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โดยสายการบนิไทย (TG) 
ฟจูชิ ัน้ 5 ชมใบไมเ้ปล ีย่นส ีหมู่บา้นโอชโินะฮกัไก 

ลอ่งเรอืโจรสลดั ณ ทะเลสาบอาช ิน ัง่กระเชา้ คาช ิคาช ิ 

วดัอาซากสุะ ผ่านชมโตเกยีวสกายทร ีชอ้ปป้ิงชนิจูก ุ

โยโกฮาม่า พพิธิภณัฑร์าเมน – คามาครุะ ชมพระใหญไ่ดบตุส ึ

เพลดิเพลนิเต็มอ ิม่ที ่โอไดบะ ไดเวอรซ์ติ ี ้โตเกยีว พลาซ่า 
ไหวพ้ระขอพร วดันารติะ ชอ้ปป้ิงเพลนิ ณ ออิอน มอลล ์

พเิศษ!!! บุฟเฟตข์าปู +++ Free!! Wi-fi บนบสัตลอดรายการ 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเด ีย่ว 

04-08 ตุลาคม 60  35,888.- 8,900.- 

05-09 ตุลาคม 60 36,888.- 8,900.- 

06-10 ตุลาคม 60 36,888.- 8,900.- 

07-11 ตุลาคม 60 36,888.- 8,900.- 

11-15 ตุลาคม 60 38,888.- 8,900.- 

12-16 ตุลาคม 60 38,888.- 8,900.- 

13-17 ตุลาคม 60 38,888.- 8,900.- 

14-18 ตุลาคม 60 36,888.- 8,900.- 

18-22 ตุลาคม 60 37,888.- 8,900.- 

25-29 ตุลาคม 60 38,888.- 8,900.- 

26-30 ตุลาคม 60 37,888.- 8,900.- 

27-31 ตุลาคม 60 36,888.- 8,900.- 
 

** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ // ราคาเด็กอายุต ่ากว่า 2 ปี (INFANT) 

9,000 บาท/ท่าน** 

ราคานีไ้มร่วมคา่ทิปไกด ์1,000 บาท/ท่าน/ทรปิ 
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วนัแรก  สนามบนิสุวรรณภูม ิ 

19.00 น       พรอ้มกันที ่สนามบนิสุวรรณภูม ิชัน้ 4 ผูโ้ดยสารขาออก เคานเ์ตอร ์D สายการบนิไทย มเีจา้หนา้ที่

ของบรษัิทคอยตอนรับท่าน 

22.10 น      ออกเดนิทางสู่สนามบนินารติะ ณ ประเทศญีปุ่่น โดยสายการบนิไทย เท ีย่วบนิที ่TG640  

(บรกิารอาหารรอ้น พรอ้มเครือ่งดืม่ บนเครือ่ง) 
 

วนัทีส่อง สนามบนินารติะ – โตเกยีว - วดัอาซากุสะ – โตเกยีวสกายทร ี(ผา่นชม) – ทะเลสาบคา
วากูจโิกะ - กระเชา้ลอยฟ้า คาช ิคาช ิ- โกเท็มบะ แฟคทอรี ่เอ้าทเ์ลท 

 

06.20 น. เดนิทางถงึ สนามบินนารติะ ประเทศญีปุ่่น ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร 

เรยีบรอ้ยแลว้ (เวลาทีญ่ีปุ่่น เร็วกวา่เมอืงไทย 2 ช ัว่โมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความ

สะดวกในการนัดหมายเวลา) ***ส าคญัมาก!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้น าอาหารสด 

จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั  

 น าท่านเดินทางสู่เมือง เมอืงโตเกยีว น าท่านนมัสการเจา้แม่กวนอมิทองค า ณ วดัอาซากุสะ 

วัดที่ไดช้ื่อว่าเป็นวัดที่ม ีความศักดิ์ส ิทธิ ์และไดรั้บความเคารพนับถือมากที่สุดแห่งหนึง่ใน

กรุงโตเกยีว ภายในประดษิฐานองคเ์จา้แม่กวนอิมทองค าท ีศั่กดิ์สทิธิ ์ขนาด 5.5 เซนตเิมตร ซึ่ง

มักจะมผูีค้นมากราบไหวข้อพรเพื่อความเป็นสริมิงคลตลอดทัง้ปี ประกอบกับภายในวัดยังเป็น

ทีตั่ง้ของโคมไฟยักษ์ที่มขีนาดใหญ่ทีสุ่ดในโลกดว้ยความสูง 4.5 เมตร ซึง่แขวนหอ้ยอยู่ ณ 

ประตูทางเขา้ท ีอ่ยู่ดา้นหนา้สุดของวัด ทีม่ ีชือ่ว่า “ประตูฟ้าค ารณ” และถนนจากประตูเขา้สู่ตัว

วหิารที่ประดษิฐานเจา้แม่กวนอมิทองค า มชีือ่ว่า ถนนนากามเิซะ ซึง่เป็นทีตั่ง้ของรา้นคา้ขาย

ของที่ระลกึพื้นเมืองต่างๆ มากมาย อาท ิขนมนานาชนิด ของเล่น รองเทา้ พวงกุญแจที่ระลึก 

ฯลฯ ใหทุ้กท่านไดเ้ลอืกซื้อเป็นของฝากของทีร่ะลึกอสิระ และท่านสามารถเดนิไปถ่ายรูปคู่กับ

หอคอยที่สูงท ี่สุดในโลก แลนดม์าร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริมแม่น ้าสุมิดะ หอคอย

โตเกยีวสกาย ทร ี(Tokyo Sky tree) (ไม่รวมค่าขึน้หอคอย) หอส่งสัญญาณโทรคมนาคมที่

สูงท ี่สุดในโลก  เปิดใหบ้รกิารเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 โดยหอนี้มคีวามสูง 634 เมตร 

สามารถท าลายสถติคิวามสูงของหอกวางตุง้ ในมณฑลกว่างโจว ซึง่ม ีความสูง 600 เมตร และ

หอซเีอ็น ทาวเวอร ์ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มคีวามสูง 553 เมตร ทวิทัศนข์อง “หอคอย

โตเกยีวสกายทร”ี ท ีบ่รรจุเทคโนโลยีแนวหนา้สุดสามารถมองเห็นไดจ้ากละแวกวัดอาซะกุซ่าท ี่

เต็มไปดว้ยกลิน่อายแบบเมอืงเก่าของเอะโดะ  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

น าท่านเดนิทางสู่ ทะเลสาบคาวากูจโิกะ (Lake Kawaguchiko) ทะเลสาบทเีป็นจุดชมววิฟู

จทิ ี่สวยที่สุดแห่งหนึ่ง พิเศษ!!! น าท่ านขึ้นกระเช้าลอยฟ้า คาชิ คาชิ (Kachi Kachi 

Ropeway) กระเชา้ท ีจ่ะพาไปบนยอดเขา Mitsutoge เพื่อชมความสวยงามของทะเลสาบคาวา

กูจโิกะจากมุมสูงเปิดใหบ้รกิารทุกวันตลอดทัง้ปี (อาจมกีารงดใหบ้รกิารช่ัวคราวเนือ่งจากสาเหตุ

ต่างๆ เช่น สภาพอากาศไม่เอ ือ้อ านวย) เพียงไม่ก ีน่าทถีงึยอดเขา ชมววิแบบพาโนรามาทีม่คีวาม

สูง 1,075 เมตร ท่านสามารถชมทัศนียภาพโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิและทะเลสาบคาวากุจไิด ้

และในวันทีอ่ากาศแจ่มใสจะสามารถมองเห็นไดไ้กลถงึภูเขาแอลป์ญีปุ่่นทางตอนใต ้(เทอืกเขา

อากาอชิ ิและเทอืกเขาอาราคาวะ) จากนัน้น าเดนิทางสู่ โกเท็มบะ แฟคทอรี ่เอ้าทเ์ล็ต ใหท้่าน

ไดช้อ้ปป้ิงอย่างจุใจกับสินคา้แบรนด์เนมที่แหล่งรวมสินคา้น าเขา้และสินคา้แบรนด์ญี่ปุ่นโก
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อิน เต อ ร์มาก ม าย  เ ช่น  MK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY, 

DIFFUSIONE TESSILE ฯ ล ฯ  เลื อ ก ซื้ อ  ก ร ะ เ ป๋ า ไ ฮ ไ ซ  BALLY, PRADA, GUCCI, 

DIESEL,TUMI,GAP, ARMANY  ฯลฯ เลอืกดูเครือ่งประดับ และนาฬิกาหรู อย่าง TAG HEUER,  

AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯ รองเทา้แฟช่ัน HUSH PUPPIES, SCOTCH 

GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ หรือเลือกซื้อสินค า้ส าห รับคุณหนู AIGLE, BANDAI 

ASOBI, HAKKA KIDS และสนิคา้อืน่ๆ อกีมากมาย ไดเ้วลาน าท่านเขา้สู่ท ีพั่ก  

ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร ของโรงแรม เมนู บุฟเฟตข์าปูยกัษ์ (2) 

ทีพ่กั โรงแรม YAMANAKAKO SUN PLAZA หรอืระดบัเดยีวกนั   

จากน ัน้ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการ แช่น า้แรอ่อนเซ็นธรรมชาต ิเชือ่ว ่าถา้ได้แชน่ า้แร ่

แล้ว จะท าใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหติดขีึน้ 

 

 

 

 

 
 

วนัทีส่าม ภูเขาไฟฟูจ ิ– หมูบ่้านโอชิโนะฮกัไก – พิพธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว - ล่องเรอืโจรสลัด ที่

ทะเลสาบอาช ิ- ยา่นชอ้ปป้ิงชนิจุกุ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

น าท่านเดนิทางสู่ ภูเขาไฟฟูจ ิท ีม่คีวามสูงเหนอืจากระดับน ้าทะเล 3,776 เมตร ภูเขาทีม่ชีือ่เสยีงเป็นทีรู่จั้กไป

ทั่วโลกในเรือ่งความสวยงามทีธ่รรมชาตไิดม้อบมาใหอ้ย่างลงตัว และยังถอืว่าเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของประเทศ

ญีปุ่่น ทัง้ยังเป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเท ีย่วต่างชาตทิ ีม่าเยือนญีปุ่่นตลอดทุกฤดูกาล น าทา่นขึน้สู่ช ัน้ที ่5 ของ

ภูเขาไฟฟูจ ิ(ขอสงวนสิทธิไ์มข่ึน้ ในกรณีทีอ่ากาศไมเ่อื้ออ านวย หรอื ทางขึน้ปิด) ท ีทุ่กท่านจะไดเ้ห็นถ ึง

ความสวยงามของตัวภูเขาและววิโดยรอบของภูเขาไฟฟูจ ิและสัมผัสกับความหนาวเย็น ใหทุ้กท่านไดถ้่ายภาพ

ความประทับใจเก็บไว ้และเลอืกซือ้สินคา้ของทีร่ะลกึซึง่เป็นสัญลักษณ์รูปภูเขาไฟฟูจิในหลากหลายบรรยากาศ
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ไดอ้กีดว้ย จากนัน้เดินทางสู่ หมู่บา้นโอชิโนะฮ ักไก (Oshino Hakkai) ในช่วงฤดูใบไมเ้ปลีย่นสีเป็นจุด

ท่องเท ีย่วส าคัญอกีสถานทีห่นึง่ โดยมวีวิภูเขาไฟฟูจสิขีาวตัดกับพื้นหลังสีฟ้า และใบไมเ้ปลีย่นส ีสีเหลอืง แดง 

สม้ เป็นภาพทีส่วยงามมาก โอชโินะฮักไกเป็นหมู่บา้นเล็กๆ ประกอบดว้ยบ่อน ้า 8 บ่อในโอชิโนะ ตัง้อยู่ระหว่าง

ทะเลสาบคาวากูจโิกะ กับทะเลสาบยามานาคาโกะ บ่อน ้าทัง้ 8 นีเ้ป็นน ้าจากหมิะทีล่ะลายในช่วงฤดูรอ้น ทีไ่หล

มาจากทางลาดใกล ้ๆ ภูเขาไฟฟูจผ่ิานหนิลาวาทีม่รูีพรุนอายุกว่า 80 ปี ท าใหน้ ้าใสสะอาดเป็นพิเศษ นอกจากนียั้ง

มรีา้นอาหาร รา้นจ าหน่ายของทีร่ะลกึ และซุม้รอบๆบ่อ ที่ขายทัง้ผัก ขนมหวาน ผักดอง งานฝีมอื และผลติภัณฑ์

ทอ้งถ ิน่อ ืน่ๆ อสิระใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับการถ่ายรูปและซือ้ของทีร่ะลกึตามอัธยาศัย จากนัน้น าท่านไปสัมผัส

ประสบการณ์แปลกใหม่ท ี ่พพิธิภณัฑแ์ผ่นดนิไหว (Experience Earthquake) ท ีจ่ าลองเรือ่งราวของภูเขา

ไฟฟูจ ิและท่านจะไดสั้มผัสกับบรรยากาศของการจ าลองเหตุการณ์เรือ่งราวต่างๆ เก ีย่วกับแผ่นดนิไหวทีเ่กดิขึ้น

ในประเทศญีปุ่่น และจากนัน้ใหท้่านไดอ้สิระเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึตามอัธยาศัย 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 

น าท่าน ล่องเรอืโจรสลดั ทีท่ะเลสาบอาช ิทะเลสาบทีก่่อตัวจากลาวาของภูเขาไฟฟูจ ิหากวัน

ใดอากาศสดใส ท่านจะไดสั้มผัสกับทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบทีม่ภูีเขาไฟฟูจเิป็นฉาก

หลัง น าท่านเดนิทางกลับสู่เมอืง เมอืงโตเกยีว น าท่านอสิระ ยา่นชอ้ปป้ิงชนิจุกุ ใหท้่านอสิระ

และเพลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมายและ เครือ่งใช ้ไฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูปดจิติอล นาฬิกา 

เครือ่งเล่นเกมส ์หรอืสนิคา้ท ีจ่ะเอาใจคุณผูห้ญงิดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้ แบรนดเ์นม เสือ้ผา้

แฟช่ันส าหรับวัยรุ่น เครื่องส าอางยี่หอ้ดังของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, 

SHISEDO และอืน่ๆ อกีมากมาย 

เย็น  อิสระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั  NARITA KIKUSUI HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที่สี ่ โยโกฮามา่ – พพิธิภณัฑร์าเม็ง - เมอืงคามาคุระ –พระใหญไ่ดบุสึ – โอไดบะ– ไดเวอร์

ซิตี ้โตเกยีว พลาซ่า – นารติะ  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 
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น าท่านชม พิพิธภณัฑ์ราเมงชินโยโกฮาม่า (Shinyokohama 

Raumen Museum) พิพิธภัณฑ์ราเมงชินโยโกฮาม่า รวมเรื่องราว

ทุกอย่างเกีย่วกับราเมง ไม่ว่าจะเป็นประวัติความเป็นมา, ชนิดของรา

เมง ในชัน้แรกของพิพิธภัณฑ์นัน้จะเป็นประวัติของราเมงในประเทศ

ญีปุ่่น มกีารจัดแสดงเสน้ราเมน น ้าซุป ทอ้ปป้ิง รวมถึงชามใส่ราเมง

หลากหลายชนดิ ส่วนในชัน้ท ีส่องนัน้ จะมกีารจัดบรรยากาศจ าลองของ

ถนนและอาคารบา้นเรื่องของชิตามาชิ (Shitamachi) เมืองเก่าของ

โตเกยีว ซึ่งเป็นเมืองทีร่าเมงไดรั้บความนยิมอย่างรวดเร็ว จะมรีา้นขายราเมงที่มชีื่อเสยีงอยู่

ประมาณ 9 รา้น ใหนั้กท่องเท ี่ยวไดล้องชิม และหากใครอยากจะทานราเมนหลายๆรา้น ก็

สามารถส่ังแต่ละชามเป็นขนาดเล็กมาลองทานได ้

เทีย่ง อิสระเลือกรบัประทานราเมนตามอธัยาศยั 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงคามาคุระ (Kamakura) เป็นเมอืงหลวงเก่าของญีปุ่่น เมอืงทีอ่ยู่ตดิกับ

ทะเลซึง่อยู่ไม่ไกลจากโตเกยีว มาเทีย่วไดง่้ายๆห่างจากโตเกยีวประมาณ 1 ช่ัวโมงเท่านัน้ เมอืง

ท่องเที่ยว ถูกขนานนามว่าเป็น เมอืงเกียวโตตะวนัออก (Kyoto of Eastern Japan) 

เนือ่งจากมวัีด ศาลเจา้ และสถานทีท่างประวัตศิาสตรอ์ยู่หลายแห่งน าท่านชม พระใหญแ่หง่คา

มาคุระ (Great Buddha of Kamakura) พระใหญ่ (Daibutsu) เป็นสัญลักษณ์ของเมอืง

คามาคุระ มคีวามสูงถงึ 13.5 เมตร ซึง่เป็นรูปป้ันพระที่สูงเป็นอันดับสองของญี่ปุ่น รองจากพระ

ใหญ่ที่วัดโทไดจ ิเมอืงนารา พระใหญ่แห่งคามาคุระนั้นตั้งอยู่ท ี่ วดัโคโตคุอิน (Kotokuin 

Temple) เดมิทอีงคพ์ระจะประดษิฐานอยู่ภายในอาคารวัด แต่เมือ่ประมาณศตวรรษที ่14 และ 

15 อาคารของวัดหลายส่วนไดถู้กพายุไตฝุ่้นท าลายลง ท าใหเ้หลอืแต่องคพ์ระใหญ่ตั้งอยู่โดย

ไม่ไดส้รา้งอาคารขึน้มาครอบใหม่ จากนัน้น าท่านเดนิทางไป ยา่นโอไดบะ (Odaiba) คอืเกาะ

ทีส่รา้งขึ้นไวเ้ป็นแหล่งชอ้ปป้ิง และแหล่งบันเทงิต่างๆ ในอ่าวโตเกยีว ไดรั้บการปรับปรุงใหม้ ี

ชือ่เสยีงและเป็นทีน่ยิมในช่วงหลังของปี 1990 นอกจากมสีถาปัตยกรรมทีส่วยงามตัง้อยู่มากมาย

แลว้ แต่ก็ยังคงความเป็นธรรมชาติไวด้ว้ยความอุดมสมบูรณ์ของพื้นท ี่ส ีเขียว ไดเวอร์ซิตี ้

โตเกยีว พลาซ่า (DiverCity Tokyo Plaza) เป็นหา้งดังอกีหา้งหนึง่ ท ีอ่ยู่บนเกาะ โอไดบะ 

จุดเด่นของหา้งนีก้็คอื หุน่ยนต์กนัด ัม้ ขนาดเท่าของจรงิ ซึง่ม ีขนาดใหญ่มาก ในบริเวณหา้ง ก็

จะมีรา้นคา้ส าหรับคอกันดั้ม อย่างเช่น กนัด ัม้คาเฟ่ (Gundam Cafe) และถา้อยากเขา้ไปดู

นทิรรศกาลกันดัม้ ก็ตอ้งไปที ่กนัด ัม้ฟรอนท ์(Gundam Front) ซึง่อยู่ในบรเิวณหา้ง ไดรเวอร์

ซติี ้

ค ่า         อิสระรบัประทานอาหารค ่าตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั  NARITA KIKUSUI HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัที่หา้ วดันารติะซงั ชินโชจ ิ- ออิอน มอลล ์- สนามบนินารติะ – กรุงเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

เดนิทางสู่ วดันารติะซงั ชนิโชจ ิ(Naritasan Shinshoji Temple) เป็นวัดพุทธเก่าแก่ ขนาด

ใหญ่ ทีม่ชีือ่เสยีงมากของเมอืงนารติะ สรา้งขึน้ในปี 940 ตัง้อยู่ไม่ไกลจากสนามบนินานาชาตนิาริ

ตะ ภายในวัดมอีาคารที่หลากหลายตัง้อยู่ในบรเิวณทีก่วา้งขวาง เช่น หอ้งโถงหลัก เจดยี์ 3 ชั้น
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สไตล ์Tahoto มชีือ่ว่า Great Pagoda of Peace นอกจากนียั้งมสีวนญีปุ่่น และสวนยุโรปอกีดว้ย 

เสน้ทางทีน่ ามาสู่วัดนารติะซังคอืถนนชอ้ปป้ิงโอโมเตะซังโดะ (Omotesando street) ระยะทาง

ประมาณ 1 กิโลเมตร จาสถานรีถไฟ เต็มไปดว้ยรา้นคา้ต่างๆ เช่น รา้นจ าหน่ายสินคา้งานฝีมือ

ดัง้เดมิ รา้นอาหาร และรา้นของทีร่ะลกึ ซึง่เปิดบรกิารใหแ้ก่นักท่องเท ีย่วมานานหลายศตวรรษ 

เทีย่ง อิสระเลือกรบัประทานอาหารตามอธัยาศยั ณ อิออนมอลล์ 

น าท่านเดนิทางสู่ อิออน มอลล์ (Aeon Narita Mall) หา้งสรรพสนิคา้ท ีน่ยิมในหมู่นักท่องเท ีย่ว

ชาวต่างชาต ิเนือ่งจากตัง้อยู่ใกลก้ับสนามบนินานาชาตินารติะ ภายในตกแต่งในรูปแบบทีท่ันสมัย

สไตลญ์ี่ปุ่น มรีา้นคา้ท ีห่ลากหลายมากกว่า 150 รา้นจ าหน่ายสนิคา้แฟช่ัน อาหารสดใหม่ และ

อุปกรณ์ภายในบา้น นอกจากนียั้งมรีา้นเสือ้ผา้แฟช่ันมากมาย เช่น MUJI, 100 yen shop, Sanrio 

store, Capcom games arcade และซุปเปอรม์ารเ์กตขนาดใหญ่ เป็นตน้ 

สมควรแก่เวลา น าท่านเดนิทางสู่สนามบนิ 

17.25 น.     เหนิฟ้าสู่ เมอืงไทย โดยสายการบนิไทย เท ีย่วบนิที ่TG677 

21.55 น. เดนิทางถงึเมอืงไทย พรอ้มกับความประทับใจเต็มเป่ียม 

+++++++++++++++++++++++++++++++ 
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ส าหรบัลกูคา้ท่านทีไ่ม่เอาต ัว๋เคร ือ่งบนิ   หกัคา่ต ัว๋ออก 10,000 บาท 
 

ฤดูหนาวในญี่ปุ่นมขีอ้ควรระวงั : สภาพอากาศจะมดืเร็ว สี่โมงเย็นก็มดืแลว้ สถานทีท่่องเท ี่ยวต่างๆ จะปิด

เร็ว 1 ชม. เดนิทางควรกะเวลาใหด้ี และถา้เท ีย่วกลางแจง้ เวลาเดนิบนหิมะจะลืน่ตอ้งระวัง แว่นควรจะตอ้งม ี

เมือ่แสงแดดกระทบหมิะจะสว่างจา้สะทอ้นเขา้ตาได ้
 

* ทา่นใดมไีฟล์ทบนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 
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บริษทัขอสงวนสิทธิ ์:  รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 

การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ การบรกิารของรถบัสน าเท ีย่วญีปุ่่น ตามกฎหมาย

ของประเทศญีปุ่่น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ช่ัวโมง มอิาจเพิ่มเวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิาร

เวลาตามความเหมาะสม ทั ้งนี้ขึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนั้นๆ เป็นหลัก จงึขอสงวนสิทธิ์ในการ

ปรับเปลีย่นเวลาท่องเท ีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 
 

อตัราคา่บรกิารรวม 
 ค่าตั๋วเคร ือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบุ รวมถงึค่าภาษีสนามบนิ และค่าภาษีน ้ามัน  

 ค่ารถโคช้ปรับอากาศ  

 โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบุ หรอืเทยีบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/หอ้ง)  

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ    

 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ   

 ค่าเบ ีย้ประกันอุบัตเิหตุในการเดนิทางท่องเทีย่ว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เง ือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× ค่าใชจ้่ายส่วนตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เคร ือ่งด ืม่ ค่าซักรดี ค่ามินิ

บารใ์นหอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีม่ไิดร้ะบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวซี่าเขา้ประเทศญี่ปุ่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายื่นรอ้งขอวซี่าอีกครัง้ (เนื่องจากทางญี่ปุ่ นได ้

ประกาศยกเวน้การยืน่วซี่าเขา้ประเทศญี่ปุ่ นใหกั้บคนไทยส าหรับผูท้ ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศญี่ปุ่ นไม่

เกนิ 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ่ นประกาศใหย้ืน่วซี่าตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิม่ 2,000 บาท ส าหรับการ

ยืน่รอ้งขอวซี่า 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินั้นๆก าหนดหรอืสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน 

× ค่าภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเคร ือ่งบนิไปแลว้  

× ค่ามัคคุเทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

× คา่ทปิมคัคุเทศก์, คนขบัรถ, 1,000 บาท/ทา่น/ทรปิ, ค ่าทปิหวัหน้าทวัรแ์ล้วแต ่ความพงึพอใจของ

ทา่น 

× ภาษีมูลค่าเพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 % 
 

เดนิทางขึน้ต ่า 34 ทา่น หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยินดที ีจ่ะช าระ

ค่าบรกิารเพิ่มเพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายินดที ีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไปในวันอืน่ต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่าน

ทราบล่วงหนา้  
 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 มดัจ าท่านละ 10,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ท าการจองก่อนวัน

เดนิทางภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ในการเก็บค่าทัวรเ์ต็มจ านวน  

 ส่วนทีเ่หลอื ช าระก่อนวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน 
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 หากไม่ช าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่ออยู่ 

 หากช าระไม่ครบตามจ านวน บรษัิทฯถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไม่มเีง ือ่นไข  

 เมือ่ท่านช าระเง ินไม่ว่าจะทั ้งหมดหรอืบางส่วน ทางบริษัทฯถอืว่าท่านไดย้อมรับเง ื่อนไขและขอ้ตกลง

ต่างๆทีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

 หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแล้ว โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พน ักงานขายมาทาง

แฟกซ ์ 

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ั่ง ผู ้เดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซน็ตช์ือ่พรอ้ม

ยนืยนัว่าตอ้งการเด ินทางท่องเทีย่วทริปใด, วนัทีใ่ด, ไปก ับใครบ้าง, เบอร์โทร // [หากไมส่ง่

ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง(Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนั

เกิดจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกุล และอื่นๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ั๋วเครือ่งบิน

ท ัง้ส ิน้ 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมีอายุ คงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป  และเหลือ

หนา้กระดาษอย่างต ่า 2 หนา้หากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 

เงือ่นไขยกเลิกการจอง : 

เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเคร ือ่งบนิโปรโมชั่น เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เล ือ่น ขอคนืเง ิน 

ไดทุ้กกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทั ้งกรุงเทพฯ  และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ด ินทางออก หรือ เขา้

ประเทศทีร่ะบุไว ้ในรายการเดนิทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ท ีจ่ะไม่คนืค่าทัวรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ รวมถงึ เมือ่ท่านออก

เดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถือว่าท่านสละสทิธิ์ 

ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมัดจาคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

ขอ้มูลเพิม่เตมิ เร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ 

ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเด ินทางไป-กลับพรอ้มกัน  หากตอ้งการเล ือ่นวันเดนิทางกลับ ท่าน

จะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายส่วนต่างทีส่ายการบนิ และบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บ และการจดัทีน่ ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิ

เป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได  ้และในกรณียกเลกิการเดนิทาง และไดด้ าเนินการออก

ตั๋วเคร ือ่งบนิไปแลว้ (กรณีตั๋ว REFUND ได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเท่านั้น  

ขอ้มูลเพิม่เตมิ เร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 

 เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเด ี่ยว 

(Single) และหอ้งคู่ (Twin / Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ท่าน  / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักอาจจะไม่

ตดิกัน 

 กรณีมงีานจัดประชุมนานาชาต  ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข ึน้มาก และหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯ 

ขอสงวนสทิธิ์ ในการปรับเปล ีย่น หรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งสมัภาระ และคา่พนกังานยกกระเป๋า (Porter) 

 ส าหรับน ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบ ินอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเคร ือ่งบนิ  คอื 30 กิโลกรัม (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชัน้ประหยัด / Economy Class Passenger) การเรยีกค่าระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธิของสายการบ ิน

ทีท่่านไม่อาจปฏเิสธได  ้(ท่านตอ้งช าระในส่วนทีโ่ดนเรยีกเก็บเพิม่) 

 ส าหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบ ินอนุญาตใหน้ าข ึ้นเคร ื่องได  ้ตอ้งมนี ้ าหนักไม่เกนิ 7 กโิลกรัม และมี

ความกวา้ง+ยาว+สูง ไม่เกนิ 115 เซนต ิเมตร หรอื 25 เซนตเิมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนตเิมตร (21.5 นิ้ว) x 

46 เซนตเิมตร (18 นิ้ว)  
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 กรณีทีต่ อ้งมบี ินดว้ยสายการบนิภายในประเทศ  น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได  ้

ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับภาระส่วนของค่าใชจ้่ายที่

สัมภาระน ้าหนักเกนิ (ท่านตอ้งช าระในส่วนทีโ่ดนเรยีกเก็บเพิม่) 

 ทางบรษัิทฯ ไมร่บัผดิชอบกรณีเกดิการสูญเสยี, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผูโ้ดยสารทุกกรณี 

หมายเหต.ุ. (ส าคญัมาก!!! ผูโ้ดยสารควรรบัทราบ  กอ่นการเดนิทาง) 

1. รายการอาจมกีารเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรม ทีพ่ัก 

การจราจร เหตุการณ์ทางการเมือง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล อุบัตเิหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาต ิวาต

ภัย อัคคภีัย หรอืไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซึง่เป็นเหตุการณ์ทีน่อกเหนอืการควบคุมจากทางบรษิทั

ทวัรฯ์) โดยทางบรษัิทจะค านึงถงึความปลอดภัยของลูกคา้เป็นส าคัญ 

2. หากทา่นยกเลกิทวัร ์เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมอืง สายการบนิ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาต ิ

วาตภัย อัคคภีัย ทัง้ๆ ทีส่ายการบนิ หรอืในส่วนของการบริการทางประเทศทีท่่านเดนิทางท่องเทีย่ว ยังคง

ใหบ้รกิารอยู่เป็นปกต ิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด หรอืบางสว่นใหก้บัทา่น 

3. หากในวันเดนิทาง สถานที่ท่องเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวน

สทิธิ์ในการไมค่นืคา่ใชจ้า่ย เนื่องจากทางบรษัิทไดท้ าการจองและถูกเก็บค่าใชจ้่ายไปล่วงหนา้แลว้ 

4. บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบ และ ขอสงวนสทิธิ์ในการไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด หรอืบางสว่นใหก้บัทา่น ในกรณี

ดังนี้ 

 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดนิทาง เดนิทาง เนื่องจากมีส ิง่ผดิกฎหมาย หรอืส ิง่ของหา้มน าเขา้

ประเทศ เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอืความประพฤตสิ่อไปในทางเส ือ่มเสยีดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามทีท่าง

กองตรวจคนเขา้เมอืงหา้มเดนิทาง 

 กรณีทีส่ถานทูตงดออกวซี่า อันสบืเนื่องมาจากตัวผูโ้ดยสารเอง 

 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืง ใหกั้บชาวต่างชาต ิหรอื คนต่าง

ดา้วทีพ่ านักอยู่ในประเทศไทย 

จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่นไม่

เกนิ 15 วนั ไม่วา่จะด้วยวตัถุประสงคเ์พื่อการทอ่งเที่ยว เยีย่มญาติ หรือธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารใน

ข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคุีณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่น* ดงัตอ่ไปนี้ 

1. ตั๋วเคร ือ่งบนิขาออกจากประเทศญี่ปุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2. ส ิง่ทีย่นืยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิข ึน้ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญี่ปุ่ นได ้(เช่น เง ิน
สด บัตรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู่ และหมายเลขตดิต่อในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญี่ปุ่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4. ก าหนดการเดนิทางระหว่างทีพ่ านักในประเทศญี่ปุ่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 

คุณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่นดว้ยมาตรการยกเวน้วซี่า) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ ไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ที่จะกระท าในประเทศญี่ปุ่ นจะตอ้งไม่เป็นส ิง่ทีข่ัดต่อกฎหมายและเขา้ข่ายคุณสมบัตกิารพ านัก

ระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกนิ 15 วัน  

4. เป็นผูท้ ีไ่ม่มปีระวัตกิารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

และไม่เขา้ข่ายคุณสมบัตทิ ีจ่ะถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหัสโปรแกรมทัวร ์  TG12 TOKYO FUJI 5D3N OCT17-TG-W39 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดก่อนท าการจอง เพ ือ่ความ

ถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งท่านลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง หรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ ในกรณีทีม่ผูีร้ว่มคณะไมถ่ึง 

30 ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิ์การเก็บค่าน ้ามันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับข ึน้ก่อนวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปล ีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผ ิดชอบใดๆ ทัง้ส ิ้น หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบ ิน, การประทว้ง , 

การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาต ิ, การน าส ิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ

รับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสูญหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกิด

จากการโจรกรรม และ อุบัตเิหตุจากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง  

6. เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรือค่าทัวร ์ทัง้หมดกับทางบรษัิทฯ  แลว้ ทางบริษัทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับ

เง ือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพ่ักใน

ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซ ึง่อาจจะปรับเปล ีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเร ือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธิของโรงแรมในการจัดหอ้งใหกั้บกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูสู้บบุหร ี ่

/ ปลอดบุหร ีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปล ีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิาร

ของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได  ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทิเช่น ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจ ้งบรษิทัฯ อยา่งน้อย 7 วนั

ก่อนการเดนิทาง มฉิะนั้นบรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้่วงหนา้ได ้ 

10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไม่มสี ิทธิในการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากับเท่านั้น 

11. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณี

ทีผู่เ้ดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรม

แรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่่อไปในทางผิดกฎหมาย การ

หลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรือหอ้งแบบ 3 เต ียง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ ขอ

สงวนสทิธิในการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู่ และ 1 หอ้งพักเด ีย่ว โดยไม่ค่าใชจ้่ายเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจ

ท าใหเ้วลาในการท่องเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิิจของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถ

ในการบรหิารเวลา ซ ึง่อาจจะขอความร่วมมือจากผู เ้ดนิทางในบางครัง้ที่ตอ้งเร่งรบี เพื่อใหไ้ดท่้องเที่ยวตาม

โปรแกรม 

14. บรกิารน ้าด ื่มท่านวันละ 1ขวด ต่อคนต่อวันเร ิ่มในวันที ่2 ของการเด ินทาง ถงึวันที ่3 ของการเดนิทาง รวม

จ านวน 2 ขวด 

15. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วญี่ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชั่วโมง ในวัน

นั้นๆ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทั ้งนี้ข ึน้อยู่กับสภาพ

การจราจรในวันเด ินทางนั้นๆเป็นหลัก จ ึงขอสงวนส ิทธิ์ในการปรับเปล ี่ยนเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่น

โปรแกรมการเดนิทาง 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหัสโปรแกรมทัวร ์  TG12 TOKYO FUJI 5D3N OCT17-TG-W39 

ใบจองทวัร ์  / BOOKING FORM 

รายการทัวร.์........................................................... ............... วันเดนิทาง........................................ 

ชือ่ผูต้ดิต่อ (ผูจ้อง) .................................................... โทร............................................................. 

จ านวนผูเ้ดนิทางทัง้หมด.................คน  (ผูใ้หญ่................ท่าน / เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี..............ท่าน) 

จ านวนหอ้งพักทีใ่ชท้ัง้หมด.........หอ้ง (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 

รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรุณากรอกชือ่ไทยและองักฤษอยา่งถูกตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 

หมายเหตุ กรุณาแจง้ความประสงคอ์ ืน่ตามทีท่่านตอ้งการ อาทเิช่น 

อาหาร   ไม่ทานเนือ้วัว  ไม่ทานเนือ้หมู  ไม่ทานสัตวปี์ก  ทานมังสาวรัิต 

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

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

 
 

ขา้พเจา้รบัทราบเงือ่นไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแล้ว 
 
 

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

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

 

ล าดบั ชือ่-นามสกุล (ภาษาไทย) ชือ่-นามสกุล(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ (ว/ด/ป) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    


