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TOKYO IBARAKI FUJI 7D5N 

ซุปตาร ์ฮานะโคเอ็น BigSize  

ก าหนดการเดนิทางเดอืนพฤษภาคม-กนัยายน 2565 

 

โดยสายการบนิแอรเ์อเซยี เอ็กซ ์แอรไ์ลน ์(XJ) 
ดว้ยความคดิถงึ จงึจดัเต็ม 7 วนั 5 คนื 

เทีย่ว เมอืงอาโอไร เมอืงชายหาดทะเลญีปุ่่ นตะวนัออก  

ลิม้รส ป้ิงยา่ง อาหารทะเลสด ณ ตลาดปลาอาโอไร 

ขอพรสิง่ศกัดิส์ธิ ิ ์ณ ศาลเจา้โออาไรอโิซซาก ิพรอ้มรบัพลงังานบวก ณ เสาโทรแิหง่คามอิโิซะ 

น ัง่รถไฟสายโรแมนตกิ Tadami Line พรอ้มถา่ยรูป ณ จุดชมววิสะพานขา้มแมน่ า้ทาดาม ิ1 
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ชมดอกซากุระ ณ วดัเอ็นโซจ ิตน้ก าเนดิววัแดงอากะเบโกะ 

เยีย่มชม หมูบ่า้นนนิจา เอโดะ วนัเดอรแ์ลด ์ 

ยอ้นยุคไปกบั หมูบ่า้นเอโดะจิว๋ ณ คาวาโกเอะ พรอ้มขอพรความรกั ณ ศาลเจา้ฮคิาวะ 

ขึน้กระเชา้ลอยฟ้า ชมววิพานาโรมา่ คาจคิาจ ิ 

ไฮไลท!์!! เขา้ชม เทศกาลชมทุง่ดอกพงิคม์อส ทีม่ภีูเขาไฟฟูจเิป็นววิฉากหลงั 

ชอ้ปป้ิงจุใจ ชนิจูก ุโอไดบะ และออิอน นารติะ 
บุฟเฟ่ตข์าปู อาบน า้แรธ่รรมชาต ิFREE WIFI ON BUS 

มนี า้ดืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ่ พกัเดีย่ว อุณหภูม ิ  

27 พฤษภาคม-02 มถิุนายน 2565 51,888.- 12,000.- 14°C - 21°C  

03-09 มถิุนายน 2565 51,888.- 12,000.- 14°C - 21°C  

05-11 มถิุนายน 2565 51,888.- 12,000.- 14°C - 21°C  

08-14 มถิุนายน 2565 51,888.- 12,000.- 15°C - 21°C  

10-16 มถิุนายน 2565 51,888.- 12,000.- 15°C - 21°C  

12-18 มถิุนายน 2565 51,888.- 12,000.- 15°C - 21°C  

15-21 มถิุนายน 2565**HOT PRICE 42,888.- 12,000.- 15°C - 21°C +  

17-23 มถิุนายน 2565 51,888.- 12,000.- 15°C - 21°C +  

19-25 มถิุนายน 2565 51,888.- 12,000.- 17°C - 23°C +  

22-28 มถิุนายน 2565 51,888.- 12,000.- 17°C - 23°C +  

24-30 มถิุนายน 2565 51,888.- 12,000.- 17°C - 23°C +  

26 มถิุนายน-02 กรกฎาคม 2565 51,888.- 12,000.- 17°C - 23°C +  

29 มถิุนายน-05 กรกฎาคม 2565 51,888.- 12,000.- 19°C - 24°C +  

01-07 กรกฎาคม 2565 51,888.- 12,000.- 19°C - 24°C +  

03-09 กรกฎาคม 2565 51,888.- 12,000.- 17°C - 23°C +  

06-12 กรกฎาคม 2565 51,888.- 12,000.- 17°C - 23°C +  

08-14 กรกฎาคม 2565**วันอาสาฬหฯ+วันเขา้พรรษา 53,888.- 12,000.- 19°C - 24°C +  

10-16 กรกฎาคม 2565**วันอาสาฬหฯ+วันเขา้พรรษา 53,888.- 12,000.- 19°C - 24°C +  

13-19 กรกฎาคม 2565**วันอาสาฬหฯ+วันเขา้พรรษา 56,888.- 12,000.- 19°C - 24°C + +  

15-21 กรกฎาคม 2565 51,888.- 12,000.- 19°C - 24°C +  

17-23 กรกฎาคม 2565 51,888.- 12,000.- 19°C - 24°C +  

20-26 กรกฎาคม 2565 55,888.- 12,000.- 19°C - 24°C  
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22-28 กรกฎาคม 2565 55,888.- 12,000.- 19°C - 24°C  

24-30 กรกฎาคม 2565 55,888.- 12,000.- 19°C - 24°C  

27 กรกฎาคม-02 สงิหาคม 2565**วันเฉลมิพระ

ชนมพรรษา ร.10 
56,888.- 12,000.- 20°C - 25°C  

29 กรกฎาคม-04 สงิหาคม 2565 55,888.- 12,000.- 20°C - 25°C  

31 กรกฎาคม-06 สงิหาคม 2565 56,888.- 12,000.- 20°C - 25°C  

01-07 สงิหาคม 2565 56,888. 12,000.- 20°C - 25°C  

02-08 สงิหาคม 2565 56,888. 12,000.- 20°C - 25°C  

03-09 สงิหาคม 2565 56,888. 12,000.- 20°C - 25°C  

04-10 สงิหาคม 2565 56,888. 12,000.- 20°C - 25°C  

05-11 สงิหาคม 2565 56,888. 12,000.- 20°C - 25°C  

06-12 สงิหาคม 2565 56,888. 12,000.- 20°C - 25°C  

07-13 สงิหาคม 2565**Obon 58,888.- 12,000.- 20°C - 25°C  

08-14 สงิหาคม 2565**Obon 58,888.- 12,000.- 21°C - 26°C  

09-15 สงิหาคม 2565**Obon 58,888.- 12,000.- 21°C - 26°C  

10-16 สงิหาคม 2565**Obon 58,888.- 12,000.- 21°C - 26°C  

11-17 สงิหาคม 2565**Obon 58,888.- 12,000.- 21°C - 26°C  

12-18 สงิหาคม 2565**Obon 58,888.- 12,000.- 21°C - 26°C  

13-19 สงิหาคม 2565**Obon 58,888.- 12,000.- 21°C - 26°C  

14-20 สงิหาคม 2565**Obon 58,888.- 12,000.- 21°C - 26°C  

15-21 สงิหาคม 2565 56,888.- 12,000.- 21°C - 26°C  

16-22 สงิหาคม 2565 56,888.- 12,000.- 21°C - 26°C  

17-23 สงิหาคม 2565 56,888.- 12,000.- 21°C - 26°C  

18-24 สงิหาคม 2565 56,888.- 12,000.- 21°C - 26°C  

19-25 สงิหาคม 2565 56,888.- 12,000.- 21°C - 26°C  

20-26 สงิหาคม 2565 56,888.- 10,000.- 21°C - 26°C  

21-27 สงิหาคม 2565 56,888.- 10,000.- 21°C - 26°C  

22-28 สงิหาคม 2565 52,888.- 10,000.- 21°C - 26°C  

23-29 สงิหาคม 2565 52,888.- 10,000.- 21°C - 26°C  

24-30 สงิหาคม 2565 52,888.- 10,000.- 21°C - 26°C  

25-31 สงิหาคม 2565 52,888.- 10,000.- 21°C - 26°C  

28 สงิหาคม-03 กนัยายน 2565 52,888.- 10,000.- 21°C - 26°C  

31 สงิหาคม-06 กนัยายน 2565 52,888.- 10,000.- 22°C - 26°C  

02-08 กนัยายน 2565 52,888.- 10,000.- 22°C - 26°C  
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*Golden Week คอื ช่วงวนัหยุดยาวหรอืตอ่เนือ่งของญีปุ่่น ท าใหห้อ้งพกัมรีาคาสูงเนือ่งจากคนญีปุ่่นมคีวามตอ้งการเทีย่วมากกวา่ปกต  ิ

>>สภาพอากาศเป็นเพยีงการพยากรณ์ อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ควรเช็คในใบนดัหมายอกีคร ัง้<< 

** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ / Infant เด็กอายุต า่กวา่ 2 ปี โปรดสอบถาม** 

 ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิทา่นละ 200 บาท/วนั ท ัง้หมด 7 วนั เทา่กบั 1,400 บาท/ทา่น/ทรปิ** 

วนัแรก      กรุงเทพฯ   ทา่อากาศยานดอนเมอืง  

20.30 น. พรอ้มกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมอืง ชัน้ 3 อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคานเ์ตอร ์สายการ

บนิ AIR ASIA X เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการเช็คอนิ 

23.45 น. เหริฟ้าสู ่เมอืงนารติะ ประเทศญีปุ่่น โดยเทีย่วบนิที ่XJ600 

สายการบิน AIR ASIA X ใชเ้ครื่อง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ที่ น่ัง จัดที่ น่ังแบบ 3-3-3  

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

บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

วนัทีส่อง ทา่อากาศยานนานาชาตนิารติะ - สวนไคราคุ หรอื วดัเจา้แมก่วนอมิ เทศกาลดอกไฮเดรนเยยี 

(ตามฤดูกาล) - ตลาดปลาโออาไร - คาเนฟุคุ เมนไต ปารค์ - ศาลเจา้โออาไรอโิซซาก ิ- เสา

โทรแิหง่คามอิโิซะ – ชายหาดโออาไร  

08.00 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตนิารติะ ประเทศญีปุ่่น น าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้

เมืองและศุลกากร เรียบรอ้ยแลว้ (เวลาทีญ่ ีปุ่่น เร็วกว่าเมอืงไทย 2 ช ัว่โมง กรุณาปรับนาฬกิาของ

ท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***ส าคญัมาก!! ประเทศญีปุ่่นไม่อนุญาตใหน้ า

อาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั 

น าท่านออกเดนิทางสู่ จงัหวดัอบิาราก ิ(Ibaraki) ตัง้อยู่ในภูมภิาคคันโตของเกาะฮอนชู ประเทศ

ญีปุ่่ น อบิารากซิึง่อยู่ไม่หา่งจากโตเกยีว เต็มไปดว้ยสถานทีท่่องเทีย่วอันสวยงามมากมาย โดยเฉพาะ

เทศกาลทีเ่กีย่วกับดอกไม ้ทีม่ใีหช้มตลอดทัง้ปี นอกจากนี้ยังเป็นเจังหวัดทีม่กีารผลตินัตโตะ หรอื ถ่ัว

เน่าญีปุ่่ น มากทีส่ดุในญีปุ่่ นอกีดว้ย (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.40 ช่ัวโมง)  

04-10 กนัยายน 2565 52,888.- 10,000.- 22°C - 26°C  

07-13 กนัยายน 2565 52,888.- 10,000.- 22°C - 26°C  

09-15 กนัยายน 2565 52,888.- 10,000.- 22°C - 26°C  

11-17 กนัยายน 2565 52,888.- 10,000.- 22°C - 26°C  

14-20 กนัยายน 2565 52,888.- 10,000.- 22°C - 26°C  

16-22 กนัยายน 2565 52,888.- 10,000.- 22°C - 26°C  

18-24 กนัยายน 2565 52,888.- 10,000.- 22°C - 26°C  

21-27 กนัยายน 2565 52,888.- 10,000.- 22°C - 26°C  

23-29 กนัยายน 2565 52,888.- 10,000.- 22°C - 26°C  

25 กนัยายน-01 ตุลาคม 2565 52,888.- 10,000.- 22°C - 26°C  

28 กนัยายน-04 ตุลาคม 2565 52,888.- 10,000.- 22°C - 26°C  

30 กนัยายน-06 ตุลาคม 2565 52,888.- 10,000.- 22°C - 26°C  

**ตารางวนัทีเ่ดนิทางดา้นบน ไมไ่ดน้บัรวมกกัตวั Test&Go อกี 1 คนื** 
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น าท่านเดนิทางสู่ สวนไคราคุ (Kairakuen) อยู่ที่เมอืงมโิตะ จงัหวดัอบิาราก ิตดิอันดับ 1 ใน 3 

ของสวนที่มีภูมทัิศน์สวยที่สุดในญี่ปุ่ น ร่วมกับเคนโระคุเอนที่คานาซาวะและโคราคุเอนที่โอคายามะ 

เปิดใหเ้ป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจส าหรับประชาชนในปีค.ศ.1842 ในชว่งตน้ฤดไูบไมผ้ล ิ ทุกๆ วันที่ 

20 กมุภาพันธ ์- 31 มนีาคม  ของทุกปี จะเป็นชว่งเทศกาลดอกพลัม ทีน่ี่ไดป้ลกูตน้ดอกพลัมถงึ 3000 

ตน้ 100 สายพันธุเ์ลยทีเดยีว ถัดจากนัน้ก็ถงึคราวที่ดอกซากุระและดอกอาซเลยี จะเบ่งบานในช่วง

ปลายของฤดูใบไมผ้ล ิไฮไลท!์!! อกีอย่างของสวนนี้คอื ช่วงตน้ฤดูหนาวก็จะพบกับดอกซากุระทีผ่ลิ

บานใน 2 ฤด ู(นคิซิาคซิากรุะ) ภายในสวนสามารถชมดอกไมไ้ดห้ลากหลาย ทีแ่วะเวยีนมาอวดความ

งามใหช้มในแต่ละฤดูกาล (ดอกไมแ้ต่ละชนดิจะหมุนเวยีนผลดักนับานไปตามฤดูกาล ท ัง้นี้

ข ึน้อยูก่บัสภาพอากาศ)  

ส าหรบัวนัเดนิทางที ่ 

**10-16, 12-18, 15-21, 17-23, 19-25, 22-28, 24-30 มถุินายน 2565 

26 มถุินายน-02 กรกฎาคม, 29 มถุินายน-05 กรกฎาคม 2565 

01-07, 03-09, 06-12, 08-14, 10-16, 13-19, 15-21 และ 17-23 กรกฎาคม 2565** 

ปรบัโปรแกรมไป  

เดนิทางสู่ วดัวดัอามะบกิซิงั ราคุโฮอุจ  ิหรือ อามะบกิ ิคนันง (Amabikisan Rakuhouji or 

Amabiki Kannon) หรอื วดัเจา้แมก่วนอมิ อยู่ทีเ่มอืงซากุระกาวะ จงัหวดัอบิาราก ิเป็นสถานที่

ศักดิส์ทิธิ ์บรรยากาศเงียบสงบ ชาวเมืองนิยมมาขอพรใหค้ลอดลูกอย่างปลอดภัย มีสุขภาพแข็งแรง 

เตบิโตอย่างมคีวามสขุ และว่านอนสอนง่าย โดยระหวา่งวนัที ่10 มถุินายน – 20 กรกฎาคม ของ

ทุกปี จะมกีารจัดงาน เทศกาลชมดอกไฮเดรนเยยี และในสว่นของ เทศกาลดอกไฮเดรนเยยีลอย

น า้ จัดขึน้ในชว่งวนัที ่01-15 กรกฎาคม (**ก าหนดการทีแ่นน่อนของปี 2022 จะน ามาแจง้ให้

ทราบอกีคร ัง้) บรเิวณวัดตัง้อยู่บนเนินเขา ในช่วงฤดูรอ้นที่เต็มไปดว้ยดอก ไฮเดรนเยยี หรือ อาจิ

ไซ (Ajisai) ประมาณ 5,000 ดอก จาก 90 สายพันธุ์บานสะพรั่งมีสีม่วงเขม้ ม่วงอ่อน สีฟ้าสดใส 

สลับกับสชีมพูบานเย็นและสขีาว สะอาดตา ท าใหทั้ศนียภาพรอบๆ บรเิวณวัดดูสวยงาม และบรเิวณ

สระน ้าภายในวัด จะมดีอกไฮเดรนเยยีลอยน ้า พรอ้มเป็ดนอ้ยทีค่อยเลน่น ้าคลอเคลยีไปกับไฮเดรนเยีย 

ภายในสระ ท าใหดู้น่าสนใจ แปลกตาแต่งดงามในคราวเดียวกัน ใหท่้านไดพ้ักผ่อนหน่อนใจกับ

บรรยากาศอันเงยีบสงบและดอกไฮเดรนเยยีทีส่วยงาม ตามอัธยาศัย 

จากนัน้ออกเดนิทางสู่ ตลาดปลาโออาไร (Oaraicho) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาที) ท่าน

สามารถอิม่อร่อยกับอาหารทะเลสดใหม่สง่ตรงมาจากท่าเรอืประมงโออาไร อาท ิขา้วหนา้ปลาดบิ หรอื

อาหารทะเลป้ิงย่าง นอกจากนี้ยังมอีาหารทะเลตากแหง้ที่ท าเองโดยชาวประมง ซึง่เหมาะส าหรับเป็น

ของฝากอกีดว้ย อสิระรับประทานอาหารทะเลสดๆ แบบป้ิงย่าง เพลดิเพลนิกับหลากหลายเมนู ปลา

สดๆ เชน่ ปลาอังโค ปลาชริาส ุ(ปลาขา้วสาร) ตามแตฤ่ดกูาล หอยเชลล ์หอยตลับ หอยนางรม หมกึ

ย่างเนย และกุง้ เป็นตน้ 
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เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ตลาดปลาโออาไร (1) Cash Back 1500Yen/Person (By 

Guide)  

 

เดนิทางสู่ คาเนฟุคุ เมนไต ปารค์ (Kanefuku Mentai Park Oarai) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 

5-10 นาที) หรือ พพิทิธภณัฑเ์มนไทโกะ “เมนไทโกะ (Mentaiko) คอื ไข่ปลาทาระ หรือปลาค็อด

ทีน่ ามาหมักและปรุงรส สว่นใหญ่จะมรีสเผ็ด ถูกปากคนไทย นอกจากนี้ยังน ามาใชเ้ป็นวัตถุดบิผสมใน

เมนูอาหารญีปุ่่ น เชน่ โอนกิริ ิเป็นตน้”  ภายในแบง่ออกเป็น 3 สว่นหลักๆ ไดแ้ก ่ตลาดขายผลติภัณฑ์

เมนไทโกะ โรงงานผลติเมนไทโกะ และศูนยอ์าหาร ในส่วนของโรงงาน ท่านสามารถเขา้ชมขัน้ตอน

การผลติไขป่ลาเมนไตโกะ ไดอ้ย่างใกลช้ดิ อกีทัง้ยังสามารถลองชมิไดอ้กีดว้ย  

เดนิทางสู่ ศาลเจา้โออาไรอโิซซาก ิ(Oarai Isosaki Shrine) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5-10 

นาท)ี ศาลเจา้ทีม่ปีระวัตศิาสตรย์าวนาน ตัง้อยู่บนเนนิเขาหันหนา้สูม่หาสมุทรแปซฟิิก เป็นหนึง่ในเสา

โทรอิขินาดใหญ่ทีม่ชีือ่เสยีงในภมูภิาคคันโต ถูกเลอืกใหเ้ป็นทรัพยส์นิทางวัฒนธรรมแห่งจังหวัด และ

ไดร้ับความเชื่อถือมาอย่างยาวนานในฐานะเทพเจา้ผูใ้หค้วามคุม้ครองการคมนาคมทางทะเล และ

ความสงบสุขภายในครอบครัว น าท่านรับพลังงานบวก ณ เสาโทรแิห่งคามอิโิซะ (Kamiiso no 

Torii) โทรอิสิเีทาที่นิ่งสงบ บนโขดหนิท่ามกลางฟองคลืน่สขีาวที่สาดกระเซ็น ซึง่เป็นที่ประดษิฐาน

ของเทพเจา้โอนามุจโินะมโิคโตะ และ เทพเจา้สุคุนะฮโิคนะโนะมโิคโตะ สรา้งขึน้ตัง้แต ่29 ธันวาคม 

ค.ศ.856 รวมทัง้ยังเป็นจุดถ่ายรูปพระอาทติยข์ึน้ที่มีชือ่เสยีง มีนักท่องเที่ยวมากมายมาเฝ้าคอยเพือ่

เก็บภาพชว่งเวลาทีแ่สงตะวันสาดสอ่งขึน้สูข่อบฟ้า 

เดนิทางสู ่ชายหาดโออาไร (Oarai Sun Beach) เป็นชายหาดน ้าตืน้ กวา้งสดุลกูหลูกูตา อสิระให ้

ท่านเดนิชมบรรยากาศรมิชายหาด และหากวันไหนโชคด ีมนี ้าขึน้ท่วมเต็มบรเิวณชายหาดและมสีภาพ

อากาศและเวลาทีเ่หมาะบรเิวณชายหาดนี้จะเกดิเป็น Reflection beach หรอืภาพสะทอ้นบนผวิน ้า ซึง่

ถอืเป็นจุดถ่ายภาพยอดนยิม  

ค า่         รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (2) 

ทีพ่กั  Oarai Hotel Annex Gyoraian หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 
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วนัทีส่าม เมอืงโออาไร - จงัหวดัฟุกุชมิะ - ผาลา้นปี โทโนะ เฮทสรึ ิ- หมูบา้นโบราณ โออุจ ิจุคุ – น ัง่

รถไฟสายโรแมนตกิ สถานไีอสุ มยิาชติะ ถงึ สถานไีอสุ ยานาอสิ ึ- วดัเอ็นโซจ ิ

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

ออกเดนิทางสู ่จงัหวดัฟุกุชมิะ (Fukushima) เป็นจังหวัดในภมูภิาคโทโฮค ุเป็นเมอืงทีเ่คยเจอภัย

พบิัตทิางธรรมชาต ิทัง้แผ่นดนิไหว และสนึาม ิรวมถงึภัยพบิัตจิากโรงงานไฟฟ้านิวเคลยีร์ แต่ดว้ยที่

เป็นเมืองที่มีธรรมชาตอิุดมสมบูรณ์ อาหารทะเลสด ผลไมอ้ร่อย สถานที่ท่องเที่ยวสวยงาม รวมถงึ

ความร่วมแรงร่วมใจของคนทอ้งถิ่นที่ตั ้งใจใหก้ารท่องเที่ยวมาช่วยให ้จังหวัดฟุกุชิมะ กลับมามี

ชีวติชีวาอีกครัง้ ท าใหเ้มืองนี้เป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาด (ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 3.04 ช่ัวโมง) 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4)  

หลังอาหารแวะชม โทโนะเฮทสรึ ิ (Tonohetsuri) หรือ หน้าผาล้านปี เป็นความสวยงามที่

ธรรมชาตสิรา้งขึน้ โดยหนา้ผารมิแม่น ้าโอคาวะนี้ ถูกกัดเซาะโดยน ้าที่ไหลผ่าน กว่าจะสกึกร่อนเป็น

เวลานานเป็นลา้นปี จนกลายมาเป็นววิทวิทัศน์ที่สวยงาม ชือ่ โทโนะเฮทสรึ ิเป็นภาษาถิน่ของไอส ึ

แปลวา่ หนา้ผา และดว้ยรูปร่างหนา้ตาของหนา้ผาชันๆ ทีด่คูลา้ยกับเจดยี ์จงึเป็นทีม่าของชือ่โทโนะ

เฮทสรึ ิหรอื หนา้ผารูปเจดยี ์ 

เดนิทางสู ่หมูบ่า้นโออุจ ิจูคุ (Ouchi Juku) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 20 นาท)ี บา้นโบราณทีอ่ดตี

เคยเป็นเมอืงส าคัญในยุคเอโดะถูกสรา้งเมือ่หลายรอ้ยปีกอ่น เป็นบา้นชาวนาญีปุ่่ นโบราณทีมุ่งหลังคา

ทรงหญา้คาหนาๆ เรยีงรายกันสองฝ่ังกนิระยะทางประมาณ 500 เมตร โดยรวมมบีา้นโบราณประมาณ 

40 – 50 หลัง ในอดตีสมัยเอโดะ การคมนาคมยังไม่สะดวกสบาย หมู่บา้นแหง่นี้เป็นเสมอืนแหลง่ทีพ่กั 

ตัง้ขนาบขา้งถนนหลักที่มีชื่อว่าถนนชโิมสเึคะ ถนนเสน้นี้เคยเป็นเสน้ทางหลักในการคมนาคมและ

การคา้ เมื่อ พ.ศ.2524 หมู่บา้นโออุจิจูคุไดร้ับการขึ้นทะเบียนเป็นเขตอนุรักษ์สิ่งปลูกสรา้งอัน

ทรงคุณค่าของชาติ ซึง่ในปัจจุบันหมู่บา้นโบราณหลายหลังในโออุจิ จูคุไดร้ับการบูรณะใหม่ จน

กลายเป็นรา้นขายของที่ระลกึ รา้นคา้ขายสนิคา้พื้นเมือง รา้นอาหารและที่พักแบบญี่ปุ่ นเพื่อดงึดูด

นักท่องเทีย่ว ปัจจุบันมนัีกท่องมาเยีย่มชมหมู่บา้นนี้กว่า 1.2 ลา้นคนตอ่ปี  

15.30 น. เดนิทางถงึ สถานรีถไฟ ไอสุ มยิาชติะ (Aizu-Miyashita Station) เป็นหนึ่งในสถานีรถไฟบน

สายทาดาม ิ(Tadami Line)  

15.59 น. น าท่านสัมผัสบรรยากาศการ น ัง่รถไฟสายโรแมนตกิแห่งโทโฮขุ (Aizu-Miyashita Sta. – 

Aizu-Yainaizu Sta.) จัดไดว้่าเป็นสายรถไฟที่มีทวิทัศน์ที่สวยงามตดิอันดับโลก ในช่วงฤดูใบไม ้

ผล ิจะมตีน้ซากรุะผลดิอกสชีมพูเขม้ออ่น หรอืสขีาวสลับไปมา ตัง้เรยีงรายตามสองขา้งทาง ฤดใูบไม ้

ร่วง ใบไมเ้ปลีย่นสแีดง เหลอืง สม้ น ้าตาล ดโูรแมนตกิมาก และในฤดหูนาว ตลอดทางจะเต็มไปดว้ย

หมิะขาวโพลน ราวกับว่าน่ังรถไฟหลุดไปในโลกแห่งเทพนิยาย อสิระเพลดิเพลนิกับววิสองขา้งทาง

ตามอัธยาศัย  

16.22 น. เดนิทางถงึ สถานรีถไฟ ไอสุ ยานาอสุิ (Aizu-Yanaizu Station) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 23 

นาที) เพื่อน าท่านออกเดนิทางไปยัง วดัเอ็นโซจ ิ(Enzoji Temple) วัดเก่าแก่คู่เมืองยานาอสิุ ตน้

ก าเนิดของววัแดงอากะเบโกะ ยอ้นไปเมื่อ 1,200 ปีก่อน เกิดแผ่นดินไหวจนอุโบสถเสียหาย 

จ าเป็นตอ้งท าการซ่อมแซม แต่การขนยา้ยเสาเพื่อการซอ่มแซมนัน้เป็นไปอย่างยากล าบาก แต่แลว้

อยู่ก็มีวัวสขีนแดงปรากฎตัวขึน้ จงึน ามาช่วยขนยา้ยเสาและวัสดกุ่อสรา้งตา่งๆ ท าใหก้ารซอ่มแซมนัน้

ส าเร็จลลุว่งไปดว้ยด ีจงึไดม้กีารสรา้งรูปปั้นวัวขึน้มาดา้นหนา้พระอโุบสถ อกีทัง้ภายในอโุบสถยังเป็นที่

ประดษิฐานพระอักโษภยพุทธะองคใ์หญ่ ผูค้นเดนิทางมาสักการะอย่างเนืองแน่น ดว้ยศรัทธาที่เต็ม

เป่ียม เพือ่น าความสขุมาสูทุ่กคน บรเิวณวัดยังถอืเป็นจุดชมซากรุะ ในชว่งฤดใูบไมผ้ล ิและจุดชมใบไม ้

เปลีย่นส ีในชว่งฤดใูบไมร้่วง อกีดว้ย 
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19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

ทีพ่กั Mt. inn (マウント イン) หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั   

วนัทีส่ ี ่  จุดพกัรถโอเซะไคโดะ มชิมิะจูกุ - ถา่ยรูป ณ จุดชมววิสะพานขา้มแมน่ า้ทาดามทิี ่1 – เอโดะ 

วนัเดอรแ์ลนด ์- เมอืงเกา่คาวะโกเอะ – ขอพรความรกั ณ ศาลเจา้ฮคิาวะ  

06.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

07.00 น. เช็คเอา้ทอ์อกจากโรงแรม พรอ้มออกเดนิทาง 

09.00 น. เดนิทางถงึ (Ozekaido Mishima Juku Roadside Station) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 

ช่ัวโมง) จากจุดพักรถใชเ้วลาเดนิเทา้เพยีง 3-5 นาท ีจะถงึ จุดชมววิสะพานขา้มแม่น า้ทาดามทิี ่1 

(No.1 Tadami River Bridge) เป็นจุดทีม่องเห็นรถไฟสายทาดามแิลน่ขา้ม สะพานไดอจิ ิเคยีว

เรยีว (Daiichi Kyoryo) ซึง่ถือเป็นแลนดม์าร์คที่ใครมาฟุกุชมิะจะตอ้งไม่พลาดมาเก็บภาพความ

ประทับใจนี้ (เวลาทีร่ถไฟจะแล่นขา้มสะพาน ประมาณ 09.12 น. กบั  09.15 น. สงวนสทิธิ ์

หากเกดิความล่าชา้เนือ่งดว้ยสภาพอากาศ หรอือุบตัเิหตุต่างๆ อาจท าใหไ้ม่สามารถชมใน

เวลาทีก่ าหนดได ้บรษิทัฯ ขอปรบัโปรแกรมตามความเหมาะสม โดยไกดจ์ะเป็นผูแ้จง้ใหท้ราบ

เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสถาณการณ์หนา้งานทีสุ่ด)  

 จากนัน้ออกเดนิทางสู่ เมอืงนกิโก ้(Nikko) จงัหวดัโทจกิ ิ(Tochigi) ส าหรับนกิโกะ ถือเป็นเมอืง

ท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทัง้ชาวญีปุ่่ นและชาวต่างประเทศ มีมีแหล่งท่องเที่ยวทัง้ทาง

ธรรมชาต ิและทางวัฒนธรรมมีชือ่เสยีงโด่งดังในเรือ่งความสวยงามของวัดและศาลเจา้ตา่งๆที่ไดร้ับ

การขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกจาก UNESCO  (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ช่ัวโมง)  

12.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (7)  

เดนิทางสู่ เอโดะ วนัเดอรแ์ลนด ์(Edo Wonderland) สวนสนุกในธีมประวัตศิาสตร์สมัยเอโดะ 

ภายในดนิแดนแหง่นี้เต็มไปดว้ยนนิจา และเหล่าซามูไรเดนิกันขวักไขว่อยู่ท่ามกลางอาคารบา้นเรอืน

แบบสมัยก่อน ขบวนแห่หญิงคณิกาโออิรันอันหรูหราสง่างาม ผ่านถนนสายต่างๆ ที่เป่ียมดว้ย

บรรยากาศเกา่แกร่าวกับไดย้อ้นเวลากลับไปสู่สมัยเอโดะเลยทีเดยีว นักท่องเทีย่วยังสามารถแต่งกาย

ยอ้นยุคแบบสมัยเอโดะและสนุกสนานกับการถ่ายรูปเลน่ไดด้ว้ย 

ออกเดนิทางสู ่เมอืงคาวาโกเอะ เป็นเมอืงศนูยก์ลางใน จงัหวดัไซตามะ (Saitama) เมอืงนี้ไดร้ับ

ฉายาว่าเป็นเมือง "เอโดะจิว๋" ดว้ยอาคารบา้นเรือนภายในเขตเมืองเก่าที่อนุรักษ์ไวอ้ย่างดี เป็น

สถาปัตยกรรมเกา่สมัยยุคเอโดะ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ช่ัวโมง) 

16.30 น. เดทิางถงึ ยา่นเมอืงเกา่คาวาโกเอะ (Kawagoe’s Warehouse District) เป็นย่านทีม่บีา้นเรือน

สมัยเอโดะตลอดแนวยาวสองขา้งทาง และบริเวณนี้ยังเคยมีโกดังเก็บของอยู่หลายแห่งตั ้งแต่

สมัยก่อน โดยค าว่า kura แปลว่า โกดงั จงึเป็นที่มาของชือ่ถนนครุะซุคุร ิKurazukuri ซึง่เป็นเสน้ที่

คนนิยมเดนิเที่ยวชมตกึรามบา้นช่องและสถาปัตยกรรมของเมืองนี้ ในสมัยก่อนเนื่องจากเมืองคาวา

โกเอะเจรญิรุ่งเรือ่งทางดา้นการคา้ขายเป็นอย่างมากเปรยีบไดก้ับโตเกยีวในปัจจุบันเลยทีเดยีว พ่อคา้
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แม่คา้จงึร ่ารวยและมกีารสรา้งอาคารตา่งๆขึน้เรือ่ยๆ บางอาคารก็มอีายุเกา่แกแ่ละยังคงความดัง้เดมิมา

จนถงึปัจจุบันก็มี จากนัน้ใหท่้าน อสิระชอ้ปป้ิงเลอืกซือ้สนิคา้พื้นเมือง ณ ตรอกลูกกวาด (Candy 

Alley) เป็นเสน้ชอ้ปป้ิง ที่รา้นคา้ส่วนใหญ่จะขายขนมพื้นเมืองเช่น เคก้ และ ขนมหวาน จงึเป็นที่มา

ของชื่อตรอกลูกกวาดหรือตรอกขนมน่ันเอง นอกจากนี้ยังมีขายคารนิโดะ (karinto) คุก้กี้พื้นเมือง

ญี่ปุ่ น, ไอศกรีม, ขนมที่ท าจากถ่ัวแดงและมันหวาน และยังมีของเล็กชิน้เล็กๆและของฝากต่างๆ 

จากนัน้น าท่านไหวข้อพรความรัก ณ ศาลเจา้ฮคิาวะ (Hikawa Shrine) เป็นศาลเจา้ที่เขาว่าเด็ด

นักเรื่องขอพรความรัก ภายในมี “อุโมงคเ์อมะ” เอมะ คอื แผ่นไมท้ี่เราเขยีนขอพร และน ามาผูกจน

กลายเป็นซุม้คลา้ยอุโมงค ์เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมถ่ายรูปท าคอนเทนต์จ านวนมาก นอกจากนี้ 

สายมูไม่ควรพลาด ท่านยังสามารถซือ้เครื่องรางต่างๆ ที่ไม่ใช่เฉพาะดา้นความรัก ยังมี ดา้นสุขภาพ 

ดา้นการเงนิ การงาน การเรยีน เดนิทางปลอดภัย และโชคลาภ ก็มมีากมายใหท่้านไดเ้ลอืกไวเ้ป็นของ

ฝากของทีร่ะลกึอกีดว้ย  

18.00 น.  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (8) 

ทีพ่กั Kawagoe Tobu Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั   

  

วนัทีห่า้  จุดชมววิช ัน้ 5 ภูเขาไฟฟูจ ิ(ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ) – กระเชา้ลอยฟ้าคาจคิาจ ิ– พธิชีงชา

ญีปุ่่น - สวนดอกไมฮ้านะโนะมยิาโกะ หรอื เทศกาลชมดอกลาเวนเดอรท์ ีท่ะเลสาบคาวากุจ ิ

(ตามฤดูกาล) - ออนเซ็น + ขาปูยกัษ ์

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (9) 

 น าท่านเดนิทางสู ่ภูเขาไฟฟูจ ิ(Mount Fuji) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2-2.30 ช่ัวโมง) ทีม่คีวาม

สูงเหนือจากระดับน ้าทะเล 3,776 เมตร ภูเขาที่มีชือ่เสยีงเป็นทีรู่จ้ักไปท่ัวโลกในเรือ่งความสวยงามที่

ธรรมชาตไิดม้อบมาใหอ้ย่างลงตัว และยังถือว่าเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของประเทศญี่ปุ่ น ทัง้ยังเป็น

จุดมุ่งหมายของนักท่องเที่ยวต่างชาตทิี่มาเยือนญี่ปุ่ นตลอดทุกฤดูกาล น าท่านขึน้สู่ช ัน้ที ่5 ของ

ภเูขาไฟฟจู ิ(ขอสงวนสทิธิไ์มข่ ึน้ ในกรณีทีอ่ากาศไมเ่อือ้อ านวย หรอื ทางขึน้ปิด) ทีทุ่กท่านจะ

ไดเ้ห็นถงึความสวยงามของตัวภูเขาและววิโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิ ใหทุ้กท่านไดถ่้ายภาพความ

ประทับใจเก็บไว ้และเลือกซื้อสินคา้ของที่ระลึกซึง่เป็นสัญลักษณ์รูปภูเขาไฟฟูจิในหลากหลาย

บรรยากาศไดอ้กีดว้ยอสิระใหท่้านไดเ้พลดิเพลนิกับการถ่ายรูปและซือ้ของทีร่ะลกึตามอัธยาศัย 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (10)  
 น าท่านขึ้น กระเช้าลอยฟ้าคาจิคาจิ (Mt. Fuji Panoramic Ropeway) (ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 5 นาทีจากรา้นอาหาร และ 40 นาที จากฟูจชัิน้ 5) คอื กระเชา้ที่ข ึน้สู่ยอดเขาเทนโจ ซึง่อยู่

ใกลก้ับทะเลสาบคาวากจุ ิตัวกระเชา้เป็นกระจกใส สามารถมองววิไดโ้ดยรอบ และเมือ่ถงึดา้นบนภเูขา

เท็นโจมีจุดชมววิแบบพาโนราม่าที่มีระดับความสูง 1,075 เมตรจากระดับน ้าทะเล และมีการตกแตง่

ดว้ยตัวการต์นูจากนทิานพืน้บา้นของญีปุ่่ นเรือ่ง “Kachi Kachi Yama” ของ Dazai Osamu ซึง่เกีย่วกับ

กระต่ายและทานูก ิโดยนักท่องเที่ยวสามารถชมววิไดแ้บบ 360 องศาทัง้ทะเลสาบคาวากูจแิละภเูขา

ไฟฟจู ินอกจากนี้ก็ยังมรีา้นขายอาหารและของทีร่ะลกึอกีดว้ย 

จากนัน้สัมผัสวัฒนธรรมดัง้เดมิของชาวญี่ปุ่ น น่ันก็คอื การเรยีนพธิชีงชาญีปุ่่น (Sado) (ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 10 นาที) โดยการชงชาตามแบบญี่ปุ่ นนัน้ มีขัน้ตอนมากมาย เริม่ตัง้แต่การชงชา 

การรับชา และการดืม่ชา ทุกขัน้ตอนนัน้ลว้นมีพธิ ีรายละเอยีดที่บรรจงและสวยงามเป็นอย่างมาก พธิี

ชงชานี้ ไม่ใช่แค่รับชมอย่างเดียว ยังเปิดโอกาสใหท่้านไดม้ีส่วนร่วมในพธิีการชงชานี้อกีดว้ย และ

จากนัน้ใหท่้านไดอ้สิระเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึตามอัธยาศัย  

 น าเดนิทางสู ่สวนดอกไมฮ้านะโนะมยิาโกะ (Yamanakako Hananomiyako Park) (ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 25-30 นาที) สวนดอกไมข้นาดใหญ่ใกลก้ับทะเลสาบยามานะกะและภูเขาไฟฟจูมิี
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พืน้ทีถ่งึ 300,000 ตารางเมตร หรอืประมาณ 87.5 ไร่ มดีอกไมห้ลายพันธุท์ีป่ลกูไวใ้หนั้กท่องเทีย่วได ้

เดนิทางมาชมตลอดทัง้ปี ภายในสวนยังมดีอกไมท้ีถู่กปลกูไวใ้นโดมขนาดใหญ่ ใหท่้านไดสั้มผัสความ

งามของดอกไมใ้นร่มไดแ้มใ้นวันทีฝ่นตก ไฮไลท!์!! น ้าตกเมยีวจนิ น ้าตกสงู 10 เมตร ยาว 800 เมตร 

บรเิวณรอบๆ น ้าตกยังมกีังหันและมุมถ่ายรูปมากมาย ส าหรับที่นี่ท่านสามารถเขา้ชมดอกไมไ้ดต้ลอด

ทัง้ปี โดยทางสวนมตีารางบอกชว่งเวลาบานของดอกไมช้นดิตา่งๆ ดังนี้  

 ปลายเดอืนเมษายน-กลางเดอืนพฤษภาคม : ดอกทวิลปิ,  

 ปลายเดอืนมถุินายน-กลางเดอืนกรกฎาคม : ดอกป๊อปป้ี, แคลฟิอรเ์นยีป๊อปป้ี  

 กลางถงึปลายเดอืนสงิหาคม : ดอกทานตะวัน 

 ปลายเดอืนสงิหาคมถงึเดอืนกันยายน : ดอกบานชืน่ ,ดอกคอสมอส เป็นตน้ 

ส าหรบัวนัเดนิทางที ่**15-21, 17-23, 19-25, 22-28, 24-30 มถุินายน 2565 

26 มถุินายน-02 กรกฎาคม, 29 มถุินายน-05 กรกฎาคม 2565 

01-07, 03-09 และ 06-12 กรกฎาคม 2565**** ปรบัโปรแกรมไป  

เทศกาลชมดอกลาเวนเดอรท์ ีท่ะเลสาบคาวากุจ ิFuji Kawaguchiko Herb Festival 2022 : 

JUNE 18 – JULY 10’2022 (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ  10-15 นาทีจากรา้นชา) จัดขึ้นที่ร ิม

ทะเลสาบคาวากจุใินชว่งตน้ฤดรูอ้น ซึง่นอกจากจะจัดขึน้เพือ่ตอ้นรับฤดชูมดอกลาเวนเดอรแ์ลว้ ยังจะ

ไดเ้พลดิเพลนิไปกับความงามของดอกไมอ้กีหลากชนิด เช่น ดอกคาโมมายลแ์ละสมุนไพรมากมาย 

โดยสถานที่จัดงานหลักคือ สวนสาธารณะยากซิาค ิ (Yagizaki Park) สวนยอดนิยมที่ดงึดูด

นักท่องเที่ยวมากมายดว้ยลาเวนเดอร์ซอฟครีมและชาสมุนไพร  และสวนสาธารณะโออชิ ิ(Oishi 

Park) ทีม่ภีาพภเูขาฟจูซิึง่เป็นฉากหลังของทะเลสาบคาวากจุติัดกันกับภาพทุ่งดอกลาเวนเดอร์อย่าง

สวยสดงดงาม อสิระใหท่้านไดว้ิง่เล่นท่ามกลางทุ่งดอกลาเวนเดอรส์มี่วงสดใส สัมผัสกลิน่หอมสดชืน่ 

และเพลดิเพลนิกับทวิทัศน์อันงดงาม พรอ้มเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย (ดอกลาเวนเดอร์

จะบานหรอืไม่น ัน้ ท ัง้นีข้ ึน้อยู่กบัสภาพอากาศ สงวนสทิธิห์ากช่วงวนัเดนิทางลาเวนเดอรไ์มม่ี

แลว้ ไกดส์ามารถปรบัโปรแกรมไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้)   
ค า่         รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร ของโรงแรม (11) พเิศษ!! อ ิม่อรอ่ยกบั บุฟเฟ่ตข์าปู  

ทีพ่กั Sun Plaza Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั   

จากน ัน้ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการ แช่น า้แรอ่อนเซ็นธรรมชาต ิเชือ่วา่ถา้ไดแ้ช่น า้แรแ่ลว้ จะ

ท าใหผ้วิพรรณสวยงามและช่วยใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหติดขีึน้ 

วนัทีห่ก  จุดตรวจ RT-PCR เป็นไปตามมาตรการของรฐับาล (ราคารวมอยู่ในค่าทวัรแ์ลว้) – ชมแมว

ยกัษ ์3 มติ ิพรอ้มชอ้ปป้ิง ยา่นชนิจูกุ – ไดเวอรซ์ติ ี ้ณ โอไดบะ  - ออิอนนารติะ   

 เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (12) 

เดนิทางสู่ โตเกยีว (Tokyo) เมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่ น ตัง้อยู่ในภูมภิาคคันโต (Kanto) บน

เกาะฮอนชู (Honshu) ในอดีตคือเมืองเอโดะ (Edo) มีรถไฟสายยามาโนเตะ (Yamanote) วนเป็น

วงกลมอยู่ใจกลางเมือง มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย เป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของ

นักท่องเทีย่วท่ัวโลก (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30-2 ช่ัวโมง) 

จากนั้นน าท่านเขา้ ตรวจหาเชื้อโควิด 19 โดยแบบ RT-PCR หรือ Real Time PCR ตาม

มาตรการของรัฐบาล (ราคารวมอยู่ในคา่ทัวรแ์ลว้) 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (13)  
น าท่านชอ้ปป้ิง ยา่นชอ้ปป้ิงชนิจุกุ (Shinjuku) ใหท่้านอสิระและเพลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิงสนิคา้

มากมายทัง้เครื่องใชไ้ฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูปดจิติอล นาฬกิา เครื่องเล่นเกมส ์หรือสนิคา้ที่จะเอาใจคุณ

ผูห้ญงิดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้ แบรนดเ์นม เสือ้ผา้แฟช่ันส าหรับวัยรุ่น เครื่องส าอางยี่หอ้ดังของ
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ญีปุ่่ นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอืน่ๆ อกีมากมาย หา้มพลาด!!! จุดเช็คอนิ

แหง่ใหม่ของชาวโซเชีย่ล น่ันก็คอื แมวยกัษ ์3 มติ ิทีโ่ผลบ่นจอแอลอดีมีขีนาดมหมึา จอมคีวามโคง้

ขนาด 154 ตารางเมตร (1,664 ตารางฟตุ) เสยีงทีอ่อกจากล าโพงคณุภาพเกรดด ี ความละเอยีดภาพ

ระดับ 4K ถอืเป็นเทคโนโลยรีะดับสงู ทีใ่หภ้าพเสมอืนจรงิปรากฎเป็นภาพแมวเหมยีวเดนิเลน่ไปมาอยู่

เหนือกรุงโตเกยีว  

เดนิทางสู่ ย่านโอไดบะ (Odaiba) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 40 นาที) คอืเกาะที่สรา้งขึน้ไวเ้ป็น

แหล่งชอ้ปป้ิง และแหล่งบันเทงิต่างๆ ในอ่าวโตเกยีว ไดร้ับการปรับปรุงใหม้ีชือ่เสยีงและเป็นที่นยิม

ในช่วงหลังของปี 1990 นอกจากมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามตัง้อยู่มากมายแลว้ แต่ก็ยังคงความเป็น

ธรรมชาตไิวด้ว้ยความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่สีเขียว ไดเวอรซ์ติ ี ้โตเกยีว พลาซ่า (Diver City 

Tokyo Plaza) เป็นหา้งดังอกีหา้งหนึง่ ทีอ่ยู่บนเกาะ โอไดบะ จุดเดน่ของหา้งนี้ก็คอื หุน่ยนตก์นัด ัม้ 

ขนาดเท่าของจรงิ ซึง่มขีนาดใหญ่มาก ในบรเิวณหา้ง อสิระชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย 

เดินทางสู่ ออิอน มอลล ์นารติะ (Aeon Narita Mall) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง) 

หา้งสรรพสนิคา้ที่นยิมในหมู่นักท่องเที่ยวชาวตา่งชาต ิเนื่องจากตัง้อยู่ใกลก้ับสนามบนินานาชาตนิาริ

ตะ ภายในตกแต่งในรูปแบบที่ทันสมัยสไตลญ์ี่ปุ่ น มีรา้นคา้ที่หลากหลายมากกว่า 150 รา้นจ าหน่าย

สนิคา้แฟช่ัน อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบา้น นอกจากนี้ยังมีรา้นเสือ้ผา้แฟช่ันมากมาย เช่น 

MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, Capcom games arcade และซปุเปอรม์ารเ์กตขนาดใหญ่ 

ค า่         อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั  Marroad International Hotel Narita หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั   

วนัทีเ่จ็ด  ทา่อากาศยานนานาชาตนิารติะ – ทา่อากาศยานดอนเมอืง - เขา้สู ่มาตรการ การกกัตวัแบบ 

Test & Go (คา่หอ้งพกัจ านวน 1 คนืและการตรวจ RT-PCR 1 คร ัง้ รวมอยูใ่นคา่ทวัรแ์ลว้) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (14) 

09.15 น.   ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี เอ็กซ ์เทีย่วบนิที ่XJ601 

13.45 น.     เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

  **สายการบนิมบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง** 

14.40 น. หลังจาก ผ่านขัน้ตอนการการกลับเขา้ประเทศไทย และรับกระเป๋าสัมภาระต่างๆ เรียบรอ้ยแลว้ น า

ทา่นเขา้สูก่ระบวนการกกัตวัแบบ Test & Go โดยจะมรีถทีป่ระสานงานกับทางโรงแรมทีพ่ักมารับ 

ณ จุดรับสง่ เพือ่น าท่านไปยังโรงแรมส าหรับตรวจคัดกรองเชือ้โควดิ 19 พรอ้มนอนรอฟังผล อกี 1 คนื 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งพกัภายในโรงแรม (15) 

ทีพ่กั  โรงแรมเกรซ กรุงเทพฯ (Grace Hotel Bangkok) เทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

(https://www.facebook.com/GraceHotelBangkok/)  

วนัทีแ่ปด รอผล Test & Go  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งพกัภายในโรงแรม (16) 

รอผล Test & Go หากผลตรวจไม่ตดิเชือ้ แยกยา้ยกลับบา้นพรอ้มความประทับใจ  

**แตท่ว่าผลตรวจตดิเชือ้โควดิ เขา้รักษาและปฏบิัตติัวตามมารตรการของรัฐบาลตอ่ไป 

 
 

ส าหรบัลูกคา้ทา่นทีไ่มเ่อาต ัว๋เครือ่งบนิ  (JOINLAND) **โปรดสอบถาม** 

 
 

*ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ รบกวนจองเป็นสายการบนิแอรเ์อเซยีเทา่น ัน้*  

** ท ัง้นีห้ากสายการบนิไฟลท์อนิเตอรเ์กดิเทีย่วบนิลา่ชา้ ทางบรษิทัจะรบัผดิชอบชดเชยคา่เสยีหายเฉพาะ

สายการบนิภายในประเทศทีเ่ป็นสายการบนิเครอืเดยีวกนักบัไฟลท์อนิเตอร ์และรบกวนแจง้พนกังานขาย

ลว่งหนา้กอ่นท าการซือ้ต ัว๋ภายในประเทศทุกคร ัง้  เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 
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พเิศษ!! ส าหรบัลูกคา้ทีซ่ือ้โปรแกรมทวัร ์

ญีปุ่่ นของบรษิทั TTN ลดทนัท ี10% 
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** เทีย่วบนิภายในประเทศ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมร่บัผดิชอบ และ พจิารณาทุกๆกรณี เนือ่งจากทางบรษิทั 
ไดจ้ าหนา่ยโปรแกรมทวัร ์ทีเ่ร ิม่เดนิทางจาก สนามบนิดอนเมอืง  ไมน่บัรวมการเดนิทางจากสนามบนิอืน่ๆ  

และ ใหแ้จง้ตอ่พนกังานขายลว่งหนา้ กอ่นท าการซือ้บตัรโดยสารภายในประเทศทุกคร ัง้ เนือ่งจากตอ้งไดร้บั

การยนืยนัเทีย่วบนิหลกั และ กรุป๊คอนเฟิรม์ เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 
 

บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ ์  รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากเที่ยวบนิล่าชา้ สภาพ

อากาศ หมิะตกหนัก พายุไตฝุ้่ น แผ่นดนิไหว สนึาม ิสภาพการจลาจร การระบาดของโรคตดิตอ่ การเมอืง เป็นตน้ โดย

มติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 

10 ช่ัวโมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพ

การจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆ เป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการ

เดนิทาง 
 

อตัราคา่บรกิารรวม 

✓ คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน  

✓ คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

✓ โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/หอ้ง)  

✓ คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   

✓ คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ

✓ ค่าตรวจ RT-PCR ณ ประเทศญี่ปุ่ น เพื่อใชเ้ขา้ประเทศไทย ไทย  ( เงื่อนไขขา้งตน้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตาม

มาตรการจากทางภาครัฐ )  

✓ ค่าโรงแรมกักตัว 1 คนื พรอ้มตรวจ RT-PCR  Test and go  ประเทศไทย  ( เงื่อนไขขา้งตน้อาจมกีารเปลีย่นแปลง

ตามมาตรการจากทางภาครัฐ ) 

✓ คา่เบีย้ประกันโควดิ-19 ในการเดนิทางท่องเทีย่ว วงเงนิคา่รักษาพยาบาล 50,000 USD  

✓ ค่าเบีย้ประกัน อุบตัเิหตุในระหว่างการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงเงนิประกันท่านละ 500,000 บาท ( ไม่ครอบคลุมถงึ 

สขุภาพ อาการเจ็บป่วย หรอื โรคประจ าตัว ) กรณีเสยีชวีติ จากอบัุตเิหตรุะหว่างการเดนิทางท่องเทีย่ว วงเงนิประกัน

ท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์  

✓ ภาษีมูลคา่เพิม่ 7 % และ หักภาษี ณ ทีจ่่าย 3 % 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ่้ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซักรดี คา่มนิบิารใ์น

หอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวซี่าเขา้ประเทศญี่ปุ่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซี่าอกีครัง้ (เน่ืองจากทางญี่ปุ่ นไดป้ระกาศ

ยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่เกนิ 15 วัน) 

× หากรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศใหย้ืน่วซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะมคีา่ใชจ่้ายเพิม่ 2,000 บาท ส าหรับการยืน่รอ้งขอวซีา่ และ 

ลูกคา้ด าเนนิการเตรยีมเอกสารตามเงือ่นไข ทีส่ถานทูตรอ้งขอ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน ้าหนักเกนิกว่าที่สายการบนินั้นๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน 

 

× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่ทปิคนขบัรถและพนกังานบรกิารประจ าโรงแรม รา้นอาหารและสถานทีท่อ่งเทีย่ว  200 บาท/วนั /ทา่น , 

คา่ทปิมคัคุเทศก ์(ไกด)์ แลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 
 

 

*** กรุณาศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง *** 

เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้ และ บรษิทัฯ ทวัรคู์ค่า้  

เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมดัจ า หรอื คา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ         

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเง ือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 

 



XJ004 NRT-NRT 

เดนิทางขึน้ต ่า 30 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดีที่จะช าระ

คา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท่้านตอ่ไป ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลื่อนการเดนิทางไปในวันอืน่ต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจง้ใหท่้านทราบ

ลว่งหนา้  
 

1. เงือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  ( เฉพาะการสง่จอยทวัรเ์ทา่น ัน้ ไมร่วมการตดักรุป๊ หรอื กรุป๊เหมา ) 

 มดัจ าท่านละ 20,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านไดท้ าการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ท าการจองนอ้ยกว่าวนั

เดนิทาง 25 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทวัรเ์ต็มจ านวน ทนัทใีนวนัจองเทา่น ัน้   

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวันเดนิทาง 30 วัน  ( นับรวมวันเสาร ์และ อาทติย ์)  

• หากไม่มกีารช าระเงนิ คา่ทัวร ์ตามเงือ่นไขทีก่ าหนด ระบบจะท าการยกเลกิทีน่ั่งโดยอัตโนมัต ิ

• หากช าระเงินค่าทัวร์ไม่ครบตามจ านวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัติ โดยไม่มี

เงือ่นไข 

• เมื่อท่านช าระเงินค่าทัวร์ไม่ว่าจะทัง้หมด หรือ บางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไขและ

ขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวทั้ง้หมดนี้แลว้ 

• หากช าระเงนิในแต่ละสว่นเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ โปรดสง่หลกัฐานการช าระเงนิ ผา่นระบบการจอง

ทีน่ ัง่ ออนไลน ์ของทางบรษิทัฯ   

1.1 เงือ่นไขยกเลกิการจอง / ตามประกาศคณะกรรมการธุรกจิน าเทีย่วและมคัคุเทศก ์ 

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั คนืเงนิบางสว่น ( หกัคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เช่น คา่มดัจ า
บตัรโดยสารเครือ่งบนิ และ มดัจ าคา่บรกิารตา่งประเทศ )  

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 30 วนั คนืเงนิคา่ทวัร ์50%  ( จากราคาทวัรท์ ีท่า่นซือ้ ) 

• ยกเลกิก่อนการเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วนั ไม่สามารถคนืเงนิได ้/ สามารถเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทางได ้
( เปลีย่นชือ่ ) ตอ้งแจง้ใหบ้รษิทัฯ ทราบลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 7วนั  

 

     1.2    เงือ่นไขยกเลกิการจอง / โปรแกรมทีเ่ดนิทางดว้ยเทีย่วบนิ พเิศษ เช่าเหมาล า ( Charter Flight ) 

กรุป๊ทีเ่ดนิทางดว้ยเทีย่วบนิ เช่าเหมาล า ( CHARTER FLIGHT )  ตอ้งการนัตบีตัรโดยสารท ัง้หมดทกุทีน่ ัง่
ของเทีย่วบนิ และ การการนัตคี่าทีพ่กัท ัง้หมด และอืน่ๆ โดยตรง หรอืโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรอื
ต่างประเทศ และ ไม่อาจยกเลกิขอคนืเงนิได ้ขอสงวนสทิธิ ์ไม่มกีารคนืเงนิทุกกรณี ท ัง้มดัจ า หรอืคา่ทวัร ์
ท ัง้หมด เนือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนิ และ โปรแกรมน ัน้ๆ ซึง่ไม่สามารถใชเ้งือ่นไขยกเลกิการ

จองรว่มกบัขอ้ที ่1.1 ได ้

 

      2.      เงือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  ( เฉพาะการตดักรุป๊ หรอื กรุ๊ปเหมา ซึง่เป็นขอ้ตกลง ระหวา่ง 

บรษิทัทวัรผู์ข้าย และ บรษิทัทวัรผู์ซ้ือ้ เทา่น ัน้ ) 

 มดัจ าทา่นละ 20,000 บาท ภายหลังจากทีท่่านไดท้ าการจอง 3 วัน  ( กรณีลูกคา้ท าการจองนอ้ยกว่าวนั

เดนิทาง 35 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทวัรเ์ต็มจ านวน ทนัทใีนวนัจองเทา่น ัน้ )   

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวันเดนิทาง 35 วัน  ( นับรวมวันเสาร ์และ อาทติย ์)  

 หากไม่ช าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตยกเลกิทีน่ั่ง และ ใหล้กูคา้ท่านอืน่ทีร่ออยู่ 

 หากช าระไม่ครบตามจ านวน บรษัิทฯถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไม่มเีงือ่นไข 

 เมือ่ท่านช าระเงนิไม่ว่าจะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ด ้

ระบไุวทั้ง้หมดนี้แลว้ 

2.1 เงือ่นไขยกเลกิการจอง  ( เฉพาะการตดักรุ๊ป หรอื กรุป๊เหมา ซึง่เป็นขอ้ตกลง ระหว่างบรษิทัทวัร ์

ผูข้าย และ บรษิทัทวัรผู์ซ้ือ้ เทา่น ัน้ ) 

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 45 วนั คนืเงนิเต็มจ านวน  

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกว่า 45 วนั คนืเงนิบางสว่น ( หกัคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิแลว้ เช่น คา่มดั
จ าบตัรโดยสารเครือ่งบนิ และ มดัจ าคา่บรกิาร ตา่งประเทศ )   

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 30 วนั ไมส่ามารถคนืเงนิได ้ 

        

     2.2     เงือ่นไขยกเลกิการจอง  โปรแกรมทีเ่ดนิทางดว้ยเทีย่วบนิ พเิศษ เช่าเหมาล า ( Charter Flight ) 
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 กรุ๊ปทีเ่ดนิทางดว้ยเทีย่วบนิ เช่าเหมาล า ( CHARTER FLIGHT )  ตอ้งการนัตบีตัรโดยสารท ัง้หมดทุกที่
น ัง่ของเทีย่วบนิ และ การการนัตคี่าทีพ่กัท ัง้หมด และอืน่ๆ โดยตรง หรอืโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ
หรอืตา่งประเทศ และ ไมอ่าจยกเลกิขอคนืเงนิได ้ขอสงวนสทิธิ ์ไมม่กีารคนืเงนิทุกกรณี ท ัง้มดัจ า หรอืคา่
ทวัรท์ ัง้หมด เนือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนิ และ โปรแกรมน ัน้ๆ ซึง่ไม่สามารถใชเ้งือ่นไขยกเลกิ

การจองรว่มกบัขอ้ที ่2.1 ได ้

 

3.  เงือ่นไขกรณีเกดิภยัพบิตั ิ

           เน่ืองจากเหตกุารณ์ความไม่สงบทางการเมอืง สายการบนิ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาต ิวาตภัย อคัคภียั การระบาด 

ของโรคตดิตอ่ ในประเทศ หรอื นอกประเทศ หรอืเมอืงทีท่่านเดนิทางไป และสายการบนิ หรอื ในสว่นของการบรกิาร

ตา่งประเทศทีท่่านเดนิทางทอ่งเทีย่วยังคงใหบ้รกิารอยูเ่ป็นปกต ิทา่นสามารถใชส้ทิธิไ์ดต้ามเงือ่นไขขอ้ที ่1.1 และ 1.2 

ไดเ้ทา่น ัน้      

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษ

อย่างต ่า 2 หนา้หากไม่มัน่ใจโปรดสอบถาม 

 

หมายเหตุ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืง ประเทศไทย หรอื ในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที่

ระบไุว ้ดว้ยเหตผุลสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่ทัวรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ รวมถงึ เมือ่ท่าน

ออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์

ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
 

ขอ้มูลเพิม่เตมิ เรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ 

ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน ไม่สามารถเลือ่นวันเดนิทางกลับได ้และ การจดั

ทีน่ ัง่ของกรุป๊ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลกิ

การเดนิทาง บัตรโดยสาร ไม่สามารถยกเลกิ หรอื คนืเงนิบางสว่นได ้

ขอ้มูลเพิม่เตมิเรือ่งสมัภาระ  

➢ ส าหรับน ้าหนักของสัมภาระที่ใหบ้รรทุกใตท้อ้งเครื่องบนิอยู่ที่ 20 กโิลกรัม กรณีน ้าหนักเกนิจากทีร่ะบุไว ้จะมีการ

เรยีกเกบ็คา่ระวางน ้าหนักเพิม่ ซึง่เป็นไปตามขอ้ก าหนดของสายการบนิท่านไม่อาจปฏเิสธได ้(ท่านตอ้งช าระในสว่น

ทีโ่ดนเรยีกเก็บเพิม่)  ลูกคา้สามารถซือ้น ้าหนักเพิม่เตมิได ้ล่วงหนา้ 7 วันกอ่นการเดนิทางกับทางบรษัิทฯ  

➢ ส าหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครื่องได ้ตอ้งมีน ้าหนักไม่เกนิ 7 กโิลกรัม และ ตอ้งมี

ขนาดไม่เกนิ 56 ซม.(สงู) x 36 ซม.(กวา้ง) x 23 ซม. (หนา)   

➢ กรณีที่ตอ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได  ้ทัง้น้ี

ขึน้อยู่กับขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับภาระสว่นของคา่ใชจ่้ายทีสั่มภาระน ้าหนัก

เกนิ (ท่านตอ้งช าระในสว่นทีโ่ดนเรยีกเก็บเพิม่) 

➢ ทางบรษัิทฯ ไมร่บัผดิชอบกรณีเกดิการสูญเสยี, สูญหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสารทุกกรณี 

หมายเหต.ุ.( สามารถซือ้ประกนักระเป๋าเดนิทาง และ สมัภาระเพิม่เตมิกบัทางบรษิทัฯได ้) 

 

ขอ้มูลเพิม่เตมิ เรือ่งโรงแรมทีพ่กั 

➢ เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) 

และหอ้งคู ่(Twin / Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักอาจจะไม่ตดิกัน 

➢ กรณีมงีานจัดประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสูงขึน้มาก และหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯ ขอ

สงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลีย่น หรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 
 

1. รายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจาก การยกเลกิเทีย่วบนิ ความล่าชา้ของสายการบนิ 

โรงแรม ทีพ่ัก การจราจร เหตกุารณ์ทางการเมอืง การนัดหยุดงาน การกอ่จลาจล อบัุตเิหต ุสภาพอากาศ พายุ หมิะ

ตกหนัก ภัยธรรมชาต ิวาตภัย อัคคภีัย โรคระบาด ในประเทศ หรอื นอกประเทศ หรอืเมอืงทีท่่านเดนิทางไป หรอืไม่

ว่าจะดว้ยสาเหตใุดๆ ก็ตาม (ซึง่เป็นเหตุการณ์ทีน่อกเหนอืการควบคุมของทางบรษิทัฯ) โดยทางบรษัิทฯ จะ

ปรับโปรแกรมการเดนิทางตามสภาพแวดลอ้มทีเ่กดิขึน้โดยค านงึถงึความปลอดภัยของลูกคา้เป็นส าคัญ 

2. หากทา่นยกเลกิทวัร ์เน่ืองจากเหตกุารณ์ความไม่สงบทางการเมอืง สายการบนิ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาต ิวาตภยั 

อัคคภีัย การระบาดของโรคตดิตอ่ ในประเทศ หรอื นอกประเทศ หรอืเมอืงทีท่า่นเดนิทางไป และสายการบนิ หรอื 

ในสว่นของการบรกิารตา่งประเทศทีท่่านเดนิทางท่องเทีย่วยังคงใหบ้รกิารอยูเ่ป็นปกต ิ ทา่นสามารถใชส้ทิธิไ์ด้

ตามเงือ่นไขขอ้ที ่1.1 และ 1.2 ไดเ้ทา่น ัน้  
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3. หากในวันเดนิทาง สถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทฯ จะหา

สถานทีท่อ่งเทีย่วใหมท่ดแทน หรอื คนืคา่ใชจ้า่ยสว่นน ัน้ๆใหท้า่น  

 

4. บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบ และ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด หรอืบางสว่นใหก้บัทา่น ในกรณีดังน้ี 

➢ กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดนิทาง เดนิทาง เน่ืองจากมีสิง่ผดิกฎหมาย หรือสิง่ของตอ้งหา้มน าเขา้

ประเทศ เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอืความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยีดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามทีท่างกอง

ตรวจคนเขา้เมอืงหา้มเดนิทาง 

➢ กรณีทีส่ถานทูตงดออกวซีา่ อันสบืเน่ืองมาจากตัวผูโ้ดยสารเอง 

➢ กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมือง ใหก้ับชาวตา่งชาต ิหรือ คนต่างดา้วที่

พ านักอยู่ในประเทศไทย 
 

 

เงือ่นไขเฉพาะการยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญีปุ่่น  

          จากมาตรการเดมิยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญีปุ่่นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศ

ญีปุ่่นไมเ่กนิ 15 วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารใน

ข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีุณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่น* ดงัตอ่ไปนี ้

1. ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ ด าเนนิการให)้ 

2. สิง่ที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายที่อาจเกดิขึน้ในระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่ นได ้(เช่น เงนิสด 
บัตรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู่ และหมายเลขตดิตอ่ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ ด าเนนิการให)้ 

4. ก าหนดการเดนิทางระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ ด าเนนิการให)้ 
 

คุณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่นดว้ยมาตรการยกเวน้วซ่ีา) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ ไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีขั่ดตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบัตกิารพ านักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไม่เกนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่ม่มปีระวัตกิารถูกสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และ

ไม่เขา้ขา่ยคณุสมบัตทิีจ่ะถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้ง

และความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลูกคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง หรอืปรบัราคาค่าบรกิารขึน้ ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 

ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิการยกเลกิเที่ยวบนิ ความล่าชา้ของสายการบนิ  ที่พัก การจราจร 

เหตกุารณ์ทางการเมอืง การนัดหยุดงาน การกอ่จลาจล อบัุตเิหต ุสภาพอากาศ พายุ หมิะตกหนัก ภัยธรรมชาต ิวาต

ภัย อัคคภีัย โรคระบาด  หรอืไม่ว่าจะดว้ยสาเหตใุดๆ ก็ตาม (ซึง่เป็นเหตุการณ์ทีน่อกเหนอืการควบคุมของทาง

บรษิทัฯ)  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของและทรัพยส์นิสญูหาย อันเกดิจากความประมาทของผูเ้ดนิทาง, 

เกดิจากการโจรกรรม และ อบัุตเิหตจุากความประมาทของผูเ้ดนิทางเอง  

6. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมดัจ า หรอื คา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบั

เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด  

7. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้ับการยืนยันจากบรษัิทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปที่เขา้พัก  โดยมีหอ้งพักส าหรับผูสู้บบุหรี ่/ 

ปลอดบุหรี่ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้น้ีขึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของ

โรงแรม และไม่สามารถรับประกันได ้  
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9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 

วนักอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไม่สามารถจัดการได ้

10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มีสทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ  ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากับเท่านัน้ 

11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ่้ายตา่งๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่ ้

เดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงาน

ของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเน่ืองมาจากการกระท าทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออก

เมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพกัแบบ 3 ท่านตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง กรณีที ่โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ หรอื อาจไม่ใช่

แบบเตยีงเดีย่วทั่ง 3 เตยีง ขอสงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู่ และ 1 หอ้งพัก

เดีย่ว โดยไม่มคีา่ใชจ่้ายเพิม่ หรอื เป็นหอ้ง Triple ทีเ่ป็นเตยีงคู ่1 เตยีง กับ 1 เตยีงเดีย่ว ทดแทน  

13. บรกิารน ้าดืม่ท่านวันละ 1 ขวด ต่อคนตอ่วันของการเดนิทาง ( ไม่นับรวมวันแรกทีเ่จอทีส่นามบนิและวันท่องเทีย่ว

อสิระ ) 

14. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารไดว้นัละ 10 ช่ัวโมง ในวันนัน้ๆ 

มิอาจเพิ่มเวลาได ้สภาพการจราจรในช่วงวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ่ น หรือ วันเสาร์-อาทติย ์

การจราจรอาจจะตดิขัด อาจท าใหเ้วลาในการท่องเทีย่ว และ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของ

มัคคเุทศก ์และคนขับรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรีบ เพือ่ให ้

ไดท้่องเทีย่วตามโปรแกรม 

 

 

 

 

 

*** ขอบขอบพระคุณทุกทา่น ทีม่อบความไวว้างใจ ใหก้บัเรา ดูแลเรือ่งการทอ่งเทีย่ว และ บรกิาร *** 

 

 

 



XJ004 NRT-NRT 

 

 



XJ004 NRT-NRT 

 

 



XJ004 NRT-NRT 

ใบจองทวัร ์ / BOOKING FORM 
รายการทัวร.์................................................................................. วันเดนิทาง........................................ 

ชือ่ผูต้ดิตอ่ (ผูจ้อง) .................................................................. โทร...................................................... 

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

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

 

รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรุณากรอกชือ่ไทยและองักฤษอยา่งถูกตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 

หมายเหตุ กรุณาแจง้ความประสงคอ์ืน่ตามทีท่่านตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร   ไม่ทานเนื้อวัว  ไม่ทานเนื้อหมู  ไม่ทานสัตวปี์ก  ทานมังสาวริัต 

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

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

 

 

ขา้พเจา้รบัทราบเงือ่นไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 

 

 

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

 

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

 

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

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    


