
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วันแรก      กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่ น 

07.30 น. พร้อมกนัที่ สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชัน้ 3 อาคารผู้ โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ สายการบิน 
AIR ASIA X เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอ านวยความสะดวกในการเช็คอินสายการบิน AIR 
ASIA X ใช้เคร่ือง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ที่นั่ง จัดที่นั่งแบบ 3-3-3  (น า้หนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน 
หากต้องการซือ้น า้หนกัเพิ่ม ต้องเสียค่าใช้จ่าย)บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง 

 

 

 

 



10.45 น. เหิรฟ้าสู ่เมืองนาริตะ ประเทศญ่ีปุ่ น โดยเที่ยวบินท่ี XJ606 

19.40 น.   ถึง เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่ น หลงัจากผ่านขัน้ตอนศลุกากรแล้วน าท่านเดินทางสู่ที่พกั (เวลาที่ญี่ปุ่ น เร็ว

กว่าเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนดัหมายเวลา) ***ส าคัญมาก!! 
ประเทศญี่ปุ่ นไม่อนุญาตให้น าอาหารสด จ าพวก เนือ้สัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนมี
โทษปรับและจับ*** 

ค ่า         อิสระรับประทานอาหารค ่าตามอัธยาศัย  

ที่พัก   NARITA HEDISTAR HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน 

วันท่ีสอง เมืองนาริตะ – เมืองยามานาชิ - ภูเขาไฟฟูจ ิ- พิธีชงชาญี่ปุ่ น - เมืองโตเกียว – ช้อปป้ิงชินจูกุ - ช้อป
ป้ิงย่านโอไดบะ – ไดเวอร์ซิตี ้- เมืองสึคุบะ  

 เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (1)  
 เดินทางสู่ เมืองยามานาชิ น าท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ (Mount Fuji) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 

ชั่วโมง) ที่มีความสูงเหนือจากระดับน า้ทะเล 3,776 เมตร ภูเขาที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกในเร่ืองความ
สวยงามที่ธรรมชาติได้มอบมาให้อย่างลงตัว และยังถือว่าเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของประเทศญ่ีปุ่ น ทัง้ยังเป็น
จุดมุ่งหมายของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเยือนญ่ีปุ่ นตลอดทุกฤดูกาล น าท่านขึน้สู่ชัน้ท่ี 5 ของภูเขาไฟฟูจิ 
(ขอสงวนสิทธิ์ ไม่ขึน้ ในกรณีท่ีอากาศไม่เอือ้อ านวย หรือ ทางขึน้ปิด) ที่ทุกท่านจะได้เห็นถึงความ
สวยงามของตวัภูเขาและวิวโดยรอบของภูเขาไฟฟจูิ ให้ทุกท่านได้ถ่ายภาพความประทบัใจเก็บไว้ และเลือกซือ้
สินค้าของที่ระลึกซึ่งเป็นสัญลักษณ์รูปภูเขาไฟฟูจิในหลากหลายบรรยากาศได้อีกด้วยอิสระให้ท่านได้
เพลิดเพลินกบัการถ่ายรูปและซือ้ของที่ระลึกตามอธัยาศยั จากนัน้สมัผสัวฒันธรรมดัง้เดิมของชาวญ่ีปุ่ น นัน่ก็
คือ การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่ น (Sado)  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที จากร้านอาหาร) โดยการชงชาตาม
แบบญ่ีปุ่ นนัน้ มีขัน้ตอนมากมาย เร่ิมตัง้แต่การชงชา การรับชา และการด่ืมชา ทุกขัน้ตอนนัน้ล้วนมีพิธี  
รายละเอียดที่บรรจงและสวยงามเป็นอย่างมาก พิธีชงชานี ้ไม่ใช่แค่รับชมอย่างเดียว ยงัเปิดโอกาสให้ท่านได้มี
สว่นร่วมในพิธีการชงชานีอี้กด้วย และจากนัน้ให้ท่านได้อิสระเลือกซือ้ของที่ระลกึตามอธัยาศยั 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2)  

ได้เวลาอันสมควรน าท่านเดินทางสู่เมืองโตเกียว น าท่านช้อปปิง้ ย่านช้อปป้ิงชินจุกุ  ให้ท่านอิสระและ
เพลิดเพลินกบัการช้อปปิง้สินค้ามากมายทัง้เคร่ืองใช้ ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เคร่ืองเลน่เกมส์ หรือ
สินค้าที่จะเอาใจคณุผู้หญิงด้วย กระเป๋า รองเท้า เสือ้ผ้า แบรนด์เนม เสือ้ผ้าแฟชัน่ส าหรับวยัรุ่น เคร่ืองส าอาง
ยี่ห้อดงัของญ่ีปุ่ นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอื่นๆ อีกมากมาย จากนัน้เดินทางช้อป
ปิง้ต่อ ณ  ย่านโอไดบะ (Odaiba) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) โอไดบะ คือเกาะที่สร้างขึน้ไว้เป็น
แหล่งช้อปปิง้ และแหล่งบนัเทิงต่างๆ ในอ่าวโตเกียว ได้รับการปรับปรุงให้มีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมในช่วงหลงั
ของปี 1990 นอกจากมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามตัง้อยู่มากมายแล้ว แต่ก็ยงัคงความเป็นธรรมชาติไว้ด้วยความ
อดุมสมบรูณ์ของพืน้ที่สีเขียว ไดเวอร์ซิตี ้โตเกียว พลาซ่า (Diver City Tokyo Plaza) เป็นห้างดงัอีกห้างหนึ่ง 
ที่อยู่บนเกาะ โอไดบะ จดุเด่นของห้างนีก้็คือ หุ่นยนต์กันดัม้ ขนาดเท่าของจริง ซึง่มีขนาดใหญ่มาก ในบริเวณ
ห้าง ก็จะมีร้านค้าส าหรับคอกนัดัม้ อย่างเช่น กันดั้มคาเฟ่ (Gundam Cafe) และถ้าอยากเข้าไปดนูิทรรศกาล
กนัดัม้ ก็ต้องไปที่ กันดั้มฟรอนท์ (Gundam Front) ซึ่งอยู่ในบริเวณห้าง ไดรเวอร์ซิตี ้น าท่านสู่เมืองอิบารากิ 
เพื่อเข้าสูท่ี่พกั (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.20 ชัว่โมง) 



ค ่า         อิสระรับประทานอาหารค ่าตามอัธยาศัย   

ที่พัก OKURA FRONTIER HOTEL TSUKUBA EPOCHAL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน   

วันท่ีสาม  เมืองสึคุบะ - เมืองฟุคุชิมะ - หน้าผาโทโนะเฮทสึริ – สถานีรถไฟยูโนคามิ ออนเซน - 
หมู่บ้านโออุจ ิจูคุ - แช่น า้แร่ออนเซน 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3) 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองฟุคุชิมะ (Fukushima) เมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศญ่ีปุ่ น ตัง้อยู่ที่
ภูมิภาคโทโฮคุ แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติอันสวยงามมากมาย ไม่ว่าจะเป็นภูเขา ทะเลสาบ สถานที่ชมซากุระ 
และใบไม้เปลี่ยนสี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.40 ชัว่โมง)  

เที่ยง บริการรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)  

เดินทางสู่ โทโนะเฮทสึริ (Tonohetsuri) หรือ หน้าผาล้านปี เป็นความสวยงามที่ธรรมชาติสร้างขึน้ โดยหน้า
ผาริมแม่น า้โอคาวะนี ้ถกูกดัเซาะโดยน า้ที่ไหลผ่าน กว่าจะสกึกร่อนเป็นเวลานานเป็นล้านปี จนกลายมาเป็นวิว
ทิวทศัน์ที่สวยงาม ชื่อ โทโนะเฮทสึริ เป็นภาษาถ่ินของไอสึ แปลว่า หน้าผา และด้วยรูปร่างหน้าตาของหน้า
ผาชันๆ ที่ดูคล้ายกับเจดีย์ จึงเป็นที่มาของชื่อโทโนะเฮทสึริ หรือ หน้าผารูปเจดีย์ เดินทางสู่ เมืองยูโนะคามิ 
ออนเซน เป็นเมืองตากอากาศออนเซนเล็กๆ ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดฟูกุชิมะ ที่เดินทางได้ค่อนข้างสะดวก
เพราะอยู่ติดกับ สถานีรถไฟยูโนคามิ ออนเซน Yunokami Onsen Station (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 
นาที) โดยเป็นสถานีรถไฟเพียงแห่งเดียวของญ่ีปุ่ นที่มีอาคารสถานีท าจากหลงัคาแบบญ่ีปุ่ นโบราณ !!!ไฮไลท์ 
อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกบัการแช่เท้าผ่อนคลายตามอธัยาศยั ณ จดุออนเซนเท้าที่สถานีแห่งนี ้จากนัน้น าท่าน
เดินทางสู่ หมู่ บ้านโออุจิ จูคุ (Ouchi Juku) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที)  บ้านโบราณที่อดีตเคยเป็น
เมืองส าคัญในยุคเอโดะถูกสร้างเมื่อหลายร้อยปีก่อน เป็นบ้านชาวนาญ่ีปุ่ นโบราณที่มุงหลังคาทรงหญ้าคา
หนาๆ เรียงรายกันสองฝ่ังกินระยะทางประมาณ 500 เมตร โดยรวมมีบ้านโบราณประมาณ 40 – 50 หลงั ใน
อดีตสมยัเอโดะ การคมนาคมยงัไม่สะดวกสบาย หมู่บ้านแห่งนีเ้ป็นเสมือนแหลง่ที่พกั ตัง้ขนาบข้างถนนหลกัที่มี
ชื่อว่าถนนชิโมสึเคะ ถนนเส้นนีเ้คยเป็นเส้นทางหลกัในการคมนาคมและการค้า เมื่อ พ.ศ.2524 หมู่บ้านโออจุิจู
คไุด้รับการขึน้ทะเบียนเป็นเขตอนุรักษ์สิ่งปลกูสร้างอันทรงคณุค่าของชาติ ซึ่งในปัจจุบนัหมู่บ้านโบราณหลาย
หลงัในโออจุิ จูคไุด้รับการบูรณะใหม่ จนกลายเป็นร้านขายของที่ระลึก ร้านค้าขายสินค้าพืน้เมือง ร้านอาหาร
และที่พกัแบบญ่ีปุ่ นเพื่อดงึดดูนกัท่องเที่ยว ปัจจบุนัมีนกัท่องมาเยี่ยมชมหมู่บ้านนีก้ว่า 1.2 ล้านคนต่อปี   

ค ่า         อิสระรับประทานอาหารค ่าตามอัธยาศัย 

ที่พัก  MUKAITAKI RYOKAN FUKUSHIMA หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน   

จากนัน้ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการ แช่น า้แร่ออนเซ็นธรรมชาติ เชื่อว่าถ้าได้แช่น า้แร่แล้ว จะท าให้
ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหติดีขึน้ 

วันที่สี่  เมืองฟุคุชิมะ – ทะเลสาบอินะวะชิโระ – ปราสาทสึรุงะ – เมืองนาริตะ - ช้อปป้ิงอิออนมอลล์ - 
สนามบินนาริตะ 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5) 
 น าท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบอินะวะชิโระ (Inawashiro Lake) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เป็น
ทะเลสาบใหญ่เป็นอนัดบั 4 ของประเทศญ่ีปุ่ น  เกิดขึน้จากการระเบิดของภเูขาไฟ มีแร่ธาตกุรดเจือปนอยู่ จึงไม่



มีสิ่งชิวิตใดๆ อาศัยอยู่ใต้น า้ได้ น า้ในทะเลสาบแห่งนีจ้ึงมีความใสจนได้รับฉายาว่า ทะเลสาบแห่งกระจก
สวรรค์ หรือ เทนเคียวโค (Tenkyoko) ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายน จะมีบรรดาฝงูหงส์อพยพมา
อาศยักนัอยมูากมาย จากนัน้น าท่านเดินทางสู ่เมืองไอสุ (Aizu) เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยวฒันธรรมซามไูร ไม่ว่า
จะเป็นปราสาทหรือตวัเมืองที่ยงัคงสมัผสัได้ถึงกลิ่นอายของยุคสมยัโบราณ นอกจากนีไ้อสยุงัมีมนต์เสน่ห์เร่ือง
ของออนเซ็น อีกด้วยน าท่านสู ่ปราสาทสึรุงะ (Tsuruga Castle) หรือ ปราสาทนกกระเรียน (ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 40 นาที) เป็นเพียงแห่งเดียวที่ยังคงเอกลักษณ์ดัง้เดิมของญ่ีปุ่ นไว้ ปราสาทหลังคาสีเเดงอันเป็น
สญัลกัษณ์แห่งเมืองไอสวุาคามัทซึ ตัง้อยู่ไม่ไกลจากสถานีรถไฟไอสวุาคามทัซึ เดิมมีชื่อว่า ปราสาทคุโระคะ
วะ Kurokawa Castle สร้างขึน้ในปี ค.ศ.1384 โดยตระกูลอะชินะ แต่เกิดแผ่นดินไหวในปี ค.ศ. 1611 ท าให้
ปราสาทเสียหายหนักและได้มีการบูรณะและปรับจากปราสาท 7 ชัน้ เหลือเพียง 5 ชัน้เท่านัน้ HILIGHT!!! 
ปราสาทแห่งนี ้ถือเป็นอนุสรณ์สถานที่ยงัทิง้ร่องรอยของเหล่านกัรบซามไูรกลุ่มสดุท้ายในญ่ีปุ่ น ที่ได้เลือกปลิด
ชีพตวัเองลง ณ สถานท่ีนี ้

เที่ยง อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
จากนัน้เดินทางสู่ เมืองนาริตะ น าท่านช้อปปิง้ท่ี อิออน มอลล์ (Aeon Narita Mall) (ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 4 ชัว่โมง) มีห้างสรรพสินค้าที่นิยมในหมู่นกัท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เนื่องจากตัง้อยู่ใกล้กบัสนามบิน
นานาชาตินาริตะ ภายในตกแต่งในรูปแบบที่ทันสมัยสไตล์ญ่ีปุ่ น มีร้านค้าที่หลากหลายมากกว่า 150 ร้าน
จ าหน่ายสินค้าแฟชั่น อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบ้าน นอกจากนีย้ังมีร้านเสือ้ผ้าแฟชั่นมากมาย เช่น 
MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, Capcom games arcade และซุปเปอร์มาร์เกตขนาดใหญ่ เป็นต้น  
ได้เวลาอันสมควรน าท่านเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ 

ค ่า         อิสระรับประทานอาหารค ่าตามอัธยาศัย 
20.55 น.   ออกเดินทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินท่ี XJ607  

**บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง** 

วันท่ีห้า  สนามบิน ดอนเมือง 

01.35 น.     เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

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

ส าหรับลูกค้าท่านท่ีไม่เอาตั๋วเคร่ืองบิน  หักค่าตั๋วออก 6,000 บาท จากราคาทัวร์ 

*ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ รบกวนจองเป็นสายการบินแอร์เอเซียเท่านัน้*  

** ทัง้นีห้ากสายการบินไฟล์ทอินเตอร์เกิดเที่ยวบินล่าช้า ทางบริษัทจะรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายเฉพาะสายการ
บินภายในประเทศที่เป็นสายการบินเครือเดียวกันกับไฟล์ทอินเตอร์ และรบกวนแจ้งพนักงานขายล่วงหน้าก่อนท า

การซือ้ตั๋วภายในประเทศทุกครัง้  เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง ** 

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พักเดี่ยว อุณหภูมิ  

16-20 มีนาคม 2563 19,888.- 7,900.- 6°C - 16°C  
17-21 มีนาคม 2563 22,888.- 7,900.- 6°C - 16°C  
18-22 มีนาคม 2563 22,888.- 7,900.- 6°C - 16°C  
19-23 มีนาคม 2563 22,888.- 7,900.- 6°C - 16°C  



สภาพอากาศเป็นเพียงการพยากรณ์ อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ ควรเช็คในใบนัดหมายอีกคร้ัง+ 
** ปล. ไม่มีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ / Infant เด็กอายุต ่ากว่า 2 ปี ราคา 7,900  บาท** 

 ราคาน้ีไม่รวมค่าทปิไกด์ท่านละ 1,500 บาท/ทริป** 

20-24 มีนาคม 2563 22,888.- 7,900.- 6°C - 16°C  
21-25 มีนาคม 2563 22,888.- 7,900.- 6°C - 16°C  
22-26 มีนาคม 2563 22,888.- 7,900.- 6°C - 16°C  
23-27 มีนาคม 2563 22,888.- 7,900.- 4°C - 14°C  
24-28 มีนาคม 2563 22,888.- 7,900.- 4°C - 14°C  
26-30 มีนาคม 2563 22,888.- 7,900.- 4°C - 14°C  
27-31 มีนาคม 2563 22,888.- 7,900.- 4°C - 14°C  

28 มีนาคม-01 เมษายน 2563 22,888.- 7,900.- 4°C - 14°C  
29 มีนาคม-02 เมษายน 2563 23,888.- 7,900.- 4°C - 14°C  
30 มีนาคม-03 เมษายน 2563 23,888.- 7,900.- 6°C - 16°C  
31 มีนาคม-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  
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  



บริษัทขอสงวนสิทธิ์ :  รายการทวัร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการ
บิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การบริการของรถบัสน าเที่ยวญ่ีปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่ น สามารถ
ให้บริการวนัละ 10 ชัว่โมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมคัคเุทศก์และคนขบัจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กับ
สภาพการจราจรในวันเดินทางนัน้ๆ เป็นหลกั จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการ
เดินทาง 
 

อัตราค่าบริการรวม 
✓ ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัตามรายการที่ระบ ุรวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน า้มนั  

✓ ค่ารถโค้ชปรับอากาศ  

✓ โรงแรมที่พกัตามที่ระบ ุหรือเทียบเท่า (พกั 2-3 ท่าน/ห้อง)  

✓ ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบ ุ   

✓ ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบ ุ  

✓ ค่าเบีย้ประกนัอบุติัเหตใุนการเดินทางท่องเที่ยว วงประกนัท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์) 

✓ ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 % 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
× ค่าใช้จ่ายส่วนตวัของผู้ เดินทาง อาทิ ค่าท าหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม ค่าซกัรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและ

ค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบใุนรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ น กรณีประกาศให้กลบัมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครัง้ (เนื่องจากทางญ่ีปุ่ นได้ประกาศยกเว้นการ
ยื่นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทยส าหรับผู้ที่ประสงค์พ านกัระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไม่เกิน 15 วนั) 

× หากในภายหลงัทางรัฐบาลญ่ีปุ่ นประกาศให้ยื่นวีซ่าตามเดิม ผู้ เดินทางจะต้องจ่ายเพิ่ม 2,000 บาท ส าหรับการยื่นร้องขอวีซ่า 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มีน า้หนกัเกินกว่าที่สายการบินนัน้ๆก าหนดหรือสมัภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน 

× ค่าภาษีน า้มนั ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลงัจากทางบริษัทฯได้ออกตัว๋เคร่ืองบินไปแล้ว 

× ค่ามคัคเุทศก์ท้องถิ่น และหวัหน้าทวัร์อ านวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 

× ค่าทปิมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 1,500 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทปิหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน 
 
เดินทางขึน้ต ่า 34 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้ เดินทางทกุท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพิ่ม
เพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีท่ีจะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงด
ออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวนัอ่ืนต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบลว่งหน้า  
 

เงื่อนไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 
 มัดจ าท่านละ 15,000 บาท ภายหลงัจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 1 วัน  กรณีลูกค้าท าการจองก่อนวันเดินทางภายใน   

20 วนั ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าทวัร์เต็มจ านวน  

 สว่นที่เหลือ ช าระก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 35 วนั 

• หากไม่ช าระมดัจ าตามทีก่ าหนด ขออนญุาตตดัทีน่ัง่ใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่ออยู่ 

• หากช าระไม่ครบตามจ านวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติัโดยไม่มีเงือ่นไข 



• เมื่อท่านช าระเงินไม่ว่าจะทัง้หมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขและข้อตกลงต่างๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมด
นีแ้ล้ว 

• หากช าระเงนิในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งส าเนาการโอนเงนิ พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางอีเมล์ 

• ส่งรายชื่อส ารองท่ีน่ัง ผู้เดินทางต้องส่งส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ชื่อพร้อมยืนยันว่าต้องการ
เดินทางท่องเท่ียวทริปใด, วันท่ีใด, ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // [หากไม่ส่งส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให้ 
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล และ
อื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเคร่ืองบินท้ังส้ิน 

• โปรดตรวจสอบ Passport : จะต้องมีอายคุงเหลือ ณ วนัเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึน้ไป และเหลือหน้ากระดาษอย่างต ่า 2 
หน้าหากไม่มัน่ใจโปรดสอบถาม 

 

เงื่อนไขยกเลิกการจอง : 

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน ได้เงนิคืนทัง้หมด 

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29-15 วัน ได้เงนิคืน 70 เปอร์เซ็นของค่าทัวร์ทัง้หมด 

• ยกเลิกหลัง 14 วัน ไม่ได้ค่าทัวร์คืน  

• กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบิน หรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจ าที่
พักโดยตรง หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบิน 
พิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสิทธิ์ ไม่มีการคืนเงินทุกกรณี ทัง้มัดจ า หรือค่า
ทัวร์ทัง้หมด เน่ืองจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนัน้ๆ 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทัง้หมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่าง
ท่านลูกค้าและบริษัท 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึน้ในกรณีท่ีมีผู้ ร่วมคณะไม่ถึง 30 ท่าน  
2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน า้มนัและภาษีสนามบินทกุแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึน้ก่อนวนัเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้าอนัเน่ืองจากสาเหตตุ่างๆ  
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุด

งาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหาย อนัเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม 

และ อบุติัเหตจุากความประมาทของนกัท่องเที่ยวเอง  
6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมดัจาหรือค่าทวัร์ทัง้หมดกบัทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง

ต่างๆ ทัง้หมด  
7. รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากได้ส ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ

เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจดัในระดบัใกล้เคียงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบใุนโปรแกรม  
8. การจดัการเร่ืองห้องพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัห้องให้กบักรุ๊ปที่เข้าพกั   โดยมีห้องพกัส าหรับผู้สบูบุหร่ี / ปลอดบุหร่ี

ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทัง้นีข้ึน้อยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่
สามารถรับประกนัได้   

9. กรณีผู้ เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการ

เดินทาง มิฉะนัน้บริษัทฯไม่สามารถจดัการได้ลว่งหน้าได้  



10. มคัคเุทศก์ พนกังานและตวัแทนของผู้จดั ไม่มีสิทธิในการให้ค าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผู้จดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้
มีอ านาจของผู้จดัก ากบัเท่านัน้ 

11. ผู้จดัจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้ เดินทาง
ไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศ
ในรายการท่องเที่ยว อนัเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่
ถกูต้อง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

12. กรณีต้องการพกัแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการ
จดัห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพกัคู่ และ 1 ห้องพกัเด่ียว โดยไม่ค่าใช้จ่ายเพิ่ม  

13. สภาพการจลาจรในช่วงวนัเดินทางตรงกบัวนัหยุดเทศกาลของญ่ีปุ่ น หรือ วนัเสาร์อาทิตย์  รถอาจจะติด อาจท าให้เวลาใน
การท่องเที่ยวและ ช้อปปิง้แต่ละสถานที่น้อยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซึ่ง
อาจจะขอความร่วมมือจากผู้ เดินทางในบางครัง้ที่ต้องเร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม 

14. บริการน า้ด่ืมท่านวนัละ 1ขวด ต่อคนต่อวนัเร่ิมในวนัที่ 2 ของการเดินทาง ถึงวนัที่ 3 ของการเดินทาง รวมจ านวน 2 ขวด 
15. การบริการของรถบสัน าเที่ยวญ่ีปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่ น สามารถให้บริการวนัละ  10 ชัว่โมง ในวนันัน้ๆ มิอาจ

เพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้ บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวัน
เดินทางนัน้ๆเป็นหลกั จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กับคนไทย ผู้ ท่ีประสงค์จะพ านักระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไม่เกิน 15 วัน 
ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขัน้ตอนการตรวจเข้าเมือง 
เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่ น* ดังต่อไปนี ้

1. ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่ น (ทางบริษัทฯจดัการให้) 

2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึน้ในระหว่างที่พ านักในประเทศญ่ีปุ่ นได้ (เช่น เงินสด บตัร
เครดิต เป็นต้น) 

3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (ทางบริษัทจดัการให้) 

4. ก าหนดการเดินทางระหว่างที่พ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (ทางบริษัทฯ จดัการให้) 

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่ น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่ นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า) 

1. หนงัสือเดินทางต้องมีอายกุารใช้งานเหลืออยู่ ไม่ต ่ากว่า 6 เดือน  

2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระท าในประเทศญ่ีปุ่ นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขดัต่อกฎหมายและเข้าข่ายคณุสมบติัการพ านกัระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบรุะยะเวลาการพ านกัไม่เกิน 15 วนั 

4. เป็นผู้ที่ไม่มีประวติัการถูกสง่ตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่ น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่
เข้าข่ายคณุสมบติัที่จะถกูปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ 

 

 

 

 


