,500 บาท/ทริป** 
 

โปรแกรมน้ีไมรับจอยทัวร 
 
* ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร * 
** ทั้งน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง ** 

 
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ :  รายการทัวรสามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะ
อากาศ, การเมือง, สายการบิน เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา การบริการของรถบัสนํา
เท่ียวญ่ีปุ�น ตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ�น สามารถใหบริการวันละ 10 ช่ัวโมง มิอาจเพ่ิมเวลา
ได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูกับสภาพ
การจราจรในวันเดินทางน้ันๆ เปนหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนเวลาทองเที่ยวตาม
สถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

 

 

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



 

 

อัตราคาบริการรวม 
 คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับตามรายการท่ีระบุ รวมถึงคาภาษีสนามบิน และคาภาษีน้ํามัน  
 คารถโคชปรับอากาศ  
 โรงแรมท่ีพักตามท่ีระบุ หรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง)  
 คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ    
 คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ   
 คาเบ้ียประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเท่ียว วงประกันทานละ 1,000,000 บาท  

(เง่ือนไขตามกรรมธรรม) 
 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร 

เคร่ืองด่ืม คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ท่ีมิไดระบุในรายการ 
× คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ปุ�น กรณีประกาศใหกลับมาย่ืนรองขอวีซาอีกคร้ัง 

(เน่ืองจากทางญ่ีปุ�นไดประกาศยกเวนการย่ืนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทยสําหรับผูท่ี
ประสงคพํานักระยะส้ันในประเทศญ่ีปุ�นไมเกิน 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญ่ีปุ�นประกาศใหยื่นวีซาตามเดิม ผูเดินทางจะตองจายเพ่ิม 
2,000 บาท สําหรับการย่ืนรองขอวีซา 

× คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเป�าสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกวาที่สายการบินน้ันๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน 

× คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกต๋ัวเคร่ืองบินไป
แลว 

× คามัคคุเทศกทองถ่ิน และหัวหนาทัวรอํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 
× คาทิปมัคคุเทศก, คนขับรถ, 1,500 บาท/ทาน/ทริป, คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึง

พอใจของทาน 
× ภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3 % 

เดินทางข้ึนต่ํา 34 ทาน หากต่ํากวากําหนด กรุปจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทาน
ยินดีที่จะชําระคาบริการเพ่ิมเพ่ือใหคณะเดินทางได ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทาง



 

 

ตามประสงคใหทานตอไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเล่ือนการเดินทางไป
ในวันอ่ืนตอไป โดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบลวงหนา  
 
เง่ือนไขการจอง และ การชําระเงิน   

 โปรแกรมน้ีชําระเงินเต็มจํานวน 
 หากไมชําระมัดจําตามที่กําหนด ขออนุญาตตัดท่ีน่ังใหลูกคาทานอ่ืนที่รออยู 
 หากชําระไมครบตามจํานวน บริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม

มีเง่ือนไข 
 เมื่อทานชําระเงินไมวาจะท้ังหมดหรือบางสวน ทางบริษัทฯถือวาทานไดยอมรับ

เง่ือนไขและขอตกลงตางๆท่ีไดระบุไวทั้งหมดน้ีแลว 
 หากชําระเงินในแตละสวนแลว โปรดสงสําเนาการโอนเงิน พรอมระบุช่ือพนักงานขาย

มาทางแฟกซ 
 สงรายช่ือสํารองที่น่ัง ผูเดินทางตองสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดย

เซ็นตช่ือพรอมยืนยันวาตองการเดินทางทองเที่ยวทริปใด, วันท่ีใด, ไปกับใครบาง, 
เบอรโทร // [หากไมสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให ทางบริษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดช่ือ-
นามสกุล และอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองต๋ัวเคร่ืองบินท้ังส้ิน 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตองมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกวา 6 เดือนข้ึนไป และ
เหลือหนากระดาษอยางต่ํา 2 หนาหากไมมั่นใจโปรดสอบถาม 

 

เง่ือนไขยกเลิกการจอง  
 ไมสามารถยกเลิกการเดินทางได 

หมายเหตุ กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก 
หรือ เขาประเทศท่ีระบุไว ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณี
ใดๆ ท้ังส้ิน รวมถึง เม่ือทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใด
รายการหน่ึง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธ์ิ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงิน
มัดจาคืน ไมวากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 



 

 

จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะส้ันในประเทศ
ญ่ีปุ�นไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ จะตองยื่น
เอกสารในข้ันตอนการตรวจเขาเมือง เพ่ือยืนยันการมีคุณสมบัติการเขาประเทศญ่ีปุ�น* ดังตอไปน้ี 

1. ต๋ัวเคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ�น (ทางบริษัทฯจัดการให) 
2. ส่ิงที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดข้ึนในระหวางที่พํานักในประเทศ

ญี่ปุ�นได (เชน เงินสด บัตรเครดิต เปนตน) 
3. ช่ือ ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีปุ�น (ทางบริษัทจัดการให) 
4. กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น (ทางบริษัทฯ จัดการให) 

คุณสมบัติการเขาประเทศญ่ีปุ�น (สําหรับกรณีการเขาประเทศญ่ีปุ�นดวยมาตรการยกเวนวีซา) 
1. หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู ไมต่ํากวา 6 เดือน  
2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระทําในประเทศญ่ีปุ�นจะตองไมเปนส่ิงท่ีขัดตอกฎหมายและเขาขาย

คุณสมบัติการพํานักระยะส้ัน 
3. ในข้ันตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน 
4. เปนผูท่ีไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ปุ�น มิไดอยูในระยะเวลาของการถูก

ปฏเิสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขายคุณสมบัติท่ีจะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ 
 

หมายเหตุ  
กรุณาอานศึกษารายละเอียดท้ังหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและความเขาใจตรงกัน
ระหวางทานลูกคาและบริษัท 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการข้ึนในกรณีท่ีมีผูรวม

คณะไมถึง 30 ทาน  
2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับข้ึน

กอนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจาก

สาเหตุตางๆ  



 

 

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิก
บิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําส่ิงของผิด
กฎหมาย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาท
ของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง  

6. เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวา
ทานไดยอมรับเง่ือนไขขอตกลงตางๆ ท้ังหมด  

7. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกคร้ังหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมท่ีพักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซ่ึงอาจจะ
ปรับเปล่ียนตามที่ระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเร่ืองหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก  โดยมี
หองพักสําหรับผูสูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได โดยอาจจะขอเปล่ียนหองไดตามความประสงคของ
ผูท่ีพัก ท้ังน้ีข้ึนอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได   

9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ 
อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะน้ันบริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได  

10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 

11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับ
ตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไม
วาจะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเท่ียว อัน
เน่ืองมาจากการกระทําท่ีสอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสาร
เดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

12. กรณีตองการพักแบบ 3 ทาน ตอหองหรือหองแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple 
ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดหองใหเปนแบบ แยก 2 หอง คือ 1 หองพักคู และ 1 
หองพักเด่ียว โดยไมคาใชจายเพ่ิม  

13. สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ�น หรือ วันเสารอาทิตย รถ
อาจจะติด อาจทําใหเวลาในการทองเที่ยวและ ชอปปم�งแตละสถานที่นอยลง  โดยเปนดุลย



 

 

พินิจของมัคคุเทศก และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซ่ึงอาจจะขอความรวมมือจากผูเดินทาง
ในบางคร้ังท่ีตองเรงรีบ เพ่ือใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม 

14. บริการน้ําด่ืมทานวันละ 1ขวด ตอคนตอวันเร่ิมในวันท่ี 2 ของการเดินทาง ถึงวันที่ 3 ของ
การเดินทาง รวมจํานวน 2 ขวด 

15. การบริการของรถบัสนําเท่ียวญ่ีปุ�น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ�น สามารถใหบริการวันละ 
10 ช่ัวโมง ในวันน้ันๆ มิอาจเพ่ิมเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตาม
ความเหมาะสม ท้ังน้ีข้ึนอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆเปนหลัก จึงขอสงวนสิทธ์ิ
ในการปรับเปล่ียนเวลาทองเที่ยวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 

 
ใบจองทัวร  / BOOKING FORM 
รายการทัวร...................................................................... วันเดินทาง........................................ 
ช่ือผูติดตอ (ผูจอง) .................................................................. โทร...................................................... 
จํานวนผูเดินทางทั้งหมด.................คน   (ผูใหญ................ทาน / เด็กอายุต่ํากวา 12 ป..............
ทาน) 
จํานวนหองพักท่ีใชทั้งหมด.............หอง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / 
TRIPLE.............) 
 
รายช่ือผูเดินทาง (กรุณากรอกช่ือไทยและอังกฤษอยางถูกตองตามหนังสือเดินทาง เรียงตาม
หองพัก) 

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

1    
2    
3    
4    
5    



 

 

 
หมายเหตุ กรุณาแจงความประสงคอ่ืนตามที่ทานตองการ อาทิเชน 
อาหาร   ไมทานเน้ือวัว  ไมทานเน้ือหมู  ไมทานสัตวปก  ทานมังสา
วิรัต 
รายละเอียดอ่ืนๆ .................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................... 
 
ขาพเจารับทราบเง่ือนไขในรายการทัวรเรียบรอยแลว 
 

ลงช่ือ.............................................................ผูจอง 
 

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

6    
7    
8    
9    
10    


