
TOKYO FUJI5D3N 
ซุปตารS์UPER SKI 

กําหนดการเดนิทางเดอืนธนัวาคม2561-มกราคม 2562 

 

โดยสายการบนิแอรเ์อซยีเอ็กซ ์(XJ) 
สมัผสัประสบการณ์หวาดเสยีว ณ สวนสนุกฟจูคิวิไฮแลนด ์



ขอพร ณ วดัอาซากุสะ ผา่นชมโตเกยีวสกายทร ี 
เลน่สก ีณ ลานสกฟีจูเิท็น พรอ้มชมววิภูเขาไฟฟจู ิเป็นฉากหลงั 

ชอ้ปป้ิงชนิจกูุ ออิอนมอลล ์และโอไดบะ ชมกนัด ัม้ ตวัใหม ่พรอ้มประจําการ 

อาบนํา้แรธ่รรมชาต ิFREE WIFI ON BUSพเิศษ!! บฟุเฟ่ตข์าปู 

มนํีา้ดืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ /ราคาเด็กอายุตํา่กวา่ 2 ปี (Infant) ทา่นละ 7,900 บาท 
 ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกดท์า่นละ1,000 บาท/ทรปิ** 

วนัแรก      กรงุเทพ    สนามบนิดอนเมอืง  

20.30 น. พรอ้มกนัที่ สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง  ชัน้ 3 อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคานเ์ตอร ์สาย

การบนิ AIR ASIA Xเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกในการ

เชค็อนิ 

23.45 น. เหริฟ้าสูเ่มอืงนารติะ ประเทศญีปุ่่ น โดยเทีย่วบนิที ่XJ600 

สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครือ่ง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ทีน่ั่ง จัดทีน่ั่งแบบ 3-3-3  

(น้ําหนักกระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซือ้น้ําหนักเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้่าย) 

บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว บสั 34+1 

01-05 ธนัวาคม 2561 29,888.- 7,900.- 1 

02-06 ธนัวาคม 2561 29,888.- 7,900.- 1 

03-07 ธนัวาคม 2561 29,888.- 7,900.- 1 

04-08 ธนัวาคม 2561 29,888.- 7,900.- 1 

05-09 ธนัวาคม 2561 29,888.- 7,900.- 1 

08-12 ธนัวาคม 2561 29,888.- 7,900.- 1 

09-13 ธนัวาคม 2561 29,888.- 7,900.- 1 

10-14 ธนัวาคม 2561 27,888.- 7,900.- 1 

11-15 ธนัวาคม 2561 27,888.- 7,900.- 1 

13-17 ธนัวาคม 2561 27,888.- 7,900.- 1 

14-18 ธนัวาคม 2561 27,888.- 7,900.- 1 

15-19 ธนัวาคม 2561 27,888.- 7,900.- 1 

17-21 ธนัวาคม 2561 27,888.- 7,900.- 1 

18-22 ธนัวาคม 2561 27,888.- 7,900.- 1 

20-24 ธนัวาคม 2561 27,888.- 7,900.- 1 

24-28 ธนัวาคม 2561 32,888.- 7,900.- 1 

28 ธนัวาคม 2561-01 มกราคม 2562 35,888.- 7,900.- 1 

29ธนัวาคม 2561-02 มกราคม 2562 35,888.- 9,900.- 2 

30 ธนัวาคม 2561-03 มกราคม 2562 35,888.- 9,900.- 2 

31 ธนัวาคม 2561-04 มกราคม 2562 33,888.- 7,900.- 1 



วนัทีส่อง   สนามบนินารติะ - โตเกยีว - วดัอาซากสุะ – โตเกยีวสกายทร ี(ถา่ยรปู) – สวนสนกุฟจูคิวิ 

ไฮทแ์ลนด ์- แชนํ่า้แรธ่รรมชาต ิ

08.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนินารติะ ประเทศญีปุ่่ น  นําทา่นผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 

เรยีบรอ้ยแลว้ ( เวลาทีญ่ ีปุ่่ น เร็วกวา่เมอืงไทย 2 ช ัว่โมง กรุณาปรับนาฬกิาของทา่นเพือ่ความ

สะดวกในการนัดหมายเวลา) ***สําคญัมาก!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นญุาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก 

เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั 

จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืง เมอืงโตเกยีว  นําทา่นนมัสการเจา้แม่กวนอมิทองคําณ วดัอาซากสุะ

วัดทีไ่ดช้ือ่ว่าเป็นวัดทีม่คีวามศกัดิส์ทิธิแ์ละไดร้ับความเคารพนับถอืมากทีส่ดุแห่งหนึง่ในกรุงโตเกยีว

ภายในประดษิฐานองคเ์จา้แม่กวนอมิทองคําทีศ่กัด ิส์ทิธิข์นาด 5.5 เซนตเิมตรซึง่มักจะมผีูค้นมากราบ

ไหวข้อพรเพือ่ความเป็นสริมิงคลตลอดทัง้ปีประกอบกบัภายในวัดยังเป็นทีต่ัง้ของโคมไฟยักษ์ทีม่ี

ขนาดใหญ่ทีส่ดุในโลกดว้ยความสงู 4.5 เมตรซึง่แขวนหอ้ยอยู่ณประตทูางเขา้ทีอ่ยู่ดา้นหนา้สดุของ

วัดทีม่ชี ือ่ว่าประตฟู้าคํารณและถนนจากประตเูขา้สูต่วัวหิารทีป่ระดษิฐานเจา้แม่กวนอมิทองคํามชีือ่

ว่าถนนนากามเิซะซึง่เป็นทีต่ัง้ของรา้นคา้ขายของทีร่ะลกึพืน้เมอืงตา่งๆมากมายอาทขินมนานาชนดิ

ของเลน่รองเทา้พวงกญุแจทีร่ะลกึฯลฯใหท้กุทา่นไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากของทีร่ะลกึ อสิระและทา่น

สามารถเดนิไปถา่ยรูปคูก่บัหอคอยทีส่งูทีส่ดุในโลก แลนดม์ารก์แหง่ใหมข่องกรงุโตเกยีว ณรมิ

แม่น้ําสมุดิะหอคอยโตเกยีวสกายทร ี(Tokyo Sky tree)(ไมร่วมคา่ขึน้หอคอย) หอสง่สญัญาณ

โทรคมนาคมทีส่งูทีส่ดุในโลก ... เปิดใหบ้รกิารเมือ่วันที ่22 พฤษภาคม2555 โดยหอนี้มคีวามสงู 634 

เมตรสามารถทําลายสถติคิวามสงูของหอกวางตุง้ในมณฑลกว่างโจวซึง่มคีวามสงู 600 เมตรและหอซี

เอ็นทาวเวอรใ์นนครโทรอนโตของแคนาดามคีวามสงู 553 เมตรทวิทศันข์องหอคอยโตเกยีวสกายท

ร ีทีบ่รรจุเทคโนโลยแีนวหนา้สดุสามารถมองเห็นไดจ้ากละแวกวัดอาซะกซุา่ทีเ่ต็มไปดว้ยกลิน่อาย

แบบเมอืงเกา่ของเอะโดะ 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

 นําทา่นสู ่สวนสนกุฟจูคิวิไฮแลนด์  (Fuji Q Highland)(รวมคา่เขา้ แตไ่มร่วมคา่เครือ่งเลน่ ) 

พเิศษ!!! ใหท้า่นไดเ้ลอืกเครือ่งเลน่ชนดิใดชนดิหนึง่ระหวา่ง Wave Swinger, Panic Clock, 

Shining Flower (ferris wheel), Tea Cups หรอื Merry-Go-Round อยา่งใดอยา่งนงึฟรี

ตัง้อยู่ในจังหวัดยามานาชทิีน่ี่ถอืเป็นหนึง่ในสวนสนุกทีม่คีวามนยิมมากทีส่ดุแห่งหนึง่ในญีปุ่่ นสวนสนุก

แห่งนี้นัน้เราสามารถเห็นทวิทศันข์องภเูขาไฟฟจูไิด ้นอกจากนี้ยังรวบรวมเครือ่งเลน่สดุหวาดเสยีวที่

ตดิอันดบัโลกเอาไวห้ลายรายการไม่ว่าจะเป็นรถไฟเหาะทีม่คีวามสงูจนมองเห็นภเูขาไฟฟจูริถไฟเหาะ

ทีช่นัจนเรารูส้กึเหมอืนจะหงายหลงัหรอืบา้นผสีงิสดุสยองก็มเีปิดรอไวท้า้ทายสาํหรับใครทีช่ืน่ชอบ

ความเสยีวเราขอทา้ใหล้องมาเลน่กนัภายในนอกจากจะมเีครือ่งเลน่ตา่งๆ ยังมรีา้นจําหน่ายสนิคา้ที่

ระลกึ รา้นอาหาร หรอืแมแ้ตอ่อนเซน อสิระใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัสวนสนุกแห่งนี้ตามอัธยาศยั 

จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูโ่รงแรม 

คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร ของโรงแรม (2)พเิศษ!! อ ิม่อรอ่ยกบั บฟุเฟ่ตข์าป ู

ทีพ่กั Fujisan Resort Hotelหรอืระดบัเดยีวกนั   

จากน ัน้ใหท้า่นได้ แชนํ่า้แรอ่อนเซ็นธรรมชาต ิ เชือ่วา่ถา้ไดแ้ชนํ่า้แรแ่ลว้ จะทําใหผ้วิพรรณ

สวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขี ึน้ 



 

วนัทีส่าม ลานสกฟีจูเิท็น –พธิชีงชาญีปุ่่ น–หมูบ่า้นโอชโินะฮกัไก-เมอืงโตเกยีว – ชอ้ปป้ิงชนิจกู ุ

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

 

นําทา่นสมัผัสประสบการณ์ความสนุกสนานทีฟ่จูเิท็น สกรีสีอรท์ลานสกแีละทีพ่ักทีต่ัง้อยู่บรเิวณภเูขา

ไฟฟจู ิทา่นจะไดส้มัผัสกบัหมิะทีต่กในชว่งปีใหม่ หากมเีวลาพอ อสิระ ใหท้า่นไดส้มัผัสประสบการณ์

ใหม่ อาท ิตืน่เตน้กบัการลืน่ไถลดว้ย สก ีเลอืกสนุกกบัสโนวบ์อรด์ หรอืเพลดิเพลนิกบัการน่ังเลือ่น

หมิะ ทีท่า่นจะสามารถดืม่ดํา่กบัทศันียภาพทีถ่กูปกคลมุดว้ยหมิะทีด่แูลว้สะอาดตาอย่างยิง่  (ราคา

ทวัรไ์มร่วมคา่เชา่อปุกรณ์และชุดสําหรบัเลน่กจิกรรมตา่งๆ) จากนัน้สมัผัสวัฒนธรรมดัง้เดมิของ

ชาวญีปุ่่ นน่ันก็คอืการเรยีนพธิชีงชาญีปุ่่ น(Sado)โดยการชงชาตามแบบญีปุ่่ นนัน้มขีัน้ตอนมากมาย

เริม่ตัง้แตก่ารชงชาการรับชาและการดืม่ชาทกุขัน้ตอนนัน้ลว้นมพีธิรีายละเอยีดทีบ่รรจงและสวยงาม

เป็นอย่างมากพธิชีงชานี้ไม่ใชแ่คร่ับชมอย่างเดยีวยังเปิดโอกาสใหท้า่นไดม้สีว่นร่วมในพธิกีารชงชานี้

อกีดว้ยและจากนัน้ใหท้า่นไดอ้สิระเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึตามอัธยาศยั 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 

จากนัน้เดนิทางสู ่ หมูบ่า้นโอชโินะฮกัไก (OshinoHakkai)ในชว่งฤดใูบไมเ้ปลีย่นสเีป็นจุด

ทอ่งเทีย่วสาํคญัอกีสถานทีห่นึง่ โดยมวีวิภเูขาไฟฟจูสิขีาวตดักบัพืน้หลงัสฟ้ีา และใบไมเ้ปลีย่นส ีสี

เหลอืง แดง สม้ เป็นภาพทีส่วยงามมาก โอชโินะฮักไกเป็นหมู่บา้นเล็กๆประกอบดว้ยบ่อน้ํา8 บ่อในโอ

ชโินะตัง้อยู่ระหว่างทะเลสาบคาวากจูโิกะ กบัทะเลสาบยามานาคาโกะ บ่อน้ําทัง้8 นี้เป็นน้ําจากหมิะที่

ละลายในชว่งฤดรูอ้นทีไ่หลมาจากทางลาดใกล ้ๆ ภเูขาไฟฟจูผิ่านหนิลาวาทีม่รีูพรุนอายุกว่า80 ปีทําให ้

น้ําใสสะอาดเป็นพเิศษนอกจากนี้ยังมรีา้นอาหารรา้นจําหน่ายของทีร่ะลกึและซุม้รอบๆบ่อทีข่ายทัง้ผัก

ขนมหวานผักดองงานฝีมอืและผลติภณัฑท์อ้งถิน่อืน่ๆอสิระใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัการถา่ยรูปและ

ซือ้ของทีร่ะลกึตามอัธยาศยั เดนิทางกลบัสู ่กรงุโตเกยีวจากนัน้นําทา่นสู ่ยา่นชอ้ปป้ิงชนิจกุใุหท้า่น

อสิระและเพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมายและ เครือ่งใช ้ไฟฟ้า กลอ้งถา่ยรูปดจิติอล นาฬกิา 

เครือ่งเลน่เกมส ์หรอืสนิคา้ทีจ่ะเอาใจคณุผูห้ญงิดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้ แบรนดเ์นม เสือ้ผา้



แฟชัน่สาํหรับวัยรุ่น เครือ่งสาํอางยีห่อ้ดงัของญีปุ่่ นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO 

และอืน่ๆ อกีมากมาย 

คํา่         อสิระรบัประทานอาหารคํา่ตามอธัยาศยั  

ทีพ่กั  Narita Hedistar Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่ ี ่ วดันารติะ - เมอืงซาวาระ – สะพานจาจา – ยา่นโอไดบะ - ไดเวอรซ์ติ ีโ้ตเกยีวพลาซา่ – อ ิ

ออน– สนามบนินารติะ 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

เดนิทางสู ่วดันารติะซงั (Naritasan)เป็นวัดพุทธเกา่แก ่ขนาดใหญ่ ทีม่ชี ือ่เสยีงมากของเมอืงนาริ

ตะ สรา้งขึน้ในปี 940 ตัง้อยู่ไม่ไกลจากสนามบนินานาชาตนิารติะ ภายในวัดมอีาคารทีห่ลากหลาย

ตัง้อยู่ในบรเิวณทีก่วา้งขวาง เชน่ หอ้งโถงหลกั เจดยี ์3 ชัน้สไตล ์ Tahotoมชีือ่ว่า Great Pagoda of 

Peace นอกจากนี้ยังมสีวนญีปุ่่ น และสวนยุโรปอกีดว้ย เสน้ทางทีนํ่ามาสูว่ัดนารติะซงัคอืถนนชอ้ปป้ิง

โอโมเตะซงัโดะ ( Omotesando street)ระยะทางประมาณ 1 กโิลเมตร จาสถานีรถไฟ เต็มไป

ดว้ยรา้นคา้ตา่งๆ เชน่ รา้นจําหน่ายสนิคา้งานฝีมอืดัง้เดมิ รา้นอาหาร และรา้นของทีร่ะลกึ ซึง่เปิด

บรกิารใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่วมานานหลายศตวรรษ จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงซาวาระเป็นเมอืงเล็กๆ

ตัง้อยู่ทางทศิตะวันออกเฉียงเหนือของเมอืงนารติะเคยเป็นศนูยก์ลางการขนสง่ขา้วในชว่งสมัยเอโดะ 

บรเิวณใจกลางเมอืงมคีลองตดัผ่าน มชีือ่เรยีกว่า เอโดะนอ้ย Little Edoไดร้ับการรักษาและบูรณะที่

อยู่อาศยัแบบดัง้เดมิรา้นคา้ตา่งๆและคลงัสนิคา้จากสมัยเอโดะระหว่างคลองจะเชือ่มตอ่ดว้ยสะพาน

หลายแห่ง ไฮไลท์!!!สะพานจาจา หรอื สะพานโทโยฮาชซิ ึง่จะมน้ํีาไหลออกมาจากสะพานทัง้สอง

ดา้นคลา้ยน้ําตกใกล ้ๆ กบัสะพานจาจาเป็นทีต่ัง้ของพพิธิภณัฑอ์โินะทาดาทากะและบา้นพักอาศยัเดมิ

ของเขาอโินะทาดาทากะคอืผูท้ีบุ่กเบกิประเทศญีปุ่่ นสรา้งแผนทีท่ีแ่ม่นยําในสมัยโชกนุโทกงุาวะ

ภายในพพิธิภณัฑจ์งึจัดแสดงผลงานและเทคนคิตา่งๆทีใ่ชใ้นการทํางานของเขาพรอ้มคําอธบิาย

ภาษาอังกฤษอสิระใหท้า่นชมเมอืงซาวาระตามอัธยาศยั 

เทีย่ง อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั  

ทา่นเดนิทางไป ยา่นโอไดบะ (Odaiba)คอืเกาะทีส่รา้งข ึน้ไวเ้ป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงและแหลง่บันเทงิ

ตา่งๆ ในอ่าวโตเกยีวไดร้ับการปรับปรุงใหม้ชีือ่เสยีงและเป็นทีน่ยิมในชว่งหลงัของปี  1990 นอกจากมี

สถาปัตยกรรมทีส่วยงามตัง้อยู่มากมายแลว้แตก่็ยังคงความเป็นธรรมชาตไิวด้ว้ยความอุดมสมบูรณ์ของ

พืน้ทีส่เีขยีวไดเวอรซ์ติ ีโ้ตเกยีวพลาซา่  (DiverCity Tokyo Plaza)เป็นหา้งดงัอกีหา้งหนึง่ทีอ่ยู่

บนเกาะโอไดบะจุดเดน่ของหา้งนี้ก็คอืหุน่ยนตก์นัด ัม้ขนาดเทา่ของจรงิซึง่มขีนาดใหญ่มากในบรเิวณ

หา้งก็จะมรีา้นคา้สาํหรับคอกนัดัม้อย่างเชน่ กนัด ัม้คาเฟ่  (Gundam Cafe) และถา้อยากเขา้ไปดู

นทิรรศกาลกนัดัม้ก็ตอ้งไปที่ กนัด ัม้ฟรอนท์ (Gundam Front) ซึง่อยู่ในบรเิวณหา้งไดรเวอรซ์ติี้ นํา

ทา่นเดนิทางสู ่ ออิอน มอลล ์( Aeon Narita Mall)หา้งสรรพสนิคา้ทีน่ยิมในหมู่นักทอ่งเทีย่ว

ชาวตา่งชาต ิเนื่องจากตัง้อยู่ใกลก้บัสนามบนินานาชาตนิารติะ ภายในตกแตง่ในรูปแบบทีท่นัสมัย

สไตลญ์ีปุ่่ น มรีา้นคา้ทีห่ลากหลายมากกว่า 150 รา้นจําหน่ายสนิคา้แฟชัน่ อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์

ภายในบา้น นอกจากนี้ยังมรีา้นเสือ้ผา้แฟชัน่มากมาย เชน่ MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, 

Capcom games arcade และซปุเปอรม์ารเ์กตขนาดใหญ่ เป็นตน้ จนกระทัง่ไดเ้วลาอันสมควรนําทา่น

เดนิทางสูส่นามบนินารติะ 

คํา่         อสิระรบัประทานอาหารคํา่ตามอธัยาศยั  



ทีพ่กั Narita Hedistar Hotelหรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีห่า้ สนามบนินารติะ– สนามบนิดอนเมอืง  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(6) 

09.15 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยีเอ็กซเ์ทีย่วบนิทีX่J601 

13.45 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืงกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

**สายการบนิมบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง** 

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

สําหรบัลกูคา้ทา่นทีไ่มเ่อาต ัว๋เครือ่งบนิ  หกัคา่ต ัว๋ออก 7,000 บาท จากราคาทวัร ์

 
 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง** 

 



บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ , 

การเมอืง , สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  การบรกิารของรถบสันําเทีย่วญีปุ่่ น ตาม

กฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบั

จะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ๆเป็นหลกั จงึขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 ค่าต๋ัวเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึค่าภาษีสนามบนิ และค่าภาษีน้ํามัน  

 ค่ารถโคช้ปรับอากาศ  

 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 ค่าธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   

 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

 ค่าเบีย้ประกันอุบัตเิหตุในการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกันทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× ค่าใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครือ่งดืม่ ค่าซกัรดี ค่ามนิบิารใ์น

หอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× ค่าธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนือ่งจากทางญีปุ่่ นไดป้ระกาศ

ยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทยสําหรับผูท้ีป่ระสงคพํ์านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่เกนิ 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศใหย้ืน่วซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจา่ยเพิม่ 2,000 บาท สําหรับการยืน่

รอ้งขอวซีา่ 

× ค่าธรรมเนยีมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่น้ํีาหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆกําหนดหรอืสัมภาระใหญเ่กนิขนาด

มาตรฐาน 

× ค่าภาษีน้ํามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกต๋ัวเครือ่งบนิไปแลว้ 

× ค่ามัคคุเทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอํ์านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,000 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

× ภาษีมูลค่าเพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 
 

เดนิทางขึน้ตํา่ 34 ทา่น หากตํา่กว่ากําหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีีจ่ะชาํระ

คา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไปในวันอืน่ ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบ

ลว่งหนา้  
 

เง ือ่นไขการจอง และ การชําระเงนิ: 

 มดัจําทา่นละ 15,000 บาทภายหลังจากทีท่า่นสง่เอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ทําการจองกอ่นวันเดนิทาง

ภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าทัวรเ์ต็มจํานวน  

 สว่นทีเ่หลอื ชาํระกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน 

 หากไม่ชาํระมัดจําตามทีก่ําหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหลู้กคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู่ 

 หากชาํระไม่ครบตามจํานวน บรษัิทฯถอืว่าทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไม่มเีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นชาํระเงนิไม่ว่าจะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืว่าทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงต่างๆทีไ่ด ้

ระบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 หากชาํระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สาํเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุ ือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์

 สง่รายชือ่สาํรองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ ือ่พรอ้มยนืยนั

วา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่สาํเนาหนงัสอื

เดนิทาง( Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจากความ

ผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เคร ือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 
 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึน้ไปและเหลอืหนา้กระดาษอย่าง

ตํา่ 2 หนา้หากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 
 

เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เนือ่งจากเป็นราคาต๋ัวเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์าํระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดท้กุ

กรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้



ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่าทัวรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ 

ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าทา่นสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและ

เงนิมัดจาคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพํานกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 
วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้
เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1. ต๋ัวเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2. สิง่ทีย่นืยันว่าทา่นสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด บัตร
เครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู่ และหมายเลขตดิต่อในระหว่างทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4. กําหนดการเดนิทางระหว่างทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ ไม่ตํ่ากว่า 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระทําในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไม่เป็นสิง่ทีขั่ดต่อกฎหมายและเขา้ขา่ยคุณสมบัตกิารพํานักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไม่เกนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่ม่มปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และ
ไม่เขา้ขา่ยคุณสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 
 

หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นทําการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจ

ตรงกนัระหวา่งทา่นลูกคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บค่าน้ํามันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเนือ่งจากสาเหตุต่างๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ,การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุด
งาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนําสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น , เกดิจากการ
โจรกรรม และ อุบัตเิหตุจากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข
ขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด  

7. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมทีพั่กใน
ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พักโดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอด
บหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นีข้ ึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และ
ไม่สามารถรับประกันได ้

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการ
เดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้่วงหนา้ได ้ 

10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหคํ้าสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากับเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้า่ยต่างๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่ ้
เดนิทางไม่ผา่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของ
ทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อันเนือ่งมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง 
เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีงTRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ ขอสงวนสทิธใิน
การจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู่ และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่ค่าใชจ้า่ยเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลา
ในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา 
ซึง่อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน้ําดืม่ทา่นวันละ1ขวด ต่อคนต่อวันเริม่ในวันที2่ ของการเดนิทาง ถงึวันที3่ ของการเดนิทาง รวมจํานวน 2 ขวด 

15. การบรกิารของรถบัสนําเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ10ชัว่โมง ในวันนัน้ๆ มอิาจ
เพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวัน
เดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 

ใบจองทวัร ์/ BOOKING FORM 



 
 

รายการทวัร.์.................................................................................วันเดนิทาง........................................ 

ชือ่ผูต้ดิตอ่ (ผูจ้อง) ..................................................................โทร...................................................... 

จํานวนผูเ้ดนิทางทัง้หมด.................คน   (ผูใ้หญ่................ทา่น / เด็กอายุตํา่กว่า 12 ปี..............ทา่น)  

จํานวนหอ้งพักทีใ่ชท้ัง้หมด.............หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 

 
รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชือ่ไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 

หมายเหต ุกรุณ าแจง้ความประสงคอ์ืน่ตามทีท่า่นตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร  ไม่ทานเนื้อวัว  ไม่ทานเนื้อหมู  ไม่ทานสตัวปี์ก  ทานมังสาวริัต 

รายละเอยีดอืน่ๆ.................................................................................................................................. 

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

 

 
ขา้พเจา้รบัทราบเงือ่นไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 

 

 
ลงชือ่........................................................... ..ผูจ้อง 

 

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

ลําด ั
บ ชือ่-นามสกลุ (ภาษาไทย) ชือ่-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ(ว/ด/ป) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    


