
 

 

รหัสทัวร TTN 2000061 
ทัวรญี่ปุ�น โตเกียว ฟูจิ  FREEDAY ซุปตาร พิงคมอส ไฟไหม 7  5D 3N (XJ) 
ไฮไลท!!! ชม ทุงดอกพิงมอส หรือ ชบิะซากุระ - นาริตะ - โตเกียว - วัดอาซากุสะ – สกายทรี - 
หมูบานโอชิโนะฮักไก -  โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอาทเลท – แชออนเซ็นธรรมชาติ -  ภูเขาไฟฟูจิ –  
การเรียนพิธีชงชาญีปุ่�น - ชอปปم�งชินจูกุ - ชอปปم�งโอไดบะ – ไดเวอรซิต้ี  

 



 

 

โดยสายการบิน  AIR ASIA X (XJ) 
 
อาบน้ําแรธรรมชาติ FREE WIFI ON BUS 
มีน้ําด่ืมบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด 

 
+สภาพอากาศเปนเพยีงการพยากรณ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได ควรเช็คในใบนัดหมายอีก
คร้ัง+ 
** ปล. ไมมีราคาเด็ก เนื่องจากเปนราคาพิเศษ / Infant เด็กอายุต่ํากวา 2 ป ราคา 7,900  
บาท** 
 ราคานีไ้มรวมคาทิปไกดทานละ 1,500 บาท/ทริป** 
 
 
 
 
 
 
 

วันเดินทาง ราคาผูใหญ พักเดี่ยว อุณหภูมิ  
16-20 เมษายน 2563 20,888.- 7,900.- 10°C - 16°C  
17-21 เมษายน 2563 22,888.- 7,900.- 10°C - 16°C  
18-22 เมษายน 2563 21,888.- 7,900.- 10°C - 16°C  
19-23 เมษายน 2563 21,888.- 7,900.- 11°C - 20°C  
20-24 เมษายน 2563 21,888.- 7,900.- 11°C - 20°C  
21-25 เมษายน 2563 20,888.- 7,900.- 11°C - 20°C  
22-26 เมษายน 2563 20,888.- 7,900.- 11°C - 20°C  
23-27 เมษายน 2563 20,888.- 7,900.- 11°C - 20°C  
24-28 เมษายน 2563 20,888.- 7,900.- 12°C - 21°C  



 

 

วันแรก      กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ�น 
 
07.30 น. พรอมกันที ่สนามบินนานาชาติดอนเมือง ช้ัน 3 อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ 

เคานเตอร สายการบิน AIR ASIA X เจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรบั 
และอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน 
สายการบิน AIR ASIA X ใชเคร่ือง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ที่น่ัง จดั
ที่น่ังแบบ 3-3-3  (น้ําหนักกระเป�า 20 กก./ทาน หากตองการซื้อน้ําหนักเพ่ิม ตอง
เสียคาใชจาย) บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 

 
10.45 น. เหิรฟ�าสู เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ�น โดยเท่ียวบินที่ XJ606 
19.40 น.   ถึง เมืองนาริตะ ประเทศญ่ีปุ�น หลังจากผานข้ันตอนศุลกากรแลวนําทานเดินทางสูที่

พัก (เวลาที่ญี่ปุ�น เร็วกวาเมืองไทย 2 ช่ัวโมง กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพ่ือความ
สะดวกในการนัดหมายเวลา) ***สําคัญมาก!! ประเทศญี่ปุ�นไมอนุญาตใหนํา
อาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝ�าฝนมีโทษปรับและ
จับ*** 

คํ่า         อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย  
ที่พัก   NARITA MARROAD HOTEL หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน 
 
 
 



 

 

วันที่สอง นาริตะ - โตเกียว - วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี (ถายรูป) - หมูบานโอชิ
โนะฮักไก -  โกเท็มบะ แฟคทอร่ี เอาทเลท - แชออนเซ็นธรรมชาติ  

 
 เชา      รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (1)  

จากน้ันนําทานเดินทางสูเมือง เมืองโตเกียว นําทานนมัสการเจาแมกวนอิมทองคํา ณ 
วัดอาซากุสะ (Asakusa Temple) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.20 ชั่วโมง) วัดที่
ไดชื่อวาเปนวัดท่ีมีความศักด์ิสิทธิ ์และไดรับความเคารพนับถือมากที่สุดแหงหน่ึงใน
กรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองคเจาแมกวนอิมทองคําท่ีศักด์ิสิทธ์ิ ขนาด 5.5 
เซนติเมตร ซึ่งมกัจะมีผูคนมากราบไหวขอพรเพ่ือความเปนสิริมงคลตลอดท้ังป 
ประกอบกับภายในวัดยังเปนท่ีต้ังของโคมไฟยักษที่มีขนาดใหญท่ีสดุในโลกดวยความ
สูง 4.5 เมตร ซึ่งแขวนหอยอยู ณ ประตูทางเขาที่อยูดานหนาสุดของวัด ทีม่ีชื่อวา  
ประตูฟ�าคํารณ และถนนจากประตูเขาสูตัววหิารท่ีประดิษฐานเจาแมกวนอิมทองคํา 
มีช่ือวา ถนนนากามิเซะ ซึ่งเปนท่ีต้ังของรานคาขายของท่ีระลึกพ้ืนเมืองตางๆ 
มากมาย อาทิ ขนมนานาชนิด ของเลน รองเทา พวงกุญแจท่ีระลึก ฯลฯ ใหทุกทานได
เลือกซื้อเปนของฝากของท่ีระลึกอิสระ และทานสามารถเดินไปถายรูปคูกับหอคอยที่
สูงท่ีสุดในโลก แลนดมารกแหงใหมของกรุงโตเกียว ณ ริมแมน้ําสุมิดะ หอคอย
โตเกียวสกาย ทรี (Tokyo Sky tree) (ไมรวมคาขึ้นหอคอย) หอสงสัญญาณ
โทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก โดยหอน้ีมีความสูง 634 เมตร  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2)  
นําทานเดินทางสู หมูบานโอชิโนะฮักไก (Oshino Hakkai) (ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 2 ช่ัวโมง)  เปนในชวงฤดูใบไมเปลีย่นสีเปนจุดทองเที่ยวสําคัญอีกสถานท่ี
หน่ึง โดยมีวิวภูเขาไฟฟูจิสีขาวตัดกับพ้ืนหลังสีฟ�า และใบไมเปลี่ยนสี สีเหลือง แดง 



 

 

สม เปนภาพที่สวยงามมาก โอชิโนะฮักไกเปนหมูบานเล็กๆ ประกอบดวยบอน้ํา 8 
บอในโอชิโนะ ต้ังอยูระหวางทะเลสาบคาวากูจิโกะ กับทะเลสาบยามานาคาโกะ บอ
น้ําทั้ง 8 น้ีเปนน้ําจากหิมะที่ละลายในชวงฤดูรอน ที่ไหลมาจากทางลาดใกลๆภูเขาไฟ
ฟูจิผานหินลาวาที่มีรูพรุนอายุกวา 80 ป ทําใหน้ําใสสะอาดเปนพิเศษ นอกจากน้ียงัมี
รานอาหาร รานจําหนายของท่ีระลึก และซุมรอบๆบอ ท่ีขายทั้งผัก ขนมหวาน ผัก
ดอง งานฝมือ และผลิตภัณฑทองถิ่นอ่ืนๆ อิสระใหทานไดเพลิดเพลินกับการถายรูป
และซ้ือของท่ีระลึกตามอัธยาศัย เดินทางสู โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอาทเลท 
(Gotemba Outlet) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 50 นาท)ี ใหทานไดชอปปم�งอยางจุ
ใจกับสินคาแบรนดเนมท่ีแหลงรวมสินคานําเขาและสินคาแบรนดญี่ปุ�นโกอินเตอร
มากมาย เชน MK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY, 
DIFFUSIONE TESSILE ฯลฯ เลือกซื้อ กระเป�าไฮไซ BALLY, PRADA, GUCCI, 
DIESEL,TUMI,GAP, ARMANY ฯลฯ เลือกดูเครื่องประดับ และนาฬิกาหรูอยาง 
TAG HEUER, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯ รองเทา
แฟช่ัน HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ 
หรือเลือกซื้อสินคาสําหรับคุณหนู AIGLE, BANDAI ASOBI, HAKKA KIDS และ
สินคาอ่ืนๆ อีกมากมาย ไดเวลานําทานเขาสูที่พัก 

ค่ํา         อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
ที่พัก TOYOKO INN KAWAGUCHIKO หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน   

จากน้ันใหทานไดผอนคลายกับการ แชน้ําแรออนเซ็นธรรมชาติ เช่ือวาถาไดแช
นํ้าแรแลว จะทําใหผิวพรรณสวยงามและชวยใหระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่สาม ภูเขาไฟฟูจิ - ทุงดอกพิงคมอส - การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ�น - โตเกียว - ชอปปم�ง
ชินจูก ุ- ชอปปم�งโอไดบะ – ไดเวอรซิตี้  

 

 
 เชา      รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (3) 

 เดินทางสู ภูเขาไฟฟูจิ (Fuji Mountain) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.20 ชัว่โมง) 
ที่มีความสูงเหนือจากระดับน้ําทะเล 3,776 เมตร ภูเขาที่มีชื่อเสียงเปนที่รูจักไปทั่ว
โลกในเร่ืองความสวยงามท่ีธรรมชาติไดมอบมาใหอยางลงตัว และยังถือวาเปน
สัญลักษณหน่ึงของประเทศญี่ปุ�น ทั้งยังเปนจดุมุงหมายของนักทองเที่ยวตางชาติท่ีมา
เยือนญี่ปุ�นตลอดทุกฤดูกาล นาํทานข้ึนสูช้ันที่ 5 ของภูเขาไฟฟูจิ (ขอสงวนสิทธ์ิไม
ขึ้น ในกรณีท่ีอากาศไมเอื้ออํานวย หรือ ทางขึ้นปด) ที่ทุกทานจะไดเห็นถึงความ
สวยงามของตัวภูเขาและวิวโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิ และสัมผัสกับความหนาวเย็น ให
ทุกทานไดถายภาพความประทับใจเกบ็ไว และเลือกซื้อสินคาของที่ระลึกซ่ึงเปน
สัญลักษณรูปภูเขาไฟฟูจิในหลากหลายบรรยากาศไดอีกดวยอิสระใหทานได
เพลิดเพลินกับการถายรูปและซ้ือของที่ระลึกตามอัธยาศัย นําทานชม ทุงดอกพิงค
มอส (Fuji Shibazakura Festival 2020 : Apr 11, 2020 — May 24, 
2020) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.10 ช่ัวโมง) ในชวงฤดูใบไมผลดิอกไมจะบาน
และหนาตาดูคลายกับดอกซากุระ สวนในฤดูอ่ืนจะมีใบสีเขียวแทนดูคลายตนหญา คํา



 

 

วาชิบะ หมายถึงตนหญา ดังน้ันจึงเรียกกันวา ชิบะซากุระ (Shibazakura) แปลวา 
ซากุระตนหญา นําทานเดินชมตนชิบะซากุระทีม่ีอยูอยูนับแสนตน ปลูกอยูบริเวณรอบ
ภูเขาฟูจิ ซึ่งมีจํานวนมากที่สุดในภาคคันโต ดูเหมือนพรมหลากส ีทั้งสีขาว สีชมพู 
และสีแดงซึ่งสีของดอกจะเขมข้ึนตามอายุที่ปลูก ใหทานไดสัมผัสและเก็บภาพความ
ประทับใจตามอัธยาศัย  (ดอกพิงคมอสจะบานหรือไมนั้น ทั้งนี้ขึน้อยูกับสภาพ
อากาศ **ขอสงวนสทิธ์ิ ปรับไปสวนดอกไมฮานาโนะมิโยโกะ แทน ในกรณี ดอก
พิงคมอส ไมบาน) 

เที่ยง อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
จากน้ันสัมผัสวัฒนธรรมด้ังเดิมของชาวญีปุ่�น น่ันก็คือ การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ�น 
(Sado) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 40 นาที) โดยการชงชาตามแบบญี่ปุ�นน้ัน มี
ข้ันตอนมากมาย เร่ิมต้ังแตการชงชา การรับชา และการด่ืมชา ทุกขัน้ตอนน้ันลวนมี
พิธี รายละเอียดท่ีบรรจงและสวยงามเปนอยางมาก พิธีชงชาน้ี ไมใชแครับชมอยาง
เดียว ยังเปดโอกาสใหทานไดมีสวนรวมในพิธีการชงชาน้ีอีกดวย และจากน้ันใหทาน
ไดอิสระเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย ชอปปم�ง ยานชอปปم�งชินจุก ุ(Shinjuku) 
(ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.50 ช่ัวโมง) ใหทานอิสระและเพลิดเพลินกับการชอปปم�ง
สินคามากมายท้ังเครื่องใช ไฟฟ�า กลองถายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครือ่งเลนเกมส หรือ
สินคาที่จะเอาใจคุณผูหญิงดวย กระเป�า รองเทา เส้ือผา แบรนดเนม เส้ือผาแฟช่ัน
สําหรับวัยรุน เคร่ืองสําอางยี่หอดังของญี่ปุ�นไมวาจะเปน KOSE, KANEBO, SK II, 
SHISEDO และอ่ืนๆ อีกมากมายทานเดินทางไป ยานโอไดบะ (Odaiba) (ใชเวลา
เดินทางประมาณ 50 นาท)ี คือเกาะที่สรางขึ้นไวเปนแหลงชอปปم�ง และแหลงบันเทิง
ตางๆ ในอาวโตเกียว ไดรับการปรับปรงุใหมีช่ือเสียงและเปนท่ีนิยมในชวงหลังของป 
1990 นอกจากมีสถาปตยกรรมที่สวยงามต้ังอยูมากมายแลว แตกย็ังคงความเปน
ธรรมชาติไวดวยความอุดมสมบูรณของพื้นท่ีสีเขียว ไดเวอรซิต้ี โตเกียว พลาซา 
(Diver City Tokyo Plaza) เปนหางดังอีกหางหน่ึง ที่อยูบนเกาะ โอไดบะ จุดเดน
ของหางน้ีก็คือ หุนยนตกันดั้ม ขนาดเทาของจริง ซึ่งมีขนาดใหญมาก ในบริเวณหาง 
ก็จะมีรานคาสําหรับคอกันดั้ม อยางเชน กันดั้มคาเฟ� (Gundam Cafe) และถา
อยากเขาไปดูนิทรรศกาลกันด้ัม ก็ตองไปที ่กนัด้ัมฟรอนท (Gundam Front) ซึ่งอยู
ในบริเวณหาง ไดรเวอรซิต้ี  



 

 

ค่ํา         อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
ที่พัก  NARITA MARROAD HOTEL หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน 

วันที่สี่  อิสระทองเท่ียวตามอัธยาศัย - สนามบินนาริตะ 
 
เชา      รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (4) 

***อิสระทองเท่ียวเต็มวัน*** ไมมีรถบัสใหบริการ แตมีไกดแนะนําการเดินทาง
ใหทาน 

 ทานสามารถสอบถามขอมูลการเดินทางจากไกด เพ่ือความสะดวกในการเดินทาง 
หรือชอปปم�งในยานการคาอันทันสมัยของมหานครโตเกียวศูนยรวมวยัรุนแหลงชอบปم�ง
ช่ือดัง  

แนะนําสถานทีท่องเที่ยวในนาริตะ (ไมรวมคาเดินทาง หรือคาต๋ัวรถไฟ) 
 วัดนาริตะซัง (Naritasan) เปนวัดพุทธเกาแก ขนาดใหญ ท่ีมช่ืีอเสียงมากของเมือง

นาริตะ สรางขึ้นในป 940  
 ถนนชอปปم�ง โอโมเตะซังโดะ นาริตะ (Omotesando Narita Street) หรือ 

ถนนปลาไหล ระยะทางประมาณ 1 กโิลเมตร จาสถานีรถไฟ เต็มไปดวยรานคาตางๆ 
เชน รานจําหนายสินคางานฝมือด้ังเดิม รานอาหาร และรานของที่ระลึก ซึ่งเปด
บริการใหแกนักทองเที่ยวมานานหลายศตวรรษ  

 อิออน มอลล (Aeon Narita Mall) หางสรรพสินคาที่นิยมในหมูนักทองเท่ียว
ชาวตางชาติ เน่ืองจากต้ังอยูใกลกับสนามบินนานาชาตินาริตะ ภายในตกแตงใน
รูปแบบที่ทันสมัยสไตลญี่ปุ�น มีรานคาที่หลากหลายมากกวา 150 รานจําหนายสินคา
แฟช่ัน อาหารสดใหม และอุปกรณภายในบาน นอกจากน้ียังมีรานเส้ือผาแฟช่ัน



 

 

มากมาย เชน MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, Capcom games 
arcade และซุปเปอรมารเกตขนาดใหญ 

แนะนําสถานทีท่องเท่ียวในโตเกียว (ไมรวมคาเดินทาง หรือคาต๋ัวรถไฟ) 
 ยานฮาราจูกุ ทานจะไดพบกับการแตงตัวที่เปนเอกลักษณ แหวกแนว ตามสไตล

วัยรุนญีปุ่�น การแตงกายเลียนแบบคาแรคเตอรการตูนตางๆ  
 ยานฮาราจูกุ ทานจะไดพบกับการแตงตัวที่เปนเอกลักษณ แหวกแนว ตามสไตล

วัยรุนญีปุ่�น การแตงกายเลียนแบบคาแรคเตอรการตูนตางๆ  
 โอโมเตะซันโด ราน Kiddyland ศูนยรวมของเลนหลากหลาย นารัก และแปลกๆ 

เหมาะสําหรับเปนของฝากเด็กเล็ก เด็กโต ตุกตาบลายด สนูปปم� คิตต้ี คาแรคเตอร
ตางๆ หรือ เกมส ของเด็กเลนท่ีหลากหลายใหทานไดเลือกชมเลือกซื้อหาอยางจุใจ  

 ชิบูยา ยานวัยรุนชื่อดังอีกแหงของมหานครโตเกียวทานจะไดตื่นตาต่ืนใจกับแฟช่ัน
ทันสมัยของหนุมสาวชาวแดนปลาดิบจากรานคามากมาย มากกวา 100 รานคา และ 
“ตึก 109” ตึกชื่อดังทีเ่ปนสัญลักษณของยานน้ัน  

                     ***อิสระรับประทานอาหารกลาวันและอาหารค่ําตามอัธยาศัย*** 
17:00 น. นัดเจอลูกคาที่โรงแรม ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสู สนามบินนาริตะ 
 

**ในชวงเชาของวันนีลู้กคาจะตองทําการเช็คเอาทออกจากโรงแรม ตามเวลาที่
ทางโรงแรมกําหนด  
และสามารถฝากกระเป�าทิ้งไวที่โรงแรมได จนกระทั่งไดเวลานัดหมายและออก
เดินทางไปยังสนามบนินาริตะ** 

20.55 น.   ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอรเอเชีย เอ็กซ เท่ียวบินที ่XJ607  
**บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง** 

 
วันที่หา  สนามบิน ดอนเมือง 
 
01.35 น.    เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรงุเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 

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



 

 

สําหรับลูกคาทานทีไ่มเอาตั๋วเคร่ืองบิน  หักคาตั๋วออก 6,000 บาท จากราคาทัวร 
 
*ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ รบกวนจองเปนสายการบินแอรเอเซียเทาน้ัน*  
** ทั้งนีห้ากสายการบินไฟลทอินเตอรเกิดเที่ยวบินลาชา ทางบริษัทจะรับผิดชอบชดเชย
คาเสียหายเฉพาะสายการบินภายในประเทศท่ีเปนสายการบินเครือเดียวกันกับไฟลทอินเตอร 
และรบกวนแจงพนักงานขายลวงหนากอนทําการซื้อตั๋วภายในประเทศทุกคร้ัง  เพ่ือประโยชน
ของตัวทานเอง ** 
 

 



 

 

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ :  รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจาก
สภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา การบริการ
ของรถบัสนําเท่ียวญี่ปุ�น ตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ�น สามารถใหบริการวันละ 10 ช่ัวโมง 
มิอาจเพ่ิมเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งน้ี
ขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆ เปนหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน
เวลาทองเท่ียวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 
 
อัตราคาบริการรวม 

 คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลบัตามรายการที่ระบุ รวมถึงคาภาษีสนามบิน และคาภาษีน้ํามัน  
 คารถโคชปรับอากาศ  
 โรงแรมท่ีพักตามท่ีระบ ุหรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง)  
 คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการท่ีระบุ    
 คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ   
 คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเท่ียว วงประกันทานละ 1,000,000 บาท  

(เงื่อนไขตามกรรมธรรม) 
 ภาษีมลูคาเพ่ิม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จาย 3 % 

 
อัตราคาบริการนี้ไมรวม 

× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องด่ืม 
คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่มิไดระบุในรายการ 

× คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ปุ�น กรณีประกาศใหกลับมายื่นรองขอวีซาอีกครั้ง (เน่ืองจาก
ทางญี่ปุ�นไดประกาศยกเวนการยื่นวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทยสําหรับผูที่ประสงค
พํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ�นไมเกนิ 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ�นประกาศใหยืน่วีซาตามเดิม ผูเดินทางจะตองจายเพิ่ม 
2,000 บาท สําหรับการย่ืนรองขอวีซา 

× คาธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป�าสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกวาที่สายการบินน้ันๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน 

× คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเคร่ืองบินไปแลว 



 

 

× คามัคคุเทศกทองถิ่น และหัวหนาทัวรอํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 
× คาทิปมัคคุเทศก, คนขับรถ, 1,500 บาท/ทาน/ทริป, คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความ

พึงพอใจของทาน 
 
เดินทางขึ้นตํ่า 34 ทาน หากต่ํากวากําหนด กรุปจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทาน
ยินดีที่จะชําระคาบริการเพ่ิมเพ่ือใหคณะเดินทางได ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทาง
ตามประสงคใหทานตอไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเล่ือนการเดินทางไปใน
วันอ่ืนตอไป โดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบลวงหนา  
 
เงื่อนไขการจอง และ การชําระเงิน  : 

 มัดจําทานละ 15,000 บาท ภายหลังจากที่ทานสงเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคาทํา
การจองกอนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาทัวรเต็มจํานวน  

 สวนที่เหลือ ชําระกอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน 
 หากไมชําระมัดจําตามท่ีกําหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งใหลูกคาทานอ่ืนที่รออยู 
 หากชําระไมครบตามจาํนวน บริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัตโิดยไมมี

เงื่อนไข 
 เมื่อทานชําระเงินไมวาจะทั้งหมดหรือบางสวน ทางบริษัทฯถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไข

และขอตกลงตางๆท่ีไดระบุไวทั้งหมดนี้แลว 
 หากชําระเงินในแตละสวนแลว โปรดสงสําเนาการโอนเงิน พรอมระบุชื่อพนักงาน

ขายมาทางแฟกซ 
 สงรายชื่อสํารองที่นั่ง ผูเดินทางตองสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดย

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

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 ไมไดคาทัวรคืน  
 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีตองการันตีมัดจํากับสายการบิน หรือกรุปที่มี

การการันตีคามัดจําที่พักโดยตรง หรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ
และไมอาจขอคืนเงินได รวมถึงเที่ยวบิน พิเศษเชน EXTRA FLIGHT และ CHARTER 
FLIGHT ขอสงวนสิทธ์ิ ไมมีการคืนเงินทุกกรณี ทั้งมัดจํา หรือคาทัวรทั้งหมด เนื่องจาก
คาต๋ัวเปนการเหมาจายในเที่ยวบินนั้นๆ 

จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นใน
ประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ 
จะตองย่ืนเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมือง เพ่ือยืนยันการมีคุณสมบัติการเขาประเทศ
ญี่ปุ�น* ดังตอไปน้ี 

1. ต๋ัวเครื่องบินขาออกจากประเทศญีปุ่�น (ทางบริษัทฯจัดการให) 
2. ส่ิงที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นในระหวางที่พํานักในประเทศ

ญี่ปุ�นได (เชน เงินสด บัตรเครดิต เปนตน) 
3. ช่ือ ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางท่ีพํานักในประเทศญี่ปุ�น (ทางบริษทัจัดการให) 
4. กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น (ทางบรษิัทฯ จัดการให) 

คุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุ�น (สาํหรับกรณีการเขาประเทศญ่ีปุ�นดวยมาตรการยกเวนวีซา) 
1. หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู ไมต่ํากวา 6 เดือน  
2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระทําในประเทศญี่ปุ�นจะตองไมเปนส่ิงที่ขัดตอกฎหมายและเขาขาย

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

ปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขายคุณสมบัติท่ีจะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ 
 
 



 

 

หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและความ
เขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิที่จะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีที่มีผูรวม

คณะไมถึง 30 ทาน  
2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัข้ึนกอน

วันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจาก

สาเหตุตางๆ  
4. บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกดิกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบนิ, 

การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนําส่ิงของผิดกฎหมาย ซึ่ง
อยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบรษัิทฯ  

5. บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกดิส่ิงของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาท
ของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง  

6. เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมดกบัทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทาน
ไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ท้ังหมด  

7. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยนืยันจากบริษัทฯ อีกคร้ังหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมท่ีพักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปล่ียนตามที่ระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเร่ืองหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกบักรุปที่เขาพัก  โดยมีหองพัก
สําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูที่พัก 
ทั้งน้ีขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได   

9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ 
อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะน้ันบริษัทฯไมสามารถจดัการไดลวงหนาได  

10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมสิีทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากบัเทาน้ัน 

11. ผูจัดจะไมรบัผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับตัวแทน
ตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปน
กองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อันเน่ืองมาจากการ



 

 

กระทําท่ีสอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถกูตอง หรือ 
การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืน 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  โดยเปนดุลยพินิจ
ของมัคคุเทศก และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซ่ึงอาจจะขอความรวมมือจากผูเดินทางใน
บางครัง้ท่ีตองเรงรีบ เพ่ือใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม 

14. บริการน้ําด่ืมทานวันละ 1ขวด ตอคนตอวันเริม่ในวนัท่ี 2 ของการเดินทาง ถึงวันที่ 3 ของการ
เดินทาง รวมจํานวน 2 ขวด 

15. การบริการของรถบัสนําเท่ียวญี่ปุ�น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ�น สามารถใหบรกิารวันละ 
10 ช่ัวโมง ในวันน้ันๆ มิอาจเพ่ิมเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตาม
ความเหมาะสม ท้ังน้ีขึน้อยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆเปนหลัก จึงขอสงวนสิทธ์ิใน
การปรับเปลี่ยนเวลาทองเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ใบจองทัวร  / BOOKING FORM 
 
รายการทัวร.................................................................................. วันเดินทาง........................................ 
ช่ือผูติดตอ (ผูจอง) .................................................................. โทร...................................................... 
จํานวนผูเดินทางทั้งหมด.................คน   (ผูใหญ................ทาน / เด็กอายุต่ํากวา 12 ป..............ทาน) 
จํานวนหองพักที่ใชทั้งหมด.............หอง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 
 
รายช่ือผูเดินทาง (กรุณากรอกช่ือไทยและอังกฤษอยางถูกตองตามหนงัสือเดนิทาง เรียงตามหองพัก) 

 
หมายเหตุ กรุณาแจงความประสงคอื่นตามที่ทานตองการ อาทิเชน 
อาหาร   ไมทานเน้ือวัว  ไมทานเน้ือหม ู  ไมทานสัตวปก  ทานมังสาวิรัต 
รายละเอียดอ่ืนๆ .................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................... 
 
 
ขาพเจารับทราบเงือ่นไขในรายการทัวรเรียบรอยแลว 
 
ลงช่ือ.............................................................ผูจอง 
 
        (..............................................................) 

ลําดับ ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาไทย) ช่ือ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ) วันเกิด (ว/ด/ป) 
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    


