
 
 
 
 
 
 

TOKYO FUJI FUKUSHIMA 5D3N 
โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยีเอ็กซ ์(XJ) 

ก าหนดการเดนิทางเดอืนมกราคม – เดอืนมนีาคม 2563 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

ไฮไลทท์วัร ์
เยอืนหมูบ่า้นโบราณ สมยัเอโดะ หมูบ่า้นโออุจ ิจุคุ 

อศัจรรยค์วามงดงามของธรรมชาต ิณ หนา้ผาโทโน เฮทสรึ ิ
ฟร ีแชอ่อนเซนเทา้ หนา้สถานรีถไฟ ยูโนะคาม ิออนเซน 

เลน่สก ีณ ลานสกฟีูจเิท็น พรอ้มชมววิภูเขาไฟฟูจ ิเป็นฉากหลงั 

นมสัการสิง่ศกัดิส์ทิธ ิ ์วดัอาซากสุะ แวะถา่ยรูปกบัโตเกยีวสกายทร ี
ขอพรพระพุทธรูปอุชคุิ พระพุทธรูปทีใ่หญท่ีสุ่ดในญีปุ่่ น 

ชืน่ชม ณ สวนดอกไมส้ไตลญ์ีปุ่่ น ไคระคุเอน 
ชอ้ปป้ิงจุใจ โอไดบะ และชนิจูก ุ

พเิศษ!! บุฟเฟ่ตข์าปู อาบน า้แรธ่รรมชาต ิ
 



 
 
 
 
 
 

อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว 

05-09 มกราคม 2563 23,888.- 7,900.- 

06-10 มกราคม 2563 23,888.- 7,900.- 

07-11 มกราคม 2563 23,888.- 7,900.- 

08-12 มกราคม 2563 23,888.- 7,900.- 

09-13 มกราคม 2563 23,888.- 7,900.- 

10-14 มกราคม 2563 23,888.- 7,900.- 

11-15 มกราคม 2563 23,888.- 7,900.- 

12-16 มกราคม 2563 23,888.- 7,900.- 

13-17 มกราคม 2563 23,888.- 7,900.- 

14-18 มกราคม 2563 23,888.- 7,900.- 

15-19 มกราคม 2563 23,888.- 7,900.- 

16-20 มกราคม 2563 23,888.- 7,900.- 

17-21 มกราคม 2563 23,888.- 7,900.- 

18-22 มกราคม 2563 23,888.- 7,900.- 

19-23 มกราคม 2563 23,888.- 7,900.- 

20-24 มกราคม 2563 23,888.- 7,900.- 

21-25 มกราคม 2563 23,888.- 7,900.- 

22-26 มกราคม 2563 23,888.- 7,900.- 

23-27 มกราคม 2563 23,888.- 7,900.- 

24-28 มกราคม 2563 23,888.- 7,900.- 

25-29 มกราคม 2563 23,888.- 7,900.- 

26-30 มกราคม 2563 23,888.- 7,900.- 

27-31 มกราคม 2563 23,888.- 7,900.- 

28 มกราคม-01 กุมภาพนัธ ์2563 23,888.- 7,900.- 

29 มกราคม-02 กุมภาพนัธ ์2563 23,888.- 7,900.- 

30 มกราคม-03 กุมภาพนัธ ์2563 23,888.- 7,900.- 

31 มกราคม-04 กุมภาพนัธ ์2563 23,888.- 7,900.- 

01-05 กุมภาพนัธ ์2563 23,888.- 7,900.- 

02-06 กุมภาพนัธ ์2563 23,888.- 7,900.- 

03-07 กุมภาพนัธ ์2563 23,888.- 7,900.- 

04-08 กุมภาพนัธ ์2563 23,888.- 7,900.- 

05-09 กุมภาพนัธ ์2563 25,888.- 7,900.- 

06-10 กุมภาพนัธ ์2563 25,888.- 7,900.- 

07-11 กุมภาพนัธ ์2563 25,888.- 7,900.- 

08-12 กุมภาพนัธ ์2563 23,888.- 7,900.- 

09-13 กุมภาพนัธ ์2563 23,888.- 7,900.- 

10-14 กุมภาพนัธ ์2563 23,888.- 7,900.- 

11-15 กุมภาพนัธ ์2563 23,888.- 7,900.- 

12-16 กุมภาพนัธ ์2563 23,888.- 7,900.- 

13-17 กุมภาพนัธ ์2563 23,888.- 7,900.- 

14-18 กุมภาพนัธ ์2563 23,888.- 7,900.- 

15-19 กุมภาพนัธ ์2563 23,888.- 7,900.- 

16-20 กุมภาพนัธ ์2563 23,888.- 7,900.- 



 
 
 
 
 
 

 

**ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ / Infant เด็กอายุต า่กวา่ 2 ปี ราคา 7,900.-** 
 ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกดท์า่นละ 1,500 บาท/ทรปิ** 

 
วนัแรก      กรุงเทพ   สนามบนิดอนเมอืง  
20.30 น. พรอ้มกันที่ สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ช ัน้ 3 อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ 

เคานเ์ตอร ์สายการบนิ AIR ASIA X เจา้หนา้ที่ของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และ
อ านวยความสะดวกในการเช็คอนิ 

23.45 น. เหริฟ้าสู ่เมอืงนารติะ ประเทศญีปุ่่ น โดยเทีย่วบนิที ่XJ600 
สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครือ่ง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ทีน่ั่ง จัดทีน่ั่งแบบ 3-3-

3  (น ้าหนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน หากตอ้งการซือ้น ้าหนักเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ่้าย)  
บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

17-21 กุมภาพนัธ ์2563 23,888.- 7,900.- 

18-22 กุมภาพนัธ ์2563 23,888.- 7,900.- 

19-23 กุมภาพนัธ ์2563 23,888.- 7,900.- 

20-24 กุมภาพนัธ ์2563 23,888.- 7,900.- 

21-25 กุมภาพนัธ ์2563 23,888.- 7,900.- 

22-26 กุมภาพนัธ ์2563 23,888.- 7,900.- 

23-27 กุมภาพนัธ ์2563 23,888.- 7,900.- 

24-28 กุมภาพนัธ ์2563 23,888.- 7,900.- 

25-29 กุมภาพนัธ ์2563 20,888.- 7,900.- 

26 กุมภาพนัธ-์01 มนีาคม 2563 22,888.- 7,900.- 

27 กุมภาพนัธ-์02 มนีาคม 2563 22,888.- 7,900.- 

28 กุมภาพนัธ-์03 มนีาคม 2563 23,888.- 7,900.- 

29 กุมภาพนัธ-์0 4 มนีาคม 2563 23,888.- 7,900.- 

01-05 มนีาคม 2563 23,888.- 7,900.- 

02-06 มนีาคม 2563 23,888.- 7,900.- 

03-07 มนีาคม 2563 23,888.- 7,900.- 

04-08 มนีาคม 2563 23,888.- 7,900.- 

05-09 มนีาคม 2563 23,888.- 7,900.- 

06-10 มนีาคม 2563 23,888.- 7,900.- 

07-11 มนีาคม 2563 23,888.- 7,900.- 

08-12 มนีาคม 2563 23,888.- 7,900.- 

09-13 มนีาคม 2563 23,888.- 7,900.- 



 
 
 
 
 
 

วนัทีส่อง สนามบนินารติะ – เมอืงฟุคุชมิะ – หนา้ผาโทโนะเฮทสรึ ิ- ออนเซนเทา้ ณ สถานรีถไฟ
ยูโนคาม ิออนเซ็น - หมูบ่า้นโออุจ ิจูคุ  

 08.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนินารติะ ประเทศญีปุ่่ น น าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและ
ศุลกากร เรียบรอ้ยแลว้ (เวลาทีญ่ ีปุ่่ น เร็วกว่าเมอืงไทย 2 ช ัว่โมง กรุณาปรับนาฬกิาของ

ท่านเพือ่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***ส าคญัมาก!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตให้
น าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและ
จบั  น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงฟุคุชมิะ (Fukushima) เมอืงทีม่ขีนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของ

ประเทศญี่ปุ่ น ตัง้อยู่ทีภู่มภิาคโทโฮค ุแวดลอ้มไปดว้ยธรรมชาตอิันสวยงามมากมาย ไม่ว่าจะ
เป็นภูเขา ทะเลสาบ สถานที่ชมซากุระ และใบไมเ้ปลีย่นสี (ใชเ้วลาเดนิทางจากสนามบนิ

ประมาณ 3.40 ชัว่โมง)  
เทีย่ง บรกิารรบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

เดินทางสู่ โทโนะเฮทสึริ (Tonohetsuri) หรือ หน้าผาล้านปี เป็นความสวยงามที่

ธรรมชาตสิรา้งขึน้ โดยหนา้ผาริมแม่น ้าโอคาวะนี้ ถูกกัดเซาะโดยน ้าที่ไหลผ่าน กว่าจะสกึ
กร่อนเป็นเวลานานเป็นลา้นปี จนกลายมาเป็นววิทวิทัศน์ทีส่วยงาม ชือ่ โทโนะเฮทสรึ ิเป็น
ภาษาถิน่ของไอส ึแปลว่า หนา้ผา และดว้ยรูปร่างหนา้ตาของหนา้ผาชันๆ ที่ดูคลา้ยกับ
เจดยี ์จงึเป็นทีม่าของชือ่โทโนะเฮทสรึ ิหรอื หนา้ผารูปเจดยี ์ 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

เดนิทางสู่ เมอืงยูโนะคาม ิออนเซน เป็นเมืองตากอากาศออนเซนเล็กๆ ที่มีชือ่เสยีงของ
จังหวัดฟกูชุมิะ ทีเ่ดนิทางไดค้อ่นขา้งสะดวกเพราะอยู่ตดิกับ สถานรีถไฟยูโนคาม ิออนเซ็น 

Yunokami Onsen Station (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 10 นาที) โดยเป็นสถานีรถไฟ
เพยีงแหง่เดยีวของญีปุ่่ นทีม่อีาคารสถานีท าจากหลังคาแบบญีปุ่่ นโบราณ !!!ไฮไลท ์อสิระให ้
ท่านเพลดิเพลนิกับการแชเ่ทา้ผ่อนคลายตามอัธยาศัย ณ จุดออนเซนเทา้ทีส่ถานีแหง่นี้  

 
 

 



 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ หมู่บา้นโออุจ ิจูคุ (Ouchi Juku) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 10 
นาท)ี  บา้นโบราณทีอ่ดตีเคยเป็นเมอืงส าคัญในยุคเอโดะถูกสรา้งเมือ่หลายรอ้ยปีก่อน เป็น

บา้นชาวนาญี่ปุ่ นโบราณที่มุงหลังคาทรงหญา้คาหนาๆ  เรียงรายกันสองฝ่ังกินระยะทาง
ประมาณ 500 เมตร โดยรวมมีบา้นโบราณประมาณ 40 – 50 หลัง ในอดีตสมัยเอโดะ การ

คมนาคมยังไม่สะดวกสบาย หมู่บา้นแห่งนี้เป็นเสมอืนแหล่งทีพั่ก ตัง้ขนาบขา้งถนนหลักทีม่ี
ชือ่ว่าถนนชโิมสเึคะ ถนนเสน้นี้เคยเป็นเสน้ทางหลักในการคมนาคมและการคา้ เมื่อ พ.ศ.

2524 หมู่บา้นโออุจจูิคุไดร้ับการขึน้ทะเบยีนเป็นเขตอนุรักษ์สิง่ปลูกสรา้งอันทรงคุณค่าของ
ชาต ิซึง่ในปัจจุบันหมู่บา้นโบราณหลายหลังในโออุจ ิ จูคุไดร้ับการบูรณะใหม่ จนกลายเป็น
รา้นขายของที่ระลึก รา้นคา้ขายสินคา้พื้นเมือง รา้นอาหารและที่พักแบบญี่ปุ่ นเพื่อดงึดูด

นักท่องเทีย่ว ปัจจุบันมนัีกท่องมาเยีย่มชมหมู่บา้นนี้กวา่ 1.2 ลา้นคนตอ่ปี   
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

ค า่         อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั MUKAITAKI RYOKAN FUKUSHIMA หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั   
จากน ัน้ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการ แชน่ า้แรอ่อนเซ็นธรรมชาต ิเชือ่วา่ถา้ไดแ้ชน่ า้แร่

แลว้ จะท าใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหติดขีึน้ 
 
วนัทีส่าม เมอืงฟุคุชมิะ – เมอืงอบิาราก–ิ สวนไคราคุ - พระใหญอุ่ชคุิ - วดัอาซากุสะ - โตเกยีว

สกายทร ี(จุดถา่ยรูป)  - เมอืงยามานาช ิ- ออนเซ็น + ขาปู 
เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดนิทางสู่เมอืงอบิาราก ิ(Ibaraki) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง)  เมอืง
รมิทะเล ทีเ่ต็มไปดว้ยสถานทีท่่องเทีย่วธรรมชาตแิละวัฒนธรรม น าท่านเดนิทางสู ่สวนไครา

คุ (Kairakuen) ตดิอันดับ 1 ใน 3 ของสวนทีส่วยทีสุ่ดในญี่ปุ่ น พรอ้มกับเคนโระคเุอนทีค่า
นาซาวะ และ โคราคุเอนทีโ่อคายามะ เปิดใหเ้ป็นสถานทีพั่กผ่อนหย่อนใจส าหรับประชาชน
ในปี 1842 โดยเจา้ครองแควน้ล าดับที ่9 ในนามตระกลูมโิตะ นามวา่ นารอิาค ิโทคกุาวะ สวน

ไคราคุเอนไดป้ลูกตน้ดอกพลัม 3000 ตน้ 100 สายพันธุ ์ซึง่เป็นสิง่ทีส่ือ่ถงึการมาเยอืนของ
ฤดูใบไมผ้ล ิและช่วงปลายเดอืนกุมภาพันธ ์– มนีาคม ชมเทศกาลดอกพลัม พรอ้มต่อดว้ย

ดอกซากุระและดอกอาซเลยี ส าหรับฤดูใบไมผ้ลจิะเป็นพุ่มบชุโคลเวอร ์ส่วนตน้ฤดูหนาวก็
จะพบกบัดอกซากุระทีผ่ลบิานใน 2 ฤดู (นคิซิาคซิากุระ) ภายในสวนมดีอกไมส้วยงามที่

ผลัดกันเปลีย่นตามฤดกูาลใหร้ับชม (ดอกไมแ้ตล่ะชนดิจะหมุนเวยีนผลดักนับานไปตาม
ฤดูกาล ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพอากาศ)  
 

 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

น าท่านนมัสการ พระใหญ่อุชคุิ ไดบุสส ึ(Ushiku Daibutsu) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 

1 ชัว่โมง)  เป็นพระพุทธรูปปางยนืทีส่งูทีส่ดุของประเทศญีปุ่่ น และเคยเป็นรูปปั้นทีส่งูทีส่ดุใน
โลกที่ถูกบันทึกไวโ้ดยหนังสือบันทึกสถิติโลกกินเนสบุ๊ค (Guinness Book of world 

records) เมือ่ปี ค.ศ. 1995 ดว้ย จากความสูงถงึ 120 เมตร ท าใหส้ามารถมองเห็นไดต้ัง้แต่
ใจกลางเมอืงโตเกยีวเลยทเีดยีว สามารถเขา้ไปยังบรเิวณภายในรูปปั้นและขึน้ไปยังจุดที่เป็น

หอสังเกตการณ์ในระดับความสงูที ่85 เมตร ซึง่จะอยู่ตรงสว่นของหนา้อกพระพุทธรูป เป็นจุด
ทีส่ามารถมองเห็น ววิในมุมดา้นกวา้งได ้ทัง้หมด บนชัน้นี้จะมกีระจกทีเ่ป็นช่องหนา้ต่างอยู่
ดว้ยกัน 4 ดา้น และมองเห็นภูเขาไฟฟูจิไดจ้ากตรงนี้อีกดว้ย (ราคาไม่รวมค่าเข้า

พระพุทธรูปดา้นใน)  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

 เทีย่ง อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
น าท่านเดนิทางสูเ่มอืง เมอืงโตเกยีว น าท่านนมัสการเจา้แม่กวนอมิทองค า ณ วดัอาซากุสะ 

(Asakusa Temple) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั่วโมง)  วัดทีไ่ดช้ือ่ว่าเป็นวัดทีม่คีวาม
ศักดิส์ทิธิ ์และไดร้ับความเคารพนับถอืมากทีสุ่ดแห่งหนึ่งในกรุงโตเกยีว ภายในประดษิฐาน

องคเ์จา้แม่กวนอมิทองค าทีศ่ักดิส์ทิธิ ์ขนาด 5.5 เซนตเิมตร ซึง่มักจะมผีูค้นมากราบไหวข้อ
พรเพื่อความเป็นสริมิงคลตลอดทัง้ปี ประกอบกับภายในวัดยังเป็นทีต่ัง้ของโคมไฟยักษ์ที่มี
ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกดว้ยความสูง 4.5 เมตร ซึง่แขวนหอ้ยอยู่ ณ ประตูทางเขา้ที่อยู่

ดา้นหนา้สดุของวัด ทีม่ชี ือ่วา่ “ประตฟู้าค ารณ” และถนนจากประตเูขา้สู่ตัววหิารทีป่ระดษิฐาน
เจา้แม่กวนอมิทองค า มีชื่อว่า ถนนนากามเิซะ ซึง่เป็นที่ตัง้ของรา้นคา้ขายของที่ระลกึ

พืน้เมอืงตา่งๆ มากมาย อาท ิขนมนานาชนดิ ของเลน่ รองเทา้ พวงกญุแจทีร่ะลกึ ฯลฯ ใหทุ้ก
ท่านไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากของทีร่ะลกึอสิระ  
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

และท่านสามารถเดนิไปถ่ายรูปคู่กับหอคอยที่สูงที่สุดในโลก แลนดม์ารก์แห่งใหม่ของ

กรุงโตเกยีว ณ รมิแม่น ้าสุมดิะ หอคอยโตเกยีวสกาย ทร ี(Tokyo Sky tree) (ไม่รวม
ค่าขึน้หอคอย) หอส่งสัญญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก เปิดใหบ้ริการเมื่อวันที่ 22 

พฤษภาคม 2555 โดยหอนี้มคีวามสงู 634 เมตร สามารถท าลายสถติคิวามสงูของหอกวางตุง้ 
ในมณฑลกว่างโจว ซึง่มคีวามสูง 600 เมตร และหอซเีอ็น ทาวเวอร ์ในนครโทรอนโต ของ

แคนาดา มคีวามสงู 553 เมตร ทวิทัศน์ของ หอคอยโตเกยีวสกายทร ีทีบ่รรจุเทคโนโลยแีนว
หนา้สุดสามารถมองเห็นไดจ้ากละแวกวัดอาซะกุซ่าทีเ่ต็มไปดว้ยกลิน่อายแบบเมอืงเกา่ของ
เอะโดะไป  จากนัน้น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงยามานาช ิ(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.40 ชัว่โมง)  

 
 

 



 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

  
ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร ของโรงแรม พเิศษ!! อิม่อรอ่ยกบั บุฟเฟ่ตข์าปู  
พกัที ่ FUJI SUN RESORT HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั   

จากน ัน้ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการ แชน่ า้แรอ่อนเซ็นธรรมชาต ิเชือ่วา่ถา้ไดแ้ชน่ า้แร่
แลว้ จะท าใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหติดขีึน้ 

 
วนัทีส่ ี ่ ฟูจเิท็น สกรีสีอรท์ - ววิภูเขาไฟฟูจ ิ(บรเิวณลานสก)ี – พธิชีงชาญีปุ่่ น - โตเกยีว – ช้

อปป้ิงชนิจูกุ - ชอ้ปป้ิงโอไดบะ + ไดเวอรซ์ติ ี ้

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
น าท่านสัมผัสประสบการณ์ความสนุกสนานที ่ฟูจเิท็น สกรีสีอรท์ (Fujiten Ski)  ลานสกี

และทีพั่กทีต่ัง้อยู่บรเิวณภเูขาไฟฟจู ิท่านจะไดสั้มผัสกับหมิะ อสิระใหท้่านเพลดิเพลนิกับการ
ลืน่ไถลดว้ยสก ีเลอืกสนุกกับสโนวบ์อรด์ หรอืตืน่เตน้ไปกับการน่ังรถเลือ่นหมิะ ณ ลานสกแีหง่

นี้ ท่านสามารถดืม่ด ่ากับทัศนียภาพทีถู่กปกคลุมดว้ยหมิะที่ดูแลว้สะอาดตาอย่างยิง่ และใน
วันทีท่อ้งฟ้าแจ่มใส ท่านจะพบกับววิ ภูเขาไฟฟูจ ิ(Mount Fuji) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 
1 ชั่วโมง)  สัญลักษณ์หนึ่งของประเทศญี่ปุ่ น ทีม่ชี ือ่เสยีงเป็นทีรู่จั้กไปทั่วโลกในเรื่องความ

สวยงามทีธ่รรมชาตไิดม้อบมาใหอ้ย่างลงตัว และยังถอืว่าเป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเทีย่ว
ตา่งชาตทิีม่าเยอืนญีปุ่่ นตลอดทุกฤดกูาล (ราคาทวัรไ์มร่วมคา่เชา่อุปกรณ์และชุดส าหรบั

เลน่กจิกรรมตา่งๆ) 
**หมายเหตุ : ในช่วงตน้ฤดูกาลหากสภาพอากาศไม่เอือ้อ านวยในการเล่นสก ีเชน่ 

หมิะยงัไมห่นาพอทีจ่ะเลน่สกไีดน้ ัน้ ปรบัโปรแกรมเป็นขึน้ภูเขาไฟฟูจชิ ัน้ 5 แทน ท ัง้นี้
ท ัง้น ัน้ การขึน้ภูเขาไฟฟูจ ิอาจไม่สามารถขึน้ถงึช ัน้ 5 ได ้เนือ่งจากปจัจยัดา้นสภาพ
อากาศ สงวนสทิธิไ์มข่ ึน้ภูเขาไฟและปรบัรายการทอ่งเทีย่ว ตามความเหมาะสมแทน 

 
 

 



 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

จากนัน้สัมผัสวัฒนธรรมดัง้เดมิของชาวญีปุ่่ น น่ันก็คอื การเรยีนพธิชีงชาญีปุ่่ น (Sado) (ใช ้

เวลาเดนิทางประมาณ 30 นาที)   โดยการชงชาตามแบบญี่ปุ่ นนัน้ มีขัน้ตอนมากมาย เริ่ม
ตัง้แต่การชงชา การรับชา และการดืม่ชา ทุกขัน้ตอนนัน้ลว้นมพีธิ ีรายละเอยีดทีบ่รรจงและ
สวยงามเป็นอย่างมาก พธิชีงชานี้ ไม่ใช่แค่รับชมอย่างเดยีว ยังเปิดโอกาสใหท้่านไดม้สี่วน

ร่วมในพธิกีารชงชานี้อกีดว้ย และจากนัน้ใหท้่านไดอ้สิระเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึตามอัธยาศัย  
เทีย่ง อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

น าท่านเดนิทางกลับสู ่เมอืงโตเกยีว น าท่านชอ้ปป้ิง ยา่นชอ้ปป้ิงชนิจุกุ (Shinjuku) (ใช ้

เวลาเดนิทางประมาณ 2 ชั่วโมง) ใหท้่านอสิระและเพลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมาย

ทัง้เครื่องใช ้ไฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูปดจิติอล นาฬกิา เครื่องเล่นเกมส ์หรือสนิคา้ทีจ่ะเอาใจคุณ
ผูห้ญงิดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้ แบรนดเ์นม เสือ้ผา้แฟชัน่ส าหรับวัยรุ่น เครือ่งส าอางยีห่อ้
ดังของญี่ปุ่ นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอื่นๆ ชอ้ปป้ิง ย่านโอ

ไดบะ (Odaiba) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง)  คอืเกาะทีส่รา้งขึน้ไวเ้ป็นแหล่งชอ้ป
ป้ิง และแหล่งบันเทงิต่างๆ ในอ่าวโตเกียว ไดร้ับการปรับปรุงใหม้ีชือ่เสียงและเป็นที่นิยม

ในช่วงหลังของปี 1990 นอกจากมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามตัง้อยู่มากมายแลว้ แต่ก็ยังคง
ความเป็นธรรมชาตไิวด้ว้ยความอดุมสมบรูณ์ของพื้นทีส่เีขยีว ไดเวอรซ์ติ ี ้โตเกยีว พลาซ่า 
(Diver City Tokyo Plaza) เป็นหา้งดังอีกหา้งหนึ่ง ที่อยู่บนเกาะ โอไดบะ จุดเด่นของ

หา้งนี้ก็คือ หุ่นยนตก์นัด ัม้ ขนาดเท่าของจริง ซึง่มีขนาดใหญ่มาก ในบริเวณหา้ง ก็จะมี
รา้นคา้ส าหรับคอกันดัม้ อย่างเช่น กนัด ัม้คาเฟ่ (Gundam Cafe) และถา้อยากเขา้ไปดู

นิทรรศกาลกันดัม้ ก็ตอ้งไปที่ กนัด ัม้ฟรอนท  ์(Gundam Front) ซึง่อยู่ในบรเิวณหา้ง ไดร
เวอรซ์ติี ้จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้ทีพั่ก (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง)   

ค า่         อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 
ทีพ่กั NARITA HEDISTAR HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั   
 

วนัทีห่า้  สนามบนินารติะ – สนามบนิ ดอนเมอืง 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

09.15 น.   ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี เอ็กซ ์เทีย่วบนิที ่XJ601 
13.45 น.     เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

**สายการบนิมบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง** 
 

*********************************** 
 

ส าหรบัลูกคา้ทา่นทีไ่มเ่อาต ัว๋เครือ่งบนิ  หกัคา่ต ัว๋ออก 7,000 บาท จากราคาทวัร ์

 
 



 
 
 
 
 
 

*ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ รบกวนจองเป็นสายการบนิแอรเ์อเซยีเทา่น ัน้*  
** ท ัง้นีห้ากสายการบนิไฟลท์อนิเตอรเ์กดิเทีย่วบนิลา่ชา้ ทางบรษิทัจะรบัผดิชอบชดเชย

คา่เสยีหายเฉพาะสายการบนิภายในประเทศทีเ่ป็นสายการบนิเครอืเดยีวกนักบัไฟลท์อนิเตอร ์และ
รบกวนแจง้พนกังานขายลว่งหนา้กอ่นท าการซือ้ต ัว๋ภายในประเทศทกุคร ัง้ 

เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 
 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์   รายการทัวรส์ามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, 

การเมือง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ การบริการของรถบัสน าเที่ยวญี่ปุ่ น ตาม
กฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชั่วโมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขับ

จะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ขึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆ เป็นหลัก จงึขอ
สงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 
✓ คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน  
✓ คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
✓ โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/หอ้ง)  
✓ คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   
✓ คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  
✓ คา่เบีย้ประกันอบุัตเิหตใุนการเดนิทางท่องเทีย่ว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรม

ธรรม)์ 
✓ ภาษีมูลคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 % 

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× ค่าใชจ่้ายส่วนตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครื่องดืม่ ค่าซัก
รดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนื่องจากทางญีปุ่่ น
ไดป้ระกาศยกเวน้การยื่นวีซ่าเขา้ประเทศญี่ปุ่ นใหก้ับคนไทยส าหรับผูท้ี่ประสงค์พ านักระยะสัน้ใน
ประเทศญีปุ่่ นไม่เกนิ 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ่ นประกาศใหย้ื่นวีซ่าตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิ่ม 2,000 บาท 
ส าหรับการยืน่รอ้งขอวซีา่ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสัมภาระใหญ่
เกนิขนาดมาตรฐาน 

× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 
× คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
× ค่าทปิมคัคุเทศก ,์ คนขบัรถ, 1,500 บาท/ท่าน/ทรปิ, ค่าทปิหวัหน้าทวัรแ์ลว้แต่ความพงึ

พอใจของทา่น 

 
เดนิทางขึน้ต ่า 34 ทา่น หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะ

ช าระค่าบรกิารเพิม่เพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่าน
ตอ่ไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไปในวันอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิท

ฯจะแจง้ใหท้่านทราบลว่งหนา้  
 
เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  

 มดัจ าทา่นละ 15,000 บาท ภายหลังจากทีท่่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ท าการจอง
กอ่นวันเดนิทางภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน 

• หากไม่ช าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ท่านอืน่ทีร่ออยู่ 



 
 
 
 
 
 

• หากช าระไม่ครบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไม่มเีงือ่นไข 
• เมื่อท่านช าระเงินไม่ว่าจะทัง้หมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไขและ

ขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนี้แลว้ 
• หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมา

ทางแฟกซ ์ 
• สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่

พรอ้มยนืยนัว่าตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // 
[หากไม่ส่งส าเนาหนงัสอืเดินทาง(Passport) มาให้ ทางบริษทัฯขอสงวนสทิธิ์ไม่
รบัผดิชอบค่าเสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกุล และอืน่ๆ 
เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป  และเหลือ
หนา้กระดาษอย่างต ่า 2 หนา้หากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 
 

เง ือ่นไขยกเลกิการจอง  
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนั ไดเ้งนิคนืท ัง้หมด 
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 29-15 วนั ไดเ้งนิคนื 70 เปอรเ์ซ็นของคา่ทวัรท์ ัง้หมด 
• ยกเลกิหลงั 14 วนั ไมไ่ดค้า่ทวัรค์นื  

• กรุป๊ทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยุดหรอืเทศกาลทีต่อ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิ หรอืกรุป๊ทีม่กีารกา
รนัตคีา่มดัจ าทีพ่กัโดยตรง หรอืโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไม่อาจ
ขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิ พเิศษเชน่ EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT ขอสงวน

สทิธิ ์ไมม่กีารคนืเงนิทุกกรณี ท ัง้มดัจ า หรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมด เนือ่งจากคา่ต ัว๋เป็นการเหมาจ่าย
ในเทีย่วบนิน ัน้ๆ 

หมายเหตุ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้
ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่ทัวรไ์ม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ รวมถงึ เมือ่
ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรือไม่เดนิทาง พรอ้มคณะ

ถอืวา่ท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
 

ขอ้มูลเพิม่เตมิ เรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ 
ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ 

ท่านจะตอ้งช าระคา่ใชจ่้ายส่วนต่างทีส่ายการบนิ และบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บ และการจดัทีน่ ัง่ของกรุป๊ เป็นไป
โดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบริษัทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได  ้และในกรณียกเลกิการ
เดนิทาง และไดด้ าเนินการออกตั๋วเครื่องบนิไปแลว้ (กรณีตั๋ว REFUND ได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND 

ตามระบบของสายการบนิเท่านัน้  
 

ขอ้มูลเพิม่เตมิ เรือ่งโรงแรมทีพ่กั 
➢ เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้ง

เดี่ยว (Single) และหอ้งคู่ (Twin / Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) 

หอ้งพักอาจจะไม่ตดิกัน 
➢ กรณีมงีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มาก และหอ้งพักในเมอืงเตม็ 

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลีย่น หรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 
 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเรือ่งสมัภาระ และคา่พนกังานยกกระเป๋า (Porter) 
➢ ส าหรับน ้าหนักของสัมภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเครื่องบนิ คือ 20 กโิลกรัม 

(ส าหรับผูโ้ดยสารชัน้ประหยัด / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางน ้าหนักเพิ่มเป็น

สทิธขิองสายการบนิทีท่่านไม่อาจปฏเิสธได ้(ท่านตอ้งช าระในสว่นทีโ่ดนเรยีกเก็บเพิม่) 



 
 
 
 
 
 

➢ ส าหรับกระเป๋าสัมภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครือ่งได ้ตอ้งมนี ้าหนักไม่เกนิ 7 กโิลกรัม 
และมคีวามกวา้ง+ยาว+สงู ไม่เกนิ 115 เซนตเิมตร หรอื 25 เซนตเิมตร (9.75 นิว้) x 56 เซนตเิมตร 

(21.5 นิว้) x 46 เซนตเิมตร (18 นิว้)  
➢ กรณีที่ตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่า

มาตรฐานได ้ทัง้นี้ขึน้อยู่กับขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับภาระ
สว่นของคา่ใชจ่้ายทีสั่มภาระน ้าหนักเกนิ (ท่านตอ้งช าระในสว่นทีโ่ดนเรยีกเก็บเพิม่) 

➢ ทางบรษัิทฯ ไมร่บัผดิชอบกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสัมภาระของผูโ้ดยสารทุก

กรณี 
หมายเหตุ.. (ส าคญัมาก!!! ผูโ้ดยสารควรรบัทราบ  กอ่นการเดนิทาง) 

1. รายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความลา่ชา้ของสายการบนิ โรงแรม 
ทีพั่ก การจราจร เหตกุารณ์ทางการเมอืง การนัดหยุดงาน การกอ่จลาจล อบุัตเิหต ุสภาพอากาศ ภัย
ธรรมชาต ิวาตภัย อัคคภัีย หรือไม่ว่าจะดว้ยสาเหตใุดๆ ก็ตาม (ซึง่เป็นเหตุการณ์ทีน่อกเหนอืการ

ควบคุมจากทางบรษิทัทวัรฯ์) โดยทางบรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของลกูคา้เป็นส าคัญ 
2. หากทา่นยกเลกิทวัร ์เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมอืง สายการบนิ สภาพอากาศ ภัย

ธรรมชาต ิวาตภัย อัคคภัีย ทัง้ๆ ทีส่ายการบนิ หรือในส่วนของการบรกิารทางประเทศทีท่่านเดนิทาง
ท่องเที่ยว ยังคงใหบ้ริการอยู่เป็นปกต ิทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืค่าทวัรท์ ัง้หมด 

หรอืบางสว่นใหก้บัทา่น 
3. หากในวันเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืค่าใชจ้่าย เนื่องจากทางบรษัิทไดท้ าการจองและถูกเก็บค่าใชจ่้ายไป

ลว่งหนา้แลว้ 
4. บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบ และ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด หรอืบางสว่นใหก้บัทา่น 

ในกรณีดังนี้ 
➢ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืง หา้มผูเ้ดนิทาง เดนิทาง เนื่องจากมสีิง่ผดิกฎหมาย หรอืสิง่ของหา้ม

น าเขา้ประเทศ เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤตสิ่อไปในทางเสือ่มเสยีดว้ยเหตผุล
ใดๆ ก็ตามทีท่างกองตรวจคนเขา้เมอืงหา้มเดนิทาง 

➢ กรณีทีส่ถานทูตงดออกวซีา่ อันสบืเนื่องมาจากตัวผูโ้ดยสารเอง 

➢ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืง ใหก้ับชาวต่างชาต ิหรือ 
คนตา่งดา้วทีพ่ านักอยู่ในประเทศไทย 

 

จากมาตรการยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศ
ญีปุ่่ นไม่เกนิ 15 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่

เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคุีณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1. ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2. สิง่ทีย่นืยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่ นได ้
(เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู่ และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 
4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 

 

คุณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซ่ีา) 
1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ ไม่ต ่ากวา่ 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไม่เป็นสิง่ทีข่ัดตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบัตกิาร
พ านักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไม่เกนิ 15 วัน 
4. เป็นผูท้ีไ่ม่มปีระวัตกิารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ให ้

เขา้ประเทศ และไม่เขา้ขา่ยคณุสมบัตทิีจ่ะถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจ
ตรงกนัระหวา่งทา่นลูกคา้และบรษิทั 



 
 
 
 
 
 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง หรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ ในกรณีทีม่ผีูร้่วม
คณะไมถ่งึ 30 ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บค่าน ้ามันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบนิมกีารปรับขึน้ก่อนวัน
เดนิทาง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนเที่ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเนื่องจากสาเหตุ
ตา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การ

ประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึง่อยู่
นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน
, เกดิจากการโจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง  

6. เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรือค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านได ้

ยอมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  
7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรม

ทีพั่กในต่างประเทศเรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามที่
ระบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับ
ผูสู้บบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นี้ขึน้อยู่กับ
ความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่าง
นอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด 
นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากับเท่านัน้ 

11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับ
ตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่วา่จะเป็น
กองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท า

ทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธ
ในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่
เพียงพอ ขอสงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู่ และ 1 หอ้งพักเดีย่ว 
โดยไม่คา่ใชจ่้ายเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถ
อาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลาในการท่องเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของ

มัคคเุทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้ง
เร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้่องเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน ้าดืม่ท่านวันละ 1ขวด ต่อคนต่อวันเริม่ในวันที ่2 ของการเดนิทาง ถงึวันที ่4 ของการ
เดนิทาง รวมจ านวน 3 ขวด 

15. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วญี่ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 

10 ชั่วโมง ในวันนั้นๆ มอิาจเพิ่มเวลาได ้โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความ
เหมาะสม ทั ้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการ

ปรับเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 
 

 


