
 

 

TOKYO FUJI SAITAMA 5D3N  

ซุปตาร ์พงิคม์อส จจิบิ ุ
ก าหนดการเดนิทางเดอืนเมษายน-พฤษภาคม 2562 

 

โดยสายการบนิแอรเ์อซยีเอ็กซ ์(XJ) 
โตเกยีว ขอพร ณ วดัอาซากสุะ ผา่นชมโตเกยีวสกายทร ี 
พรอ้มชมววิภเูขาไฟฟจู ิแลนดม์ารค์ของประเทศญีปุ่่ น 

เดนิชอ้ป ชมิ ชวิ ณ ยา่นคาวาโกเอะ ถนนตรอกลกูกวาด 



 

 

ชมทุง่ดอกพงิคม์อส หรอื ชบิะซากรุะ ณ สวนฮทิสจึยิามะ เมอืงจจิบิ ุไซตามะ 

ชอ้ปป้ิงจใุจ เอา้เลตมอลล ์ชนิจกู ุออิอนมอลล ์และโอไดบะ  

อาบน า้แรธ่รรมชาต ิFREE WIFI ON BUS พเิศษ!! บฟุเฟ่ตข์าป ู

มนี า้ด ืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ / ราคาเด็กอายตุ า่กวา่ 2 ปี (Infant) ทา่นละ 7,900 บาท 
 ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกดท์า่นละ 1,500 บาท/ทรปิ** 

วนัแรก      กรงุเทพ   สนามบนิดอนเมอืง  

20.30 น. พรอ้มกันที ่สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ชัน้ 3 อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอร ์สาย

การบนิ AIR ASIA X เจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการ

เชค็อนิ 

23.45 น. เหริฟ้าสู ่เมอืงนารติะ ประเทศญีปุ่่ น โดยเทีย่วบนิที ่XJ600 

สายการบิน AIR ASIA X ใชเ้ครื่อง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ที่น่ัง จัดที่น่ังแบบ 3-3-3  

(น ้าหนักกระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซือ้น ้าหนักเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย)  

บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว 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 

19-23 เมษายน 2562 22,888.- 7,900.- 34+1 

20-24 เมษายน 2562 24,888.- 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 



 

 

วนัทีส่อง   สนามบนินารติะ - โตเกยีว - วดัอาซากสุะ – โตเกยีวสกายทร ี(ถา่ยรปู) – กระเชา้ลอยฟ้า คา

ช ิคาช ิ- หมูบ่า้นโอชโินะฮกัไก - แชน่ า้แรธ่รรมชาต ิ

 08.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนินารติะ ประเทศญีปุ่่ น น าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร 

เรียบรอ้ยแลว้ (เวลาทีญ่ ีปุ่่ น เร็วกว่าเมอืงไทย 2 ช ัว่โมง กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพื่อความ

สะดวกในการนัดหมายเวลา) ***ส าคญัมาก!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นญุาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก 

เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืง เมอืงโตเกยีว น าทา่นนมัสการเจา้แมก่วนอมิทองค า ณ วดัอาซากสุะ 

(Asakusa Temple) วัดทีไ่ดช้ือ่วา่เป็นวัดทีม่คีวามศักดิส์ทิธิ ์และไดร้ับความเคารพนับถอืมากทีส่ดุ

แห่งหนึ่งในกรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองค์เจา้แม่กวนอิมทองค าที่ศักดิ์ส ิทธิ์ ขนาด 5.5 

เซนตเิมตร ซึง่มักจะมผีูค้นมากราบไหวข้อพรเพือ่ความเป็นสริมิงคลตลอดทัง้ปี ประกอบกบัภายในวัด

ยังเป็นทีต่ัง้ของโคมไฟยักษ์ทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุในโลกดว้ยความสงู 4.5 เมตร ซึง่แขวนหอ้ยอยู่ ณ 

ประตูทางเขา้ทีอ่ยูด่า้นหนา้สดุของวัด ทีม่ชี ือ่ว่า  ประตฟู้าค ารณ และถนนจากประตูเขา้สูต่ัววหิารที่

ประดษิฐานเจา้แม่กวนอมิทองค า มชีือ่ว่า ถนนนากามเิซะ ซึง่เป็นทีต่ัง้ของรา้นคา้ขายของทีร่ะลกึ

พืน้เมอืงตา่งๆ มากมาย อาท ิขนมนานาชนดิ ของเลน่ รองเทา้ พวงกญุแจทีร่ะลกึ ฯลฯ ใหท้กุทา่นได ้

เลอืกซือ้เป็นของฝากของทีร่ะลกึอสิระ และท่านสามารถเดนิไปถ่ายรูปคู่กับหอคอยทีส่งูทีส่ดุในโลก 

แลนดม์ารก์แหง่ใหมข่องกรงุโตเกยีว ณ รมิแมน่ ้าสมุดิะ หอคอยโตเกยีวสกาย ทร ี(Tokyo Sky 

tree) (ไมร่วมคา่ขึน้หอคอย) หอสง่สัญญาณโทรคมนาคมทีส่งูทีส่ดุในโลก ... เปิดใหบ้รกิารเมือ่  
วันที่ 22 พฤษภาคม  2555 โดยหอนี้มีความสูง 634 เมตร สามารถท าลายสถติคิวามสูงของหอ

กวางตุง้ ในมณฑลกว่างโจว ซึง่มคีวามสงู 600 เมตร และหอซเีอ็น ทาวเวอร ์ในนครโทรอนโต ของ

แคนาดา มคีวามสงู 553 เมตร ทวิทัศน์ของ หอคอยโตเกยีวสกายทร ีทีบ่รรจุเทคโนโลยแีนวหนา้

สดุสามารถมองเห็นไดจ้ากละแวกวัดอาซะกซุา่ทีเ่ต็มไปดว้ยกลิน่อายแบบเมอืงเกา่ของเอะโดะ 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1)  

น าท่านเดนิทางสู ่ทะเลสาบคาวากูจโิกะ (Lake Kawaguchiko) ทะเลสาบทเีป็นจุดชมววิฟูจทิี่

สวยทีส่ดุแหง่หนึง่ ไฮไลท!์!! น าทา่นขึน้ กระเชา้ลอยฟ้า คาช ิคาช ิ(Kachi Kachi Ropeway) 

กระเชา้ทีจ่ะพาไปบนยอดเขา Mitsutoge เพือ่ชมความสวยงามของทะเลสาบคาวากจูโิกะจากมุมสงู

เปิดใหบ้ริการทุกวันตลอดทัง้ปี (อาจมกีารงดใหบ้รกิารช ัว่คราวเนือ่งจากสาเหตุต่างๆ เช่น 

สภาพอากาศไมเ่อือ้อ านวย) เพียงไม่กีน่าทถีงึยอดเขา ชมววิแบบพาโนรามาทีม่คีวามสูง 1,075 

เมตร ทา่นสามารถชมทัศนยีภาพโดยรอบของภเูขาไฟฟจูแิละทะเลสาบคาวากจุไิด ้และในวันทีอ่ากาศ

แจม่ใสจะสามารถมองเห็นไดไ้กลถงึภเูขาแอลป์ญีปุ่่ นทางตอนใต ้(เทอืกเขาอากาอชิ ิและเทอืกเขาอา

ราคาวะ) จากนัน้เดนิทางสู ่หมูบ่า้นโอชโินะฮกัไก (Oshino Hakkai) ในชว่งฤดใูบไมเ้ปลีย่นสเีป็น

จดุทอ่งเทีย่วส าคัญอกีสถานทีห่นึง่ โดยมวีวิภเูขาไฟฟจูสิขีาวตัดกบัพืน้หลังสฟ้ีา และใบไมเ้ปลีย่นส ีสี

เหลอืง แดง สม้ เป็นภาพทีส่วยงามมาก โอชโินะฮักไกเป็นหมูบ่า้นเล็กๆ ประกอบดว้ยบอ่น ้า 8 บอ่ใน

โอชโินะ ตัง้อยู่ระหว่างทะเลสาบคาวากจูโิกะ กับทะเลสาบยามานาคาโกะ บ่อน ้าทัง้ 8 นี้เป็นน ้าจาก

หมิะทีล่ะลายในชว่งฤดรูอ้น ทีไ่หลมาจากทางลาดใกล ้ๆ ภเูขาไฟฟจูผิา่นหนิลาวาทีม่รีพูรนุอายกุวา่ 80 

ปี ท าใหน้ ้าใสสะอาดเป็นพเิศษ นอกจากนี้ยังมรีา้นอาหาร รา้นจ าหน่ายของทีร่ะลกึ และซุม้รอบๆบอ่ ที่



 

 

ขายทัง้ผัก ขนมหวาน ผักดอง งานฝีมอื และผลติภัณฑท์อ้งถิน่อืน่ๆ อสิระใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับ

การถา่ยรปูและซือ้ของทีร่ะลกึตามอธัยาศัย  

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร ของโรงแรม (2) พเิศษ!! อ ิม่อรอ่ยกบั บฟุเฟ่ตข์าปู  

ทีพ่กั Fujisan Resort Hotel หรอืระดบัเดยีวกนั   

จากน ัน้ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการ แชน่ า้แรอ่อนเซ็นธรรมชาต ิเชือ่วา่ถา้ไดแ้ชน่ า้แรแ่ลว้ จะ

ท าใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขี ึน้ 

วนัทีส่าม    ภเูขาไฟฟูจชิ ัน้ 5 (ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ) – การเรยีนพธิชีงชาญีปุ่่ น - โตเกยีว - ชอ้ปป้ิงชนิ

จกุ ุ- โอไดบะ – ไดเวอรซ์ติ ี ้ 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3)  

 

น าทา่นเดนิทางสู ่ภูเขาไฟฟูจ ิ(Fuji Mountain) ทีม่คีวามสงูเหนือจากระดับน ้าทะเล 3,776 เมตร 

ภเูขาทีม่ชี ือ่เสยีงเป็นทีรู่จั้กไปท่ัวโลกในเรือ่งความสวยงามทีธ่รรมชาตไิดม้อบมาใหอ้ยา่งลงตัว และยัง

ถอืวา่เป็นสญัลักษณ์หนึง่ของประเทศญีปุ่่ น ทัง้ยังเป็นจดุมุง่หมายของนักทอ่งเทีย่วตา่งชาตทิีม่าเยอืน

ญี่ปุ่ นตลอดทุกฤดูกาล น าท่านขึน้สู่ช ัน้ที ่5 ของภูเขาไฟฟูจ ิ(ขอสงวนสทิธิไ์ม่ข ึน้ ในกรณีที่

อากาศไมเ่อือ้อ านวย หรอื ทางขึน้ปิด) ทีทุ่กท่านจะไดเ้ห็นถงึความสวยงามของตัวภูเขาและววิ

โดยรอบของภูเขาไฟฟจู ิและสัมผัสกับความหนาวเย็น ใหท้กุทา่นไดถ้า่ยภาพความประทับใจเก็บไว ้

และเลอืกซือ้สนิคา้ของทีร่ะลกึซึง่เป็นสัญลักษณ์รูปภูเขาไฟฟูจใินหลากหลายบรรยากาศไดอ้กีดว้ย

อสิระใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับการถ่ายรูปและซือ้ของทีร่ะลกึตามอัธยาศัย จากนัน้สัมผัสวัฒนธรรม

ดัง้เดมิของชาวญีปุ่่ น น่ันก็คอื การเรยีนพธิชีงชาญีปุ่่ น (Sado) โดยการชงชาตามแบบญีปุ่่ นนัน้ มี

ขัน้ตอนมากมาย เริม่ตัง้แตก่ารชงชา การรับชา และการดืม่ชา ทกุขัน้ตอนนัน้ลว้นมพีธิ ีรายละเอยีดที่

บรรจงและสวยงามเป็นอยา่งมาก พธิชีงชานี้ ไมใ่ชแ่ครั่บชมอยา่งเดยีว ยังเปิดโอกาสใหท้า่นไดม้สีว่น

รว่มในพธิกีารชงชานีอ้กีดว้ย และจากนัน้ใหท้า่นไดอ้สิระเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึตามอธัยาศัย  

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 

เดนิทางกลับสู ่กรงุโตเกยีว จากนัน้น าทา่นสู ่ยา่นชอ้ปป้ิงชนิจกุ ุ(Shinjuku Shopping) ใหท้า่น

อสิระและเพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมายและ เครือ่งใช ้ไฟฟ้า กลอ้งถา่ยรปูดจิติอล นาฬกิา 

เครื่องเล่นเกมส ์หรือสนิคา้ทีจ่ะเอาใจคุณผูห้ญงิดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้ แบรนดเ์นม เสือ้ผา้

แฟชั่นส าหรับวัยรุ่น เครือ่งส าอางยีห่อ้ดังของญีปุ่่ นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO 

และอืน่ๆ อกีมากมาย ทา่นเดนิทางไป ยา่นโอไดบะ (Odaiba) คอืเกาะทีส่รา้งขึน้ไวเ้ป็นแหลง่ชอ้ป

ป้ิง และแหล่งบันเทงิต่างๆ ในอา่วโตเกยีว ไดรั้บการปรับปรุงใหม้ชีือ่เสยีงและเป็นทีน่ยิมในชว่งหลัง

ของปี 1990 นอกจากมสีถาปัตยกรรมทีส่วยงามตัง้อยู่มากมายแลว้ แต่ก็ยังคงความเป็นธรรมชาตไิว ้



 

 

ดว้ยความอดุมสมบรูณ์ของพืน้ทีส่เีขยีว ไดเวอรซ์ติ ี ้โตเกยีว พลาซา่ (Diver City Tokyo Plaza) 

เป็นหา้งดังอกีหา้งหนึง่ ทีอ่ยู่บนเกาะ โอไดบะ จุดเด่นของหา้งนี้ก็คอื หุน่ยนตก์นัด ัม้ ขนาดเทา่ของ

จริง ซึง่มีขนาดใหญ่มาก ในบริเวณหา้ง ก็จะมีรา้นคา้ส าหรับคอกันดัม้ อย่างเช่น กนัด ัม้คาเฟ่ 

(Gundam Cafe) และถา้อยากเขา้ไปดูนิทรรศกาลกันดัม้ ก็ตอ้งไปที่ กนัด ัม้ฟรอนท  ์(Gundam 
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ค า่         อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั  Narita Hedistar Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่ ี ่ เมอืงคาวาโกเอะ – ตรอกลูกกวาด – ชมชบิะซากุระ ณ สวนฮทิสจึยิามะ - ชอ้ปป้ิงมติซุย 

เอา้ทเ์ลต ปารค์ อริมุะ - นารติะ - ออิอนมอลล ์

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

  

 น าท่านสู่เมือง คาวาโกเอะ (Kawagoe) เมืองโบราณสมัยเอโดะ เป็นเมืองที่มีเสน่ห์ มีอาคาร

บา้นเรอืนสมัยแบบเกา่ ใหบ้รรยากาศเหมอืนเดนิอยูใ่นเมอืงเมือ่หลายรอ้ยปีกอ่น ผูค้นจงึขนานนามว่า 

Little Edo มีสถานที่ น่ าสนใจหลายแห่ง  เช่น ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ  (Kawagoe’s 

Warehouse District) เป็นยา่นทีม่บีา้นเรอืนสมัยเอโดะตลอดแนวยาวสองขา้งทาง และบรเิวณนีย้ัง

เคยมโีกดังเก็บของอยู่หลายแห่งตัง้แต่สมัยกอ่น โดยค าว่า kura แปลว่า โกดงั จงึเป็นทีม่าของชือ่

ถนน Kurazukuri ซึง่เป็นเสน้ทีค่นนยิมเดนิเทีย่วชมตกึรามบา้นชอ่งและสถาปัตยกรรมของเมอืงนี ้ใน

สมัยกอ่นเนือ่งจากเมอืงคาวาโกเอะเจรญิรุง่เรือ่งทางดา้นการคา้ขายเป็นอยา่งมากเปรยีบไดก้บัโตเกยีว

ในปัจจุบันเลยทเีดยีว พ่อคา้แม่คา้จงึร ่ารวยและมกีารสรา้งอาคารต่างๆขึน้เรื่อยๆ บางอาคารก็มอีายุ

เกา่แกแ่ละยังคงความดัง้เดมิมาจนถงึปัจจุบันก็ม ีจากนัน้ใหท้า่น อสิระชอ้ปป้ิงเลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืง 

ณ ตรอกลูกกวาด (Candy Alley) เป็นเสน้ชอ้ปป้ิง ทีร่า้นคา้สว่นใหญจ่ะขายขนมพืน้เมอืงเชน่ เคก้ 

และ ขนมหวาน จงึเป็นทีม่าของชือ่ตรอกลกูกวาดหรอืตรอกขนมน่ันเอง นอกจากนี้ยังมขีายคารนิโดะ 

(karinto) คุก้กีพ้ืน้เมอืงญีปุ่่ น, ไอศกรมี, ขนมทีท่ าจากถั่วแดงและมันหวาน และยังมขีองเล็กชิน้เล็กๆ

และของฝากตา่งๆ ใหเ้ลอืกชอ้ปกนัอยา่งจใุจ  

เทีย่ง อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

น าท่านเดนิทางสู่ สวนฮทิสจึยิามะ (Hitsujiyama Park) เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่มีทุ่งดอกชบิะ

ซากรุะ (Shiba Sakura) หรอืทีรู่จั้กกนัในนามดอกพงิคม์อส (Pink Moss) ปลกูไวอ้ยา่งสวยงาม

กว่า 400,000 ตน้บนพื้นที ่17,600 ตร.ม. สวนแห่งนี้ตัง้อยู่ทีเ่มอืงจจิบิุ (Chichibu) จงัหวดัไซตา

มะ (Saitama) และดา้นในสวนมีลักษณะเป็นภูเขาที่มชีือ่ว่าชบิะซากุระ ฮลิล ์(Shibazakura Hill) 

สามารถชมววิเมืองจจิบิุ ไดท้ัง้เมืองจากจุดนี้ โดยทุ่งพงิคม์อสจะบานออกดอกสะพรั่งเต็มที่ตัง้แต่

กลางเดอืนเมษายน-ตน้เดอืนพฤษภาคมของทกุปี (ส าหรบัปีนี ้Hitsujiyama Park Shibazakura 

Hill 2019 จดัขึน้ระหวา่ง Apr 12, 2019 - May 5, 2019)  

จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิง ณ มติซุย เอา้ทเ์ลต ปารค์ อริุมะ (MITSUI OUTLET PARK IRUMA) 

เป็นเอา้ท์เลตที่อยู่ในเมืองอริุมะ จังหวัดไซตามะหนึ่งในเอา้ท์เล็ตที่อยู่ใกลโ้ตเกียวที่สุด ภายใน

ประกอบดว้ยสนิคา้แบรนดด์ังท่ัวไปที่เราคุน้เคยเป็นอย่างดี อกีทัง้ยังมี Select Shop ทีข่ ึน้ชือ่ในหมู่



 

 

วัยรุ่นอกีดว้ย  มรีา้นคา้ทัง้หมด 204 รา้น ประกอบดว้ยรา้นคา้ 181 รา้น, รา้นอาหาร 6 รา้น, ฟู้ดคอรท์ 

11 รา้น และอืน่ๆ อกี 6 รา้น ในชว่งวันเสาร-์อาทติยจ์ะมผีูค้นจากบรเิวณใกลเ้คยีงเขา้มา เป็นเอา้ทเ์ล็ต

ชือ่ดังที่มีผูค้นจากทัง้ในและนอกจังหวัดไซตามะเขา้มาแวะเวียนซือ้ของเป็นจ านวนมาก อสิระให ้

ทา่นชอ้ปป้ิงเลอืกซือ้สนิคา้และรับประทา่นอาหารตามอัธยาศัย น าทา่นเดนิทางสูน่ารติะ ชอ้ปป้ิงกนัตอ่ 

ณ ออิอน มอลล ์(Aeon Narita Mall) หา้งสรรพสนิคา้ที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาต ิ

เนื่องจากตัง้อยู่ใกลก้ับสนามบนินานาชาตนิารติะ ภายในตกแต่งในรูปแบบทีท่ันสมัยสไตลญ์ี่ปุ่ น มี

รา้นคา้ทีห่ลากหลายมากกว่า 150 รา้นจ าหน่ายสนิคา้แฟชั่น อาหารสดใหม่ และอปุกรณ์ภายในบา้น 

นอกจากนีย้ังมรีา้นเสือ้ผา้แฟชัน่มากมาย เชน่ MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, Capcom games 

arcade และซปุเปอรม์ารเ์กตขนาดใหญ่ เป็นตน้ จนกระท่ังไดเ้วลาอันสมควรน าท่านเดนิทางกลับสู่

โรงแรม 

ค า่         อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั  Narita Hedistar Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีห่า้  สนามบนินารติะ – สนามบนิดอนเมอืง  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

09.15 น.   ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี เอ็กซ ์เทีย่วบนิที ่XJ601 

13.45 น.     เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

**สายการบนิมบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง** 

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

ส าหรบัลกูคา้ทา่นทีไ่มเ่อาต ัว๋เครือ่งบนิ  หกัคา่ต ัว๋ออก 7,000 บาท จากราคาทวัร ์

 
 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 



 

 

 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 

การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วญีปุ่่ น ตาม

กฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบั

จะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ๆ เป็นหลกั จงึขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามนั  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

 โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  



 

 

 คา่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์น

หอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนื่องจากทางญีปุ่่ นไดป้ระกาศ

ยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศใหย้ืน่วซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิม่ 2,000 บาท ส าหรับการยืน่

รอ้งขอวซีา่ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน 

× คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ และหวัหนา้ทวัรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3 % 
 

เดนิทางขึน้ต ่า 34 ทา่น หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดีที่จะช าระ

คา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลื่อนการเดนิทางไปในวันอืน่ต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่านทราบ

ลว่งหนา้  
 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 มดัจ าทา่นละ 15,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ท าการจองก่อนวัน

เดนิทางภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

 หากไมช่ าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

 หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆ

ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทาง

แฟกซ ์

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ ือ่พรอ้ม

ยนืยนัว่าตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไม่สง่

ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนั

เกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกุล และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิ

ท ัง้ส ิน้ 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึ้นไป และเหลอืหนา้กระดาษ

อยา่งต า่ 2 หนา้หากไมม่ั่นใจโปรดสอบถาม 

เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนั ไดเ้งนิคนืท ัง้หมด 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 29-15 วนั ไดเ้งนิคนื 70 เปอรเ์ซ็นของคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 ยกเลกิหลงั 14 วนั ไมไ่ดค้า่ทวัรค์นื  

 กรุป๊ทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิ หรอืกรุป๊ท ีม่กีารการนัตคีา่มดัจ า
ทีพ่กัโดยตรง หรอืโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิ 
พเิศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสทิธิ ์ไม่มกีารคนืเงนิทุกกรณี ท ัง้มดัจ า 
หรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมด เนือ่งจากคา่ต ัว๋เป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนิน ัน้ๆ 



 

 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 
วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้
เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1. ตัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2. สิง่ทีย่นืยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด 
บตัรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพ านักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วนั 

4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวตักิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และ
ไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
 

หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจ

ตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุ
งาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้ับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั ้งหนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอด
บหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และ
ไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการ
เดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่ ้
เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของ
ทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง 
เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใิน
การจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่คา่ใชจ้า่ยเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลา
ในการท่องเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา 
ซึง่อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน ้าดืม่ท่านวันละ 1ขวด ต่อคนต่อวันเริม่ในวันที่ 2 ของการเดนิทาง ถงึวันที ่3 ของการเดนิทาง รวมจ านวน 2 
ขวด 

15. การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัว่โมง ในวันนัน้ๆ มอิาจ
เพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวัน
เดนิทางนัน้ๆเป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 



 

 

ใบจองทวัร ์ / BOOKING FORM 

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

ชือ่ผูต้ดิตอ่ (ผูจ้อง) .................................................................. โทร...................................................... 

จ านวนผูเ้ดนิทางทัง้หมด.................คน   (ผูใ้หญ.่...............ทา่น / เด็กอายตุ า่กวา่ 12 ปี..............ทา่น) 

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

 
รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชือ่ไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 

หมายเหต ุ กรณุาแจง้ความประสงคอ์ืน่ตามทีท่า่นตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร   ไมท่านเนือ้วัว  ไมท่านเนือ้หม ู  ไมท่านสตัวปี์ก  ทานมังสาวริัต 

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

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

 
 

ขา้พเจา้รบัทราบเงือ่นไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 
 

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

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

ล า ด ั
บ ชือ่-นามสกลุ (ภาษาไทย) ชือ่-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ (ว/ด/ป) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    


