
 

TOKYO FUJI IBARAKI 5D3N  
ซุปตาร ์โอ ้ฮะ โอ ฮะ โอ ้ฮะ โอ (AUTUMN) 

กาํหนดการเดนิทางเดอืนกนัยายน-ธนัวาคม 2561 

 

โดยสายการบนิแอรเ์อซยีเอ็กซ ์(XJ)  
ฤดกูาลแหง่การชมใบไมเ้ปลี�ยนส ี(ขึ�นอยูก่บัสภาพอากาศ) 



 

สมัผสัความยิ�งใหญข่องภเูขาไฟฟจู ิ 

สมัผสัประสบการณห์วาดเสยีว ณ สวนสนกุฟจูคิวิ ไฮแลนด ์ 

ขอพร ณ วดัอาซากสุะ ผา่นชมโตเกยีวสกายทร ี 
ขอ้ปปิ� งสดุมนัส ์ชนิจกู ุออิอนมอลล ์และโอไดบะ ชมกนัด ั�ม ตวัใหม ่พรอ้มประจําการ 

อาบนํ�าแรธ่รรมชาต ิFREE WIFI ON BUS พเิศษ!! บฟุเฟ่ตข์าป ู

มนํี �าดื�มบรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดี�ยว บสั 34+1 

28 กนัยายน-02 ตลุาคม 2561 24,888.- 7,900.- 1 

30 กนัยายน-04 ตลุาคม 2561 27,888.- 7,900.- 1 

01-05 ตลุาคม 2561 27,888.- 7,900.- 1 

02-06 ตลุาคม 2561 27,888.- 7,900.- 1 

03-07 ตลุาคม 2561 27,888.- 7,900.- 1 

04-08 ตลุาคม 2561 27,888.- 7,900.- 1 

05-09 ตลุาคม 2561 27,888.- 7,900.- 1 

07-11 ตลุาคม 2561 27,888.- 7,900.- 1 

08-12 ตลุาคม 2561 27,888.- 7,900.- 1 

09-13 ตลุาคม 2561 31,888.- 7,900.- 1 

10-14 ตลุาคม 2561 31,888.- 7,900.- 1 

11-15 ตลุาคม 2561 31,888.- 7,900.- 1 

12-16 ตลุาคม 2561 31,888.- 7,900.- 1 

13-17 ตลุาคม 2561 31,888.- 7,900.- 1 

14-18 ตลุาคม 2561 27,888.- 7,900.- 1 

17-21 ตลุาคม 2561 27,888.- 7,900.- 1 

20-24 ตลุาคม 2561 31,888.- 7,900.- 1 

21-25 ตลุาคม 2561 31,888.- 7,900.- 1 

22-26 ตลุาคม 2561 31,888.- 7,900.- 1 

23-27 ตลุาคม 2561 31,888.- 7,900.- 1 

24-28 ตลุาคม 2561 27,888.- 7,900.- 1 

25-29 ตลุาคม 2561 27,888.- 7,900.- 1 

26-30 ตลุาคม 2561 27,888.- 7,900.- 1 

27-31 ตลุาคม 2561 27,888.- 7,900.- 1 

28 ตลุาคม-01 พฤศจกิายน 2561 27,888.- 7,900.- 1 

29 ตลุาคม-02 พฤศจกิายน 2561 27,888.- 7,900.- 1 

30 ตลุาคม-03 พฤศจกิายน 2561 27,888.- 7,900.- 1 

31 ตลุาคม-04 พฤศจกิายน 2561 27,888.- 7,900.- 1 

03-07 พฤศจกิายน 2561 26,888.- 7,900.- 1 

04-08 พฤศจกิายน 2561 26,888.- 7,900.- 1 

05-09 พฤศจกิายน 2561 26,888.- 7,900.- 1 

06-10 พฤศจกิายน 2561 26,888.- 7,900.- 1 

07-11 พฤศจกิายน 2561 26,888.- 7,900.- 1 

13-17 พฤศจกิายน 2561 26,888.- 7,900.- 1 

14-18 พฤศจกิายน 2561 26,888.- 7,900.- 1 

15-19 พฤศจกิายน 2561 26,888.- 7,900.- 1 

16-20 พฤศจกิายน 2561 26,888.- 7,900.- 1 



 

** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนื�องจากเป็นราคาพเิศษ / ราคาเด็กอายตุํ�ากวา่ 2 ปี (Infant) ทา่นละ 7,900 บาท 
 ราคานี�ไมร่วมคา่ทปิไกดท์า่นละ 1,000 บาท/ทรปิ** 

วนัแรก      กรงุเทพ   สนามบนิดอนเมอืง  

20.30 น. พรอ้มกันที� สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ชั �น 3 อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอร ์สาย

การบนิ AIR ASIA X เจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกในการ

เชค็อนิ 

23.45 น. เหริฟ้าสู ่เมอืงนารติะ ประเทศญี�ปุ่ น โดยเที�ยวบนิที� XJ600 

สายการบิน AIR ASIA X ใชเ้ครื�อง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ที�นั� ง จัดที�นั� งแบบ 3-3-3  

(นํ�าหนักกระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซื�อนํ�าหนักเพิ�ม ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย)  

บรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง 

วนัที�สอง   สนามบนินารติะ - โตเกยีว - วดัอาซากสุะ – โตเกยีวสกายทร ี(ถา่ยรปู) – สวนสนุกฟูจคิวิ ไฮ

แลนด ์- แชน่ํ �าแรธ่รรมชาต ิ

 08.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนินารติะ ประเทศญี�ปุ่ น นําท่านผ่านขั �นตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร 

เรียบรอ้ยแลว้ (เวลาที�ญี�ปุ่ น เร็วกว่าเมอืงไทย 2 ช ั�วโมง กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพื�อความ

สะดวกในการนัดหมายเวลา) ***สําคญัมาก!! ประเทศญี�ปุ่ นไมอ่นญุาตใหน้ําอาหารสด จําพวก 

เนื�อสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั 

จากนั�นนําทา่นเดนิทางสูเ่มอืง เมอืงโตเกยีว นําท่านนมัสการเจา้แมก่วนอมิทองคํา ณ วดัอาซากสุะ 

วัดที�ไดช้ื�อว่าเป็นวัดที�มคีวามศักดิ�สทิธิ� และไดร้ับความเคารพนับถอืมากที�สดุแหง่หนึ�งในกรุงโตเกยีว 

17-21 พฤศจกิายน 2561 26,888.- 7,900.- 1 

18-22 พฤศจกิายน 2561 26,888.- 7,900.- 1 

19-23 พฤศจกิายน 2561 26,888.- 7,900.- 1 

20-24 พฤศจกิายน 2561 26,888.- 7,900.- 1 

21-25 พฤศจกิายน 2561 26,888.- 7,900.- 1 

22-26 พฤศจกิายน 2561 26,888.- 7,900.- 1 

23-27 พฤศจกิายน 2561 26,888.- 7,900.- 1 

24-28 พฤศจกิายน 2561 26,888.- 7,900.- 1 

25-29 พฤศจกิายน 2561 26,888.- 7,900.- 1 

27 พฤศจกิายน-01 ธนัวาคม 2561 26,888.- 7,900.- 1 



 
ภายในประดษิฐานองคเ์จา้แม่กวนอมิทองคําที�ศักดิ�สทิธิ� ขนาด 5.5 เซนตเิมตร ซึ�งมักจะมผีูค้นมา

กราบไหวข้อพรเพื�อความเป็นสริมิงคลตลอดทั �งปี ประกอบกบัภายในวัดยงัเป็นที�ตั �งของโคมไฟยักษ์ที�

มขีนาดใหญ่ที�สดุในโลกดว้ยความสงู 4.5 เมตร ซึ�งแขวนหอ้ยอยู ่ณ ประตูทางเขา้ที�อยูด่า้นหนา้สดุ

ของวัด ที�มชี ื�อว่า  ประตฟู้าคํารณ และถนนจากประตูเขา้สูต่ัววหิารที�ประดษิฐานเจา้แมก่วนอมิทอง

คํา มชีื�อว่า ถนนนากามเิซะ ซึ�งเป็นที�ตั �งของรา้นคา้ขายของที�ระลกึพื�นเมอืงต่างๆ มากมาย อาท ิ

ขนมนานาชนดิ ของเล่น รองเทา้ พวงกุญแจที�ระลกึ ฯลฯ ใหทุ้กท่านไดเ้ลอืกซื�อเป็นของฝากของที�

ระลกึอสิระ และท่านสามารถเดนิไปถ่ายรูปคู่กับหอคอยที�สงูที�สดุในโลก แลนดม์ารก์แหง่ใหมข่อง

กรุงโตเกยีว ณ รมิแม่นํ�าสุมดิะ หอคอยโตเกยีวสกาย ทร ี(Tokyo Sky tree) (ไม่รวมคา่ขึ�น

หอคอย) หอส่งสัญญาณโทรคมนาคมที�สูงที�สุดในโลก ... เปิดใหบ้รกิารเมื�อ  วันที� 22 พฤษภาคม  

2555 โดยหอนี�มคีวามสงู 634 เมตร สามารถทําลายสถติคิวามสงูของหอกวางตุง้ ในมณฑลกวา่งโจว 

ซึ�งมคีวามสงู 600 เมตร และหอซเีอ็น ทาวเวอร ์ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มคีวามสงู 553 เมตร 

ทวิทัศนข์อง หอคอยโตเกยีวสกายทร ีที�บรรจเุทคโนโลยแีนวหนา้สดุสามารถมองเห็นไดจ้ากละแวก

วัดอาซะกซุา่ที�เต็มไปดว้ยกลิ�นอายแบบเมอืงเกา่ของเอะโดะ 

เที�ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1)  

 นําท่านสู ่สวนสนุกฟูจคิวิ ไฮแลนด ์(Fuji Q Highland) (รวมคา่เขา้ แตไ่มร่วมคา่เครื�องเลน่) 

พเิศษ!!! ใหท้า่นไดเ้ลอืกเครื�องเลน่ชนดิใดชนดิหนึ�งระหวา่ง Wave Swinger, Panic Clock, 

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

ตั �งอยู่ในจังหวัดยามานาช ิที�นี�ถอืเป็นหนึ�งในสวนสนุกที�มคีวามนยิมมากที�สุดแห่งหนึ�งในญี�ปุ่ น สวน

สนุกแหง่นี�นั �นเราสามารถเห็นทวิทัศนข์องภเูขาไฟฟจูไิด ้นอกจากนี�ยงัรวบรวมเครื�องเลน่สดุหวาดเสยีว

ที�ตดิอันดับโลกเอาไวห้ลายรายการ ไมว่่าจะเป็นรถไฟเหาะที�มคีวามสงูจนมองเห็นภเูขาไฟฟจูริถไฟ

เหาะที�ชนัจนเรารูส้กึเหมอืนจะหงายหลัง หรอืบา้นผสีงิสุดสยองก็มเีปิดรอไวท้า้ทายสําหรับใครที�ชื�น

ชอบความเสยีวเราขอทา้ใหล้องมาเลน่กนั ภายในนอกจากจะมเีครื�องเลน่ตา่งๆ ยงัมรีา้นจําหน่ายสนิคา้

ที�ระลกึ รา้นอาหาร หรอืแมแ้ต่ออนเซน อสิระใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับสวนสนุกแห่งนี�ตามอัธยาศัย 

จากนั�นนําทา่นเดนิทางสูโ่รงแรม 

 

คํ�า บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร ของโรงแรม (2) พเิศษ!! อิ�มอรอ่ยกบั บฟุเฟ่ตข์าป ู

ที�พกั Fujisan Resort Hotel หรอืระดบัเดยีวกนั   



 
จากน ั�นใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการ แชน่ํ �าแรอ่อนเซ็นธรรมชาต ิเชื�อวา่ถา้ไดแ้ชน่ํ �าแรแ่ลว้ จะ

ทําใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขี ึ�น 

วนัที�สาม    ภูเขาไฟฟูจชิ ั�น 5 (ขึ�นอยูก่บัสภาพอากาศ) – พธิชีงชาญี�ปุ่ น - หมูบ่า้นโอชโินะฮกัไก – เมอืง

โตเกยีว – ชอ้ปปิ� งชนิจกู ุ

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3)  

นําทา่นเดนิทางสู ่ภเูขาไฟฟูจ ิที�มคีวามสงูเหนอืจากระดับนํ�าทะเล 3,776 เมตร ภเูขาที�มชี ื�อเสยีงเป็น

ที�รูจ้ักไปทั�วโลกในเรื�องความสวยงามที�ธรรมชาตไิดม้อบมาใหอ้ยา่งลงตัว และยงัถอืวา่เป็นสญัลักษณ์

หนึ�งของประเทศญี�ปุ่ น ทั �งยังเป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเที�ยวต่างชาตทิี�มาเยอืนญี�ปุ่ นตลอดทุก

ฤดูกาล นําท่านขึ�นสู่ช ั�นที� 5 ของภูเขาไฟฟูจิ (ขอสงวนสทิธิ�ไม่ข ึ�น ในกรณีที�อากาศไม่

เอื�ออํานวย หรอื ทางขึ�นปิด) ที�ทุกท่านจะไดเ้ห็นถงึความสวยงามของตัวภเูขาและววิโดยรอบของ

ภเูขาไฟฟจู ิและสัมผัสกับความหนาวเย็น ใหทุ้กทา่นไดถ้่ายภาพความประทับใจเก็บไว ้และเลอืกซื�อ

สนิคา้ของที�ระลกึซึ�งเป็นสัญลักษณ์รปูภเูขาไฟฟจูใินหลากหลายบรรยากาศไดอ้กีดว้ย จากนั�นสัมผัส

วัฒนธรรมดั �งเดมิของชาวญี�ปุ่ น นั�นก็คอื การเรยีนพธิชีงชาญี�ปุ่ น (Sado) โดยการชงชาตามแบบ

ญี�ปุ่ นนั�น มขีั �นตอนมากมาย เริ�มตั �งแต่การชงชา การรับชา และการดื�มชา ทุกขั �นตอนนั�นลว้นมพีธิี 

รายละเอยีดที�บรรจงและสวยงามเป็นอยา่งมาก พธิชีงชานี� ไมใ่ชแ่คร่ับชมอยา่งเดยีว ยงัเปิดโอกาสให ้

ท่านไดม้ีส่วนร่วมในพธิีการชงชานี�อีกดว้ย และจากนั�นใหท้่านไดอ้สิระเลือกซื�อของที�ระลกึตาม

อธัยาศัย 

เที�ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4)  

จากนั�นเดนิทางสู่ หมู่บา้นโอชโินะฮกัไก (Oshino Hakkai) ในช่วงฤดูใบไมเ้ปลี�ยนสีเป็นจุด

ท่องเที�ยวสําคัญอกีสถานที�หนึ�ง โดยมวีวิภูเขาไฟฟจูสิขีาวตัดกับพื�นหลังสฟ้ีา และใบไมเ้ปลี�ยนส ีสี

เหลอืง แดง สม้ เป็นภาพที�สวยงามมาก โอชโินะฮักไกเป็นหมูบ่า้นเล็กๆ ประกอบดว้ยบอ่นํ�า 8 บอ่ใน



 
โอชโินะ ตั �งอยู่ระหว่างทะเลสาบคาวากจูโิกะ กับทะเลสาบยามานาคาโกะ บ่อนํ�าทั �ง 8 นี�เป็นนํ�าจาก

หมิะที�ละลายในชว่งฤดรูอ้น ที�ไหลมาจากทางลาดใกล ้ๆ ภเูขาไฟฟจูผิา่นหนิลาวาที�มรีูพรนุอายกุวา่ 80 

ปี ทําใหนํ้�าใสสะอาดเป็นพเิศษ นอกจากนี�ยงัมรีา้นอาหาร รา้นจําหน่ายของที�ระลกึ และซุม้รอบๆบอ่ ที�

ขายทั �งผัก ขนมหวาน ผักดอง งานฝีมอื และผลติภัณฑท์อ้งถิ�นอื�นๆ อสิระใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับ

การถ่ายรูปและซื�อของที�ระลกึตามอัธยาศัยเดนิทางกลับสู ่กรุงโตเกยีว จากนั�นนําท่านสู ่ยา่นชอ้ป

ปิ� งชนิจุกุ ใหท้่านอสิระและเพลดิเพลนิกับการชอ้ปปิ� งสนิคา้มากมายและ เครื�องใช ้ไฟฟ้า กลอ้ง

ถ่ายรูปดจิติอล นาฬกิา เครื�องเลน่เกมส ์หรอืสนิคา้ที�จะเอาใจคณุผูห้ญงิดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เสื�อผา้ 

แบรนดเ์นม เสื�อผา้แฟชั�นสําหรับวัยรุ่น เครื�องสําอางยี�หอ้ดังของญี�ปุ่ นไมว่่าจะเป็น KOSE, KANEBO, 

SK II, SHISEDO และอื�นๆ อกีมากมาย 

คํ�า         อสิระรบัประทานอาหารคํ�าตามอธัยาศยั 

ที�พกั  Narita Hedistar Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที�ส ี�  วดันารติะ - เมอืงซาวาระ – สะพานจาจา – ยา่นโอไดบะ - ไดเวอรซ์ติ ี� โตเกยีว พลาซ่า – อิ

ออน – สนามบนินารติะ 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

เดนิทางสู ่วดันารติะซงั (Naritasan) เป็นวัดพทุธเกา่แก ่ขนาดใหญ ่ที�มชี ื�อเสยีงมากของเมอืงนาริ

ตะ สรา้งขึ�นในปี 940 ตั �งอยู่ไม่ไกลจากสนามบนินานาชาตนิารติะ ภายในวัดมอีาคารที�หลากหลาย

ตั �งอยูใ่นบรเิวณที�กวา้งขวาง เชน่ หอ้งโถงหลัก เจดยี ์3 ชั �นสไตล ์Tahoto มชีื�อว่า Great Pagoda of 

Peace นอกจากนี�ยังมสีวนญี�ปุ่ น และสวนยโุรปอกีดว้ย เสน้ทางที�นํามาสูว่ัดนารติะซงัคอืถนนชอ้ปปิ�ง

โอโมเตะซังโดะ (Omotesando street) ระยะทางประมาณ 1 กโิลเมตร จาสถานีรถไฟ เต็มไปดว้ย

รา้นคา้ต่างๆ เชน่ รา้นจําหน่ายสนิคา้งานฝีมอืดั �งเดมิ รา้นอาหาร และรา้นของที�ระลกึ ซึ�งเปิดบรกิาร

ใหแ้ก่นักท่องเที�ยวมานานหลายศตวรรษ จากนั�นนําท่านเดนิทางสู่ เมอืงซาวาระ เป็นเมอืงเล็กๆ 

ตั �งอยูท่างทศิตะวันออกเฉียงเหนือของเมอืงนารติะ เคยเป็นศนูยก์ลางการขนสง่ขา้วในชว่งสมยัเอโดะ 

บรเิวณใจกลางเมอืงมคีลองตัดผา่น  มชีื�อเรยีกวา่ เอโดะนอ้ย Little Edo ไดร้ับการรักษาและบรูณะ

ที�อยู่อาศัยแบบดั �งเดมิ รา้นคา้ต่างๆ และคลังสนิคา้จากสมัยเอโดะ ระหว่างคลองจะเชื�อมต่อดว้ย

สะพานหลายแหง่ ไฮไลท!์!! สะพานจาจา หรอื สะพานโทโยฮาช ิซึ�งจะมนํี�าไหลออกมาจากสะพาน

ทั �งสองดา้นคลา้ยนํ�าตก ใกล ้ๆ กับสะพานจาจา เป็นที�ตั �งของพพิธิภัณฑอ์โินะทาดาทากะและบา้นพัก

อาศัยเดมิของเขา อโินะทาดาทากะ คอืผูท้ี�บกุเบกิประเทศญี�ปุ่ น สรา้งแผนที�ที�แมน่ยําในสมยัโชกนุโท

กุงาวะ ภายในพพิธิภัณฑ์จงึจัดแสดงผลงาน และเทคนิคต่างๆที�ใชใ้นการทํางานของเขา พรอ้ม

คําอธบิายภาษาองักฤษ อสิระใหท้า่นชมเมอืงซาวาระตามอธัยาศัย  

เที�ยง อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

 

ท่านเดนิทางไป ยา่นโอไดบะ (Odaiba) คอืเกาะที�สรา้งขึ�นไวเ้ป็นแหล่งชอ้ปปิ�ง และแหล่งบันเทงิ

ตา่งๆ ในอา่วโตเกยีว ไดร้ับการปรับปรงุใหม้ชี ื�อเสยีงและเป็นที�นยิมในชว่งหลังของปี 1990 นอกจากมี

สถาปัตยกรรมที�สวยงามตั �งอยู่มากมายแลว้ แต่ก็ยังคงความเป็นธรรมชาตไิวด้ว้ยความอุดมสมบูรณ์



 
ของพื�นที�สเีขยีว ไดเวอรซ์ติ ี� โตเกยีว พลาซ่า (DiverCity Tokyo Plaza) เป็นหา้งดังอกีหา้ง

หนึ�ง ที�อยูบ่นเกาะ โอไดบะ จดุเดน่ของหา้งนี�ก็คอื หุน่ยนตก์นัด ั�ม ขนาดเทา่ของจรงิ ซึ�งมขีนาดใหญ่

มาก ในบรเิวณหา้ง ก็จะมรีา้นคา้สําหรับคอกันดั �ม อย่างเชน่ กนัด ั�มคาเฟ่ (Gundam Cafe) และถา้

อยากเขา้ไปดูนทิรรศกาลกันดั �ม ก็ตอ้งไปที� กนัด ั�มฟรอนท ์(Gundam Front) ซึ�งอยู่ในบรเิวณหา้ง 

ไดรเวอร์ซติี� นําท่านเดนิทางสู่ ออิอน มอลล ์(Aeon Narita Mall) หา้งสรรพสนิคา้ที�นิยมในหมู่

นักท่องเที�ยวชาวตา่งชาต ิเนื�องจากตั �งอยูใ่กลก้ับสนามบนินานาชาตนิารติะ ภายในตกแต่งในรูปแบบ

ที�ทันสมัยสไตลญ์ี�ปุ่ น มรีา้นคา้ที�หลากหลายมากกว่า 150 รา้นจําหน่ายสนิคา้แฟชั�น อาหารสดใหม่ 

และอปุกรณ์ภายในบา้น นอกจากนี�ยงัมรีา้นเสื�อผา้แฟชั�นมากมาย เชน่ MUJI, 100 yen shop, Sanrio 

store, Capcom games arcade และซปุเปอรม์ารเ์กตขนาดใหญ ่เป็นตน้ จนกระทั�งไดเ้วลาอนัสมควร

นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนินารติะ 

คํ�า         อสิระรบัประทานอาหารคํ�าตามอธัยาศยั 

ที�พกั   Narita Hedistar Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที�หา้  สนามบนินารติะ – สนามบนิดอนเมอืง  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

09.15 น.   ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี เอ็กซ ์เที�ยวบนิที� XJ601 

13.45 น.     เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

**สายการบนิมบีรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง** 

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

สําหรบัลกูคา้ทา่นที�ไมเ่อาต ั�วเครื�องบนิ  หกัคา่ต ั�วออก 9,000 บาท จากราคาทวัร ์

 
 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ั�งนี�เพื�อประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 



 

 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ� :  รายการทวัรส์ามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื�องจากสภาวะอากาศ, 

การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ การบรกิารของรถบสันําเที�ยวญี�ปุ่ น ตาม

กฎหมายของประเทศญี�ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ั�วโมง มอิาจเพิ�มเวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบั

จะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ั�งนี�ข ึ�นอยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ั�นๆ เป็นหลกั จงึขอ

สงวนสทิธิ�ในการปรบัเปลี�ยนเวลาทอ่งเที�ยวตามสถานที�ในโปรแกรมการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั�วเครื�องบนิไป-กลับตามรายการที�ระบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีนํ�ามัน  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

 โรงแรมที�พักตามที�ระบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามรายการที�ระบ ุ   



 
 คา่อาหาร ตามรายการที�ระบ ุ  

 คา่เบี�ยประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเที�ยว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื�อนไขตามกรรมธรรม)์ 
 

อตัราคา่บรกิารนี�ไมร่วม 

× คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครื�องดื�ม คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์น

หอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ที�มไิดร้ะบใุนรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายื�นรอ้งขอวซีา่อกีครั �ง (เนื�องจากทางญี�ปุ่ นไดป้ระกาศ

ยกเวน้การยื�นวซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ นใหก้บัคนไทยสําหรับผูท้ี�ประสงคพํ์านักระยะสั �นในประเทศญี�ปุ่ นไมเ่กนิ 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญี�ปุ่ นประกาศใหย้ื�นวซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิ�ม 2,000 บาท สําหรับการยื�น

รอ้งขอวซีา่ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที�กระเป๋าสัมภาระที�มีนํ�าหนักเกนิกว่าที�สายการบนินั�นๆกําหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน 

× คา่ภาษีนํ�ามัน ที�สายการบนิเรยีกเก็บเพิ�ม ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั�วเครื�องบนิไปแลว้ 

× คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิ�น และหัวหนา้ทัวรอ์ํานวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

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

× ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7 % และภาษีหัก ณ ที�จา่ย 3 % 
 

เดนิทางขึ�นตํ�า 34 ท่าน หากตํ�ากว่ากําหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดีที�จะชําระ

คา่บรกิารเพิ�มเพื�อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีี�จะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิ�ในการงดออกเดนิทางและเลื�อนการเดนิทางไปในวันอื�นต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่านทราบ

ลว่งหนา้  
 

เง ื�อนไขการจอง และ การชําระเงนิ  : 

 มดัจําทา่นละ 15,000 บาท ภายหลังจากที�ทา่นสง่เอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลกูคา้ทําการจองกอ่นวันเดนิทาง

ภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจํานวน  

 สว่นที�เหลอื ชําระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

 หากไมชํ่าระมัดจําตามที�กําหนด ขออนุญาตตัดที�นั�งใหล้กูคา้ทา่นอื�นที�รออยู ่

 หากชําระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไมม่เีงื�อนไข 

 เมื�อทา่นชําระเงนิไมว่า่จะทั �งหมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื�อนไขและขอ้ตกลงตา่งๆที�ได ้

ระบไุวท้ั �งหมดนี�แลว้ 

 หากชําระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สาํเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุื�อพนกังานขายมาทางแฟกซ ์

 สง่รายชื�อสาํรองที�น ั�ง ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ื�อพรอ้มยนืยนั

วา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเที�ยวทรปิใด, วนัที�ใด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่สาํเนาหนงัสอื

เดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ�ไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายอนัเกดิจากความ

ผดิพลาดจากการสะกดชื�อ-นามสกลุ และอื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองต ั�วเครื�องบนิท ั�งส ิ�น 
 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดือนขึ�นไป และเหลอืหนา้กระดาษ

อยา่งตํ�า 2 หนา้หากไมม่ั�นใจโปรดสอบถาม 
 

เง ื�อนไขยกเลกิการจอง : 

เนื�องจากเป็นราคาตั�วเครื�องบนิโปรโมชั�น เมื�อจองทัวรชํ์าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลื�อน ขอคนืเงนิ ไดท้กุ

กรณี และกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงทั �งกรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที�ระบไุว ้

ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ที�จะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทั �งสิ�น รวมถงึ เมื�อทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ 

ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ�ง หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ� ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและ

เงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั �งสิ�น 

 



 
จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญี�ปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ี�ประสงคจ์ะพํานกัระยะส ั�นในประเทศญี�ปุ่ นไมเ่กนิ 15 
วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยว เยี�ยมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยื�นเอกสารในข ั�นตอนการตรวจเขา้
เมอืง เพื�อยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี�ปุ่ น* ดงัตอ่ไปนี� 

1. ตั�วเครื�องบนิขาออกจากประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2. สิ�งที�ยนืยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายที�อาจเกดิขึ�นในระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ นได ้(เชน่ เงนิสด 
บตัรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชื�อ ที�อยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี�ปุ่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญี�ปุ่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมตํ่�ากวา่ 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ที�จะกระทําในประเทศญี�ปุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิ�งที�ขัดตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพํานักระยะสั �น 

3. ในขั �นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ี�ไมม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญี�ปุ่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และ
ไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิี�จะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
 

หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ั�งหมดกอ่นทําการจอง เพื�อความถกูตอ้งและความเขา้ใจ

ตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ท ี�จะเลื�อนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึ�นในกรณีที�มผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิ�การเก็บคา่นํ�ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ�ม หากสายการบนิมกีารปรับขึ�นกอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนเที�ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื�องจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุ
งาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนําสิ�งของผดิกฎหมาย ซึ�งอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกดิสิ�งของสญูหาย อันเนื�องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเที�ยวเอง  

6. เมื�อท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรือค่าทัวรท์ั �งหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเงื�อนไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทั �งหมด  

7. รายการนี�เป็นเพียงขอ้เสนอที�ตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั �งหนึ�ง หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมที�พักใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึ�งอาจจะปรับเปลี�ยนตามที�ระบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรื�องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปที�เขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี� / ปลอด
บหุรี�ได ้โดยอาจจะขอเปลี�ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี�พัก ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และ
ไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการ
เดนิทาง มฉิะนั�นบรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทั �งสิ�นแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อีํานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั�น 

11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื�องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที�ผู ้
เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของ
ทุกประเทศในรายการท่องเที�ยว อันเนื�องมาจากการกระทําที�ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง 
เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�น ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใิน
การจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดี�ยว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิ�ม  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของญี�ปุ่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลา
ในการทอ่งเที�ยวและ ชอ้ปปิ�งแตล่ะสถานที�นอ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา 
ซึ�งอาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครั�งที�ตอ้งเรง่รบี เพื�อใหไ้ดท้อ่งเที�ยวตามโปรแกรม 

14. บรกิารนํ�าดื�มทา่นวันละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วันเริ�มในวันที� 2 ของการเดนิทาง ถงึวันที� 3 ของการเดนิทาง รวมจํานวน 2 
ขวด 

15. การบรกิารของรถบสันําเที�ยวญี�ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี�ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชั�วโมง ในวันนั�นๆ มอิาจ
เพิ�มเวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทั �งนี�ข ึ�นอยู่กับสภาพการจราจรในวัน
เดนิทางนั�นๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิ�ในการปรับเปลี�ยนเวลาทอ่งเที�ยวตามสถานที�ในโปรแกรมการเดนิทาง 


