
 
 
 
 

 
 

วนัเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พกัเดี่ยว อุณหภูมิ  

02-06 มีนาคม 2563 18,888.- 7,900.- 5°C - 11°C  

03-07 มีนาคม 2563 22,888.- 7,900.- 5°C - 11°C  

04-08 มีนาคม 2563 22,888.- 7,900.- 5°C - 11°C  

05-09 มีนาคม 2563 22,888.- 7,900.- 5°C - 11°C  

06-10 มีนาคม 2563 22,888.- 7,900.- 5°C - 11°C  

07-11 มีนาคม 2563 22,888.- 7,900.- 5°C - 11°C  

08-12 มีนาคม 2563 22,888.- 7,900.- 3°C - 13°C  

09-13 มีนาคม 2563 22,888.- 7,900.- 3°C - 13°C  



+สภาพอากาศเป็นเพยีงการพยากรณ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ควรเช็คในใบนัดหมายอีกคร้ัง+ 

** ปล. ไม่มีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษ / Infant เด็กอายตุ ่ากว่า 2 ปี ราคา 7,900  บาท** 
 ราคาน้ีไม่รวมค่าทปิไกด์ท่านละ 1,500 บาท/ทริป** 
 

วนัแรก      กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริตะ ประเทศญีปุ่่น 

07.30 น. พร้อมกนัท่ี สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคาน์เตอร์ สายการบิน 
AIR ASIA X เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน 

สายการบิน AIR ASIA X ใช้เคร่ือง AIRBUS A330-300 จ  านวน 377 ท่ีนัง่ จดัท่ีนัง่แบบ 3-3-3  (น ้ าหนกั
กระเป๋า 20 กก./ท่าน หากตอ้งการซ้ือน ้าหนกัเพิ่ม ตอ้งเสียค่าใชจ่้าย) 

บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 

10.45 น. เหิรฟ้าสู่ เมืองนาริตะ ประเทศญ่ีปุ่น โดยเท่ียวบินท่ี XJ606 

19.40 น.   ถึง เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น หลงัจากผา่นขั้นตอนศุลกากรแลว้น าท่านเดินทางสู่ท่ีพกั (เวลาที่ญีปุ่่น เร็ว
กว่าเมืองไทย 2 ช่ัวโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนดัหมายเวลา) ***ส าคัญมาก!! 
ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้น าอาหารสด จ าพวก เน้ือสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษ
ปรับและจับ*** 

ค ่า         อสิระรับประทานอาหารค ่าตามอธัยาศัย  

ทีพ่กั   NARITA HEDISTAR HOTEL หรือเทยีบเท่าระดับเดียวกนั 

วนัทีส่อง เมืองนาริตะ – เมืองยามานาชิ - อิสระลานสก ีณ ฟูจิเทน็สก ีรีสอร์ท - พิธีชงชาญี่ปุ่น - เมืองโตเกยีว – ช้อป
ป้ิงย่านโอไดบะ – ไดเวอร์ซิตี ้- เมืองสึคุบะ  

 เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (1)  
 เดินทางสู่ เมืองยามานาชิ น าท่านสัมผสัประสบการณ์ความสนุกสนานท่ี ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท (Fujiten 
Ski)  (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง) ลานสกีและท่ีพกัท่ีตั้งอยูบ่ริเวณภูเขาไฟฟูจิ ท่านจะไดส้ัมผสักบั
หิมะ อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกบัการล่ืนไถลดว้ยสกี เลือกสนุกกบัสโนวบ์อร์ด หรือต่ืนเตน้ไปกบัการนัง่
รถเล่ือนหิมะ ณ ลานสกีแห่งน้ี ท่านสามารถด่ืมด ่ากบัทศันียภาพท่ีถูกปกคลุมดว้ยหิมะท่ีดูแลว้สะอาดตา
อย่างยิ่ง และในวนัท่ีท้องฟ้าแจ่มใส ท่านจะพบกับวิว ภูเขาไฟฟูจิ (Mount Fuji) สัญลกัษณ์หน่ึงของ
ประเทศญ่ีปุ่น ท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัไปทัว่โลกในเร่ืองความสวยงามท่ีธรรมชาติไดม้อบมาให้อยา่งลงตวั 
และยงัถือวา่เป็นจุดมุ่งหมายของนกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีมาเยือนญ่ีปุ่นตลอดทุกฤดูกาล  (ราคาทัวร์ไม่รวม
ค่าเช่าอุปกรณ์และชุดส าหรับเล่นกจิกรรมต่างๆ) 

10-14 มีนาคม 2563 22,888.- 7,900.- 3°C - 13°C  

11-15 มีนาคม 2563 22,888.- 7,900.- 3°C - 13°C  

12-16 มีนาคม 2563 22,888.- 7,900.- 3°C - 13°C  

13-17 มีนาคม 2563 22,888.- 7,900.- 3°C - 13°C  

14-18 มีนาคม 2563 22,888.- 7,900.- 3°C - 13°C  

15-19 มีนาคม 2563 22,888.- 7,900.- 3°C - 13°C  



**หมายเหตุ: ในช่วงต้นฤดูกาลหากสภาพอากาศไม่เอื้ออ านวยในการเล่นสกี เช่น หิมะยงัไม่หนาพอที่จะ
เล่นสกีได้น้ัน ปรับโปรแกรมเป็นขึน้ภูเขาไฟฟูจิช้ัน 5 แทน ทั้งนี้ทั้งน้ัน การขึน้ภูเขาไฟฟูจิ อาจไม่สามารถ
ขึน้ถึงช้ัน 5 ได้ เน่ืองจากปัจจัยด้านสภาพอากาศ สงวนสิทธ์ิไม่ขึน้ภูเขาไฟและปรับรายการท่องเทีย่ว ตาม
ความเหมาะสมแทน 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (2)  

จากนั้นสัมผสัวฒันธรรมดั้งเดิมของชาวญ่ีปุ่น นัน่ก็คือ การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น (Sado)  (ใชเ้วลาเดินทาง
ประมาณ 30 นาที) โดยการชงชาตามแบบญ่ีปุ่นนั้น มีขั้นตอนมากมาย เร่ิมตั้งแต่การชงชา การรับชา และ
การด่ืมชา ทุกขั้นตอนนั้นลว้นมีพิธี รายละเอียดท่ีบรรจงและสวยงามเป็นอยา่งมาก พิธีชงชาน้ี ไม่ใช่แค่
รับชมอยา่งเดียว ยงัเปิดโอกาสให้ท่านไดมี้ส่วนร่วมในพิธีการชงชาน้ีอีกดว้ย และจากนั้นให้ท่านไดอิ้สระ
เลือกซ้ือของท่ีระลึกตามอธัยาศยั ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่เมืองโตเกียว น าท่านชอ้ปป้ิง ย่านโอ
ไดบะ (Odaiba) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง) โอไดบะ คือเกาะท่ีสร้างข้ึนไวเ้ป็นแหล่งช้อปป้ิง 
และแหล่งบนัเทิงต่างๆ ในอ่าวโตเกียว ไดรั้บการปรับปรุงให้มีช่ือเสียงและเป็นท่ีนิยมในช่วงหลงัของปี 
1990 นอกจากมีสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามตั้งอยูม่ากมายแลว้ แต่ก็ยงัคงความเป็นธรรมชาติไวด้ว้ยความ
อุดมสมบูรณ์ของพื้นท่ีสีเขียว ไดเวอร์ซิตี ้โตเกียว พลาซ่า (Diver City Tokyo Plaza) เป็นห้างดงัอีกห้าง
หน่ึง ท่ีอยูบ่นเกาะ โอไดบะ จุดเด่นของห้างน้ีก็คือ หุ่นยนต์กันดั้ม ขนาดเท่าของจริง ซ่ึงมีขนาดใหญ่มาก 
ในบริเวณห้าง ก็จะมีร้านคา้ส าหรับคอกนัดั้ม อยา่งเช่น กันดั้มคาเฟ่ (Gundam Cafe) และถา้อยากเขา้ไปดู
นิทรรศกาลกนัดั้ม ก็ตอ้งไปท่ี กันดั้มฟรอนท์ (Gundam Front) ซ่ึงอยูใ่นบริเวณหา้ง ไดรเวอร์ซิต้ี น าท่านสู่
เมืองอิบารากิ เพื่อเขา้สู่ท่ีพกั (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.20 ชัว่โมง) 

ค ่า         อสิระรับประทานอาหารค ่าตามอธัยาศัย   

ทีพ่กั OKURA FRONTIER HOTEL TSUKUBA EPOCHAL หรือเทยีบเท่าระดับเดียวกนั   

วนัทีส่าม  เมืองสึคุบะ - เมืองฟุคุชิมะ - หน้าผาโทโนะเฮทสึริ – สถานีรถไฟยูโนคามิ ออนเซน - หมู่บ้านโออุจิ จูคุ - 
แช่น า้แร่ออนเซน 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3) 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองฟุคุชิมะ (Fukushima) เมืองท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของประเทศญ่ีปุ่น ตั้งอยูท่ี่
ภูมิภาคโทโฮคุ แวดลอ้มไปดว้ยธรรมชาติอนัสวยงามมากมาย ไม่ว่าจะเป็นภูเขา ทะเลสาบ สถานท่ีชม
ซากุระ และใบไมเ้ปล่ียนสี (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3.40 ชัว่โมง)  

เทีย่ง บริการรับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (4)  

เดินทางสู่ โทโนะเฮทสึริ (Tonohetsuri) หรือ หน้าผาล้านปี เป็นความสวยงามท่ีธรรมชาติสร้างข้ึน โดย
หนา้ผาริมแม่น ้าโอคาวะน้ี ถูกกดัเซาะโดยน ้าท่ีไหลผา่น กวา่จะสึกกร่อนเป็นเวลานานเป็นลา้นปี จนกลาย
มาเป็นวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงาม ช่ือ โทโนะเฮทสึริ เป็นภาษาถิ่นของไอสึ แปลว่า หน้าผา และด้วยรูปร่าง
หนา้ตาของหนา้ผาชนัๆ ท่ีดูคลา้ยกบัเจดีย ์จึงเป็นท่ีมาของช่ือโทโนะเฮทสึริ หรือ หนา้ผารูปเจดีย ์เดินทาง
สู่ เมืองยูโนะคามิ ออนเซน เป็นเมืองตากอากาศออนเซนเล็กๆ ท่ีมีช่ือเสียงของจงัหวดัฟูกุชิมะ ท่ีเดินทาง
ได้ค่อนขา้งสะดวกเพราะอยู่ติดกบั สถานีรถไฟยูโนคามิ ออนเซน Yunokami Onsen Station (ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 10 นาที) โดยเป็นสถานีรถไฟเพียงแห่งเดียวของญ่ีปุ่นท่ีมีอาคารสถานีท าจากหลงัคา
แบบญ่ีปุ่นโบราณ !!!ไฮไลท์ อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกบัการแช่เทา้ผอ่นคลายตามอธัยาศยั ณ จุดออนเซน



เทา้ท่ีสถานีแห่งน้ี จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโออุจิ จูคุ (Ouchi Juku) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 15 
นาที)  บา้นโบราณท่ีอดีตเคยเป็นเมืองส าคญัในยุคเอโดะถูกสร้างเม่ือหลายร้อยปีก่อน เป็นบา้นชาวนา
ญ่ีปุ่นโบราณท่ีมุงหลงัคาทรงหญา้คาหนาๆ เรียงรายกนัสองฝ่ังกินระยะทางประมาณ 500 เมตร โดยรวมมี
บา้นโบราณประมาณ 40 – 50 หลงั ในอดีตสมยัเอโดะ การคมนาคมยงัไม่สะดวกสบาย หมู่บา้นแห่งน้ีเป็น
เสมือนแหล่งท่ีพกั ตั้งขนาบขา้งถนนหลกัท่ีมีช่ือวา่ถนนชิโมสึเคะ ถนนเส้นน้ีเคยเป็นเส้นทางหลกัในการ
คมนาคมและการคา้ เม่ือ พ.ศ.2524 หมู่บา้นโออุจิจูคุไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นเขตอนุรักษส่ิ์งปลูกสร้างอนั
ทรงคุณค่าของชาติ ซ่ึงในปัจจุบนัหมู่บา้นโบราณหลายหลงัในโออุจิ จูคุไดรั้บการบูรณะใหม่ จนกลายเป็น
ร้านขายของท่ีระลึก ร้านคา้ขายสินคา้พื้นเมือง ร้านอาหารและท่ีพกัแบบญ่ีปุ่นเพื่อดึงดูดนักท่องเท่ียว 
ปัจจุบนัมีนกัท่องมาเยีย่มชมหมู่บา้นน้ีกวา่ 1.2 ลา้นคนต่อปี   

ค ่า         อสิระรับประทานอาหารค ่าตามอธัยาศัย 

ทีพ่กั  MUKAITAKI RYOKAN FUKUSHIMA หรือเทยีบเท่าระดับเดียวกนั   

จากน้ันให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการ แช่น ้าแร่ออนเซ็นธรรมชาติ เช่ือว่าถ้าได้แช่น ้าแร่แล้ว จะท าให้
ผวิพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวยีนโลหิตดีขึน้ 

วนัทีส่ี่  เมืองฟุคุชิมะ – ทะเลสาบอินะวะชิโระ – ปราสาทสึรุงะ – เมืองนาริตะ - ช้อปป้ิงอิออนมอลล์ - สนามบิน
นาริตะ 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5) 

 น าท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบอินะวะชิโระ (Inawashiro Lake) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง) เป็น
ทะเลสาบใหญ่เป็นอนัดบั 4 ของประเทศญ่ีปุ่น  เกิดข้ึนจากการระเบิดของภูเขาไฟ มีแร่ธาตุกรดเจือปนอยู ่
จึงไม่มีส่ิงชิวิตใดๆ อาศยัอยูใ่ตน้ ้ าได ้น ้ าในทะเลสาบแห่งน้ีจึงมีความใสจนไดรั้บฉายาวา่ ทะเลสาบแห่ง
กระจกสวรรค์ หรือ เทนเคียวโค (Tenkyoko) ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายน จะมีบรรดาฝูง
หงส์อพยพมาอาศยักนัอยูมากมาย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองไอสุ (Aizu) เป็นเมืองท่ีเต็มไปด้วย
วฒันธรรมซามูไร ไม่ว่าจะเป็นปราสาทหรือตวัเมืองท่ียงัคงสัมผสัได้ถึงกล่ินอายของยุคสมยัโบราณ 
นอกจากน้ีไอสุยงัมีมนตเ์สน่ห์เร่ืองของออนเซ็น อีกดว้ยน าท่านสู่ ปราสาทสึรุงะ (Tsuruga Castle) หรือ 
ปราสาทนกกระเรียน (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 40 นาที) เป็นเพียงแห่งเดียวท่ียงัคงเอกลกัษณ์ดั้งเดิมของ
ญ่ีปุ่นไว ้ปราสาทหลงัคาสีเเดงอนัเป็นสัญลกัษณ์แห่งเมืองไอสุวาคามทัซึ ตั้งอยูไ่ม่ไกลจากสถานีรถไฟไอ
สุวาคามทัซึ เดิมมีช่ือว่า ปราสาทคุโระคะวะ Kurokawa Castle สร้างข้ึนในปี ค.ศ.1384 โดยตระกูลอะชิ
นะ แต่เกิดแผ่นดินไหวในปี ค.ศ. 1611 ท าให้ปราสาทเสียหายหนักและได้มีการบูรณะและปรับจาก
ปราสาท 7 ชั้น เหลือเพียง 5 ชั้นเท่านั้ น HILIGHT!!! ปราสาทแห่งน้ี ถือเป็นอนุสรณ์สถานท่ียงัทิ้ง
ร่องรอยของเหล่านกัรบซามูไรกลุ่มสุดทา้ยในญ่ีปุ่น ท่ีไดเ้ลือกปลิดชีพตวัเองลง ณ สถานท่ีน้ี 

เทีย่ง อสิระรับประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศัย 

จากนั้นเดินทางสู่ เมืองนาริตะ น าท่านช้อปป้ิงท่ี อิออน มอลล์ (Aeon Narita Mall) (ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 4 ชั่วโมง) มีห้างสรรพสินคา้ท่ีนิยมในหมู่นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ เน่ืองจากตั้งอยู่ใกล้กับ

สนามบินนานาชาตินาริตะ ภายในตกแต่งในรูปแบบท่ีทนัสมยัสไตลญ่ี์ปุ่น มีร้านคา้ท่ีหลากหลายมากกวา่ 

150 ร้านจ าหน่ายสินคา้แฟชัน่ อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบา้น นอกจากน้ียงัมีร้านเส้ือผา้แฟชัน่



มากมาย เช่น MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, Capcom games arcade และซุปเปอร์มาร์เกตขนาดใหญ่ 

เป็นตน้  

ได้เวลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ 

ค ่า                       อสิระรับประทานอาหารค ่าตามอธัยาศัย 

20.55 น.   ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เอก็ซ์ เทีย่วบินที ่XJ607  

**บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง** 

วนัทีห้่า  สนามบิน ดอนเมือง 

01.35 น.     เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

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

ส าหรับลูกค้าท่านทีไ่ม่เอาตั๋วเคร่ืองบิน  หักค่าตั๋วออก 6,000 บาท จากราคาทวัร์ 
 

*ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ รบกวนจองเป็นสายการบินแอร์เอเซียเท่าน้ัน*  

** ทั้งนี้หากสายการบินไฟล์ทอินเตอร์เกิดเที่ยวบินล่าช้า ทางบริษัทจะรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายเฉพาะสายการบิน
ภายในประเทศที่เป็นสายการบินเครือเดียวกันกับไฟล์ทอินเตอร์ และรบกวนแจ้งพนักงานขายล่วงหน้าก่อนท าการซ้ือตั๋ว
ภายในประเทศทุกคร้ัง  เพ่ือประโยชน์ของตัวท่านเอง ** 

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ :  รายการทวัร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการ
บิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การบริการของรถบัสน าเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถ
ให้บริการวนัละ 10 ช่ัวโมง มิอาจเพิม่เวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนีขึ้น้อยู่
กับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆ เป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตา มสถานที่ใน
โปรแกรมการเดินทาง 

อตัราค่าบริการรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัตามรายการท่ีระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามนั  
 ค่ารถโคช้ปรับอากาศ  
 โรงแรมท่ีพกัตามท่ีระบุ หรือเทียบเท่า (พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง)  
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ    
 ค่าอาหาร ตามรายการท่ีระบุ   
 ค่าเบ้ียประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางท่องเท่ียว วงประกนัท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรรมธรรม)์ 
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

× ค่าใชจ่้ายส่วนตวัของผูเ้ดินทาง อาทิ ค่าท าหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม ค่าซกัรีด ค่ามินิบาร์ใน
หอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ท่ีมิไดร้ะบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่น กรณีประกาศให้กลบัมายื่นร้องขอวีซ่าอีกคร้ัง (เน่ืองจากทางญ่ีปุ่นไดป้ระกาศ
ยกเวน้การยื่นวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่นให้กบัคนไทยส าหรับผูท่ี้ประสงค์พ  านกัระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15 
วนั) 



× หากในภายหลงัทางรัฐบาลญ่ีปุ่นประกาศให้ยื่นวีซ่าตามเดิม ผูเ้ดินทางจะตอ้งจ่ายเพิ่ม 2,000 บาท ส าหรับการยื่น
ร้องขอวซ่ีา 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋าสัมภาระท่ีมีน ้ าหนกัเกินกวา่ท่ีสายการบินนั้นๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด
มาตรฐาน 

× ค่าภาษีน ้ามนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ 
× ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน และหวัหนา้ทวัร์อ านวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 

× ค่าทปิมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 1,500 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทปิหัวหน้าทวัร์แล้วแต่ความพงึพอใจของท่าน 
 
เดินทางขึน้ต ่า 34 ท่าน หากต ่ากวา่ก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได ้หากผูเ้ดินทางทุกท่านยนิดีท่ีจะช าระค่าบริการเพิ่ม
เพื่อให้คณะเดินทางได ้ทางเรายนิดีท่ีจะประสานงานในการเดินทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิใน
การงดออกเดินทางและเล่ือนการเดินทางไปในวนัอ่ืนต่อไป โดยทางบริษทัฯจะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้  
เง่ือนไขการจอง และ การช าระเงิน  : 

 มัดจ าท่านละ 15,000 บาท ภายหลงัจากท่ีท่านส่งเอกสารการจอง 1 วนั  กรณีลูกคา้ท าการจองก่อนวนัเดินทาง
ภายใน 20 วนั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าทวัร์เตม็จ านวน  

 ส่วนท่ีเหลือ ช าระก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 35 วนั 

 หากไม่ช าระมดัจ าตามท่ีก าหนด ขออนุญาตตัดท่ีนั่งให้ลูกค้าท่านอ่ืนท่ีรออยู่  

 หากช าระไม่ครบตามจ านวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มเีง่ือนไข 

 เม่ือท่านช าระเงินไม่ว่าจะท้ังหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขและข้อตกลงต่างๆท่ี
ได้ระบุไว้ท้ังหมดนีแ้ล้ว 

 หากช าระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งส าเนาการโอนเงิน พร้อมระบุช่ือพนักงานขายมาทางอีเมล์ 

 ส่งรายช่ือส ารองทีน่ั่ง ผู้ เดินทางต้องส่งส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ช่ือพร้อมยนืยันว่าต้องการ
เดินทางท่องเทีย่วทริปใด, วันทีใ่ด, ไปกบัใครบ้าง, เบอร์โทร // [หากไม่ส่งส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มา

ให้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดช่ือ-นามสกุล 

และอ่ืนๆ เพือ่ใช้ในการจองตั๋วเคร่ืองบินทัง้ส้ิน 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมีอายุคงเหลือ ณ วนัเดินทางมากกว่า 6 เดือนข้ึนไป และเหลือหน้ากระดาษอย่างต ่า 2 
หนา้หากไม่มัน่ใจโปรดสอบถาม 

เง่ือนไขยกเลกิการจอง : 

 ยกเลกิก่อนการเดินทาง 30 วนั ได้เงินคืนทั้งหมด 

 ยกเลกิก่อนการเดินทาง 29-15 วนั ได้เงินคืน 70 เปอร์เซ็นของค่าทวัร์ทั้งหมด 

 ยกเลกิหลงั 14 วนั ไม่ได้ค่าทวัร์คืน  

 กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบิน หรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจ าที่พัก
โดยตรง หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบิน พิเศษเช่น 
EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสิทธ์ิ ไม่มีการคืนเงินทุกกรณี ทั้งมัดจ า หรือค่าทัวร์
ทั้งหมด เน่ืองจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเทีย่วบินน้ันๆ 



จากมาตรการยกเว้นวซ่ีาเข้าประเทศญีปุ่่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ านักระยะส้ันในประเทศญี่ปุ่นไม่เกนิ 15 วัน ไม่ว่า
จะด้วยวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเทีย่ว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องย่ืนเอกสารในข้ันตอนการตรวจเข้าเมือง เพ่ือยืนยันการ
มีคุณสมบัติการเข้าประเทศญีปุ่่น* ดังต่อไปนี ้

1. ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่น (ทางบริษทัฯจดัการให)้ 

2. ส่ิงท่ียืนยนัวา่ท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีอาจเกิดข้ึนในระหวา่งท่ีพ  านกัในประเทศญ่ีปุ่นได ้(เช่น เงินสด 
บตัรเครดิต เป็นตน้) 

3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขติดต่อในระหวา่งท่ีพ  านกัในประเทศญ่ีปุ่น (ทางบริษทัจดัการให)้ 

4. ก าหนดการเดินทางระหวา่งท่ีพ  านกัในประเทศญ่ีปุ่น (ทางบริษทัฯ จดัการให)้ 

คุณสมบัติการเข้าประเทศญีปุ่่น (ส าหรับกรณกีารเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวซ่ีา) 

1. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลืออยู ่ไม่ต  ่ากวา่ 6 เดือน  

2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท าในประเทศญ่ีปุ่นจะตอ้งไม่เป็นส่ิงท่ีขดัต่อกฎหมายและเขา้ข่ายคุณสมบติัการพ านกัระยะ
สั้น 

3. ในขั้นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านกัไม่เกิน 15 วนั 

4. เป็นผูท่ี้ไม่มีประวติัการถูกส่งตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่น มิไดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เขา้ประเทศ 
และไม่เขา้ข่ายคุณสมบติัท่ีจะถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้า
และบริษัท 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึน้ในกรณีทีม่ีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 30 ท่าน  

2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน ้ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวนัเดินทาง  

3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ  

4. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทว้ง, การนดั
หยดุงาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การน าส่ิงของผดิกฎหมาย ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ  

5. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ

โจรกรรม และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง  

6. เม่ือท่านตกลงชาระเงินมดัจาหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเง่ือนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด  

7. รายการน้ีเป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยนัจากบริษทัฯ อีกคร้ังหน่ึง หลังจากได้ส ารองโรงแรมท่ีพกัใน

ต่างประเทศเรียบร้อยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม  

8. การจดัการเร่ืองห้องพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัห้องให้กบักรุ๊ปท่ีเขา้พกั  โดยมีห้องพกัส าหรับผูสู้บบุหร่ี / 

ปลอดบุหร่ีได ้โดยอาจจะขอเปล่ียนห้องไดต้ามความประสงค์ของผูท่ี้พกั ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัความพร้อมให้บริการของ

โรงแรม และไม่สามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการ

เดินทาง มิฉะนั้นบริษทัฯไม่สามารถจดัการไดล่้วงหนา้ได ้ 



10. มคัคุเทศก ์พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธิในการใหค้  าสัญญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูมี้อ  านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านั้น 

11. ผูจ้ดัจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ ในกรณีท่ีผู ้
เดินทางไม่ผา่นการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการท่องเท่ียว อนัเน่ืองมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง 
เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

12. กรณีตอ้งการพกัแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิ
ในการจดัหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คือ 1 หอ้งพกัคู่ และ 1 หอ้งพกัเด่ียว โดยไม่ค่าใชจ่้ายเพิ่ม  

13. สภาพการจลาจรในช่วงวนัเดินทางตรงกบัวนัหยดุเทศกาลของญ่ีปุ่น หรือ วนัเสาร์อาทิตย ์รถอาจจะติด อาจท าให้เวลา
ในการท่องเท่ียวและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานท่ีนอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมคัคุเทศก์ และคนขยัรถในการบริหารเวลา 
ซ่ึงอาจจะขอความร่วมมือจากผูเ้ดินทางในบางคร้ังท่ีตอ้งเร่งรีบ เพื่อใหไ้ดท้่องเท่ียวตามโปรแกรม 

14. บริการน ้ าด่ืมท่านวนัละ 1ขวด ต่อคนต่อวนัเร่ิมในวนัท่ี 2 ของการเดินทาง ถึงวนัท่ี 3 ของการเดินทาง รวมจ านวน 2 
ขวด 

15. การบริการของรถบสัน าเท่ียวญ่ีปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่น สามารถใหบ้ริการวนัละ 10 ชัว่โมง ในวนันั้นๆ มิ
อาจเพิ่มเวลาได ้โดยมคัคุเทศก์และคนขบัจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาพการจราจรใน
วนัเดินทางนั้นๆเป็นหลกั จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนเวลาท่องเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 

ใบจองทวัร์  / BOOKING FORM 

รายการทวัร์.................................................................................. วนัเดินทาง........................................ 
ช่ือผูติ้ดต่อ (ผูจ้อง) .................................................................. โทร...................................................... 
จ านวนผูเ้ดินทางทั้งหมด.................คน   (ผูใ้หญ่................ท่าน / เด็กอายตุ  ่ากวา่ 12 ปี..............ท่าน) 
จ านวนหอ้งพกัท่ีใชท้ั้งหมด.............หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 
 
รายช่ือผู้เดินทาง (กรุณากรอกช่ือไทยและองักฤษอย่างถูกต้องตามหนังสือเดินทาง เรียงตามห้องพกั) 

 

ล า ดั
บ 

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

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    



หมายเหตุ กรุณาแจง้ความประสงคอ่ื์นตามท่ีท่านตอ้งการ อาทิเช่น 
อาหาร   ไม่ทานเน้ือววั  ไม่ทานเน้ือหมู  ไม่ทานสัตวปี์ก  ทานมงัสาวรัิต 
รายละเอียดอ่ืนๆ .................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................... 
 
ข้าพเจ้ารับทราบเง่ือนไขในรายการทวัร์เรียบร้อยแล้ว 
ลงช่ือ.............................................................ผู้จอง 
(..............................................................) 

9    

10    


