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TOKYO FUJI SAITAMA 5D3N  

ซุปตาร์ วิสทีเรีย&พิงค์มอส จิจิบุ 
ก าหนดการเดนิทางเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2562 
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โดยสายการบินแอร์เอซียเอก็ซ์ (XJ) 
โตเกียว ขอพร ณ วดัอาซากสุะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี  
พร้อมชมวิวภูเขาไฟฟูจิ แลนด์มาร์คของประเทศญี่ปุ่น 

เดินช้อป ชมิ ชวิ ณ ย่านคาวาโกเอะ ถนนตรอกลูกกวาด 

ชมดอกวสิทเีรีย ณ ศาลเจ้าคะเมอิโดะเท็นจิน 

ชมทุ่งดอกพิงค์มอส หรือ ชบิะซากุระ ณ สวนฮิทสึจิยามะ เมืองจิจิบุ ไซตามะ 

ช้อปปิง้จุใจ เอ้าเลตมอลล์ ชินจูก ุอิออนมอลล์ และโอไดบะ  

อาบน้ าแร่ธรรมชาติ FREE WIFI ON BUS พิเศษ!! บุฟเฟต่์ขาป ู

มีน้ าดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด 

** ปล. ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ / ราคาเด็กอายุต่ ากว่า 2 ปี (Infant) ท่านละ 7,900 
บาท 

 ราคานี้ไม่รวมค่าทิปไกด์ท่านละ 1,500 บาท/ทริป** 

วันแรก      กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง  

20.30 น. พร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ สาย

การบิน AIR ASIA X เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน 

23.45 น. เหิรฟ้าสู่ เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ XJ600 

สายการบิน AIR ASIA X ใช้เครื่อง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ที่นั่ง จัดที่นั่งแบบ 3-3-3  

(น้ําหนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน หากต้องการซื้อน้ําหนักเพิ่ม ต้องเสียค่าใช้จ่าย)  

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พักเด่ียว จ านวน 

16-20 เมษายน 2562 25,888.- 7,900.- 34+1 

17-21 เมษายน 2562 24,888.- 7,900.- 34+1 

18-22 เมษายน 2562 23,888.- 7,900.- 34+1 

21-25 เมษายน 2562 26,888.- 7,900.- 34+1 

22-26 เมษายน 2562 26,888.- 7,900.- 34+1 

24-28 เมษายน 2562 26,888.- 7,900.- 34+1 

25-29 เมษายน 2562 26,888.- 7,900.- 34+1 

26-30 เมษายน 2562 26,888.- 7,900.- 34+1 

27 เมษายน-01 พฤษภาคม 2562 26,888.- 7,900.- 34+1 

28 เมษายน-02 พฤษภาคม 2562 26,888.- 7,900.- 34+1 

29 เมษายน-03 พฤษภาคม 2562 26,888.- 7,900.- 34+1 

30 เมษายน-04 พฤษภาคม 2562 26,888.- 7,900.- 34+1 
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บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 

วันที่สอง   สนามบินนาริตะ - โตเกียว - วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป) - ชมดอกวิสทีเรีย ณ 

ศาลเจ้าคะเมะโอะเท็นจิน – ช้อปป้ิงโกเท็มบะ เอ้าเลท - แช่นํ้าแร่ธรรมชาติ 

 08.00 น. เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญ่ีปุ่น นําท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร 

เรียบร้อยแล้ว (เวลาที่ญี่ปุ่น เร็วกว่าเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวก

ในการนัดหมายเวลา) ***สําคัญมาก!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นําอาหารสด จําพวก เนื้อสัตว์ 

พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับและจับ 

จากนั้นนําท่านเดินทางสู่เมือง เมืองโตเกียว นําท่านนมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคํา ณ วัดอาซากุสะ 

(Asakusa Temple) วัดที่ได้ชื่อว่าเป็นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์ และได้รับความเคารพนับถือมากที่สุดแห่งหน่ึง

ในกรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมทองคําที่ศักดิ์สิทธิ์ ขนาด 5.5 เซนติเมตร ซึ่งมักจะมี

ผู้คนมากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี ประกอบกับภายในวัดยังเป็นที่ตั้งของโคมไฟยักษ์

ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกด้วยความสูง 4.5 เมตร ซึ่งแขวนห้อยอยู่ ณ ประตูทางเข้าที่อยู่ด้านหน้าสุดของ

วัด ที่มีชื่อว่า  ประตูฟ้าคํารณ และถนนจากประตูเข้าสู่ตัววิหารที่ประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมทองคํา มีชื่อ

ว่า ถนนนากามิเซะ ซึ่งเป็นที่ตั้งของร้านค้าขายของที่ระลึกพื้นเมืองต่างๆ มากมาย อาทิ ขนมนานาชนิด 

ของเล่น รองเท้า พวงกุญแจที่ระลึก ฯลฯ ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากของที่ระลึกอิสระ และท่าน

สามารถเดินไปถ่ายรูปคู่กับหอคอยที่สูงที่สุดในโลก แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริมแม่น้ํา
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สุมิดะ หอคอยโตเกียวสกาย ทรี (Tokyo Sky tree) (ไม่รวมค่าขึ้นหอคอย) หอส่งสัญญาณ

โทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก โดยหอนี้มีความสูง 634 เมตร  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)  

นําท่านชม ศาลเจ้าคะเมอิโดะเท็นจิน (Kameido Tenjin  Shrine) เป็นสถานที่ชมดอกวิสทีเรียยอด

นิยมในโตเกียว ภาพสะพานไทโคะบาชิคู่กับดอกวิสทีเรียสีม่วง เป็นภาพที่สวยงามในแบบฉบับของญี่ปุ่น

โดยแท้ จากสะพานแห่งนี้สามารถถ่ายรูปที่ระลึกโดยมีโตเกียวสกายทรีสูงตระหง่านอยู่เบื้องหลัง  และ

ในช่วงปลายเดือนเมษายนของทุกปี จะมีการจัดงาน เทศกาลชมดอกวิสทเีรยี (Wisteria Festival) ซึ่ง

นอกจากจะมีการจัดแสดงไฟไลท์อัพในตอนกลางคืนแล้ว ยังจะได้เพลิดเพลินไปกับการชิมของอร่อยที่มา

ออกร้านภายในงานมากมายอีกด้วย (ดอกไม้จะบานมากหรือน้อยทั้งน้ีขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)  

เดินทางสู่ โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต (Gotemba Outlet) ให้ท่านได้ช้อปปิ้งอย่างจุใจกับสินค้าแบ

รนด์เนมที่แหล่งรวมสินค้านําเข้าและสินค้าแบรนด์ญี่ปุ่นโกอินเตอร์มากมาย เช่น MK MICHEL 

KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY, DIFFUSIONE TESSILE ฯลฯ เลือกซื้อ 

กระเป๋าไฮไซ BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL,TUMI,GAP, ARMANY ฯลฯ เลือกดู

เครื่องประดับ และนาฬิกาหรู อย่าง TAG HEUER, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES 

ฯลฯ รองเท้าแฟชั่น HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ หรือเลือกซื้อ

สินค้าสําหรับคุณหนู AIGLE, BANDAI ASOBI, HAKKA KIDS และสินค้าอื่นๆ อีกมากมาย ได้เวลา

นําท่านเข้าสู่ที่พัก 
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ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร ของโรงแรม (2) พิเศษ!! อิ่มอร่อยกับ บุฟเฟ่ต์ขาปู  

ที่พัก Fujisan Resort Hotel หรือระดับเดียวกัน   

จากนั้นให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการ แช่น้ําแร่ออนเซ็นธรรมชาติ เชื่อว่าถ้าได้แช่น้ําแร่แล้ว จะ

ทําให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น 

วันที่สาม    หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – การเรียนพิธีชงชาญ่ีปุ่น - 

โตเกียว - ช้อปป้ิงชินจุกุ - โอไดบะ – ไดเวอร์ซิตี้  

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)  

 

จากนั้นเดินทางสู่ หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก (Oshino Hakkai) ในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีเป็นจุดท่องเที่ยว

สําคัญอีกสถานที่หนึ่ง โดยมีวิวภูเขาไฟฟูจิสีขาวตัดกับพื้นหลังสีฟ้า และใบไม้เปลี่ยนสี สีเหลือง แดง ส้ม 

เป็นภาพที่สวยงามมาก โอชิโนะฮักไกเป็นหมู่บ้านเล็กๆ ประกอบด้วยบ่อน้ํา 8 บ่อในโอชิโนะ ตั้งอยู่

ระหว่างทะเลสาบคาวากูจิโกะ กับทะเลสาบยามานาคาโกะ บ่อน้ําทั้ง 8 นี้เป็นน้ําจากหิมะที่ละลายในช่วง

ฤดูร้อน ที่ไหลมาจากทางลาดใกล้ๆภูเขาไฟฟูจิผ่านหินลาวาที่มีรูพรุนอายุกว่า 80 ปี ทําให้น้ําใสสะอาดเป็น

พิเศษ นอกจากนี้ยังมีร้านอาหาร ร้านจําหน่ายของที่ระลึก และซุ้มรอบๆบ่อ ที่ขายทั้งผัก ขนมหวาน ผัก

ดอง งานฝีมือ และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นอื่นๆ อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการถ่ายรูปและซื้อของที่ระลึก

ตามอัธยาศัย นําท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ (Fuji Mountain) ที่มีความสูงเหนือจากระดับน้ําทะเล 

3,776 เมตร ภูเขาที่มีชื่อเสียงเป็นที่รูจ้ักไปทั่วโลกในเรื่องความสวยงามทีธ่รรมชาติได้มอบมาให้อย่างลงตัว 

และยังถือว่าเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของประเทศญี่ปุ่น ทั้งยังเป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มา



 
 

Tourgether Co., Ltd. | TAT License 11 / 07778 

199/105 Phanason Villa, Soi Chaturamit-9, Teparak Rd, Bangplee Yai, Bangpli, Samut Prakan 10540 

M: 083-138-4486, 085-168-7452   T/F: 02-023-0527 W: www.tourgether.co.th 

 

เยือนญี่ปุ่นตลอดทุกฤดูกาล นําท่านขึ้นสู่ชั้นที่ 5 ของภูเขาไฟฟูจิ (ขอสงวนสิทธิ์ไม่ขึ้น ในกรณีที่

อากาศไม่เอื้ออํานวย หรือ ทางขึ้นปิด) ที่ทุกท่านจะได้เห็นถึงความสวยงามของตัวภูเขาและวิว

โดยรอบของภูเขาไฟฟูจิ และสัมผัสกับความหนาวเย็น ให้ทุกท่านได้ถ่ายภาพความประทับใจเก็บไว้ และ

เลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกซึ่งเป็นสัญลักษณ์รูปภูเขาไฟฟูจิในหลากหลายบรรยากาศได้อีกด้วยอิสระให้

ท่านได้เพลิดเพลินกับการถ่ายรูปและซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย จากนั้นสัมผัสวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาว

ญี่ปุ่น นั่นก็คือ การเรียนพิธีชงชาญ่ีปุ่น (Sado) โดยการชงชาตามแบบญี่ปุ่นนั้น มีขั้นตอนมากมาย 

เริ่มตั้งแต่การชงชา การรับชา และการดื่มชา ทุกขั้นตอนนั้นล้วนมีพิธี รายละเอียดที่บรรจงและสวยงาม

เป็นอย่างมาก พิธีชงชานี้ ไม่ใช่แค่รับชมอย่างเดียว ยังเปิดโอกาสให้ท่านได้มีส่วนร่วมในพิธีการชงชานี้อีก

ด้วย และจากนั้นให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4) 

เดินทางกลับสู่ กรุงโตเกียว จากนั้นนําท่านสู่ ย่านช้อปปิ้งชินจุกุ (Shinjuku Shopping) ให้ท่านอิสระ

และเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้ามากมายและ เครื่องใช้ ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา 

เครื่องเล่นเกมส์ หรือสินค้าที่จะเอาใจคุณผู้หญิงด้วย กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้า แบรนด์เนม เสื้อผ้าแฟชั่น

สําหรับวัยรุ่น เครื่องสําอางยี่ห้อดังของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และ

อื่นๆ อีกมากมาย ท่านเดินทางไป ย่านโอไดบะ (Odaiba) คือเกาะที่สร้างขึ้นไว้เป็นแหล่งช้อปปิ้ง และ

แหล่งบันเทิงต่างๆ ในอ่าวโตเกียว ได้รับการปรับปรุงให้มีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมในช่วงหลังของปี  1990 

นอกจากมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามตั้งอยู่มากมายแล้ว แต่ก็ยังคงความเป็นธรรมชาติไว้ด้วยความอุดม

สมบูรณ์ของพื้นที่สีเขียว ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า (Diver City Tokyo Plaza) เป็นห้างดังอีกห้าง

หนึ่ง ที่อยู่บนเกาะ โอไดบะ จุดเด่นของห้างนี้ก็คือ หุ่นยนต์กันดั้ม ขนาดเท่าของจรงิ ซึ่งมีขนาดใหญ่มาก 

ในบริเวณห้าง ก็จะมีร้านค้าสําหรับคอกันดั้ม อย่างเช่น กันดั้มคาเฟ่ (Gundam Cafe) และถ้าอยากเข้า

ไปดูนิทรรศกาลกันดั้ม ก็ต้องไปที่ กันดั้มฟรอนท์ (Gundam Front) ซึ่งอยู่ในบริเวณห้าง ไดรเวอร์ซิตี้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ค่ํา         อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย 

ที่พัก  Narita Hedistar Hotel หรือเทียบเท่า 
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วันที่สี ่ เมืองคาวาโกเอะ – ตรอกลูกกวาด – ชมชิบะซากุระ ณ สวนฮิทสึจิยามะ - ช้อปปิ้งมิตซุย เอ้าท์

เลต ปาร์ค อิรุมะ - นาริตะ - อิออนมอลล์ 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5) 

 นําท่านสู่เมือง คาวาโกเอะ (Kawagoe) เมืองโบราณสมัยเอโดะ เป็นเมืองที่มีเสน่ห์ มีอาคารบ้านเรือน

สมัยแบบเก่า ให้บรรยากาศเหมือนเดินอยู่ในเมืองเมื่อหลายร้อยปีก่อน ผู้คนจึงขนานนามว่า Little Edo 

มีสถานที่น่าสนใจหลายแห่ง เช่น ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ (Kawagoe’s Warehouse District) เป็น

ย่านที่มีบ้านเรือนสมัยเอโดะตลอดแนวยาวสองข้างทาง และบริเวณนี้ยังเคยมีโกดังเก็บของอยู่หลายแห่ง

ตั้งแต่สมัยก่อน โดยคําว่า kura แปลว่า โกดัง จึงเป็นที่มาของชื่อถนน Kurazukuri ซึ่งเป็นเส้นที่คน

นิยมเดินเที่ยวชมตึกรามบ้านช่องและสถาปัตยกรรมของเมืองนี้ ในสมัยก่อนเนื่องจากเมืองคาวาโกเอะ

เจริญรุ่งเรื่องทางด้านการค้าขายเป็นอย่างมากเปรียบได้กับโตเกียวในปัจจุบันเลยทีเดียว พ่อค้าแม่ค้าจึง

ร่ํารวยและมีการสร้างอาคารต่างๆขึ้นเรื่อยๆ บางอาคารก็มีอายุเก่าแก่และยังคงความดั้งเดิมมาจนถึง

ปัจจุบันก็มี จากนั้นให้ท่าน อิสระช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง ณ ตรอกลูกกวาด (Candy Alley) 

เป็นเส้นช้อปปิ้ง ที่ร้านค้าส่วนใหญ่จะขายขนมพื้นเมืองเช่น เค้ก และ ขนมหวาน จึงเป็นที่มาของชื่อตรอก

ลูกกวาดหรือตรอกขนมนั่นเอง นอกจากนี้ยังมีขายคารนิโดะ (karinto) คุ้กกี้พื้นเมืองญ่ีปุ่น, ไอศกรีม, ขนม

ที่ทําจากถั่วแดงและมันหวาน และยังมีของเล็กชิ้นเล็กๆและของฝากต่างๆ ให้เลือกช้อปกันอย่างจุใจ  

เที่ยง อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 

นําท่านเดินทางสู่ สวนฮิทสึจิยามะ (Hitsujiyama Park) เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่มีทุ่งดอกชิบะซากุระ 

(Shiba Sakura) หรือที่รู้จักกันในนามดอกพิงค์มอส (Pink Moss) ปลูกไว้อย่างสวยงามกว่า 400,000 

ต้นบนพื้นที่ 17,600 ตร.ม. สวนแห่งนี้ต้ังอยู่ที่เมืองจิจิบุ (Chichibu) จังหวัดไซตามะ (Saitama) และ

ด้านในสวนมีลักษณะเป็นภเูขาที่มีชื่อว่าชิบะซากุระ ฮิลล์ (Shibazakura Hill) สามารถชมวิวเมืองจิจิบุ ได้

ทั้งเมืองจากจุดนี้ โดยทุ่งพิงค์มอสจะบานออกดอกสะพรั่งเต็มที่ตั้งแต่กลางเดือนเมษายน -ต้นเดือน
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พฤษภาคมของทุกปี (สําหรับปีนี้ Hitsujiyama Park Shibazakura Hill 2019 จัดขึ้นระหว่าง Apr 

12, 2019 - May 5, 2019)  

จากนั้นนําท่านช้อปปิ้ง ณ มิตซุย เอ้าท์เลต ปาร์ค อิรุมะ (MITSUI OUTLET PARK IRUMA) 

เป็นเอ้าท์เลตที่อยู่ในเมืองอิรุมะ จังหวัดไซตามะหนึ่งในเอ้าท์เล็ตที่อยู่ใกล้โตเกียวที่สุด ภายในประกอบด้วย

สินค้าแบรนด์ดังทั่วไปที่เราคุ้นเคยเป็นอย่างดี อีกทั้งยังมี Select Shop ที่ขึ้นชื่อในหมู่วัยรุ่นอีกด้วย  มี

ร้านค้าทั้งหมด 204 ร้าน ประกอบด้วยร้านคา้ 181 ร้าน, ร้านอาหาร 6 ร้าน, ฟู้ดคอร์ท 11 ร้าน และอื่นๆ 

อีก 6 ร้าน ในช่วงวันเสาร์-อาทิตย์จะมีผู้คนจากบริเวณใกล้เคียงเข้ามา เป็นเอ้าท์เล็ตชื่อดังที่มีผู้คนจากทั้ง

ในและนอกจังหวัดไซตามะเข้ามาแวะเวียนซื้อของเป็นจํานวนมาก อิสระให้ท่านช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้า

และรับประท่านอาหารตามอัธยาศัย นําท่านเดินทางสู่นาริตะ ช้อปปิ้งกันต่อ ณ อิออน มอลล์ (Aeon 

Narita Mall) ห้างสรรพสินค้าที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เนื่องจากตั้งอยู่ใกล้กับสนามบิน

นานาชาตินาริตะ ภายในตกแต่งในรูปแบบที่ทันสมัยสไตล์ญี่ปุ่น มีร้านค้าที่หลากหลายมากกว่า 150 ร้าน

จําหน่ายสินค้าแฟชั่น อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบ้าน นอกจากนี้ยังมีร้านเสื้อผ้าแฟชั่นมากมาย 

เช่น MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, Capcom games arcade และซุปเปอร์มาร์เกตขนาดใหญ่ เป็น

ต้น จนกระทั่งได้เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางกลับสู่โรงแรม 

ค่ํา         อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย 

ที่พัก  Narita Hedistar Hotel หรือเทียบเท่า 

วันที่ห้า  สนามบินนาริตะ – สนามบินดอนเมือง  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6) 

09.15 น.   ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ601 

13.45 น.     เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

**สายการบินมีบรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง** 

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

 

สําหรับลูกค้าท่านที่ไม่เอาตัว๋เครื่องบิน  หกัค่าตั๋วออก 7,000 บาท จากราคาทวัร ์
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* ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งใหบ้รษิัทฯทราบในวันจองทวัร์ * 

** ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตวัท่านเอง ** 

 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ :  รายการทัวร์สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ , 

การเมือง, สายการบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การบริการของรถบัสนําเที่ยวญ่ีปุ่น ตาม

กฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ 10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะ
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เป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เป็นหลัก จึงขอสงวน

สิทธิ์ในการปรับเปล่ียนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

อัตราค่าบรกิารรวม 

 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ํามัน  

 ค่ารถโค้ชปรับอากาศ  

 โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)  

 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ    

 ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ   

 ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรรมธรรม์) 

อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม 

× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ใน

ห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากทางญี่ปุ่นได้ประกาศ

ยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยสําหรับผู้ที่ประสงค์พํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศให้ยื่นวีซ่าตามเดิม ผู้เดินทางจะต้องจ่ายเพิ่ม 2,000 บาท สําหรับการยื่น

ร้องขอวีซ่า 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกําหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน 

× ค่าภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว 

× ค่ามัคคุเทศก์ท้องถ่ิน และหัวหน้าทัวร์อํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 

× ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 1,500 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน 

× ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 
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เดินทางขึ้นต่ํา 34 ท่าน หากต่ํากว่ากําหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชําระค่าบริการ

เพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน

การงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า  

 

เงื่อนไขการจอง และ การชําระเงิน  : 

 มัดจําท่านละ 15,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกค้าทําการจองก่อนวัน

เดินทางภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจํานวน  

 ส่วนที่เหลือ ชําระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน 

 หากไม่ช าระมัดจ าตามที่ก าหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่ 

 หากช าระไม่ครบตามจ านวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเง่ือนไข 

 เมื่อท่านช าระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้

ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว 

 หากชําระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งสําเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางแฟกซ์ 

 ส่งรายช่ือสํารองที่นั่ง ผู้เดินทางต้องส่งสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ชื่อพร้อมยืนยัน

ว่าต้องการเดินทางท่องเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // [หากไม่ส่งสําเนาหนังสือ

เดินทาง (Passport) มาให้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความ

ผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบินทั้งส้ิน 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกวา่ 6 เดือนขึ้นไป และเหลือหน้ากระดาษอย่างต่ํา 2 

หน้าหากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 

 

เงื่อนไขยกเลิกการจอง : 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน ได้เงินคืนทั้งหมด 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29-15 วัน ได้เงินคืน 70 เปอร์เซ็นของค่าทัวร์ทั้งหมด 

 ยกเลิกหลัง 14 วัน ไม่ได้ค่าทัวร์คืน  
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 กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจํากับสายการบิน หรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัด

จําที่พักโดยตรง หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึง

เที่ยวบิน พิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสิทธิ์ ไม่มีการคืนเงินทุก

กรณี ทั้งมัดจํา หรือค่าทัวร์ทั้งหมด เนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินน้ันๆ 

จากมาตรการยกเว้นวซ่ีาเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 

วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้า

เมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น* ดังต่อไปนี้ 

1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯจัดการให้) 

2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พํานักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด 

บัตรเครดิต เป็นต้น) 

3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พํานักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทจัดการให้) 

4. กําหนดการเดินทางระหว่างที่พํานักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯ จัดการให้) 

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (สําหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า) 

1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ ไม่ต่ํากว่า 6 เดือน  

2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมายและเข้าข่ายคุณสมบัติการพํานักระยะ

สั้น 

3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพํานักไม่เกิน 15 วัน 

4. เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ 

และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทําการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกัน

ระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 30 

ท่าน  

2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  
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4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัด

หยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน , เกิดจากการ

โจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  

6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไข

ข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สํารองโรงแรมที่พักใน

ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักสําหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอด

บุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนหอ้งได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และ

ไม่สามารถรับประกันได้   

9. กรณีผู้เดินทางต้องการความชว่ยเหลอืเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการ

เดินทาง มิฉะนั้นบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  

10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนาม

โดยผู้มีอํานาจของผู้จัดกํากับเท่านั้น 

11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้

เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงาน

ของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทําที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง 

เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ  

12. กรณีต้องการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิ

ในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเด่ียว โดยไม่ค่าใช้จ่ายเพิ่ม  

13. สภาพการจลาจรในช่วงวนัเดินทางตรงกับวนัหยุดเทศกาลของญ่ีปุ่น หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจทําให้เวลา

ในการท่องเที่ยวและ ช้อปปิ้งแต่ละสถานที่น้อยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขัยรถในการบริหารเวลา 

ซึ่งอาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครั้งที่ต้องเร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม 

14. บริการน้ําดื่มท่านวันละ 1ขวด ต่อคนต่อวันเริ่มในวันที่ 2 ของการเดินทาง ถึงวันที่ 3 ของการเดินทาง รวมจํานวน 2 

ขวด 
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15. การบริการของรถบัสนําเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนั้นๆ มิ

อาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บรหิารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวัน

เดินทางน้ันๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

 
 

 

 
 
 


