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TOKYO FUJI FUKUSHIMA 5D3N  

ซุปตาร ์โลกสวย ดว้ยมอืเรา 
ก าหนดการเดนิทางเดอืนมกราคม - มนีาคม 2563 

 

โดยสายการบนิแอรเ์อเซยี เอ็กซ ์แอรไ์ลน ์(XJ) 
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เยอืนหมูบ่า้นโบราณ สมยัเอโดะ หมูบ่า้นโออุจ ิจุค ุ

อศัจรรยค์วามงดงามของธรรมชาต ิณ หนา้ผาโทโน เฮทสรึ ิ

ฟร ีแชอ่อนเซนเทา้ หนา้สถานรีถไฟ ยโูนะคาม ิออนเซน 

เลน่สก ีณ ลานสกฟีูจเิท็น พรอ้มชมววิภเูขาไฟฟูจ ิเป็นฉากหลงั 

นมสัการสิง่ศกัด ิส์ทิธิ ์วดัอาซากสุะ แวะถา่ยรปูกบัโตเกยีวสกายทร ี

ขอพรพระพุทธรปูอุชคิ ุพระพุทธรปูทีใ่หญท่ีสุ่ดในญีปุ่่ น 

ชืน่ชม ณ สวนดอกไมส้ไตลญ์ีปุ่่ น ไคระคเุอน 

ชอ้ปป้ิงจุใจ โอไดบะ และชนิจูก ุ

บฟุเฟ่ตข์าป ูอาบน า้แรธ่รรมชาต ิ 

FREE WIFI ON BUS 

มนี า้ด ืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว อุณหภูม ิ  

05-09 มกราคม 2563 23,888.- 7,900.- 2°C - 8°C  

06-10 มกราคม 2563 23,888.- 7,900.- 2°C - 8°C  

07-11 มกราคม 2563 23,888.- 7,900.- 2°C - 8°C  

08-12 มกราคม 2563 23,888.- 7,900.- 2°C - 8°C  

09-13 มกราคม 2563 23,888.- 7,900.- 2°C - 8°C  

10-14 มกราคม 2563 23,888.- 7,900.- 2°C - 6°C  

11-15 มกราคม 2563 23,888.- 7,900.- 1°C - 6°C  

12-16 มกราคม 2563 23,888.- 7,900.- 1°C - 6°C  

13-17 มกราคม 2563 23,888.- 7,900.- 1°C - 6°C  

14-18 มกราคม 2563 23,888.- 7,900.- 1°C - 6°C  

15-19 มกราคม 2563 23,888.- 7,900.- 1°C - 6°C  

16-20 มกราคม 2563 23,888.- 7,900.- 1°C - 6°C  

17-21 มกราคม 2563 23,888.- 7,900.- 1°C - 8°C  

18-22 มกราคม 2563 23,888.- 7,900.- 1°C - 8°C  

19-23 มกราคม 2563 23,888.- 7,900.- 1°C - 8°C  

20-24 มกราคม 2563 23,888.- 7,900.- 1°C - 8°C  
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21-25 มกราคม 2563 23,888.- 7,900.- 1°C - 8°C  

22-26 มกราคม 2563 23,888.- 7,900.- 1°C - 8°C  

23-27 มกราคม 2563 23,888.- 7,900.- 1°C - 8°C  

24-28 มกราคม 2563 23,888.- 7,900.- 1°C - 8°C  

25-29 มกราคม 2563 23,888.- 7,900.- 1°C - 8°C  

26-30 มกราคม 2563 23,888.- 7,900.- 1°C - 8°C  

27-31 มกราคม 2563 23,888.- 7,900.- 1°C - 8°C  

28 มกราคม-01 กุมภาพนัธ ์2563 23,888.- 7,900.- 1°C - 8°C  

29 มกราคม-02 กุมภาพนัธ ์2563 23,888.- 7,900.- 3°C - 13°C  

30 มกราคม-03 กุมภาพนัธ ์2563 23,888.- 7,900.- 3°C - 13°C  

31 มกราคม-04 กุมภาพนัธ ์2563 23,888.- 7,900.- 3°C - 13°C  

01-05 กุมภาพนัธ ์2563 23,888.- 7,900.- 3°C - 13°C  

02-06 กุมภาพนัธ ์2563 23,888.- 7,900.- 3°C - 13°C  

03-07 กุมภาพนัธ ์2563 23,888.- 7,900.- 3°C - 13°C  

04-08 กุมภาพนัธ ์2563 23,888.- 7,900.- 3°C - 13°C  

05-09 กุมภาพนัธ ์2563 25,888.- 7,900.- -3°C - 8°C  

06-10 กุมภาพนัธ ์2563 25,888.- 7,900.- -3°C - 8°C  

07-11 กุมภาพนัธ ์2563 25,888.- 7,900.- -3°C - 8°C  

08-12 กุมภาพนัธ ์2563 23,888.- 7,900.- -3°C - 8°C  

09-13 กุมภาพนัธ ์2563 23,888.- 7,900.- -3°C - 8°C  

10-14 กุมภาพนัธ ์2563 23,888.- 7,900.- -2°C - 6°C  

11-15 กุมภาพนัธ ์2563 23,888.- 7,900.- -2°C - 6°C  

12-16 กุมภาพนัธ ์2563 23,888.- 7,900.- -2°C - 6°C  

13-17 กุมภาพนัธ ์2563 23,888.- 7,900.- -2°C - 6°C  

14-18 กุมภาพนัธ ์2563 23,888.- 7,900.- -2°C - 6°C  

15-19 กุมภาพนัธ ์2563 23,888.- 7,900.- -2°C - 6°C  



 
 
 
 
 
CODE : TNJ10  

 

 

16-20 กุมภาพนัธ ์2563 23,888.- 7,900.- -2°C - 6°C  

17-21 กุมภาพนัธ ์2563 23,888.- 7,900.- -2°C - 6°C  

18-22 กุมภาพนัธ ์2563 23,888.- 7,900.- -2°C - 6°C  

19-23 กุมภาพนัธ ์2563 23,888.- 7,900.- -2°C - 6°C  

20-24 กุมภาพนัธ ์2563 23,888.- 7,900.- -2°C - 6°C  

21-25 กุมภาพนัธ ์2563 23,888.- 7,900.- -2°C - 6°C  

22-26 กุมภาพนัธ ์2563 23,888.- 7,900.- -2°C - 6°C  

23-27 กุมภาพนัธ ์2563 23,888.- 7,900.- -2°C - 6°C  

24-28 กุมภาพนัธ ์2563 23,888.- 7,900.- -2°C - 6°C  

25-29 กุมภาพนัธ ์2563 20,888.- 7,900.- 0°C - 7°C  

26 กุมภาพนัธ-์01 มนีาคม 2563 
22,888.- 

7,900.- 0°C - 7°C  

27 กุมภาพนัธ-์02 มนีาคม 2563 
22,888.- 

7,900.- 0°C - 7°C  

28 กุมภาพนัธ-์03 มนีาคม 2563 23,888.- 7,900.- 0°C - 7°C  

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

01-05 มนีาคม 2563 23,888.- 7,900.- 4°C - 11°C  

02-06 มนีาคม 2563 23,888.- 7,900.- 4°C - 11°C  

03-07 มนีาคม 2563 23,888.- 7,900.- 4°C - 11°C  

04-08 มนีาคม 2563 23,888.- 7,900.- 4°C - 11°C  

05-09 มนีาคม 2563 23,888.- 7,900.- 4°C - 11°C  

06-10 มนีาคม 2563 23,888.- 7,900.- 4°C - 11°C  

07-11 มนีาคม 2563 23,888.- 7,900.- 6°C - 11°C  

08-12 มนีาคม 2563 23,888.- 7,900.- 6°C - 11°C  

09-13 มนีาคม 2563 23,888.- 7,900.- 

6

°C - 11°C 
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+สภาพอากาศเป็นเพยีงการพยากรณ์ อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ควรเช็คในใบนดัหมายอกีคร ัง้+ 
** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ / Infant เด็กอายุต า่กวา่ 2 ปี ราคา 7,900.-** 

 ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกดท์า่นละ 1,500 บาท/ทรปิ** 

วนัแรก      กรุงเทพ   สนามบนิดอนเมอืง  

20.30 น. พรอ้มกันที ่สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ชัน้ 3 อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคานเ์ตอร ์สาย

การบนิ AIR ASIA X เจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการ

เช็คอนิ 

23.45 น. เหริฟ้าสู ่เมืองนารติะ ประเทศญีปุ่่ น โดยเทีย่วบนิที ่XJ600 

สายการบิน AIR ASIA X ใชเ้ครื่อง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ที่น่ัง จัดที่น่ังแบบ 3-3-3  

(น ้าหนักกระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซือ้น ้าหนักเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้่าย)  

บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

วนัทีส่อง สนามบนินารติะ – เมอืงฟุคุชมิะ – หนา้ผาโทโนะเฮทสรึ ิ- ออนเซนเทา้ ณ สถานรีถไฟยูโนคา

ม ิออนเซ็น - หมูบ่า้นโออุจ ิจูคุ  

 08.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนินารติะ ประเทศญีปุ่่ น น าทา่นผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากร 

เรียบรอ้ยแลว้ (เวลาทีญ่ ีปุ่่น เร็วกว่าเมอืงไทย 2 ช ัว่โมง กรุณาปรับนาฬกิาของทา่นเพื่อความ

สะดวกในการนัดหมายเวลา) ***ส าคญัมาก!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก 

เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั 

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงฟุคุชมิะ (Fukushima) เมืองทีม่ีขนาดใหญเ่ป็นอันดับ 3 ของประเทศญีปุ่่ น 

ตัง้อยู่ทีภ่มู ิภาคโทโฮค ุแวดลอ้มไปดว้ยธรรมชาตอัินสวยงามมากมาย ไม่ว่าจะเป็นภเูขา ทะเลสาบ 

สถานทีช่มซากรุะ และใบไมเ้ปลีย่นส ี(ใชเ้วลาเดนิทางจากสนามบนิประมาณ 3.40 ชั่วโมง)  

เทีย่ง บรกิารรบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1)  

เดนิทางสู ่โทโนะเฮทสรึ ิ(Tonohetsuri) หรอื หนา้ผาลา้นปี เป็นความสวยงามทีธ่รรมชาตสิรา้ง

ขึน้ โดยหนา้ผารมิแม่น ้าโอคาวะน้ี ถกูกัดเซาะโดยน ้าทีไ่หลผ่าน กว่าจะสกึกรอ่นเป็นเวลานานเป็นลา้น

ปี จนกลายมาเป็นววิทวิทัศน์ทีส่วยงาม ชือ่ โทโนะเฮทสรึ ิเป็นภาษาถิน่ของไอส ึแปลวา่ หนา้ผา 

และดว้ยรปูรา่งหนา้ตาของหนา้ผาชันๆ ทีด่คูลา้ยกับเจดยี ์จงึเป็นทีม่าของชือ่โทโนะเฮทสรึ ิหรอื หนา้
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ผารปูเจดยี ์เดนิทางสู ่เมอืงยูโนะคาม ิออนเซน เป็นเมืองตากอากาศออนเซนเล็กๆ ทีม่ีชือ่เสยีงของ

จังหวัดฟูกุชมิะ ที่เดนิทางไดค้่อนขา้งสะดวกเพราะอยู่ตดิกับ  สถานรีถไฟยูโนคาม ิออนเซ็น 

Yunokami Onsen Station (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 10 นาที) โดยเป็นสถานีรถไฟเพียงแห่ง

เดยีวของญีปุ่่ นทีม่ีอาคารสถานีท าจากหลังคาแบบญีปุ่่ นโบราณ !!!ไฮไลท ์อสิระใหท้า่นเพลดิเพลนิ

กับการแชเ่ทา้ผ่อนคลายตามอัธยาศัย ณ จุดออนเซนเทา้ที่สถานีแหง่น้ี จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู่ 

หมูบ่า้นโออุจ ิจูคุ (Ouchi Juku) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 10 นาท)ี  บา้นโบราณทีอ่ดตีเคยเป็น

เมืองส าคัญในยคุเอโดะถกูสรา้งเมื่อหลายรอ้ยปีกอ่น เป็นบา้นชาวนาญีปุ่่ นโบราณที่มุงหลังคาทรง

หญา้คาหนาๆ เรยีงรายกันสองฝ่ังกนิระยะทางประมาณ 500 เมตร โดยรวมมีบา้นโบราณประมาณ 40 – 

50 หลัง ในอดตีสมัยเอโดะ การคมนาคมยังไม่สะดวกสบาย หมู่บา้นแหง่น้ีเป็นเสมือนแหลง่ทีพั่ก ตัง้

ขนาบขา้งถนนหลักทีม่ีชือ่ว่าถนนชโิมสเึคะ ถนนเสน้น้ีเคยเป็นเสน้ทางหลักในการคมนาคมและการคา้ 

เมื่อ พ.ศ.2524 หมู่บา้นโออุจจิูคไุดรั้บการขึน้ทะเบียนเป็นเขตอนุรักษ์สิง่ปลกูสรา้งอันทรงคณุคา่ของ

ชาต ิซึง่ในปัจจุบันหมู่บา้นโบราณหลายหลังในโออุจ ิจูคุไดร้ับการบูรณะใหม่ จนกลายเป็นรา้นขาย

ของทีร่ะลกึ รา้นคา้ขายสนิคา้พื้นเมือง รา้นอาหารและทีพั่กแบบญีปุ่่ นเพื่อดงึดดูนักทอ่งเทีย่ว ปัจจบัุนมี

นักทอ่งมาเยีย่มชมหมู่บา้นน้ีกว่า 1.2 ลา้นคนตอ่ปี  

ค า่         อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั  MUKAITAKI RYOKAN FUKUSHIMA หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั   

จากน ัน้ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการ แช่น า้แรอ่อนเซ็นธรรมชาต ิเชือ่วา่ถา้ไดแ้ชน่ า้แรแ่ลว้ จะ

ท าใหผ้วิพรรณสวยงามและช่วยใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหติดขี ึน้ 

 

วนัทีส่าม เมอืงฟุคุชมิะ – เมอืงอบิาราก–ิ สวนไคราคุ - พระใหญอุ่ชคุิ - วดัอาซากุสะ - โตเกยีวสกายท

ร ี(จุดถา่ยรูป)  - เมอืงยามานาช ิ- ออนเซ็น + ขาปู 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงอบิาราก ิ(Ibaraki) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง)  เมืองรมิทะเล 

ทีเ่ต็มไปดว้ยสถานทีท่อ่งเทีย่วธรรมชาตแิละวัฒนธรรม น าทา่นเดนิทางสู ่สวนไคราคุ (Kairakuen) 

ตดิอันดับ 1 ใน 3 ของสวนทีส่วยทีส่ดุในญีปุ่่ น พรอ้มกับเคนโระคเุอนทีค่านาซาวะ และ โคราคเุอนที่

โอคายามะ เปิดใหเ้ป็นสถานทีพั่กผ่อนหยอ่นใจส าหรับประชาชนในปี 1842 โดยเจา้ครองแควน้ล าดับ

ที ่9 ในนามตระกลูมโิตะ นามว่า นารอิาค ิโทคกุาวะ สวนไคราคุเอนไดป้ลกูตน้ดอกพลัม 3000 ตน้ 

100 สายพันธุ ์ซึง่เป็นสิง่ทีส่ือ่ถงึการมาเยอืนของฤดใูบไมผ้ล ิและชว่งปลายเดอืนกมุภาพันธ ์– มนีาคม 

ชมเทศกาลดอกพลัม พรอ้มตอ่ดว้ยดอกซากรุะและดอกอาซเลยี ส าหรับฤดใูบไมผ้ลจิะเป็นพุม่บชุโคล

เวอร ์สว่นตน้ฤดูหนาวก็จะพบกบัดอกซากุระทีผ่ลบิานใน 2 ฤดู (นคิซิาคซิากุระ) ภายในสวนมี

ดอกไมส้วยงามทีผ่ลัดกันเปลี่ยนตามฤดูกาลใหร้ับชม (ดอกไมแ้ตล่ะชนดิจะหมุนเวยีนผลดักนั

บานไปตามฤดูกาล ท ัง้นีข้ ึน้อยู่กบัสภาพอากาศ)  น าท่านนมัสการ พระใหญ่อุชิคุ ไดบุสส ึ

(Ushiku Daibutsu) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั่วโมง)  เป็นพระพุทธรปูปางยนืทีส่งูทีส่ดุของ

ประเทศญีปุ่่ น และเคยเป็นรปูปั้นทีส่งูทีส่ดุในโลกทีถ่กูบันทกึไวโ้ดยหนังสอืบันทกึสถติโิลกกนิเนสบุ๊ค 
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(Guinness Book of world records) เมื่อปี ค.ศ. 1995 ดว้ย จากความสงูถงึ 120 เมตร ท าใหส้ามารถ

มองเห็นไดตั้ง้แตใ่จกลางเมืองโตเกยีวเลยทเีดยีว สามารถเขา้ไปยังบรเิวณภายในรปูปั้นและขึน้ไปยัง

จุดทีเ่ป็นหอสังเกตการณ์ในระดับความสงูที ่85 เมตร ซึง่จะอยูต่รงสว่นของหนา้อกพระพทุธรปู เป็นจดุ

ทีส่ามารถมองเห็น ววิในมุมดา้นกวา้งได ้ทัง้หมด บนชัน้น้ีจะมีกระจกทีเ่ป็นชอ่งหนา้ตา่งอยูด่ว้ยกัน 4 

ดา้น และมองเห็นภเูขาไฟฟจูไิดจ้ากตรงน้ีอีกดว้ย (ราคาไมร่วมคา่เขา้พระพุทธรูปดา้นใน)  

 เทีย่ง อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

น าท่านเดนิทางสู่เมือง เมอืงโตเกยีว น าท่านนมัสการเจา้แม่กวนอิมทองค า ณ วดัอาซากุสะ 

(Asakusa Temple) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั่วโมง)  วัดทีไ่ดช้ือ่ว่าเป็นวัดทีม่ีความศักดิส์ทิธ ิ ์

และไดร้ับความเคารพนับถอืมากทีส่ดุแหง่หนึง่ในกรงุโตเกยีว ภายในประดษิฐานองคเ์จา้แมก่วนอมิท

องค าทีศั่กดิส์ทิธ ิ ์ขนาด 5.5 เซนตเิมตร ซึง่มักจะมีผูค้นมากราบไหวข้อพรเพื่อความเป็นสริมิงคล

ตลอดทัง้ปี ประกอบกับภายในวัดยังเป็นทีตั่ง้ของโคมไฟยักษ์ทีม่ีขนาดใหญท่ีส่ดุในโลกดว้ยความสงู 

4.5 เมตร ซึง่แขวนหอ้ยอยู ่ณ ประตทูางเขา้ทีอ่ยูด่า้นหนา้สดุของวัด ทีม่ีชือ่ว่า “ประตฟู้าค ารณ” และ

ถนนจากประตเูขา้สูตั่ววหิารทีป่ระดษิฐานเจา้แม่กวนอมิทองค า มีชือ่ว่า ถนนนากามเิซะ ซึง่เป็นทีตั่ง้

ของรา้นคา้ขายของทีร่ะลกึพื้นเมืองตา่งๆ มากมาย อาท ิขนมนานาชนดิ ของเลน่ รองเทา้ พวงกญุแจ

ทีร่ะลกึ ฯลฯ ใหท้กุทา่นไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากของทีร่ะลกึอสิระ และทา่นสามารถเดนิไปถา่ยรปูคูก่บั

หอคอยทีส่งูทีส่ดุในโลก แลนดม์ารก์แหง่ใหมข่องกรุงโตเกยีว ณ รมิแม่น ้าสมุดิะ หอคอยโตเกยีว

สกาย ทร ี(Tokyo Sky tree) (ไมร่วมคา่ขึน้หอคอย) หอสง่สัญญาณโทรคมนาคมทีส่งูทีส่ดุใน

โลก เปิดใหบ้รกิารเมื่อวันที ่22 พฤษภาคม 2555 โดยหอน้ีมีความสงู 634 เมตร สามารถท าลายสถติิ

ความสงูของหอกวางตุง้ ในมณฑลกว่างโจว ซึง่มีความสงู 600 เมตร และหอซเีอ็น ทาวเวอร ์ในนคร

โทรอนโต ของแคนาดา มีความสูง 553 เมตร ทวิทัศน์ของ หอคอยโตเกียวสกายทรี ที่บรรจุ

เทคโนโลยแีนวหนา้สดุสามารถมองเห็นไดจ้ากละแวกวัดอาซะกซุ่าทีเ่ต็มไปดว้ยกลิน่อายแบบเมือง

เกา่ของเอะโดะไป  จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มืองยามานาช ิ(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.40 ชั่วโมง)   

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร ของโรงแรม (3) พเิศษ!! อ ิม่อรอ่ยกบั บุฟเฟ่ตข์าปู  

พกัที ่ FUJI SUN RESORT HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั   

จากน ัน้ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการ แช่น า้แรอ่อนเซ็นธรรมชาต ิเชือ่วา่ถา้ไดแ้ชน่ า้แรแ่ลว้ จะ

ท าใหผ้วิพรรณสวยงามและช่วยใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหติดขี ึน้ 

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

ชนิจูกุ - ชอ้ปป้ิงโอไดบะ + ไดเวอรซ์ติ ี ้

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

น าทา่นสัมผัสประสบการณ์ความสนุกสนานที ่ฟูจเิท็น สกรีสีอรท์ (Fujiten Ski)  ลานสกแีละทีพั่ก

ทีตั่ง้อยูบ่รเิวณภเูขาไฟฟูจ ิท่านจะไดสั้มผัสกับหมิะ อสิระใหท้่านเพลดิเพลนิกับการลื่นไถลดว้ยสกี 

เลอืกสนุกกับสโนว์บอรด์ หรอืตืน่เตน้ไปกับการน่ังรถเลือ่นหมิะ ณ ลานสกแีหง่น้ี ทา่นสามารถดืม่ด า่กบั

ทัศนียภาพทีถ่กูปกคลมุดว้ยหมิะทีด่แูลว้สะอาดตาอยา่งยิง่ และในวันทีท่อ้งฟ้าแจ่มใส ทา่นจะพบกับ
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ววิ ภูเขาไฟฟูจ ิ(Mount Fuji) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั่วโมง)  สัญลักษณ์หนึง่ของประเทศ

ญีปุ่่ น ทีม่ีชือ่เสยีงเป็นทีรู่จั้กไปท่ัวโลกในเรือ่งความสวยงามทีธ่รรมชาตไิดม้อบมาใหอ้ยา่งลงตัว และ

ยังถอืว่าเป็นจุดมุ่งหมายของนักทอ่งเทีย่วตา่งชาตทิีม่าเยอืนญีปุ่่ นตลอดทกุฤดูกาล  (ราคาทวัรไ์ม่

รวมคา่เช่าอุปกรณ์และชุดส าหรบัเลน่กจิกรรมตา่งๆ) 

**หมายเหตุ : ในช่วงตน้ฤดูกาลหากสภาพอากาศไมเ่อ ือ้อ านวยในการเลน่สก ีเช่น หมิะยงั

ไมห่นาพอทีจ่ะเลน่สกไีดน้ ัน้ ปรบัโปรแกรมเป็นขึน้ภูเขาไฟฟูจชิ ัน้ 5 แทน ท ัง้นีท้ ัง้น ัน้ การขึน้

ภูเขาไฟฟูจ ิอาจไม่สามารถขึน้ถงึช ัน้ 5 ได ้เนือ่งจากปจัจยัดา้นสภาพอากาศ สงวนสทิธิไ์ม่

ข ึน้ภูเขาไฟและปรบัรายการทอ่งเทีย่ว ตามความเหมาะสมแทน 

จากนัน้สัมผัสวัฒนธรรมดัง้เดมิของชาวญีปุ่่ น น่ันก็คือ การเรยีนพธิชีงชาญีปุ่่ น (Sado) (ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 30 นาท)ี   โดยการชงชาตามแบบญีปุ่่ นนัน้ มีขัน้ตอนมากมาย เร ิม่ตัง้แตก่ารชงชา 

การรับชา และการดืม่ชา ทกุขัน้ตอนนัน้ลว้นมีพธิ ีรายละเอียดทีบ่รรจงและสวยงามเป็นอยา่งมาก พธิี

ชงชาน้ี ไม่ใชแ่ค่รับชมอย่างเดยีว ยังเปิดโอกาสใหท้า่นไดม้ีสว่นรว่มในพธิกีารชงชาน้ีอีกดว้ย และ

จากนัน้ใหท้า่นไดอ้สิระเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึตามอัธยาศัย  

เทีย่ง อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

น าท่านเดนิทางกลับสู ่เมอืงโตเกยีว น าทา่นชอ้ปป้ิง ย่านช้อปป้ิงชินจุกุ (Shinjuku) (ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 2 ชั่วโมง) ใหท้า่นอสิระและเพลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมายทัง้เครือ่งใช ้

ไฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูปดจิติอล นาฬกิา เครือ่งเล่นเกมส ์หรอืสนิคา้ที่จะเอาใจคุณผูห้ญงิดว้ย กระเป๋า 

รองเทา้ เสือ้ผา้ แบรนดเ์นม เสือ้ผา้แฟชั่นส าหรับวัยรุ่น เครือ่งส าอางยีห่อ้ดังของญีปุ่่ นไม่ว่าจะเป็น 

KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอื่นๆ ชอ้ปป้ิง ย่านโอไดบะ (Odaiba) (ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2 ชั่วโมง)  คอืเกาะทีส่รา้งขึน้ไวเ้ป็นแหล่งชอ้ปป้ิง และแหลง่บันเทงิตา่งๆ ในอ่าวโตเกยีว 

ไดรั้บการปรับปรงุใหม้ีชือ่เสยีงและเป็นทีน่ิยมในช่วงหลังของปี 1990 นอกจากมีสถาปัตยกรรมที่

สวยงามตัง้อยูม่ากมายแลว้ แตก่็ยังคงความเป็นธรรมชาตไิวด้ว้ยความอุดมสมบูรณ์ของพื้นทีส่เีขยีว 

ไดเวอรซ์ติ ี ้โตเกยีว พลาซ่า (Diver City Tokyo Plaza) เป็นหา้งดังอีกหา้งหนึง่ ทีอ่ยูบ่นเกาะ 

โอไดบะ จุดเดน่ของหา้งน้ีก็คอื หุน่ยนตก์นัด ัม้ ขนาดเทา่ของจรงิ ซึง่มีขนาดใหญม่าก ในบรเิวณหา้ง 

ก็จะมีรา้นคา้ส าหรับคอกันดัม้ อยา่งเชน่ กนัด ัม้คาเฟ่ (Gundam Cafe) และถา้อยากเขา้ไปดนูทิรรศ

กาลกันดัม้ ก็ตอ้งไปที ่กนัด ัม้ฟรอนท ์(Gundam Front) ซึง่อยูใ่นบรเิวณหา้ง ไดรเวอรซ์ติี ้จากนัน้น า

ทา่นเดนิทางเขา้ทีพั่ก (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั่วโมง)   

ค า่         อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั NARITA HEDISTAR HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั   

วนัทีห่า้  สนามบนินารติะ – สนามบนิ ดอนเมอืง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

09.15 น.   ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี เอ็กซ ์เทีย่วบนิที ่XJ601 

13.45 น.     เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

**สายการบนิมบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง** 
 

ส าหรบัลกูคา้ทา่นทีไ่มเ่อาต ัว๋เครือ่งบนิ  หกัคา่ต ัว๋ออก 7,000 บาท จากราคาทวัร ์

 
 

*ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ รบกวนจองเป็นสายการบนิแอรเ์อเซยีเทา่น ัน้*  

** ท ัง้นีห้ากสายการบนิไฟลท์อนิเตอรเ์กดิเทีย่วบนิลา่ชา้ ทางบรษิทัจะรบัผดิชอบชดเชยคา่เสยีหายเฉพาะ

สายการบนิภายในประเทศทีเ่ป็นสายการบนิเครอืเดยีวกนักบัไฟลท์อนิเตอร ์และรบกวนแจง้พนกังานขาย
ลว่งหนา้กอ่นท าการซือ้ต ัว๋ภายในประเทศทุกคร ัง้  เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 
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บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์  รายการทัวรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, 

สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น 

สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชั่วโมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม 

ทัง้น้ีข ึน้อยูก่ับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนั้นๆ เป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลี่ยนเวลาทอ่งเทีย่วตาม

สถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 
 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุ รวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

 คา่เบีย้ประกนัอบัุตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม์) 

 ภาษีมูลคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซักรดี คา่มนิบิารใ์น

หอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนียมวซี่าเขา้ประเทศญี่ปุ่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซี่าอีกครัง้ (เนื่องจากทางญี่ปุ่ นไดป้ระกาศ

ยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศญี่ปุ่ นใหก้บัคนไทยส าหรับผูท้ ีป่ระสงค์พ านักระยะสัน้ในประเทศญี่ปุ่ นไม่เกนิ 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ่ นประกาศใหย้ื่นวซี่าตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิม่ 2,000 บาท ส าหรับการยื่น

รอ้งขอวซีา่ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน ้าหนักเกนิกว่าที่สายการบนินั้นๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน 

 

× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

× คา่ทปิมคัคุเทศก,์ คนขบัรถ, 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 
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เดนิทางขึน้ต ่า 34 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดีทีจ่ะช าระ

คา่บรกิารเพิม่เพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลื่อนการเดนิทางไปในวันอื่นตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่านทราบ

ลว่งหนา้  

 
 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  

 มดัจ าท่านละ 15,000 บาท ภายหลังจากที่ทา่นสง่เอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ท าการจองกอ่นวัน

เดนิทางภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

 หากไม่ช าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอื่นทีร่ออยู ่

 หากช าระไม่ครบตามจ านวน บรษัิทฯถอืว่าทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไม่มีเงื่อนไข 

 เมื่อทา่นช าระเงนิไม่ว่าจะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืว่าทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆ

ทีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้หมดน้ีแลว้ 

 หากช าระเงนิในแต่ละสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทาง

แฟกซ ์ 

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้ม

ยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไม่สง่

ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง(Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนั

เกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกุล และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เคร ือ่งบนิ

ท ัง้ส ิน้ 
 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมีอายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดือนขึน้ไป และเหลือหนา้กระดาษ

อยา่งต า่ 2 หนา้หากไม่ม่ันใจโปรดสอบถาม 
 

เงือ่นไขยกเลกิการจอง  

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนั ไดเ้งนิคนืท ัง้หมด 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 29-15 วนั ไดเ้งนิคนื 70 เปอรเ์ซ็นของคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 ยกเลกิหลงั 14 วนั ไมไ่ดค้า่ทวัรค์นื  

 กรุป๊ท ีเ่ดนิทางชว่งวนัหยุดหรอืเทศกาลทีต่อ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิ หรอืกรุ๊ปทีม่กีารการนัตคี่ามดัจ า
ทีพ่กัโดยตรง หรอืโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิ 

พเิศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสทิธิ์ ไม่มกีารคืนเงนิทุกกรณี ท ัง้มดัจ า 

หรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมด เนือ่งจากคา่ต ัว๋เป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนิน ัน้ๆ 

หมายเหตุ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที่

ระบุไว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่ทัวรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ รวมถงึ เมื่อทา่นออกเดนิทาง

ไปกับคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าทา่นสละสทิธิ ์ไม่อาจ

เรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
 

ขอ้มูลเพิม่เตมิ เร ือ่งต ัว๋เคร ือ่งบนิ 

ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกนั หากตอ้งการเลื่อนวันเดนิทางกลับ ท่านจะตอ้ง

ช าระค่าใชจ้่ายส่วนต่างที่สายการบนิ และบรษัิททัวร์เรียกเก็บ และการจดัทีน่ ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผู ้

ก าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได  ้และในกรณียกเลกิการเดนิทาง และไดด้ าเนินการออกตั๋ว

เครือ่งบนิไปแลว้ (กรณีตั๋ว REFUND ได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้  
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ขอ้มูลเพิม่เตมิ เร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 

 เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกตา่งกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี่ยว (Single) 

และหอ้งคู ่(Twin / Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักอาจจะไม่ตดิกนั 

 กรณีมีงานจัดประชมุนานาชาต  ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูข ึน้มาก และหอ้งพักในเมืองเต็ม  บรษัิทฯ ขอ

สงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลีย่น หรอืยา้ยเมืองเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 
 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งสมัภาระ และคา่พนกังานยกกระเป๋า (Porter) 

 ส าหรับน ้าหนักของสัมภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเครื่องบนิ คือ 20 กโิลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสาร

ชัน้ประหยัด / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธขิองสายการบนิที่ท่านไม่อาจ

ปฏเิสธได ้(ทา่นตอ้งช าระในสว่นทีโ่ดนเรยีกเกบ็เพิม่) 

 ส าหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบนิอนุญาตใหน้ าข ึน้เครื่องได  ้ตอ้งมีน ้าหนักไม่เกนิ 7 กโิลกรัม และมีความ

กวา้ง+ยาว+สูง ไม่เก ิน 115 เซนติเมตร หรือ  25 เซนติเมตร  (9.75 นิ้ว ) x 56 เซนติเมตร  (21.5 นิ้ว ) x 46 

เซนตเิมตร (18 นิว้)  

 กรณีทีต่อ้งมีบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ า่กวา่มาตรฐานได  ้ทัง้นี้

ข ึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับภาระส่วนของค่าใชจ้า่ยทีส่ัมภาระน ้าหนัก

เกนิ (ทา่นตอ้งช าระในสว่นทีโ่ดนเรยีกเกบ็เพิม่) 

 ทางบรษัิทฯ ไมร่บัผดิชอบกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสัมภาระของผูโ้ดยสารทกุกรณี 

หมายเหต.ุ. (ส าคญัมาก!!! ผูโ้ดยสารควรรบัทราบ  กอ่นการเดนิทาง) 

1. รายการอาจมกีารเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม  เนื่องจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรม ที่พัก 

การจราจร เหตกุารณ์ทางการเมือง การนัดหยดุงาน การกอ่จลาจล อุบัตเิหต ุสภาพอากาศ ภัยธรรมชาต ิวาตภัย 

อัคคภัีย หรือไม่ว่าจะดว้ยสาเหตใุดๆ ก็ตาม (ซึง่เป็นเหตุการณ์ทีน่อกเหนือการควบคุมจากทางบรษิทัทวัรฯ์) 

โดยทางบรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของลกูคา้เป็นส าคัญ 

2. หากทา่นยกเลกิทวัร ์เนื่องจากเหตกุารณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบนิ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาต ิวาต

ภัย อัคคีภัย ทัง้ๆ ทีส่ายการบนิ หรอืในส่วนของการบรกิารทางประเทศทีท่ ่านเดนิทางทอ่งเทีย่ว ยังคงใหบ้รกิารอยู่

เป็นปกต ิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด หรอืบางสว่นใหก้บัทา่น 

3. หากในวันเดนิทาง สถานทีท่ ่องเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่วา่ดว้ยสาเหตใุดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์

ในการไมค่นืคา่ใชจ้า่ย เนื่องจากทางบรษัิทไดท้ าการจองและถูกเกบ็คา่ใชจ้า่ยไปลว่งหนา้แลว้ 

4. บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบ และ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด หรอืบางสว่นใหก้บัทา่น ในกรณีดังนี้ 

 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดนิทาง เดนิทาง เนื่องจากมีส ิง่ผดิกฎหมาย หรอืส ิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศ 

เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรือความประพฤตสิอ่ไปในทางเสื่อมเสยีดว้ยเหตุผลใดๆ กต็ามที่ทางกองตรวจคน

เขา้เมืองหา้มเดนิทาง 

 กรณีทีส่ถานทตูงดออกวซีา่ อันสบืเนื่องมาจากตัวผูโ้ดยสารเอง 

 กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมือง ใหก้ับชาวต่างชาต ิหรือ คนต่างดา้วที่

พ านักอยูใ่นประเทศไทย 
 

 

จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่นใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่นไมเ่กนิ 

15 วนั ไมว่่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เย ีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการ

ตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคุีณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1. ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญี่ปุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2. สิง่ที่ยนืยันวา่ท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายที่อาจเกดิข ึน้ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญี่ปุ่ นได ้(เชน่ เงนิสด 

บัตรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญี่ปุ่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญี่ปุ่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 
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คุณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่นดว้ยมาตรการยกเวน้วซี่า) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลอือยู ่ ไม่ต า่กวา่ 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญี่ปุ่ นจะตอ้งไม่เป็นส ิง่ทีข่ัดตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบัตกิารพ านักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไม่เกนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ ีไ่ม่มีประวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และ

ไม่เขา้ขา่ยคณุสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดก่อนท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้ง

และความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลูกคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ท ีจ่ะเล ือ่นการเดนิทาง หรอืปรบัราคาค่าบรกิารขึน้ ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 

ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็คา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมีการปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด

หยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าส ิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิท

ฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสูญหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบัุตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมื่อทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรือค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบรษัิทฯ  อีกครั ้งหนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซ ึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมีหอ้งพักส าหรับผูส้ ูบบุหรี่ / 

ปลอดบุหรี่ได ้โดยอาจจะขอเปลี่ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ ีพั่ก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัความพรอ้มใหบ้รกิารของ

โรงแรม และไม่สามารถรับประกนัได ้   

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่น

การเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้  

10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มีสทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมีเอกสารลง

นามโดยผูม้ีอ านาจของผูจั้ดก ากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจา่ยกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู ้

เดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรอืกรมแรงงาน

ของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าที่สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออก

เมือง เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรือหอ้งแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวน

สทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่คา่ใชจ้า่ยเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าให ้

เวลาในการท่องเที่ยวและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานที่นอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิิจของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการ

บรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความรว่มมือจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วันเร ิม่ในวันที ่2 ของการเดนิทาง ถงึวันที ่4 ของการเดนิทาง รวมจ านวน 3 

ขวด 
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15. การบรกิารของรถบัสน าเที่ยวญี่ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ  10 ชัว่โมง ในวันนั้นๆ มิ

อาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรใน

วันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 

  


