
 

 

   

 

 

 

 

 

                                   

TOKYO FUJI FUKUSHIMA 5D3N 
ซุปตาร ์ดอกเบอ้เรอ่ 

กาํหนดการเดนิทางมนีาคม - เมษายน 2563 
 

 
โดยสายการบนิ  AIR ASIA X (XJ) 

 
 



 

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 
ขึ6นภเูขาไฟฟจูชิ ั6น 5 สญัลกัษณข์องประเทศญีCปุ่ น 
เยอืนหมูบ่า้นโบราณ สมยัเอโดะ หมูบ่า้นโออจุ ิจคุ ุ

อศัจรรยค์วามงดงามของธรรมชาต ิณ หนา้ผาโทโนะ เฮทสรึ ิ
ฟร ีแชอ่อนเซนเทา้ หนา้สถานรีถไฟ ยโูนะคาม ิออนเซน 
ชมซากรุะ ณ ปราสาทนกกระเรยีน หรอื ปราสาทสรึงุะ 

 ชม ทะเลสาบทะเลสาบอนิะวะชโิระ ทะเลสาบกระจกแหง่สวรรค ์
ชอ้ปปิ6 งจใุจ ชนิจกูแุละโอไดบะ  

อาบนํ 6าแรธ่รรมชาต ิFREE WIFI ON BUS 
มนํี 6าดืCมบรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

+

สภาพอากาศเป็นเพยีงการพยากรณ ์อาจมกีารเปลีCยนแปลงได ้ควรเช็คในใบนดัหมายอกีคร ั6ง+ 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีCยว อณุหภมู ิ  

16-20 มนีาคม 2563 19,888.- 7,900.- 6°C - 16°C  

17-21 มนีาคม 2563 22,888.- 7,900.- 6°C - 16°C  

18-22 มนีาคม 2563 22,888.- 7,900.- 6°C - 16°C  

19-23 มนีาคม 2563 22,888.- 7,900.- 6°C - 16°C  

20-24 มนีาคม 2563 22,888.- 7,900.- 6°C - 16°C  

21-25 มนีาคม 2563 22,888.- 7,900.- 6°C - 16°C  

22-26 มนีาคม 2563 22,888.- 7,900.- 6°C - 16°C  

23-27 มนีาคม 2563 22,888.- 7,900.- 4°C - 14°C  

24-28 มนีาคม 2563 22,888.- 7,900.- 4°C - 14°C  

26-30 มนีาคม 2563 22,888.- 7,900.- 4°C - 14°C  

27-31 มนีาคม 2563 22,888.- 7,900.- 4°C - 14°C  

28 มนีาคม-01 เมษายน 2563 22,888.- 7,900.- 4°C - 14°C  

29 มนีาคม-02 เมษายน 2563 23,888.- 7,900.- 4°C - 14°C  

30 มนีาคม-03 เมษายน 2563 23,888.- 7,900.- 6°C - 16°C  

31 มนีาคม-04 เมษายน 2563 23,888.- 7,900.- 6°C - 16°C  

01-05 เมษายน 2563 23,888.- 7,900.- 8°C - 23°C  

02-06 เมษายน 2563 23,888.- 7,900.- 8°C - 23°C  

03-07 เมษายน 2563 25,888.- 7,900.- 8°C - 23°C  

04-08 เมษายน 2563 23,888.- 7,900.- 8°C - 23°C  

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

06-10 เมษายน 2563 25,888.- 7,900.- 8°C - 23°C  

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

08-12 เมษายน 2563 23,888.- 7,900.- 10°C - 23°C  



 

 

   

 

 

 

 

 

                                   

** 
ปล. 
ไม่
ม ี

ราคาเด็ก เนืCองจากเป็นราคาพเิศษ / Infant เด็กอายตุํCากวา่ 2 ปี ราคา 7,900  บาท** 
 ราคานี6ไมร่วมคา่ทปิไกดท์า่นละ 1,500 บาท/ทรปิ** 

 
วนัแรก      กรงุเทพ   สนามบนิดอนเมอืง – สนามบนินารติะ ประเทศญีCปุ่ น 

07.30 น. พรอ้มกนัที� สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ชั �น 3 อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอร ์สายการบนิ 
AIR ASIA X เจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกในการเชค็อนิ 

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

บรกิารอาหารและเครืCองดืCมบนเครืCอง 

 

10.45 น. เหริฟ้าสู ่เมอืงนารติะ ประเทศญี�ปุ่ น โดยเที�ยวบนิที� XJ606 

19.40 น.   ถงึ เมอืงนารติะ ประเทศญีCปุ่ น หลังจากผา่นขั �นตอนศลุกากรแลว้นําทา่นเดนิทางสูท่ี�พัก (เวลาทีCญีCปุ่ น เร็ว
กวา่เมอืงไทย 2 ช ัCวโมง กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพื�อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***สําคญัมาก!! ประเทศ
ญีCปุ่ นไมอ่นญุาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก เนื6อสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั*** 

คํCา         อสิระรบัประทานอาหารคํCาตามอธัยาศยั  

ทีCพกั   NARITA HEDISTAR HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

วนัทีCสอง เมอืงนารติะ – เมอืงยามานาช ิ- ภเูขาไฟฟจู ิ- พธิชีงชาญีCปุ่ น - เมอืงโตเกยีว – ชอ้ปปิ6 งชนิจกู ุ- ช้
อปปิ6 งยา่นโอไดบะ – ไดเวอรซ์ติ ี6 - เมอืงสคึบุะ  

09-13 เมษายน 2563 23,888.- 7,900.- 10°C - 23°C  

10-14 เมษายน 2563 BUS1 32,888.- 7,900.- 10°C - 23°C  

10-14 เมษายน 2563 BUS2 32,888.- 7,900.- 10°C - 23°C  

10-14 เมษายน 2563 BUS3 32,888.- 7,900.- 10°C - 23°C  

11-15 เมษายน 2563 BUS1 32,888.- 7,900.- 10°C - 23°C  

11-15 เมษายน 2563 BUS2 32,888.- 7,900.- 10°C - 23°C  

11-15 เมษายน 2563 BUS3 32,888.- 7,900.- 10°C - 23°C  

12-16 เมษายน 2563 BUS1 35,888.- 7,900.- 10°C - 23°C  

12-16 เมษายน 2563 BUS2 35,888.- 7,900.- 10°C - 23°C  

13-17 เมษายน 2563 32,888.- 7,900.- 10°C - 23°C  

14-18 เมษายน 2563 31,888.- 7,900.- 10°C - 23°C  

15-19 เมษายน 2563 31,888.- 7,900.- 10°C - 23°C  



 

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (1)  

 เดนิทางสู ่เมอืงยามานาช ินําทา่นเดนิทางสู ่ภเูขาไฟฟจู ิ(Mount Fuji) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.30 ชั�วโมง) 
ที�มคีวามสงูเหนือจากระดับนํ�าทะเล 3,776 เมตร ภูเขาที�มชีื�อเสยีงเป็นที�รูจั้กไปทั�วโลกในเรื�องความสวยงามที�ธรรมชาตไิด ้
มอบมาใหอ้ยา่งลงตัว และยังถอืวา่เป็นสญัลักษณ์หนึ�งของประเทศญี�ปุ่ น ทั �งยังเป็นจดุมุง่หมายของนักทอ่งเที�ยวตา่งชาตทิี�มา
เยอืนญี�ปุ่ นตลอดทกุฤดกูาล นําทา่นขึ6นสูช่ ั6นทีC 5 ของภเูขาไฟฟจู ิ(ขอสงวนสทิธิjไมข่ ึ6น ในกรณีทีCอากาศไมเ่อื6ออํานวย 
หรอื ทางขึ6นปิด) ที�ทุกท่านจะไดเ้ห็นถงึความสวยงามของตัวภเูขาและววิโดยรอบของภูเขาไฟฟจู ิใหทุ้กท่านไดถ้า่ยภาพ
ความประทับใจเก็บไว ้และเลอืกซื�อสนิคา้ของที�ระลกึซึ�งเป็นสัญลักษณ์รูปภูเขาไฟฟจูใินหลากหลายบรรยากาศไดอ้กีดว้ย
อสิระใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัการถา่ยรปูและซื�อของที�ระลกึตามอัธยาศัย จากนั�นสมัผัสวัฒนธรรมดั �งเดมิของชาวญี�ปุ่ น นั�นก็
คอื การเรยีนพธิชีงชาญีCปุ่ น (Sado)  (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 20 นาท ีจากรา้นอาหาร) โดยการชงชาตามแบบญี�ปุ่ นนั�น 
มขีั �นตอนมากมาย เริ�มตั �งแตก่ารชงชา การรับชา และการดื�มชา ทกุขั �นตอนนั�นลว้นมพีธิ ีรายละเอยีดที�บรรจงและสวยงามเป็น
อย่างมาก พธิชีงชานี� ไม่ใชแ่ค่รับชมอย่างเดยีว ยังเปิดโอกาสใหท้่านไดม้สีว่นร่วมในพธิกีารชงชานี�อกีดว้ย และจากนั�นให ้
ทา่นไดอ้สิระเลอืกซื�อของที�ระลกึตามอธัยาศัย 

เทีCยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (2)  

ไดเ้วลาอันสมควรนําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงโตเกยีว นําทา่นชอ้ปปิ�ง ยา่นชอ้ปปิ6 งชนิจุก ุใหท้า่นอสิระและเพลดิเพลนิกับการช ้
อปปิ�งสนิคา้มากมายทั�งเครื�องใช ้ไฟฟ้า กลอ้งถา่ยรูปดจิติอล นาฬกิา เครื�องเล่นเกมส ์หรอืสนิคา้ที�จะเอาใจคุณผูห้ญงิดว้ย 
กระเป๋า รองเทา้ เสื�อผา้ แบรนดเ์นม เสื�อผา้แฟชั�นสําหรับวัยรุน่ เครื�องสําอางยี�หอ้ดังของญี�ปุ่ นไมว่า่จะเป็น KOSE, KANEBO, 
SK II, SHISEDO และอื�นๆ อกีมากมาย จากนั�นเดนิทางชอ้ปปิ�งตอ่ ณ  ยา่นโอไดบะ (Odaiba) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 
2 ชั�วโมง) โอไดบะ คอืเกาะที�สรา้งขึ�นไวเ้ป็นแหล่งชอ้ปปิ�ง และแหล่งบันเทงิต่างๆ ในอ่าวโตเกยีว ไดรั้บการปรับปรุงใหม้ี
ชื�อเสยีงและเป็นที�นยิมในชว่งหลังของปี 1990 นอกจากมสีถาปัตยกรรมที�สวยงามตั �งอยู่มากมายแลว้ แต่ก็ยังคงความเป็น
ธรรมชาตไิวด้ว้ยความอดุมสมบรูณ์ของพื�นที�สเีขยีว ไดเวอรซ์ติ ี6 โตเกยีว พลาซ่า (Diver City Tokyo Plaza) เป็นหา้ง
ดังอกีหา้งหนึ�ง ที�อยู่บนเกาะ โอไดบะ จุดเด่นของหา้งนี�ก็คอื หุน่ยนตก์นัด ั6ม ขนาดเท่าของจรงิ ซึ�งมีขนาดใหญ่มาก ใน
บรเิวณหา้ง ก็จะมรีา้นคา้สําหรับคอกนัดั �ม อยา่งเชน่ กนัด ั6มคาเฟ่ (Gundam Cafe) และถา้อยากเขา้ไปดนูทิรรศกาลกนัดั �ม ก็
ตอ้งไปที� กนัด ั6มฟรอนท ์(Gundam Front) ซึ�งอยูใ่นบรเิวณหา้ง ไดรเวอรซ์ติี� นําทา่นสูเ่มอืงอบิาราก ิเพื�อเขา้สูท่ี�พัก (ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 1.20 ชั�วโมง) 

คํCา         อสิระรบัประทานอาหารคํCาตามอธัยาศยั   

ทีCพกั OKURA FRONTIER HOTEL TSUKUBA EPOCHAL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั   

วนัทีCสาม  เมอืงสคึบุะ - เมอืงฟุคชุมิะ - หนา้ผาโทโนะเฮทสรึ ิ– สถานรีถไฟยโูนคาม ิออนเซน - หมูบ่า้นโออจุ ิ
จคู ุ- แชนํ่ 6าแรอ่อนเซน 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

 นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงฟุคชุมิะ (Fukushima) เมอืงที�มขีนาดใหญเ่ป็นอันดับ 3 ของประเทศญี�ปุ่ น ตั �งอยู่
ที�ภูมภิาคโทโฮคุ แวดลอ้มไปดว้ยธรรมชาตอิันสวยงามมากมาย ไม่ว่าจะเป็นภูเขา ทะเลสาบ สถานที�ชมซากรุะ และใบไม ้
เปลี�ยนส ี(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.40 ชั�วโมง)  

เทีCยง บรกิารรบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4)  



 

 

   

 

 

 

 

 

                                   

เดนิทางสู ่โทโนะเฮทสรึ ิ(Tonohetsuri) หรอื หนา้ผาลา้นปี เป็นความสวยงามที�ธรรมชาตสิรา้งขึ�น โดยหนา้ผารมิแมนํ่�า
โอคาวะนี� ถกูกดัเซาะโดยนํ�าที�ไหลผา่น กวา่จะสกึกรอ่นเป็นเวลานานเป็นลา้นปี จนกลายมาเป็นววิทวิทัศนท์ี�สวยงาม ชื�อ โท
โนะเฮทสรึ ิเป็นภาษาถิCนของไอส ึแปลวา่ หนา้ผา และดว้ยรูปร่างหนา้ตาของหนา้ผาชนัๆ ที�ดคูลา้ยกับเจดยี ์จงึเป็นที�มา
ของชื�อโทโนะเฮทสรึ ิหรอื หนา้ผารูปเจดยี ์เดนิทางสู ่เมอืงยูโนะคาม ิออนเซน เป็นเมอืงตากอากาศออนเซนเล็กๆ ที�มี
ชื�อเสยีงของจังหวัดฟูกุชมิะ ที�เดนิทางไดค้่อนขา้งสะดวกเพราะอยู่ตดิกับ สถานรีถไฟยูโนคาม ิออนเซน Yunokami 
Onsen Station (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 10 นาท)ี โดยเป็นสถานีรถไฟเพยีงแหง่เดยีวของญี�ปุ่ นที�มอีาคารสถานีทําจาก
หลังคาแบบญี�ปุ่ นโบราณ !!!ไฮไลท ์อสิระใหท้่านเพลดิเพลนิกับการแชเ่ทา้ผ่อนคลายตามอัธยาศัย ณ จุดออนเซนเทา้ที�
สถานีแหง่นี� จากนั�นนําทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นโออุจ ิจูค ุ(Ouchi Juku) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 15 นาท)ี  บา้นโบราณ
ที�อดตีเคยเป็นเมอืงสําคัญในยุคเอโดะถูกสรา้งเมื�อหลายรอ้ยปีก่อน เป็นบา้นชาวนาญี�ปุ่ นโบราณที�มุงหลังคาทรงหญา้คา
หนาๆ เรยีงรายกันสองฝั�งกนิระยะทางประมาณ 500 เมตร โดยรวมมบีา้นโบราณประมาณ 40 – 50 หลัง ในอดตีสมัยเอโดะ 
การคมนาคมยังไมส่ะดวกสบาย หมูบ่า้นแหง่นี�เป็นเสมอืนแหลง่ที�พัก ตั �งขนาบขา้งถนนหลักที�มชีื�อวา่ถนนชโิมสเึคะ ถนนเสน้
นี�เคยเป็นเสน้ทางหลักในการคมนาคมและการคา้ เมื�อ พ.ศ.2524 หมู่บา้นโออจุจิูคุไดรั้บการขึ�นทะเบยีนเป็นเขตอนุรักษ์สิ�ง
ปลูกสรา้งอันทรงคุณค่าของชาต ิซึ�งในปัจจุบันหมู่บา้นโบราณหลายหลังในโออจุ ิจูคุไดรั้บการบรูณะใหม่ จนกลายเป็นรา้น
ขายของที�ระลกึ รา้นคา้ขายสนิคา้พื�นเมอืง รา้นอาหารและที�พักแบบญี�ปุ่ นเพื�อดงึดดูนักทอ่งเที�ยว ปัจจบุนัมนัีกทอ่งมาเยี�ยมชม
หมูบ่า้นนี�กวา่ 1.2 ลา้นคนตอ่ปี   

คํCา         อสิระรบัประทานอาหารคํCาตามอธัยาศยั 

ทีCพกั  MUKAITAKI RYOKAN FUKUSHIMA หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั   

จากน ั6นใหท้า่นไดผ้่อนคลายกบัการ แช่นํ 6าแร่ออนเซ็นธรรมชาต ิเชืCอว่าถา้ไดแ้ช่นํ 6าแร่แลว้ จะทําใหผ้วิพรรณ
สวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขี ึ6น 

วนัทีCส ีC  เมอืงฟุคุชมิะ – ทะเลสาบอนิะวะชโิระ – ปราสาทสรึุงะ – เมอืงนารติะ - ชอ้ปปิ6 งออิอนมอลล ์- 
สนามบนินารติะ 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

 นําทา่นเดนิทางสู ่ทะเลสาบอนิะวะชโิระ (Inawashiro Lake) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั�วโมง) เป็น
ทะเลสาบใหญเ่ป็นอันดับ 4 ของประเทศญี�ปุ่ น  เกดิขึ�นจากการระเบดิของภเูขาไฟ มแีรธ่าตกุรดเจอืปนอยู ่จงึไมม่สี ิ�งชวิติใดๆ 



 

 

   

 

 

 

 

 

                                   

อาศัยอยู่ใตนํ้�าได ้นํ�าในทะเลสาบแห่งนี�จงึมีความใสจนไดรั้บฉายาว่า ทะเลสาบแหง่กระจกสวรรค ์หรือ เทนเคยีวโค 
(Tenkyoko) ในชว่งเดอืนพฤศจกิายนถงึเดอืนเมษายน จะมบีรรดาฝูงหงสอ์พยพมาอาศัยกันอยูมากมาย จากนั�นนําท่าน
เดนิทางสู ่เมอืงไอสุ (Aizu) เป็นเมอืงที�เต็มไปดว้ยวัฒนธรรมซามไูร ไม่วา่จะเป็นปราสาทหรอืตัวเมอืงที�ยังคงสัมผัสไดถ้งึ
กลิ�นอายของยุคสมัยโบราณ นอกจากนี�ไอสยัุงมมีนตเ์สน่หเ์รื�องของออนเซ็น อกีดว้ยนําท่านสู ่ปราสาทสรึุงะ (Tsuruga 
Castle) หรอื ปราสาทนกกระเรยีน (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 40 นาท)ี เป็นเพยีงแหง่เดยีวที�ยังคงเอกลักษณ์ดั �งเดมิของ
ญี�ปุ่ นไว ้ปราสาทหลังคาสเีเดงอันเป็นสญัลักษณ์แหง่เมอืงไอสวุาคามัทซ ึตั �งอยูไ่มไ่กลจากสถานีรถไฟไอสวุาคามัทซ ึเดมิมี
ชื�อว่า ปราสาทคุโระคะวะ Kurokawa Castle สรา้งขึ�นในปี ค.ศ.1384 โดยตระกลูอะชนิะ แต่เกดิแผ่นดนิไหวในปี ค.ศ. 
1611 ทําใหป้ราสาทเสยีหายหนักและไดม้ีการบูรณะและปรับจากปราสาท 7 ชั �น เหลือเพียง 5 ชั �นเท่านั�น HILIGHT!!! 
ปราสาทแหง่นี� ถอืเป็นอนุสรณ์สถานที�ยังทิ�งร่องรอยของเหลา่นักรบซามไูรกลุม่สดุทา้ยในญี�ปุ่ น ที�ไดเ้ลอืกปลดิชพีตัวเองลง 
ณ สถานที�นี� 

เทีCยง อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

จากนั�นเดนิทางสู ่เมอืงนารติะ นําทา่นชอ้ปปิ�งที� ออิอน มอลล ์(Aeon Narita Mall) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชั�วโมง) 
มหีา้งสรรพสนิคา้ที�นยิมในหมูนั่กท่องเที�ยวชาวตา่งชาต ิเนื�องจากตั �งอยู่ใกลก้ับสนามบนินานาชาตนิารติะ ภายในตกแตง่ใน
รูปแบบที�ทันสมัยสไตลญ์ี�ปุ่ น มีรา้นคา้ที�หลากหลายมากกว่า 150 รา้นจําหน่ายสนิคา้แฟชั�น อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์
ภายในบา้น นอกจากนี�ยังมรีา้นเสื�อผา้แฟชั�นมากมาย เชน่ MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, Capcom games arcade 
และซปุเปอรม์ารเ์กตขนาดใหญ ่เป็นตน้  

ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินารติะ 

คํCา         อสิระรบัประทานอาหารคํCาตามอธัยาศยั 

20.55 น.   ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี เอ็กซ ์เทีCยวบนิทีC XJ607  

**บรกิารอาหารและเครืCองดืCมบนเครืCอง** 

วนัทีCหา้  สนามบนิ ดอนเมอืง 

01.35 น.     เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

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

สําหรบัลกูคา้ทา่นทีCไมเ่อาต ั|วเครืCองบนิ  หกัคา่ต ั|วออก 6,000 บาท จากราคาทวัร ์
 
 

*ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ รบกวนจองเป็นสายการบนิแอรเ์อเซยีเทา่น ั6น*  

** ท ั6งนี6หากสายการบนิไฟลท์อนิเตอรเ์กดิเทีCยวบนิลา่ชา้ ทางบรษิทัจะรบัผดิชอบชดเชยคา่เสยีหายเฉพาะสาย
การบนิภายในประเทศทีCเป็นสายการบนิเครอืเดยีวกนักบัไฟลท์อนิเตอร ์และรบกวนแจง้พนกังานขายลว่งหนา้กอ่น

ทาํการซื6อต ั|วภายในประเทศทกุคร ั6ง  เพืCอประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

 

บรษิทัขอสงวนสทิธิj :  รายการทวัรส์ามารถเปลีCยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนืCองจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, 
สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบสันําเทีCยวญีCปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศ
ญีCปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ัCวโมง มอิาจเพิCมเวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตาม
ความเหมาะสม ท ั6งนี6ข ึ6นอยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ั6นๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิjในการปรบัเปลีCยนเวลา
ทอ่งเทีCยวตามสถานทีCในโปรแกรมการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารรวม 
� คา่ตัtวเครื�องบนิไป-กลบัตามรายการที�ระบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีนํ�ามนั  

� คา่รถโคช้ปรับอากาศ  



 

 

   

 

 

 

 

 

                                   

� โรงแรมที�พักตามที�ระบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

� คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามรายการที�ระบ ุ   

� คา่อาหาร ตามรายการที�ระบ ุ  

� คา่เบี�ยประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเที�ยว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื�อนไขตามกรรมธรรม)์ 

� ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7 % และภาษีหกั ณ ที�จา่ย 3 % 

 

อตัราคา่บรกิารนี6ไมร่วม 
× คา่ใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครื�องดื�ม ค่าซกัรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้ง

และคา่พาหนะตา่งๆ ที�มไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายื�นรอ้งขอวซีา่อกีครั �ง (เนื�องจากทางญี�ปุ่ นไดป้ระกาศยกเวน้การ
ยื�นวซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ นใหก้บัคนไทยสําหรับผูท้ี�ประสงคพํ์านักระยะสั �นในประเทศญี�ปุ่ นไมเ่กนิ 15 วนั) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญี�ปุ่ นประกาศใหย้ื�นวซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิ�ม 2,000 บาท สําหรับการยื�นรอ้งขอวี
ซา่ 

× คา่ธรรมเนยีมในกรณีที�กระเป๋าสมัภาระที�มนํี�าหนักเกนิกวา่ที�สายการบนินั�นๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน 

× คา่ภาษีนํ�ามนั ที�สายการบนิเรยีกเก็บเพิ�ม ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัtวเครื�องบนิไปแลว้ 

× คา่มคัคเุทศกท์อ้งถิ�น และหวัหนา้ทวัรอํ์านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

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

 

เดนิทางขึ6นตํCา 34 ทา่น หากตํ�ากวา่กําหนด กรุ๊ปจะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีี�จะชาํระคา่บรกิารเพิ�ม
เพื�อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีี�จะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิxในการ
งดออกเดนิทางและเลื�อนการเดนิทางไปในวันอื�นตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  
 

เง ืCอนไขการจอง และ การชําระเงนิ  : 

� มดัจําทา่นละ 15,000 บาท ภายหลังจากที�ท่านสง่เอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ทําการจองกอ่นวันเดนิทาง
ภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิxในการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจํานวน  

� สว่นที�เหลอื ชาํระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

• หากไมช่าํระมัดจําตามที�กําหนด ขออนุญาตตัดที�นั�งใหล้กูคา้ทา่นอื�นที�รออยู ่

• หากชาํระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไมม่เีงื�อนไข 

• เมื�อทา่นชําระเงนิไมว่า่จะทั �งหมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื�อนไขและขอ้ตกลงตา่งๆที�ได ้
ระบไุวทั้ �งหมดนี�แลว้ 

• หากชําระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สําเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุืCอพนกังานขายมาทางอเีมล ์

• สง่รายชืCอสํารองทีCน ัCง ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สําเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ืCอพรอ้มยนืยนัวา่
ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีCยวทรปิใด, วนัทีCใด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไม่ส่งสําเนาหนงัสอื
เดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิjไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายอนัเกดิจากความ
ผดิพลาดจากการสะกดชืCอ-นามสกลุ และอืCนๆ เพืCอใชใ้นการจองต ั|วเครืCองบนิท ั6งส ิ6น 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึ�นไป และเหลอืหนา้กระดาษอยา่งตํ�า 2 
หนา้หากไมม่ั�นใจโปรดสอบถาม 



 

 

   

 

 

 

 

 

                                   

เง ืCอนไขยกเลกิการจอง : 

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนั ไดเ้งนิคนืท ั6งหมด 

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 29-15 วนั ไดเ้งนิคนื 70 เปอรเ์ซ็นของคา่ทวัรท์ ั6งหมด 

• ยกเลกิหลงั 14 วนั ไมไ่ดค้า่ทวัรค์นื  

• กรุป๊ทีCเดนิทางชว่งวนัหยุดหรอืเทศกาลทีCตอ้งการนัตมีดัจํากบัสายการบนิ หรอืกรุป๊ท ีCมกีารการนัตคีา่มดัจําทีCพกั

โดยตรง หรอืโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีCยวบนิ พเิศษเชน่ 

EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสทิธิj ไมม่กีารคนืเงนิทกุกรณี ท ั6งมดัจํา หรอืคา่ทวัรท์ ั6งหมด 

เนืCองจากคา่ต ั|วเป็นการเหมาจา่ยในเทีCยวบนิน ั6นๆ 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีCปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีCประสงคจ์ะพํานกัระยะส ั6นในประเทศญีCปุ่ นไมเ่กนิ 15 วนั ไม่
ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พืCอการทอ่งเทีCยว เยีCยมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืCนเอกสารในข ั6นตอนการตรวจเขา้เมอืง เพืCอ
ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีCปุ่ น* ดงัตอ่ไปนี6 

1. ตัtวเครื�องบนิขาออกจากประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2. สิ�งที�ยนืยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายที�อาจเกดิขึ�นในระหว่างที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ นได ้(เช่น เงนิสด บัตร
เครดติ เป็นตน้) 

3. ชื�อ ที�อยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีCปุ่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญีCปุ่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมตํ่�ากวา่ 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ที�จะกระทําในประเทศญี�ปุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิ�งที�ขดัตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพํานักระยะสั �น 

3. ในขั �นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วนั 

4. เป็นผูท้ี�ไมม่ปีระวตักิารถกูสง่ตวักลับจากประเทศญี�ปุ่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไมเ่ขา้
ขา่ยคณุสมบตัทิี�จะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

 

หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ั6งหมดกอ่นทาํการจอง เพืCอความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั
ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิjท ีCจะเลืCอนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึ6นในกรณีทีCมผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิxการเก็บคา่นํ�ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ�ม หากสายการบนิมกีารปรับขึ�นกอ่นวนัเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิxในการเปลี�ยนเที�ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื�องจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, 
การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนําสิ�งของผดิกฎหมาย ซึ�งอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกดิสิ�งของสญูหาย อันเนื�องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม 
และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเที�ยวเอง  

6. เมื�อท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืค่าทัวรท์ั �งหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงื�อนไขขอ้ตกลง
ตา่งๆ ทั �งหมด  

7. รายการนี�เป็นเพยีงขอ้เสนอที�ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครั �งหนึ�ง หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมที�พักในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึ�งอาจจะปรับเปลี�ยนตามที�ระบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรื�องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปที�เขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี� / ปลอดบหุรี�ได ้
โดยอาจจะขอเปลี�ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี�พัก ทั �งนี�ข ึ�นอยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถ
รับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างนอ้ย 7 วนัก่อนการ
เดนิทาง มฉิะนั�นบรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 



 

 

   

 

 

 

 

 

                                   

10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทั �งสิ�นแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั�น 

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื�องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีที�ผูเ้ดนิทางไม่
ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการทอ่งเที�ยว อนัเนื�องมาจากการกระทําที�สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�น ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการจัด
หอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดี�ยว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิ�ม  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของญี�ปุ่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลาในการ
ทอ่งเที�ยวและ ชอ้ปปิ�งแตล่ะสถานที�นอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา ซึ�งอาจจะขอ
ความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครั �งที�ตอ้งเรง่รบี เพื�อใหไ้ดท้อ่งเที�ยวตามโปรแกรม 

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

15. การบรกิารของรถบัสนําเที�ยวญี�ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี�ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชั�วโมง ในวันนั�นๆ มอิาจเพิ�ม
เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทั �งนี�ข ึ�นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนั�นๆ
เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิxในการปรับเปลี�ยนเวลาทอ่งเที�ยวตามสถานที�ในโปรแกรมการเดนิทาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

   

 

 

 

 

 

                                   

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

ชื�อผูต้ดิตอ่ (ผูจ้อง) .................................................................. โทร...................................................... 

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

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

 
รายชืCอผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชืCอไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 
หมายเหต ุ กรณุาแจง้ความประสงคอ์ื�นตามที�ทา่นตอ้งการ อาทเิชน่ 

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

รายละเอยีดอื�นๆ .................................................................................................................................. 

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

 
 

ขา้พเจา้รบัทราบเงืCอนไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 
 

ลงชืCอ.............................................................ผูจ้อง 
 

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

 

 

 

 

 

 

ลาํดบั ชืCอ-นามสกลุ (ภาษาไทย) ชืCอ-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ (ว/ด/ป) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    



 

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


