


วนัแรก      กรุงเทพ   สนามบนิดอนเมอืง – สนามบนินารติะ ประเทศญีปุ่่ น 

07.30 น. พรอ้มกันที ่สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ช ัน้ 3 อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคาน์เตอร์ สาย

การบนิ AIR ASIA X เจา้หนา้ท ีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการเช็คอนิ 

**สายการบิน AIR ASIA X ใชเ้ครื่อง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ท ี่น่ัง จัดที่น่ังแบบ 3-3-3       

(น ้าหนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน หากตอ้งการซือ้น ้าหนักเพิ่ม ตอ้งเสยีค่าใชจ่้าย)  

บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

11.15 น. เหนิฟ้าสู่ เมอืงนารติะ ประเทศญีปุ่่น โดยเทีย่วบนิที ่XJ606 

19.40 น.   ถงึ เมอืงนารติะ ประเทศญีปุ่่น หลังจากผ่านขัน้ตอนศุลกากรแลว้น าท่านเดนิทางสู่ท ีพั่ก (เวลาทีญ่ีปุ่่น เร็ว

กว่าเมอืงไทย 2 ช่ัวโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา)  

***ส าคญัมาก!! ประเทศญีปุ่่นไมอ่นุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนือ้ส ัตว์ พืช ผกั ผลไม้ เข้า

ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั*** 

ค ่า         อิสระรบัประทานอาหารค ่าตามอธัยาศยั  

ทีพ่กั   NARITA KIKUSUI HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

 

วนัที่สอง เมอืงนกิโก ้– ศาลเจา้โทโชกุ – อสิระ ณ ลานสก ีเมอืงนกิโก ้–เทศกาลคามาคุระ ณ เมือง

ยุนชิิงาวะ 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (1)  
 จากนัน้เดนิทางสู่ นกิโก ้(Nikko) มชีือ่เสยีงโด่งดังในเรือ่งความสวยงามของวัดและศาลเจา้ต่างๆที่ไดรั้บ

การขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกจาก UNESCO น าท่านสู่ ศาลเจ้าโทโชกุ (Toshogu Shrine) เป็นวัด

เก่าแก่ท ี่เป็น สัญลักษณ์ของเมืองนิกโก ้ มีความส าคัญ         

กับประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นเพราะเ ป็นสถานที่สุดท า้ยที่ท่าน             

โชกุน Tokugawa Ieyasu อาศัยอยู่ถูกสรา้งขึน้เพื่ออุท ิศ

ใหก้ับเทพแห่งแสงสว่าง ในตอนแรกนัน้บรเิวณศาลเจา้แห่งนี้

ถูกใชเ้ป็นสถานทีส่ าหรับฝ่ังศพ ต่อมาจึงก็ม ีการสรา้งอาคาร

และขยายศาลเจา้เพิ่มเติมจนมีขนาดใหญ่อย่างที่เห็นใน

ปัจจุบัน อาคารต่างๆของศาลเจา้นั ้นมีการตกแต่งไวอ้ย่าง

สวยงาม และสรา้งอยู่บนเขาซึ่งเคยเป็นป่าทึบจึงท าใหม้ ี

บรรยากาศทีผ่่อนคลาย รอบขา้งเต็มไปดว้ยตน้ไมใ้หญ่ อาคาร

ตกแต่งดว้ยไมแ้กะสลัก หนึง่ในนัน้จะเป็นรูปลงิปิดหู ปิดตา ปิดปาก ซึง่มชีือ่เสยีงเป็นอย่างมาก นอกจากนี้

ยังมกีารน าทองมาตกแต่งอาคารไดอ้ย่างสวยงาม แต่เนน้ความเรยีบง่ายแบบสถาปัตยกรรมดัง้เดมิ 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (2) 

 น าท่านสัมผัสประสบการณ์ความสนุกสนานที ่ลานสกเีมอืงนกิโก ้อสิระใหท้่านไดสั้มผัสประสบการณ์ใหม่ 

อาท ิตืน่เตน้กับการลืน่ไถลดว้ย สก ีเลอืกสนุกกับสโนวบ์อรด์ หรอืเพลดิเพลนิกับการน่ังเลือ่นหมิะ ท ีท่่านจะ

สามารถดืม่ด ่ากับทัศนยีภาพทีถู่กปกคลุมดว้ยหมิะทีดู่แลว้สะอาดตาอย่างยิ่ง (ราคาทัวรไ์ม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์

และชุดส าหรับเล่นกจิกรรมต่างๆ) จากนัน้น าท่านสู่ เทศกาลคามาคุระ ณ เมอืงยุนชิงิาวะเขา้ชมบา้นหมิะ 

หรอื กระทอ่มหมิะ ส าหรับภาษาญีปุ่่นเรยีกกันว่า คามาคุระ 

ถูกสรา้งขึน้เพื่อใหก้ลายเป็นสถานทีถ่่ายรูป โดยที่เม ืองนี้จะ

พิเศษกว่าตรงทีอ่ ืน่ๆ คอื นอกเหนอืจากไดช้มกระทิ่ชอมหิมะ

แลว้นัน้ ยังถอืเป็นเป็นประเพณีฤดูหนาวของชาวยุนชิงิาวะ ที่ม ี

ระยะเวลาการจัดงานตัง้แต่ช่วงปลายเดอืนมกราคมถงึตน้เดือน

มนีาคมของทุกปี (ปีนีจ้ดัขึน้ต ัง้แตว่นัที ่25 มกราคม – 04 

มนีาคม 2019) โดยจะมีเหล่าตุ๊กตาหิมะที่ถูกท าขึ้นจาก

ไอเดยีและฝีมอืตั้งแต่ของเด็กไปจนถึงผูสู้งอายุมาท าการ

ตอ้นรับนักท่องเท ีย่ว โดยในระหว่างวันสามารถเพลดิเพลนิไป

กับรถเลือ่น ส่วนในตอนกลางคนืจะมกีารจุดเทยีนมนิคิามากุระเรยีงรายตามพื้นท ีร่มิน ้า ซึง่แสงไฟทีส่ว่างทั่ว

ววิทวิทัศนท์ ีป่กคลุมดว้ยหมิะท าใหเ้กดิการแพร่ขยายของภาพทวิทัศนร์าวกับอยู่ในความฝันเลยทเีดยีว  

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารในโรงแรม (3) 

พกัที ่ โรงแรม NIKKO HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั   



วนัที่สาม เมอืงฟุคุชิมะ - แช่ออนเซ็นเท้า ฟร!ี!! ณ สถานรีถไฟยูโนคาม ิออนเซ็น - หมูบ่า้นโออุจ ิจูคุ 

– หนา้ผาโทโนะเฮทสรึ ิ– ปราสาทซรุึงะ - โรงแรมฮาวาเอีย้น สวนน ้าและออนเซ็นขนาด

ใหญ ่สไตลส์วนสนุก 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงฟุคุชมิะ ระหว่างทางแวะเมอืงยูโนะคาม ิออนเซน เป็นเมืองตากอากาศออนเซน

เล็กๆ ท ีม่ชีือ่เสยีงของจังหวัดฟูกุชมิะ ท ีเ่ดนิทางไดค่้อนขา้งสะดวกเพราะอยู่ตดิกับ สถานรีถไฟยูโนคาม ิ

ออนเซ็น Yunokami Onsen Station โดยเป็นสถานรีถไฟเพียงแห่งเดียวของญี่ปุ่นที่ม ีอาคารสถาน ี  

ท าจากหลังคาแบบญีปุ่่นโบราณ  อกีทัง้ตดิกันยังมจุีดออนเซนเทา้ใหใ้ชบ้ริการไดฟ้รี ระหว่างที่รอรถไฟ    

ไปดว้ย อิสระใหท้่านเพลิดเพลินกับการแช่เทา้ผ่อนคลายตามอัธยาศัย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่                      

หมูบ่า้นโออุจ ิจูคุ Ouchi Juku บา้นโบราณทีอ่ดตีเคยเป็นเมอืงส าคัญในยุคเอโดะถูกสรา้งเมือ่หลายรอ้ย

ปีก่อน เป็นบา้นชาวนาญีปุ่่นโบราณทีมุ่งหลังคาทรงหญา้คาหนาๆ เรยีงรายกันสองฝ่ังกนิระยะทางประมาณ 

500 เมตร โดยรวมมบีา้นโบราณประมาณ 40 – 50 หลัง ในอดตีสมัยเอโดะ การคมนาคมยังไม่สะดวกสบาย 

หมู่บา้นแห่งนีเ้ป็นเสมอืนแหล่งทีพั่ก ตัง้ขนาบขา้งถนนหลักที่ม ีชื่อว่าถนนชิโมสึเคะ ถนนเสน้นี้เคยเป็น

เสน้ทางหลักในการคมนาคมและการคา้ เมือ่ พ.ศ.2524 หมู่บา้นโออุจิจูคุไดรั้บการขึ้นทะเบียนเป็นเขต

อนุรักษ์สิง่ปลูกสรา้งอันทรงคุณค่าของชาต ิซึง่ในปัจจุบันหมู่บา้นโบราณหลายหลังในโออุจิ จูคุไดรั้บการ

บูรณะใหม่ จนกลายเป็นรา้นขายของทีร่ะลกึ รา้นคา้ขายสนิคา้พื้นเมอืง รา้นอาหารและทีพั่กแบบญี่ปุ่นเพื่อ

ดงึดูดนักท่องเท ีย่ว ปัจจุบันมนัีกท่องมาเยี่ยมชมหมู่บา้นนีก้ว่า 1.2 ลา้นคนต่อปี  

เทีย่ง บรกิารรบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (5)  

 เดนิทางสู่ โทโนะเฮทสึร ิTonohetsuri หรอื หนา้ผาล้านปี เป็นความสวยงามทีธ่รรมชาตสิรา้งขึ้น โดย

หนา้ผารมิแม่น ้าโอคาวะนี ้ถูกกัดเซาะโดยน ้าท ีไ่หลผ่าน กว่าจะสกึกร่อนเป็นเวลานานเป็นลา้นปี จนกลายมา

เป็นววิทวิทัศนท์ ีส่วยงาม ชือ่ โทโนะเฮทสึร ิเป็นภาษาถิน่ของไอสึ แปลว่า หน้าผา  และดว้ยรูปร่าง

หนา้ตาของหนา้ผาชันๆ ทีดู่คลา้ยกับเจดยี์ จงึเป็นทีม่าของชือ่โทโนะเฮทสรึ ิหรอื หนา้ผารูปเจดยี์ น าท่านสู่ 

ปราสาทซึรุงะ Tsuruga Castle หรอื ปราสาทนกกระเร ียน ตั ้งอยู่ไม่ไกลจากสถานีรถไฟไอสุวา

คามัทซ ึปราสาทแห่งนีเ้ดมิมชีือ่ว่า ปราสาทคุโระคะวะ Kurokawa Castle สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1384 โดย

ตระกูลอะชนิะ แต่เกดิแผ่นดนิไหวในปี ค.ศ. 1611 ท าใหป้ราสาทเสยีหายหนักและไดม้กีารบูรณะและปรับ

จากปราสาท 7 ชัน้ เหลอืเพียง 5 ชัน้เท่านัน้ ไฮไลท!์!! ปราสาทแห่งนี ้ถอืเป็นอนุสรณ์สถานทียั่งท ิง้ร่องรอย

ของเหล่านักรบซามูไรกลุ่มสุดทา้ยในญีปุ่่น ท ีไ่ดเ้ลอืกปลดิชพีตัวเองลง ณ สถานที่นี้ และเป็นเพียงแห่ง

เดยีวทียั่งคงเอกลักษณ์ดัง้เดมิของญีปุ่่นไว ้ปราสาทหลังคาสเีเดงอันเป็นสัญลักษณ์แห่งเมอืงไอสุวาคามทัซ ึ

ค ่า         อิสระรบัประทานอาหารค ่าตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั Spa Resort Hawaiians หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่ี่  ฟุคุชมิะ – สะพานแขวนรวิจนิ - โตเกยีว - ชอ้ปป้ิงชนิจูกุ - โอไดบะ - สนามบนินารติะ 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

 น าท่านชมความงามของ สะพานแขวนรวิจนิ Ryujin Suspension Bridge อยู่ในวนอุทยานโอคุคุจ ิ

จงัหวดัอิบาราก ิถูกสรา้งขึน้เหนอืเขือ่นรวิจนิ โดยมแีม่น ้าจากเขือ่นไหลผ่านหุบเขาตัววที ีม่คีวามสวยงาม

เป็นอย่างมาก สะพานมคีวามยาวทัง้หมดถงึ 375 เมตร ซึง่เป็นสะพานแขวนส าหรับคนเดนิขา้มทีย่าวทีสุ่ดใน

เกาะฮอนชูของญีปุ่่น จากสะพานแขวนแห่งนีท้่านสามารถมองเห็นวิวท ิวทัศน์พาโนรามาอันสวยงามได ้

ตลอดทัง้ 4 ฤดูกาล 

เทีย่ง อิสระเลือกรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมือง เมืองโตเกียว น าท่านอิสระ 

ยา่นชอ้ปป้ิงชนิจุกุ ใหท้่านอสิระและเพลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิง

สินคา้มากมายและ เครื่องใช ้ไฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล 

นาฬิกา เครือ่งเล่นเกมส ์หรอืสินคา้ท ี่จะเอาใจคุณผูห้ญิงดว้ย 

กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้ แบรนดเ์นม เสือ้ผา้แฟช่ันส าหรับวัยรุ่น 

เครือ่งส าอางยี่หอ้ดังของญี่ปุ่นไม่ ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, 

SK II, SHISEDO และอืน่ๆ อกีมากมาย จากนัน้น าท่านเดนิทาง

ไป ยา่นโอไดบะ Odaiba คอืเกาะทีส่รา้งขึน้ไวเ้ป็นแหล่งชอ้ป

ป้ิง และแหล่งบันเทงิต่างๆ ในอ่าวโตเกยีว ไดรั้บการปรับปรุงใหม้ชีือ่เสยีงและเป็นทีน่ยิมในช่วงหลังของปี 

1990 นอกจากมสีถาปัตยกรรมทีส่วยงามตัง้อยู่มากมายแลว้ แต่ก็ยังคงความเป็นธรรมชาตไิวด้ว้ยความอุดม



สมบูรณ์ของพื้นท ีส่เีขยีว ไดเวอรซ์ิตี ้โตเกยีว พลาซ่า DiverCity Tokyo Plaza เป็นหา้งดังอีกหา้ง

หนึง่ ท ีอ่ยู่บนเกาะ โอไดบะ จุดเด่นของหา้งนีก้็คอื หุน่ยนตก์นัด ัม้ ขนาดเท่าของจรงิ ซึง่มขีนาดใหญ่มาก 

ในบรเิวณหา้ง ก็จะมรีา้นคา้ส าหรับคอกันดัม้ อย่างเช่น กนัด ัม้คาเฟ่ (Gundam Cafe) และถา้อยากเขา้ไปดู

นทิรรศกาลกันดัม้ ก็ตอ้งไปที ่กนัด ัม้ฟรอนท ์(Gundam Front) ซึง่อยู่ในบรเิวณหา้ง ไดเวอรซ์ติี ้

ค ่า         อิสระรบัประทานอาหารค ่าตามอธัยาศยั 

 ไดเ้วลาอันสมควรน าท่านเดนิทางสู่ สนามบนินารติะ 

20.55 น.   ออกเดนิทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี เอ็กซ์ เทีย่วบนิที ่XJ607  

**บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง** 

 

วนัที่หา้  สนามบนิ ดอนเมอืง 

01.35 น.     เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 
 

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

 

หมายเหตุ :: รายการทวัรอ์าจมเีปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 

อตัราคา่บรกิาร 
 

 
 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว บสั 34+1 

27-31 มกราคม 2562  23,888.- 7,900.- 1 
29 มกราคม-02 กุมภาพนัธ ์2562 25,888.- 7,900.- 1 
31 มกราคม-04 กุมภาพนัธ ์2562 25,888.- 7,900.- 1 

01-05 กุมภาพนัธ ์2562 25,888.- 7,900.- 1 
02-06 กุมภาพนัธ ์2562 25,888.- 7,900.- 1 
03-07 กุมภาพนัธ ์2562 25,888.- 7,900.- 1 

05-09 กุมภาพนัธ ์2562 25,888.- 7,900.- 1 
07-11 กุมภาพนัธ ์2562 25,888.- 7,900.- 1 

08-12 กุมภาพนัธ ์2562 25,888.- 7,900.- 1 
09-13 กุมภาพนัธ ์2562 25,888.- 7,900.- 1 
10-14 กุมภาพนัธ ์2562 25,888.- 7,900.- 1 

12-16 กุมภาพนัธ ์2562 25,888.- 7,900.- 1 
14-18 กุมภาพนัธ ์2562 25,888.- 7,900.- 1 
15-19 กุมภาพนัธ ์2562 25,888.- 7,900.- 1 

16-20 กุมภาพนัธ ์2562 27,888.- 7,900.- 1 
17-21 กุมภาพนัธ ์2562 27,888.- 7,900.- 1 

19-23 กุมภาพนัธ ์2562 27,888.- 7,900.- 1 
21-25 กุมภาพนัธ ์2562 25,888.- 7,900.- 1 
22-26 กุมภาพนัธ ์2562 25,888.- 7,900.- 1 

23-27 กุมภาพนัธ ์2562 25,888.- 7,900.- 1 
24-28 กุมภาพนัธ ์2562 25,888.- 7,900.- 1 

26 กุมภาพนัธ-์02 มนีาคม 2562 25,888.- 7,900.- 1 

28 กุมภาพนัธ-์04 มนีาคม 2562 25,888.- 7,900.- 1 
01-05 มนีาคม 2562 25,888.- 7,900.- 1 
02-06 มนีาคม 2562 25,888.- 7,900.- 1 

03-07 มนีาคม 2562 25,888.- 7,900.- 1 
05-09 มนีาคม 2562 25,888.- 7,900.- 1 

07-11 มนีาคม 2562 25,888.- 7,900.- 1 
08-12 มนีาคม 2562 25,888.- 7,900.- 1 
09-13 มนีาคม 2562 25,888.- 7,900.- 1 

10-14 มนีาคม 2562 25,888.- 7,900.- 1 



 
** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ / Infant เด็กอายุต ่ากว่า 2 ปี ราคา 7,900  บาท** 

 ราคานีไ้มร่วมคา่ทิปไกดท์่านละ 1,000 บาท/ทรปิ** 

 

ส าหรบัลกูคา้ท่านทีไ่ม่เอาต ัว๋เคร ือ่งบนิ  หกัคา่ต ัว๋ออก 9,000 บาท จากราคาทวัร ์

 
 

 

* ท่านใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พ ือ่ประโยชนข์องตวัท่านเอง ** 
 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ์ :  รายการทวัรส์ามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, 

การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วญีปุ่่น ตามกฎหมาย

ของประเทศญีปุ่่น สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิาร

เวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดินทางน ัน้ๆ เป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการ

ปรบัเปลี่ยนเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 ค่าต๋ัวเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบุ รวมถงึค่าภาษีสนามบนิ และค่าภาษีน ้ามัน  

 ค่ารถโคช้ปรับอากาศ  

 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบุ หรอืเทยีบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/หอ้ง)  

 ค่าธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ    

 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ   

 ค่าเบีย้ประกันอุบัตเิหตุในการเดนิทางท่องเท ีย่ว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× ค่าใชจ่้ายส่วนตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครือ่งดืม่ ค่าซักรดี ค่ามนิบิารใ์น

หอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีม่ไิดร้ะบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนยีมวซ่ีาเขา้ประเทศญีปุ่่น กรณีประกาศใหก้ลับมายื่นรอ้งขอวซ่ีาอกีครั้ง (เนื่องจากทางญี่ปุ่นไดป้ระกาศ

ยกเวน้การยื่นวซ่ีาเขา้ประเทศญีปุ่่นใหก้ับคนไทยส าหรับผูท้ ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่นไม่เกนิ 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญีปุ่่นประกาศใหย้ื่นวซ่ีาตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิ่ม 2,000 บาท ส าหรับการยื่นรอ้ง

ขอวซ่ีา 

× ค่าธรรมเนยีมในกรณีท ีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกว่าที่สายการบินนั้นๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน 

× ค่าภาษีน ้ามัน ท ีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกต๋ัวเครือ่งบนิไปแลว้ 

× ค่ามัคคุเทศกท์อ้งถ ิน่ และหัวหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

× คา่ทปิมคัคุเทศก,์ คนขบัรถ, 1,000 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ล้วแตค่วามพงึพอใจของทา่น 

× ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 % 
 

 

เดนิทางขึน้ต ่า 34 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยินดที ีจ่ะช าระค่าบรกิาร

เพิ่มเพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายินดที ีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ์

ในการงดออกเดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไปในวันอืน่ต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้  

 

12-16 มนีาคม 2562 25,888.- 7,900.- 1 

14-18 มนีาคม 2562 25,888.- 7,900.- 1 
15-19 มนีาคม 2562 25,888.- 7,900.- 1 
16-20 มนีาคม 2562 25,888.- 7,900.- 1 

17-21 มนีาคม 2562 25,888.- 7,900.- 1 



เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 มดัจ าทา่นละ 15,000 บาท ภายหลังจากทีท่่านส่งเอกสารการจอง 1 วัน  กรณีลูกคา้ท าการจองก่อนวันเดินทาง

ภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าทัวรเ์ต็มจ านวน  

 ส่วนทีเ่หลอื ช าระก่อนวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน 

 หากไม่ช าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหลู้กคา้ท่านอืน่ท ีร่ออยู่ 

 หากช าระไม่ครบตามจ านวน บรษัิทฯถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไม่มเีงือ่นไข 

 เมือ่ท่านช าระเงนิไม่ว่าจะทัง้หมดหรอืบางส่วน ทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงต่างๆทีไ่ ด ้

ระบุไวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 หากช าระเงนิในแตล่ะส่วนแล้ว โปรดส่งส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ์ 

 ส่งรายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสือเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้มยนืยนั

วา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่่งส าเนาหนงัสือ

เดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายอ ันเกิดจากความ

ผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกุล และอื่นๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิท ัง้สิ้น 

 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษอย่างต า่ 

2 หนา้หากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 

 

 

เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เนือ่งจากเป็นราคาต๋ัวเครือ่งบนิโปรโมช่ัน เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้ก

กรณี และกรณีท ีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที่ระบุไว ้

ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไม่คนืค่าทัวรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ 

ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและ

เงนิมัดจาคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 

จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่นไม่เกิน 15 
วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเข้า
เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคุีณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่น* ดงัตอ่ไปนี ้

1. ต๋ัวเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2. สิง่ท ีย่ืนยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่นได ้(เช่น เงนิสด บัตร

เครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ท ีอ่ยู่ และหมายเลขตดิต่อในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4. ก าหนดการเดนิทางระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 

คุณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่นดว้ยมาตรการยกเวน้วซี่า) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ ไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่นจะตอ้งไม่เป็นสิง่ท ีขั่ดต่อกฎหมายและเขา้ข่ายคุณสมบัตกิารพ านักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ ีไ่ม่มปีระวัตกิารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญีปุ่่น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และ

ไม่เขา้ข่ายคุณสมบัตทิ ีจ่ะถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

 

 

 

 



หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง

ทา่นลูกคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิท์ ีจ่ะเลื่อนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บค่าน ้ามันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบนิมกีารปรับขึน้ก่อนวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเท ีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเนือ่งจากสาเหตุต่างๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุด

งาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อันเนือ่งเกดิจากความประมาทของท่าน , เก ิดจากการ

โจรกรรม และ อุบัตเิหตุจากความประมาทของนักท่องเท ีย่วเอง  

6. เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถ ือว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด  

7. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน

ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูสู้บบุหรี ่/ ปลอด

บุหรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ ีพั่ก ทัง้นีข้ ึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และ

ไม่สามารถรับประกันได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพิเศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการ

เดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล่้วงหนา้ได ้ 

10. มคัคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม

โดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากับเท่านัน้ 

11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีท ี่ผู ้

เดนิทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของ

ทุกประเทศในรายการท่องเท ีย่ว อันเนือ่งมาจากการกระท าท ีส่่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง 

เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอ ืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสทิธใิน

การจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู่ และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่ค่าใชจ่้ายเพิ่ม  

13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญีปุ่่น หรอื วันเสารอ์าทติย์ รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลา

ในการท่องเท ีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพินจิของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการบริหารเวลา 

ซึง่อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ท ีต่อ้งเร่งรบี เพื่อใหไ้ดท้่องเท ีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน ้าดืม่ท่านวันละ 1ขวด ต่อคนต่อวันเริม่ในวันที ่2 ของการเดนิทาง ถงึวันที ่3 ของการเดินทาง รวมจ านวน 2 

ขวด 

15. การบรกิารของรถบัสน าเท ีย่วญีปุ่่น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ช่ัวโมง ในวันนัน้ๆ มอิาจ

เพิ่มเวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทั ้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวัน

เดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาท่องเท ีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 

 

 

 



ใบจองทวัร ์ / BOOKING FORM 

 
 
รายการทัวร.์.......................................................................... ....... วันเดนิทาง........................................ 

ชือ่ผูต้ดิต่อ (ผูจ้อง) .................................................................. โทร...................................................... 

จ านวนผูเ้ดนิทางทัง้หมด.................คน   (ผูใ้หญ่................ท่าน / เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี.......... .........ท่าน) 

จ านวนหอ้งพักทีใ่ชท้ัง้หมด.............หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 

 
รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรุณากรอกชือ่ไทยและองักฤษอยา่งถูกตอ้งตามหนงัสือเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 

หมายเหตุ กรุณาแจง้ความประสงคอ์ ืน่ตามทีท่่านตอ้งการ อาทเิช่น 

อาหาร   ไม่ทานเนือ้วัว  ไม่ทานเนือ้หมู  ไม่ทานสัตวปี์ก  ทานมังสาวรัิต 

รายละเอยีดอืน่ๆ ............................................................................................................. ..................... 

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

 
 

ขา้พเจา้รบัทราบเงือ่นไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแล้ว 
 
 

ลงชือ่.............................................................ผูจ้อง 
 

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

ล าด ั
บ 

ชือ่-นามสกุล (ภาษาไทย) ชือ่-นามสกุล(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ (ว/ด/ป) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    


