
 

 

   

 

 

 

 

 

                                   

TOKYO FUJI FUKUSHIMA 5D3N  
ซุปตาร� โลกสวย ด�วยมือเรา 

กําหนดการเดินทางเดือนมกราคม - มีนาคม 2563 

 



 

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 
 
 

 

โดยสายการบินแอร์เอเซีย เอก็ซ์ แอร์ไลน์ (XJ) 

เยือนหมู่บ้านโบราณ สมยัเอโดะ หมู่บ้านโออุจ ิจุคุ 

อศัจรรย์ความงดงามของธรรมชาต ิณ หน้าผาโทโน เฮทสึริฟรี  

แช่ออนเซนเท้า หน้าสถานีรถไฟ ยูโนะคาม ิออนเซนเล่นสก ีณ ลานสกฟูีจิเทน็  

พร้อมชมววิภูเขาไฟฟูจิ เป็นฉากหลงันมสัการสิ2งศักดิ3สิทธิ3 วดัอาซากสุะ  

แวะถ่ายรูปกบัโตเกยีวสกายทรี  ขอพรพระพุทธรูปอุชิคุ พระพทุธรูปที2ใหญ่ที2สุดในญี2ปุ่ น 

ชื2นชม ณ สวนดอกไม้สไตล์ญี2ปุ่ น ไคระคุเอนช้อปปิ6 งจุใจ โอไดบะ และชินจูก ุ

บุฟเฟ่ต์ขาปู อาบนํ6าแร่ธรรมชาติ  

FREE WIFI ON BUS 

มนํี6าดื2มบริการบนรถบัสวนัละ B ขวด 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดี�ยว อณุหภมู ิ  

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  



 

 

   

 

 

 

 

 

                                   

+

สภาพอากาศเป็นเพยีงการพยากรณ ์อาจมกีารเปลี�ยนแปลงได ้ควรเช็คในใบนดัหมายอกีคร ั9ง+ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 

 

   

 

 

 

 

 

                                   

** 
ปล. 
ไม่
ม ี

ราคาเด็ก เนื�องจากเป็นราคาพเิศษ / Infant เด็กอายตุํ�ากวา่ 2 ปี ราคา 7,900.-** 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

26 กมุภาพนัธ-์01 มนีาคม 2563 22,888.- 7,900.- 0°C - 7°C  

27 กมุภาพนัธ-์02 มนีาคม 2563 22,888.- 7,900.- 0°C - 7°C  

28 กมุภาพนัธ-์03 มนีาคม 2563 23,888.- 7,900.- 0°C - 7°C  

29 กมุภาพนัธ-์0 4 มนีาคม 2563 23,888.- 7,900.- 0°C - 7°C  

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

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

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



 

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 

ราคานี9ไมร่วมคา่ทปิไกดท์า่นละ 1,500 บาท/ทรปิ** 
วนัแรก      กรงุเทพ   สนามบนิดอนเมอืง  

20.30 น. พรอ้มกนัที สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ชั �น 3 อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอร ์สายการบนิ 
AIR ASIA X เจา้หนา้ทีของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกในการเชค็อนิ 

23.45 น. เหริฟ้าสู ่เมอืงนารติะ ประเทศญีปุ่ น โดยเทียวบนิที XJ600 

สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครือง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ทีนัง จัดทีนังแบบ 3-3-3  (นํ�าหนักกระเป๋า 20 กก./ทา่น 
หากตอ้งการซื�อนํ�าหนักเพิม ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย)  

บรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง 

วนัที�สอง สนามบนินารติะ – เมอืงฟุคุชมิะ – หนา้ผาโทโนะเฮทสรึ ิ- ออนเซนเทา้ ณ สถานรีถไฟยูโนคาม ิ
ออนเซ็น - หมูบ่า้นโออจุ ิจคู ุ 

 08.00 น. เดินทางถึง สนามบนินารติะ ประเทศญี�ปุ่ น นําท่านผ่านขั �นตอนการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 
เรยีบรอ้ยแลว้ (เวลาที�ญี�ปุ่ น เร็วกวา่เมอืงไทย 2 ช ั�วโมง กรณุาปรับนาฬกิาของทา่นเพือความสะดวกในการนัดหมายเวลา) 

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

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

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

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

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

09-13 มนีาคม 2563 23,888.- 7,900.- 

6

°C - 11°C 

 



 

 

   

 

 

 

 

 

                                   

***สําคญัมาก!! ประเทศญี�ปุ่ นไมอ่นุญาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก เนื9อสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน
มโีทษปรบัและจบั 

 นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงฟุคชุมิะ (Fukushima) เมอืงทีมขีนาดใหญเ่ป็นอันดับ 3 ของประเทศญีปุ่ น ตั �งอยู่
ทีภูมภิาคโทโฮคุ แวดลอ้มไปดว้ยธรรมชาตอิันสวยงามมากมาย ไม่ว่าจะเป็นภูเขา ทะเลสาบ สถานทีชมซากรุะ และใบไม ้
เปลียนส ี(ใชเ้วลาเดนิทางจากสนามบนิประมาณ 3.40 ชัวโมง)  

เที�ยง บรกิารรบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1)  

เดนิทางสู ่โทโนะเฮทสรึ ิ(Tonohetsuri) หรอื หนา้ผาลา้นปี เป็นความสวยงามทีธรรมชาตสิรา้งขึ�น โดยหนา้ผารมิแมนํ่�า
โอคาวะนี� ถกูกดัเซาะโดยนํ�าทีไหลผา่น กวา่จะสกึกรอ่นเป็นเวลานานเป็นลา้นปี จนกลายมาเป็นววิทวิทัศนท์ีสวยงาม ชือ โท
โนะเฮทสรึ ิเป็นภาษาถิ�นของไอส ึแปลวา่ หนา้ผา และดว้ยรูปร่างหนา้ตาของหนา้ผาชนัๆ ทีดคูลา้ยกับเจดยี ์จงึเป็นทีมา
ของชือโทโนะเฮทสรึ ิหรอื หนา้ผารูปเจดยี ์เดนิทางสู ่เมอืงยูโนะคาม ิออนเซน เป็นเมอืงตากอากาศออนเซนเล็กๆ ทีมี
ชือเสยีงของจังหวัดฟูกุชมิะ ทีเดนิทางไดค้่อนขา้งสะดวกเพราะอยู่ตดิกับ สถานรีถไฟยูโนคาม ิออนเซ็น Yunokami 
Onsen Station (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 10 นาท)ี โดยเป็นสถานีรถไฟเพยีงแหง่เดยีวของญีปุ่ นทีมอีาคารสถานีทําจาก
หลังคาแบบญีปุ่ นโบราณ !!!ไฮไลท ์อสิระใหท้่านเพลดิเพลนิกับการแชเ่ทา้ผ่อนคลายตามอัธยาศัย ณ จุดออนเซนเทา้ที
สถานีแหง่นี� จากนั�นนําทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นโออุจ ิจูค ุ(Ouchi Juku) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 10 นาท)ี  บา้นโบราณ
ทีอดตีเคยเป็นเมอืงสําคัญในยุคเอโดะถูกสรา้งเมือหลายรอ้ยปีก่อน เป็นบา้นชาวนาญีปุ่ นโบราณทีมุงหลังคาทรงหญา้คา
หนาๆ เรยีงรายกันสองฝังกนิระยะทางประมาณ 500 เมตร โดยรวมมบีา้นโบราณประมาณ 40 – 50 หลัง ในอดตีสมัยเอโดะ 
การคมนาคมยังไมส่ะดวกสบาย หมูบ่า้นแหง่นี�เป็นเสมอืนแหลง่ทีพัก ตั �งขนาบขา้งถนนหลักทีมชีือวา่ถนนชโิมสเึคะ ถนนเสน้
นี�เคยเป็นเสน้ทางหลักในการคมนาคมและการคา้ เมือ พ.ศ.2524 หมู่บา้นโออจุจิูคุไดรั้บการขึ�นทะเบยีนเป็นเขตอนุรักษ์สิง
ปลูกสรา้งอันทรงคุณค่าของชาต ิซึงในปัจจุบันหมู่บา้นโบราณหลายหลังในโออจุ ิจูคุไดรั้บการบรูณะใหม่ จนกลายเป็นรา้น
ขายของทีระลกึ รา้นคา้ขายสนิคา้พื�นเมอืง รา้นอาหารและทีพักแบบญีปุ่ นเพือดงึดดูนักทอ่งเทียว ปัจจบุนัมนัีกทอ่งมาเยียมชม
หมูบ่า้นนี�กวา่ 1.2 ลา้นคนตอ่ปี   

คํ�า         อสิระรบัประทานอาหารคํ�าตามอธัยาศยั 

ที�พกั  MUKAITAKI RYOKAN FUKUSHIMA หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั   

จากน ั9นใหท้า่นไดผ้่อนคลายกบัการ แช่นํ 9าแร่ออนเซ็นธรรมชาต ิเชื�อว่าถา้ไดแ้ช่นํ 9าแร่แลว้ จะทําใหผ้วิพรรณ
สวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขี ึ9น 

 

วนัที�สาม เมอืงฟุคชุมิะ – เมอืงอบิาราก–ิ สวนไคราค ุ- พระใหญอ่ชุคิ ุ- วดัอาซากสุะ - โตเกยีวสกายทร ี(จุด
ถา่ยรปู)  - เมอืงยามานาช ิ- ออนเซ็น + ขาป ู

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

นําท่านเดนิทางสูเ่มอืงอบิาราก ิ(Ibaraki) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.30 ชัวโมง)  เมอืงรมิทะเล ทีเต็มไปดว้ยสถานที
ทอ่งเทียวธรรมชาตแิละวัฒนธรรม นําท่านเดนิทางสู ่สวนไคราคุ (Kairakuen) ตดิอันดับ 1 ใน 3 ของสวนทีสวยทีสดุใน
ญีปุ่ น พรอ้มกับเคนโระคเุอนทีคานาซาวะ และ โคราคเุอนทีโอคายามะ เปิดใหเ้ป็นสถานทีพักผอ่นหยอ่นใจสําหรับประชาชน
ในปี 1842 โดยเจา้ครองแควน้ลําดับที 9 ในนามตระกลูมโิตะ นามวา่ นารอิาค ิโทคกุาวะ สวนไคราคเุอนไดป้ลกูตน้ดอกพลัม 
3000 ตน้ 100 สายพันธุ ์ซึงเป็นสิงทีสือถงึการมาเยอืนของฤดใูบไมผ้ล ิและชว่งปลายเดอืนกมุภาพันธ ์– มนีาคม ชมเทศกาล



 

 

   

 

 

 

 

 

                                   

ดอกพลัม พรอ้มตอ่ดว้ยดอกซากรุะและดอกอาซเลยี สําหรับฤดใูบไมผ้ลจิะเป็นพุ่มบชุโคลเวอร ์สว่นตน้ฤดหูนาวก็จะพบกบั
ดอกซากุระที�ผลบิานใน 2 ฤดู (นคิซิาคซิากุระ) ภายในสวนมีดอกไมส้วยงามทีผลัดกันเปลียนตามฤดูกาลใหรั้บชม 
(ดอกไมแ้ตล่ะชนดิจะหมนุเวยีนผลดักนับานไปตามฤดกูาล ท ั9งนี9ข ึ9นอยูก่บัสภาพอากาศ) นําทา่นนมัสการ พระใหญ่
อุชคิุ ไดบุสส ึ(Ushiku Daibutsu) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัวโมง)  เป็นพระพุทธรูปปางยนืทีสงูทีสดุของประเทศ
ญีปุ่ น และเคยเป็นรูปปั�นทีสูงทีสุดในโลกทีถูกบันทกึไวโ้ดยหนังสอืบันทกึสถติโิลกกนิเนสบุ๊ค (Guinness Book of world 
records) เมือปี ค.ศ. 1995 ดว้ย จากความสงูถงึ 120 เมตร ทําใหส้ามารถมองเห็นไดต้ั �งแตใ่จกลางเมอืงโตเกยีวเลยทเีดยีว 
สามารถเขา้ไปยังบรเิวณภายในรปูปั�นและขึ�นไปยังจดุทีเป็นหอสงัเกตการณ์ในระดับความสงูที 85 เมตร ซึงจะอยูต่รงสว่นของ
หนา้อกพระพุทธรปู เป็นจดุทีสามารถมองเห็น ววิในมมุดา้นกวา้งได ้ทั �งหมด บนชั �นนี�จะมกีระจกทีเป็นชอ่งหนา้ตา่งอยูด่ว้ยกนั 
4 ดา้น และมองเห็นภเูขาไฟฟจูไิดจ้ากตรงนี�อกีดว้ย (ราคาไมร่วมคา่เขา้พระพทุธรปูดา้นใน)  

 เที�ยง อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

นําท่านเดนิทางสูเ่มอืง เมอืงโตเกยีว นําท่านนมัสการเจา้แม่กวนอมิทองคํา ณ วดัอาซากุสะ (Asakusa Temple) (ใช ้
เวลาเดนิทางประมาณ 1 ชัวโมง)  วัดทีไดช้ือวา่เป็นวัดทีมคีวามศักดิcสทิธิc และไดรั้บความเคารพนับถอืมากทีสดุแหง่หนึงใน
กรงุโตเกยีว ภายในประดษิฐานองคเ์จา้แมก่วนอมิทองคําทีศักดิcสทิธิc ขนาด 5.5 เซนตเิมตร ซึงมักจะมผีูค้นมากราบไหวข้อพร
เพือความเป็นสริมิงคลตลอดทั�งปี ประกอบกับภายในวัดยังเป็นทีตั �งของโคมไฟยักษ์ทีมขีนาดใหญ่ทีสดุในโลกดว้ยความสงู 
4.5 เมตร ซึงแขวนหอ้ยอยู ่ณ ประตทูางเขา้ทีอยูด่า้นหนา้สดุของวัด ทีมชีือว่า “ประตฟู้าคํารณ” และถนนจากประตเูขา้สูต่ัว
วหิารทีประดษิฐานเจา้แม่กวนอมิทองคํา มชีือว่า ถนนนากามเิซะ ซึงเป็นทีตั �งของรา้นคา้ขายของทีระลกึพื�นเมอืงต่างๆ 
มากมาย อาท ิขนมนานาชนดิ ของเลน่ รองเทา้ พวงกญุแจทีระลกึ ฯลฯ ใหท้กุทา่นไดเ้ลอืกซื�อเป็นของฝากของทีระลกึอสิระ 
และท่านสามารถเดนิไปถ่ายรูปคู่กับหอคอยทีสูงทีสุดในโลก แลนดม์ารก์แห่งใหมข่องกรุงโตเกยีว ณ รมิแม่นํ�าสุมดิะ 
หอคอยโตเกยีวสกาย ทร ี(Tokyo Sky tree) (ไมร่วมคา่ขึ9นหอคอย) หอส่งสัญญาณโทรคมนาคมทีสงูทีสดุในโลก 
เปิดใหบ้รกิารเมือวันที 22 พฤษภาคม 2555 โดยหอนี�มคีวามสงู 634 เมตร สามารถทําลายสถติคิวามสงูของหอกวางตุง้ ใน
มณฑลกว่างโจว ซึงมคีวามสูง 600 เมตร และหอซเีอ็น ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มคีวามสูง 553 เมตร 
ทวิทัศน์ของ หอคอยโตเกยีวสกายทร ีทีบรรจุเทคโนโลยแีนวหนา้สดุสามารถมองเห็นไดจ้ากละแวกวัดอาซะกซุา่ทีเต็มไป
ดว้ยกลินอายแบบเมอืงเกา่ของเอะโดะไป  จากนั�นนําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงยามานาช ิ(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.40 ชัวโมง)   

คํ�า รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร ของโรงแรม (3) พเิศษ!! อ ิ�มอรอ่ยกบั บฟุเฟ่ตข์าป ู 

พกัที� FUJI SUN RESORT HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั   

จากน ั9นใหท้า่นไดผ้่อนคลายกบัการ แช่นํ 9าแร่ออนเซ็นธรรมชาต ิเชื�อว่าถา้ไดแ้ช่นํ 9าแร่แลว้ จะทําใหผ้วิพรรณ
สวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขี ึ9น 

วนัที�ส ี� ฟจูเิท็น สกรีสีอรท์ - ววิภเูขาไฟฟูจ ิ(บรเิวณลานสก)ี – พธิชีงชาญี�ปุ่ น - โตเกยีว – ชอ้ปปิ9 งชนิจกู ุ- 
ชอ้ปปิ9 งโอไดบะ + ไดเวอรซ์ติ ี9 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

นําทา่นสัมผัสประสบการณ์ความสนุกสนานที ฟูจเิท็น สกรีสีอรท์ (Fujiten Ski)  ลานสกแีละทีพักทีตั �งอยูบ่รเิวณภเูขาไฟ
ฟจู ิท่านจะไดส้ัมผัสกับหมิะ อสิระใหท้า่นเพลดิเพลนิกับการลืนไถลดว้ยสก ีเลอืกสนุกกับสโนวบ์อรด์ หรอืตืนเตน้ไปกับการ
นังรถเลือนหมิะ ณ ลานสกแีห่งนี� ท่านสามารถดืมดํากับทัศนียภาพทีถูกปกคลุมดว้ยหมิะทีดูแลว้สะอาดตาอย่างยิง และใน



 

 

   

 

 

 

 

 

                                   

วันทีทอ้งฟ้าแจ่มใส ท่านจะพบกับววิ ภูเขาไฟฟูจ ิ(Mount Fuji) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัวโมง)  สัญลักษณ์หนึง
ของประเทศญีปุ่ น ทีมชีือเสยีงเป็นทีรูจั้กไปทัวโลกในเรืองความสวยงามทีธรรมชาตไิดม้อบมาใหอ้ยา่งลงตัว และยังถอืวา่เป็น
จุดมุง่หมายของนักทอ่งเทียวต่างชาตทิีมาเยอืนญีปุ่ นตลอดทุกฤดกูาล  (ราคาทวัรไ์มร่วมคา่เชา่อุปกรณ์และชุดสําหรบั
เลน่กจิกรรมตา่งๆ) 

**หมายเหต ุ: ในชว่งตน้ฤดกูาลหากสภาพอากาศไมเ่อื9ออํานวยในการเลน่สก ีเชน่ หมิะยงัไมห่นาพอที�จะเลน่สกี
ไดน้ ั9น ปรบัโปรแกรมเป็นขึ9นภูเขาไฟฟูจชิ ั9น 5 แทน ท ั9งนี9ท ั9งน ั9น การขึ9นภูเขาไฟฟูจ ิอาจไมส่ามารถขึ9นถงึช ั9น 5 ได ้
เนื�องจากปจัจยัดา้นสภาพอากาศ สงวนสทิธิvไมข่ ึ9นภเูขาไฟและปรบัรายการทอ่งเที�ยว ตามความเหมาะสมแทน 

จากนั�นสัมผัสวัฒนธรรมดั �งเดมิของชาวญีปุ่ น นันก็คือ การเรยีนพธิชีงชาญี�ปุ่ น (Sado) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 
นาท)ี   โดยการชงชาตามแบบญีปุ่ นนั�น มขีั �นตอนมากมาย เริมตั �งแตก่ารชงชา การรับชา และการดืมชา ทกุขั �นตอนนั�นลว้นมี
พธิ ีรายละเอยีดทีบรรจงและสวยงามเป็นอยา่งมาก พธิชีงชานี� ไม่ใชแ่ครั่บชมอยา่งเดยีว ยังเปิดโอกาสใหท้า่นไดม้สีว่นร่วม
ในพธิกีารชงชานี�อกีดว้ย และจากนั�นใหท้า่นไดอ้สิระเลอืกซื�อของทีระลกึตามอธัยาศัย  

เที�ยง อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

นําท่านเดนิทางกลับสู่ เมอืงโตเกยีว นําท่านชอ้ปปิ� ง ย่านชอ้ปปิ9 งชนิจุกุ (Shinjuku) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 
ชัวโมง) ใหท้่านอสิระและเพลดิเพลนิกับการชอ้ปปิ� งสนิคา้มากมายทั�งเครืองใช ้ไฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูปดจิิตอล นาฬิกา 
เครืองเล่นเกมส ์หรือสนิคา้ทีจะเอาใจคุณผูห้ญงิดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เสื�อผา้ แบรนด์เนม เสื�อผา้แฟชันสําหรับวัยรุ่น 
เครืองสําอางยีหอ้ดังของญีปุ่ นไมว่า่จะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอืนๆ ชอ้ปปิ�ง ยา่นโอไดบะ (Odaiba) 
(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัวโมง)  คอืเกาะทีสรา้งขึ�นไวเ้ป็นแหล่งชอ้ปปิ�ง และแหล่งบันเทงิต่างๆ ในอา่วโตเกยีว ไดรั้บ
การปรับปรุงใหม้ชีือเสยีงและเป็นทีนยิมในชว่งหลังของปี 1990 นอกจากมสีถาปัตยกรรมทีสวยงามตั �งอยู่มากมายแลว้ แต่ก็
ยังคงความเป็นธรรมชาตไิวด้ว้ยความอุดมสมบูรณ์ของพื�นทีสเีขยีว ไดเวอรซ์ติ ี9 โตเกยีว พลาซ่า (Diver City Tokyo 
Plaza) เป็นหา้งดังอกีหา้งหนึง ทีอยูบ่นเกาะ โอไดบะ จุดเดน่ของหา้งนี�ก็คอื หุน่ยนตก์นัด ั9ม ขนาดเทา่ของจรงิ ซึงมขีนาด
ใหญม่าก ในบรเิวณหา้ง ก็จะมรีา้นคา้สําหรับคอกนัดั �ม อยา่งเชน่ กนัด ั9มคาเฟ่ (Gundam Cafe) และถา้อยากเขา้ไปดนูทิรรศ
กาลกันดั �ม ก็ตอ้งไปที กนัด ั9มฟรอนท ์(Gundam Front) ซึงอยูใ่นบรเิวณหา้ง ไดรเวอรซ์ติี� จากนั�นนําทา่นเดนิทางเขา้ทีพัก 
(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัวโมง)   

คํ�า         อสิระรบัประทานอาหารคํ�าตามอธัยาศยั 

ที�พกั NARITA HEDISTAR HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั   

วนัที�หา้  สนามบนินารติะ – สนามบนิ ดอนเมอืง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

09.15 น.   ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี เอ็กซ ์เที�ยวบนิที� XJ601 

13.45 น.     เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

**สายการบนิมบีรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง** 
 

สําหรบัลกูคา้ทา่นที�ไมเ่อาต ั{วเครื�องบนิ  หกัคา่ต ั{วออก 7,000 บาท จากราคาทวัร ์
 
 

*ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ รบกวนจองเป็นสายการบนิแอรเ์อเซยีเทา่น ั9น*  

** ท ั9งนี9หากสายการบนิไฟลท์อนิเตอรเ์กดิเที�ยวบนิลา่ชา้ ทางบรษิทัจะรบัผดิชอบชดเชยคา่เสยีหายเฉพาะสาย
การบนิภายในประเทศที�เป็นสายการบนิเครอืเดยีวกนักบัไฟลท์อนิเตอร ์และรบกวนแจง้พนกังานขายลว่งหนา้กอ่น

ทาํการซื9อต ั{วภายในประเทศทกุคร ั9ง  เพื�อประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 



 

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 
บรษิทัขอสงวนสทิธิv   รายการทัวรส์ามารถเปลียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนืองจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการ
บนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ การบรกิารของรถบัสนําเทียวญีปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่ น สามารถ
ใหบ้รกิารวันละ 10 ชัวโมง มอิาจเพิมเวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บั
สภาพการจราจรในวันเดนิทางนั�นๆ เป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิcในการปรับเปลียนเวลาทอ่งเทียวตามสถานทีในโปรแกรมการ
เดนิทาง 
 

อตัราคา่บรกิารรวม 

� คา่ตัwวเครืองบนิไป-กลบัตามรายการทีระบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีนํ�ามนั  



 

 

   

 

 

 

 

 

                                   

� คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

� โรงแรมทีพักตามทีระบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

� คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีตา่งๆ ตามรายการทีระบ ุ   

� คา่อาหาร ตามรายการทีระบ ุ  

� คา่เบี�ยประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทียว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือนไขตามกรรมธรรม)์ 

� ภาษีมลูคา่เพิม 7 % และภาษีหกั ณ ทีจา่ย 3 % 

 
 

อตัราคา่บรกิารนี9ไมร่วม 
× คา่ใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครืองดืม ค่าซกัรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้ง

และคา่พาหนะตา่งๆ ทีมไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายืนรอ้งขอวซีา่อกีครั �ง (เนืองจากทางญีปุ่ นไดป้ระกาศยกเวน้การ
ยืนวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่ นใหก้บัคนไทยสําหรับผูท้ีประสงคพํ์านักระยะสั �นในประเทศญีปุ่ นไมเ่กนิ 15 วนั) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญีปุ่ นประกาศใหย้ืนวซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิม 2,000 บาท สําหรับการยืนรอ้งขอวี
ซา่ 

× คา่ธรรมเนยีมในกรณีทีกระเป๋าสมัภาระทีมนํี�าหนักเกนิกวา่ทีสายการบนินั�นๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน 

 
× คา่ภาษีนํ�ามนั ทีสายการบนิเรยีกเก็บเพิม ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัwวเครืองบนิไปแลว้ 

× คา่มคัคเุทศกท์อ้งถิน และหวัหนา้ทวัรอํ์านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

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

 

เดนิทางขึ9นตํ�า 34 ทา่น หากตํากวา่กําหนด กรุ๊ปจะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีีจะชาํระคา่บรกิารเพิม
เพือใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิcในการ
งดออกเดนิทางและเลือนการเดนิทางไปในวันอืนตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  
 
 

เง ื�อนไขการจอง และ การชําระเงนิ  

� มดัจําทา่นละ 15,000 บาท ภายหลังจากทีท่านสง่เอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ทําการจองกอ่นวันเดนิทาง
ภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิcในการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจํานวน  

� สว่นทีเหลอื ชาํระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

• หากไมช่าํระมัดจําตามทีกําหนด ขออนุญาตตัดทีนังใหล้กูคา้ทา่นอืนทีรออยู ่

• หากชาํระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไมม่เีงือนไข 

• เมือทา่นชําระเงนิไมว่า่จะทั �งหมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือนไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีได ้
ระบไุวทั้ �งหมดนี�แลว้ 

• หากชําระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สําเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุื�อพนกังานขายมาทางแฟกซ ์ 

• สง่รายชื�อสํารองที�น ั�ง ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สําเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ื�อพรอ้มยนืยนัวา่
ตอ้งการเดนิทางทอ่งเที�ยวทรปิใด, วนัที�ใด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไม่ส่งสําเนาหนงัสอื



 

 

   

 

 

 

 

 

                                   

เดนิทาง(Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิvไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายอนัเกดิจากความ
ผดิพลาดจากการสะกดชื�อ-นามสกลุ และอื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองต ั{วเครื�องบนิท ั9งส ิ9น 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึ�นไป และเหลอืหนา้กระดาษอยา่งตํา 2 
หนา้หากไมม่ันใจโปรดสอบถาม 
 

เง ื�อนไขยกเลกิการจอง  

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนั ไดเ้งนิคนืท ั9งหมด 

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 29-15 วนั ไดเ้งนิคนื 70 เปอรเ์ซ็นของคา่ทวัรท์ ั9งหมด 

• ยกเลกิหลงั 14 วนั ไมไ่ดค้า่ทวัรค์นื  

• กรุป๊ที�เดนิทางชว่งวนัหยุดหรอืเทศกาลที�ตอ้งการนัตมีดัจํากบัสายการบนิ หรอืกรุป๊ท ี�มกีารการนัตคีา่มดัจําที�พกั
โดยตรง หรอืโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเที�ยวบนิ พเิศษเชน่ 
EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสทิธิv ไมม่กีารคนืเงนิทกุกรณี ท ั9งมดัจํา หรอืคา่ทวัรท์ ั9งหมด 
เนื�องจากคา่ต ั{วเป็นการเหมาจา่ยในเที�ยวบนิน ั9นๆ 

หมายเหต ุกรณีทีกองตรวจคนเขา้เมอืงทั �งกรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีระบไุว ้
ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิcทีจะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทั �งสิ�น รวมถงึ เมือทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ 
ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิc ไมอ่าจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและ
เงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั �งสิ�น 
 

ขอ้มลูเพิ�มเตมิ เร ื�องต ั{วเครื�องบนิ 
ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเลือนวันเดนิทางกลับ ท่านจะตอ้งชําระ
คา่ใชจ้่ายสว่นต่างทีสายการบนิ และบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บ และการจดัที�น ั�งของกรุป๊ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูกํ้าหนด ซึงทาง
บรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลกิการเดนิทาง และไดดํ้าเนนิการออกตัwวเครืองบนิไปแลว้ (กรณีตัwว 
REFUND ได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเทา่นั�น  
 

ขอ้มลูเพิ�มเตมิ เร ื�องโรงแรมที�พกั 
� เนืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดียว (Single) และหอ้งคู ่

(Twin / Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักอาจจะไมต่ดิกนั 

� กรณีมงีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึ�นมาก และหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯ ขอสงวน
สทิธิc ในการปรับเปลียน หรอืยา้ยเมอืงเพือใหเ้กดิความเหมาะสม 

 

ขอ้มลูเพิ�มเตมิเร ื�องสมัภาระ และคา่พนกังานยกกระเป๋า (Porter) 
� สําหรับนํ�าหนักของสัมภาระทีทางสายการบนิอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเครืองบนิ คอื 20 กโิลกรัม (สําหรับผูโ้ดยสารชั �น

ประหยัด / Economy Class Passenger) การเรยีกค่าระวางนํ�าหนักเพิมเป็นสทิธขิองสายการบนิทีท่านไม่อาจปฏเิสธได ้
(ทา่นตอ้งชําระในสว่นทีโดนเรยีกเก็บเพิม) 

� สําหรับกระเป๋าสัมภาระทีทางสายการบนิอนุญาตใหนํ้าขึ�นเครืองได ้ตอ้งมนํี�าหนักไม่เกนิ 7 กโิลกรัม และมคีวามกวา้ง+
ยาว+สงู ไมเ่กนิ 115 เซนตเิมตร หรอื 25 เซนตเิมตร (9.75 นิ�ว) x 56 เซนตเิมตร (21.5 นิ�ว) x 46 เซนตเิมตร (18 นิ�ว)  

� กรณีทีตอ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ นํ�าหนักของกระเป๋าอาจจะถกูกําหนดใหตํ้ากวา่มาตรฐานได ้ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่ับ
ขอ้กําหนดของแตล่ะสายการบนิ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิcไมรั่บภาระสว่นของคา่ใชจ้า่ยทีสมัภาระนํ�าหนักเกนิ (ทา่นตอ้ง
ชําระในสว่นทีโดนเรยีกเก็บเพิม) 

� ทางบรษัิทฯ ไมร่บัผดิชอบกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสารทกุกรณี 

หมายเหต.ุ. (สําคญัมาก!!! ผูโ้ดยสารควรรบัทราบ  กอ่นการเดนิทาง) 

1. รายการอาจมกีารเปลี�ยนแปลงตามความเหมาะสม เนืองจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรม ทีพัก การจราจร 
เหตกุารณ์ทางการเมอืง การนัดหยดุงาน การกอ่จลาจล อบุตัเิหต ุสภาพอากาศ ภัยธรรมชาต ิวาตภัย อคัคภียั หรอืไมว่า่จะ



 

 

   

 

 

 

 

 

                                   

ดว้ยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซึ�งเป็นเหตุการณ์ที�นอกเหนอืการควบคุมจากทางบรษิทัทวัรฯ์) โดยทางบรษัิทจะคํานงึถงึ
ความปลอดภยัของลกูคา้เป็นสําคญั 

2. หากทา่นยกเลกิทวัร ์เนืองจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมอืง สายการบนิ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาต ิวาตภัย 
อัคคภีัย ทั �งๆ ทีสายการบนิ หรอืในสว่นของการบรกิารทางประเทศทีท่านเดนิทางท่องเทียว ยังคงใหบ้รกิารอยู่เป็นปกต ิ
ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิvในการไมค่นืคา่ทวัรท์ ั9งหมด หรอืบางสว่นใหก้บัทา่น 

3. หากในวันเดนิทาง สถานทีทอ่งเทียวใดทีไม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่วา่ดว้ยสาเหตใุดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิcในการ
ไมค่นืคา่ใชจ้า่ย เนืองจากทางบรษัิทไดทํ้าการจองและถกูเก็บคา่ใชจ้า่ยไปลว่งหนา้แลว้ 

4. บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบ และ ขอสงวนสทิธิcในการไมค่นืคา่ทวัรท์ ั9งหมด หรอืบางสว่นใหก้บัทา่น ในกรณีดงันี� 

� กรณีทีกองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดนิทาง เดนิทาง เนืองจากมสี ิงผดิกฎหมาย หรือสิงของหา้มนําเขา้ประเทศ 
เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอืความประพฤตสิ่อไปในทางเสือมเสยีดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามทีทางกองตรวจคนเขา้
เมอืงหา้มเดนิทาง 

� กรณีทีสถานทตูงดออกวซีา่ อนัสบืเนืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 

� กรณีทีกองตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืง ใหก้บัชาวตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้วทีพํานักอยู่
ในประเทศไทย 

 

 

จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญี�ปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ี�ประสงคจ์ะพํานกัระยะส ั9นในประเทศญี�ปุ่ นไมเ่กนิ 15 
วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยว เยี�ยมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยื�นเอกสารในข ั9นตอนการตรวจเขา้
เมอืง เพื�อยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี�ปุ่ น* ดงัตอ่ไปนี9 

1. ตัwวเครืองบนิขาออกจากประเทศญีปุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2. สิงทียนืยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอาจเกดิขึ�นในระหว่างทีพํานักในประเทศญีปุ่ นได ้(เช่น เงนิสด บัตร
เครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ ทีอยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพํานักในประเทศญีปุ่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งทีพํานักในประเทศญีปุ่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 
 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี�ปุ่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญี�ปุ่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมตํ่ากวา่ 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ทีจะกระทําในประเทศญีปุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิงทีขดัตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพํานักระยะสั �น 

3. ในขั �นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วนั 

4. เป็นผูท้ีไมม่ปีระวตักิารถกูสง่ตวักลับจากประเทศญีปุ่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไมเ่ขา้
ขา่ยคณุสมบตัทิีจะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดท ั9งหมดกอ่นทําการจอง เพื�อความถูกตอ้งและ
ความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิvท ี�จะเลื�อนการเดนิทาง หรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึ9น ในกรณีที�มผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิcการเก็บคา่นํ�ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม หากสายการบนิมกีารปรับขึ�นกอ่นวนัเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิcในการเปลียนเทียวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนืองจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุด
งาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนําสิงของผดิกฎหมาย ซึงอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกดิสิงของสูญหาย อันเนืองเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทียวเอง  

6. เมือทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ั �งหมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือนไขขอ้ตกลง
ตา่งๆ ทั �งหมด  



 

 

   

 

 

 

 

 

                                   

7. รายการนี�เป็นเพยีงขอ้เสนอทีตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครั �งหนึง หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมทีพักในตา่งประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึงอาจจะปรับเปลียนตามทีระบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรืองหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบุหรี / ปลอด
บหุรีได ้โดยอาจจะขอเปลียนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพัก ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่
สามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการ
เดนิทาง มฉิะนั�นบรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทั �งสิ�นแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดย
ผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั�น 

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผูเ้ดนิทาง
ไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศ
ในรายการทอ่งเทียว อนัเนืองมาจากการกระทําทีสอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่
ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ ขอสงวนสทิธใิน
การจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดียว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิม  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของญีปุ่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลาใน
การท่องเทียวและ ชอ้ปปิ�งแต่ละสถานทีนอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา ซึง
อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครั �งทีตอ้งเรง่รบี เพือใหไ้ดท้อ่งเทียวตามโปรแกรม 

14. บรกิารนํ�าดืมทา่นวนัละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วนัเริมในวนัที 2 ของการเดนิทาง ถงึวนัที 4 ของการเดนิทาง รวมจาํนวน 3 ขวด 

15. การบรกิารของรถบัสนําเทียวญีปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัวโมง ในวันนั�นๆ มอิาจ
เพิมเวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทาง
นั�นๆเป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิcในการปรับเปลียนเวลาทอ่งเทียวตามสถานทีในโปรแกรมการเดนิทาง 

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

ชือผูต้ดิตอ่ (ผูจ้อง) .................................................................. โทร...................................................... 

จํานวนผูเ้ดนิทางทั �งหมด.................คน   (ผูใ้หญ.่...............ทา่น / เด็กอายตํุากวา่ 12 ปี..............ทา่น) 

จํานวนหอ้งพักทีใชทั้ �งหมด.............หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 

 
รายชื�อผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชื�อไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

ลาํดบั ชื�อ-นามสกลุ (ภาษาไทย) ชื�อ-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ (ว/ด/ป) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    



 

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 
หมายเหต ุ กรณุาแจง้ความประสงคอ์ืนตามทีทา่นตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร  � ไมท่านเนื�อวัว � ไมท่านเนื�อหม ู � ไมท่านสตัวปี์ก � ทานมังสาวรัิต 

รายละเอยีดอืนๆ .................................................................................................................................. 

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

 
 

ขา้พเจา้รบัทราบเงื�อนไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 
 

ลงชื�อ.............................................................ผูจ้อง 
 

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