
 

TOKYOFUJI FUKUSHIMA5D3N 

ซุปตารด์อกเบอ้เรอ่ 
กาํหนดการเดนิทางมนีาคม - เมษายน2563 

 

 
โดยสายการบนิ  AIR ASIA X (XJ) 

ขึน้ภูเขาไฟฟจูชิ ัน้ 5สญัลกัษณ์ของประเทศญีปุ่่ น 

เยอืนหมูบ่า้นโบราณสมยัเอโดะหมูบ่า้นโออจุจิคุ ุ

อศัจรรยค์วามงดงามของธรรมชาต ิณ หนา้ผาโทโนะ เฮทสรึ ิ



 

ฟร ีแชอ่อนเซนเทา้หนา้สถานรีถไฟ ยูโนะคาม ิออนเซน 

ชมซากุระ ณ ปราสาทนกกระเรยีน หรอื ปราสาทสรึุงะ 

 ชม ทะเลสาบทะเลสาบอนิะวะชโิระ ทะเลสาบกระจกแหง่สวรรค ์

ชอ้ปป้ิงจใุจ ชนิจกูุและโอไดบะ  

อาบนํา้แรธ่รรมชาต ิFREE WIFI ON BUS 

มนํีา้ดืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว อณุหภมู ิ  

16-20 มนีาคม 2563 19,888.- 7,900.- 6°C - 16°C  

17-21 มนีาคม 2563 22,888.- 7,900.- 6°C - 16°C  

18-22 มนีาคม 2563 22,888.- 7,900.- 6°C - 16°C  

19-23 มนีาคม 2563 22,888.- 7,900.- 6°C - 16°C  

20-24 มนีาคม 2563 22,888.- 7,900.- 6°C - 16°C  

21-25 มนีาคม 2563 22,888.- 7,900.- 6°C - 16°C  

22-26 มนีาคม 2563 22,888.- 7,900.- 6°C - 16°C  

23-27 มนีาคม 2563 22,888.- 7,900.- 4°C - 14°C  

24-28 มนีาคม 2563 22,888.- 7,900.- 4°C - 14°C  

26-30 มนีาคม 2563 22,888.- 7,900.- 4°C - 14°C  

27-31 มนีาคม 2563 22,888.- 7,900.- 4°C - 14°C  

28 มนีาคม-01 เมษายน 2563 22,888.- 7,900.- 4°C - 14°C  

29 มนีาคม-02 เมษายน 2563 23,888.- 7,900.- 4°C - 14°C  

30 มนีาคม-03 เมษายน 2563 23,888.- 7,900.- 6°C - 16°C  

31 มนีาคม-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  



 

+สภาพอากาศเป็นเพยีงการพยากรณ์ อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ควรเช็คในใบนดัหมายอกีคร ัง้+ 
** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ / Infant เด็กอายุตํา่กวา่ 2 ปี ราคา 7,900  บาท** 

 ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกดท์า่นละ1,500 บาท/ทรปิ** 
 

วนัแรก      กรงุเทพ    สนามบนิดอนเมอืง – สนามบนินารติะ ประเทศญีปุ่่ น 

07.30 น. พรอ้มกนัที่ สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง  ชัน้ 3 อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคานเ์ตอร ์สาย

การบนิ AIR ASIA Xเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกในการ

เชค็อนิ 

สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครือ่ง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ทีน่ั่ง จัดทีน่ั่งแบบ 3-3-3  

(น้ําหนักกระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซือ้น้ําหนักเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้่าย) 

บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

 

10.45น. เหริฟ้าสูเ่มอืงนารติะ ประเทศญีปุ่่ น โดยเทีย่วบนิที ่XJ606 

19.40 น.   ถงึเมอืงนารติะประเทศญีปุ่่ นหลงัจากผ่านขัน้ตอนศลุกากรแลว้นําทา่นเดนิทางสูท่ีพ่ัก (เวลาทีญ่ ีปุ่่ น 

เร็วกวา่เมอืงไทย 2 ช ัว่โมง กรุณาปรับนาฬกิาของทา่นเพือ่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***

สําคญัมาก !! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นญุาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้

ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั*** 

คํา่         อสิระรบัประทานอาหารคํา่ตามอธัยาศยั   

ทีพ่กั  NARITAHEDISTAR HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

วนัทีส่อง เมอืงนารติะ – เมอืงยามานาช ิ- ภเูขาไฟฟจู-ิ พธิชีงชาญีปุ่่ น - เมอืงโตเกยีว –ชอ้ปป้ิงชนิจกู ุ

- ชอ้ปป้ิงยา่นโอไดบะ – ไดเวอรซ์ติ ี ้- เมอืงสคึบุะ  

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (1) 

 เดนิทางสูเ่มอืงยามานาช ินําทา่นเดนิทางสู ่ ภเูขาไฟฟจู ิ(Mount Fuji)(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 

3.30ชัว่โมง)ทีม่คีวามสงูเหนือจากระดบัน้ําทะเล 3,776 เมตร ภเูขาทีม่ชีือ่เสยีงเป็นทีรู่จ้ักไปทัว่โลกใน

เรือ่งความสวยงามทีธ่รรมชาตไิดม้อบมาใหอ้ย่างลงตวั และยังถอืว่าเป็นสญัลกัษณ์หนึง่ของประเทศ

ญีปุ่่ น ทัง้ยังเป็นจุดมุ่งหมายของนักทอ่งเทีย่วตา่งชาตทิีม่าเยอืนญีปุ่่ นตลอดทกุฤดกูาล นําทา่นขึน้สู่

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 2563BUS1 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  



 
ช ัน้ที ่5 ของภเูขาไฟฟจู ิ(ขอสงวนสทิธิไ์มข่ ึน้ ในกรณีทีอ่ากาศไมเ่อือ้อํานวย หรอื ทางขึน้ปิด ) 

ทีท่กุทา่นจะไดเ้ห็นถงึความสวยงามของตวัภเูขาและววิโดยรอบของภเูขาไฟฟจู ิใหท้กุทา่นได ้

ถา่ยภาพความประทบัใจเก็บไว ้และเลอืกซือ้สนิคา้ของทีร่ะลกึซึง่เป็นสญัลกัษณ์รูปภเูขาไฟฟจูใิน

หลากหลายบรรยากาศไดอ้กีดว้ย อสิระใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัการถา่ยรูปและซือ้ของทีร่ะลกึตาม

อัธยาศยั จากนัน้สมัผัสวัฒนธรรมดัง้เดมิของชาวญีปุ่่ นน่ันก็คอื การเรยีนพธิชีงชาญีปุ่่ น  (Sado)  

(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ20 นาทีจากรา้นอาหาร )โดยการชงชาตามแบบญีปุ่่ นนัน้มขีัน้ตอนมากมาย

เริม่ตัง้แตก่ารชงชาการรับชาและการดืม่ชาทกุขัน้ตอนนัน้ลว้นมพีธิรีายละเอยีดทีบ่รรจงและสวยงาม

เป็นอย่างมากพธิชีงชานี้ไม่ใชแ่คร่ับชมอย่างเดยีวยังเปิดโอกาสใหท้า่นไดม้สีว่นร่วมในพธิกีารชงชานี้

อกีดว้ยและจากนัน้ใหท้า่นไดอ้สิระเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึตามอัธยาศยั 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (2) 

ไดเ้วลาอันสมควรนําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงโตเกยีว นําทา่นชอ้ปป้ิง ยา่นชอ้ปป้ิงชนิจกุุ ใหท้า่นอสิระ

และเพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมาย ทัง้ เครือ่งใช ้ไฟฟ้า กลอ้งถา่ยรูปดจิติอล นาฬกิา 

เครือ่งเลน่เกมส ์หรอืสนิคา้ทีจ่ะเอาใจคณุผูห้ญงิดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้ แบรนดเ์นม เสือ้ผา้

แฟชัน่สาํหรับวัยรุ่น เครือ่งสาํอางยีห่อ้ดงัของญีปุ่่ นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO 

และอืน่ๆอกีมากมาย  จากนัน้ เดนิทางชอ้ปป้ิงตอ่ ณ ยา่นโอไดบะ (Odaiba)(ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2ชัว่โมง )โอไดบะ คอืเกาะทีส่รา้งข ึน้ไวเ้ป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงและแหลง่บันเทงิตา่งๆ ในอ่าว

โตเกยีวไดร้ับการปรับปรุงใหม้ชีือ่เสยีงและเป็นทีน่ยิมในชว่งหลงัของปี  1990 นอกจากมี

สถาปัตยกรรมทีส่วยงามตัง้อยู่มากมายแลว้แตก่็ยังคงความเป็นธรรมชาตไิวด้ว้ยความอุดมสมบูรณ์ของ

พืน้ทีส่เีขยีวไดเวอรซ์ติ ีโ้ตเกยีวพลาซา่  (Diver City Tokyo Plaza)เป็นหา้งดงัอกีหา้งหนึง่ทีอ่ยู่

บนเกาะโอไดบะจุดเดน่ของหา้งนี้ก็คอืหุน่ยนตก์นัด ัม้ขนาดเทา่ของจรงิซึง่มขีนาดใหญ่มากในบรเิวณ

หา้งก็จะมรีา้นคา้สาํหรับคอกนัดัม้อย่างเชน่ กนัด ัม้คาเฟ่  (Gundam Cafe) และถา้อยากเขา้ไปดู

นทิรรศกาลกนัดัม้ก็ตอ้งไปที่ กนัด ัม้ฟรอนท์ (Gundam Front) ซึง่อยู่ในบรเิวณหา้งไดรเวอรซ์ติีนํ้า

ทา่นสูเ่มอืงอบิาราก ิเพือ่เขา้สูท่ีพ่ัก(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ1.20ชัว่โมง) 

คํา่         อสิระรบัประทานอาหารคํา่ตามอธัยาศยั   

ทีพ่กั OKURA FRONTIER HOTEL TSUKUBA EPOCHAL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั   

วนัทีส่าม เมอืงสคึบุะ - เมอืงฟคุชุมิะ - หนา้ผาโทโนะเฮทสรึ ิ– สถานรีถไฟยูโนคาม ิออนเซน - หมูบ่า้น

โออจุจิคู ุ- แชนํ่า้แรอ่อนเซน 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

 นําทา่นเดนิทางสู่ เมอืงฟคุชุมิะ (Fukushima)เมอืงทีม่ขีนาดใหญ่เป็นอันดบั  3 ของประเทศญีปุ่่ น

ตัง้อยู่ทีภ่มูภิาคโทโฮคแุวดลอ้มไปดว้ยธรรมชาตอิันสวยงามมากมายไม่ว่าจะเป็นภเูขาทะเลสาบ

สถานทีช่มซากรุะและใบไมเ้ปลีย่นส(ีใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.40 ชัว่โมง) 

เทีย่ง บรกิาร รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 

เดนิทางสู ่โทโนะเฮทสรึ ิ(Tonohetsuri) หรอืหนา้ผาลา้นปีเป็นความสวยงามทีธ่รรมชาตสิรา้งขึน้

โดยหนา้ผารมิแม่น้ําโอคาวะนี้ถกูกดัเซาะโดยน้ําทีไ่หลผ่านกว่าจะสกึกร่อนเป็นเวลานานเป็นลา้นปีจน

กลายมาเป็นววิทวิทศันท์ีส่วยงามชือ่ โทโนะเฮทสรึเิป็นภาษาถิน่ของไอสแึปลวา่หนา้ผา และดว้ย

รูปร่างหนา้ตาของหนา้ผาชนัๆทีด่คูลา้ยกบัเจดยีจ์งึเป็นทีม่าของชือ่โทโนะเฮทสรึ ิหรอืหนา้ผารูปเจดยี์



 
เดนิทางสู ่เมอืงยูโนะคามอิอนเซนเป็นเมอืงตากอากาศออนเซนเล็กๆทีม่ชีือ่เสยีงของจังหวัดฟกูชุมิะ

ทีเ่ดนิทางไดค้อ่นขา้งสะดวกเพราะอยู่ตดิกบั สถานรีถไฟยูโนคาม ิออนเซน YunokamiOnsen 

Station(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 10 นาที)โดยเป็นสถานีรถไฟเพยีงแห่งเดยีวของญีปุ่่ นทีม่อีาคาร

สถานีทําจากหลงัคาแบบญีปุ่่ นโบราณ!!!ไฮไลทอ์สิระใหท้า่นเพลดิเพลนิกบัการแชเ่ทา้ผ่อนคลายตาม

อัธยาศยั ณ จุดออนเซนเทา้ทีส่ถานีแห่งนี้ จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่ หมูบ่า้นโออจุ ิจคูุ

(OuchiJuku)(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 15 นาท)ีบา้นโบราณทีอ่ดตีเคยเป็นเมอืงสาํคญัในยุคเอโดะ

ถกูสรา้งเมือ่หลายรอ้ยปีกอ่นเป็นบา้นชาวนาญีปุ่่ นโบราณทีมุ่งหลงัคาทรงหญา้คาหนาๆเรยีงรายกนั

สองฝ่ังกนิระยะทางประมาณ500 เมตรโดยรวมมบีา้นโบราณประมาณ40 – 50 หลงัในอดตีสมัยเอโดะ 

การคมนาคมยังไม่สะดวกสบายหมู่บา้นแห่งนี้เป็นเสมอืนแหลง่ทีพ่ักตัง้ขนาบขา้งถนนหลกัทีม่ชีือ่ว่า

ถนนชโิมสเึคะถนนเสน้นี้เคยเป็นเสน้ทางหลกัในการคมนาคมและการคา้เมือ่พ.ศ.2524 หมู่บา้นโออุจจิู

คไุดร้ับการขึน้ทะเบยีนเป็นเขตอนุรักษ์ส ิง่ปลกูสรา้งอันทรงคณุคา่ของชาตซิ ึง่ในปัจจุบันหมู่บา้นโบราณ

หลายหลงัในโออุจจิูคไุดร้ับการบูรณะใหม่จนกลายเป็นรา้นขายของทีร่ะลกึรา้นคา้ขายสนิคา้พืน้เมอืง

รา้นอาหารและทีพ่ักแบบญีปุ่่ นเพือ่ดงึดดูนักทอ่งเทีย่วปัจจุบันมนัีกทอ่งมาเยีย่มชมหมู่บา้นนี้กว่า  1.2 

ลา้นคนตอ่ปี  

คํา่         อสิระรบัประทานอาหารคํา่ตามอธัยาศยั  

ทีพ่กั  MUKAITAKI RYOKAN FUKUSHIMA หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

จากน ัน้ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการแชนํ่า้แรอ่อนเซ็นธรรมชาต ิ เชือ่วา่ถา้ไดแ้ชนํ่า้แรแ่ลว้ จะ

ทําใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขี ึน้ 

วนัทีส่ ี ่ เมอืงฟคุชุมิะ – ทะเลสาบอนิะวะชโิระ – ปราสาทสรึงุะ  – เมอืงนารติะ - ชอ้ปป้ิงออิอนมอลล ์- 

สนามบนินารติะ 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

 นําทา่นเดนิทางสู ่ ทะเลสาบอนิะวะชโิระ (Inawashiro Lake)(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 

ชัว่โมง)เป็นทะเลสาบใหญ่เป็นอันดบั 4 ของประเทศญีปุ่่ น เกดิข ึน้จากการระเบดิของภเูขาไฟ มแีร่ธาตุ

กรดเจอืปนอยู่ จงึไม่มสี ิง่ชวิติใดๆ อาศยัอยู่ใตน้ํ้าได ้น้ําในทะเลสาบแห่งนี้จงึมคีวามใสจนไดร้ับฉายา

ว่า ทะเลสาบแหง่กระจกสวรรค ์หรอื เทนเคยีวโค (Tenkyoko)ในชว่งเดอืนพฤศจกิายนถงึเดอืน

เมษายน จะมบีรรดาฝูงหงสอ์พยพมาอาศยักนัอยูมากมายจากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงไอสุ (Aizu) 



 
เป็นเมอืงทีเ่ต็มไปดว้ยวัฒนธรรมซามูไร ไม่ว่าจะเป็นปราสาทหรอืตวัเมอืงทีย่ังคงสมัผัสไดถ้งึกลิน่อาย

ของยุคสมัยโบราณ นอกจากนี้ไอสยุังมมีนตเ์สน่หเ์รือ่งของออนเซ็น อกีดว้ย นําทา่นสู ่ปราสาทสรึงุะ 

(Tsuruga Castle)หรอื ปราสาทนกกระเรยีน (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 40 นาที)เป็นเพยีงแห่ง

เดยีวทีย่ังคงเอกลกัษณ์ดัง้เดมิของญีปุ่่ นไว ้ปราสาทหลงัคาสเีเดงอันเป็นสญัลกัษณ์แห่งเมอืงไอสวุา

คามัทซ ึตัง้อยู่ไม่ไกลจากสถานีรถไฟไอสวุาคามัทซ ึเดมิมชีือ่ว่า ปราสาทคโุระคะวะ Kurokawa 

Castleสรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1384 โดยตระกลูอะชนิะ แตเ่กดิแผ่นดนิไหวในปี ค.ศ. 1611 ทําใหป้ราสาท

เสยีหายหนักและไดม้กีารบูรณะและปรับจากปราสาท 7 ชัน้ เหลอืเพยีง 5 ชัน้เทา่นัน้ HILIGHT!!!

ปราสาทแห่งนี้ ถอืเป็นอนุสรณ์สถานทีย่ังทิง้ร่องรอยของเหลา่นักรบซามูไรกลุม่สดุทา้ยในญีปุ่่ น ทีไ่ด ้

เลอืกปลดิชพีตวัเองลง ณ สถานทีน่ี้ 

เทีย่ง อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

จากนัน้เดนิทางสู ่ เมอืงนารติะ นําทา่น ชอ้ปป้ิงที่ออิอน มอลล ์( Aeon Narita Mall)(ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง)มีหา้งสรรพสนิคา้ทีน่ยิมในหมู่นักทอ่งเทีย่วชาวตา่งชาต ิเนื่องจากตัง้อยู่

ใกลก้บัสนามบนินานาชาตนิารติะ ภายในตกแตง่ในรูปแบบทีท่นัสมัยสไตลญ์ีปุ่่ น มรีา้นคา้ที่

หลากหลายมากกว่า 150 รา้นจําหน่ายสนิคา้แฟชัน่ อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบา้น นอกจากนี้

ยังมรีา้นเสือ้ผา้แฟชัน่มากมาย เชน่ MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, Capcom games arcade 

และซปุเปอรม์ารเ์กตขนาดใหญ่ เป็นตน้ 

ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินารติะ 

คํา่         อสิระรบัประทานอาหารคํา่ตามอธัยาศยั  

20.55 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยีเอ็กซเ์ทีย่วบนิทีX่J607 

**บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง** 

วนัทีห่า้ สนามบนิ ดอนเมอืง 

01.35 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืงกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

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

สําหรบัลกูคา้ทา่นทีไ่มเ่อาต ัว๋เครือ่งบนิ  หกัคา่ต ัว๋ออก 6,000 บาท จากราคาทวัร ์

 
 

*ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ รบกวนจองเป็นสายการบนิแอรเ์อเซยีเทา่น ัน้* 

** ท ัง้นีห้ากสายการบนิไฟลท์อนิเตอรเ์กดิเทีย่วบนิลา่ชา้ ทางบรษิทัจะรบัผดิชอบชดเชยคา่เสยีหายเฉพาะ

สายการบนิภายในประเทศทีเ่ป็นสายการบนิเครอืเดยีวกนักบัไฟลท์อนิเตอร ์และรบกวนแจง้พนกังานขาย
ลว่งหนา้กอ่นทําการซือ้ต ัว๋ภายในประเทศทกุคร ัง้  เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง** 

 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ , 

การเมอืง , สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  การบรกิารของรถบสันําเทีย่วญีปุ่่ น ตาม

กฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบั

จะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ๆเป็นหลกั จงึขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 ค่าต๋ัวเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึค่าภาษีสนามบนิ และค่าภาษีน้ํามัน  

 ค่ารถโคช้ปรับอากาศ  

 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 ค่าธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   

 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  



 
 ค่าเบีย้ประกันอุบัตเิหตุในการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกันทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 ภาษีมลูค่าเพิม่7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× ค่าใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครือ่งดืม่ ค่าซกัรดี ค่ามนิบิารใ์น

หอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× ค่าธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนือ่งจากทางญีปุ่่ นไดป้ระกาศ

ยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทยสําหรับผูท้ีป่ระสงคพํ์านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่เกนิ 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศใหย้ืน่วซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจา่ยเพิม่ 2,000 บาท สําหรับการยืน่

รอ้งขอวซีา่ 

× ค่าธรรมเนยีมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่น้ํีาหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆกําหนดหรอืสัมภาระใหญเ่กนิขนาด

มาตรฐาน 

× ค่าภาษีน้ํามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกต๋ัวเครือ่งบนิไปแลว้ 

× ค่ามัคคุเทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอํ์านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 
 

เดนิทางขึน้ตํา่ 34 ทา่น หากตํา่กว่ากําหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีีจ่ะชาํระ

คา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไปในวันอืน่ ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบ

ลว่งหนา้  
 

เง ือ่นไขการจอง และ การชําระเงนิ: 

 มดัจําทา่นละ 1 5,000 บาท  ภายหลงัจากทีท่า่นสง่เอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลกูคา้ทําการจองกอ่นวัน

เดนิทางภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทวัรเ์ต็มจํานวน  

 สว่นทีเ่หลอื ชาํระกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน 

 หากไม่ชาํระมัดจําตามทีก่ําหนด ขออนุญาตตดัทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู่ 

 หากชาํระไม่ครบตามจํานวน บรษัิทฯถอืว่าทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไม่มเีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นชาํระเงนิไม่ว่าจะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืว่าทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆ

ทีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

 หากชําระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สาํเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุ ือ่พนกังานขายมาทาง

อเีมล ์

 สง่รายชือ่สาํรองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง ( Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้ม

ยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด , วนัทีใ่ด , ไปกบัใครบา้ง , เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่

สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนั

เกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิ

ท ัง้ส ิน้ 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึน้ไปและเหลอืหนา้กระดาษอย่าง

ตํา่ 2 หนา้หากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 

เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนั ไดเ้งนิคนืท ัง้หมด 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 29-15 วนั ไดเ้งนิคนื 70 เปอรเ์ซ็นของคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 ยกเลกิหลงั 14 วนั ไมไ่ดค้า่ทวัรค์นื  

 กรุป๊ท ีเ่ดนิทางชว่งวนัหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการนัตมีดัจํากบัสายการบนิ หรอืกรุป๊ท ีม่กีารการนัตคีา่มดัจํา

ทีพ่กัโดยตรง หรอืโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึ



 
เท ีย่วบนิ พเิศษเชน่ EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสทิธิ ์ไมม่กีารคนืเงนิทกุกรณี ท ัง้

มดัจํา หรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมด เนือ่งจากคา่ต ัว๋เป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนิน ัน้ๆ 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพํานกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 
วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้
เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1. ต๋ัวเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2. สิง่ทีย่นืยันว่าทา่นสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด 
บัตรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู่ และหมายเลขตดิต่อในระหว่างทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4. กําหนดการเดนิทางระหว่างทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ ไม่ตํ่ากว่า 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระทําในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไม่เป็นสิง่ทีขั่ดต่อกฎหมายและเขา้ขา่ยคุณสมบัตกิารพํานักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไม่เกนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่ม่มปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และ
ไม่เขา้ขา่ยคุณสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 
 

หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นทําการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจ

ตรงกนัระหวา่งทา่นลูกคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บค่าน้ํามันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเนือ่งจากสาเหตุต่างๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ,การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุด
งาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนําสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น , เกดิจากการ
โจรกรรม และ อุบัตเิหตุจากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข
ขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด  

7. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมทีพั่กใน
ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พักโดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอด
บหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นีข้ ึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และ
ไม่สามารถรับประกันได ้

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการ
เดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้่วงหนา้ได ้ 

10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหคํ้าสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากับเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้า่ยต่างๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่ ้
เดนิทางไม่ผา่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของ
ทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อันเนือ่งมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง 
เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีงTRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ ขอสงวนสทิธใิน
การจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู่ และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่ค่าใชจ้า่ยเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลา
ในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา 
ซึง่อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน้ําดืม่ทา่นวันละ1ขวด ต่อคนต่อวันเริม่ในวันที2่ ของการเดนิทาง ถงึวันที3่ ของการเดนิทาง รวมจํานวน 2 ขวด 



 
15. การบรกิารของรถบัสนําเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ10ชัว่โมง ในวันนัน้ๆ มอิาจ

เพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวัน
เดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

ใบจองทวัร ์/ BOOKING FORM 

รายการทวัร.์.................................................................................วันเดนิทาง........................................ 

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

จํานวนผูเ้ดนิทางทัง้หมด.................คน   (ผูใ้หญ่................ทา่น / เด็กอายุตํา่กว่า 12 ปี..............ทา่น)  

จํานวนหอ้งพักทีใ่ชท้ัง้หมด.............หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 

 

รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชือ่ไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 

หมายเหต ุกรุณ าแจง้ความประสงคอ์ืน่ตามทีท่า่นตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร  ไม่ทานเนื้อวัว  ไม่ทานเนื้อหมู  ไม่ทานสตัวปี์ก  ทานมังสาวริัต 

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

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

 
 

ขา้พเจา้รบัทราบเงือ่นไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 

 
 

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

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

ลําดบั ชือ่-นามสกลุ (ภาษาไทย) ชือ่-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ(ว/ด/ป) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    
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10    


