
 

 

รหัสทัวร TTN1902632 
ทัวรญี่ปุ�น โตเกียว ฟูจิ ฟุกุชิมา ซปุตาร โลกสวย ดวยมือเรา  
5 วัน 3 คืน [XJ] 
เยือนหมูบานโบราณ สมัยเอโดะ หมูบานโออุจ ิจุคุ 
อัศจรรยความงดงามของธรรมชาติ ณ หนาผาโทโน เฮทสึริ 
ฟรี แชออนเซนเทา หนาสถานีรถไฟ ยูโนะคามิ ออนเซน 
เลนสกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น พรอมชมวิวภูเขาไฟฟูจ ิเปนฉากหลัง 
นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัดอาซากุสะ แวะถายรูปกับโตเกียวสกายทรี 
ขอพรพระพุทธรูปอุชิค ุพระพุทธรูปที่ใหญที่สุดในญี่ปุ�น 
ชื่นชม ณ สวนดอกไมสไตลญี่ปุ�น ไคระคุเอน 
ชอปปم�งจุใจ โอไดบะ และชินจูก ุ

 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันแรก      กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง  
20.30 น. พรอมกันที ่สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ 

เคานเตอร สายการบิน AIR ASIA X เจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ 
และอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน 

23.45 น. เหิรฟ�าสู เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ�น โดยเที่ยวบินที่ XJ600 
สายการบิน AIR ASIA X ใชเครื่อง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ที่น่ัง 
จัดที่น่ังแบบ 3-3-3  (น้ําหนักกระเป�า 20 กก./ทาน หากตองการซือ้น้ําหนักเพ่ิม 
ตองเสียคาใชจาย)  
บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง 

 

วันที่สอง สนามบินนาริตะ – เมืองฟุคุชิมะ – หนาผาโทโนะเฮทสึริ - ออนเซนเทา ณ สถานี
รถไฟยูโนคามิ ออนเซ็น - หมูบานโออุจ ิจูคุ  

  
08.00 น. เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญีปุ่�น นําทานผานขั้นตอนการตรวจคนเขา

เมืองและศุลกากร เรียบรอยแลว (เวลาที่ญี่ปุ�น เร็วกวาเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณา
ปรับนาฬิกาของทานเพ่ือความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***สําคัญมาก!! 
ประเทศญี่ปุ�นไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขา

ประเทศ หากฝ�าฝนมีโทษปรับและจับ 
 นําทานเดินทางสู เมืองฟุคุชิมะ (Fukushima) เมืองที่มีขนาดใหญเปนอันดับ 3 
ของประเทศญี่ปุ�น ตัง้อยูที่ภูมิภาคโทโฮค ุแวดลอมไปดวยธรรมชาติอันสวยงาม



 

 

มากมาย ไมวาจะเปนภูเขา ทะเลสาบ สถานที่ชมซากุระ และใบไมเปลี่ยนส ี(ใช
เวลาเดินทางจากสนามบินประมาณ 3.40 ชั่วโมง)  

เท่ียง บริการรบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)  
เดินทางสู โทโนะเฮทสึริ (Tonohetsuri) หรือ หนาผาลานป เปนความสวยงามที่
ธรรมชาติสรางขึ้น โดยหนาผาริมแมน้ําโอคาวะน้ี ถูกกัดเซาะโดยน้ําที่ไหลผาน กวา
จะสึกกรอนเปนเวลานานเปนลานป จนกลายมาเปนวิวทิวทัศนที่สวยงาม ช่ือ โท
โนะเฮทสึร ิเปนภาษาถิ่นของไอสึ แปลวา หนาผา และดวยรูปรางหนาตาของหนา
ผาชันๆ ที่ดูคลายกับเจดีย จึงเปนที่มาของชื่อโทโนะเฮทสึริ หรือ หนาผารูปเจดีย 
เดินทางสู เมืองยูโนะคามิ ออนเซน เปนเมืองตากอากาศออนเซนเล็กๆ ท่ีมีช่ือเสียง
ของจังหวัดฟูกุชิมะ ที่เดินทางไดคอนขางสะดวกเพราะอยูติดกบั สถานีรถไฟยูโนคา
มิ ออนเซ็น Yunokami Onsen Station (ใชเวลาเดินทางประมาณ 10 นาท)ี 
โดยเปนสถานีรถไฟเพียงแหงเดียวของญี่ปุ�นที่มีอาคารสถานีทําจากหลังคาแบบ
ญี่ปุ�นโบราณ !!!ไฮไลท อิสระใหทานเพลิดเพลินกับการแชเทาผอนคลายตาม
อัธยาศัย ณ จุดออนเซนเทาที่สถานีแหงน้ี จากนั้นนําทานเดินทางสู หมูบานโออุจิ จู
คุ (Ouchi Juku) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 10 นาท)ี  บานโบราณที่อดีตเคยเปน
เมืองสําคัญในยุคเอโดะถูกสรางเม่ือหลายรอยปกอน เปนบานชาวนาญี่ปุ�นโบราณที่
มุงหลังคาทรงหญาคาหนาๆ เรียงรายกันสองฝم�งกินระยะทางประมาณ 500 เมตร 
โดยรวมมีบานโบราณประมาณ 40 – 50 หลัง ในอดีตสมัยเอโดะ การคมนาคมยัง
ไมสะดวกสบาย หมูบานแหงน้ีเปนเสมือนแหลงที่พัก ตั้งขนาบขางถนนหลักที่มีชื่อ
วาถนนชิโมสึเคะ ถนนเสนน้ีเคยเปนเสนทางหลักในการคมนาคมและการคา เม่ือ 
พ.ศ.2524 หมูบานโออุจิจูคุไดรับการขึ้นทะเบียนเปนเขตอนุรักษสิ่งปลูกสรางอัน
ทรงคุณคาของชาต ิซึ่งในปจจุบันหมูบานโบราณหลายหลังในโออุจ ิจูคุไดรบัการ
บูรณะใหม จนกลายเปนรานขายของที่ระลึก รานคาขายสินคาพ้ืนเมือง รานอาหาร
และที่พักแบบญี่ปุ�นเพ่ือดึงดูดนักทองเท่ียว ปจจุบันมีนักทองมาเยี่ยมชมหมูบานน้ี
กวา 1.2 ลานคนตอป   

คํ่า         อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
ที่พัก  MUKAITAKI RYOKAN FUKUSHIMA หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน   

จากน้ันใหทานไดผอนคลายกับการ แชน้ําแรออนเซ็นธรรมชาติ เช่ือวาถาไดแช
น้ําแรแลว จะทําใหผิวพรรณสวยงามและชวยใหระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น 
 
 

 



 

 

วันที่สาม เมืองฟุคุชิมะ – เมืองอิบารากิ– สวนไคราคุ - พระใหญอุชิคุ - วัดอาซากุสะ - 
โตเกียวสกายทรี (จุดถายรูป)  - เมืองยามานาชิ - ออนเซ็น + ขาปู 

เชา      รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (2) 

นําทานเดินทางสูเมืองอิบารากิ (Ibaraki) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3.30 
ชั่วโมง)  เมืองริมทะเล ที่เต็มไปดวยสถานที่ทองเท่ียวธรรมชาติและวัฒนธรรม นํา
ทานเดินทางสู สวนไคราคุ (Kairakuen) ติดอันดับ 1 ใน 3 ของสวนที่สวยที่สุดใน
ญี่ปุ�น พรอมกับเคนโระคุเอนที่คานาซาวะ และ โคราคุเอนท่ีโอคายามะ เปดใหเปน
สถานที่พักผอนหยอนใจสําหรับประชาชนในป 1842 โดยเจาครองแควนลําดับที ่
9 ในนามตระกูลมิโตะ นามวา นาริอาคิ โทคุกาวะ สวนไคราคุเอนไดปลูกตนดอก
พลัม 3000 ตน 100 สายพันธุ ซึ่งเปนสิ่งที่สื่อถึงการมาเยือนของฤดูใบไมผล ิ
และชวงปลายเดือนกุมภาพันธ – มีนาคม ชมเทศกาลดอกพลัม พรอมตอดวยดอก
ซากุระและดอกอาซเลีย สําหรับฤดูใบไมผลิจะเปนพุมบุชโคลเวอร สวนตนฤดู
หนาวก็จะพบกับดอกซากุระที่ผลิบานใน 2 ฤดู (นิคิซาคิซากุระ) ภายในสวนมี
ดอกไมสวยงามที่ผลัดกันเปลี่ยนตามฤดกูาลใหรับชม (ดอกไมแตละชนิดจะ
หมุนเวียนผลัดกันบานไปตามฤดูกาล ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาพอากาศ) นําทานนมัสการ 
พระใหญอุชิค ุไดบุสสึ (Ushiku Daibutsu) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)  
เปนพระพุทธรูปปางยนืที่สูงที่สุดของประเทศญี่ปุ�น และเคยเปนรูปปم�นที่สูงที่สุดใน
โลกที่ถูกบันทกึไวโดยหนังสือบันทึกสถิติโลกกินเนสบุค (Guinness Book of 
world records) เมื่อป ค.ศ. 1995 ดวย จากความสูงถึง 120 เมตร ทําให
สามารถมองเห็นไดตั้งแตใจกลางเมืองโตเกียวเลยทีเดียว สามารถเขาไปยังบริเวณ
ภายในรูปปم�นและขึ้นไปยังจุดที่เปนหอสังเกตการณในระดบัความสูงที ่85 เมตร 
ซึ่งจะอยูตรงสวนของหนาอกพระพุทธรูป เปนจุดที่สามารถมองเห็น วิวในมุมดาน
กวางได ทั้งหมด บนชัน้น้ีจะมีกระจกที่เปนชองหนาตางอยูดวยกัน 4 ดาน และ
มองเห็นภูเขาไฟฟูจิไดจากตรงน้ีอีกดวย (ราคาไมรวมคาเขาพระพุทธรูปดานใน)  

 เท่ียง อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
นําทานเดินทางสูเมือง เมืองโตเกียว นําทานนมัสการเจาแมกวนอิมทองคํา ณ วัด
อาซากุสะ (Asakusa Temple) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)  วัดที่ไดชื่อ



 

 

วาเปนวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ ์และไดรับความเคารพนับถือมากที่สุดแหงหน่ึงใน
กรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองคเจาแมกวนอิมทองคําที่ศักดิ์สิทธิ ์ขนาด 5.5 
เซนติเมตร ซึ่งมักจะมีผูคนมากราบไหวขอพรเพ่ือความเปนสิริมงคลตลอดทั้งป 
ประกอบกับภายในวดัยังเปนที่ต้ังของโคมไฟยักษที่มีขนาดใหญที่สุดในโลกดวย
ความสูง 4.5 เมตร ซึ่งแขวนหอยอยู ณ ประตูทางเขาท่ีอยูดานหนาสุดของวัด ที่มี
ชื่อวา “ประตูฟ�าคํารณ” และถนนจากประตูเขาสูตัววิหารที่ประดษิฐานเจาแมกวนอิ
มทองคํา มีช่ือวา ถนนนากามิเซะ ซึ่งเปนที่ตั้งของรานคาขายของที่ระลึกพื้นเมือง
ตางๆ มากมาย อาทิ ขนมนานาชนิด ของเลน รองเทา พวงกุญแจที่ระลึก ฯลฯ ให
ทุกทานไดเลือกซื้อเปนของฝากของที่ระลึกอิสระ และทานสามารถเดินไปถายรปูคู
กับหอคอยท่ีสูงที่สุดในโลก แลนดมารกแหงใหมของกรุงโตเกียว ณ ริมแมน้ําสุมดิะ 
หอคอยโตเกียวสกาย ทรี (Tokyo Sky tree) (ไมรวมคาขึ้นหอคอย) หอสง
สัญญาณโทรคมนาคมท่ีสูงที่สุดในโลก เปดใหบริการเม่ือวันที ่22 พฤษภาคม 
2555 โดยหอน้ีมีความสูง 634 เมตร สามารถทําลายสถิติความสูงของหอ
กวางตุง ในมณฑลกวางโจว ซึ่งมีความสูง 600 เมตร และหอซีเอ็น ทาวเวอร ใน
นครโทรอนโต ของแคนาดา มีความสูง 553 เมตร ทิวทัศนของ หอคอยโตเกียว
สกายทรี ท่ีบรรจุเทคโนโลยีแนวหนาสุดสามารถมองเห็นไดจากละแวกวัดอาซะกุซา
ที่เต็มไปดวยกลิ่นอายแบบเมืองเกาของเอะโดะไป  จากน้ันนําทานเดินทางสูเมือง
ยามานาชิ (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.40 ชั่วโมง)   

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร ของโรงแรม (3) พิเศษ!! อ่ิมอรอยกับ บุฟเฟ�ต
ขาปู  

พักที ่ FUJI SUN RESORT HOTEL หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน   
จากน้ันใหทานไดผอนคลายกับการ แชน้ําแรออนเซ็นธรรมชาติ เช่ือวาถาไดแช
น้ําแรแลว จะทําใหผิวพรรณสวยงามและชวยใหระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น 
 

วันที่สี ่ ฟูจิเท็น สกีรีสอรท - วิวภูเขาไฟฟูจิ (บริเวณลานสกี) – พิธีชงชาญี่ปุ�น - โตเกียว – 
ชอปปم�งชินจูกุ - ชอปปم�งโอไดบะ + ไดเวอรซิตี ้

เชา      รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (4) 



 

 

นําทานสัมผัสประสบการณความสนุกสนานท่ี ฟูจิเท็น สกีรีสอรท (Fujiten Ski)  
ลานสกีและท่ีพักที่ต้ังอยูบริเวณภูเขาไฟฟูจิ ทานจะไดสัมผัสกับหิมะ อิสระใหทาน
เพลิดเพลินกับการลื่นไถลดวยสกี เลือกสนุกกบัสโนวบอรด หรือต่ืนเตนไปกบัการ
น่ังรถเลื่อนหิมะ ณ ลานสกีแหงน้ี ทานสามารถดื่มด่ํากบัทัศนียภาพที่ถูกปกคลุม
ดวยหิมะท่ีดูแลวสะอาดตาอยางยิ่ง และในวันที่ทองฟ�าแจมใส ทานจะพบกับวิว 
ภูเขาไฟฟูจิ (Mount Fuji) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)  สัญลักษณหน่ึง
ของประเทศญี่ปุ�น ท่ีมีช่ือเสียงเปนที่รูจักไปทัว่โลกในเร่ืองความสวยงามท่ีธรรมชาติ
ไดมอบมาใหอยางลงตัว และยังถือวาเปนจุดมุงหมายของนักทองเท่ียวตางชาติ
ที่มาเยือนญี่ปุ�นตลอดทุกฤดูกาล  (ราคาทัวรไมรวมคาเชาอุปกรณและชุดสําหรับ
เลนกิจกรรมตางๆ) 
**หมายเหตุ : ในชวงตนฤดูกาลหากสภาพอากาศไมเอ้ืออํานวยในการเลนสกี เชน 
หิมะยังไมหนาพอที่จะเลนสกีไดน้ัน ปรับโปรแกรมเปนขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 แทน 
ทั้งน้ีทั้งน้ัน การขึ้นภูเขาไฟฟูจิ อาจไมสามารถขึ้นถึงชั้น 5 ได เน่ืองจากปจจัยดาน
สภาพอากาศ สงวนสิทธิ์ไมขึ้นภูเขาไฟและปรับรายการทองเที่ยว ตามความ
เหมาะสมแทน 
จากน้ันสัมผัสวัฒนธรรมด้ังเดิมของชาวญี่ปุ�น น่ันก็คือ การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ�น 
(Sado) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 30 นาท)ี   โดยการชงชาตามแบบญี่ปุ�นน้ัน มี
ขั้นตอนมากมาย เร่ิมต้ังแตการชงชา การรับชา และการดื่มชา ทุกขั้นตอนน้ันลวนมี
พิธี รายละเอียดที่บรรจงและสวยงามเปนอยางมาก พิธีชงชาน้ี ไมใชแครับชมอยาง
เดียว ยังเปดโอกาสใหทานไดมีสวนรวมในพิธีการชงชาน้ีอีกดวย และจากน้ันให
ทานไดอิสระเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย  

เท่ียง อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
นําทานเดินทางกลับสู เมืองโตเกียว นําทานชอปปم�ง ยานชอปปم�งชินจกุุ (Shinjuku) 
(ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) ใหทานอิสระและเพลิดเพลินกับการชอปปم�ง
สินคามากมายทั้งเครื่องใช ไฟฟ�า กลองถายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครือ่งเลนเกมส 
หรือสินคาที่จะเอาใจคุณผูหญิงดวย กระเป�า รองเทา เสื้อผา แบรนดเนม เสื้อผา
แฟชั่นสําหรับวัยรุน เครื่องสําอางยี่หอดังของญี่ปุ�นไมวาจะเปน KOSE, 
KANEBO, SK II, SHISEDO และอ่ืนๆ ชอปปم�ง ยานโอไดบะ (Odaiba) (ใช
เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)  คือเกาะที่สรางขึ้นไวเปนแหลงชอปปم�ง และ
แหลงบันเทิงตางๆ ในอาวโตเกียว ไดรบัการปรับปรงุใหมีช่ือเสียงและเปนที่นิยม
ในชวงหลังของป 1990 นอกจากมีสถาปตยกรรมท่ีสวยงามตั้งอยูมากมายแลว แต
ก็ยังคงความเปนธรรมชาติไวดวยความอุดมสมบูรณของพ้ืนที่สีเขียว ไดเวอรซิตี ้
โตเกียว พลาซา (Diver City Tokyo Plaza) เปนหางดังอีกหางหน่ึง ที่อยูบน



 

 

เกาะ โอไดบะ จุดเดนของหางน้ีก็คือ หุนยนตกันดั้ม ขนาดเทาของจริง ซึ่งมีขนาด
ใหญมาก ในบริเวณหาง ก็จะมีรานคาสําหรับคอกันดั้ม อยางเชน กันดั้มคาเฟ� 
(Gundam Cafe) และถาอยากเขาไปดูนิทรรศกาลกันดั้ม ก็ตองไปที ่กันดั้ม
ฟรอนท (Gundam Front) ซึ่งอยูในบริเวณหาง ไดรเวอรซิต้ี จากน้ันนําทานเดิน
ทางเขาท่ีพัก (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)   

คํ่า         อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
ที่พัก NARITA HEDISTAR HOTEL หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน   
 
วันที่หา  สนามบินนาริตะ – สนามบิน ดอนเมือง 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (5) 
09.15 น.   ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอรเอเชีย เอ็กซ เที่ยวบินที ่XJ601 
13.45 น.     เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 

**สายการบินมีบรกิารอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง** 
 
อัตราคาบรกิาร 
วันเดินทาง ราคาผูใหญ พักเด่ียว อุณหภูมิ  

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 

 

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

 



 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 



 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

26 กุมภาพันธ-01 มีนาคม 2563 22,888.- 7,900.- 0°C - 
7°C 

 

27 กุมภาพันธ-02 มีนาคม 2563 22,888.- 7,900.- 0°C - 
7°C 

 

28 กุมภาพันธ-03 มีนาคม 2563 23,888.- 7,900.- 0°C - 
7°C 

 

29 กุมภาพันธ-0 4 มีนาคม 2563 23,888.- 7,900.- 0°C - 
7°C 

 



 

 

+สภาพอากาศเปนเพียงการพยากรณ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได ควรเช็คในใบนัดหมายอีกครั้ง+ 
** ปล. ไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเปนราคาพิเศษ / Infant เด็กอายุตํ่ากวา 2 ป ราคา 7,900.-** 
 ราคาน้ีไมรวมคาทิปไกดทานละ 1,500 บาท/ทริป** 
 
สําหรับลูกคาทานที่ไมเอาต๋ัวเครื่องบิน  หักคาตั๋วออก 7,000 บาท จากราคาทัวร 
 
*ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ รบกวนจองเปนสายการบินแอรเอเซียเทาน้ัน*  
** ท้ังน้ีหากสายการบินไฟลทอินเตอรเกิดเท่ียวบินลาชา ทางบริษัทจะรับผิดชอบชดเชย
คาเสียหายเฉพาะสายการบินภายในประเทศที่เปนสายการบินเครือเดียวกันกบัไฟลทอินเตอร 
และรบกวนแจงพนักงานขายลวงหนากอนทําการซื้อต๋ัวภายในประเทศทุกครั้ง  เพ่ือประโยชน
ของตัวทานเอง ** 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

09-13 มีนาคม 2563 23,888.- 7,900.- 6°C - 
11°C 

 



 

 

 
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ   รายการทัวรสามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะ
อากาศ, การเมือง, สายการบิน เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา การบริการของรถบัสนํา
เท่ียวญี่ปุ�น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ�น สามารถใหบริการวันละ 10 ช่ัวโมง มิอาจเพิ่มเวลา
ได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาพ
การจราจรในวันเดินทางน้ันๆ เปนหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตาม
สถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 
 



 

 

อัตราคาบรกิารรวม 
 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลบัตามรายการที่ระบุ รวมถึงคาภาษีสนามบิน และคาภาษีน้ํามัน  
 คารถโคชปรบัอากาศ  
 โรงแรมท่ีพักตามที่ระบ ุหรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง)  
 คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ    
 คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ   
 คาเบี้ยประกันอุบัตเิหตใุนการเดินทางทองเที่ยว วงประกันทานละ 1,000,000 บาท  

(เงื่อนไขตามกรรมธรรม) 
 ภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จาย 3 % 
 

อัตราคาบรกิารน้ีไมรวม 
× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร 

เครื่องด่ืม คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่มิไดระบุในรายการ 
× คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ปุ�น กรณีประกาศใหกลับมายื่นรองขอวีซาอีกครั้ง 

(เน่ืองจากทางญี่ปุ�นไดประกาศยกเวนการยื่นวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทยสําหรับผูท่ี
ประสงคพํานักระยะสั้นในประเทศญีปุ่�นไมเกิน 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ�นประกาศใหยืน่วีซาตามเดิม ผูเดินทางจะตองจายเพ่ิม 
2,000 บาท สําหรับการยื่นรองขอวีซา 

× คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเป�าสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกวาที่สายการบินน้ันๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน 
 

× คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไป
แลว 

× คามัคคุเทศกทองถิ่น และหัวหนาทัวรอํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 
× คาทิปมัคคุเทศก, คนขบัรถ, 1,500 บาท/ทาน/ทริป, คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึง

พอใจของทาน 
 
เดินทางขึ้นต่ํา 34 ทาน หากต่ํากวากําหนด กรุปจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทาน
ยินดีที่จะชําระคาบรกิารเพ่ิมเพื่อใหคณะเดินทางได ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดนิทาง
ตามประสงคใหทานตอไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไป
ในวันอ่ืนตอไป โดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบลวงหนา  
 
 



 

 

เงื่อนไขการจอง และ การชําระเงิน  
 มัดจําทานละ 15,000 บาท ภายหลังจากที่ทานสงเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคาทํา

การจองกอนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บคาทัวรเต็ม
จํานวน  

 สวนที่เหลือ ชําระกอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน 
 หากไมชําระมัดจําตามที่กําหนด ขออนุญาตตัดที่น่ังใหลูกคาทานอ่ืนที่รออยู 
 หากชําระไมครบตามจํานวน บริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม

มีเงื่อนไข 
 เม่ือทานชําระเงินไมวาจะท้ังหมดหรือบางสวน ทางบริษัทฯถือวาทานไดยอมรับ

เงื่อนไขและขอตกลงตางๆท่ีไดระบุไวทั้งหมดน้ีแลว 
 หากชําระเงินในแตละสวนแลว โปรดสงสําเนาการโอนเงิน พรอมระบุชื่อพนักงานขาย

มาทางแฟกซ  
 สงรายชื่อสํารองที่น่ัง ผูเดินทางตองสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดย

เซ็นตชื่อพรอมยืนยันวาตองการเดินทางทองเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบาง, 
เบอรโทร // [หากไมสงสําเนาหนังสือเดินทาง(Passport) มาให ทางบริษัทฯขอสงวน
สิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดช่ือ-นามสกุล 
และอ่ืนๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบินทั้งสิน้ 

 
โปรดตรวจสอบ Passport : จะตองมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกวา 6 เดือนขึน้ไป และ
เหลือหนากระดาษอยางตํ่า 2 หนาหากไมมั่นใจโปรดสอบถาม 
 
เงื่อนไขยกเลิกการจอง  
 ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วัน ไดเงินคืนทั้งหมด 
 ยกเลิกกอนการเดินทาง 29-15 วัน ไดเงินคืน 70 เปอรเซ็นของคาทัวรทั้งหมด 
 ยกเลิกหลัง 14 วัน ไมไดคาทัวรคนื  
 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีตองการันตีมัดจํากบัสายการบิน หรือกรุปที่มีการ

การันตคีามัดจําท่ีพักโดยตรง หรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรอืตางประเทศและไม
อาจขอคืนเงินได รวมถึงเที่ยวบิน พิเศษเชน EXTRA FLIGHT และ CHARTER 
FLIGHT ขอสงวนสิทธิ์ ไมมีการคืนเงินทุกกรณี ท้ังมัดจํา หรือคาทัวรทั้งหมด เน่ืองจากคา
ตั๋วเปนการเหมาจายในเท่ียวบินน้ันๆ 

หมายเหตุ กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก 
หรือ เขาประเทศที่ระบุไว ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณี
ใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อทานออกเดินทางไปกบัคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใด



 

 

รายการหน่ึง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงิน
มัดจาคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 
ขอมูลเพ่ิมเติม เร่ืองตั๋วเครื่องบิน 
ในการเดินทางเปนหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการเลื่อนวัน
เดินทางกลับ ทานจะตองชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบิน และบริษัททัวรเรียกเก็บ และการ
จัดที่น่ังของกรุป เปนไปโดยสายการบินเปนผูกําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซง
ได และในกรณียกเลิกการเดินทาง และไดดําเนินการออกต๋ัวเครื่องบินไปแลว (กรณีตัว๋ 
REFUND ได) ผูเดินทางตองรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเทาน้ัน  
 
ขอมูลเพ่ิมเติม เร่ืองโรงแรมท่ีพัก 

 เน่ืองจากการวางแปลนแบบหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จงึอาจทําใหหองพัก
แบบหองเด่ียว (Single) และหองคู (Twin / Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน / 3 
เตียง (Triple Room) หองพักอาจจะไมติดกัน 

 กรณีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมาก และ
หองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการปรับเปลี่ยน หรือยายเมืองเพื่อใหเกิด
ความเหมาะสม 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องสัมภาระ และคาพนักงานยกกระเป�า (Porter) 

 สําหรับน้ําหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหบรรทกุใตทองเครื่องบิน คือ 20 
กิโลกรัม (สําหรับผูโดยสารชั้นประหยดั / Economy Class Passenger) การเรียกคา
ระวางน้ําหนักเพิ่มเปนสิทธิของสายการบินที่ทานไมอาจปฏิเสธได (ทานตองชําระในสวนที่
โดนเรียกเกบ็เพ่ิม) 

 สําหรับกระเป�าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหนําขึ้นเครื่องได ตองมีนํ้าหนักไมเกิน 
7 กิโลกรัม และมีความกวาง+ยาว+สูง ไมเกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร 
(9.75 น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 น้ิว)  

 กรณีที่ตองมีบินดวยสายการบินภายในประเทศ น้ําหนักของกระเป�าอาจจะถูกกําหนดให
ตํ่ากวามาตรฐานได ทั้งน้ีขึ้นอยูกับขอกําหนดของแตละสายการบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ไมรับภาระสวนของคาใชจายท่ีสัมภาระน้ําหนักเกิน (ทานตองชําระในสวนที่โดนเรียก
เก็บเพ่ิม) 

 ทางบริษัทฯ ไมรับผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป�า และสัมภาระของ
ผูโดยสารทุกกรณี 

 



 

 

หมายเหตุ.. (สําคัญมาก!!! ผูโดยสารควรรบัทราบ  กอนการเดินทาง) 
1. รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน 

โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล 
อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม 
(ซึ่งเปนเหตุการณทีน่อกเหนือการควบคุมจากทางบริษัททัวรฯ) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเปนสําคัญ 

2. หากทานยกเลิกทัวร เน่ืองจากเหตุการณความไมสงบทางการเมือง สายการบิน สภาพ
อากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย ทั้งๆ ที่สายการบิน หรือในสวนของการบรกิารทาง
ประเทศที่ทานเดินทางทองเทีย่ว ยังคงใหบริการอยูเปนปกติ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน
การไมคืนคาทัวรทั้งหมด หรือบางสวนใหกับทาน 

3. หากในวันเดินทาง สถานที่ทองเท่ียวใดที่ไมสามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมคืนคาใชจาย เน่ืองจากทางบริษัทไดทําการจองและถูก
เก็บคาใชจายไปลวงหนาแลว 

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมคืนคาทัวรทั้งหมด หรือบางสวน
ใหกับทาน ในกรณีดังน้ี 
 กรณีที่กองตรวจคนเขาเมือง หามผูเดินทาง เดินทาง เน่ืองจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ

สิ่งของหามนําเขาประเทศ เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือความประพฤติสอไปในทาง
เส่ือมเสียดวยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่ทางกองตรวจคนเขาเมืองหามเดินทาง 

 กรณีที่สถานทูตงดออกวีซา อันสืบเน่ืองมาจากตัวผูโดยสารเอง 
 กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขาเมือง ใหกับ

ชาวตางชาติ หรือ คนตางดาวที่พํานักอยูในประเทศไทย 
 
จากมาตรการยกเวนวซีาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศ
ญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวยวตัถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะตองยื่น
เอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุ�น* ดังตอไปน้ี 

1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญีปุ่�น (ทางบริษัทฯจัดการให) 
2. สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรบัผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นในระหวางที่พํานักในประเทศ

ญี่ปุ�นได (เชน เงินสด บัตรเครดติ เปนตน) 
3. ชื่อ ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น (ทางบริษัทจัดการให) 
4. กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น (ทางบรษิัทฯ จัดการให) 

 
คุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุ�น (สําหรับกรณีการเขาประเทศญี่ปุ�นดวยมาตรการยกเวนวีซา) 

1. หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู ไมตํ่ากวา 6 เดือน  



 

 

2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปุ�นจะตองไมเปนสิ่งที่ขัดตอกฎหมายและเขาขาย
คุณสมบัติการพํานักระยะสั้น 

3. ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน 
4. เปนผูที่ไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ปุ�น มิไดอยูในระยะเวลาของการถูก

ปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ 
หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพื่อความถูกตองและความ
เขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาคาบริการขึ้น ในกรณีที่มีผูรวม
คณะไมถึง 30 ทาน  

2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรบั
ขึ้นกอนวันเดินทาง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจาก
สาเหตุตางๆ  

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิก
บิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิด
กฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความ
ประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของ
นักทองเที่ยวเอง  

6. เม่ือทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือ
วาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  

7. รายการนีเ้ปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยนืยันจากบรษิัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลังจากได
สํารองโรงแรมท่ีพักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกนั ซึ่ง
อาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเร่ืองหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกบักรุปทีเ่ขาพัก  โดยมี
หองพักสําหรับผูสูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงค
ของผูท่ีพัก ทั้งน้ีขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได   

9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ 
อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะน้ันบรษิัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได  

10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้น
แทนผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 

11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับ
ตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง 



 

 

ไมวาจะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเท่ียว 
อันเน่ืองมาจากการกระทําท่ีสอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสาร
เดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

12. กรณีตองการพักแบบ 3 ทาน ตอหองหรือหองแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมี
หอง Triple ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดหองใหเปนแบบ แยก 2 หอง คือ 1 
หองพักคู และ 1 หองพักเด่ียว โดยไมคาใชจายเพิ่ม  

13. สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกบัวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ�น หรือ วันเสาร
อาทิตย รถอาจจะติด อาจทําใหเวลาในการทองเท่ียวและ ชอปปم�งแตละสถานที่นอยลง  
โดยเปนดุลยพินิจของมัคคุเทศก และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความ
รวมมือจากผูเดินทางในบางคร้ังที่ตองเรงรีบ เพ่ือใหไดทองเท่ียวตามโปรแกรม 

14. บริการน้ําด่ืมทานวันละ 1ขวด ตอคนตอวันเร่ิมในวันที ่2 ของการเดินทาง ถึงวันที ่
4 ของการเดินทาง รวมจํานวน 3 ขวด 

15. การบริการของรถบัสนําเที่ยวญี่ปุ�น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ�น สามารถ
ใหบริการวันละ 10 ชั่วโมง ในวันน้ันๆ มิอาจเพิ่มเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปน
ผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆเปน
หลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการ
เดินทาง 

 
 
ใบจองทวัร  / BOOKING FORM 
รายการทัวร.................................................................................. วันเดินทาง
........................................ 
ชื่อผูติดตอ (ผูจอง) .................................................................. โทร...................................................... 
จํานวนผูเดินทางทั้งหมด.................คน   (ผูใหญ................ทาน / เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป..............
ทาน) 
จํานวนหองพักทีใ่ชทั้งหมด.............หอง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / 
TRIPLE.............) 
 
รายช่ือผูเดินทาง (กรุณากรอกชื่อไทยและอังกฤษอยางถูกตองตามหนังสือเดินทาง เรียงตาม
หองพัก) 

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ) วันเกิด (ว/ด/
ป) 



 

 

 
หมายเหตุ กรุณาแจงความประสงคอ่ืนตามท่ีทานตองการ อาทิเชน 
อาหาร   ไมทานเน้ือวัว  ไมทานเน้ือหมู  ไมทานสัตวปก  ทานมังสา
วิรัต 
รายละเอียดอ่ืนๆ .................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................... 
 

ขาพเจารับทราบเงื่อนไขในรายการทัวรเรียบรอยแลว 
 

ลงชื่อ.............................................................ผูจอง 
 

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