
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

วันที่ 1      กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริตะ ประเทศญ่ีปุ่น 

07.30 น. พร้อมกนัท่ี สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชัน้ 3 อาคารผู้ โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ สาย

การบิน AIR ASIA X เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน 

10.45 น. เหิรฟ้าสู ่เมืองนาริตะ ประเทศญ่ีปุ่ น โดยเท่ียวบนิท่ี XJ606 

19.40 น.   ถึง เมืองนาริตะ ประเทศญ่ีปุ่น หลังจากผ่านขัน้ตอนศุลกากรแล้วน าท่านเดินทางสู่ท่ีพัก  (เวลาที่

ญ่ีปุ่น เร็วกว่าเมืองไทย 2 ช่ัวโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพ่ือความสะดวกในการนดัหมายเวลา) 

***ส าคัญมาก!! ประเทศญ่ีปุ่นไม่อนุญาตให้น าอาหารสด จ าพวก เนือ้สัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้า

ประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับและจับ*** 

ค ่า         อิสระรับประทานอาหารค ่าตามอัธยาศัย  

ที่พัก   NARITA KIKUSUI HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน 

สายการบนิ AIR ASIA X ใช้เคร่ือง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ท่ีนัง่ จดัท่ีนัง่แบบ 3-3-3  (น า้หนกั

กระเป๋า 20 กก./ทา่น หากต้องการซือ้น า้หนกัเพิ่ม ต้องเสียคา่ใช้จา่ย) 

บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง 

วันท่ี 2 นาริตะ - โตเกียว - วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป) - สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ -

โกเทม็บะ แฟคทอร่ี เอ้าท์เลท - แช่น า้แร่ธรรมชาติ 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (1)  

จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมือง เมืองโตเกียว น าท่านนมสัการเจ้าแม่กวนอิมทองค า ณ วัดอาซากุสะ 

(Asakusa Temple) วดัท่ีได้ช่ือว่าเป็นวดัท่ีมีความศกัดิ์สิทธ์ิ และได้รับความเคารพนบัถือมากท่ีสุดแห่ง

หนึ่งในกรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมทองค าท่ีศกัดิ์สิทธ์ิ ขนาด 5.5 เซนติเมตร ซึ่ง

มกัจะมีผู้คนมากราบไหว้ขอพรเพ่ือความเป็นสิริมงคลตลอดทัง้ปี ประกอบกบัภายในวดัยงัเป็นท่ีตัง้ของ



 

 

โคมไฟยักษ์ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลกด้วยความสูง 4.5 เมตร ซึ่งแขวนห้อยอยู่ ณ ประตูทางเข้าท่ีอยู่

ด้านหน้าสุดของวดั ท่ีมีช่ือว่า  ประตูฟ้าค ารณ และถนนจากประตเูข้าสู่ตวัวิหารท่ีประดิษฐานเจ้าแม่

กวนอิมทองค า มีช่ือว่า ถนนนากามิเซะ ซึ่งเป็นท่ีตัง้ของร้านค้าขายของท่ีระลึกพืน้เมืองตา่งๆ มากมาย 

อาทิ ขนมนานาชนิด ของเล่น รองเท้า พวงกญุแจท่ีระลึก ฯลฯ ให้ทกุท่านได้เลือกซือ้เป็นของฝากของท่ี

ระลึกอิสระ และท่านสามารถเดินไปถ่ายรูปคู่กับหอคอยท่ีสูงท่ีสุดในโลก แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของ

กรุงโตเกียว ณ ริมแมน่ า้สมุิดะ หอคอยโตเกียวสกาย ทรี (Tokyo Sky tree) (ไม่รวมค่าขึน้หอคอย) 

หอสง่สญัญาณโทรคมนาคมท่ีสงูท่ีสดุในโลก โดยหอนีมี้ความสงู 634 เมตร  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2)  

เดินทางสู่ สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ (Hananomiyako Flower Park) สวนดอกไม้ท่ีเรียกได้ว่า

งดงามท่ีสุดแห่งหนึ่งในบริเวณๆ ภูเขาไฟฟูจิ สวนดอกไม้ขนาดใหญ่ใกล้กับทะเลสาบยามานะกะและ

ภูเขาไฟฟูจิ มีพืน้ท่ีถึง 300,000 ตารางเมตร หรือประมาณ 87.5 ไร่ มีดอกไม้หลายพันธุ์  ท่ีปลูกไว้ให้

นกัทอ่งเท่ียวได้เดินทางมาชมตลอดทัง้ปี ภายในสวนนอกจากทุ่งกว้างแล้วนัน้ยงัมีดอกไม้ท่ีถกูปลกูไว้ใน

โดมขนาดใหญ่ เพ่ือท่ีว่าหากวนัใดท่ีมีฝนตก ยงัสามารถสมัผสัความงามของดอกไม้ในร่มได้ ไฮไลท์!!! 

น า้ตกเมียวจิน น า้ตกสงู 10 เมตร ยาว 800 เมตร ภายในสวน บริเวณรอบๆ น า้ตกยงัมีกงัหนัและ มมุ

ถ่ายรูปให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเก็บภาพประทับใจตามอัธยาศยั  ท่านสามารถเข้าชมดอกไม้ได้

ตัง้แตฤ่ดใูบไม้ผลิจนถึงฤดใูบไม้ร่วง ทางสวนมีตารางบอกช่วงเวลาดอกไม้บาน วา่ชว่งไหนมีดอกไม้อะไร

ให้ท่านได้เพลิดเพลินกบัสีสนัของดอกไม้นานาพนัธุ์ (ปลายเดือนเมษายน-กลางเดือนพฤษภาคม : 

ดอกทิวลิป, เดือนมิถุนายน-กลางเดือนกรกฎาคม : ดอกป๊อปป้ี,แคลิฟอร์เนียป๊อปป้ี, เดือน

กรกฏาคม-เดือนกันยายน : ดอกบานช่ืน,ดอกคอสมอส และดอกทานตะวัน เป็นต้น) เดนิทางสู่ 

โกเทม็บะ แฟคทอร่ี เอ้าท์เลท (Gotemba Outlet)  ให้ทา่นได้ช้อปปิง้อยา่งจใุจกบัสินค้าแบรนด์เนมท่ี

แหล่งรวมสินค้าน าเข้าและสินค้าแบรนด์ญ่ีปุ่ นโกอินเตอร์มากมาย เช่น MK MICHEL KLEIN, 

MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY, DIFFUSIONE TESSILE ฯลฯ เลือกซือ้ กระเป๋าไฮไซ BALLY, 

PRADA, GUCCI, DIESEL,TUMI,GAP, ARMANY ฯลฯ เลือกดเูคร่ืองประดบั และนาฬิกาหรูอยา่ง TAG 

HEUER, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯ  รอง เ ท้ าแฟชั่น  HUSH PUPPIES, 



 

 

SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ หรือเลือกซือ้สินค้าส าหรับคุณหนู AIGLE, BANDAI 

ASOBI, HAKKA KIDS และสินค้าอ่ืนๆ อีกมากมาย ได้เวลาน าทา่นเข้าสูท่ี่พกั 

 ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร ของโรงแรม (3)  

ที่พัก Fujisan Resort Hotel หรือระดับเดียวกัน   

จากนัน้ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการ แช่น า้แร่ออนเซ็นธรรมชาติ เช่ือว่าถ้าได้แช่น า้แร่แล้ว จะ

ท าให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหติดีขึน้ 

วันท่ี 3 ภูเขาไฟฟูจิชัน้ 5 (ขึน้อยู่กับสภาพอากาศ) – การเรียนพธีิชงชาญ่ีปุ่น - เทศกาลสมุนไพรและทุ่ง

ดอกลาเวนเดอร์ - โตเกียว - หมู่บ้านเยอรมันแห่งโตเกียว 

เช้า       รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4) 

 น าท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ (Fuji Mountain) ท่ีมีความสงูเหนือจากระดบัน า้ทะเล 3,776 เมตร ภูเขา

ท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัไปทัว่โลกในเร่ืองความสวยงามท่ีธรรมชาติได้มอบมาให้อย่างลงตวั และยงัถือว่า

เป็นสญัลกัษณ์หนึ่งของประเทศญ่ีปุ่ น ทัง้ยงัเป็นจุดมุ่งหมายของนกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีมาเยือนญ่ีปุ่ น

ตลอดทุกฤดูกาล น าท่านขึน้สู่ชัน้ท่ี 5 ของภูเขาไฟฟูจิ (ขอสงวนสิทธ์ิไม่ขึน้ ในกรณีท่ีอากาศไม่

เอือ้อ านวย หรือ ทางขึน้ปิด) ท่ีทุกท่านจะได้เห็นถึงความสวยงามของตวัภูเขาและวิวโดยรอบของ

ภูเขาไฟฟูจิ และสมัผสักับความหนาวเย็น ให้ทุกท่านได้ถ่ายภาพความประทับใจเก็บไว้ และเลือกซือ้

สินค้าของท่ีระลึกซึ่งเป็นสญัลกัษณ์รูปภูเขาไฟฟูจิในหลากหลายบรรยากาศได้อีกด้วยอิสระให้ท่านได้

เพลิดเพลินกบัการถ่ายรูปและซือ้ของท่ีระลึกตามอธัยาศยั จากนัน้สมัผสัวฒันธรรมดัง้เดมิของชาวญ่ีปุ่ น 

นัน่ก็คือ การเรียนพธีิชงชาญ่ีปุ่น (Sado) โดยการชงชาตามแบบญ่ีปุ่ นนัน้ มีขัน้ตอนมากมาย เร่ิมตัง้แต่

การชงชา การรับชา และการด่ืมชา ทกุขัน้ตอนนัน้ล้วนมีพิธี รายละเอียดท่ีบรรจงและสวยงามเป็นอย่าง



 

 

มาก พิธีชงชานี ้ไม่ใช่แค่รับชมอย่างเดียว ยงัเปิดโอกาสให้ท่านได้มีส่วนร่วมในพิธีการชงชานีอี้กด้วย 

และจากนัน้ให้ทา่นได้อิสระเลือกซือ้ของท่ีระลกึตามอธัยาศยั  

เที่ยง อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 

จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เทศกาลสมุนไพรและทุ่ งดอกลาเวนเดอร์   (Fujikawaguchiko Herb 

Festival) ทุง่ดอกไม้สีมว่ง ณ สวนยากิซะกิและสวนโออิชิ สวนสวยท่ีเตม็ไปด้วยดอกลาเวนเดอร์เต็มท้อง

ทุ่งกว้าง โดยมีฉากหลงัเป็นภเูขาไฟฟจูิและทะเลสาบสีน า้เงินเข้มตดักนัพอดีกบัทุ่งลาเวนเดอร์สีม่วงเข้ม

สวยงาม !!!ไฮไลท์ของงานเทศกาลประจ าเมืองอย่าง งานเทศกาลสมนุไพรหลากชนิดท่ีถือเป็นของขึน้

ช่ือประจ าเมือง ภายในงานเทศกาลจะมีบูธจ าหน่ายผลิตภัณฑ์มากมายท่ีท าจากสมุนไพรนานาชนิด 

รวมไปถึงชาหอมๆ ให้ได้ชิมกนัอย่างเต็มท่ี นอกจากนี ้ยงัมีการประกวดจดัสวนสวยและการแสดงดนตรี

กลางแจ้งด้วย อิสระให้ท่านได้สมัผสัและเก็บภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั (ดอกลาเวนเดอร์จะ

บานหรือไม่น้ัน ท้ังน้ีขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ สงวนสิทธ์ิหากช่วงวันเดนิทางลาเวนเดอร์ไม่มีแล้ว 

ไกด์สามารถปรับโปรแกรมได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า)   

จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านเยอรมันแห่งโตเกียว (Tokyo German Village) ตัง้อยู่ในจังหวัด

ชิบะ บนอาณาบริเวณขนาดใหญ่ อยู่ห่างใจกลางกรุงโตเกียว (Tokyo) ออกไปราว 2 ชัว่โมง ท่ีหมู่บ้าน

เยอรมนัแหง่โตเกียวนัน้มีทัง้เคร่ืองเล่นแบบสวนสนกุแตไ่มห่วือหวามาก โซนประสบการณ์ธรรมชาต ิเกม 

กีฬา และโซนสมัผสัชีวิตสตัว์ รวมไปถึงมีกิจกรรม workshop ตา่งๆ กิจกรรมเก็บเก่ียวผลไม้ตามฤดกูาล 

เป็นสไตล์หมู่บ้านท่ีจ าลองเอาบรรยากาศของท้องทุ่งในเยอรมนี ท่ีมีทุ่งดอกไม้ไว้ให้ถ่ายรูปเลน่ มีอาหาร

และไวน์ให้ได้เลือกทานกนัตามอธัยาศยั                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

ค ่า         อิสระรับประทานอาหารค ่าตามอัธยาศัย 

ที่พัก  TENDER VILLA KUJUKURI หรือเทียบเท่า 



 

 

วันท่ี 4  นาริตะ - วัดนาริตะซัง - โอโมเตะซังโดะ นาริตะ - ช้อปป้ิง โอไดบะ – ไดเวอร์ซิตี ้- อิออนมอลล์ 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6) 

เดินทางสู่ วัดนาริตะซัง (Naritasan) เป็นวดัพุทธเก่าแก่ ขนาดใหญ่ ท่ีมีช่ือเสียงมากของเมืองนาริตะ 

สร้างขึน้ในปี 940 ตัง้อยู่ไม่ไกลจากสนามบินนานาชาตินาริตะ ภายในวดัมีอาคารท่ีหลากหลายตัง้อยูใ่น

บริเวณท่ีกว้างขวาง เช่น ห้องโถงหลัก เจดีย์ 3 ชัน้สไตล์ Tahoto มีช่ือว่า Great Pagoda of Peace 

นอกจากนีย้งัมีสวนญ่ีปุ่ น และสวนยโุรปอีกด้วย เส้นทางท่ีน ามาสู่วดันาริตะซงัคือถนนช้อปปิง้โอโมเตะ

ซังโดะ นาริตะ (Omotesando Narita Street) หรือ ถนนปลาไหล ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร จา

สถานีรถไฟ เต็มไปด้วยร้านค้าตา่งๆ เช่น ร้านจ าหน่ายสินค้างานฝีมือดัง้เดิม ร้านอาหาร และร้านของท่ี

ระลกึ ซึง่เปิดบริการให้แก่นกัทอ่งเท่ียวมานานหลายศตวรรษ 

เที่ยง อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 

เดนิทางสู ่ย่านโอไดบะ (Odaiba) คือเกาะท่ีสร้างขึน้ไว้เป็นแหลง่ช้อปปิง้ และแหลง่บนัเทิงตา่งๆ ในอ่าว

โตเกียว ได้รับการปรับปรุงให้มีช่ือเสียงและเป็นท่ีนิยมในชว่งหลงัของปี 1990 นอกจากมีสถาปัตยกรรมท่ี

สวยงามตัง้อยู่มากมายแล้ว แตก็่ยงัคงความเป็นธรรมชาติไว้ด้วยความอดุมสมบรูณ์ของพืน้ท่ีสีเขียว  ได

เวอร์ซิตี ้โตเกียว พลาซ่า (Diver City Tokyo Plaza) เป็นห้างดงัอีกห้างหนึ่ง ท่ีอยู่บนเกาะ โอไดบะ 

จุดเด่นของห้างนีก็้คือ หุ่นยนต์กันดัม้ ขนาดเท่าของจริง ซึ่งมีขนาดใหญ่มาก ในบริเวณห้าง ก็จะมี

ร้านค้าส าหรับคอกันดัม้ อย่างเช่น กันดั้มคาเฟ่ (Gundam Cafe) และถ้าอยากเข้าไปดูนิทรรศกาล

กนัดัม้ ก็ต้องไปท่ี กันดั้มฟรอนท์ (Gundam Front) ซึ่งอยู่ในบริเวณห้าง ไดรเวอร์ซิตีน้ าท่านช้อปปิง้ตอ่

ท่ี อิออน มอลล์ (Aeon Narita Mall) ห้างสรรพสินค้าท่ีนิยมในหมู่นกัท่องเท่ียวชาวตา่งชาติ เน่ืองจาก

ตัง้อยู่ใกล้กับสนามบินนานาชาตินาริตะ ภายในตกแต่งในรูปแบบท่ีทันสมัยสไตล์ญ่ีปุ่ น มีร้านค้าท่ี

หลากหลายมากกว่า 150 ร้านจ าหน่ายสินค้าแฟชัน่ อาหารสดใหม่ และอปุกรณ์ภายในบ้าน นอกจากนี ้

ยังมีร้านเสือ้ผ้าแฟชั่นมากมาย เช่น MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, Capcom games arcade 

และซุปเปอร์มาร์เกตขนาดใหญ่ เป็นต้น  

ค ่า         อิสระรับประทานอาหารค ่าตามอัธยาศัย 

 ได้เวลาอันสมควรน าท่านเดนิทางสู่ สนามบินนาริตะ 

 



 

 

20.55 น.   ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินท่ี XJ607  

**บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง** 

วันท่ี 5  สนามบิน ดอนเมือง 

01.35 น.     เดนิทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พร้อมความประทบัใจ 

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

อัตราค่าบริการ 

วันเดนิทาง ราคาผู้ใหญ่ พักเดี่ยว บัส 34+1 
08 – 12 พฤษภาคม 2562 19,888.- 7,900.- 1 
09 – 13 พฤษภาคม 2562 16,888.- 7,900.- 1 
10 – 14 พฤษภาคม 2562 19,888.- 7,900.- 1 
11 – 15 พฤษภาคม 2562 19,888.- 7,900.- 1 
12 – 16 พฤษภาคม 2562 20,888.- 7,900.- 1 
13 – 17 พฤษภาคม 2562 19,888.- 7,900.- 1 
14 – 18 พฤษภาคม 2562 20,888.- 7,900.- 1 
15 - 19 พฤษภาคม 2562 20,888.- 7,900.- 1 
17 – 21 พฤษภาคม 2562 20,888.- 7,900.- 1 
18 – 22 พฤษภาคม 2562 20,888.- 7,900.- 1 
20 - 24 พฤษภาคม 2562 20,888.- 7,900.- 1 
21 – 25 พฤษภาคม 2562 19,888.- 7,900.- 1 
22 – 26 พฤษภาคม 2562 20,888.- 7,900.- 1 
23 – 27 พฤษภาคม 2562 20,888.- 7,900.- 1 
24 – 28 พฤษภาคม 2562 20,888.- 7,900.- 1 
25 – 29 พฤษภาคม 2562 20,888.- 7,900.- 1 



 

 

26 – 30 พฤษภาคม 2562 19,888.- 7,900.- 1 
27 – 31 พฤษภาคม 2562 20,888.- 7,900.- 1 

28 พฤษภาคม – 01 มิถุนายน 2562 19,888.- 7,900.- 1 
29 พฤษภาคม – 02 มิถุนายน 2562 20,888.- 7,900.- 1 
30 พฤษภาคม – 03 มิถุนายน 2562 20,888.- 7,900.- 1 
31 พฤษภาคม – 04 มิถุนายน 2562 20,888.- 7,900.- 1 

01 – 05 มิถุนายน 2562 19,888.- 7,900.- 1 
06 – 10 มิถุนายน 2562 16,888.- 7,900.- 1 
07 – 11 มิถุนายน 2562 19,888.- 7,900.- 1 
08 – 12 มิถุนายน 2562 19,888.- 7,900.- 1 
13 – 17 มิถุนายน 2562 19,888.- 7,900.- 1 
14 – 18 มิถุนายน 2562 19,888.- 7,900.- 1 
15 – 19 มิถุนายน 2562 19,888.- 7,900.- 1 
20 – 24 มิถุนายน 2562 18,888.- 7,900.- 1 
21 – 25 มิถุนายน 2562 19,888.- 7,900.- 1 
22 – 26 มิถุนายน 2562 19,888.- 7,900.- 1 

27 มิถุนายน – 01 กรกฎาคม 2562 19,888.- 7,900.- 1 
28 มิถุนายน – 02 กรกฎาคม 2562 19,888.- 7,900.- 1 
29 มิถุนายน – 03 กรกฎาคม 2562 19,888.- 7,900.- 1 

03 – 07 กรกฎาคม 2562 19,888.- 7,900.- 1 
06 – 10 กรกฎาคม 2562 19,888.- 7,900.- 1 
10 – 14 กรกฎาคม 2562 19,888.- 7,900.- 1 
13 – 17 กรกฎาคม 2562 19,888.- 7,900.- 1 
19 – 23 กรกฎาคม 2562 19,888.- 7,900.- 1 
20 – 24 กรกฎาคม 2562 20,888.- 7,900.- 1 
26 – 30 กรกฎาคม 2562 20,888.- 7,900.- 1 
27 – 31 กรกฎาคม 2562 20,888.- 7,900.- 1 

30 กรกฎาคม – 03 สิงหาคม 2562 19,888.- 7,900.- 1 
03 – 07 สิงหาคม 2562 19,888.- 7,900.- 1 
07 – 11 สิงหาคม 2562 19,888.- 7,900.- 1 
08 – 12 สิงหาคม 2562 25,888.- 7,900.- 1 
10 – 14 สิงหาคม 2562 22,888.- 7,900.- 1 



 

 

 
** ปล. ไม่มีราคาเดก็ เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ / Infant เดก็อายุต า่กว่า 2 ปี ราคา 7,900  บาท** 

 ราคาน้ีไม่รวมค่าทปิไกด์ท่านละ 1,500 บาท/ทริป** 
 

ส าหรับลูกค้าท่านที่ไม่เอาตั๋วเคร่ืองบิน  หักค่าตั๋วออก 6,000 บาท จากราคาทัวร์ 

 
* ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบในวันจองทัวร์ * 

** ทัง้นีเ้พื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง ** 

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ :  รายการทัวร์สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ , 

การเมือง, สายการบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การบริการของรถบัสน าเที่ยวญ่ีปุ่น ตาม

กฎหมายของประเทศญ่ีปุ่น สามารถให้บริการวันละ 10 ช่ัวโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะ

13 – 17 สิงหาคม 2562 22,888.- 7,900.- 1 
14 – 18 สิงหาคม 2562 22,888.- 7,900.- 1 
15 – 19 สิงหาคม 2562 22,888.- 7,900.- 1 
17 – 21 สิงหาคม 2562 22,888.- 7,900.- 1 
18 – 22 สิงหาคม 2562 22,888.- 7,900.- 1 
23 – 27 สิงหาคม 2562 22,888.- 7,900.- 1 
24 – 28 สิงหาคม 2562 22,888.- 7,900.- 1 
26 – 30 สิงหาคม 2562 22,888.- 7,900.- 1 

30 สิงหาคม – 03 กันยายน 2562 22,888.- 7,900.- 1 
31 สิงหาคม – 04 กันยายน 2562 22,888.- 7,900.- 1 

06 – 10 กันยายน 2562 19,888.- 7,900.- 1 
07 – 11 กันยายน 2562 19,888.- 7,900.- 1 
13 – 17 กันยายน 2562 20,888.- 7,900.- 1 
14 – 18 กันยายน 2562 20,888.- 7,900.- 1 
19 – 23 กันยายน 2562 20,888.- 7,900.- 1 
21 – 25 กันยายน 2562 20,888.- 7,900.- 1 
25 – 29 กันยายน 2562 20,888.- 7,900.- 1 
26 – 30 กันยายน 2562 20,888.- 7,900.- 1 



 

 

เป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนัน้ๆ เป็นหลัก จึงขอสงวน

สิทธ์ิในการปรับเปล่ียนเวลาท่องเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดนิทาง 

อัตราค่าบริการรวม 

✓ คา่ตัว๋เคร่ืองบนิไป-กลบัตามรายการท่ีระบ ุรวมถึงคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน า้มนั  

✓ คา่รถโค้ชปรับอากาศ  

✓ โรงแรมท่ีพกัตามท่ีระบ ุหรือเทียบเทา่ (พกั 2-3 ทา่น/ห้อง)  

✓ คา่ธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบ ุ   

✓ คา่อาหาร ตามรายการท่ีระบ ุ  

✓ คา่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดินทางทอ่งเท่ียว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรรมธรรม์) 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

× คา่ใช้จ่ายส่วนตวัของผู้ เดินทาง อาทิ คา่ท าหนงัสือเดินทาง คา่โทรศพัท์ คา่อาหาร เคร่ืองด่ืม คา่ซกัรีด คา่มินิบาร์

ในห้องและคา่พาหนะตา่งๆ ท่ีมิได้ระบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ น กรณีประกาศให้กลบัมาย่ืนร้องขอวีซ่าอีกครัง้ (เน่ืองจากทางญ่ีปุ่ นได้ประกาศ

ยกเว้นการย่ืนวีซา่เข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทยส าหรับผู้ ท่ีประสงค์พ านกัระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไมเ่กิน 15 วนั) 

× หากในภายหลงัทางรัฐบาลญ่ีปุ่ นประกาศให้ย่ืนวีซา่ตามเดมิ ผู้ เดนิทางจะต้องจา่ยเพิ่ม 2,000 บาท ส าหรับการย่ืน

ร้องขอวีซา่ 

× คา่ธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋าสมัภาระท่ีมีน า้หนกัเกินกว่าท่ีสายการบินนัน้ๆก าหนดหรือสมัภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน 

× คา่ภาษีน า้มนั ท่ีสายการบนิเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลงัจากทางบริษัทฯได้ออกตัว๋เคร่ืองบนิไปแล้ว 

× คา่มคัคเุทศก์ท้องถ่ิน และหวัหน้าทวัร์อ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

× ค่าทปิมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 1,500 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทปิหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพงึพอใจของท่าน 

× ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 % และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3 % 

เดนิทางขึน้ต ่า 34 ท่าน หากต ่ากวา่ก าหนด กรุ๊ปจะไมส่ามารถเดนิทางได้ หากผู้ เดนิทางทกุทา่นยินดีท่ีจะช าระคา่บริการ

เพิ่มเพ่ือให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีท่ีจะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป ทางบริษัทขอสงวน

สิทธ์ิในการงดออกเดนิทางและเล่ือนการเดนิทางไปในวนัอ่ืนตอ่ไป โดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ทา่นทราบลว่งหน้า  

เงื่อนไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 



 

 

 มัดจ าท่านละ 15,000 บาท ภายหลงัจากท่ีทา่นสง่เอกสารการจอง 3 วนั  กรณีลกูค้าท าการจองก่อนวนัเดนิทาง

ภายใน 20 วนั ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บคา่ทวัร์เตม็จ านวน  

 สว่นท่ีเหลือ ช าระก่อนวนัเดนิทางอยา่งน้อย 30 วนั 

• หากไม่ช าระมดัจ าตามทีก่ าหนด ขออนญุาตตดัทีน่ัง่ใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่ออยู่ 

• หากช าระไม่ครบตามจ านวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติัโดยไม่มีเงือ่นไข 

• เมื่อท่านช าระเงินไม่ว่าจะทัง้หมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่

ไดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

• หากช าระเงนิในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งส าเนาการโอนเงนิ พร้อมระบุช่ือพนักงานขายมาทางแฟกซ์ 

• ส่งรายช่ือส ารองท่ีน่ัง ผู้เดินทางต้องส่งส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ช่ือพร้อมยืนยัน

ว่าต้องการเดินทางท่องเท่ียวทริปใด, วันท่ีใด, ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // [หากไม่ส่งส าเนาหนังสือ

เดินทาง (Passport) มาให้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความ

ผิดพลาดจากการสะกดช่ือ-นามสกุล และอ่ืนๆ เพ่ือใช้ในการจองตั๋วเคร่ืองบินท้ังส้ิน 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะต้องมีอายคุงเหลือ ณ วนัเดนิทางมากกวา่ 6 เดือนขึน้ไป และเหลือหน้ากระดาษอย่างต ่า 

2 หน้าหากไมม่ัน่ใจโปรดสอบถาม 

เงื่อนไขยกเลิกการจอง : 

• ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 30 วัน ได้เงนิคืนทัง้หมด 

• ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 29-15 วัน ได้เงนิคืน 70 เปอร์เซ็นของค่าทัวร์ทัง้หมด 

• ยกเลิกหลัง 14 วัน ไม่ได้ค่าทัวร์คืน  

• กรุ๊ปที่เดนิทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบิน หรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัด

จ าที่พักโดยตรง หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึง

เที่ยวบิน พิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสิทธ์ิ ไม่มีการคืนเงินทุกกรณี 

ทัง้มัดจ า หรือค่าทัวร์ทัง้หมด เน่ืองจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนัน้ๆ 



 

 

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่นให้กับคนไทย ผู้ท่ีประสงค์จะพ านักระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 
15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขัน้ตอนการ
ตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัตกิารเข้าประเทศญ่ีปุ่น* ดังต่อไปนี ้

1. ตัว๋เคร่ืองบนิขาออกจากประเทศญ่ีปุ่ น (ทางบริษัทฯจดัการให้) 

2. สิ่งท่ียืนยนัว่าท่านสามารถรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายท่ีอาจเกิดขึน้ในระหว่างท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ นได้ (เช่น เงินสด 
บตัรเครดติ เป็นต้น) 

3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (ทางบริษัทจดัการให้) 

4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (ทางบริษัทฯ จดัการให้) 

คุณสมบัตกิารเข้าประเทศญ่ีปุ่น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญ่ีปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า) 

1. หนงัสือเดนิทางต้องมีอายกุารใช้งานเหลืออยู ่ไมต่ ่ากวา่ 6 เดือน  

2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท าในประเทศญ่ีปุ่ นจะต้องไม่เป็นสิ่งท่ีขัดต่อกฎหมายและเข้าข่ายคณุสมบตัิการพ านัก
ระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบรุะยะเวลาการพ านกัไมเ่กิน 15 วนั 

4. เป็นผู้ ท่ีไม่มีประวตัิการถกูส่งตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่ น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถกูปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ 
และไมเ่ข้าขา่ยคณุสมบตัท่ีิจะถกูปฏิเสธไมใ่ห้เข้าประเทศ 

 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทัง้หมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถูกต้องและความเข้าใจตรงกัน

ระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึน้ในกรณีท่ีมีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 30 
ท่าน  

2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคา่น า้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ่ม หากสายการบนิมีการปรับขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบนิ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้าอนัเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนดั
หยดุงาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน , เกิดจากการ
โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง  

6. เม่ือท่านตกลงชาระเงินมดัจาหรือค่าทวัร์ทัง้หมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไข
ข้อตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  



 

 

7. รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลังจากได้ส ารองโรงแ รมท่ีพักใน
ตา่งประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจดัในระดบัใกล้เคียงกนั ซึง่อาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเร่ืองห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปท่ีเข้าพัก   โดยมีห้องพักส าหรับผู้สูบบุหร่ี / 
ปลอดบุหร่ีได้ โดยอาจจะขอเปล่ียนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ ท่ีพกั ทัง้นีข้ึน้อยู่กับความพร้อมให้บริการของ
โรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได้   

9. กรณีผู้ เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อน

การเดนิทาง มิฉะนัน้บริษัทฯไมส่ามารถจดัการได้ลว่งหน้าได้  

10. มคัคเุทศก์ พนกังานและตวัแทนของผู้จดั ไม่มีสิทธิในการให้ค าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผู้จดั นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผู้ มีอ านาจของผู้จดัก ากบัเทา่นัน้ 

11. ผู้จดัจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เน่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ ในกรณีท่ีผู้
เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงาน
ของทกุประเทศในรายการท่องเท่ียว อนัเน่ืองมาจากการกระท าท่ีสอ่ไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง 
เอกสารเดนิทางไมถ่กูต้อง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

12. กรณีต้องการพกัแบบ 3 ทา่น ตอ่ห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีห้อง Triple ไมเ่พียงพอ ขอสงวนสิทธิใน
การจดัห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพกัคู ่และ 1 ห้องพกัเด่ียว โดยไมค่า่ใช้จา่ยเพิ่ม  

13. สภาพการจลาจรในช่วงวนัเดินทางตรงกบัวนัหยุดเทศกาลของญ่ีปุ่ น หรือ วนัเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจท าให้
เวลาในการทอ่งเท่ียวและ ช้อปปิง้แตล่ะสถานท่ีน้อยลง  โดยเป็นดลุยพินิจของมคัคเุทศก์ และคนขยัรถในการบริหาร
เวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมือจากผู้ เดนิทางในบางครัง้ท่ีต้องเร่งรีบ เพ่ือให้ได้ทอ่งเท่ียวตามโปรแกรม 

14. บริการน า้ด่ืมท่านวนัละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วนัเร่ิมในวนัท่ี 2 ของการเดนิทาง ถึงวนัท่ี 3 ของการเดินทาง รวมจ านวน 2 
ขวด 

15. การบริการของรถบสัน าเท่ียวญ่ีปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่ น สามารถให้บริการวนัละ 10 ชัว่โมง ในวนันัน้ๆ มิ
อาจเพิ่มเวลาได้ โดยมคัคเุทศก์และคนขบัจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาพการจราจร
ในวนัเดนิทางนัน้ๆเป็นหลกั จงึขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนเวลาทอ่งเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 

 

 

 

 

 



 

 

ใบจองทัวร์  / BOOKING FORM 

รายการทวัร์.................................................................................. วนัเดนิทาง........................................ 

ช่ือผู้ตดิตอ่ (ผู้จอง) .................................................................. โทร...................................................... 

จ านวนผู้ เดนิทางทัง้หมด.................คน   (ผู้ใหญ่................ทา่น / เดก็อายตุ ่ากวา่ 12 ปี..............ทา่น) 

จ านวนห้องพกัท่ีใช้ทัง้หมด.............ห้อง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 

รายช่ือผู้เดนิทาง (กรุณากรอกช่ือไทยและอังกฤษอย่างถูกต้องตามหนังสือเดนิทาง เรียงตามห้องพัก) 

 

หมายเหตุ กรุณาแจ้งความประสงค์อ่ืนตามท่ีทา่นต้องการ อาทิเชน่ 

อาหาร   ไมท่านเนือ้ววั  ไมท่านเนือ้หม ู  ไมท่านสตัว์ปีก  ทานมงัสาวิรัต 

รายละเอียดอ่ืนๆ .................................................................................................................................. 

ล าดั
บ 

ช่ือ-นามสกุล (ภาษาไทย) ช่ือ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ) วันเกิด (ว/ด/ป) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    



 

 

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

 
ข้าพเจ้ารับทราบเงื่อนไขในรายการทัวร์เรียบร้อยแล้ว 

 
 

ลงช่ือ.............................................................ผู้จอง 
 

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


