
 

 

รหัสทัวร TTN1902636 
ทัวรญี่ปุ�น โตเกียว ฟูจิ นิกโก ซุปตาร ซามูไร 5 วัน 3 คืน [XJ] 
นิกโก เมืองมรดกโลก จุดชมใบไมเปลี่ยนสีท่ีสวยที่สุดแหงหน่ึง 
สักการะรบัพลังบวก ณ ศาลเจาโทโชกุ ขอพรความรัก ณ ศาลเจาฟูตะระซัง 
เยือนสะพานไม ชินเคียว หน่ึงในสามของสะพานที่สวยที่สุดในญี่ปุ�น 
นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัดอาซากุสะ แวะถายรูปกับโตเกียวสกายทรี 
ขึ้นภูเขาไฟฟูจิช้ัน 5 สัญลักษณของประเทศญี่ปุ�น 
เพลิดเพลินใจกับอุโมงคใบเมเปم�ล ณ คาวากูจิโกะ 
ชอปปم�งจุใจ ชินจกูุ และโอไดบะ 

 



 

 

 
โปรแกรมการเดินทาง 
วันแรก      กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง  
20.30 น. พรอมกันที ่สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ 

เคานเตอร สายการบิน AIR ASIA X เจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ 
และอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน 

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

 
วันที่สอง   สนามบินนาริตะ – วัดอาซากุสะ – ผานชมโตเกียวสกาย ทรี – ชอปปم�งชินจกูุ - 

อุโมงคใบเมเปم�ล - ออนเช็นธรรมชาติ  

08.00 น. เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญีปุ่�น นําทานผานขั้นตอนการตรวจคนเขา
เมืองและศุลกากร เรียบรอยแลว (เวลาที่ญี่ปุ�น เร็วกวาเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณา
ปรับนาฬิกาของทานเพ่ือความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***สําคัญมาก!! 



 

 

ประเทศญี่ปุ�นไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขา
ประเทศ หากฝ�าฝนมีโทษปรับและจับ 
นําทานเดินทางสูเมือง เมืองโตเกียว นําทานนมัสการเจาแมกวนอิมทองคํา ณ วัด
อาซากุสะ (Asakusa Temple) (ใชเวลาเดินทางจากสนามบินประมาณ 1.50 
ชั่วโมง) วัดที่ไดชื่อวาเปนวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ ์และไดรับความเคารพนับถือมาก
ที่สุดแหงหน่ึงในกรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองคเจาแมกวนอิมทองคําท่ี
ศักดิ์สิทธิ ์ขนาด 5.5 เซนติเมตร ซึ่งมักจะมีผูคนมากราบไหวขอพรเพ่ือความเปน
สิริมงคลตลอดทั้งป ประกอบกับภายในวดัยังเปนที่ต้ังของโคมไฟยักษที่มีขนาด
ใหญที่สุดในโลกดวยความสูง 4.5 เมตร ซึ่งแขวนหอยอยู ณ ประตทูางเขาท่ีอยู
ดานหนาสุดของวัด ที่มีชื่อวา “ประตูฟ�าคํารณ” และถนนจากประตูเขาสูตัววิหารที่
ประดษิฐานเจาแมกวนอิมทองคํา มีช่ือวา ถนนนากามิเซะ ซึ่งเปนที่ตั้งของราน
คาขายของท่ีระลึกพื้นเมืองตางๆ มากมาย อาทิ ขนมนานาชนิด ของเลน รองเทา 
พวงกุญแจที่ระลึก ฯลฯ ใหทุกทานไดเลือกซื้อเปนของฝากของที่ระลึกอิสระ และ
ทานสามารถเดินไปถายรูปคูกับหอคอยท่ีสูงที่สุดในโลก แลนดมารกแหงใหมของ
กรุงโตเกียว ณ ริมแมน้ําสุมดิะ หอคอยโตเกียวสกาย ทรี (Tokyo Sky tree) (ไม
รวมคาขึ้นหอคอย) หอสงสัญญาณโทรคมนาคมท่ีสูงที่สุดในโลก เปดใหบรกิารเม่ือ
วันที่ 22 พฤษภาคม 2555 โดยหอน้ีมีความสูง 634 เมตร สามารถทําลายสถิติ
ความสูงของหอกวางตุง ในมณฑลกวางโจว ซึ่งมีความสูง 600 เมตร และหอซี
เอ็น ทาวเวอร ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มีความสูง 553 เมตร ทิวทัศนของ 
“หอคอยโตเกียวสกายทรี” ที่บรรจุเทคโนโลยแีนวหนาสุดสามารถมองเห็นไดจาก
ละแวกวัดอาซะกุซาที่เต็มไปดวยกลิ่นอายแบบเมืองเกาของเอะโดะ 

 เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1) 
ชอปปم�ง ยานชอปปم�งชนิจุกุ (ใชเวลาเดินทางประมาณ 40 นาที) ใหทานอิสระและ
เพลิดเพลินกับการชอปปم�งสินคามากมายทั้งเครื่องใช ไฟฟ�า กลองถายรูปดิจติอล 
นาฬิกา เครื่องเลนเกมส หรือสินคาที่จะเอาใจคุณผูหญิงดวย กระเป�า รองเทา 
เส้ือผา แบรนดเนม เส้ือผาแฟช่ันสําหรับวัยรุน เครื่องสําอางยี่หอดังของญี่ปุ�นไมวา
จะเปน KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอ่ืนๆ อีกมากมาย เดินทางสู
เมืองยามานาชิ นําทานสู อุโมงคใบเมเปم�ล (Momiji Kairo) (ใชเวลาเดินทาง



 

 

ประมาณ 1.50 ชั่วโมง) จุดชมใบไมเปลี่ยนที่สวยงามบริเวณทะเลสาบคาวากูชโิกะ 
ตนเมเปم�ลที่ข้ึนอยูทั้ง 2 ฝم�งของคลองน้ําจะเปลี่ยนสีท้ังสมและแดง ใบที่แหงแลวก็จะ
รวงหลนลงที่คลอง ทําใหทั้งดานบนและดานลางเต็มไปดวยใบเมเปم�ล จึงดู
เหมือนกับเปนอุโมงคใบเมเปم�ล ในตอนกลางคืนจะมีไฟ illumination เปดประดบั
ยาวตามทางเดินไปตลอดแนวอีกดวย (หมายเหตุ เทศกาล Fuji Kawaguchiko 
Autumn Leaves Festival จะจัดขึ้นในชวงราวๆ กลางเดือนพฤศจิกายนของ
ทุกป และสําหรับป 2019 ยังไมประกาศออกมาอยางแนชัด) 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม (2) พิเศษ!! อ่ิมอรอยกับ บุฟเฟ�ต
ขาปู  
พักที ่ FUJI SUN RESORT HOTEL หรือเทียบเทาระดับเดีบวกัน   

จากน้ันใหทานไดผอนคลายกับการ แชน้ําแรออนเซ็นธรรมชาติ เช่ือวาถาไดแช
น้ําแรแลว จะทําใหผิวพรรณสวยงามและชวยใหระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น 

 
วันที่สาม   ภูเขาไฟฟูจิ – พิธีชงชาญี่ปุ�น - โตเกียว - ชอปปم�งโอไดบะและไดเวอร ซิต้ี – เมืองอิ

บารากิ 

เชา      รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (3) 
นําทานเดินทางสู ภูเขาไฟฟูจิ (Mount Fuji 5th) ที่มีความสูงเหนือจาก
ระดับน้ําทะเล 3,776 เมตร ภูเขาที่มีชื่อเสียงเปนที่รูจักไปทั่วโลกในเร่ืองความ



 

 

สวยงามที่ธรรมชาติไดมอบมาใหอยางลงตัว และยังถือวาเปนสัญลักษณหน่ึงของ
ประเทศญี่ปุ�น ท้ังยังเปนจุดมุงหมายของนักทองเท่ียวตางชาติที่มาเยือนญี่ปุ�นตลอด
ทุกฤดูกาล นําทานขึ้นสูช้ันที่ 5 ของภูเขาไฟฟูจิ (ขอสงวนสิทธ์ิไมข้ึน ในกรณีที่
อากาศไมเอ้ืออํานวย หรือ ทางขึ้นปด) ที่ทุกทานจะไดเห็นถึงความสวยงามของตัว
ภูเขาและวิวโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิ และสัมผัสกับความหนาวเย็น ใหทุกทานได
ถายภาพความประทับใจเก็บไว และเลือกซื้อสินคาของท่ีระลึกซึ่งเปนสัญลักษณรูป
ภูเขาไฟฟูจิในหลากหลายบรรยากาศไดอีกดวยอิสระใหทานไดเพลิดเพลินกับการ
ถายรูปและซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย จากน้ันสัมผัสวัฒนธรรมด้ังเดิมของชาว
ญี่ปุ�น น่ันกค็ือ การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ�น (Sado) โดยการชงชาตามแบบญีปุ่�นน้ัน มี
ขั้นตอนมากมาย เร่ิมต้ังแตการชงชา การรับชา และการดื่มชา ทุกขั้นตอนน้ันลวนมี
พิธี รายละเอียดที่บรรจงและสวยงามเปนอยางมาก พิธีชงชาน้ี ไมใชแครับชมอยาง
เดียว ยังเปดโอกาสใหทานไดมีสวนรวมในพิธีการชงชาน้ีอีกดวย และจากน้ันให
ทานไดอิสระเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย 

เท่ียง อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย  
จากน้ันเดินทางสู กรุงโตเกียว จากน้ันนําทานเดินทางไป ยานโอไดบะ (Odaiba) 
(ใชเวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) คือเกาะท่ีสรางขึ้นไวเปนแหลงชอปปم�ง 
และแหลงบันเทิงตางๆ ในอาวโตเกียว ไดรับการปรบัปรุงใหมีช่ือเสียงและเปนที่
นิยมในชวงหลังของป 1990 นอกจากมีสถาปตยกรรมท่ีสวยงามตั้งอยูมากมาย
แลว แตก็ยังคงความเปนธรรมชาติไวดวยความอุดมสมบูรณของพ้ืนที่สีเขียว ได
เวอรซิต้ี โตเกียว พลาซา (DiverCity Tokyo Plaza) เปนหางดังอีกหางหน่ึง ที่
อยูบนเกาะ โอไดบะ จุดเดนของหางน้ีก็คือ หุนยนตกันด้ัม ขนาดเทาของจริง ซึ่งมี
ขนาดใหญมาก ในบริเวณหาง ก็จะมีรานคาสําหรับคอกันดั้ม อยางเชน กันดั้มคา
เฟ� (Gundam Cafe) และถาอยากเขาไปดูนิทรรศกาลกันดั้ม ก็ตองไปที ่กันดั้ม
ฟรอนท (Gundam Front) ซึ่งอยูในบริเวณหาง ไดเวอรซิตี้ จากน้ันเดินทางสู
เมืองอิบารากิ นําทานเขาสูที่พัก (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.50 ชั่วโมง) 

คํ่า         อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
ที่พัก Okura Frontier Hotel Tsukuba Epochal หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน   



 

 

วันที่สี ่ เมืองอิบารากิ – เมืองนิกโก - ทะเลสาบชูเซนจิ - สะพานชินเคียว – ศาลเจาโทโชกุ 
– ศาลเจาฟูตะระซัง – นาริตะ 

เชา      รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (4) 

จากน้ันเดินทางสู นิกโก (Nikko) เปนเมืองที่ตั้งอยูในทิวเขาในจังหวัดโทชิกิ อยูหาง
จากกรุงโตเกียวไปทางทิศเหนือประมาณ 140 กิโลเมตร เปนเมืองทองเที่ยวท่ีเปน
ที่นิยมของนักทองเที่ยวทั้งชาวญีปุ่�นและชาวตางประเทศ มีรีสอรทน้ําพุรอนท่ีมี
ชื่อเสียง ทิวเขาทางตะวันตกของเมืองเปนสวนหน่ึงของอุทยานแหงชาตินิกโก เปน
ที่ต้ังของน้ําตกและเสนทางชมทิวทัศนที่กลาวกันวาสวยงามท่ีสุดแหงหน่ึงในญี่ปุ�นมี
ชื่อเสียงโดงดังในเรื่องความสวยงามของวัดและศาลเจาตางๆท่ี ไดรับการขึ้น
ทะเบียนเปนมรดกโลกจากยูเนสโก (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโ 
มง) นําทานสู ทะเลสาบชูเซนจิ (Lake Chuzenji) ทะเลสาบแหงน้ีน่ีจะตั้งอยู
บริเวณฐานภูเขาไฟนันไต นักทองเที่ยวสามารถเดินป�าไปรอบๆ ทะเลสาบชูเซนจิ 
เพ่ือเพลิดเพลินไปกับธรรมชาติที่งดงามทะเลสาบแหงน้ีเกิดจากการระเบิดเม่ือ
ประมาณ 20,000 ปที่ผาน ในชวงฤดูใบไมรวงกลางถึงปลายเดือนตุลาคมจะ
สวยงามมาก เปนพิเศษดวยทัศนียภาพของสีสันของตนไมและภูเขา แมแตในชวง
ฤดูรอนก็มีอากาศที่เย็นสบายไมไดรอนเหมือนที่อ่ืนๆ เน่ืองจากเปนพื้นที่สูง 1,269 
เมตรเหนือระดับน้ําทะเล อิสระใหทานสูดอากาศบริสุทธิ์และพักผอนตามอัธยาศัย 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5) 
นําทานชม สะพานชินเคียว (Shinkyo Bridge) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 50 
นาที) ตั้งอยู ณ ประตทูางเขาศาลเจาและวัดนิกโก เปนของศาลเจาฟูตะระซัง เปน 
1 ใน 3 ของสะพานที่สวยที่สุดของประเทศญีปุ่�น รวมกับสะพานคินไตเคียว ที่อิวา
คูนิกับสะพานซารุฮาชิ ที่ยามานาชิ  สะพานชินเคียวเปนสะพานโคงสีแดง ทอดขาม 



 

 

แมน้ําไดยะ (Daiya river) ตรงเชิงปากทางขึน้สูแหลงมรดกโลก มีความยาว 28 
เมตร กวาง 7 เมตร สูงจากระดบัน้ําประมาร 10 เมตร สรางจากไม โดยมีเสาหิน
รองรับน้ําหนัก สมัยกอนสะพานน้ีใชเฉพาะเจานายช้ันสูงหรือเช้ือพระวงศเทาน้ันใน
การขามแมน้ําไดยะ (ไมรวมคาขามสะพาน มีคาใชจายเพ่ิมเติมทานละ 300 เยน) 
จากน้ันนําทานสู ศาลเจาโทโชก ุ(Toshogu Shrine)  ศาลเจาโทโชกุนั้นก็เปนศาล
เจาที่มีความสําคัญตอนิกโกและตอญี่ปุ�นมาก เพราะเปนสุสานของโชกุน โตกุกาวา 
อิเอยาสุ ซึ่งเปนโชกุนที่มีความสําคัญตอประวตัิศาสตรญี่ปุ�น รวมถงึที่น่ียัง มีการ
อัญเชิญดวงวิญญาณอีกสองดวงคือโตโยโตม ิฮิเดโยชิ ไดเมียวคนสําคัญ และมินา
โมโตะ โยริโตโมะ ผูท่ีจัดตั้งรัฐบาลทหาร มาสถิตย ณ ที่แหงน้ีดวย ศาลเจานิกโก
โทโชกุ ไดรบัการรับรองเปน มรดกโลก จากองกรณยูเนสโก บริเวณทางเขามีแผน
หินจารึกตัวอักษรวา โทโชกุและโทริอิ หินขนาดใหญมหึมาต้ังอยู เปนจุดรับพลังที่มี
ประวตัิศาสตรยาวนานมากกวา 400 ป ภายในศาลเจามีประติมากรรมสวยงาม
จํานวนมาก ทั้ง เจดียหาช้ัน สีสันสวยงาม มีความสูงถึง 36 เมตร ที่ใตหลังคาชั้น
แรกจะมีประติมากรรมสิบสองราศี หรือจะเปน ประติมากรรมลิงสามตัว ท่ีแสดง
ความหมายวาไมด ูไมพูด ไมฟงสิ่งท่ีไมดี นอกจากน้ียังประติมากรรม แมวนอน ที่
ถูกกําหนดใหเปนสมบตัิแหงชาติของญี่ปุ�น อยูที่ประตูซากาชิตะมง ซึ่งแมวนอนน้ัน
สื่อถึง สันติภาพ น่ันเอง จากน้ันนําทานขอพรความรัก ณ ศาลเจาฟูตะระซัง 
(Futarasan Shrine) ไมใชแตดานความรักแบบหนุมสาวเทาน้ัน ท้ังดาน 
ครอบครัวหรือเพื่อน ก็สามารถทดสอบขอความรัก ณ ศาลเจาแหงน้ีได ภายใน
ศาลเจา จะมีสถานที่ที่จะทําใหโชคดีดานความรักอยูมากมาย เชน "จุดปาหัวใจ
ขอใหสมหวังดานความรัก" เม่ือปาแผนรูปหัวใจไปที่เสาแหงความรัก ยิ่งใกลเสา
แหงความรักเทาไหร ก็ดูเหมือนคําขอจะยิ่งใกลความจริง นอกจากจะมีช่ือเสียงดาน
ขอความรักแลวน้ัน ศาลเจาแหงน้ียังมีผูคนนิยมมาขอพรดานโชคลาภอีกดวย 
เดินทางสู เมืองนาริตะ นําทานสูที่พัก (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2.50 ชั่วโมง)  

คํ่า         อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
ที่พัก   NARITA HEDISTAR HOTEL หรือเทียบเทา 
 
 



 

 

วันที่หา  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 

**สายการบินมีบรกิารอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง** 
 
อัตราคาบรกิาร 

+สภาพอากาศเปนเพียงการพยากรณ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได ควรเช็คในใบนัดหมายอีกครั้ง+ 
** ปล. ไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเปนราคาพิเศษ / Infant เด็กอายุตํ่ากวา 2 ป ราคา 7,900.-** 
 ราคาน้ีไมรวมคาทิปไกดทานละ 1,500 บาท/ทริป** 
 

สําหรับลูกคาทานที่ไมเอาต๋ัวเครื่องบิน  หักคาตั๋วออก 7,000 บาท จากราคาทัวร 
 
*ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ รบกวนจองเปนสายการบินแอรเอเซียเทาน้ัน*  
** ท้ังน้ีหากสายการบินไฟลทอินเตอรเกิดเท่ียวบินลาชา ทางบริษัทจะรับผิดชอบชดเชย
คาเสียหายเฉพาะสายการบินภายในประเทศที่เปนสายการบินเครือเดียวกันกบัไฟลทอินเตอร 
และรบกวนแจงพนักงานขายลวงหนากอนทําการซื้อต๋ัวภายในประเทศทุกครั้ง  เพ่ือประโยชน
ของตัวทานเอง ** 

วันเดินทาง ราคาผูใหญ พักเด่ียว อุณหภูมิ  
06-10 ตุลาคม 2562 25,888.- 7,900.- 16°C - 23°C  
13-17 ตุลาคม 2562 25,888.- 7,900.- 16°C - 22°C  
20-24 ตุลาคม 2562 25,888.- 7,900.- 14°C - 20°C  
27-31 ตุลาคม 2562 25,888.- 7,900.- 13°C - 19°C  
03-07 พฤศจิกายน 2562 25,888.- 7,900.- 11°C - 18°C  
10-14 พฤศจิกายน 2562 25,888.- 7,900.- 10°C - 16°C  
17-21 พฤศจิกายน 2562 25,888.- 7,900.- 09°C - 15°C  



 

 

 
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ :  รายการทัวรสามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะ
อากาศ, การเมือง, สายการบิน เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา การบริการของรถบัสนํา
เท่ียวญี่ปุ�น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ�น สามารถใหบริการวันละ 10 ช่ัวโมง มิอาจเพิ่มเวลา
ได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาพ
การจราจรในวันเดินทางน้ันๆ เปนหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาทองเท่ียวตาม
สถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

 



 

 

อัตราคาบรกิารรวม 
 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลบัตามรายการที่ระบุ รวมถึงคาภาษีสนามบิน และคาภาษีน้ํามัน  
 คารถโคชปรบัอากาศ  
 โรงแรมท่ีพักตามที่ระบ ุหรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง)  
 คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ    
 คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ   
 คาเบี้ยประกันอุบัติเหตใุนการเดินทางทองเที่ยว วงประกันทานละ 1,000,000 บาท  

(เงื่อนไขตามกรรมธรรม) 
 ภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จาย 3 % 

 
อัตราคาบรกิารน้ีไมรวม 

× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร 
เครื่องด่ืม คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่มิไดระบุในรายการ 

× คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ปุ�น กรณีประกาศใหกลับมายื่นรองขอวีซาอีกครั้ง 
(เน่ืองจากทางญี่ปุ�นไดประกาศยกเวนการยื่นวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทยสําหรับผูท่ี
ประสงคพํานักระยะสั้นในประเทศญีปุ่�นไมเกิน 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ�นประกาศใหยืน่วีซาตามเดิม ผูเดินทางจะตองจายเพ่ิม 
2,000 บาท สําหรับการยื่นรองขอวีซา 

× คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเป�าสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกวาที่สายการบินน้ันๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน 

× คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไป
แลว 

× คามัคคุเทศกทองถิ่น และหัวหนาทัวรอํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 
× คาทิปมัคคุเทศก, คนขบัรถ, 1,500 บาท/ทาน/ทริป, คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึง

พอใจของทาน 
 
เดินทางขึ้นต่ํา 34 ทาน หากต่ํากวากําหนด กรุปจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทาน
ยินดีที่จะชําระคาบรกิารเพ่ิมเพื่อใหคณะเดินทางได ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดนิทาง



 

 

ตามประสงคใหทานตอไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไป
ในวันอ่ืนตอไป โดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบลวงหนา  
เงื่อนไขการจอง และ การชําระเงิน  : 

 มัดจําทานละ 15,000 บาท ภายหลังจากที่ทานสงเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคาทํา
การจองกอนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บคาทัวรเต็ม
จํานวน  

 สวนที่เหลือ ชําระกอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน 
 หากไมชําระมัดจําตามที่กําหนด ขออนุญาตตัดที่น่ังใหลูกคาทานอ่ืนที่รออยู 
 หากชําระไมครบตามจํานวน บริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม

มีเงื่อนไข 
 เม่ือทานชําระเงินไมวาจะท้ังหมดหรือบางสวน ทางบริษัทฯถือวาทานไดยอมรับ

เงื่อนไขและขอตกลงตางๆท่ีไดระบุไวทั้งหมดน้ีแลว 
 หากชําระเงินในแตละสวนแลว โปรดสงสําเนาการโอนเงิน พรอมระบุชื่อพนักงานขาย

มาทางแฟกซ 
 สงรายชื่อสํารองที่น่ัง ผูเดินทางตองสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดย

เซ็นตชื่อพรอมยืนยันวาตองการเดินทางทองเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบาง, 
เบอรโทร // [หากไมสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให ทางบริษัทฯขอ
สงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-
นามสกุล และอ่ืนๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบินทั้งสิ้น 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตองมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกวา 6 เดือนขึ้นไป และ
เหลือหนากระดาษอยางตํ่า 2 หนาหากไมมั่นใจโปรดสอบถาม 
 
เงื่อนไขยกเลิกการจอง : 
 ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วัน ไดเงินคืนทั้งหมด 
 ยกเลิกกอนการเดินทาง 29-15 วัน ไดเงินคืน 70 เปอรเซ็นของคาทัวรทั้งหมด 
 ยกเลิกหลัง 14 วัน ไมไดคาทัวรคนื  



 

 

 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีตองการันตีมัดจํากบัสายการบิน หรือกรุปที่มีการ
การันตคีามัดจําท่ีพักโดยตรง หรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรอืตางประเทศและไม
อาจขอคืนเงินได รวมถึงเที่ยวบิน พิเศษเชน EXTRA FLIGHT และ CHARTER 
FLIGHT ขอสงวนสิทธิ์ ไมมีการคืนเงินทุกกรณี ท้ังมัดจํา หรือคาทัวรทั้งหมด เน่ืองจากคา
ตั๋วเปนการเหมาจายในเท่ียวบินน้ันๆ 

 
จากมาตรการยกเวนวซีาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศ
ญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวยวตัถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะตองยื่น
เอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุ�น* ดังตอไปน้ี 

1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญีปุ่�น (ทางบริษัทฯจัดการให) 
2. สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรบัผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นในระหวางที่พํานักในประเทศ

ญี่ปุ�นได (เชน เงินสด บัตรเครดติ เปนตน) 
3. ชื่อ ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น (ทางบริษัทจัดการให) 
4. กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น (ทางบรษิัทฯ จัดการให) 

คุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุ�น (สําหรับกรณีการเขาประเทศญี่ปุ�นดวยมาตรการยกเวนวีซา) 
1. หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู ไมตํ่ากวา 6 เดือน  
2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระทําในประเทศญี่ปุ�นจะตองไมเปนสิ่งที่ขัดตอกฎหมายและเขาขาย

คุณสมบัติการพํานักระยะสั้น 
3. ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน 
4. เปนผูที่ไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ปุ�น มิไดอยูในระยะเวลาของการถูก

ปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ 
 

หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพื่อความถูกตองและความ
เขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีที่มีผูรวม

คณะไมถึง 30 ทาน  
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรบัขึ้น

กอนวันเดินทาง  



 

 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจาก
สาเหตุตางๆ  

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิก
บิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิด
กฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาท
ของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง  

6. เม่ือทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวา
ทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  

7. รายการนี้เปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยนืยันจากบรษิัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมท่ีพักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเร่ืองหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกบักรุปที่เขาพัก  โดยมี
หองพักสําหรับผูสูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของ
ผูท่ีพัก ทั้งน้ีขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรบัประกันได   

9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ 
อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะน้ันบรษิัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได  

10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากบัเทาน้ัน 

11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับ
ตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไม
วาจะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อัน
เน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย 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. สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกบัวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ�น หรือ วันเสารอาทิตย รถ
อาจจะติด อาจทําใหเวลาในการทองเที่ยวและ ชอปปم�งแตละสถานที่นอยลง  โดยเปนดุลย
พินิจของมัคคุเทศก และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซ่ึงอาจจะขอความรวมมือจากผูเดินทาง
ในบางคร้ังที่ตองเรงรีบ เพ่ือใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม 



 

 

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

15. การบริการของรถบัสนําเที่ยวญี่ปุ�น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ�น สามารถใหบริการวันละ 
10 ชั่วโมง ในวันน้ันๆ มิอาจเพิ่มเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตาม
ความเหมาะสม ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆเปนหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์
ในการปรับเปลี่ยนเวลาทองเท่ียวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

 

ใบจองทัวร  / BOOKING FORM 
รายการทัวร.................................................................................. วันเดินทาง

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

ชื่อผูติดตอ (ผูจอง) .................................................................. โทร...................................................... 

จํานวนผูเดินทางทั้งหมด.................คน   (ผูใหญ................ทาน / เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป..............

ทาน) 

จํานวนหองพักที่ใชทั้งหมด.............หอง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / 

TRIPLE.............) 

 
รายช่ือผูเดินทาง (กรุณากรอกชื่อไทยและอังกฤษอยางถูกตองตามหนังสือเดินทาง เรียงตาม
หองพัก) 

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

1    
2    
3    
4    



 

 

 
หมายเหตุ กรุณาแจงความประสงคอ่ืนตามท่ีทานตองการ อาทิเชน 
อาหาร   ไมทานเน้ือวัว  ไมทานเน้ือหมู  ไมทานสัตวปก  ทานมังสา

วิรัต 

รายละเอียดอ่ืนๆ .................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................... 
 

ขาพเจารับทราบเงื่อนไขในรายการทัวรเรียบรอยแลว 
 

ลงชื่อ.............................................................ผูจอง 
 

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

5    
6    
7    
8    
9    
10    


