
TOKYO FUJI 5D3N 
ซุปตาร ์เซเลบรติ ี- (คาวาอี1 เดส) 
กาํหนดการเดนิทางมถินุายน-ตลุาคม 2561 

=  
โดยสายการบนิ  AIR ASIA X (XJ) 

เพลดิเพลนิกบัทุง่ดอกไม ้หลากหลายชนดิ ณ สวนฮานาโนะ มโิยโกะ 
ชมภเูขาไฟฟจู ิสญัลกัษณข์องประเทศญีPปุ่ น 

วดัอาซากสุะ ผา่นชมโตเกยีวสกายทร ีชอ้ปปิ- งชนิจกู ุและออิอน มอลล ์
อาบนํ-าแรธ่รรมชาต ิFREE WIFI ON BUS 
มนํี -าดืPมบรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 



** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนืPองจากเป็นราคาพเิศษ / Infant เด็กอายตุํPากวา่ 2 ปี ราคา 7,900  บาท** 
 ราคานี-ไมร่วมคา่ทปิไกดท์า่นละ 1,000 บาท/ทรปิ** 

วนัแรก      กรงุเทพฯ   สนามบนิดอนเมอืง – สนามบนินารติะ ประเทศญีPปุ่ น 
07.30 น. พรอ้มกนัที+ สนามบนินานาชาตดิอนเมือง ชั -น 3 อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอร ์สาย

การบนิ AIR ASIA X เจา้หนา้ที+ของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกในการเชค็
อนิ 

สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครื+อง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ที+นั+ง จัดที+นั+งแบบ 3-3-3  (นํา้
หนักกระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซื-อนํ-าหนักเพิ+ม ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย)  

บรกิารอาหารและเครืPองดืPมบนเครืPอง 

11.05 น. เหริฟ้าสู ่เมอืงนารติะ ประเทศญี+ปุ่ น โดยเที+ยวบนิที+ XJ606 

19.25 น.   ถงึ เมอืงนารติะ ประเทศญีPปุ่ น หลงัจากผา่นขั -นตอนศลุกากรแล ้ วนําทา่นเดนิทางสูท่ี+พัก (เวลาทีP
ญีPปุ่ น เร็วกวา่เมอืงไทย 2 ช ัPวโมง กรณุาปรบันาฬกิาของทา่นเพืPอความสะดวกในการนดั
หมายเวลา) ***สาํคญัมาก!! ประเทศญีPปุ่ นไมอ่นญุาตใหนํ้าอาหารสด จาํพวก เนื-อสตัว ์พชื 
ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั*** 

คํPา         อสิระรบัประทานอาหารคํPาตามอธัยาศยั  

ทีPพกั   NARITA HEDISTAR HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

วนัทีPสอง   วดัอาซากสุะ - โตเกยีวสกายทร ี(ถา่ยรปู) – เทศกาลสมนุไพรและทุง่ดอกลาเวนเดอร ์  -  แช่
นํ -าแรอ่อนเซ็น 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (1)  

จากนั-นนําทา่นเดนิทางสูเ่มอืง เมอืงโตเกยีว นําทา่นนมสัการเจา้แมก่วนอมิทองคํา ณ วดัอาซากสุะ 
วดัที+ไดช้ื+อวา่เป็นวดัที+มคีวามศกัดิTสทิธิT และไดรั้บความเคารพนับถอืมากที+สดุแหง่หนึ+งในกรงุโตเกยีว 
ภายในประดษิฐานองคเ์จา้แมก่วนอมิทองคําที+ศกัดิTสทิธิT ขนาด 5.5 เซนตเิมตร ซึ+งมกัจะมผีูค้นมาก
ราบไหวข้อพรเพื+อความเป็นสริมิงคลตลอดทั -งปี ประกอบกบัภายในวดัยงัเป็นที+ตั -งของโคมไฟยกัษ์ที+มี
ขนาดใหญท่ี+สดุในโลกดว้ยความสงู 4.5 เมตร ซึ+งแขวนหอ้ยอยู ่ ณ ประตทูางเขา้ที+อยูด่า้นหนา้สดุ
ของวดั ที+มชีื+อวา่ “ประตฟู้าคํารณ” และถนนจากประตเูขา้สูต่วัวหิารที+ประดษิฐานเจา้แมก่วนอมิทองคํา 
มชีื+อวา่ ถนนนากามเิซะ ซึ+งเป็นที+ ตั -งของรา้นคา้ขายของที+ระลกึพื-นเมอืงตา่งๆ มากมาย อาท ิ ขนม
นานาชนดิ ของเลน่ รองเทา้ พวงกญุแจที+ระลกึ ฯลฯ ใหท้กุทา่นไดเ้ลอืกซื-อเป็นของฝากของที+ระลกึ
อสิระ และทา่นสามารถเดนิไปถา่ยรปูคูก่บัหอคอยที+สงูที+สดุในโลก แลนดม์ารก์แหง่ใหมข่องกรงุ
โตเกยีว ณ รมิแมนํ่-าสมุิ ดะ หอคอยโตเกยีวสกาย ทรี  (Tokyo Sky tree) (ไมร่วมคา่ขึ-น
หอคอย) หอสง่สั ญญาณโทรคมนาคมที+สงูที+สดุในโลก เปิดให ้ บรกิารเมื+อ  วนัที+ 22 พฤษภาคม  
2555 โดยหอนี-มคีวามสงู 634 เมตร สามารถทําลายสถติคิวามสงูของหอกวางตุง้ ในมณฑลกวา่งโจว 



ซึ+งมคีวามสงู 600 เมตร และหอซเีอ็น ทาวเวอร ์ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มคีวามสงู 553 เมตร 
ทวิทัศน์ของ หอคอยโตเกยีวสกายทร ี ที+บรรจุเทคโนโลยแีนวหนา้สุดสามารถมองเห็นไดจ้าก
ละแวกวดัอาซะกซุา่ที+เต็มไปดว้ยกลิ+นอายแบบเมอืงเกา่ของเอะโดะ 

เทีPยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (2) 

จากนั-นนําทา่นเดนิทางสู ่สวนดอกไมฮ้านะโนะมยิาโกะ (Hananomiyako Flower Park) สวน
ดอกไมท้ี+เรียกไดว้่างดงามที+สุดแห่งหนึ+งในบรเิวณๆ ภูเขาไฟฟูจ ิ สวนดอกไมข้นาดใหญ่ใกลก้ับ
ทะเลสาบยามานะกะและภเูขาไฟฟจู ิมพีื-นที+ถงึ 300,000 ตารางเมตร หรอืประมาณ 87.5 ไร ่มดีอกไม ้
หลายพันธุ ์ที+ปลกูไวใ้หนั้กทอ่งเที+ยวไดเ้ดนิทางมาชมตลอดทั -งปี ภายในสวนนอกจากทุง่กวา้งแลว้นั-น
ยังมดีอกไมท้ี+ถกูปลกูไวใ้นโดมขนาดใหญ ่ เพื+อที+วา่หากวันใดที+มฝีนตก ยังสามารถสมัผัสความงาม
ของดอกไมใ้นรม่ได ้ ไฮไลท!์!! นํ -าตกเมยีวจนิ นํ-าตกสงู 10 เมตร ยาว 800 เมตร ภายในสวน 
บรเิวณรอบๆ นํ-าตกยังมกีังหันและ มุมถ่ายรูปใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับการเก็บภาพประทับใจตาม
อธัยาศยั  ทา่นสามารถเขา้ชมดอกไมไ้ดต้ั -งแตฤ่ดใูบไมผ้ลจินถงึฤดใูบไมร้ว่ง ทางสวนมตีารางบอกชว่ง
เวลาดอกไมบ้าน ว่าช่วงไหนมีดอกไมอ้ะไรใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับสสีันของดอกไมน้านาพันธุ ์
(ปลายเดอืนเมษายน-กลางเดอืนพฤษภาคม : ดอกทวิลปิ, เดอืนมถิุนายน-กลางเดอืน
กรกฎาคม : ดอกป๊อปปี- ,แคลฟิอรเ์นยีป๊อปปี- , เดอืนกรกฏาคม-เดอืนกนัยายน : ดอก
บานชืPน,ดอกคอสมอส และดอกทานตะวนั เป็นตน้) 

�  

คํPา  บรกิารอาหารคํPา ณ ภตัตาคาร ของโรงแรม (3) 
ทีPพกั FUJISAN HOTEL RESORT หรอืระดบัเดยีวกนั   

จากน ั-นใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการ แชนํ่ -าแรอ่อนเซ็นธรรมชาต ิเชืPอวา่ถา้ไดแ้ชนํ่ -าแรแ่ลว้ จะ
ทาํใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขี ึ-น 

วนัทีPสาม   ภเูขาไฟฟจูชิ ั-น 5 (ขึ-นอยูก่บัสภาพอากาศ) – พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว – หมูบ่า้นโอชโินะฮกั
ไก - โตเกยีว – ชอ้ปปิ- งชนิจกุ ุ– เมอืงนารติะ – ถนนโอเมะโตะซงัโดะ - วดันารติะ 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

นําทา่นเดนิทางสู ่ภเูขาไฟฟจู ิที+มคีวามสงูเหนอืจากระดบันํ-าทะเล 3,776 เมตร ภเูขาที+มชี ื+อเสยีงเป็น
ที+รูจั้กไปทั+วโลกในเรื+องความสวยงามที+ธรรมชาตไิดม้อบมาใหอ้ยา่งลงตวั และยงัถอืวา่เป็นสญัลกัษณ์
หนึ+งของประเทศญี+ปุ่ น ทั -งยังเป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเที+ยวต่างชาตทิี+มาเยอืนญี+ปุ่ นตลอดทุก
ฤดกูาล นําทา่นขึ-นสูช่ ั-นทีP 5 ของภเูขาไฟฟจู ิ (ขอสงวนสทิธิไ̀มข่ ึ-น ในกรณีทีPอากาศไมเ่อื-อ
อาํนวย หรอื ทางขึ-นปิด) ที+ทกุทา่นจะไดเ้ห็นถงึความสวยงามของตัวภเูขาและววิโดยรอบของ
ภเูขาไฟฟจู ิ และสมัผัสกบัความหนาวเย็น ใหท้กุทา่นไดถ้า่ยภาพความประทบัใจเกบ็ไว ้ และเลอืกซื-อ
สนิคา้ของที+ระลกึซึ+งเป็นสญัลกัษณร์ปูภเูขาไฟฟจูใินหลากหลายบรรยากาศไดอ้กีดว้ย จากนั-นนําทา่น
ไปสมัผัสประสบการณ์แปลกใหมท่ี+ พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว (Experience Earthquake) ที+



จําลองเรื+องราวของภเูขาไฟฟจู ิ และทา่นจะไดส้มัผัสกบับรรยากาศของการจําลองเหตกุารณเ์รื+องราว
ตา่งๆ เกี+ยวกบัแผน่ดนิไหวที+เกดิขึ-นในประเทศญี+ปุ่ น 

 

เทีPยง  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

จากนั-นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นโอชโินะฮกัไก (Oshino Hakkai) ในชว่งฤดใูบไมเ้ปลี+ยนสเีป็นจดุทอ่ง
เที+ยวสําคญัอกีสถานที+หนึ+ง โดยมวีวิภเูขาไฟฟจูสิขีาวตดักบัพื-นหลงัสฟ้ีา และใบไมเ้ปลี+ยนส ีสเีหลอืง 
แดง สม้ เป็นภาพที+สวยงามมาก โอชโินะฮกัไกเป็นหมูบ่า้นเล็กๆ ประกอบดว้ยบอ่นํ-า 8 บอ่ในโอชโินะ 
ตั -งอยูร่ะหวา่งทะเลสาบคาวากจูโิกะ กบัทะเลสาบยามานาคาโกะ บอ่นํ-าทั -ง 8 นี-เป็นนํ-าจากหมิะที่
ละลายในชว่งฤดรูอ้น ที+ไหลมาจากทางลาดใกล ้ๆ ภเูขาไฟฟจูผิา่นหนิลาวาที+มรีพูรนุอายกุวา่ 80 ปี 
ทําใหนํ้-าใสสะอาดเป็นพเิศษ นอกจากนี-ยงัมรีา้นอาหาร รา้นจําหน่ายของที+ระลกึ และซุม้รอบๆบอ่ ที่
ขายทั -งผัก ขนมหวาน ผักดอง งานฝีมอื และผลติภณัฑท์อ้งถิ+นอื+นๆ อสิระใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบั
การถ่ายรูปและซื-อของที+ระลกึตามอัธยาศัยและจากนั-นใหท้่านไดอ้สิระเลือกซื-อของที+ระลกึตาม
อัธยาศัย เดนิทางกลับสู ่ กรงุโตเกยีว จากนั-นนํา ทา่นสู ่ ยา่นชอ้ปปิ- งชนิจกุ ุ ใหท้า่นอสิระและ
เพลดิเพลนิกบัการชอ้ปปิ-งสนิคา้มากมายและ เครื+องใช ้ ไฟฟ้า กลอ้งถา่ยรปูดจิติอล นาฬกิา เครื+อง
เลน่เกมส ์ หรอืสนิคา้ที+จะเอาใจคณุผูห้ญงิดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เสื-อผา้ แบรนดเ์นม เสื-อผา้แฟชั+น
สําหรับวยัรุน่ เครื+องสําอางยี+หอ้ดงัของญี+ปุ่ นไมว่า่จะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และ
อื+นๆ อกีมากมาย เดนิทางไปยงัเมอืงนารติะ ตั -งอยูไ่มไ่กล จาก กรงุโตเกยีว เป็นสถานที+ตั -งสนามบนิ
นานาชาตนิารติะ ประเทศญี+ปุ่ น สถานที+ทอ่งเที+ยวสําคญั คอื วดันารติะซงั ชนิโชจ ิ (Naritasan 
Shinshoji Temple) เป็นวดัพทุธเกา่แก ่ขนาดใหญ ่ที+มชีื+อเสยีงมากของเมอืงนารติะ สรา้งขึ-นในปี 
ภายในวดัมอีาคารที+หลากหลายตั -งอยูใ่นบรเิวณที+กวา้งขวาง เชน่ หอ้งโถงหลกั เจดยี ์ 3 ชั -นสไตล ์
Tahoto มชีื+อว่ า Great Pagoda of Peace นอกจากนี-ยงัมสีวนญี+ปุ่ น และสวนยโุรปอกีดว้ย ระหวา่ง
ทางมาวดันารติะซงัคอื ถนนชอ้ปปิ- งโอโมเตะซงัโดะ (Omotesando street) ระยะทางประมาณ 
1 กโิลเมตร จาสถานรีถไฟ เต็มไปดว้ยรา้นคา้ตา่งๆ เชน่ รา้นจําหน่ายสนิคา้งานฝีมอืดั -งเดมิ รา้นอาหาร 
และรา้นของที+ระลกึ ซึ+งเปิดบรกิารใหแ้กนั่กทอ่งเที+ยวมานานหลายศตวรรษ อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซื-อ
สนิคา้และรับประทานอาหารตามอธัยาศยั 

คํPา         อสิระรบัประทานอาหารคํPาตามอธัยาศยั 

ทีPพกั NARITA HEDISTAR HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

วนัทีPส ีP  อสิระตามอธัยาศยั ณ นารติะ – สนามบนินารติะ 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

   อสิระใหท้า่นเทีPยวตามอธัยาศยั โดยทา่นสามารถ เดนิทางไปยงั สถานทีPทอ่งเทีPยว

ใกล้ๆ  ดว้ยตวัทา่นเอง (ไมม่รีถบสับรกิาร) เชน่ 



• ออิอนมอลล ์ (Aeon Narita Mall) เป็นหา้งสรรพสนิคา้ที+นยิมในหมูนั่กทอ่งเที+ยวชาวตา่ง
ชาต ิ เนื+องจากตั -งอยูใ่กลก้ับสนามบนินานาชาตนิารติะ ภายในตกแตง่ในรูปแบบที+ทันสมัย
สไตลญ์ี+ปุ่ น มรีา้นคา้ที+หลากหลายมากกวา่ 150 รา้นจําหน่ายสนิคา้แฟชั+น อาหารสดใหม ่และ
อปุกรณภ์ายในบา้น นอกจากนี-ยงัมรีา้นเสื-อผา้แฟชั+นมากมาย เชน่ MUJI, 100 yen shop, 
Sanrio store, Capcom games arcade และซปุเปอรม์าร์เกตขนาดใหญ ่เป็นตน้ ซึ+งบางรา้น
ไมต่อ้งเสยีภาษีสนิคา้สําหรับนักทอ่งเที+ยวชาวตา่งชาต ิ สว่นรา้นอาหารก็มใีหเ้ลอืกมากมาย
จําหน่ายอาหารหลายประเภท รา้นกาแฟ และศนูยอ์าหาร ถดัไปจากหา้งสรรพสนิคา้ยงัมโีรง
ภาพยนตร ์Humax Cinema เปิดใหบ้รกิาร 

• วดันารติะซงั ชนิโชจ ิ(Naritasan Shinshoji Temple) เป็นวดัพทุธเก่าแก ่ขนาดใหญ ่
ที+มชีื+อเสยีงมากของเมอืงนารติะ สรา้งขึ-นในปี 940 ตั -งอยูไ่มไ่กลจากสนามบนินานาชาตนิาริ
ตะ ภายในวดัมอีาคารที+หลากหลายตั -งอยูใ่นบรเิวณที+กวา้งขวาง เชน่ หอ้งโถงหลกั เจดยี ์ 3 
ชั -นสไตล ์Tahoto มชีื+อวา่ Great Pagoda of Peace นอกจากนี-ยังมสีวนญี+ปุ่ น และสวนยโุรป
อกีดว้ย  

 ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินารติะ (ไกดนั์ดเจอที+โรงแรม) 

อสิระรบัประทานอาหารเทีPยงและอาหารคํPาตามอธัยาศยั 

20.40 น.   ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี เอ็กซ ์เทีPยวบนิทีP XJ607  

 **บรกิารอาหารและเครืPองดืPมบนเครืPอง** 

วนัทีPหา้  สนามบนิ ดอนเมอืง 

01.20 น.     เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

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

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษัิทฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ทั -งนี-เพื+อประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

บรษัิทขอสงวนสทิธิT :  รายการทวัรส์ามารถเปลี+ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื+องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, 
สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบสันําเที+ยวญี+ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี+ปุ่ น 
สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ชั+วโมง มอิาจเพิ+มเวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม 
ทั -งนี-ข ึ-นอยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางนั-นๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิTในการปรับเปลี+ยนเวลาทอ่งเที+ยวตามสถาน
ที+ในโปรแกรมการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารรวม 

สาํหรบัลกูคา้ทา่นทีPไมเ่อาต ัbวเครืPองบนิ  หกัคา่ต ัbวออก 5,000 บาท จากราคาทวัร ์



✓ คา่ตัว̀เครื+องบนิไป-กลบัตามรายการที+ระบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีนํ-ามนั  
✓ คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
✓ โรงแรมที+พักตามที+ระบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
✓ คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานที+ตา่งๆ ตามรายการที+ระบ ุ   
✓ คา่อาหาร ตามรายการที+ระบ ุ  
✓ คา่เบี-ยประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเที+ยว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื+อนไขตามกรรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนี-ไมร่วม 
× คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่อาหาร เครื+องดื+ม คา่ซกัรดี คา่มนิิ
บารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ที+มไิดร้ะบใุนรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญี+ปุ่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายื+นรอ้งขอวซีา่อกีครั -ง (เนื+องจากทางญี+ปุ่ นได ้
ประกาศยกเวน้การยื+นวซีา่เขา้ประเทศญี+ปุ่ นใหก้บัคนไทยสําหรับผูท้ี+ประสงคพํ์านักระยะสั -นในประเทศญี+ปุ่ นไม่
เกนิ 15 วนั) 

× หากในภายหลงัทางรัฐบาลญี+ปุ่ นประกาศใหย้ื+นวซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจา่ยเพิ+ม 2,000 บาท สําหรับการ
ยื+นรอ้งขอวซีา่ 

× คา่ธรรมเนยีมในกรณีที+กระเป๋าสมัภาระที+มนํี-าหนักเกนิกวา่ที+สายการบนินั-นๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาด
มาตรฐาน 

× คา่ภาษีนํ-ามนั ที+สายการบนิเรยีกเกบ็เพิ+ม ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว̀เครื+องบนิไปแลว้ 
× คา่มคัคเุทศกท์อ้งถิ+น และหวัหนา้ทวัรอํ์านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,000 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของ
ทา่น 

× ภาษีมลูคา่เพิ+ม 7 % และภาษีหกั ณ ที+จา่ย 3 % 

เดนิทางขึ-นตํPา 34 ทา่น หากตํ+ากวา่กําหนด กรุป๊จะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดี ที+จะชาํระคา่
บรกิารเพิ+มเพื+อใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีี+จะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิท
ขอสงวนสทิธิTในการงดออกเดนิทางและเลื+อนการเดนิทางไปในวันอื+นตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่ง
หนา้  

เง ืPอนไขการจอง และ การชําระเงนิ  : 

★ มดัจาํทา่นละ 15,000 บาท ภายหลงัจากที+ทา่นสง่เอกสารการจอง 3 วนั  กรณีลกูคา้ทําการจองกอ่นวนัเดนิ
ทางภายใน 20 วนั ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิTในการเกบ็คา่ทวัรเ์ต็มจํานวน  

★ สว่นที+เหลอื ชาํระกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั 
• หากไมช่าํระมดัจําตามที+กําหนด ขออนุญาตตดัที+นั+งใหล้กูคา้ทา่นอื+นที+รออยู ่
• หากชาํระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัโิดยไมม่เีงื+อนไข 
• เมื+อท่านชาํระเงนิไม่ว่าจะทั -งหมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดย้อมรับเงื+อนไขและขอ้ตกลง
ตา่งๆที+ไดร้ะบไุวท้ั -งหมดนี-แลว้ 

• หากชําระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สาํเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุืPอพนกังานขายมาทาง
แฟกซ ์

• สง่รายชืPอสาํรองทีPน ัPง ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ืPอพรอ้ม
ยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีPยวทรปิใด, วนัทีPใด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่
สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ̀มร่ ับผดิชอบคา่เสยีหายอนั
เกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชืPอ-นามสกลุ และอืPนๆ เพืPอใชใ้นการจองต ัbวเครืPองบนิท ั-ง
ส ิ-น 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วั นเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึ-นไป และเหลอืหนา้กระดาษ
อยา่งตํ+า 2 หนา้หากไมม่ั+นใจโปรดสอบถาม 



เง ืPอนไขยกเลกิการจอง : 

เนื+องจากเป็นราคาตัว̀เครื+องบนิโปรโมชั+น เมื+อจองทวัรช์าํระเงนิคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลื+อน ขอคนืเงนิ 
ไดท้กุกรณี และกรณีที+กองตรวจคนเขา้เมอืงทั -งกรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้
ประเทศที+ระบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิTที+จะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทั -งสิ-น รวมถงึ เมื+อทา่นออก
เดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ+ง หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิT 
ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั -งสิ-น 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี+ปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ี+ประสงคจ์ะพํานักระยะสั -นในประเทศญี+ปุ่ นไมเ่กนิ 15 วนั ไม่
วา่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พื+อการทอ่งเที+ยว เยี+ยมญาต ิ หรอืธรุกจิ จะตอ้งยื+นเอกสารในขั -นตอนการตรวจเขา้เมอืง เพื+อ
ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี+ปุ่ น* ดงัตอ่ไปนี- 

1. ตัว̀เครื+องบนิขาออกจากประเทศญี+ปุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
2. สิ+งที+ยนืยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายที+อาจเกดิขึ-นในระหว่างที+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 (สําหรับกรณีการเขา้ประเทศญี+ปุ่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมตํ่+ากวา่ 6 เดอืน  
2. กจิกรรมใดๆ ที+จะกระทําในประเทศญี+ปุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิ+งที+ขัดตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบัตกิารพํานัก
ระยะสั -น 

3. ในขั -นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วนั 
4. เป็นผูท้ี+ไม่มีประวัตกิารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี+ปุ่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้
ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิี+จะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

หมายเหต ุ : กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ั-งหมดกอ่นทาํการจอง เพืPอความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั
ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท̀ ีPจะเลืPอนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึ-นในกรณีทีPมผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 
ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิTการเกบ็คา่นํ-ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ+ม หากสายการบนิมกีารปรับขึ-นกอ่นวนัเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิTในการเปลี+ยนเที+ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื+องจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั -งสิ-น หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การ
นัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนําสิ+งของผดิกฎหมาย ซึ+งอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบ
รษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั -งสิ-น หากเกดิสิ+งของสญูหาย อนัเนื+องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจาก
การโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเที+ยวเอง  

6. เมื+อทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ั -งหมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื+อนไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทั -งหมด  

7. รายการนี-เป็นเพยีงขอ้เสนอที+ตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯ อกีครั -งหนึ+ง หลงัจากไดสํ้ารองโรงแรมที+พักในตา่ง
ประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึ+งอาจจะปรับเปลี+ยนตามที+ระบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรื+องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุป๊ที+เขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูสู้ บบหุรี+ / 
ปลอดบหุรี+ได ้ โดยอาจจะขอเปลี+ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี+พัก ทั -งนี-ข ึ-นอยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของ
โรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์ กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนั
กอ่นการเดนิทาง มฉิะนั-นบรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทั -งสิ-นแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั-น 

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื+องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีที+ผู ้
เดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรือกรม
แรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเที+ยว อนัเนื+องมาจากการกระทําที+สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ี
เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื+น ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวน
สทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดี+ยว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิ+ม  



13. สภาพการจลาจรในชว่งวนัเดนิทางตรงกบัวนัหยดุเทศกาลของญี+ปุ่ น หรอื วนัเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําให ้
เวลาในการทอ่งเที+ยวและ ชอ้ปปิ-งแตล่ะสถานที+นอ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมคัคเุทศก ์ และคนขยัรถในการ
บรหิารเวลา ซึ+งอาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครั -งที+ตอ้งเรง่รบี เพื+อใหไ้ดท้อ่งเที+ยวตามโปรแกรม 

14. บรกิารนํ-าดื+มทา่นวนัละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วนัเริ+มในวนัที+ 2 ของการเดนิทาง ถงึวนัที+ 3 ของการเดนิทาง รวมจาํนวน 
3ขวด 

15. การบรกิารของรถบสันําเที+ยวญี+ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี+ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ชั+วโมง ในวนันั-นๆ 
มอิาจเพิ+มเวลาได ้ โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทั -งนี-ข ึ-นอยูก่ับสภาพการ
จราจรในวันเดนิทางนั-นๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิTในการปรับเปลี+ยนเวลาทอ่งเที+ยวตามสถานที+ในโปรแกรมการ
เดนิทาง 


