
 

 

รหสัทวัร TTN1903453 
ทัวรญี่ปุ�น โตเกียว ฟูจิ ฟุกชิุมา 5วนั3คืน[XJ] 
ขึ้นภูเขาไฟฟูจิช้ัน 5 สัญลักษณของประเทศญีปุ่�น 
เยือนหมูบานโบราณ สมัยเอโดะ หมูบานโออุจ ิจุคุ 
อัศจรรยความงดงามของธรรมชาติ ณ หนาผาโทโนะ เฮทสึริ 
ฟรี แชออนเซนเทา หนาสถานีรถไฟ ยูโนะคามิ ออนเซน 
ชมซากุระ ณ ปราสาทนกกระเรียน หรือ ปราสาทสึรุงะ 
 ชม ทะเลสาบทะเลสาบอินะวะชิโระ ทะเลสาบกระจกแหงสวรรค 
ชอปปم�งจุใจ ชินจูกุและโอไดบะ  
 
 

 



 

 

โดยสายการบิน  AIR ASIA X (XJ) 
อาบน้ําแรธรรมชาติ FREE WIFI ON BUS 
มีน้ําดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด 
วันเดินทาง ราคาผูใหญ พักเดี่ยว อุณหภูมิ  
16-20 มีนาคม 2563 19,888.- 7,900.- 6°C - 16°C  
17-21 มีนาคม 2563 22,888.- 7,900.- 6°C - 16°C  
18-22 มีนาคม 2563 22,888.- 7,900.- 6°C - 16°C  
19-23 มีนาคม 2563 22,888.- 7,900.- 6°C - 16°C  
20-24 มีนาคม 2563 22,888.- 7,900.- 6°C - 16°C  
21-25 มีนาคม 2563 22,888.- 7,900.- 6°C - 16°C  
22-26 มีนาคม 2563 22,888.- 7,900.- 6°C - 16°C  
23-27 มีนาคม 2563 22,888.- 7,900.- 4°C - 14°C  
24-28 มีนาคม 2563 22,888.- 7,900.- 4°C - 14°C  
26-30 มีนาคม 2563 22,888.- 7,900.- 4°C - 14°C  
27-31 มีนาคม 2563 22,888.- 7,900.- 4°C - 14°C  
28 มีนาคม-01 เมษายน 2563 22,888.- 7,900.- 4°C - 14°C  
29 มีนาคม-02 เมษายน 2563 23,888.- 7,900.- 4°C - 14°C  
30 มีนาคม-03 เมษายน 2563 23,888.- 7,900.- 6°C - 16°C  
31 มีนาคม-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  
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 2563 BUS1 35,888.- 7,900.- 10°C - 23°C  



 

 

+สภาพอากาศเปนเพียงการพยากรณ อาจมกีารเปล่ียนแปลงได ควรเช็คในใบนัดหมายอีกคร้ัง+ 
** ปล. ไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเปนราคาพิเศษ / Infant เด็กอายต่ํุากวา 2 ป ราคา 7,900  
บาท** 
 ราคานี้ไมรวมคาทิปไกดทานละ 1,500 บาท/ทริป** 
 
วันแรก      กรุงเทพ   สนามบนิดอนเมือง – สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ�น 
07.30 น. พรอมกันที่ สนามบนินานาชาติดอนเมือง ช้ัน 3 อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ 

เคานเตอร สายการบิน AIR ASIA X เจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ 
และอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน 
สายการบิน AIR ASIA X ใชเคร่ือง AIRBUS A330-300 จาํนวน 377 ที่น่ัง 
จัดที่น่ังแบบ 3-3-3  (น้ําหนักกระเป�า 20 กก./ทาน หากตองการซ้ือน้ําหนักเพิ่ม 
ตองเสียคาใชจาย) 
บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 

 
10.45 น. เหิรฟ�าสู เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ�น โดยเที่ยวบินที่ XJ606 
19.40 น.   ถึง เมืองนาริตะ ประเทศญีปุ่�น หลงัจากผานขั้นตอนศุลกากรแลวนําทานเดินทาง

สูที่พัก (เวลาที่ญีปุ่�น เร็วกวาเมืองไทย 2 ช่ัวโมง กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพือ่
ความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***สําคญัมาก!! ประเทศญีปุ่�นไมอนุญาตให
นําอาหารสด จําพวก เน้ือสตัว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝ�าฝนมีโทษ
ปรับและจับ*** 

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  



 

 

คํ่า         อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย  
ที่พัก   NARITA HEDISTAR HOTEL หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน 
วันทีส่อง เมืองนารติะ – เมืองยามานาชิ - ภูเขาไฟฟูจ ิ- พิธีชงชาญีปุ่�น - เมืองโตเกียว 

– ชอปปم�งชนิจูกุ - ชอปปم�งยานโอไดบะ – ไดเวอรซิตี้ - เมืองสึคบุะ  
 เชา      รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (1)  
 เดินทางสู เมืองยามานาชิ นําทานเดินทางสู ภูเขาไฟฟูจิ (Mount Fuji) (ใชเวลา

เดินทางประมาณ 3.30 ช่ัวโมง) ทีม่คีวามสูงเหนือจากระดบัน้ําทะเล 3,776 
เมตร ภูเขาทีม่ีช่ือเสียงเปนที่รูจักไปทั่วโลกในเร่ืองความสวยงามทีธ่รรมชาติไดมอบ
มาใหอยางลงตัว และยังถือวาเปนสัญลกัษณหน่ึงของประเทศญี่ปุ�น ทัง้ยังเปน
จุดมุงหมายของนักทองเที่ยวตางชาติทีม่าเยือนญี่ปุ�นตลอดทุกฤดูกาล นําทานขึ้นสู
ช้ันที่ 5 ของภูเขาไฟฟูจิ (ขอสงวนสิทธิ์ไมขึ้น ในกรณีที่อากาศไมเอ้ืออํานวย 
หรือ ทางขึ้นปด) ที่ทกุทานจะไดเห็นถงึความสวยงามของตวัภูเขาและววิโดยรอบ
ของภูเขาไฟฟูจิ ใหทกุทานไดถายภาพความประทับใจเก็บไว และเลือกซือ้สินคา
ของที่ระลกึซึง่เปนสัญลักษณรูปภูเขาไฟฟูจิในหลากหลายบรรยากาศไดอกีดวย
อิสระใหทานไดเพลดิเพลินกบัการถายรูปและซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย จากนั้น
สัมผัสวฒันธรรมด้ังเดมิของชาวญี่ปุ�น น่ันกคื็อ การเรียนพิธชีงชาญี่ปุ�น (Sado)  
(ใชเวลาเดินทางประมาณ 20 นาท ีจากรานอาหาร) โดยการชงชาตามแบบญี่ปุ�น
น้ัน มขีั้นตอนมากมาย เร่ิมต้ังแตการชงชา การรับชา และการด่ืมชา ทกุขัน้ตอนน้ัน
ลวนมพีิธี รายละเอียดทีบ่รรจงและสวยงามเปนอยางมาก พิธีชงชาน้ี ไมใชแค
รับชมอยางเดียว ยงัเปดโอกาสใหทานไดมีสวนรวมในพิธกีารชงชาน้ีอีกดวย และ
จากน้ันใหทานไดอิสระเลือกซื้อของที่ระลกึตามอัธยาศัย 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (2)  
ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสูเมืองโตเกียว นําทานชอปปم�ง ยานชอปปم�งชินจุ
กุ ใหทานอิสระและเพลิดเพลินกับการชอปปم�งสินคามากมายทัง้เคร่ืองใช ไฟฟ�า 
กลองถายรูปดิจติอล นาฬิกา เคร่ืองเลนเกมส หรือสินคาที่จะเอาใจคุณผูหญงิดวย 
กระเป�า รองเทา เส้ือผา แบรนดเนม เส้ือผาแฟช่ันสําหรับวัยรุน เคร่ืองสําอางยีห่อ
ดังของญี่ปุ�นไมวาจะเปน KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอ่ืนๆ อีก
มากมาย จากน้ันเดินทางชอปปم�งตอ ณ  ยานโอไดบะ (Odaiba) (ใชเวลาเดินทาง



 

 

ประมาณ 2 ช่ัวโมง) โอไดบะ คือเกาะที่สรางขึน้ไวเปนแหลงชอปปم�ง และแหลง
บันเทิงตางๆ ในอาวโตเกียว ไดรับการปรับปรุงใหมีช่ือเสียงและเปนที่นิยมในชวง
หลังของป 1990 นอกจากมีสถาปตยกรรมทีส่วยงามต้ังอยูมากมายแลว แตก็
ยังคงความเปนธรรมชาติไวดวยความอุดมสมบูรณของพื้นที่สเีขียว ไดเวอรซติี้ 
โตเกียว พลาซา (Diver City Tokyo Plaza) เปนหางดังอีกหางหน่ึง ทีอ่ยูบน
เกาะ โอไดบะ จดุเดนของหางน้ีกคื็อ หุนยนตกันดั้ม ขนาดเทาของจริง ซึง่มขีนาด
ใหญมาก ในบริเวณหาง ก็จะมรีานคาสําหรับคอกันด้ัม อยางเชน กันดั้มคาเฟ� 
(Gundam Cafe) และถาอยากเขาไปดูนิทรรศกาลกันด้ัม กต็องไปที ่กันดั้ม
ฟรอนท (Gundam Front) ซึ่งอยูในบริเวณหาง ไดรเวอรซิต้ี นําทานสูเมืองอิบา
รากิ เพื่อเขาสูที่พกั (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.20 ช่ัวโมง) 

คํ่า         อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย   
ที่พัก OKURA FRONTIER HOTEL TSUKUBA EPOCHAL หรือเทียบเทาระดับ
เดียวกัน   
วันทีส่าม  เมืองสคึุบะ - เมืองฟุคชิุมะ - หนาผาโทโนะเฮทสึริ – สถานีรถไฟยูโนคามิ 

ออนเซน - หมูบานโออุจิ จูค ุ- แชน้ําแรออนเซน 
เชา      รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (3) 

 นําทานเดินทางสู เมืองฟุคุชิมะ (Fukushima) เมืองทีม่ีขนาดใหญเปนอันดับ 3 
ของประเทศญีปุ่�น ต้ังอยูที่ภมูภิาคโทโฮคุ แวดลอมไปดวยธรรมชาตอัินสวยงาม
มากมาย ไมวาจะเปนภูเขา ทะเลสาบ สถานทีช่มซากุระ และใบไมเปลี่ยนสี (ใช
เวลาเดินทางประมาณ 3.40 ช่ัวโมง)  

เที่ยง บริการรบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (4)  



 

 

เดินทางสู โทโนะเฮทสึริ (Tonohetsuri) หรือ หนาผาลานป เปนความสวยงาม
ที่ธรรมชาติสรางขึ้น โดยหนาผาริมแมน้ําโอคาวะน้ี ถกูกัดเซาะโดยน้ําที่ไหลผาน 
กวาจะสกึกรอนเปนเวลานานเปนลานป จนกลายมาเปนววิทวิทศันที่สวยงาม ช่ือ 
โทโนะเฮทสึริ เปนภาษาถิ่นของไอสึ แปลวา หนาผา และดวยรูปรางหนาตาของ
หนาผาชันๆ ทีดู่คลายกบัเจดีย จงึเปนที่มาของช่ือโทโนะเฮทสึริ หรือ หนาผารูป
เจดีย เดินทางสู เมืองยูโนะคามิ ออนเซน เปนเมืองตากอากาศออนเซนเล็กๆ ทีม่ี
ช่ือเสียงของจงัหวดัฟกูุชิมะ ที่เดินทางไดคอนขางสะดวกเพราะอยูติดกับ สถานี
รถไฟยูโนคามิ ออนเซน Yunokami Onsen Station (ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 10 นาที) โดยเปนสถานีรถไฟเพียงแหงเดียวของญี่ปุ�นทีม่อีาคารสถานีทํา
จากหลงัคาแบบญี่ปุ�นโบราณ !!!ไฮไลท อิสระใหทานเพลดิเพลินกับการแชเทาผอน
คลายตามอัธยาศัย ณ จดุออนเซนเทาที่สถานีแหงน้ี จากน้ันนําทานเดินทางสู 
หมูบานโออุจิ จคูุ (Ouchi Juku) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 15 นาที)  บาน
โบราณทีอ่ดตีเคยเปนเมอืงสาํคญัในยุคเอโดะถูกสรางเมื่อหลายรอยปกอน เปน
บานชาวนาญี่ปุ�นโบราณทีม่งุหลงัคาทรงหญาคาหนาๆ เรียงรายกันสองฝم�งกิน
ระยะทางประมาณ 500 เมตร โดยรวมมบีานโบราณประมาณ 40 – 50 หลัง ใน
อดตีสมัยเอโดะ การคมนาคมยงัไมสะดวกสบาย หมูบานแหงน้ีเปนเสมอืนแหลงที่
พัก ต้ังขนาบขางถนนหลักทีม่ีช่ือวาถนนชิโมสึเคะ ถนนเสนน้ีเคยเปนเสนทางหลกั
ในการคมนาคมและการคา เมื่อ พ.ศ.2524 หมูบานโออุจิจูคุไดรับการขึ้นทะเบียน
เปนเขตอนุรักษส่ิงปลกูสรางอันทรงคุณคาของชาต ิซึ่งในปจจุบันหมูบานโบราณ
หลายหลังในโออุจ ิจูคุไดรับการบูรณะใหม จนกลายเปนรานขายของทีร่ะลกึ 
รานคาขายสินคาพื้นเมือง รานอาหารและทีพ่กัแบบญี่ปุ�นเพื่อดึงดูดนักทองเที่ยว 
ปจจุบันมีนักทองมาเยี่ยมชมหมูบานน้ีกวา 1.2 ลานคนตอป   

คํ่า         อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
ที่พัก  MUKAITAKI RYOKAN FUKUSHIMA หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน   

จากน้ันใหทานไดผอนคลายกบัการ แชน้ําแรออนเซ็นธรรมชาติ เช่ือวาถาไดแช
น้ําแรแลว จะทําใหผิวพรรณสวยงามและชวยใหระบบหมุนเวียนโลหิตดขีึ้น 



 

 

วันทีส่ี่  เมืองฟุคชิุมะ – ทะเลสาบอินะวะชิโระ – ปราสาทสึรงุะ – เมืองนาริตะ - ชอป

ปم�งอิออนมอลล - สนามบินนารติะ 
เชา      รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (5) 

 นําทานเดินทางสู ทะเลสาบอินะวะชิโระ (Inawashiro Lake) (ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 1 ช่ัวโมง) เปนทะเลสาบใหญเปนอันดับ 4 ของประเทศญี่ปุ�น  เกิดขึน้
จากการระเบิดของภูเขาไฟ มีแรธาตุกรดเจือปนอยู จึงไมมีสิ่งชิวติใดๆ อาศัยอยูใต
น้ําได น้ําในทะเลสาบแหงน้ีจงึมีความใสจนไดรับฉายาวา ทะเลสาบแหงกระจก
สวรรค หรือ เทนเคียวโค (Tenkyoko) ในชวงเดือนพฤศจกิายนถึงเดือน
เมษายน จะมีบรรดาฝงูหงสอพยพมาอาศัยกันอยูมากมาย จากน้ันนําทานเดินทาง
สู เมืองไอสุ (Aizu) เปนเมอืงที่เต็มไปดวยวฒันธรรมซามูไร ไมวาจะเปนปราสาท
หรือตัวเมืองที่ยงัคงสมัผัสไดถงึกลิ่นอายของยคุสมัยโบราณ นอกจากน้ีไอสุยังมี
มนตเสนหเร่ืองของออนเซ็น อีกดวยนําทานสู ปราสาทสึรงุะ (Tsuruga 
Castle) หรือ ปราสาทนกกระเรียน (ใชเวลาเดินทางประมาณ 40 นาที) เปน
เพียงแหงเดียวที่ยังคงเอกลกัษณด้ังเดมิของญีปุ่�นไว ปราสาทหลังคาสีเเดงอันเปน
สัญลักษณแหงเมืองไอสุวาคามทัซึ ต้ังอยูไมไกลจากสถานีรถไฟไอสวุาคามัทซ ึเดมิ
มีช่ือวา ปราสาทคโุระคะวะ Kurokawa Castle สรางขึน้ในป ค.ศ.1384 โดย



 

 

ตระกูลอะชินะ แตเกิดแผนดินไหวในป ค.ศ. 1611 ทําใหปราสาทเสียหายหนักและ
ไดมกีารบูรณะและปรับจากปราสาท 7 ช้ัน เหลือเพียง 5 ช้ันเทาน้ัน HILIGHT!!! 
ปราสาทแหงน้ี ถือเปนอนุสรณสถานที่ยงัทิ้งรองรอยของเหลานักรบซามูไรกลุม
สุดทายในญี่ปุ�น ที่ไดเลือกปลดิชีพตัวเองลง ณ สถานที่น้ี 

เที่ยง อิสระรับประทานอาหารกลางวนัตามอัธยาศัย 
จากน้ันเดินทางสู เมืองนารติะ นําทานชอปปم�งที ่อิออน มอลล (Aeon Narita 
Mall) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง) มหีางสรรพสินคาที่นิยมในหมู
นักทองเที่ยวชาวตางชาติ เน่ืองจากต้ังอยูใกลกับสนามบินนานาชาตินารติะ ภายใน
ตกแตงในรูปแบบที่ทันสมัยสไตลญีปุ่�น มีรานคาที่หลากหลายมากกวา 150 ราน
จําหนายสินคาแฟช่ัน อาหารสดใหม และอุปกรณภายในบาน นอกจากน้ียงัมีราน
เส้ือผาแฟช่ันมากมาย เชน MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, Capcom 
games arcade และซุปเปอรมารเกตขนาดใหญ เปนตน  
ไดเวลาอันสมควรนําทานเดนิทางสู สนามบนินารติะ 

คํ่า         อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
20.55 น.   ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอรเอเชีย เอ็กซ เที่ยวบินที่ XJ607  
**บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง** 
วันทีห่า  สนามบนิ ดอนเมือง 
01.35 น.     เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความ
ประทบัใจ 
+++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

สําหรับลูกคาทานทีไ่มเอาตั๋วเครื่องบิน  หักคาตั๋วออก 6,000 บาท จากราคาทัวร 
 
 
*ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ รบกวนจองเปนสายการบนิแอรเอเซียเทานั้น*  
** ทั้งน้ีหากสายการบนิไฟลทอินเตอรเกิดเที่ยวบินลาชา ทางบรษัิทจะรับผิดชอบชดเชย
คาเสียหายเฉพาะสายการบินภายในประเทศที่เปนสายการบนิเครือเดียวกนักับไฟลท



 

 

อินเตอร และรบกวนแจงพนักงานขายลวงหนากอนทําการซื้อตัว๋ภายในประเทศทกุครัง้  
เพ่ือประโยชนของตัวทานเอง ** 
 
บรษัิทขอสงวนสิทธิ ์:  รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจาก
สภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบนิ เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา การบรกิาร
ของรถบัสนําเที่ยวญี่ปุ�น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่�น สามารถใหบริการวันละ 10 
ช่ัวโมง มิอาจเพ่ิมเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขบัจะเปนผูบรหิารเวลาตามความ
เหมาะสม ทัง้น้ีขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆ เปนหลัก จึงขอสงวนสทิธิ์ใน
การปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 
อัตราคาบริการรวม 

  คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับตามรายการทีร่ะบุ รวมถงึคาภาษีสนามบิน และคาภาษีน้ํามัน  
  คารถโคชปรับอากาศ  
  โรงแรมที่พกัตามที่ระบุ หรือเทียบเทา (พกั 2-3 ทาน/หอง)  
  คาธรรมเนียมเขาชมสถานทีต่างๆ ตามรายการที่ระบุ    
  คาอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ   
  คาเบ้ียประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเที่ยว วงประกันทานละ 1,000,000 บาท  

(เงื่อนไขตามกรรมธรรม) 
  ภาษมีูลคาเพิม่ 7 % และภาษีหกั ณ ที่จาย 3 % 

 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 

× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทาํหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร 
เคร่ืองด่ืม คาซักรีด คามนิิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ทีม่ิไดระบุในรายการ 

× คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ปุ�น กรณีประกาศใหกลับมายื่นรองขอวีซาอีกคร้ัง 
(เน่ืองจากทางญีปุ่�นไดประกาศยกเวนการย่ืนวซีาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกบัคนไทยสําหรับผูที่
ประสงคพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ�นประกาศใหยืน่วีซาตามเดิม ผูเดินทางจะตองจายเพิ่ม 
2,000 บาท สําหรับการยื่นรองขอวีซา 



 

 

× คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเป�าสัมภาระทีม่ีน้ําหนักเกินกวาที่สายการบินน้ันๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน 

× คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกต๋ัวเคร่ืองบนิไป
แลว 

× คามคัคุเทศกทองถิ่น และหวัหนาทวัรอํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 
× คาทปิมัคคุเทศก, คนขบัรถ, 1,500 บาท/ทาน/ทรปิ, คาทปิหัวหนาทวัรแลวแตความ

พึงพอใจของทาน 
 
เดินทางขึ้นตํ่า 34 ทาน หากตํา่กวากาํหนด กรุปจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทกุทาน
ยินดีที่จะชําระคาบริการเพิม่เพื่อใหคณะเดินทางได ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทาง
ตามประสงคใหทานตอไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไป
ในวันอ่ืนตอไป โดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบลวงหนา  
 
เงื่อนไขการจอง และ การชําระเงิน  : 

  มัดจําทานละ 15,000 บาท ภายหลังจากทีท่านสงเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลกูคาทาํ
การจองกอนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาทัวรเต็ม
จํานวน  

  สวนที่เหลือ ชําระกอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน 
  หากไมชําระมดัจําตามที่กาํหนด ขออนญุาตตัดที่นัง่ใหลกูคาทานอ่ืนท่ีรออยู 
  หากชําระไมครบตามจํานวน บริษัทฯถอืวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมตัิโดยไม

มีเงือ่นไข 
  เมื่อทานชําระเงินไมวาจะทัง้หมดหรือบางสวน ทางบริษทัฯถือวาทานไดยอมรับ

เงื่อนไขและขอตกลงตางๆที่ไดระบุไวทั้งหมดนี้แลว 
  หากชําระเงินในแตละสวนแลว โปรดสงสําเนาการโอนเงนิ พรอมระบชุื่อพนักงาน

ขายมาทางอเีมล 
  สงรายชื่อสํารองทีน่ั่ง ผูเดินทางตองสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดย

เซ็นตชื่อพรอมยืนยันวาตองการเดินทางทองเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใคร
บาง, เบอรโทร // [หากไมสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให ทาง



 

 

บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการ
สะกดชื่อ-นามสกลุ และอื่นๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบินทั้งสิ้น 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตองมีอายคุงเหลือ ณ วันเดินทางมากกวา 6 เดือนขึ้นไป และ
เหลือหนากระดาษอยางต่ํา 2 หนาหากไมมั่นใจโปรดสอบถาม 
เงื่อนไขยกเลิกการจอง : 

  ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วัน ไดเงินคนืทัง้หมด 
  ยกเลิกกอนการเดินทาง 29-15 วัน ไดเงินคืน 70 เปอรเซ็นของคาทวัรทั้งหมด 
  ยกเลิกหลงั 14 วัน ไมไดคาทัวรคืน  
  กรุปที่เดินทางชวงวนัหยุดหรือเทศกาลทีต่องการนัตีมัดจํากับสายการบิน หรือกรุปที่

มีการการันตีคามัดจําทีพั่กโดยตรง หรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือ
ตางประเทศและไมอาจขอคนืเงินได รวมถงึเที่ยวบิน พิเศษเชน EXTRA FLIGHT 
และ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสิทธิ์ ไมมีการคนืเงินทุกกรณี ทั้งมัดจํา หรือคา
ทัวรทั้งหมด เน่ืองจากคาตั๋วเปนการเหมาจายในเที่ยวบนิน้ันๆ 

จากมาตรการยกเวนวซีาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นใน
ประเทศญีปุ่�นไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวยวตัถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยว เย่ียมญาติ หรอื
ธุรกิจ จะตองย่ืนเอกสารในขัน้ตอนการตรวจเขาเมือง เพ่ือยืนยันการมีคุณสมบตัิการเขา
ประเทศญีปุ่�น* ดังตอไปน้ี 

1. ต๋ัวเคร่ืองบินขาออกจากประเทศญี่ปุ�น (ทางบริษัทฯจัดการให) 
2. สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผดิชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นในระหวางที่พาํนักในประเทศ

ญี่ปุ�นได (เชน เงินสด บัตรเครดิต เปนตน) 
3. ช่ือ ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น (ทางบริษทัจัดการให) 
4. กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น (ทางบริษัทฯ จดัการให) 

คุณสมบตัิการเขาประเทศญีปุ่�น (สําหรบักรณีการเขาประเทศญีปุ่�นดวยมาตรการยกเวนวี
ซา) 

1. หนังสือเดินทางตองมีอายกุารใชงานเหลืออยู ไมตํา่กวา 6 เดือน  
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปุ�นจะตองไมเปนส่ิงที่ขดัตอกฎหมายและเขาขาย

คุณสมบัติการพํานักระยะสั้น 



 

 

3. ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน 
4. เปนผูที่ไมมปีระวติัการถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ปุ�น มิไดอยูในระยะเวลาของการถกู

ปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขายคุณสมบัติที่จะถกูปฏิเสธไมใหเขาประเทศ 
 

หมายเหต ุ: กรณุาอานศกึษารายละเอียดทัง้หมดกอนทําการจอง เพ่ือความถกูตองและ
ความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษทั 
1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ี่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีที่มีผู

รวมคณะไมถึง 30 ทาน  
2. ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมกีารปรับขึ้น

กอนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจาก

สาเหตตุางๆ  
4. บริษัทฯ จะไมรบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลกิ

บิน, การประทวง, การนัดหยดุงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนําสิ่งของผดิ
กฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ  

5. บริษัทฯ จะไมรบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิ้น หากเกิดสิง่ของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาท
ของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง  

6. เมื่อทานตกลงชาระเงนิมดัจาหรือคาทัวรทัง้หมดกับทางบริษทัฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถอืวา
ทานไดยอมรับเงือ่นไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  

7. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอทีต่องไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกคร้ังหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พกัในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจดัในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปล่ียนตามที่ระบุในโปรแกรม  

8. การจดัการเร่ืองหองพกั เปนสิทธิของโรงแรมในการจดัหองใหกับกรุปที่เขาพกั  โดยมี
หองพักสําหรับผูสูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได โดยอาจจะขอเปล่ียนหองไดตามความประสงคของ
ผูที่พกั ทัง้น้ีขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได   

9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรณุาแจงบรษัิทฯ 
อยางนอย 7 วนักอนการเดินทาง มฉิะน้ันบริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได  

10. มคัคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมสีิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทัง้สิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกาํกับเทาน้ัน 

11. ผูจัดจะไมรับผดิชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกบั
ตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพจิารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไม



 

 

วาจะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อัน
เน่ืองมาจากการกระทาํที่สอไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมอืง เอกสาร
เดินทางไมถกูตอง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

12. กรณีตองการพกัแบบ 3 ทาน ตอหองหรอืหองแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple 
ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจดัหองใหเปนแบบ แยก 2 หอง คือ 1 หองพกัคู และ 1 
หองพักเด่ียว โดยไมคาใชจายเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกบัวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ�น หรือ วันเสารอาทติย รถ
อาจจะติด อาจทําใหเวลาในการทองเที่ยวและ ชอปปم�งแตละสถานที่นอยลง  โดยเปนดุลย
พินิจของมัคคุเทศก และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซึง่อาจจะขอความรวมมือจากผูเดินทาง
ในบางคร้ังทีต่องเรงรีบ เพื่อใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม 

14. บริการน้ําด่ืมทานวันละ 1ขวด ตอคนตอวันเร่ิมในวันที ่2 ของการเดินทาง ถงึวนัที ่3 ของ
การเดินทาง รวมจํานวน 2 ขวด 

15. การบริการของรถบัสนําเที่ยวญี่ปุ�น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ�น สามารถใหบริการวันละ 
10 ช่ัวโมง ในวันน้ันๆ มิอาจเพิม่เวลาได โดยมคัคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตาม
ความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆเปนหลกั จึงขอสงวนสิทธิ์
ในการปรับเปล่ียนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ใบจองทัวร  / BOOKING FORM 
รายการทวัร.................................................................................. วันเดินทาง

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

ช่ือผูติดตอ (ผูจอง) .................................................................. โทร...................................................... 

จํานวนผูเดินทางทั้งหมด.................คน   (ผูใหญ................ทาน / เด็กอายต่ํุากวา 12 ป..............

ทาน) 

จํานวนหองพักที่ใชทัง้หมด.............หอง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / 

TRIPLE.............) 



 

 

 
รายช่ือผูเดินทาง (กรณุากรอกช่ือไทยและองักฤษอยางถูกตองตามหนังสอืเดินทาง เรียง
ตามหองพัก) 

 
หมายเหต ุ กรุณาแจงความประสงคอื่นตามที่ทานตองการ อาทิเชน 
อาหาร   ไมทานเน้ือวัว  ไมทานเน้ือหม ู  ไมทานสัตวปก  ทานมงัสา

วิรัต 

รายละเอียดอื่นๆ .................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................... 
 

ลํา
ดับ ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาไทย) ช่ือ-นามสกลุ(ภาษาอังกฤษ) วันเกิด (ว/ด/

ป) 
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    



 

 

 
ขาพเจารบัทราบเงื่อนไขในรายการทัวรเรียบรอยแลว 
 
 
ลงช่ือ.............................................................ผูจอง 
 
(..............................................................) 


