
XJ175 NRT-NRT (นอนฟูจิ-ฟรีเดย์ พิงค์มอส) 

TOKYO FUJI FREEDAY 5D3N 
ซุปตาร ์พงิคม์อส ไฟไหม ้7 

กําหนดการเดนิทางเมษายน 2563 
 

 
โดยสายการบนิ  AIR ASIA X (XJ) 

ไฮไลท!์!! ชม ทุง่ดอกพงิมอส หรอื ชบิะซากุระ 
ขึ]นภูเขาไฟฟูจ ิสญัลกัษณ์ของประเทศญีfปุ่ น 

นมสัการขอพร ณ วดัอาซากุสะ  และแวะถา่ยรูปคู ่โตเกยีวสกายทร ี 



XJ175 NRT-NRT (นอนฟูจิ-ฟรีเดย์ พิงค์มอส) 

ชอ้ปปิ] งจุใจอาเมโยโกะ ชนิจูกุ และโอไดบะ  
อสิระครึfงวนั มเีวลาชอ้ปปิ] ง ชมิขนม ถา่ยรูปชวิๆ ตามอธัยาศยั 

อาบนํ ]าแรธ่รรมชาต ิFREE WIFI ON BUS 
มนีํ ]าดืfมบรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

+สภาพอากาศเป็นเพยีงการพยากรณ์ อาจมกีารเปลีfยนแปลงได ้ควรเช็คในใบนดัหมายอกีคร ั]ง+ 
** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนืfองจากเป็นราคาพเิศษ / Infant เด็กอายุตํfากวา่ 2 ปี ราคา 7,900  บาท** 

 ราคานี]ไมร่วมคา่ทปิไกดท์า่นละ 1,500 บาท/ทรปิ** 
 

วนัแรก      กรุงเทพ   สนามบนิดอนเมอืง – สนามบนินารติะ ประเทศญีfปุ่น 

07.30 น. พรอ้มกันที, สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ชั .น 3 อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคานเ์ตอร ์สาย
การบนิ AIR ASIA X เจา้หนา้ที,ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกในการ
เช็คอนิ 

สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครื,อง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ที,นั,ง จัดที,นั,งแบบ 3-3-3  
(นํ.าหนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน หากตอ้งการซื.อนํ.าหนักเพิ,ม ตอ้งเสยีค่าใชจ้่าย) 

บรกิารอาหารและเครืfองดืfมบนเครืfอง 

 
10.45 น. เหริฟ้าสู ่เมอืงนารติะ ประเทศญี,ปุ่ น โดยเที,ยวบนิที, XJ606 
19.40 น.   ถงึ เมอืงนารติะ ประเทศญีfปุ่น หลังจากผ่านขั.นตอนศุลกากรแลว้นําท่านเดนิทางสู่ที,พัก (เวลาทีf

ญีfปุ่น เร็วกวา่เมอืงไทย 2 ช ัfวโมง กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพื,อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) 
***สําคญัมาก!! ประเทศญีfปุ่นไม่อนุญาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก เนื]อสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้
เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั*** 

คํfา         อสิระรบัประทานอาหารคํfาตามอธัยาศยั  
ทีfพกั   NARITA MARROAD HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีfยว อุณหภูม ิ  

16-20 เมษายน 2563 20,888.- 7,900.- 10°C - 16°C  

17-21 เมษายน 2563 22,888.- 7,900.- 10°C - 16°C  

18-22 เมษายน 2563 21,888.- 7,900.- 10°C - 16°C  

19-23 เมษายน 2563 21,888.- 7,900.- 11°C - 20°C  

20-24 เมษายน 2563 21,888.- 7,900.- 11°C - 20°C  

22-26 เมษายน 2563 20,888.- 7,900.- 11°C - 20°C  

24-28 เมษายน 2563 20,888.- 7,900.- 12°C - 21°C  



XJ175 NRT-NRT (นอนฟูจิ-ฟรีเดย์ พิงค์มอส) 
วนัทีfสอง นารติะ - โตเกยีว - วดัอาซากุสะ – โตเกยีวสกายทร ี(ถา่ยรูป) - หมูบ่า้นโอชโินะฮกัไก -  โก

เท็มบะ แฟคทอรีf เอา้ทเ์ลท - แช่ออนเซ็นธรรมชาต ิ 

 เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (1)  
จากนั.นนําท่านเดนิทางสู่เมอืง เมอืงโตเกยีว นําท่านนมัสการเจา้แม่กวนอมิทองคํา ณ วดัอาซากุสะ 
(Asakusa Temple) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.20 ชั,วโมง) วัดที,ไดช้ื,อว่าเป็นวัดที,มีความ
ศักดิgสทิธิg และไดร้ับความเคารพนับถอืมากที,สดุแห่งหนึ,งในกรุงโตเกยีว ภายในประดษิฐานองคเ์จา้แม่
กวนอมิทองคําที,ศักดิgสทิธิg ขนาด 5.5 เซนตเิมตร ซึ,งมักจะมีผูค้นมากราบไหวข้อพรเพื,อความเป็นสริิ
มงคลตลอดทั .งปี ประกอบกับภายในวัดยังเป็นที,ตั .งของโคมไฟยักษ์ที,มีขนาดใหญ่ที,สุดในโลกดว้ย
ความสงู 4.5 เมตร ซึ,งแขวนหอ้ยอยู่ ณ ประตูทางเขา้ที,อยู่ดา้นหนา้สดุของวัด ที,มชีื,อว่า  ประตูฟ้าคํา
รณ และถนนจากประตูเขา้สูตั่ววหิารที,ประดษิฐานเจา้แม่กวนอมิทองคํา มชีื,อว่า ถนนนากามเิซะ ซึ,ง
เป็นที,ตั .งของรา้นคา้ขายของที,ระลกึพื.นเมืองต่างๆ มากมาย อาท ิขนมนานาชนิด ของเล่น รองเทา้ 
พวงกญุแจที,ระลกึ ฯลฯ ใหทุ้กท่านไดเ้ลอืกซื.อเป็นของฝากของที,ระลกึอสิระ และท่านสามารถเดนิไป
ถ่ายรูปคู่กับหอคอยที,สูงที,สุดในโลก แลนดม์ารก์แห่งใหม่ของกรุงโตเกยีว ณ รมิแม่นํ.าสุมดิะ 
หอคอยโตเกียวสกาย ทรี (Tokyo Sky tree) (ไม่รวมค่าขึ]นหอคอย) หอส่งสัญญาณ
โทรคมนาคมที,สงูที,สดุในโลก โดยหอนี.มคีวามสงู 634 เมตร  

เทีfยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (2)  

นําท่านเดนิทางสู ่หมูบ่า้นโอชโินะฮกัไก (Oshino Hakkai) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชั,วโมง)  
เป็นในช่วงฤดูใบไมเ้ปลี,ยนสเีป็นจุดท่องเที,ยวสําคัญอีกสถานที,หนึ,ง โดยมีววิภูเขาไฟฟจูสิขีาวตัดกับ
พื.นหลังสฟ้ีา และใบไมเ้ปลี,ยนส ีสเีหลอืง แดง สม้ เป็นภาพที,สวยงามมาก โอชโินะฮักไกเป็นหมู่บา้น
เล็กๆ ประกอบดว้ยบ่อนํ.า 8 บ่อในโอชโินะ ตั .งอยู่ระหว่างทะเลสาบคาวากูจโิกะ กับทะเลสาบยามา
นาคาโกะ บ่อนํ.าทั .ง 8 นี.เป็นนํ.าจากหมิะที,ละลายในช่วงฤดูรอ้น ที,ไหลมาจากทางลาดใกล ้ๆ ภูเขาไฟฟู
จผ่ิานหนิลาวาที,มีรูพรุนอายุกว่า 80 ปี ทําใหนํ้.าใสสะอาดเป็นพเิศษ นอกจากนี.ยังมีรา้นอาหาร รา้น
จําหน่ายของที,ระลึก และซุม้รอบๆบ่อ ที,ขายทั .งผัก ขนมหวาน ผักดอง งานฝีมือ และผลิตภัณฑ์
ทอ้งถิ,นอื,นๆ อสิระใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับการถ่ายรูปและซื.อของที,ระลกึตามอัธยาศัย เดนิทางสู ่โก
เท็มบะ แฟคทอรีf เอา้ทเ์ลท (Gotemba Outlet) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 50 นาท)ี ใหท้่านไดช้ ้
อปปิ. งอย่างจุใจกับสนิคา้แบรนด์เนมที,แหล่งรวมสนิคา้นําเขา้และสนิคา้แบรนด์ญี,ปุ่ นโกอินเตอร์
มากมาย เชน่ MK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY, DIFFUSIONE TESSILE 
ฯลฯ เลือกซื.อ กระเป๋าไฮไซ BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL,TUMI,GAP, ARMANY ฯลฯ เลือกดู
เครื,องประดับ และนาฬกิาหรูอย่าง TAG HEUER, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯ 
รองเทา้แฟชั,น HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ หรือเลือกซื.อสนิคา้
สําหรับคุณหนู AIGLE, BANDAI ASOBI, HAKKA KIDS และสนิคา้อื,นๆ อีกมากมาย ไดเ้วลานําท่าน
เขา้สูท่ี,พัก 

คํfา         อสิระรบัประทานอาหารคํfาตามอธัยาศยั 
ทีfพกั TOYOKO INN KAWAGUCHIKO หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั   

จากน ั]นใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการ แช่นํ ]าแรอ่อนเซ็นธรรมชาต ิเชืfอวา่ถา้ไดแ้ช่นํ ]าแรแ่ลว้ จะ
ทําใหผ้วิพรรณสวยงามและช่วยใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหติดขีึ]น 



XJ175 NRT-NRT (นอนฟูจิ-ฟรีเดย์ พิงค์มอส) 
วนัทีfสาม ภูเขาไฟฟูจ ิ- ทุ่งดอกพงิคม์อส - การเรยีนพธิชีงชาญีfปุ่น - โตเกยีว - ชอ้ปปิ] งชนิจูกุ - ชอ้ป

ปิ] งโอไดบะ – ไดเวอรซ์ติ ี]  

 เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 
 เดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจ ิ(Fuji Mountain) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.20 ชั,วโมง) ที,มีความสูง
เหนือจากระดับนํ.าทะเล 3,776 เมตร ภูเขาที,มีชื,อเสยีงเป็นที,รูจ้ักไปทั,วโลกในเรื,องความสวยงามที,
ธรรมชาติไดม้อบมาใหอ้ย่างลงตัว และยังถือว่าเป็นสัญลักษณ์หนึ,งของประเทศญี,ปุ่ น ทั .งยังเป็น
จุดมุ่งหมายของนักท่องเที,ยวต่างชาตทิี,มาเยือนญี,ปุ่ นตลอดทุกฤดูกาล นําท่านขึ]นสู่ช ั]นทีf 5 ของ
ภูเขาไฟฟจู ิ(ขอสงวนสทิธิ�ไมข่ึ]น ในกรณีทีfอากาศไมเ่อื]ออํานวย หรอื ทางขึ]นปิด) ที,ทุกท่านจะ
ไดเ้ห็นถงึความสวยงามของตัวภูเขาและววิโดยรอบของภูเขาไฟฟจู ิและสัมผัสกับความหนาวเย็น ให ้
ทุกท่านไดถ้่ายภาพความประทับใจเก็บไว ้และเลอืกซื.อสนิคา้ของที,ระลกึซึ,งเป็นสัญลักษณ์รูปภูเขาไฟ
ฟูจใินหลากหลายบรรยากาศไดอ้ีกดว้ยอสิระใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับการถ่ายรูปและซื.อของที,ระลกึ
ตามอัธยาศัย นําท่านชม ทุ่งดอกพิงค์มอส (Fuji Shibazakura Festival 2020 : Apr 11, 
2020 — May 24, 2020) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.10 ชั,วโมง) ในชว่งฤดูใบไมผ้ลดิอกไมจ้ะ
บานและหนา้ตาดูคลา้ยกับดอกซากุระ สว่นในฤดูอื,นจะมีใบสเีขยีวแทนดูคลา้ยตน้หญา้ คําว่า
ชบิะ หมายถงึตน้หญา้ ดังนั.นจงึเรียกกันว่า ชบิะซากุระ (Shibazakura) แปลว่า ซากุระ
ตน้หญา้ นําท่านเดนิชมตน้ชบิะซากุระที,มีอยู่อยู่นับแสนตน้ ปลูกอยู่บรเิวณรอบภูเขาฟูจ ิซึ,งมี
จํานวนมากที,สดุในภาคคันโต ดูเหมอืนพรมหลากส ีทั .งสขีาว สชีมพู และสแีดงซึ,งสขีองดอก
จะเขม้ขึ.นตามอายุที,ปลูก ใหท้่านไดสั้มผัสและเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย  (ดอก
พงิคม์อสจะบานหรอืไม่น ั]น ท ั]งนี]ขึ]นอยู่กบัสภาพอากาศ **ขอสงวนสทิธิ� ปรบัไปสวนดอกไม้
ฮานาโนะมโิยโกะ แทน ในกรณี ดอกพงิคม์อส ไมบ่าน) 

เทีfยง อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
จากนั.นสัมผัสวัฒนธรรมดั.งเดมิของชาวญี,ปุ่ น นั,นก็คือ การเรยีนพธิชีงชาญีfปุ่น (Sado) (ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 40 นาท)ี โดยการชงชาตามแบบญี,ปุ่ นนั.น มีขั .นตอนมากมาย เริ,มตั .งแต่การชงชา 
การรับชา และการดื,มชา ทุกขั .นตอนนั.นลว้นมพีธิ ีรายละเอยีดที,บรรจงและสวยงามเป็นอย่างมาก พธิี
ชงชานี. ไม่ใช่แค่รับชมอย่างเดียว ยังเปิดโอกาสใหท้่านไดม้ีส่วนร่วมในพธิีการชงชานี.อีกดว้ย และ
จากนั.นใหท้่านไดอ้สิระเลือกซื.อของที,ระลกึตามอัธยาศัย ชอ้ปปิ.ง ยา่นชอ้ปปิ] งชนิจุกุ (Shinjuku) 
(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.50 ชั,วโมง) ใหท้่านอสิระและเพลดิเพลนิกับการชอ้ปปิ.งสนิคา้มากมายทั .ง
เครื,องใช ้ไฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูปดจิติอล นาฬกิา เครื,องเล่นเกมส ์หรือสนิคา้ที,จะเอาใจคุณผูห้ญงิดว้ย 
กระเป๋า รองเทา้ เสื.อผา้ แบรนดเ์นม เสื.อผา้แฟชั,นสําหรับวัยรุ่น เครื,องสําอางยี,หอ้ดังของญี,ปุ่ นไม่ว่าจะ
เป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอื,นๆ อีกมากมายท่านเดินทางไป ย่านโอไดบะ 



XJ175 NRT-NRT (นอนฟูจิ-ฟรีเดย์ พิงค์มอส) 
(Odaiba) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 50 นาท)ี คือเกาะที,สรา้งขึ.นไวเ้ป็นแหล่งชอ้ปปิ.ง และแหล่ง
บันเทงิต่างๆ ในอ่าวโตเกยีว ไดร้ับการปรับปรุงใหม้ีชื,อเสยีงและเป็นที,นิยมในช่วงหลังของปี 1990 
นอกจากมสีถาปัตยกรรมที,สวยงามตั.งอยู่มากมายแลว้ แต่ก็ยังคงความเป็นธรรมชาตไิวด้ว้ยความอุดม
สมบูรณ์ของพื.นที,สเีขียว ไดเวอรซ์ติ ี] โตเกยีว พลาซ่า (Diver City Tokyo Plaza) เป็นหา้งดัง
อีกหา้งหนึ,ง ที,อยู่บนเกาะ โอไดบะ จุดเด่นของหา้งนี.ก็คือ หุ่นยนตก์นัด ั]ม ขนาดเท่าของจรงิ ซึ,งมี
ขนาดใหญ่มาก ในบรเิวณหา้ง ก็จะมรีา้นคา้สําหรับคอกันดั.ม อย่างเชน่ กนัด ั]มคาเฟ่ (Gundam Cafe) 
และถา้อยากเขา้ไปดูนทิรรศกาลกันดั.ม ก็ตอ้งไปที, กนัด ั]มฟรอนท ์(Gundam Front) ซึ,งอยู่ในบรเิวณ
หา้ง ไดรเวอรซ์ติี.  

คํfา         อสิระรบัประทานอาหารคํfาตามอธัยาศยั 
ทีfพกั  NARITA MARROAD HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

วนัทีfส ีf  อสิระทอ่งเทีfยวตามอธัยาศยั - สนามบนินารติะ 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 
***อสิระทอ่งเทีfยวเต็มวนั*** ไมม่รีถบสัใหบ้รกิาร แตม่ไีกดแ์นะนําการเดนิทางใหท้า่น 

 ท่านสามารถสอบถามขอ้มูลการเดนิทางจากไกด ์ เพื,อความสะดวกในการเดนิทาง หรอืชอ้ปปิ.งในย่าน
การคา้อันทันสมัยของมหานครโตเกยีวศูนยร์วมวัยรุ่นแหล่งชอ้บปิ.งชื,อดัง  

แนะนําสถานทีfทอ่งเทีfยวในนารติะ (ไมร่วมคา่เดนิทาง หรอืคา่ต ั�วรถไฟ) 
• วดันารติะซงั (Naritasan) เป็นวัดพุทธเก่าแก่ ขนาดใหญ่ ที,มีชื,อเสยีงมากของเมอืงนารติะ สรา้ง

ขึ.นในปี 940  
• ถนนชอ้ปปิ. ง โอโมเตะซงัโดะ นาริตะ (Omotesando Narita Street) หรือ ถนนปลาไหล 

ระยะทางประมาณ 1 กโิลเมตร จาสถานีรถไฟ เต็มไปดว้ยรา้นคา้ต่างๆ เช่น รา้นจําหน่ายสนิคา้งาน
ฝีมอืดั .งเดมิ รา้นอาหาร และรา้นของที,ระลกึ ซึ,งเปิดบรกิารใหแ้กนั่กท่องเที,ยวมานานหลายศตวรรษ  

• อิออน มอลล์ (Aeon Narita Mall) หา้งสรรพสินคา้ที,นิยมในหมู่นักท่องเที,ยวชาวต่างชาติ 
เนื,องจากตั.งอยู่ใกลกั้บสนามบนินานาชาตินารติะ ภายในตกแต่งในรูปแบบที,ทันสมัยสไตล์ญี,ปุ่ น มี
รา้นคา้ที,หลากหลายมากกว่า 150 รา้นจําหน่ายสนิคา้แฟชั,น อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบา้น 
นอกจากนี.ยังมรีา้นเสื.อผา้แฟชั,นมากมาย เชน่ MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, Capcom games 
arcade และซปุเปอรม์ารเ์กตขนาดใหญ่ 

แนะนําสถานทีfทอ่งเทีfยวในโตเกยีว (ไมร่วมคา่เดนิทาง หรอืคา่ต ั�วรถไฟ) 
• ยา่นฮาราจูกุ ท่านจะไดพ้บกับการแต่งตัวที,เป็นเอกลักษณ์ แหวกแนว ตามสไตลวั์ยรุ่นญี,ปุ่ น การแต่ง

กายเลยีนแบบคาแรคเตอรก์ารตู์นต่างๆ  
• ยา่นฮาราจูกุ ท่านจะไดพ้บกับการแต่งตัวที,เป็นเอกลักษณ์ แหวกแนว ตามสไตลวั์ยรุ่นญี,ปุ่ น การแต่ง

กายเลยีนแบบคาแรคเตอรก์ารตู์นต่างๆ  
• โอโมเตะซนัโด รา้น Kiddyland ศูนย์รวมของเล่นหลากหลาย น่ารัก และแปลกๆ เหมาะสําหรับเป็น

ของฝากเด็กเล็ก เด็กโต ตุ๊กตาบลายด์ สนูปปี.  คิตตี. คาแรคเตอร่ต่างๆ หรือ เกมส์ ของเด็กเล่นที,
หลากหลายใหท้่านไดเ้ลอืกชมเลอืกซื.อหาอย่างจุใจ  

• ชบูิยา่ ย่านวัยรุ่นชื,อดังอีกแห่งของมหานครโตเกยีวท่านจะไดต้ื,นตาตื,นใจกับแฟชั,นทันสมัยของหนุ่ม
สาวชาวแดนปลาดิบจากรา้นคา้มากมาย มากกว่า 100 รา้นคา้ และ “ตกึ 109” ตึกชื,อดังที,เป็น
สัญลักษณ์ของย่านนั.น  

***อสิระรบัประทานอาหารกลาวนัและอาหารคํfาตามอธัยาศยั*** 
17:00 น. นดัเจอลูกคา้ทีfโรงแรม ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินารติะ 



XJ175 NRT-NRT (นอนฟูจิ-ฟรีเดย์ พิงค์มอส) 
**ในช่วงเชา้ของวนันี]ลูกคา้จะตอ้งทําการเช็คเอา้ทอ์อกจากโรงแรม ตามเวลาทีfทางโรงแรมกําหนด  

และสามารถฝากกระเป๋าทิ]งไวท้ ีfโรงแรมได ้จนกระท ัfงไดเ้วลานดัหมายและออกเดนิทางไปยงัสนามบนินารติะ** 

20.55 น.   ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี เอ็กซ ์เทีfยวบนิทีf XJ607  
**บรกิารอาหารและเครืfองดืfมบนเครืfอง** 

วนัทีfหา้  สนามบนิ ดอนเมอืง 

01.35 น.     เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 
+++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

สําหรบัลูกคา้ทา่นทีfไมเ่อาต ั�วเครืfองบนิ  หกัคา่ต ั�วออก 6,000 บาท จากราคาทวัร ์
 
 

*ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ รบกวนจองเป็นสายการบนิแอรเ์อเซยีเทา่น ั]น*  
** ท ั]งนี]หากสายการบนิไฟลท์อนิเตอรเ์กดิเทีfยวบนิลา่ชา้ ทางบรษิทัจะรบัผดิชอบชดเชยคา่เสยีหายเฉพาะ
สายการบนิภายในประเทศทีfเป็นสายการบนิเครอืเดยีวกนักบัไฟลท์อนิเตอร ์และรบกวนแจง้พนกังานขาย

ลว่งหนา้กอ่นทําการซื]อต ั�วภายในประเทศทุกคร ั]ง  เพืfอประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 



XJ175 NRT-NRT (นอนฟูจิ-ฟรีเดย์ พิงค์มอส) 

 
บรษิทัขอสงวนสทิธิ� :  รายการทวัรส์ามารถเปลีfยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนืfองจากสภาวะอากาศ, 
การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า การบรกิารของรถบสันําเทีfยวญีfปุ่น ตาม
กฎหมายของประเทศญีfปุ่น สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ัfวโมง มอิาจเพิfมเวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบั
จะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ั]งนี]ขึ]นอยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ั]นๆ เป็นหลกั จงึขอ
สงวนสทิธิ�ในการปรบัเปลีfยนเวลาทอ่งเทีfยวตามสถานทีfในโปรแกรมการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารรวม 
ü ค่าตั�วเครื,องบนิไป-กลับตามรายการที,ระบุ รวมถงึค่าภาษีสนามบนิ และค่าภาษีนํ.ามัน  
ü ค่ารถโคช้ปรับอากาศ  
ü โรงแรมที,พักตามที,ระบุ หรอืเทยีบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/หอ้ง)  
ü ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที,ต่างๆ ตามรายการที,ระบุ    
ü ค่าอาหาร ตามรายการที,ระบุ   
ü ค่าเบี.ยประกันอุบัตเิหตุในการเดนิทางท่องเที,ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื,อนไขตามกรรมธรรม)์ 



XJ175 NRT-NRT (นอนฟูจิ-ฟรีเดย์ พิงค์มอส) 
ü ภาษีมูลค่าเพิ,ม 7 % และภาษีหัก ณ ที,จ่าย 3 % 

 

อตัราคา่บรกิารนี]ไมร่วม 
× ค่าใชจ่้ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครื,องดื,ม ค่าซักรดี ค่ามนิบิารใ์น

หอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ที,มไิดร้ะบุในรายการ 
× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญี,ปุ่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายื,นรอ้งขอวีซ่าอีกครั .ง (เนื,องจากทางญี,ปุ่ นไดป้ระกาศ

ยกเวน้การยื,นวซีา่เขา้ประเทศญี,ปุ่ นใหกั้บคนไทยสําหรับผูท้ี,ประสงคพํ์านักระยะสั .นในประเทศญี,ปุ่ นไม่เกนิ 15 วัน) 
× หากในภายหลังทางรัฐบาลญี,ปุ่ นประกาศใหย้ื,นวีซ่าตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิ,ม 2,000 บาท สําหรับการยื,น

รอ้งขอวซีา่ 
× ค่าธรรมเนียมในกรณีที,กระเป๋าสัมภาระที,มีนํ.าหนักเกินกว่าที,สายการบนินั.นๆกําหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน 
× ค่าภาษีนํ.ามัน ที,สายการบนิเรยีกเก็บเพิ,ม ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั�วเครื,องบนิไปแลว้ 
× ค่ามัคคุเทศกท์อ้งถิ,น และหัวหนา้ทัวรอํ์านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
× คา่ทปิมคัคุเทศก,์ คนขบัรถ, 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

 

เดนิทางขึ]นตํfา 34 ท่าน หากตํ,ากว่ากําหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได ้หากผูเ้ดินทางทุกท่านยนิดีที,จะชําระ
ค่าบรกิารเพิ,มเพื,อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีี,จะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป ทางบรษัิท
ขอสงวนสทิธิgในการงดออกเดินทางและเลื,อนการเดินทางไปในวันอื,นต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจง้ใหท้่านทราบ
ล่วงหนา้  
 

เงืfอนไขการจอง และ การชําระเงนิ  : 
« มดัจําท่านละ 15,000 บาท ภายหลังจากที,ท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ทําการจองก่อนวัน

เดนิทางภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิgในการเก็บค่าทัวรเ์ต็มจํานวน  
« สว่นที,เหลอื ชําระกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน 

• หากไม่ชาํระมัดจําตามที,กําหนด ขออนุญาตตัดที,นั,งใหลู้กคา้ท่านอื,นที,รออยู่ 
• หากชาํระไม่ครบตามจํานวน บรษัิทฯถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไม่มเีงื,อนไข 
• เมื,อท่านชาํระเงนิไม่ว่าจะทั .งหมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดย้อมรับเงื,อนไขและขอ้ตกลงต่างๆ

ที,ไดร้ะบุไวท้ั .งหมดนี.แลว้ 
• หากชําระเงนิในแต่ละส่วนแลว้ โปรดสง่สําเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชืfอพนกังานขายมาทาง

แฟกซ ์
• สง่รายชืfอสํารองทีfน ัfง ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ืfอพรอ้ม

ยนืยนัว่าตอ้งการเดนิทางท่องเทีfยวทรปิใด, วนัทีfใด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไม่ส่ง
สําเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ�ไมร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนั
เกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชืfอ-นามสกุล และอืfนๆ เพืfอใชใ้นการจองต ั�วเครืfองบนิ
ท ั]งส ิ]น 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมีอายุคงเหลือ ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดือนขึ.นไป และเหลือหนา้กระดาษ
อย่างตํ,า 2 หนา้หากไม่มั,นใจโปรดสอบถาม 
เง ืfอนไขยกเลกิการจอง : 

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนั ไดเ้งนิคนืท ั]งหมด 
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 29-15 วนั ไดเ้งนิคนื 70 เปอรเ์ซ็นของคา่ทวัรท์ ั]งหมด 
• ยกเลกิหลงั 14 วนั ไมไ่ดค้า่ทวัรค์นื  
• กรุ๊ปทีfเดนิทางช่วงวนัหยุดหรอืเทศกาลทีfตอ้งการนัตมีดัจํากบัสายการบนิ หรอืกรุ๊ปทีfมกีารการนัตคีา่มดัจํา

ทีfพกัโดยตรง หรอืโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีfยวบนิ 
พเิศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสทิธิ� ไม่มกีารคนืเงนิทุกกรณี ท ั]งมดัจํา 
หรอืคา่ทวัรท์ ั]งหมด เนืfองจากคา่ต ั�วเป็นการเหมาจา่ยในเทีfยวบนิน ั]นๆ 

จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีfปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีfประสงคจ์ะพํานกัระยะส ั]นในประเทศญีfปุ่ นไมเ่กนิ 15 
วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พืfอการท่องเทีfยว เยีfยมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืfนเอกสารในข ั]นตอนการตรวจเขา้
เมอืง เพืfอยนืยนัการมคุีณสมบตักิารเขา้ประเทศญีfปุ่ น* ดงัตอ่ไปนี] 



XJ175 NRT-NRT (นอนฟูจิ-ฟรีเดย์ พิงค์มอส) 
1. ตั�วเครื,องบนิขาออกจากประเทศญี,ปุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
2. สิ,งที,ยืนยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายที,อาจเกดิขึ.นในระหว่างที,พํานักในประเทศญี,ปุ่ นได ้(เช่น เงนิสด 

บัตรเครดติ เป็นตน้) 
3. ชื,อ ที,อยู่ และหมายเลขตดิต่อในระหว่างที,พํานักในประเทศญี,ปุ่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 
4. กําหนดการเดนิทางระหว่างที,พํานักในประเทศญี,ปุ่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 

คุณสมบตักิารเขา้ประเทศญีfปุ่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญีfปุ่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซี่า) 
1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ ไม่ตํ,ากว่า 6 เดอืน  
2. กจิกรรมใดๆ ที,จะกระทําในประเทศญี,ปุ่ นจะตอ้งไม่เป็นสิ,งที,ขัดต่อกฎหมายและเขา้ข่ายคุณสมบัตกิารพํานักระยะสั .น 
3. ในขั .นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพํานักไม่เกนิ 15 วัน 
4. เป็นผูท้ี,ไม่มปีระวัตกิารถูกสง่ตัวกลับจากประเทศญี,ปุ่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และ

ไม่เขา้ข่ายคุณสมบัตทิี,จะถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 
 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดท ั]งหมดก่อนทําการจอง เพืfอความถูกตอ้งและความเขา้ใจ
ตรงกนัระหวา่งทา่นลูกคา้และบรษิทั 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ท ีfจะเลืfอนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึ]นในกรณีทีfมผูีร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิgการเก็บค่านํ.ามันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิ,ม หากสายการบนิมกีารปรับขึ.นกอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิgในการเปลี,ยนเที,ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเนื,องจากสาเหตุต่างๆ  
4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั.งสิ.น หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุด

งาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนําสิ,งของผดิกฎหมาย ซึ,งอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั.งสิ.น หากเกดิสิ,งของสูญหาย อันเนื,องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อุบัตเิหตุจากความประมาทของนักท่องเที,ยวเอง  
6. เมื,อท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรือค่าทัวร์ทั.งหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเงื,อนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ทั.งหมด  
7. รายการนี.เป็นเพียงขอ้เสนอที,ตอ้งไดร้ับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั .งหนึ,ง หลังจากไดส้ํารองโรงแรมที,พักใน

ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึ,งอาจจะปรับเปลี,ยนตามที,ระบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเรื,องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหกั้บกรุ๊ปที,เขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบุหรี, / ปลอด

บุหรี,ได ้โดยอาจจะขอเปลี,ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี,พัก ทั.งนี.ขึ.นอยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และ
ไม่สามารถรับประกันได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการ
เดนิทาง มฉิะนั.นบรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล่้วงหนา้ได ้ 

10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหคํ้าสัญญาใด ๆ ทั.งสิ.นแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากับเท่านั.น 

11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้นื,องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที,ผู ้
เดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของ
ทุกประเทศในรายการท่องเที,ยว อันเนื,องมาจากการกระทําที,ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง 
เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอื,น ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ ขอสงวนสทิธใิน
การจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู่ และ 1 หอ้งพักเดี,ยว โดยไม่ค่าใชจ่้ายเพิ,ม  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี,ปุ่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลา
ในการท่องเที,ยวและ ชอ้ปปิ.งแต่ละสถานที,นอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา 
ซึ,งอาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครั .งที,ตอ้งเร่งรบี เพื,อใหไ้ดท่้องเที,ยวตามโปรแกรม 

14. บรกิารนํ.าดื,มท่านวันละ 1ขวด ต่อคนต่อวันเริ,มในวันที, 2 ของการเดนิทาง ถงึวันที, 3 ของการเดนิทาง รวมจํานวน 2 
ขวด 

15. การบรกิารของรถบัสนําเที,ยวญี,ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี,ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชั,วโมง ในวันนั.นๆ มอิาจ
เพิ,มเวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทั.งนี.ขึ.นอยู่กับสภาพการจราจรในวัน
เดนิทางนั.นๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิgในการปรับเปลี,ยนเวลาท่องเที,ยวตามสถานที,ในโปรแกรมการเดนิทาง 

 
 
 
 
 

ใบจองทวัร ์ / BOOKING FORM 
รายการทัวร.์................................................................................. วันเดนิทาง........................................ 



XJ175 NRT-NRT (นอนฟูจิ-ฟรีเดย์ พิงค์มอส) 
ชื,อผูต้ดิต่อ (ผูจ้อง) .................................................................. โทร...................................................... 

จํานวนผูเ้ดนิทางทั .งหมด.................คน   (ผูใ้หญ่................ท่าน / เด็กอายุตํ,ากว่า 12 ปี..............ท่าน) 

จํานวนหอ้งพักที,ใชท้ั .งหมด.............หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 

 
รายชืfอผูเ้ดนิทาง (กรุณากรอกชืfอไทยและองักฤษอยา่งถูกตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 
หมายเหตุ กรุณาแจง้ความประสงคอ์ื,นตามที,ท่านตอ้งการ อาทเิชน่ 
อาหาร  ¨ ไม่ทานเนื.อวัว ¨ ไม่ทานเนื.อหม ู ¨ ไม่ทานสัตวปี์ก ¨ ทานมังสาวริัต 

รายละเอยีดอื,นๆ .................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................... 
 
 

ขา้พเจา้รบัทราบเงืfอนไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 
 

ลงชืfอ.............................................................ผูจ้อง 
 

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

ลําดบั ชืfอ-นามสกุล (ภาษาไทย) ชืfอ-นามสกุล(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ (ว/ด/ป) 

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    

10    


