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เยือนหมู่บ้านโบราณ สมัยเอโดะ หมู่บ้านโออุจิ จุค ุ
อัศจรรย์ความงดงามของธรรมชาติ ณ หน้าผาโทโน เฮทสึริ 
ฟรี แช่ออนเซนเท้า หน้าสถานีรถไฟ ยูโนะคามิ ออนเซน 

เล่นสกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น พร้อมชมวิวภูเขาไฟฟูจิ เป็นฉากหลัง 
นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัดอาซากุสะ แวะถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทร ี

ขอพรพระพุทธรูปอุชิคุ พระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น 
ชื่นชม ณ สวนดอกไม้สไตล์ญี่ปุ่น ไคระคุเอน 

ช้อปปิ้งจุใจ โอไดบะ และชินจูกุ 
บุฟเฟ่ต์ขาปู อาบน  าแร่ธรรมชาติ  

FREE WIFI ON BUS 
มีน  าดื่มบริการบนรถบัสวนัละ 1 ขวด 

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พักเดี่ยว อุณหภูมิ  

05-09 มกราคม 2563 23,888.- 7,900.- 2°C - 8°C  

06-10 มกราคม 2563 23,888.- 7,900.- 2°C - 8°C  

07-11 มกราคม 2563 23,888.- 7,900.- 2°C - 8°C  

08-12 มกราคม 2563 23,888.- 7,900.- 2°C - 8°C  

09-13 มกราคม 2563 23,888.- 7,900.- 2°C - 8°C  

10-14 มกราคม 2563 23,888.- 7,900.- 2°C - 6°C  

11-15 มกราคม 2563 23,888.- 7,900.- 1°C - 6°C  

12-16 มกราคม 2563 23,888.- 7,900.- 1°C - 6°C  

13-17 มกราคม 2563 23,888.- 7,900.- 1°C - 6°C  

14-18 มกราคม 2563 23,888.- 7,900.- 1°C - 6°C  

15-19 มกราคม 2563 23,888.- 7,900.- 1°C - 6°C  

16-20 มกราคม 2563 23,888.- 7,900.- 1°C - 6°C  

17-21 มกราคม 2563 23,888.- 7,900.- 1°C - 8°C  

18-22 มกราคม 2563 23,888.- 7,900.- 1°C - 8°C  

19-23 มกราคม 2563 23,888.- 7,900.- 1°C - 8°C  



 

 

20-24 มกราคม 2563 23,888.- 7,900.- 1°C - 8°C  

21-25 มกราคม 2563 23,888.- 7,900.- 1°C - 8°C  

22-26 มกราคม 2563 23,888.- 7,900.- 1°C - 8°C  

23-27 มกราคม 2563 23,888.- 7,900.- 1°C - 8°C  

24-28 มกราคม 2563 23,888.- 7,900.- 1°C - 8°C  

25-29 มกราคม 2563 23,888.- 7,900.- 1°C - 8°C  

26-30 มกราคม 2563 23,888.- 7,900.- 1°C - 8°C  

27-31 มกราคม 2563 23,888.- 7,900.- 1°C - 8°C  

28 มกราคม-01 กุมภาพันธ์ 2563 23,888.- 7,900.- 1°C - 8°C  

29 มกราคม-02 กุมภาพันธ์ 2563 23,888.- 7,900.- 3°C - 13°C  

30 มกราคม-03 กุมภาพันธ์ 2563 23,888.- 7,900.- 3°C - 13°C  

31 มกราคม-04 กุมภาพันธ์ 2563 23,888.- 7,900.- 3°C - 13°C  

01-05 กุมภาพันธ์ 2563 23,888.- 7,900.- 3°C - 13°C  

02-06 กุมภาพันธ์ 2563 23,888.- 7,900.- 3°C - 13°C  

03-07 กุมภาพันธ์ 2563 23,888.- 7,900.- 3°C - 13°C  

04-08 กุมภาพันธ์ 2563 23,888.- 7,900.- 3°C - 13°C  

05-09 กุมภาพันธ์ 2563 25,888.- 7,900.- -3°C - 8°C  

06-10 กุมภาพันธ์ 2563 25,888.- 7,900.- -3°C - 8°C  

07-11 กุมภาพันธ์ 2563 25,888.- 7,900.- -3°C - 8°C  

08-12 กุมภาพันธ์ 2563 23,888.- 7,900.- -3°C - 8°C  

09-13 กุมภาพันธ์ 2563 23,888.- 7,900.- -3°C - 8°C  

10-14 กุมภาพันธ์ 2563 23,888.- 7,900.- -2°C - 6°C  

11-15 กุมภาพันธ์ 2563 23,888.- 7,900.- -2°C - 6°C  

12-16 กุมภาพันธ์ 2563 23,888.- 7,900.- -2°C - 6°C  

13-17 กุมภาพันธ์ 2563 23,888.- 7,900.- -2°C - 6°C  

14-18 กุมภาพันธ์ 2563 23,888.- 7,900.- -2°C - 6°C  

15-19 กุมภาพันธ์ 2563 23,888.- 7,900.- -2°C - 6°C  



 

 

+สภาพอากาศเป็นเพียงการพยากรณ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ควรเช็คในใบนัดหมายอีกครั้ง+ 
** ปล. ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ / Infant เด็กอายุต่่ากว่า 2 ปี ราคา 7,900.-** 

 ราคานี้ไม่รวมค่าทิปไกดท์่านละ 1,500 บาท/ทริป** 
 

16-20 กุมภาพันธ์ 2563 23,888.- 7,900.- -2°C - 6°C  

17-21 กุมภาพันธ์ 2563 23,888.- 7,900.- -2°C - 6°C  

18-22 กุมภาพันธ์ 2563 23,888.- 7,900.- -2°C - 6°C  

19-23 กุมภาพันธ์ 2563 23,888.- 7,900.- -2°C - 6°C  

20-24 กุมภาพันธ์ 2563 23,888.- 7,900.- -2°C - 6°C  

21-25 กุมภาพันธ์ 2563 23,888.- 7,900.- -2°C - 6°C  

22-26 กุมภาพันธ์ 2563 23,888.- 7,900.- -2°C - 6°C  

23-27 กุมภาพันธ์ 2563 23,888.- 7,900.- -2°C - 6°C  

24-28 กุมภาพันธ์ 2563 23,888.- 7,900.- -2°C - 6°C  

25-29 กุมภาพันธ์ 2563 20,888.- 7,900.- 0°C - 7°C  

26 กุมภาพันธ์-01 มีนาคม 2563 22,888.- 7,900.- 0°C - 7°C  

27 กุมภาพันธ์-02 มีนาคม 2563 22,888.- 7,900.- 0°C - 7°C  

28 กุมภาพันธ์-03 มีนาคม 2563 23,888.- 7,900.- 0°C - 7°C  

29 กุมภาพันธ์-0 4 มีนาคม 2563 23,888.- 7,900.- 0°C - 7°C  

01-05 มีนาคม 2563 23,888.- 7,900.- 4°C - 11°C  

02-06 มีนาคม 2563 23,888.- 7,900.- 4°C - 11°C  

03-07 มีนาคม 2563 23,888.- 7,900.- 4°C - 11°C  

04-08 มีนาคม 2563 23,888.- 7,900.- 4°C - 11°C  

05-09 มีนาคม 2563 23,888.- 7,900.- 4°C - 11°C  

06-10 มีนาคม 2563 23,888.- 7,900.- 4°C - 11°C  

07-11 มีนาคม 2563 23,888.- 7,900.- 6°C - 11°C  

08-12 มีนาคม 2563 23,888.- 7,900.- 6°C - 11°C  

09-13 มีนาคม 2563 23,888.- 7,900.- 6°C - 11°C  



 

 

วันแรก      กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง  

20.30 น. พร้อมกันท่ี สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ 
สายการบิน AIR ASIA X เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอ านวยความสะดวก
ในการเช็คอิน 

23.45 น. เหิรฟ้าสู ่เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยเท่ียวบินท่ี XJ600 
สายการบิน AIR ASIA X ใช้เครื่อง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ท่ีนั่ง จัดท่ีนั่งแบบ 3-3-3  
(น้ าหนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน หากต้องการซื้อน้ าหนักเพิ่ม ต้องเสียค่าใช้จ่าย)  

บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเคร่ือง 

วันที่สอง สนามบินนาริตะ – เมืองฟุคุชิมะ – หน้าผาโทโนะเฮทสึริ - ออนเซนเท้า ณ สถานีรถไฟยูโน
คามิ ออนเซ็น - หมู่บ้านโออุจิ จูค ุ 

 08.00 น. เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น น าท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและ
ศุลกากร เรียบร้อยแล้ว (เวลาที่ญี่ปุ่น เร็วกว่าเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่าน
เพ่ือความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***ส าคัญมาก!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้น าอาหาร
สด จ าพวก เนื อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับและจับ 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองฟุคุชิมะ (Fukushima) เมืองท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศ
ญี่ปุ่น ตั้งอยู่ท่ีภูมิภาคโทโฮคุ แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติอันสวยงามมากมาย ไม่ว่าจะเป็นภูเขา 



 

 

ทะเลสาบ สถานท่ีชมซากุระ และใบไม้เปลี่ยนสี (ใช้เวลาเดินทางจากสนามบินประมาณ 3.40 
ชั่วโมง)  

เที่ยง บริการรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)  
เดินทางสู่ โทโนะเฮทสึริ (Tonohetsuri) หรือ หน้าผาล้านปี เป็นความสวยงามท่ีธรรมชาติ
สร้างขึ้น โดยหน้าผาริมแม่น้ าโอคาวะนี้  ถูกกัดเซาะโดยน้ าท่ีไหลผ่าน กว่าจะสึกกร่อนเป็น
เวลานานเป็นล้านปี จนกลายมาเป็นวิวทิวทัศน์ท่ีสวยงาม ชื่อ โทโนะเฮทสึริ เป็นภาษาถิ่นของ
ไอสึ แปลว่า หน้าผา และด้วยรูปร่างหน้าตาของหน้าผาชันๆ ท่ีดูคล้ายกับเจดีย์ จึงเป็นท่ีมาของ
ชื่อโทโนะเฮทสึริ หรือ หน้าผารูปเจดีย์ เดินทางสู่ เมืองยูโนะคามิ ออนเซน เป็นเมืองตากอากาศ
ออนเซนเล็กๆ ท่ีมีชื่อเสียงของจังหวัดฟูกุชิมะ ท่ีเดินทางได้ค่อนข้างสะดวกเพราะอยู่ติดกับ 
สถานีรถไฟยูโนคามิ ออนเซ็น Yunokami Onsen Station (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 
นาที) โดยเป็นสถานีรถไฟเพียงแห่งเดียวของญี่ปุ่นท่ีมีอาคารสถานีท าจากหลังคาแบบญี่ปุ่น
โบราณ !!!ไฮไลท์ อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับการแช่เท้าผ่อนคลายตามอัธยาศัย ณ จุดออนเซน
เท้าท่ีสถานีแห่งนี้ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโออุจิ จูคุ (Ouchi Juku) (ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 10 นาที)  บ้านโบราณท่ีอดีตเคยเป็นเมืองส าคัญในยุคเอโดะถูกสร้างเมื่อหลายร้อยปี
ก่อน เป็นบ้านชาวนาญี่ปุ่นโบราณท่ีมุงหลังคาทรงหญ้าคาหนาๆ เรียงรายกันสองฝั่งกินระยะทาง
ประมาณ 500 เมตร โดยรวมมีบ้านโบราณประมาณ 40 – 50 หลัง ในอดีตสมัยเอโดะ การ
คมนาคมยังไม่สะดวกสบาย หมู่บ้านแห่งนี้เป็นเสมือนแหล่งท่ีพัก ตั้งขนาบข้างถนนหลักท่ีมีชื่อว่า
ถนนชิโมสึเคะ ถนนเส้นนี้เคยเป็นเส้นทางหลักในการคมนาคมและการค้า เมื่อ พ.ศ.2524 
หมู่บ้านโออุจิจูคุได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเขตอนุรักษ์สิ่งปลูกสร้างอันทรงคุณค่าของชาติ  ซึ่งใน
ปัจจุบันหมู่บ้านโบราณหลายหลังในโออุจิ จูคุได้รับการบูรณะใหม่ จนกลายเป็นร้านขายของท่ี
ระลึก ร้านค้าขายสินค้าพื้นเมือง ร้านอาหารและท่ีพักแบบญี่ปุ่นเพื่อดึงดูดนักท่องเท่ียว ปัจจุบัน
มีนักท่องมาเย่ียมชมหมู่บ้านนี้กว่า 1.2 ล้านคนต่อปี   

ค่ า         อิสระรับประทานอาหารค่ าตามอัธยาศัย 
ที่พัก  MUKAITAKI RYOKAN FUKUSHIMA หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน   

จากนั นให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการ แช่น  าแร่ออนเซ็นธรรมชาติ เช่ือว่าถ้าได้แช่น  าแร่แล้ว จะ
ท าให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ น 

 



 

 

วันที่สาม เมืองฟุคุชิมะ – เมืองอิบารากิ– สวนไคราคุ - พระใหญ่อุชิคุ - วัดอาซากุสะ - โตเกียวสกายท
รี (จุดถ่ายรูป)  - เมืองยามานาชิ - ออนเซ็น + ขาปู 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2) 
น าท่านเดินทางสู่เมืองอิบารากิ (Ibaraki) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง)  เมืองริม
ทะเล ท่ีเต็มไปด้วยสถานท่ีท่องเท่ียวธรรมชาติและวัฒนธรรม น าท่านเดินทางสู่ สวนไคราคุ 
(Kairakuen) ติดอันดับ 1 ใน 3 ของสวนท่ีสวยท่ีสุดในญี่ปุ่น พร้อมกับเคนโระคุเอนท่ีคานาซา
วะ และ โคราคุเอนท่ีโอคายามะ เปิดให้เป็นสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจส าหรับประชาชนในปี 
1842 โดยเจ้าครองแคว้นล าดับที่ 9 ในนามตระกูลมิโตะ นามว่า นาริอาคิ โทคุกาวะ สวนไคราคุ
เอนได้ปลูกต้นดอกพลัม 3000 ต้น 100 สายพันธุ์ ซึ่งเป็นสิ่งท่ีสื่อถึงการมาเยือนของฤดูใบไม้ผลิ 
และช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม ชมเทศกาลดอกพลัม พร้อมต่อด้วยดอกซากุระและ
ดอกอาซเลีย ส าหรับฤดูใบไม้ผลิจะเป็นพุ่มบุชโคลเวอร์ ส่วนต้นฤดูหนาวก็จะพบกับดอก
ซากุระที่ผลิบานใน 2 ฤดู (นิคิซาคิซากุระ) ภายในสวนมีดอกไม้สวยงามท่ีผลัดกันเปลี่ยนตาม
ฤดูกาลให้รับชม (ดอกไม้แต่ละชนิดจะหมุนเวียนผลัดกันบานไปตามฤดูกาล ทั งนี ขึ นอยู่กับ
สภาพอากาศ) น าท่านนมัสการ พระใหญ่อุชิคุ ไดบุสสึ (Ushiku Daibutsu) (ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 1 ชั่วโมง)  เป็นพระพุทธรูปปางยืนท่ีสูงท่ีสุดของประเทศญี่ปุ่น และเคยเป็นรูปปั้นท่ีสูง
ท่ีสุดในโลกท่ีถูกบันทึกไว้โดยหนังสือบันทึกสถิติโลกกินเนสบุ๊ค (Guinness Book of world 
records) เมื่อปี ค.ศ. 1995 ด้วย จากความสูงถึง 120 เมตร ท าให้สามารถมองเห็นได้ตั้งแต่ใจ
กลางเมืองโตเกียวเลยทีเดียว สามารถเข้าไปยังบริเวณภายในรูปปั้นและขึ้นไปยังจุดท่ีเป็นหอ
สังเกตการณ์ในระดับความสูงท่ี 85 เมตร ซึ่งจะอยู่ตรงส่วนของหน้าอกพระพุทธรูป เป็นจุดท่ี
สามารถมองเห็น วิวในมุมด้านกว้างได้ ท้ังหมด บนชั้นนี้จะมีกระจกท่ีเป็นช่องหน้าต่างอยู่
ด้วยกัน 4 ด้าน และมองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้จากตรงนี้อีกด้วย (ราคาไม่รวมค่าเข้าพระพุทธรูป
ด้านใน)  

 เที่ยง อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 



 

 

น าท่านเดินทางสู่เมือง เมืองโตเกียว น าท่านนมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองค า ณ วัดอาซากุสะ 
(Asakusa Temple) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)  วัดท่ีได้ชื่อว่าเป็นวัดท่ีมีความ
ศักดิ์สิทธิ์ และได้รับความเคารพนับถือมากท่ีสุดแห่งหนึ่งในกรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองค์
เจ้าแม่กวนอิมทองค าท่ีศักดิ์สิทธิ์ ขนาด 5.5 เซนติเมตร ซึ่งมักจะมีผู้คนมากราบไหว้ขอพรเพื่อ
ความเป็นสิริมงคลตลอดท้ังปี ประกอบกับภายในวัดยังเป็นท่ีตั้งของโคมไฟยักษ์ท่ีมีขนาดใหญ่
ท่ีสุดในโลกด้วยความสูง 4.5 เมตร ซึ่งแขวนห้อยอยู่ ณ ประตูทางเข้าท่ีอยู่ด้านหน้าสุดของวัด ท่ี
มีชื่อว่า “ประตูฟ้าค ารณ” และถนนจากประตูเข้าสู่ตัววิหารท่ีประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมทองค า 
มีชื่อว่า ถนนนากามิเซะ ซึ่งเป็นท่ีตั้งของร้านค้าขายของท่ีระลึกพื้นเมืองต่างๆ มากมาย อาทิ 
ขนมนานาชนิด ของเล่น รองเท้า พวงกุญแจท่ีระลึก ฯลฯ ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝาก
ของท่ีระลึกอิสระ และท่านสามารถเดินไปถ่ายรูปคู่กับหอคอยท่ีสูงท่ีสุดในโลก แลนด์มาร์กแห่ง
ใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริมแม่น้ าสุมิดะ หอคอยโตเกียวสกาย ทรี (Tokyo Sky tree) (ไม่
รวมค่าขึ นหอคอย) หอส่งสัญญาณโทรคมนาคมท่ีสูงท่ีสุดในโลก เปิดให้บริการเมื่อวันท่ี 22 
พฤษภาคม 2555 โดยหอนี้มีความสูง 634 เมตร สามารถท าลายสถิติความสูงของหอกวางตุ้ง 
ในมณฑลกว่างโจว ซึ่งมีความสูง 600 เมตร และหอซีเอ็น ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโต ของ
แคนาดา มีความสูง 553 เมตร ทิวทัศน์ของ หอคอยโตเกียวสกายทรี ท่ีบรรจุเทคโนโลยีแนว
หน้าสุดสามารถมองเห็นได้จากละแวกวัดอาซะกุซ่าท่ีเต็มไปด้วยกลิ่นอายแบบเมืองเก่าของ
เอะโดะไป  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองยามานาชิ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.40 ชั่วโมง)   

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร ของโรงแรม (3) พิเศษ!! อิ่มอร่อยกับ บุฟเฟ่ต์ขาปู  
พักที่ FUJI SUN RESORT HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน   

จากนั นให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการ แช่น  าแร่ออนเซ็นธรรมชาติ เช่ือว่าถ้าได้แช่น  าแร่แล้ว จะ
ท าให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ น 

วันที่สี่ ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท - วิวภูเขาไฟฟูจิ (บริเวณลานสกี) – พิธีชงชาญี่ปุ่น - โตเกียว – ช้อปปิ้ง
ชินจูกุ - ช้อปปิ้งโอไดบะ + ไดเวอร์ซิตี  



 

 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4) 
น าท่านสัมผัสประสบการณ์ความสนุกสนานท่ี ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท (Fujiten Ski)  ลานสกีและ
ท่ีพักท่ีตั้งอยู่บริเวณภูเขาไฟฟูจิ ท่านจะได้สัมผัสกับหิมะ อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับการลื่นไถล
ด้วยสกี เลือกสนุกกับสโนว์บอร์ด หรือตื่นเต้นไปกับการนั่งรถเลื่อนหิมะ ณ ลานสกีแห่งนี้ ท่าน
สามารถดื่มด่ ากับทัศนียภาพท่ีถูกปกคลุมด้วยหิมะท่ีดูแล้วสะอาดตาอย่างยิ่ง และในวันท่ีท้องฟ้า
แจ่มใส ท่านจะพบกับวิว ภูเขาไฟฟูจิ (Mount Fuji) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)  
สัญลักษณ์หนึ่งของประเทศญี่ปุ่น ท่ีมีชื่อเสียงเป็นท่ีรู้จักไปท่ัวโลกในเรื่องความสวยงามท่ี
ธรรมชาติได้มอบมาให้อย่างลงตัว และยังถือว่าเป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีมา
เยือนญี่ปุ่นตลอดทุกฤดูกาล  (ราคาทัวร์ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์และชุดส าหรับเล่นกิจกรรม
ต่างๆ) 
**หมายเหตุ : ในช่วงต้นฤดูกาลหากสภาพอากาศไม่เอื ออ านวยในการเล่นสกี เช่น หิมะยัง
ไม่หนาพอที่จะเล่นสกีได้นั น ปรับโปรแกรมเป็นขึ นภูเขาไฟฟูจิชั น 5 แทน ทั งนี ทั งนั น การขึ น
ภูเขาไฟฟูจิ อาจไม่สามารถขึ นถึงชั น 5 ได้ เนื่องจากปัจจัยด้านสภาพอากาศ สงวนสิทธิ์ไม่
ขึ นภูเขาไฟและปรับรายการท่องเที่ยว ตามความเหมาะสมแทน 
จากนั้นสัมผัสวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวญี่ปุ่น นั่นก็คือ การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น (Sado) (ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 30 นาที)   โดยการชงชาตามแบบญี่ปุ่นนั้น มีขั้นตอนมากมาย เริ่มตั้งแต่การ
ชงชา การรับชา และการดื่มชา ทุกขั้นตอนนั้นล้วนมีพิธี รายละเอียดท่ีบรรจงและสวยงามเป็น
อย่างมาก พิธีชงชานี้ ไม่ใช่แค่รับชมอย่างเดียว ยังเปิดโอกาสให้ท่านได้มีส่วนร่วมในพิธีการชงชา
นี้อีกด้วย และจากนั้นให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย  

เที่ยง อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
น าท่านเดินทางกลับสู่ เมืองโตเกียว น าท่านช้อปปิ้ง ย่านช้อปปิ้งชินจุกุ (Shinjuku) (ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) ให้ท่านอิสระและเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้ามากมาย ท้ัง
เครื่องใช้ ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องเล่นเกมส์ หรือสินค้าท่ีจะเอาใจคุณผู้หญิง
ด้วย กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้า แบรนด์เนม เสื้อผ้าแฟชั่นส าหรับวัยรุ่น เครื่องส าอางยี่ห้อดังของ
ญี่ปุ่นไม่ว่ าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอื่นๆ ช้อปปิ้ ง  ย่ านโอไดบะ 
(Odaiba) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)  คือเกาะท่ีสร้างขึ้นไว้เป็นแหล่งช้อปปิ้ง และ
แหล่งบันเทิงต่างๆ ในอ่าวโตเกียว ได้รับการปรับปรุงให้มีชื่อเสียงและเป็นท่ีนิยมในช่วงหลังของ
ปี 1990 นอกจากมีสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามตั้งอยู่มากมายแล้ว แต่ก็ยังคงความเป็นธรรมชาติไว้
ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของพื้นท่ีสีเขียว ไดเวอร์ซิตี  โตเกียว พลาซ่า (Diver City Tokyo 



 

 

Plaza) เป็นห้างดังอีกห้างหนึ่ง ท่ีอยู่บนเกาะ โอไดบะ จุดเด่นของห้างนี้ก็คือ หุ่นยนต์กันดั ม 
ขนาดเท่าของจริง ซึ่งมีขนาดใหญ่มาก ในบริเวณห้าง ก็จะมีร้านค้าส าหรับคอกันดั้ม อย่างเช่น 
กันดั้มคาเฟ่ (Gundam Cafe) และถ้าอยากเข้าไปดูนิทรรศกาลกันดั้ม ก็ต้องไปท่ี กันดั้ม
ฟรอนท์ (Gundam Front) ซึ่งอยู่ในบริเวณห้าง ไดรเวอร์ซิตี้ จากนั้นน าท่านเดินทางเข้าท่ีพัก 
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)   

ค่ า         อิสระรับประทานอาหารค่ าตามอัธยาศัย 
ที่พัก NARITA HEDISTAR HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน   

วันที่ห้า  สนามบินนาริตะ – สนามบิน ดอนเมือง 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5) 
09.15 น.   ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ601 
13.45 น.     เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

**สายการบินมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเคร่ือง** 
 

ส าหรับลูกค้าท่านที่ไม่เอาตั๋วเครื่องบิน  หักค่าตั๋วออก 7,000 บาท จากราคาทัวร์ 

 
 

*ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ รบกวนจองเป็นสายการบินแอร์เอเซียเท่านั น*  
** ทั งนี หากสายการบินไฟล์ทอินเตอร์เกิดเที่ยวบินล่าช้า ทางบริษัทจะรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายเฉพาะ
สายการบินภายในประเทศที่เป็นสายการบินเครือเดียวกันกับไฟล์ทอินเตอร์ และรบกวนแจ้งพนักงานขาย

ล่วงหน้าก่อนท าการซื อตัว๋ภายในประเทศทุกครั ง  เพ่ือประโยชน์ของตัวท่านเอง ** 



 

 

 
บริษัทขอสงวนสิทธิ์   รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, 
การเมือง, สายการบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การบริการของรถบัสน าเท่ียวญี่ปุ่น ตาม
กฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ 10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะ
เป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เป็นหลัก จึงขอสงวน
สิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 



 

 

 
อัตราค่าบริการรวม 

✓ ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการท่ีระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ ามัน  

✓ ค่ารถโค้ชปรับอากาศ  

✓ โรงแรมท่ีพักตามท่ีระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)  

✓ ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ    

✓ ค่าอาหาร ตามรายการท่ีระบุ   

✓ ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเท่ียว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรม
ธรรม์) 

✓ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % 
 

อัตราค่าบริการนี ไม่รวม 

× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เคร่ืองดื่ม ค่าซักรีด ค่า
มินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ท่ีมิได้ระบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น กรณีประกาศให้กลับมาย่ืนร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากทางญี่ปุ่นได้
ประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยส าหรับผู้ท่ีประสงค์พ านักระยะสั้นในประเทศ
ญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศให้ยื่นวีซ่าตามเดิม ผู้เดินทางจะต้องจ่ายเพิ่ม 2,000 บาท 
ส าหรับการยื่นร้องขอวีซ่า 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋าสัมภาระท่ีมีน้ าหนักเกินกว่าท่ีสายการบินนั้นๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่
เกินขนาดมาตรฐาน 
 

× ค่าภาษีน้ ามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว 

× ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์อ านวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 

× ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 1,500 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของ
ท่าน 

 
เดินทางขึ นต่ า 34 ท่าน หากต่ ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะช าระ
ค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป ทาง



 

 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเล่ือนการเดินทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่าน
ทราบล่วงหน้า  
 
เงื่อนไขการจอง และ การช าระเงิน  
 มัดจ าท่านละ 15,000 บาท ภายหลังจากท่ีท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกค้าท าการจองก่อน

วันเดินทางภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจ านวน  
 ส่วนท่ีเหลือ ช าระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน 

• หากไม่ช าระมัดจ าตามท่ีก าหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ลูกค้าท่านอ่ืนท่ีรออยู่ 

• หากช าระไม่ครบตามจ านวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงื่อนไข 

• เมื่อท่านช าระเงินไม่ว่าจะท้ังหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและ
ข้อตกลงต่างๆท่ีได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว 

• หากช่าระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งส่าเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทาง
แฟกซ์  

• ส่งรายชื่อส่ารองที่นั่ง ผู้เดินทางต้องส่งส่าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ชื่อพร้อม
ยืนยันว่าต้องการเดินทางท่องเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // [หากไม่ส่ง
ส่าเนาหนังสือเดินทาง(Passport) มาให้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอัน
เกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน
ทั้งสิ้น 

 
โปรดตรวจสอบ Passport : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป  และเหลือ
หน้ากระดาษอย่างต่ า 2 หน้าหากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 
 
เงื่อนไขยกเลิกการจอง  

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน ได้เงินคืนทั งหมด 

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29-15 วัน ได้เงินคืน 70 เปอร์เซ็นของค่าทัวร์ทั งหมด 

• ยกเลิกหลัง 14 วัน ไม่ได้ค่าทัวร์คืน  

• กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบิน หรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่า
มัดจ าที่พักโดยตรง หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ 



 

 

รวมถึงเที่ยวบิน พิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสิทธิ์ ไม่มีการคืนเงิน
ทุกกรณี ทั งมัดจ า หรือค่าทัวร์ทั งหมด เนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั นๆ 

หมายเหตุ กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองท้ังกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้า
ประเทศท่ีระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น รวมถึง เมื่อ
ท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือ
ว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 
 
ข้อมูลเพิ่มเติม เร่ืองตั๋วเครื่องบิน 
ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่าน
จะต้องช าระค่าใช้จ่ายส่วนต่างท่ีสายการบิน และบริษัททัวร์เรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสาย
การบินเป็นผู้ก าหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และได้
ด าเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว REFUND ได้) ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการ
บินเท่านั้น  
 
ข้อมูลเพิ่มเติม เร่ืองโรงแรมที่พัก 
➢ เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว 

(Single) และห้องคู่ (Twin / Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพัก
อาจจะไม่ติดกัน 

➢ กรณีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมาก และห้องพักในเมืองเต็ม 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการปรับเปลี่ยน หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

 
ข้อมูลเพิ่มเติมเร่ืองสัมภาระ และค่าพนักงานยกกระเป๋า (Porter) 
➢ ส าหรับน้ าหนักของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเครื่องบิน  คือ 20 กิโลกรัม 

(ส าหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางน้ าหนักเพ่ิมเป็นสิทธิ
ของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได้ (ท่านต้องช าระในส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพิ่ม) 

➢ ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้น าขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม 
และมีความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร 
(21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)  



 

 

➢ กรณีท่ีต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ  น้ าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต่ ากว่า
มาตรฐานได้ ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับข้อก าหนดของแต่ละสายการบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระส่วน
ของค่าใช้จ่ายท่ีสัมภาระน้ าหนักเกิน (ท่านต้องช าระในส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพิ่ม) 

➢ ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสารทุก
กรณี 

หมายเหตุ.. (ส าคัญมาก!!! ผู้โดยสารควรรับทราบ  ก่อนการเดินทาง) 
1. รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรม ท่ี

พัก การจราจร เหตุการณ์ทางการเมือง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัย
ธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่นอกเหนือการ
ควบคุมจากทางบริษัททัวร์ฯ) โดยทางบริษัทจะค านึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นส าคัญ 

2. หากท่านยกเลิกทัวร์ เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภัย
ธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย ท้ังๆ ท่ีสายการบิน หรือในส่วนของการบริการทางประเทศท่ีท่านเดินทาง
ท่องเท่ียว ยังคงให้บริการอยู่เป็นปกติ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั งหมด หรือ
บางส่วนให้กับท่าน 

3. หากในวันเดินทาง สถานท่ีท่องเท่ียวใดท่ีไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าใช้จ่าย เนื่องจากทางบริษัทได้ท าการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายไปล่วงหน้าแล้ว 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน ใน
กรณีดังนี้ 
➢ กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทาง เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้าม

น าเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียด้วยเหตุผลใดๆ 
ก็ตามท่ีทางกองตรวจคนเข้าเมืองห้ามเดินทาง 

➢ กรณีท่ีสถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง 
➢ กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมือง ให้กับชาวต่างชาติ หรือ คน

ต่างด้าวท่ีพ านักอยู่ในประเทศไทย 
 
 
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ านักระยะสั นในประเทศญี่ปุ่นไม่
เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขั นตอน
การตรวจเข้าเมือง เพ่ือยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น* ดังต่อไปนี  



 

 

1. ตั๋วเคร่ืองบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯจัดการให้) 
2. สิ่งท่ียืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีอาจเกิดขึ้นในระหว่างท่ีพ านักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น 

เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น) 
3. ชื่อ ท่ีอยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างท่ีพ านักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทจัดการให้) 
4. ก าหนดการเดินทางระหว่างท่ีพ านักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯ จัดการให้) 

 
คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า) 

1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ ไม่ต่ ากว่า 6 เดือน  
2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท าในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งท่ีขัดต่อกฎหมายและเข้าข่ายคุณสมบัติการ

พ านักระยะสั้น 
3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกิน 15 วัน 
4. เป็นผู้ท่ีไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้า

ประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ 
หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั งหมดก่อนท าการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกัน
ระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึ น ในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 
30 ท่าน  

2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวัน
เดินทาง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน, การ

ประท้วง, การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, 
เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง  

6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ท้ังหมดกับทางบริษัทฯ  แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้
ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ท้ังหมด  



 

 

7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมท่ี
พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามท่ีระบุใน
โปรแกรม  

8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปท่ีเข้าพัก  โดยมีห้องพักส าหรับผู้
สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ท่ีพัก ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับความ
พร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้   

9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 
วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  

10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ท้ังสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของผู้จัดก ากับเท่านั้น 

11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ 
ในกรณีท่ีผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้า
เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเท่ียว อันเนื่องมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิด
กฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ  

12. กรณีต้องการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ 
ขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเดี่ยว โดยไม่
ค่าใช้จ่ายเพิ่ม  

13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ่น หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด 
อาจท าให้เวลาในการท่องเท่ียวและ ช้อปปิ้งแต่ละสถานท่ีน้อยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และ
คนขัยรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครั้งท่ีต้องเร่งรีบ เพื่อให้ได้
ท่องเท่ียวตามโปรแกรม 

14. บริการน้ าดื่มท่านวันละ 1ขวด ต่อคนต่อวันเริ่มในวันท่ี 2 ของการเดินทาง ถึงวันท่ี 4 ของการเดินทาง 
รวมจ านวน 3 ขวด 

15. การบริการของรถบัสน าเท่ียวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ 10 ชั่วโมง 
ในวันนั้นๆ มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ท้ังนี้
ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเท่ียว
ตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 

 
 



 

 

ใบจองทัวร์  / BOOKING FORM 
 
รายการทัวร์.................................................................................. วันเดินทาง........................................ 
ชื่อผู้ติดต่อ (ผู้จอง) .................................................................. โทร...................................................... 
จ านวนผู้เดินทางทั้งหมด.................คน   (ผู้ใหญ่................ท่าน / เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี..............ท่าน) 
จ านวนห้องพักท่ีใช้ทั้งหมด.............ห้อง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 
 

รายช่ือผู้เดินทาง (กรุณากรอกชื่อไทยและอังกฤษอย่างถูกต้องตามหนังสือเดินทาง เรียงตามห้องพัก) 

 
หมายเหตุ กรุณาแจ้งความประสงค์อ่ืนตามที่ท่านต้องการ อาทิเช่น 
อาหาร   ไม่ทานเนื้อวัว  ไม่ทานเนื้อหม ู  ไม่ทานสัตว์ปีก  ทานมังสาวิรัต 
รายละเอียดอื่นๆ .................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................... 
 

ข้าพเจ้ารับทราบเงื่อนไขในรายการทัวร์เรียบร้อยแล้ว 
 
 

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

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

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ) วันเกิด (ว/ด/ป) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    



 

 

 

 


