
 

 

รหัสทัวร TTN1902995 
ทัวรญี่ปุ�น โตเกียว ฟุกุชิมา 5 วัน 3 คืน (XJ) 
เลนสกี ณ ลานสกฟีูจิเท็น พรอมชมววิภูเขาไฟฟูจ ิเปนฉากหลัง 

เยือนหมูบานโบราณ สมัยเอโดะ หมูบานโออุจิ จุคุ 
อัศจรรยความงดงามของธรรมชาติ ณ หนาผาโทโน เฮทสึร ิ
ฟรี แชออนเซนเทา หนาสถานีรถไฟ ยโูนะคามิ ออนเซน 
ชมฝูงหงส ณ ทะเลสาบแหงกระจกสวรรค 
อลังการความงามของปราสาทนกกระเรียน 

 



 

 

อาบนํ้าแรธรรมชาต ิFREE WIFI ON BUS 
มีนํ้าดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด 

วันเดินทาง ราคาผูใหญ พักเด่ียว อุณหภูมิ  
27 พฤศจิกายน-01 ธันวาคม 2562 22,888.- 7,900.- 7°C - 14°C  
29 พฤศจิกายน-03 ธันวาคม 2562 24,888.- 7,900.- 7°C - 13°C  
30 พฤศจิกายน-04 ธันวาคม 2562 24,888.- 7,900.- 7°C - 13°C  

01-05 ธันวาคม 2562 25,888.- 7,900.- 6°C - 13°C  
02-06 ธันวาคม 2562 27,888.- 7,900.- 6°C - 13°C  
03-07 ธันวาคม 2562 25,888.- 7,900.- 6°C - 12°C  
05-09 ธันวาคม 2562 27,888.- 7,900.- 6°C - 13°C  
07-11 ธันวาคม 2562 27,888.- 7,900.- 6°C - 12°C  
08-12 ธันวาคม 2562 25,888.- 7,900.- 5°C - 12°C  
09-13 ธันวาคม 2562 25,888.- 7,900.- 5°C - 12°C  
10-14 ธันวาคม 2562 27,888.- 7,900.- 5°C - 12°C  
11-15 ธันวาคม 2562 25,888.- 7,900.- 5°C - 12°C  
13-17 ธันวาคม 2562 25,888.- 7,900.- 4°C - 12°C  
14-18 ธันวาคม 2562 25,888.- 7,900.- 4°C - 11°C  
15-19 ธันวาคม 2562 25,888.- 7,900.- 4°C - 11°C  
16-20 ธันวาคม 2562 25,888.- 7,900.- 4°C - 11°C  
17-21 ธันวาคม 2562 25,888.- 7,900.- 4°C - 11°C  
18-22 ธันวาคม 2562 25,888.- 7,900.- 4°C - 11°C  
19-23 ธันวาคม 2562 25,888.- 7,900.- 4°C - 11°C  
20-24 ธันวาคม 2562 28,888.- 7,900.- 4°C - 11°C  
21-25 ธันวาคม 2562 28,888.- 7,900.- 4°C - 10°C  
22-26 ธันวาคม 2562 28,888.- 7,900.- 4°C - 10°C  



 

 

+สภาพอากาศเปนเพยีงการพยากรณ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได 
ควรเช็คในใบนัดหมายอีกครั้ง+ 

** ปล. ไมมีราคาเด็ก เนื่องจากเปนราคาพิเศษ / Infant เด็กอายุตํ่ากวา 2 ป ราคา 
7,900  บาท** 

 ราคานีไ้มรวมคาทิปไกดทานละ 1,500 บาท/ทริป** 
 

วันแรก      กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ�น 
07.30 น. พรอมกันที ่สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ 

เคานเตอร สายการบิน AIR ASIA X เจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ 
และอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน 
สายการบิน AIR ASIA X ใชเครื่อง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ที่น่ัง 
จัดที่น่ังแบบ 3-3-3  (น้ําหนักกระเป�า 20 กก./ทาน หากตองการซือ้น้ําหนักเพ่ิม 

ตองเสียคาใชจาย) 
บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 

 

23-27 ธันวาคม 2562 28,888.- 7,900.- 4°C - 10°C  
25-29 ธันวาคม 2562 29,888.- 7,900.- 4°C - 10°C  
26-30 ธันวาคม 2562 29,888.- 7,900.- 3°C - 10°C  
27-31 ธันวาคม 2562 33,888.- 7,900.- 3°C - 10°C  

28 ธันวาคม 62-01 มกราคม 63  35,888.- 7,900.- 3°C - 10°C  
30 ธันวาคม 62-03 มกราคม 63 35,888.- 7,900.- 4°C - 10°C  
31 ธันวาคม 62-04 มกราคม 63 35,888.- 7,900.- 4°C - 10°C  



 

 

10.45 น. เหิรฟ�าสู เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ�น โดยเท่ียวบินที่ XJ606 
19.40 น.   ถึง เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ�น หลังจากผานขั้นตอนศุลกากรแลวนําทานเดินทาง

สูท่ีพัก (เวลาที่ญี่ปุ�น เร็วกวาเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพื่อ
ความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***สําคัญมาก!! ประเทศญี่ปุ�นไมอนุญาตให
นําอาหารสด จําพวก เนื้อสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝ�าฝนมีโทษ
ปรับและจับ*** 

คํ่า         อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย  
ที่พัก   NARITA MARROAD HOTEL หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน 
วนัที่สอง เมืองนาริตะ – เมืองยามานาชิ - อิสระลานสกี ณ ฟูจิเท็นสกี รสีอรท - พิธีชง

ชาญี่ปุ�น - เมืองโตเกียว – ชอปปم�งยานโอไดบะ – ไดเวอรซิตี้ - เมืองสึคุบะ 
 

 
 
เชา      รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (1)  

 เดินทางสู เมืองยามานาชิ นําทานสัมผัสประสบการณความสนุกสนานที่ ฟูจิเท็น 
สกีรีสอรท (Fujiten Ski)  (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) ลานสกีและท่ีพัก
ที่ต้ังอยูบริเวณภูเขาไฟฟูจิ ทานจะไดสัมผัสกับหิมะ อิสระใหทานเพลิดเพลินกับการ
ลื่นไถลดวยสกี เลือกสนุกกับสโนวบอรด หรือตื่นเตนไปกับการนั่งรถเลื่อนหิมะ ณ 
ลานสกีแหงนี้ ทานสามารถดื่มดํ ่ากับทัศนียภาพที่ถูกปกคลุมดวยหิมะที่ด ูแลว
สะอาดตาอยางยิ ่ง และในวันที ่ทองฟ�าแจมใส ทานจะพบกับวิว ภูเขาไฟฟูจิ 
(Mount Fuji) สัญลักษณหนึ่งของประเทศญี่ปุ�น ที่มีชื่อเสียงเปนที่รูจักไปทั่วโลก
ในเรื ่องความสวยงามที ่ธรรมชาติไดมอบมาใหอยางลงตัว และยังถือวาเปน
จุดมุงหมายของนักทองเที่ยวตางชาติที่มาเยือนญี่ปุ�นตลอดทุกฤดูกาล  (ราคาทัวร
ไมรวมคาเชาอุปกรณและชุดสําหรับเลนกิจกรรมตางๆ) 



 

 

**หมายเหตุ: ในชวงตนฤดูกาลหากสภาพอากาศไมเอื้ออํานวยในการเลนสกี 
เชน หิมะยังไมหนาพอที่จะเลนสกีไดนั้น ปรับโปรแกรมเปนขึ้นภูเขาไฟฟูจิช้ัน 
5 แทน ทั้งนี้ทั้งนั้น การขึ้นภูเขาไฟฟูจิ อาจไมสามารถขึน้ถึงช้ัน 5 ได เน่ืองจาก
ปจจัยดานสภาพอากาศ สงวนสิทธิ์ไมขึ้นภูเขาไฟและปรับรายการทองเที่ยว 
ตามความเหมาะสมแทน 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2)  
จากนั้นสัมผัสวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวญี่ปุ�น นั่นก็คือ การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ�น 
(Sado)  (ใชเวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) โดยการชงชาตามแบบญี่ปุ�นนั้น มี
ขั้นตอนมากมาย เร่ิมตั้งแตการชงชา การรับชา และการดื่มชา ทุกขั้นตอนนั้นลวนมี
พิธี รายละเอียดที่บรรจงและสวยงามเปนอยางมาก พิธีชงชาน้ี ไมใชแครับชมอยาง
เดียว ยังเปดโอกาสใหทานไดมีสวนรวมในพิธีการชงชานี้อีกดวย และจากนั้นให
ทานไดอิสระเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสู
เมืองโตเกียว นําทานชอปปم�ง ยานโอไดบะ (Odaiba) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 
2 ชั่วโมง) โอไดบะ คือเกาะที่สรางขึ้นไวเปนแหลงชอปปم�ง และแหลงบันเทิงตางๆ 
ในอาวโตเกียว ไดรับการปรับปรุงใหมีชื่อเสียงและเปนที่นิยมในชวงหลังของป 
1990 นอกจากมีสถาปตยกรรมที่สวยงามตั้งอยูมากมายแลว แตก็ยังคงความเปน
ธรรมชาติไวดวยความอุดมสมบูรณของพื้นที่สีเขียว ไดเวอรซิตี้ โตเกียว พลาซา 
(Diver City Tokyo Plaza) เปนหางดังอีกหางหนึ ่ง ที ่อยู บนเกาะ โอไดบะ 
จุดเดนของหางนี้ก็คือ หุนยนตกันดั้ม ขนาดเทาของจริง ซึ่งมีขนาดใหญมาก ใน
บริเวณหาง ก็จะมีรานคาสําหรับคอกันดั้ม อยางเชน กันดั้มคาเฟ� (Gundam 
Cafe) และถาอยากเขาไปดูนิทรรศกาลกันดั ้ม ก ็ต องไปที่  กันดั ้มฟรอนท 
(Gundam Front) ซึ่งอยูในบริเวณหาง ไดรเวอรซิตี้ นําทานสูเมืองอิบารากิ เพื่อ
เขาสูท่ีพัก (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.20 ชั่วโมง) 

คํ่า         อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย   
ที่พัก OKURA FRONTIER HOTEL TSUKUBA EPOCHAL หรือเทียบเทาระดับ
เดียวกัน   
 
 
 



 

 

วันที่สาม เมืองสึคุบะ - เมืองฟุคุชิมะ - หนาผาโทโนะเฮทสึริ – สถานีรถไฟยูโนคามิ 
ออนเซน - หมูบานโออุจ ิจูคุ - แชนํ้าแรออนเซน 

 

 
 
เชา      รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (3) 

 นําทานเดินทางสู เมืองฟุคุชิมะ (Fukushima) เมืองที่มีขนาดใหญเปนอันดับ 3 
ของประเทศญี่ปุ�น ตั้งอยูที่ภูมิภาคโทโฮคุ แวดลอมไปดวยธรรมชาติอันสวยงาม
มากมาย ไมวาจะเปนภูเขา ทะเลสาบ สถานที่ชมซากุระ และใบไมเปลี่ยนสี (ใช
เวลาเดินทางประมาณ 3.40 ชั่วโมง)  

เที่ยง บริการรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)  
เดินทางสู โทโนะเฮทสึริ (Tonohetsuri) หรือ หนาผาลานป เปนความสวยงาม
ที่ธรรมชาติสรางขึ้น โดยหนาผาริมแมนํ้าโอคาวะน้ี ถูกกัดเซาะโดยนํ้าที่ไหลผาน 
กวาจะสึกกรอนเปนเวลานานเปนลานป จนกลายมาเปนวิวทิวทัศนที่สวยงาม ชื่อ 
โทโนะเฮทสึริ เปนภาษาถิ่นของไอสึ แปลวา หนาผา และดวยรูปรางหนาตาของ
หนาผาชันๆ ที่ดูคลายกับเจดีย จึงเปนที่มาของชื่อโทโนะเฮทสึริ หรือ หนาผารูป
เจดีย เดินทางสู เมืองยูโนะคามิ ออนเซน เปนเมืองตากอากาศออนเซนเล็กๆ ที่มี
ชื่อเสียงของจังหวัดฟูกุชิมะ ที่เดินทางไดคอนขางสะดวกเพราะอยูติดกับ สถานี
รถไฟย ูโนคามิ ออนเซน Yunokami Onsen Station (ใช  เวลาเดินทาง
ประมาณ 10 นาท)ี โดยเปนสถานีรถไฟเพียงแหงเดียวของญี่ปุ�นที่มีอาคารสถานีทํา
จากหลังคาแบบญี่ปุ�นโบราณ !!!ไฮไลท อิสระใหทานเพลิดเพลินกับการแชเทาผอน
คลายตามอัธยาศัย ณ จุดออนเซนเทาที ่สถานีแหงนี้ จากนั้นนําทานเดินทางสู 
หมูบานโออุจิ จูคุ (Ouchi Juku) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 15 นาที)  บาน
โบราณที่อดีตเคยเปนเมืองสําคัญในยุคเอโดะถูกสรางเมื่อหลายรอยปกอน เปน



 

 

บานชาวนาญี่ปุ �นโบราณที่มุงหลังคาทรงหญาคาหนาๆ เรียงรายกันสองฝم�งกิน
ระยะทางประมาณ 500 เมตร โดยรวมมีบานโบราณประมาณ 40 – 50 หลัง ใน
อดีตสมัยเอโดะ การคมนาคมยังไมสะดวกสบาย หมูบานแหงนี้เปนเสมือนแหลงที่
พัก ตั้งขนาบขางถนนหลักที่มีชื่อวาถนนชิโมสึเคะ ถนนเสนนี้เคยเปนเสนทางหลัก
ในการคมนาคมและการคา เมื่อ พ.ศ.2524 หมูบานโออุจิจูคุไดรับการขึ้นทะเบยีน
เปนเขตอนุรักษสิ่งปลูกสรางอันทรงคุณคาของชาติ ซึ่งในปจจุบันหมูบานโบราณ
หลายหลังในโออุจิ จูคุไดรับการบูรณะใหม จนกลายเปนรานขายของที ่ระลึก 
รานคาขายสินคาพื้นเมือง รานอาหารและที่พักแบบญี่ปุ�นเพื่อดึงดูดนักทองเที่ยว 
ปจจุบันมีนักทองมาเยี่ยมชมหมูบานน้ีกวา 1.2 ลานคนตอป   

คํ่า         อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
ที่พัก  MUKAITAKI RYOKAN FUKUSHIMA หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน   

จากน้ันใหทานไดผอนคลายกับการ แชนํ้าแรออนเซ็นธรรมชาติ เช่ือวาถาไดแช
นํ้าแรแลว จะทําใหผิวพรรณสวยงามและชวยใหระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น 

วันที่สี่  เมืองฟุคุชิมะ – ทะเลสาบอินะวะชิโระ – ปราสาทสึรุงะ – เมืองนาริตะ - ชอป
ปم�งอิออนมอลล - สนามบินนาริตะ 

 

 
 
เชา      รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (5) 

 นําทานเดินทางสู ทะเลสาบอินะวะชิโระ (Inawashiro Lake) (ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 1 ชั่วโมง) เปนทะเลสาบใหญเปนอันดับ 4 ของประเทศญี่ปุ�น  เกิดขึ้น
จากการระเบิดของภูเขาไฟ มีแรธาตุกรดเจือปนอยู จึงไมมีสิ่งชิวิตใดๆ อาศัยอยูใต
นํ้าได นํ้าในทะเลสาบแหงนี้จึงมีความใสจนไดรับฉายาวา ทะเลสาบแหงกระจก



 

 

สวรรค หรือ เทนเคียวโค (Tenkyoko) ในชวงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายน 
จะมีบรรดาฝูงหงสอพยพมาอาศัยกันอยูมากมาย จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองไอ
สุ (Aizu) เปนเมืองที่เต็มไปดวยวัฒนธรรมซามูไร ไมวาจะเปนปราสาทหรือตัว
เมืองที่ยังคงสัมผัสไดถึงกลิ่นอายของยุคสมัยโบราณ นอกจากนี้ไอสุยังมีมนตเสนห
เรื ่องของออนเซ็น อีกดวยนําทานสู ปราสาทสึรุงะ (Tsuruga Castle) หรือ 
ปราสาทนกกระเรียน (ใชเวลาเดินทางประมาณ 40 นาที) เปนเพียงแหงเดียวที่
ยังคงเอกลักษณดั้งเดิมของญี่ปุ�นไว ปราสาทหลังคาสีเเดงอันเปนสัญลักษณแหง
เมืองไอสุวาคามัทซึ ตั ้งอยู ไมไกลจากสถานีรถไฟไอสุวาคามัทซึ เดิมมีชื ่อวา 
ปราสาทคุโระคะวะ Kurokawa Castle สรางขึ้นในป ค.ศ.1384 โดยตระกูลอะ
ชินะ แตเกิดแผนดินไหวในป ค.ศ. 1611 ทําใหปราสาทเสียหายหนักและไดมีการ
บูรณะและปรับจากปราสาท 7 ชั้น เหลือเพียง 5 ชั้นเทาน้ัน HILIGHT!!! ปราสาท
แหงนี้ ถือเปนอนุสรณสถานที่ยังทิ้งรองรอยของเหลานักรบซามูไรกลุมสุดทายใน
ญี่ปุ�น ที่ไดเลือกปลิดชีพตัวเองลง ณ สถานที่น้ี 

เที่ยง อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
จากนั้นเดินทางสู เมืองนาริตะ นําทานชอปปم�งที่ อิออน มอลล (Aeon Narita 
Mall) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ชั ่วโมง) มีหางสรรพสินคาที ่นิยมในหมู
นักทองเที่ยวชาวตางชาติ เน่ืองจากตั้งอยูใกลกับสนามบินนานาชาตินาริตะ ภายใน
ตกแตงในรูปแบบที่ทันสมัยสไตลญี่ปุ�น มีรานคาที่หลากหลายมากกวา 150 ราน
จําหนายสินคาแฟชั่น อาหารสดใหม และอุปกรณภายในบาน นอกจากนี้ยังมีราน
เสื้อผาแฟชั่นมากมาย เชน MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, Capcom 
games arcade และซุปเปอรมารเกตขนาดใหญ เปนตน  
ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสู สนามบินนาริตะ 

คํ่า         อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
20.55 น.   ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอรเอเชีย เอ็กซ เที่ยวบินที่ XJ607  

**บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเคร่ือง** 
 
 
 
 



 

 

วันที่หา  สนามบิน ดอนเมือง 
01.35 น.     เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความ
ประทับใจ 

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

สําหรับลูกคาทานทีไ่มเอาตั๋วเคร่ืองบิน  หักคาตั๋วออก 7,000 บาท จากราคาทัวร 
 

* ทานใดมีไฟลทบนิภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร * 
** ทั้งนี้เพ่ือประโยชนของตัวทานเอง ** 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ :  รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจาก
สภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา การบริการ
ของรถบัสนําเที่ยวญี่ปุ �น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ �น สามารถใหบริการวันละ 10 
ช่ัวโมง มิอาจเพ่ิมเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผู บริหารเวลาตามความ
เหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เปนหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ใน
การปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 
อัตราคาบริการรวม 

 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงคาภาษีสนามบิน และคาภาษีน้ํามัน  
 คารถโคชปรับอากาศ  
 โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง)  
 คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ    
 คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ   
 คาเบี ้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเที ่ยว วงประกันทานละ 1,000,000 บาท  

(เงื่อนไขตามกรรมธรรม) 
 ภาษมีูลคาเพ่ิม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จาย 3 % 

 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 

× คาใชจายสวนตัวของผู เดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร 
เครื่องด่ืม คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่มิไดระบุในรายการ 



 

 

× คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ปุ �น กรณีประกาศใหกลับมายื ่นรองขอวีซาอีกครั้ง 
(เน่ืองจากทางญี่ปุ�นไดประกาศยกเวนการยื่นวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทยสําหรับผูที่
ประสงคพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ�นประกาศใหยื่นวีซาตามเดิม ผูเดินทางจะตองจายเพิ่ม 
2,000 บาท สําหรับการยื่นรองขอวีซา 

× คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเป�าสัมภาระที่มีนํ้าหนักเกินกวาที่สายการบินนั้นๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน 

× คาภาษีนํ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไป
แลว 

× คามัคคุเทศกทองถิ่น และหัวหนาทัวรอํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 
× คาทิปมัคคุเทศก, คนขับรถ, 1,500 บาท/ทาน/ทริป, คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความ

พึงพอใจของทาน 
 
เดินทางขึ้นตํ่า 34 ทาน หากต่ํากวากําหนด กรุปจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทาน
ยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มเพื่อใหคณะเดินทางได ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทาง
ตามประสงคใหทานตอไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไป
ในวันอ่ืนตอไป โดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบลวงหนา  
 
เงื่อนไขการจอง และ การชําระเงิน  : 

 มัดจําทานละ 15,000 บาท ภายหลังจากที่ทานสงเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคาทํา
การจองกอนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาทัวรเต็ม
จํานวน  

 สวนที่เหลือ ชําระกอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน 
 หากไมชําระมัดจําตามที่กําหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งใหลูกคาทานอ่ืนที่รออยู 
 หากชําระไมครบตามจํานวน บริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม

มีเงื่อนไข 
 เมื ่อทานชําระเงินไมวาจะทั้งหมดหรือบางสวน ทางบริษัทฯถือวาทานไดยอมรับ

เงื่อนไขและขอตกลงตางๆท่ีไดระบุไวทั้งหมดนี้แลว 



 

 

 หากชําระเงินในแตละสวนแลว โปรดสงสําเนาการโอนเงิน พรอมระบุชื่อพนักงาน
ขายมาทางแฟกซ 

 สงรายชื่อสํารองที่นั่ง ผูเดินทางตองสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดย
เซ็นตชื่อพรอมยืนยันวาตองการเดินทางทองเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบาง
, เบอรโทร // [หากไมสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให ทางบริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกด
ชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใชในการจองต๋ัวเครื่องบินทั้งสิ้น 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตองมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกวา 6 เดือนขึ้นไป และ
เหลือหนากระดาษอยางตํ่า 2 หนาหากไมมั่นใจโปรดสอบถาม 
เงื่อนไขยกเลิกการจอง : 
 ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วัน ไดเงินคืนทั้งหมด 
 ยกเลิกกอนการเดินทาง 29-15 วัน ไดเงินคืน 70 เปอรเซ็นของคาทัวรทั้งหมด 
 ยกเลิกหลัง 14 วัน ไมไดคาทัวรคืน  
 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบิน หรือกรุปที่

ม ีการการันตีค ามัดจําที่พักโดยตรง หรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือ
ตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได รวมถึงเที่ยวบิน พิเศษเชน EXTRA FLIGHT 
และ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสิทธิ์ ไมมีการคืนเงินทุกกรณี ทั้งมัดจํา หรือคา
ทัวรทั้งหมด เนื่องจากคาตั๋วเปนการเหมาจายในเที่ยวบินนั้นๆ 

จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นใน
ประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือ
ธุรกิจ จะตองยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเขา
ประเทศญี่ปุ�น* ดังตอไปนี ้

1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ�น (ทางบริษัทฯจัดการให) 
2. สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นในระหวางที่พํานักในประเทศ

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

คุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุ�น (สําหรับกรณีการเขาประเทศญี่ปุ�นดวยมาตรการยกเวนวี
ซา) 



 

 

1. หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู ไมตํ่ากวา 6 เดือน  
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปุ�นจะตองไมเปนสิ่งที่ขัดตอกฎหมายและเขาขาย

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

ปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ 
 

หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพื่อความถูกตองและ
ความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีที่มีผู

รวมคณะไมถึง 30 ทาน  
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคานํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้น

กอนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเนื่องจาก

สาเหตุตางๆ  
4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน

, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ ่งของผิด
กฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาท
ของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง  

6. เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวา
ทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  

7. รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรื ่องหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที ่เขาพัก  โดยมี
หองพักสําหรับผูสูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของ
ผูท่ีพัก ทั้งน้ีขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได   



 

 

9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ 
อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะนั้นบริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได  

10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 

11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื่องจากเปนการเหมาจายกับ
ตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไม
วาจะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อัน
เนื่องมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสาร
เดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

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

13. สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ�น หรือ วันเสารอาทิตย รถ
อาจจะติด อาจทําใหเวลาในการทองเที่ยวและ ชอปปم�งแตละสถานที่นอยลง  โดยเปนดุลย
พินิจของมัคคุเทศก และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความรวมมือจากผูเดินทาง
ในบางครั้งที่ตองเรงรีบ เพ่ือใหไดทองเท่ียวตามโปรแกรม 

14. บริการนํ้าดื่มทานวันละ 1ขวด ตอคนตอวันเริ่มในวันที่ 2 ของการเดินทาง ถึงวันที่ 3 ของ
การเดินทาง รวมจํานวน 2 ขวด 

15. การบริการของรถบัสนําเที่ยวญี่ปุ�น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ�น สามารถใหบริการวันละ 
10 ชั่วโมง ในวันนั้นๆ มิอาจเพิ่มเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตาม
ความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเปนหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์
ในการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

ใบจองทัวร  / BOOKING FORM 
รายการทัวร..................................................................................  
วันเดินทาง........................................ 
ชื่อผูติดตอ (ผูจอง) .................................................................. โทร...................................................... 
จํานวนผูเดินทางทั้งหมด.................คน    
(ผูใหญ................ทาน / เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป..............ทาน) 
จํานวนหองพักที่ใชทั้งหมด.............หอง   
(TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 
 
รายช่ือผูเดินทาง (กรณุากรอกช่ือไทยและอังกฤษอยางถูกตองตามหนังสือเดินทาง เรียง

ตามหองพัก) 

 
 
 
 
 

ลําดับ ช่ือ-นามสกุล (ภาษาไทย) ช่ือ-นามสกุล(ภาษาองักฤษ) วันเกิด (ว/ด/ป) 
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    



 

 

หมายเหตุ กรุณาแจงความประสงคอ่ืนตามที่ทานตองการ อาทิเชน 
อาหาร   ไมทานเน้ือวัว  ไมทานเน้ือหมู  ไมทานสัตวปก  

 ทานมังสาวิรัต 
รายละเอียดอ่ืนๆ .................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................... 
 
 

ขาพเจารับทราบเงื่อนไขในรายการทัวรเรียบรอยแลว 
 
 

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

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


