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TOKYO STRONG STRONG 5D 3N BY XJ 
วนัแรก กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง 
 

20.30 น. พร้อมกันที่สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผู ้โดยสารระหว่างประเทศ 

เคานเ์ตอรส์ายการบิน AIR ASIA X เจา้หน้าที่ของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวย

ความสะดวกในการเช็คอิน 

สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครือ่ง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ทีน่ ัง่ 
จดัทีน่ ัง่แบบ 3-3-3 มบีรกิารอาหารรอ้นเสริฟ์ท ัง้ขาไปและขากลบั 

(น า้หนกักระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซือ้น า้หนกัเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย) 
23.45 น. เหินฟ้าสู่เมืองนาริตะ ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบินแอร์ เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ600 

บริการอาหาร และเครื่องด่ืมบนเครื่อง 

 
วนัที่สอง นาริตะ-วดัอาซากุสะ-หมู่บา้นโอชิโนะฮคัไค-ชอ้ปป้ิงโกเทมบะเอา้ตเ์ล็ท-อาบน ้าแร่

ธรรมชาติ + ทานขาปูยกัษ ์

08.00 น.   ถึง เมืองนาริตะ ประเทศญ่ีปุ่ น หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรแลว้ น าท่านเดินทางสู่ วัดอาซากุ

สะ วัดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว เขา้นมัสการขอพรจากพระพุทธรูปเจา้แม่กวนอิมทองค า  

นอกจากน้ันท่านยงัจะไดพ้บเก็บภาพประทบัใจกบัโคมไฟขนาดยกัษ์ที่มคีวามสูงถึง 4.5 เมตรซึ่ง

แขวนอยู่บริเวณประตูทางเขา้วดั และยังสามารถเลือกซื้ อเครื่องรางของขลังไดภ้ายในวัด ฯลฯ  

หรือเพลิดเพลินกับ ถนนนาคามิเซ ถนนช้อปป้ิงที่มี ชื่อเสียงของวัด มีร้านขายของที่ระลึก

มากมายไมว่า่จะเป็นเครื่องรางของขลัง ของเล่นโบราณ และตบทา้ยดว้ยรา้นขายขนมที่คนญ่ีปุ่ น 

มายงัวดัแห่งน้ีตอ้งมาต่อคิวกนัเพื่อล้ิมลองกบัรสชาดสุดแสนอร่อย  

 

 

 

 

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นโอชิโนะฮัคไค น าท่านเจาะลึกตามหา

แหล่งน ้ าบริสุทธ์ิจากภเูขาไฟฟจู ิท่ีเป็นแหล่งน ้ าตามธรรมชาติตั้งอยู่ใน

หมู่บา้นโอชิโนะ จ.ยามานชิ หรือพูดในทางกลับกันคือกลุ่มน ้ าผุดโอชิ
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โนะฮคัไค เพียงกา้วแรกท่ีย่างเทา้เขา้ไปในหมู่บา้น ก็สัมผัสไดถึ้งอากาศบริสุทธ์ิ และไอเย็นจาก

แหล่งน ้ าธรรมชาติที่มีใหเ้ห็นอยู่ทุกมุม โดยในบ่อน ้ าใสแจ๋วมีปลาหลากหลายพันธุ์แหวกว่าย

สบายอารมณ์  แต่ขอบอกเลยวา่น ้ าแต่ละบ่อน้ันเย็นเจี๊ยบถึงใจจนแอบสังสัยว่าน้องปลาไม่หนาว

สะทา้นกันบา้งรึ เพราะอุณหภูมิในน ้ าเฉล่ียอยู่ที่ 10-12 องศาฯนอกจากชมแล้วก็ยังมีน ้ าผุด

จากธรรมชาติใหต้กัดื่มตามอธัยาศยั และท่ีส าคญั หมู่บา้นโอชิโนะยังเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงสินคา้โอ

ทอปชั้นเยี่ยม  

หลังจากน้ันใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้แบรนด์เนมชื่อดังที่ โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอา้ทเ์ล็ต แหล่ง

รวมสินคา้น าเขา้และสินคา้แบรนดญ่ี์ปุ่ นที่ดงัไปทัว่โลก พบกบัคอลเลคชัน่เส้ือผา้ใหม่ล่าสุด อาทิ 

MK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY ฯลฯ เลือกซื้ อกระเป๋าแบรนด์เนม

ยี่หอ้ดังไดท้ี่รา้น BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, TUMOI, GAP, ARMANI ฯลฯ เลือกดู

เคร่ืองประดับ และนาฬิกาหรูอย่าง TAG HEURE, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES 

ฯลฯรองเทา้แฟชัน่ HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ 

พกัที่ ALEXANDER ROYAL RESORT YAMANAKAKO HOTEL หรือระดบัเดียวกนั 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม *** ใหท้า่นไดอ่ิ้มอรอ่ยกบัม้ือพิเศษท่ีมีขา

ปูยกัษใ์หท้า่นไดล้ิ้มลองรสชาติปูพรอ้มน ้าจิ้ มสไตสญ์ี่ปุ่นอยา่งจุใจ หลงัอาหารใหท้า่นได้

ผ่อนคลายกบัการแช่น ้าแรธ่รรมชาติ เช่ือว่าถา้ไดแ้ช่น ้าแรแ่ลว้ จะท าใหผิ้วพรรณสวยงาม

และช่วยใหร้ะบบหมุนเวียนโลหิตดีข้ึน 

 

วนัที่สาม ลานสกี ฟูจเิท็น – เปิดประสบการณใ์หม่ กบั พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น –กระเชา้คาจคิาจ-ิ  

                  ชอ้ปป้ิงชินจกุู 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าทา่นสนุกกับกิจกรรมกลางแจง้ท่ามกลางหิมะ ณ ลานสกี ฟูจิเท็น ใหท้่านไดเ้พลิดเพลิน

กับการเล่นไมก้ระดานเล่ือนไดต้ามอัธยาศัย ณ ดินแดนแห่งน้ีที่ซึ่งเป็นสวนสนุกขนาดใหญ่ มี

กิจกรรมนอกเหนือจากการเล่นสกีมากมาย เป็นลานสกีที่มชีื่อเสียงและมฉีากหลังเป็นภูเขาไฟฟู

จทิี่สวยงามท่านจะไดส้นุกกับลานหิมะขาวโพลน ท่านที่สนใจ

จะเช่าอุปกรณ์เครื่องเล่นสามารถติดต่อหัวหน้าทัวร์ล่วงหน้า 

ราคาน้ีไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์เครื่องเล่นสกี สโนวส์เลด 

หรือครูฝึก ประมาณ 5000 เยน (ลานสกีจะเปิดใหบ้ริการ

หรือไม่ ข้ึนอยูก่บัสภาพภมิูอากาศ)  
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(หมายเหตุ: ในกรณีท่ี ลานสกีเขา้ไม่ไดเ้น่ืองจากสภาพอากาศ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ

เปล่ียนโปรแกรมทวัร ์น าท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ ที่ตั้งตระหง่านอยู่เหนือเกาะญ่ีปุ่ นดว้ย

ความสงู3,776เมตร จากระดบัน ้าทะเล น าท่านขึ้ นชมความงามกนัแบบใกลช้ิด ยังบริเวณ “ชั้น 

5” ของภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้ นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ) เพ่ือชมทัศนียภาพโดยรอบของภูเขาไฟที่ 

สามารถมอง เห็นทะเลสาบทั้งหา้กระจายอยู่โดยรอบ ใหท่้านไดส้มัผสัอากาศอันบริสุทธ์ิบนยอด

เขาฟจู ิถ่ายภาพที่ระลึก กบัภเูขาไฟที่ไดช้ื่อว่ามีสัดส่วนสวยงามที่สุดในโลก ซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ยัง

ดบัไมส่นิท และมคีวามสงูที่สุดในประเทศญ่ีปุ่ น  

น าท่านเปิดประสบการณ์ใหมก่บั พิธีชงชาญี่ปุ่น ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของประเทศญ่ีปุ่ นวา่ดว้ยการ

ใชเ้วลาอย่างสุนทรีย ์ดว้ยการดื่มและการชงชาผงสีเขียวหรือมทัชา นับตั้งแต่ประมาณศตวรรษที่ 

14 ตน้ฉบับของพิธีชงชา และใหท้่านไดส้ัมผัสกับบรรยากาศของการจ าลองเรื่องราวเกี่ยวการ

พบปะกันในวงสังคมเกี่ยวกับการด่ิมและชงชาที่ไดแ้พร่หลายในบรรดาชนชั้นสูงที่เกิดขึ้ นใน

ประเทศญ่ีปุ่ น จากนั้นอิสระใหท้า่นไดเ้ลือกซ้ือของท่ีระลึกตามอธัยาศยั 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

จากน้ันน าท่าน ข้ึนกระเชา้คาจคิาจ ิเป็นกระเชา้ลอยฟ้าที่ใช้

เวลาเพียง 3 นาทีถึงยอดเขา จากจุดชมวิวบนความสูง 

1,075 เมตร ท่านจะสามารถชมภูเขาไฟฟูจิและทิวทัศน์

โดยรอบของทะเลสาบคาวากุจิในแบบพาโนรามา 360 

องศา และในวนัที่อากาศแจ่มใสจะสามารถมองเห็นไดไ้กล

ถึงภูเขาแอลป์ญ่ีปุ่ นทางตอนใต ้(เทือกเขาอากาอิชิ และเทือกเขาอาราคาวะ)  (อาจมีการงด

ใหบ้รกิารช่ัวคราวเน่ืองจากสาเหตุตา่งๆ เช่น สภาพอากาศไม่เอ้ืออ านวย) 

จากน้ันน าท่านชอ้ปป้ิงย่านดัง ย่านชินจุกุ”ใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกับการจบัจ่ายซื้ อสินคา้นานา

ชนิด ไดจ้ากที่น่ี ไม่ว่าจะเป็น รา้นซานริโอะ รา้นขายเครื่องอิเลคทรอนิกส ์กลอ้งถ่ายรูป

ดิจิตอล นาฬิกา เครื่องส าอาง ต่างๆ กันที่รา้น MATSUMOTO แหล่งรวมเหล่าบรรดา

เครื่องส าอางมากมาย อาทิ มารค์เตา้หู,้ โฟมลา้งหนา้ WHIP FOAM ที่ราคาถูกกว่าบา้นเรา 

3 เทา่, ครีมกนัแดดชิเซโด ้แอนเนสซ่าที่คนไทยรูจ้กัเป็นอยา่งดี  และสินคา้อ่ืน ๆ  หรือให้

ทา่นไดส้นุกกบัการเลือกซ้ือสินคา้ แบรนดด์งัอาทิ LOUIS VULTTON, UNIQLO, กระเป๋าสุดฮิต 

BAO BAO ISSEY MIYAKE, เส้ือ COMME DES GARCONS, H&M หรือเลือกซ้ือรองเทา้ 

หลากหลายแบรนดด์งั อาทิ NIKE, CONVERSE, NEW BALANCE, REEBOK ฯลฯ ไดท้ี่รา้น 

ABC MART **อิสระอาหารเย็นเพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาชอ้ปป้ิง** 

พกัที่ NARITA REST HOUSE HOTEL หรือ  NARITA TOBU HOTEL หรือเทียบเทา่ระดบัเดียวกนั 
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วนัที่ส่ี  อิสระเลือกชอ้ปป้ิงเต็มวนั หรือเลือกซ้ือทวัร ์ ดิสนียแ์ลนด ์ (ไม่รวมค่าใชจ้า่ยในการ

เดินทาง) 
 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

อิสระเต็มวัน ใหท้่านอิสระชอ้ปป้ิง หรือเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ โดยมีไกด์คอยให้

ค าแนะน าในการเดินทาง อาทิ 

- ศาลเจา้เมจ ิเป็นศาลเจา้หลวงในศาสนาชินโต ที่สรา้งขึ้ นเพ่ืออุทิศและเป็นที่สถิตย์วิญญาณ

ขององค์สมเด็จพระจักรพรรดิเมจิ ซึ่งเป็นจักรพรรดิที่มีความส าคัญกับประเทศญ่ีปุ่ นยุค

ปัจจุบนัเป็นอย่างยิ่ง และไดร้บัความเคารพจากชาวญ่ีปุ่ นยุคปัจจุบนัมากที่สุด   

- ยา่นฮาราจกุู แหล่งรวมเส้ือผา้ เครื่องประดบั รองเทา้ ของวยัรุ่นญ่ีปุ่ น หากคุณคือคนที่ก าลัง

มองหาซื้ อเส้ือผา้แบบแปลกๆ หรือตอ้งการหาซื้ อเส้ือผา้แนว Cost Play ท่านยังสามารถหา

ไดจ้ากที่น่ีอีกดว้ย หรือ ถา้ตอ้งการเห็นวยัรุ่นญ่ีปุ่ นแต่งตัวแบบแปลกๆ ก็สามารถมาดูไดท้ี่น่ี

ได ้จะมวียัรุ่นญ่ีปุ่ นน่ารกัๆ เดินกนัเต็มถนนเหมอืนกบัถนนสายแบรนดเ์นมโอโมโตะซานโดะ 

นอกจากน้ันแลว้ ท่านยังไดช้อ้ปป้ิงสินคา้แบรนด์ดังระดับโลก อาทิ CHANNEL, Dior, LOUIS 

VULTTON, ZARA, GAP หรือสาวก ONITSUKA TIGER ที่ตอ้งการหารองเทา้แบบตน้ฉบบั 

MADE IN JAPAN ที ่SHOP น้ีมีแบบใหเ้ลือกสรรมากมาย อีกทัง้ยงัมีรา้นขายตุก๊ตา KITTY 

DORAENMON หรือตุก๊ตา LINE สุดแสนน่ารกัไวค้อยเอาใจคุณหนู อีกทั้งยงัมี SHOP ใหญ่

ของ กระเป๋าสุดฮิต BAO BAO ISSEY MIYAKE, เส้ือ COMME DES GARCONS อีกดว้ย  

- ย่านชิบุย่า ศูนย์กลางแฟชัน่วัยรุ่นในโตเกียวหามุมถูกใจถ่ายภาพคู่ไวเ้ป็นที่ระลึกกับ                

“ฮาจิโกะ” รูปป้ันสุนัขแสนรูท้ี่กลายเป็นจุดนัดพบยอดฮิตส าหรับหนุ่มสาวโตเกียว อัพเดท

แฟชัน่สไตล์โตเกียวที่ตึก(109) อิจิมารุคิว ทั้งเส้ือผา้ กระเป๋า รองเทา้ เครื่องประดับและ

แฟชัน่ชั้นน าของญ่ีปุ่ นในฤดูต่างๆอื่นๆมากมาย  

หรือหากท่านใดมีความประสงค์จะเลือกซื้ อดิสนีย์แลนด์เพ่ิม

ท่านละ 2,700.- บาท (ไม่รวมค่าเดินทาง) ดีสนีย์แลนด์

โลกแห่งจนิตนาการของราชาการ์ตูนญ่ีปุ่ นซึ่งเป็นดิสนีย์แลนด์

แห่งแรกที่สรา้งนอกประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสรา้งขึ้ นในปี 

พ.ศ. 2526 จากการถมทะเลและใชทุ้นสรา้งกว่า 600 ลา้นบาท ใหท้่านสนุกสนานกับเครื่อง

เล่นนานาชนิด (ไมจ่ ากัดจ านวนการเล่น ) ผจญภัยในดินแดนต่างๆ ใหท้่านเล่นเครื่องเล่นตัว

ใหมจ่ากภาพยนตรก์ารตนูเรื่องดงั Toy Story ชมฉากรบกลางทะเลคาริเบียนในดินแดนโจรสลัด

จากภาพยนตร์ The Pirate of Caribbean เขย่าขวญักับบา้นผีสิงใน Haunted Mantion สัมผัส

ความน่ารักของตุ๊กตาเด็กนานาชาติในโลกใบเล็ก Small World ชมภาพยนตร์สามมิติThe 
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Invention of the Year ใหท้่านไดส้นุกสนานพรอ้มกับการจบัจ่ายเลือกซื้ อสินคา้ที่ระลึกน่ารัก

ในดิสนียแ์ลนดอ์ีกทั้งยงัจะไดส้มัผสักบัตวัการต์นูเอกจากวอลดิสนีย์ อย่าง มิกกี้ เมา้ส์ มินน่ีเมา้ส ์

พรอ้มผองเพื่อนการต์นูอีกมากมายสนุกกบัการจบัจา่ยซื้ อของที่ระลึกน่ารกัในดิสนียแ์ลนด์ 

การเดินทางจากนาริตะสู่โตเกียว 

1) จากโรงแรมแถวย่านนาริตะสู่สนามบินนาริตะใชร้ถบัสบริการฟรีของทางโรงแรม แต่เน่ือง

ดว้ยจะตอ้งเริ่มตั้ง แต่ 9.00 น.เป็นตน้ไปเพราะเน่ืองจากในตอนเชา้ระหว่าง 6.00 - 9.00 น 

เป็นช่วงที่มีลูกคา้ใชบ้ริการไปสนามบิน เป็นจ านวนมากซึ่งอาจจะท าใหข้ึ้ นรถบัสไม่ครบตาม

จ านวนผูเ้ดินทางทั้งหมด 

แผนทีก่ารเดนิทาง 

     

  
Ueno 

 
Nippori 

 
Airrport 

  นาท ี   41   36     Keisei Skyliner 

      

  

  

 
Ikebukuro Shinjuku Shibuya Shinagawa Tokyo   

  นาท ี 97 92 84 80 67   Narita Express N'EX 

      
  

  

 
Ikebukuro Shinjuku Shibuya TokyoCity Shinagawa   

  

นาท ี 125+ 120+ 110+ 95+ 85+   

Airport Limousine 

Bus 

      
  

  

 

Tokyo Area 

   

  

  นาท ี 90+           Taxi 

 

2) รถไฟสาย Keisei Skyliner เป็นรถไฟที่วิ่งจากสนามบินนาริตะไปสถาณีอูเอะโนะเพียง 41 

นาทีโดยใชค้วาม เร็วในการวิง่ 160 ก.ม./ชม.โดยค่าตัว๋จะอยู่ที่เที่ยวละ 2,470 เยน/ท่าน โดย

เวลาที่ใหบ้ริการ 7.28-18.20 น  เพราะฉะน้ันก่อนเดินทางกลับควรเช็คเที่ยวสุดท้ายว่า

หมดตอนกี่โมง        

3)รถไฟสาย Narita Express (N'EX) เป็นรถไฟเขา้เมืองจากค่าย JR ถือว่าเป็นรถไฟที่ราคา

ค่อนขา้งสงูนิดนึงแต่ตัว๋รถไฟจะเป็นแบบระบุที่นัง่บนรถไฟไดเ้ลยโดยไมต่อ้งกลัวว่าขึ้ นไปแลว้เรา

จะไม่มีที่นั่งเบาะสามารถหมุนเขา้ หากันไดม้ีอาหารขายบนรถไฟโดยค่าตัว๋รถไฟจะอยู่ที่ราคา

เที่ยวละ 3,190 เยน/ทา่นโดยเวลาที่รถไฟใหบ้ริการตั้งแต่เวลา 7.44-19.42 น เพราะฉะน้ัน

ก่อนเดินทางกลับควรเช็คเท่ียวสุดทา้ยวา่หมดตอนกี่โมง       

4) Airport Limousine Bus เป็นอีก 1 ทางเลือกในการเดินทางเขา้โตเกียวแต่รถบัสน้ีจะจ ากัด

จ านวนผูโ้ดยสาร ต่อรอบโดยต่อรอบจะรับอยู่ 35-40 ท่านต่อเที่ยวโดยจะใชร้ะยะเวลาในการ

เดินทาง 80-100 นาที ราคา 3,000 เยน/ทา่น/เที่ยว เวลาที่ใหบ้ริการ 5.55-17.30 น ถา้

เด็กอายุต ากวา่ 12 จะเสียครึ่งราคา      
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5) Taxi ในส่วนของรถแท็กซี่น้ีค่าโดยสารจากโตเกียว สู่โรงแรมที่พักย่านนาริตะจะอยู่ที่ราคา 

20,000-25,000 เยน (โดยราคาน้ีจะไม่รวมค่าทางดว่น)      

  อิสระอาหารกลางวนั และอาหารค า่ ตามอธัยาศยั 

พกัที่ NARITA REST HOUSE HOTEL หรือ  NARITA TOBU HOTEL หรือเทียบเทา่ระดบัเดียวกนั 

 

วนัที่หา้  กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง 
 

09.15 น. เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์ เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ601 บริการอาหารและ

เครื่องด่ืมบนเครื่อง 

13.50 น. ถึงสนามบินดอนเมอืง โดยสวสัดิภาพ 

 

*** Have a Nice Trip*** 

 

อตัราค่าบริการ 
 

ก าหนดการเดินทาง 
 

 

ผูใ้หญห่อ้งละ  

2-3 ทา่น 

 

พกัเด่ียวเพ่ิม 

 

ราคาทวัรไ์ม่รวมตัว๋ 

เครื่องบิน 

16-20 มกราคม 2561 26,900 8,000 16,900 

18-22 มกราคม 2561 27,900 8,000 17,900 

20-24 มกราคม 2561 26,900 8,000 16,900 

23-27 มกราคม 2561 26,900 8,000 16,900 

24-28 มกราคม 2561 27,900 8,000 17,900 

25-29 มกราคม 2561 27,900 8,000 17,900 

26-30 มกราคม 2561 27,900 8,000 17,900 

27-31 มกราคม 2561 26,900 8,000 16,900 

30 ม.ค.-03 ก.พ. 2561 26,900 8,000 16,900 

01-05 กุมภาพนัธ ์2561 27,900 8,000 17,900 

02-06 กุมภาพนัธ ์2561 27,900 8,000 17,900 

03-07 กุมภาพนัธ ์2561 26,900 8,000 16,900 

06-10 กุมภาพนัธ ์2561 26,900 8,000 16,900 
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08-12 กุมภาพนัธ ์2561 27,900 8,000 17,900 

09-13 กุมภาพนัธ ์2561 27,900 8,000 17,900 

10-14 กุมภาพนัธ ์2561 26,900 8,000 16,900 

13-17 กุมภาพนัธ ์2561 26,900 8,000 16,900 

16-20 กุมภาพนัธ ์2561 28,900 8,000 18,900 

17-21 กุมภาพนัธ ์2561 28,900 8,000 18,900 

20-24 กุมภาพนัธ ์2561 26,900 8,000 16,900 

21-25 กุมภาพนัธ ์2561 27,900 8,000 17,900 

22-26 กุมภาพนัธ ์2561 27,900 8,000 17,900 

23-27 กุมภาพนัธ ์2561 27,900 8,000 17,900 

24-28 กุมภาพนัธ ์2561 27,900 8,000 17,900 

27 ก.พ.-03 มี.ค. 2561 29,900 8,000 19,900 

28 ก.พ.-04 มี.ค. 2561 29,900 8,000 19,900 

01-05 มีนาคม 2561 29,900 8,000 19,900 

02-06 มีนาคม 2561 27,900 8,000 17,900 

03-07 มีนาคม 2561 26,900 8,000 16,900 

06-10 มีนาคม 2561 26,900 8,000 16,900 

07-11 มีนาคม 2561 27,900 8,000 17,900 

08-12 มีนาคม 2561 27,900 8,000 17,900 

09-13 มีนาคม 2561 27,900 8,000 17,900 

10-14 มีนาคม 2561 26,900 8,000 16,900 

13-17 มีนาคม 2561 26,900 8,000 16,900 

14-18 มีนาคม 2561 27,900 8,000 17,900 

15-19 มีนาคม 2561 27,900 8,000 17,900 

16-20 มีนาคม 2561 27,900 8,000 17,900 

17-21 มีนาคม 2561 26,900 8,000 16,900 

**หมายเหตโุปรแกรมน้ีไม่มีราคาเด็ก** 

** ราคาเด็กอายไุม่เกิน 2 ปี 10,000 บาท** 
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***ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน 

ท่านละ 3500 เยน /ทริป/ตอ่ท่าน*** 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เครื่องบินไป-กลับ พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่ม ี

 ค่าน ้ าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไมเ่กิน 20 กก.  ค่ารถรบั-ส่ง และน าเที่ยวตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัตามที่ระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน  ค่าเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามมื้ อที่ระบุในรายการ    ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าธรรมเนียมวซี่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่ น (เพราะรฐับาลประกาศยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ี่

ประสงค์จะพ านักระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่ นไม่เกิน 15 วนั) **ถา้กรณีที่ทางรัฐบาลประกาศใหก้ลับมาใชว้ีซ่า      

ผูเ้ดินทางจะตอ้งเสียค่าใชจ้า่ยในการท าวซี่าเพ่ิม ท่านละ 1,700 บาท** 

 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวันอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล 

ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องด่ืมที่สัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ  (กรุณา

สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้ริการ) 

 ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมัคคุเทศกท์อ้งถิ่น ท่านละ 3500 เยน /ทรปิ/ตอ่ท่าน 
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3% 

 ค่าธรรมเนียมวซี่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่ น (เพราะรฐับาลประกาศยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ี่

ประสงคจ์ะพ านักระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่ นไมเ่กิน 15 วนั) 

 

เง่ือนไขการช าระเงิน 

 

กรณีโอนเงิน : ทางบริษัทฯ ขอรบัมดัจ า 10,000 บาท ส าหรบัการจองนับตั้งแต่วนัจองภายใน 2 วนั 

และ ส่วนที่เหลือทั้งหมดช าระก่อนเดินทางอย่างน้อย 30วนั  

กรณีจา่ยผ่านบตัรเครดิต : ทางบริษัทขออนุญาต ตดับตัรเครดิตยอดเต็ม โดยท่านสามรถแจง้หมายเลข

บตัร 16 หลัก  และ วนัหมดอายุบตัร ไดท้าง E-mail : sales@tourforever.com ส าหรบัการจองนับตั้งแต่

วนัจองภายใน 2 วนั  

 (การไม่ช าระเงินค่ามดัจ า หรือ ช าระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถกูระงบัการจ่ายไมว่า่ดว้ยสาเหตุใดใด ภายในวนัท่ี

ก าหนด ผูจ้ดัมีสิทธิยกเลิกการจดัหรือยกเลิกการเดินทาง)   

 

เง่ือนไขการยกเลิก 
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1. ส าหรบัผูโ้ดยสารท่ีไม่ไดถื้อหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผูย้ื่นวซี่าให ้เม่ือผลวซี่าผ่านแลว้มีการยกเลิกการ  

    เดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่ามดัจ าทั้งหมด 

2. ***ราคาดงักล่าวเป็นราคาโปรโมชัน่ ไม่สามารถยกเลิกการจองไดทุ้กกรณี ***  

3. ยกเลิกการเดินทางในวนัเดินทาง,ถกูปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทยและประเทศท่ีหมายไมมี่การคืนเงิน   

   ทั้งหมดไม่วา่กรณีใดๆทั้งสิ้ น  

4. กรุป๊ท่ีเดินทางชว่งวนัหยุดหรือเทศกาลท่ีตอ้งการนัตีมดัจ ากบัสายการบินหรือค่ามดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผ่าน 

   ตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศซ่ึงไม่อาจขอคืนเงินได ้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเชน่ Extra Flight และ Charter Flight 

   จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัรท์ั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินน้ันๆ 

5. กรณีลกูคา้ช าระเงินผ่านบตัรเครดิต แลว้ยกเลิกไม่ไดเ้ดินทาง ทางบริษัทขอคืนเงินผ่านบตัรท่ีช าระ โดยใหท้างธนาคาร

เป็นฝ่ายด าเนินการตามขั้นตอนท่ีธนาคารก าหนด 

                                    ***กรุป๊ท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุ หรือกรุป๊เหมาส่วนตวั*** 

               ***ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ  าหรือค่าทวัรท์ัง้หมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน*** 
 

หมายเหต ุ

 การเดินทางในคณะน้ีจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 30 ท่านข้ึนไป และในกรณีท่ีผูโ้ดยสารไม่ครบคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวน

สิทธ์ิในการออกเดินทาง หรือ ปรบัราคาข้ึนตามความเหมาะสม หากลกูคา้ตอ้งการเดินทาง  

 หากท่านช าระเงินมัดจ  า หรือ ค่าใชจ้า่ยบางส่วนมาแลว้ ถือ ว่าท่านรับทราบและยอมรับ เง่ือนไข ขอ้ตกลง และ

ขอ้สญัญาผูกมัดตามท่ีรายการระบุทั้งหมด ดงัน้ัน โปรดอ่านขอ้ความโดยละเอียดก่อนท าการมัดจ  า 

 ในกรณีท่ีทางสายการบินมีการเรียกเก็บค่าภาษีเช้ือเพลิง เพ่ิมเติม ราคาน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามประกาศสายการ

บิน...  

 รายการท่องเท่ียวและรายการอาหารท่ีระบุไว ้อาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามสถานการณ ์โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ 

 หนังสือเดินทาง ตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และ ทางบริษัท ขอสงวนสิทธ์ิรบัเฉพาะผูมี้วตัถุประสงค์

เพ่ือการท่องเท่ียว ค่าทัวรท่ี์จ่ายใหก้ับผูจ้ัด เป็นการช าระแบบจ่ายช าระขาด และผูจ้ัดไดช้ าระใหก้ับสายการบินและ

สถานท่ีต่าง ๆ แบบช าระขาดเชน่กนัก่อนออกเดินทาง ฉะน้ันหากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามรายการไม่

ดว้ยสาเหตุใดหรือไดร้บัการปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ  ทางผูจ้ดั ขอสงวนสิทธิการคืนเงิน

สดสว่นใด ๆ รวมทั้งค่าตัว๋เครื่องบินใหแ้ก่ท่าน 

 หากมีเพ่ือนหรือญาติของท่านตอ้งการรว่มเดินทางท่องเท่ียวระหวา่งท่องเท่ียวในต่างประเทศหรือปัญหาต่าง ๆ ตลอดจน

ขอ้แนะน ากรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีท่ีรบัผิดชอบ หากท่านมีความจ าเป็นตอ้งรบัฝากของจากผูอ่ื้นเพ่ือท่ีจะน าไปยงัประเทศ             

น้ัน ๆ  หรือน ากลบัประเทศไทย ควรตรวจส่ิงของน้ันวา่ตอ้งไม่เป็นส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงของผิดกฎหมายบางประเภท 

อาจมีโทษถึงขั้นประหารชีวิต เจา้หนา้ท่ีจะไม่รบัฝากกระเป๋าหรือสิ่งของใดใด 

 หากยกเลิกก่อนออกเดินทางนอ้ยกวา่วนัดงักลา่ว ทางผูจ้ดัมีค่าใชจ้่ายท่ีไดช้ าระลว่งหนา้ไปแลว้จ านวนมาก ขอสงวนสิทธ์ิ

ในการหกัเงินในสว่นท่ีเกิดขึ้ นจริง  



      TOUR FOREVER LIMITED PARTNERSHIP 
         14/1 CHOKCHAI 4 ROAD (SOI 55),LADPRAO,BANGKOK 10230 TEL.(662)935-9341-3 FAX.(662)935-9331 

                   E-mail:sales@tourforever.com,forever_tour@hotmail.com 
         www.tourforever.com 

 

10 

 

     

     

     

         

 คณะเดินทางชว่งวนัหยุด หรือ เทศกาลท่ีตอ้งการนัตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไขหรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight 

หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์

ทั้งหมด  ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัราคาตามสถานการณ์ท่ีมีการปรบัข้ึนจากภาษีเชื้ อเพลิงท่ีทางสายการบินอาจจะมีการ

เรียกเก็บเพ่ิมเติม ตลอดจนการเปล่ียนแปลงเท่ียวบินและตามตารางบินของสายการบิน  

 หากมีการถอนตวัหรือไม่ไดใ้ชบ้ริการตามท่ีจองระบุเอาไวห้รือก่อนรายการท่องเท่ียวจะส้ินสุดลง ผูจ้ัดถือว่าผูท่้องเท่ียว

สละสิทธ์ิและจะไม่รบัผิดชอบค่าบริการท่ีไดช้ าระไว ้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน เน่ืองจากค่าใชจ้่ายท่ีท่านไดจ้่ายใหก้ับผูจ้ัด 

เป็นการช าระแบบยืนยนัการใชบ้ริการแบบผูจ้ดัเป็นตวัแทนนายหนา้ ผูจ้ดัไดช้ าระค่าใชจ้่ายทั้งหมดใหแ้ก่ผูใ้หบ้ริการใน

แต่ละแหง่แบบช าระเต็มมีเง่ือนไข  

 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทนหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจากสาย

การบิน บริษัทขนสง่ หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ ผูจ้ดัจะด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะประสานงานใหเ้กิดประโยชน์

สงูสุดแก่ลกูคา้ แต่จะไม่คืนเงินใหส้ าหรบัค่าบริการน้ัน ๆ  

 มคัคุเทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธิในการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ัด  นอกจากมีเอกสารลงนาม

โดยผูมี้อ านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่าน้ัน  

 ผูจ้ัดจะไม่รบัผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีท่ีผู ้

เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของ

ทุกประเทศในรายการท่องเท่ียว อนัเน่ืองมาจากการกระท าท่ีสอ่ไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง และ

กรณีอ่ืนๆ 

 ผูจ้ดัจะไม่รบัผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีเกิดภยั

ธรรมชาติ โรคระบาด , สถานการณท์างการเมือง , ประทว้ง , จราจล  , ความเจ็บป่วย หรือ อุบติัเหตุเฉพาะบุคคล 

 เน่ืองดว้ยมาตรการรกัษาความปลอดภยัของสนามบินทัว่โลก ก่อนท่านข้ึนเครื่องบิน กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ี

จะน าติดตัวข้ึนเคร่ืองบิน แยกใส่ถุงพลาสติกใสมีซิปล็อคปิดสนิท โดยท่ีขนาดบรรจุภณัฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้ น 

และรวมกนัทุกชิ้ นไม่เกิน 1 ลิตร และตอ้งน าออกมาใหเ้จา้หนา้ท่ีตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย ์อนุญาตใหถื้อได้

ท่านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถา้ส่ิงของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑ์มากกว่าท่ีก าหนด รวมถึงส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกับอาวุธ 

เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน และ

ประเทศเกาหลี มีกฎหมายหา้มน าเขา้ผลิตภณัฑท่ี์ท ามาจากพืช และเน้ือสตัวทุ์กชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผัก ผลไมส้ด ไข ่

เน้ือสตัว ์ไสก้รอก เพ่ือเป็นการป้องกันโรคติดต่อท่ีจะมาจากส่ิงเหล่าน้ี หากเจา้หน้าท่ีตรวจพบ จะตอ้งเสียค่าปรบัใน

อตัราท่ีสงูมาก 

 

“ขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีไดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบริษัท เป็นผูน้ าพาการเดินทางในครั้งน้ี” 

 

 

 
 

 

 


