
 
 
 
 
 
 
 

รหัสโปรแกรมทัวร ์  XJ22 TOKYO FUJI 5D3N NOV17-XJ-W39 

TOKYO FUJI KAWAGOE 5D3N 

ซุปตาร ์บวัลอย 
ก าหนดการเดนิทางเดอืนตลุาคม- พฤศจกิายน 2560 

โดยสายการบนิ  AIR ASIA X (XJ) 
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เยอืนเมอืงเกา่ คาวาโกเอะ ฉายา Little Edo 

ฟจูชิ ัน้ 5 ชมใบไมเ้ปล ีย่นส ีณ หมู่บา้นโอชโินะฮกัไก 

วดัอาซากสุะ ผ่านชมโตเกยีวสกายทร ีชอ้ปป้ิงชนิจูก ุ

เพลดิเพลนิเต็มอ ิม่ที ่โอไดบะ ไดเวอรซ์ติ ี ้โตเกยีว พลาซ่า 
อาบน า้แร่ธรรมชาต ิ ดนิเนอรข์าปยูกัษ ์ FREE WIFI ON BUS 

มนี า้ด ืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

 
** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ / Infant เด็กอายุต ่ากวา่ 2 ปี ราคา 7,900 บาท** 

 ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกดท์า่นละ 1,000 บาท/ทรปิ** 

วนัแรก      กรุงเทพ   สนามบนิดอนเมอืง – สนามบนินารติะ ประเทศญีปุ่่น 

07.30 น. พรอ้มกันที ่สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ชัน้ 3 อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคานเ์ตอร ์สาย

การบนิ AIR ASIA X เจา้หนา้ที่ของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการ

เช็คอนิ 

สายการบิน AIR ASIA X ใชเ้ครือ่ง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ท ี่ น่ัง จัดที่ น่ังแบบ 3-3-3  

(น ้าหนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน หากตอ้งการซือ้น ้าหนักเพิ่ม ตอ้งเสยีค่าใชจ่้าย)  

บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

 

 

 

 

 

 

 

11.15 น. เหริฟ้าสู่ เมอืงนารติะ ประเทศญีปุ่่น โดยเทีย่วบนิที ่XJ606 

19.40 น.   ถงึ เมืองนารติะ ประเทศญีปุ่่น หลังจากผ่านขัน้ตอนศุลกากรแลว้น าท่านเดนิทางสู่ท ี่พัก (เวลาที่

ญีปุ่่น เร็วกวา่เมอืงไทย 2 ช ัว่โมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) 

***ส าคญัมาก!! ประเทศญีปุ่่นไมอ่นุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้

เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั*** 

ค ่า         อิสระรบัประทานอาหารค ่าตามอธัยาศยั  

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว 

07-11 ตุลาคม 2560 28,888.- 7,900.- 

14-18 ตุลาคม 2560 28,888.- 7,900.- 

21-25 ตุลาคม 2560 30,888.- 7,900.- 

28 ตุลาคม –01 พฤศจกิายน 2560 29,888.- 7,900.- 

15-19 พฤศจกิายน 2560 29,888.- 7,900.- 

16-20 พฤศจกิายน 2560 29,888.- 7,900.- 

22-26 พฤศจกิายน 2560 29,888.- 7,900.- 

23-27 พฤศจกิายน 2560 29,888.- 7,900.- 
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ทีพ่กั   NARITA KIKUSUI HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

วนัทีส่อง   นาริตะ – วดัอาซากุสะ – หอคอยโตเกยีวสกายทร ี(ผา่นชม) – ทะเลสาบคาวาคูจโิกะ – 

กระเชา้คาช ิคาช ิ– โกเท็มบะ เอ้าเลท 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (1)  

น าท่านเดนิทางกลับสู่เมอืง เมอืงโตเกยีว น าท่านนมัสการเจา้แม่กวนอมิทองค า ณ วดัอาซากุสะ วัด

ทีไ่ดช้ือ่ว่าเป็นวัดทีม่ ีความศักดิส์ทิธิ ์และไดรั้บความเคารพนับถือมากทีสุ่ดแห่งหนึง่ในกรุงโตเกยีว 

ภายในประดษิฐานองคเ์จา้แม่กวนอมิทองค าท ี่ศักดิ์สทิธิ ์ขนาด 5.5 เซนตเิมตร ซึง่มักจะมผูีค้นมา

กราบไหวข้อพรเพื่อความเป็นสริมิงคลตลอดทัง้ปี ประกอบกับภายในวัดยังเป็นทีตั่ง้ของโคมไฟยักษ์ที่

มขีนาดใหญ่ทีสุ่ดในโลกดว้ยความสูง 4.5 เมตร ซึง่แขวนหอ้ยอยู่ ณ ประตูทางเขา้ท ีอ่ยู่ดา้นหนา้สุด

ของวัด ทีม่ชีือ่ว่า “ประตูฟ้าค ารณ” และถนนจากประตูเขา้สู่ตัววหิารทีป่ระดษิฐานเจา้แม่กวนอมิทองค า 

มชีือ่ว่า ถนนนากามเิซะ ซึง่เป็นทีตั่ง้ของรา้นคา้ขายของทีร่ะลกึพื้นเมอืงต่างๆ มากมาย อาท ิขนม

นานาชนดิ ของเล่น รองเทา้ พวงกุญแจทีร่ะลกึ ฯลฯ ใหทุ้กท่านไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากของทีร่ะลึก

อสิระ และท่านสามารถเดนิไปถ่ายรูปคู่กับหอคอยที่สูงท ี่สุดในโลก แลนดม์าร์กแห่งใหมข่อง

กรุงโตเกยีว ณ รมิแม่น ้าสุมดิะ หอคอยโตเกยีวสกาย ทร ี(Tokyo Sky tree) (ไมร่วมคา่ขึ้น

หอคอย) หอส่งสัญญาณโทรคมนาคมทีสู่งท ีสุ่ดในโลก เปิดใหบ้รกิารเมือ่วันที ่22 พฤษภาคม 2555 

โดยหอนีม้คีวามสูง 634 เมตร สามารถท าลายสถิตคิวามสูงของหอกวางตุง้ ในมณฑลกว่างโจว ซึง่ม ี

ความสูง 600 เมตร และหอซีเอ็น ทาวเวอร ์ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มีความสูง 553 เมตร 

ทวิทัศนข์อง หอคอยโตเกียวสกายทร ีท ีบ่รรจุเทคโนโลยีแนวหนา้สุดสามารถมองเห็นไดจ้าก

ละแวกวัดอาซะกุซ่าท ีเ่ต็มไปดว้ยกลิน่อายแบบเมอืงเก่าของเอะโดะ 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (2) 

น าท่านเดนิทางสู่ ทะเลสาบคาวากูจโิกะ (Lake Kawaguchiko) ทะเลสาบทเีป็นจุดชมววิฟูจิท ี่

สวยทีสุ่ดแห่งหนึง่ พเิศษ!!! น าทา่นขึน้ กระเชา้ลอยฟ้า คาช ิคาช ิ(Kachi Kachi Ropeway) 

กระเชา้ท ีจ่ะพาไปบนยอดเขา Mitsutoge เพื่อชมความสวยงามของทะเลสาบคาวากูจโิกะจากมุมสูง

เปิดใหบ้ริการทุกวันตลอดทัง้ปี (อาจมกีารงดให้บรกิารช ัว่คราวเนื่องจากสาเหตุต่างๆ เช่น 

สภาพอากาศไมเ่อื้ออ านวย) เพียงไม่ก ีน่าทถีงึยอดเขา ชมววิแบบพาโนรามาทีม่คีวามสูง 1,075 

เมตร ท่านสามารถชมทัศนยีภาพโดยรอบของภูเขาไฟฟูจแิละทะเลสาบคาวากุจไิด ้และในวันทีอ่ากาศ

แจ่มใสจะสามารถมองเห็นไดไ้กลถงึภูเขาแอลป์ญีปุ่่นทางตอนใต ้(เทอืกเขาอากาอชิ ิและเทอืกเขาอา

ราคาวะ) จากนัน้น าเดนิทางสู่ โกเท็มบะ แฟคทอรี ่เอ้าทเ์ลท ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงอย่างจุใจกับสนิคา้

แบรนด์เนมที่แหล่งรวมสนิคา้น าเขา้และสนิคา้แบรนด์ญีปุ่่นโกอินเตอร์มากมาย เช่น MK MICHEL 

KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY, DIFFUSIONE TESSILE ฯลฯ เลอืกซือ้ กระเป๋าไฮ

ไซ  BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL,TUMI,GAP, ARMANY  ฯลฯ เลือกดูเครื่องประดบั และ

นาฬกิาหรูอย่าง TAG HEUER, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯ รองเทา้แฟช่ัน 

HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ หรอืเลอืกซือ้สินคา้ส าหรบัคุณหนู 

AIGLE, BANDAI ASOBI, HAKKA KIDS และสนิคา้อืน่ๆ อกีมากมาย ไดเ้วลาน าท่านเขา้สู่ท ีพั่ก 

ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร ของโรงแรม เมนู บุฟเฟตข์าปูยกัษ์ (3) 
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พกัที ่ โรงแรม YAMANAKAKO SUN PLAZA หรอืระดบัเดยีวกนั   

จากน ัน้ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการ แชน่ า้แรอ่อนเซ็นธรรมชาต ิเชือ่วา่ถา้ไดแ้ชน่ า้แรแ่ล้ว จะ

ท าใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหติดขีึน้ 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่าม   ภูเขาไฟฟูจ ิ(ช ัน้5) – หมูบ่า้นโอชโินะฮกัไก - พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว –โตเกยีว – ชอ้ปป้ิง

ชนิจุกุ – โอไดบะ – ไดเวอรซ์ิตี ้

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

น าท่านเดนิทางสู่ ภูเขาไฟฟูจ ิท ีม่คีวามสูงเหนอืจากระดับน ้าทะเล 3,776 เมตร ภูเขาทีม่ชีือ่เสยีงเป็น

ทีรู่จั้กไปทั่วโลกในเรือ่งความสวยงามทีธ่รรมชาตไิดม้อบมาใหอ้ย่างลงตัว และยังถอืว่าเป็นสัญลักษณ์

หนึ่งของประเทศญี่ปุ่น ทั ้งยังเป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเท ี่ยวต่างชาติท ีม่าเยือนญี่ปุ่นตลอดทุก

ฤดูกาล น าท่านขึ้นสู่ช ัน้ที่ 5  ของภูเขาไฟฟูจิ (ขอสงวนสิทธิ์ไม่ขึ้น ในกรณีที่อากาศไม่

เอื้ออ านวย หรอื ทางขึน้ปิด) ท ี่ทุกท่านจะไดเ้ห็นถงึความสวยงามของตัวภูเขาและววิโดยรอบของ

ภูเขาไฟฟูจ ิและสัมผัสกับความหนาวเย็น ใหทุ้กท่านไดถ้่ายภาพความประทับใจเก็บไว ้และเลอืกซือ้

สนิคา้ของที่ระลึกซึ่งเป็นสัญลักษณ์รูปภูเขาไฟฟูจิในหลากหลายบรรยากาศไดอ้ ีกดว้ย จากนั้น

เดนิทางสู่ หมู่บา้นโอชโินะฮกัไก (Oshino Hakkai) ในช่วงฤดูใบไมเ้ปลีย่นสเีป็นจุดท่องเท ีย่ว

ส าคัญอกีสถานทีห่นึง่ โดยมวีวิภูเขาไฟฟูจสิขีาวตัดกับพื้นหลังสฟ้ีา และใบไมเ้ปลีย่นส ีสเีหลอืง แดง 

สม้ เป็นภาพที่สวยงามมาก โอชิโนะฮักไกเป็นหมู่บา้นเล็กๆ ประกอบดว้ยบ่อน ้า 8 บ่อในโอชิโนะ 

ตัง้อยู่ระหว่างทะเลสาบคาวากูจโิกะ กับทะเลสาบยามานาคาโกะ บ่อน ้าทั ้ง 8 นี้เป็นน ้าจากหิมะที่

ละลายในช่วงฤดูรอ้น ทีไ่หลมาจากทางลาดใกล ้ๆ ภูเขาไฟฟูจผ่ิานหนิลาวาทีม่รูีพรุนอายุกว่า 80 ปี ท า

ใหน้ ้าใสสะอาดเป็นพิเศษ นอกจากนียั้งมรีา้นอาหาร รา้นจ าหน่ายของทีร่ะลกึ และซุม้รอบๆบ่อ ทีข่าย

ทัง้ผัก ขนมหวาน ผักดอง งานฝีมอื และผลติภัณฑท์อ้งถ ิ่นอืน่ๆ อสิระใหท้่านไดเ้พลิดเพลนิกับการ

ถ่ายรูปและซือ้ของทีร่ะลกึตามอัธยาศัยจากนัน้น าทา่นไปสัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่ท ี ่พพิธิภณัฑ์

แผน่ดนิไหว (Experience Earthquake) ท ีจ่ าลองเรือ่งราวของภูเขาไฟฟูจ ิและท่านจะไดสั้มผัส

กับบรรยากาศของการจ าลองเหตุการณ์เรือ่งราวต่างๆ เก ีย่วกับแผ่นดินไหวที่เกดิขึน้ในประเทศญีปุ่่น 

และจากนัน้ใหท้่านไดอ้สิระเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึตามอัธยาศัย 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4)  
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น าท่านเดนิทางสู่ มหานครโตเกียว น าท่านสู่ ยา่นชอ้ปป้ิงชนิจุกุ ใหท้่านอสิระและเพลดิเพลนิกับ

การชอ้ปป้ิงสินคา้มากมายและ เครื่องใช ้ไฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูปดจิิตอล นาฬิกา เครือ่งเล่นเกมส ์หรือ

สนิคา้ท ี่จะเอาใจคุณผูห้ญิงดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เสื้อผา้ แบรนดเ์นม เสือ้ผา้แฟช่ันส าหรับวัยรุ่น 

เครือ่งส าอางยี่หอ้ดังของญีปุ่่นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอืน่ๆ อกีมากมาย 

จากนัน้น าท่านเดนิทางไป ยา่นโอไดบะ (Odaiba) คอืเกาะที่สรา้งขึน้ไวเ้ป็นแหล่งชอ้ปป้ิง และ

แหล่งบันเทิงต่างๆ ในอ่าวโตเกียว ไดรั้บการปรับปรุงใหม้ชีื่อเสียงและเป็นทีน่ ิยมในช่วงหลังของปี 

1990 นอกจากมีสถาปัตยกรรมทีส่วยงามตั้งอยู่มากมายแลว้ แต่ก็ยังคงความเป็นธรรมชาตไิวด้ว้ย

ความอุดมสมบูรณ์ของพื้นท ีส่เีขยีว ไดเวอรซ์ิตี ้โตเกยีว พลาซ่า (DiverCity Tokyo Plaza) เป็น

หา้งดังอกีหา้งหนึง่ ท ี่อยู่บนเกาะ โอไดบะ จุดเด่นของหา้งนี้ก็คอื หุน่ยนตก์นัด ัม้ ขนาดเท่าของจริง 

ซึง่มขีนาดใหญ่มาก ในบรเิวณหา้ง ก็จะมีรา้นคา้ส าหรับคอกันดัม้ อย่างเช่น กนัด ัม้คาเฟ่ (Gundam 

Cafe) และถา้อยากเขา้ไปดูนทิรรศกาลกันดัม้ ก็ตอ้งไปที ่กนัด ัม้ฟรอนท ์(Gundam Front) ซึง่อยู่ใน

บรเิวณหา้ง ไดรเวอรซ์ติี ้

ค ่า         อิสระรบัประทานอาหารค ่าตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั NARITA KIKUSUI HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

วนัทีส่ี่  คาวาโกเอะ  - ยา่นเมอืงเกา่คาวาโกเอะ - ตรอกลูกกวาด – อิออนมอลล์ – สนามบนินารติะ 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

น าท่านสู่เมอืง คาวาโกเอะ (Kawagoe) เมอืงโบราณสมัยเอโดะ เป็นเมอืงที่ม ีเสน่ห์ มอีาคาร

บา้นเรอืนสมัยแบบเก่า ใหบ้รรยากาศเหมอืนเดนิอยู่ในเมอืงเมือ่หลายรอ้ยปีก่อน ผูค้นจงึขนานนามว่า 

Little Edo มีสถานที่น่าสนใจหลายแห่ง เช่น  ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ  (Kawagoe’s 

Warehouse District) เป็นย่านทีม่ ีบา้นเรอืนสมัยเอโดะตลอดแนวยาวสองขา้งทาง และบรเิวณนี้

ยังเคยมโีกดังเก็บของอยู่หลายแห่งตัง้แต่สมัยก่อน โดยค าว่า kura แปลว่า โกดงั จงึเป็นทีม่าของ

ชือ่ถนน Kurazukuri ซึง่เป็นเสน้ทีค่นนยิมเดนิเท ีย่วชมตกึรามบา้นช่องและสถาปัตยกรรมของเมอืงนี ้

ในสมัยก่อนเนือ่งจากเมอืงคาวาโกเอะเจรญิรุ่งเรื่องทางดา้นการคา้ขายเป็นอย่างมากเปรยีบไดก้ับ

โตเกยีวในปัจจุบันเลยทเีดยีว พ่อคา้แม่คา้จงึร ่ารวยและมกีารสรา้งอาคารต่างๆขึน้เรือ่ยๆ บางอาคารก็ม ี

อายุเก่าแก่และยังคงความดัง้เดมิมาจนถงึปัจจุบันก็ม ีจากนัน้ใหท้่าน อสิระชอ้ปป้ิงเลอืกซื้อสินคา้

พื้นเมอืง ณ ตรอกลูกกวาด (Candy Alley) เป็นเสน้ชอ้ปป้ิง ทีร่า้นคา้ส่วนใหญ่จะขายขนมพื้นเมอืง

เช่น เคก้ และ ขนมหวาน จงึเป็นที่มาของชือ่ตรอกลูกกวาดหรอืตรอกขนมน่ันเอง นอกจากนียั้งมขีาย

คารนิโดะ (karinto) คุก้ก ี้พื้นเมอืงญีปุ่่น, ไอศกรมี, ขนมทีท่ าจากถั่วแดงและมันหวาน และยังมขีอง

เล็กชิน้เล็กๆและของฝากต่างๆ ใหเ้ลอืกชอ้ปกันอย่างจุใจ 

เทีย่ง อิสระเลือกรบัประทานราเมนตามอธัยาศยั 

น าท่านสู่ อิออนมอลล์ (Aeon Narita Mall) เป็นหา้งสรรพสินคา้ท ี่นิยมในหมู่นักท่องเท ี่ยว

ชาวต่างชาติ เนื่องจากตัง้อยู่ใกลก้ับสนามบนินานาชาตนิารติะ ภายในตกแต่งในรูปแบบที่ทันสมัย

สไตลญ์ีปุ่่น มรีา้นคา้ท ีห่ลากหลายมากกว่า 150 รา้นจ าหน่ายสนิคา้แฟช่ัน อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์

ภายในบา้น นอกจากนียั้งมีรา้นเสื้อผา้แฟช่ันมากมาย เช่น MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, 
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Capcom games arcade และซุปเปอรม์ารเ์กตขนาดใหญ่ เป็นตน้ ซึง่บางรา้นไม่ตอ้งเสยีภาษีสนิคา้

ส าหรับนักท่องเท ี่ยวชาวต่างชาต ิส่วนรา้นอาหารก็ม ีใหเ้ลือกมากมายจ าหน่ายอาหารหลายประเภท 

รา้นกาแฟ และศูนย์อาหาร ถัดไปจากหา้งสรรพสินคา้ยังมีโรงภาพยนตร์ Humax Cinema เปิด

ใหบ้รกิาร 

ค ่า         อิสระรบัประทานอาหารค ่าตามอธัยาศยั 

 ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางสู่ สนามบนินารติะ 

20.55 น.   ออกเดนิทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี เอ็กซ์ เทีย่วบนิที ่XJ607  

 **บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง** 

วนัทีห่า้  สนามบนิ ดอนเมอืง 

01.35 น.     เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

 

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

ส าหรบัลกูคา้ท่านทีไ่ม่เอาต ัว๋เคร ือ่งบนิ  หกัคา่ต ัว๋ออก 9,000 บาท จากราคาทวัร ์

 
 

* ท่านใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พ ือ่ประโยชนข์องตวัท่านเอง ** 

บรษิทัขอสงวนสิทธิ์ :  รายการทวัร ์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 

การเมอืง, สายการบิน เป็นตน้ โดยมติ้องแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า การบริการของรถบสัน าเที่ยวญี่ปุ่น ตาม

กฎหมายของประเทศญีปุ่่น สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบั

จะเป็นผูบ้ร ิหารเวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ๆ เป็นหลกั จงึขอ

สงวนสิทธิใ์นการปรบัเปลี่ยนเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

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 ค่ามนิิบารใ์น

หอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีม่ไิดร้ะบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวซี่าเขา้ประเทศญี่ปุ่ น  กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอว ีซ่าอกีครัง้ (เนื่องจากทางญี่ปุ่ นไดป้ระกาศ

ยกเวน้การยืน่วซี่าเขา้ประเทศญี่ปุ่ นใหกั้บคนไทยส าหรับผูท้ ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศญี่ปุ่ นไม่เกนิ 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ่ นประกาศใหย้ืน่วซี่าตามเด ิม ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิม่ 2,000 บาท ส าหรับการยื่น

รอ้งขอวซี่า 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มนี ้ าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินั้นๆก าหนดหรอืสัมภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน 

× ค่าภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเคร ือ่งบนิไปแลว้  

× ค่ามัคคุเทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 



 
 
 
 
 
 
 

รหัสโปรแกรมทัวร ์  XJ22 TOKYO FUJI 5D3N NOV17-XJ-W39 

× คา่ทปิมคัคุเทศก์, คนขบัรถ, 1,000 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหน้าทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

× ภาษีมูลค่าเพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 % 
 

เดนิทางขึ้นต ่า 34 ทา่น หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดินทางทุกท่านยินดที ี่จะช าระ

ค่าบรกิารเพิ่มเพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายินดที ีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลื่อนการเดนิทางไปในวันอืน่ต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจง้ใหท้่านทราบ

ล่วงหนา้  
 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 มดัจ าทา่นละ 15,000 บาท ภายหลังจากทีท่่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ท าการจองก่อนวันเดนิทาง

ภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ในการเก็บค่าทัวรเ์ต็มจ านวน  

 ส่วนทีเ่หลอื ช าระก่อนวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน 

 หากไม่ช าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่ออยู่ 

 หากช าระไม่ครบตามจ านวน บรษัิทฯถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไม่มเีง ือ่นไข 

 เมือ่ท่านช าระเงนิไม่ว่าจะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดย้อมรับเง ือ่นไขและขอ้ตกลงต่างๆทีไ่ด ้

ระบุไวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

 หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ั่ง ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซน็ตช์ือ่พรอ้มยนืยนั

วา่ตอ้งการเด ินทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปก ับใครบ้าง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่ส าเนาหนงัสอื

เด ินทาง (Passport) มาให้ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์ไม่รบัผิดชอบค่าเสยีหายอนัเกิดจากความ

ผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกุล และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบินท ัง้ส ิน้ 
 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลือ ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษ

อย่างต ่า 2 หนา้หากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 
 

เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเคร ือ่งบนิโปรโมชั่น เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เล ือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้ก

กรณี และกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบุไว ้

ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์ท ีจ่ะไม่คนืค่าทัวรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ 

ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ์ ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและ

เงนิมัดจาคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่นใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญี่ปุ่นไมเ่กิน 15 

วนั ไม่วา่จะด ้วยวตัถุประสงคเ์พื่อการทอ่งเที่ยว เยี่ยมญาต ิหรอืธุรกิจ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเข้า

เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีุณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่น* ดงัตอ่ไปนี้ 

1. ตั๋วเคร ือ่งบนิขาออกจากประเทศญี่ปุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2. ส ิง่ทีย่นืยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีอ่าจเกดิข ึน้ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญี่ปุ่ นได ้(เช่น เงนิสด บัตร

เครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู่ และหมายเลขตดิต่อในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญี่ปุ่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4. ก าหนดการเดนิทางระหว่างทีพ่ านักในประเทศญี่ปุ่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 

คุณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ ไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญี่ปุ่ นจะตอ้งไม่เป็นส ิง่ทีข่ัดต่อกฎหมายและเขา้ข่ายคุณสมบัตกิารพ านักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกนิ 15 วัน  

4. เป็นผูท้ ีไ่ม่มปีระวัตกิารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และ
ไม่เขา้ข่ายคุณสมบัตทิ ีจ่ะถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 
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หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดทัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจ

ตรงกนัระหว่างท่านลูกคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผูีร้ว่มคณะไมถ่ึง 30 ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิ์การเก็บค่าน ้ามันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับข ึน้ก่อนวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปล ีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุด

งาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าส ิง่ของผดิกฎหมาย ซ ึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั ้งส ิน้  หากเกดิส ิง่ของสูญหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน , เกิดจากการ

โจรกรรม และ อุบัตเิหตุจากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง  

6. เมือ่ท่านตกลงชาระเง ินมัดจาหรอืค่าทัวร ์ทัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเง ือ่นไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้ับการยืนยันจากบรษัิทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน
ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซ ึง่อาจจะปรับเปล ีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเร ือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธิของโรงแรมในการจัดหอ้งใหกั้บกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูสู้บบุหร ี ่/ ปลอด

บุหร ีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปล ีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และ

ไม่สามารถรับประกันได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อยา่งน้อย 7 วนัก่อนการ
เดนิทาง มฉิะนั้นบรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้่วงหนา้ได ้ 

10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธิในการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากับเท่านั้น 

11. ผูจ้ัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถค ืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู ้
เดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของ

ทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง 
เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ ขอสงวนสทิธิใน
การจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู่ และ 1 หอ้งพักเด ีย่ว โดยไม่ค่าใชจ้่ายเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลา

ในการท่องเที่ยวและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิิจของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา 

ซ ึง่อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท่้องเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน ้าด ืม่ท่านวันละ 1ขวด ต่อคนต่อวันเร ิ่มในวันที่ 2 ของการเดนิทาง ถงึวันที ่3 ของการเดนิทาง รวมจ านวน 2 
ขวด 

15. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วญี่ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนั้นๆ มอิาจ
เพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวัน

เดนิทางนั้นๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิ์ในการปรับเปล ีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 
 

ใบจองทวัร ์  / BOOKING FOR 

 

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

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

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

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


