
 

 

รหัสทัวร TTN2000372 
ทัวรญี่ปุ�น โตเกียว ฟูจิ ฟูกูชิมะ ซุปตาร ดอกเบอเรอ 5D 3N (XJ) 
เมืองนาริตะ – เมืองยามานาชิ - ภูเขาไฟฟูจิ - พิธีชงชาญี่ปุ�น - เมืองโตเกียว – ชอปปم�งชินจกูุ - ช
อปปم�งยานโอไดบะ – ไดเวอรซิต้ี – เมืองสึคุบะ - เมืองสึคุบะ - เมืองฟุคุชิมะ - หนาผาโทโนะเฮทสึ
ริ – สถานีรถไฟยูโนคามิ ออนเซน - หมูบานโออุจิ จูคุ – แชน้ําแรออนเซน - เมืองฟุคุชิมะ – 
ทะเลสาบอินะวะชิโระ – ปราสาทสึรุงะ – เมืองนาริตะ - ชอปปم�งอิออนมอลล 

 



 

 

โดยสายการบิน  AIR ASIA X (XJ) 

 
+สภาพอากาศเปนเพยีงการพยากรณ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได ควรเช็คในใบนัดหมายอีก
คร้ัง+ 
** ปล. ไมมีราคาเด็ก เนื่องจากเปนราคาพิเศษ / Infant เด็กอายุต่ํากวา 2 ป ราคา 7,900  
บาท** 
 ราคานีไ้มรวมคาทิปไกดทานละ 1,500 บาท/ทริป** 
 
 
 

วันเดินทาง ราคาผูใหญ พักเด่ียว อุณหภูมิ  
18-22 มีนาคม 2563 22,888.- 7,900.- 6°C - 16°C  
19-23 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  
24-28 มีนาคม 2563 22,888.- 7,900.- 4°C - 14°C  

28 มีนาคม-01 เมษายน 2563 22,888.- 7,900.- 4°C - 14°C  
07-11 เมษายน 2563 23,888.- 7,900.- 8°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 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  
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  



 

 

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

เคานเตอร สายการบิน AIR ASIA X เจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรบั 
และอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน 

 
สายการบิน AIR ASIA X ใชเคร่ือง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ที่น่ัง จดั
ที่น่ังแบบ 3-3-3  (น้ําหนักกระเป�า 20 กก./ทาน หากตองการซื้อน้ําหนักเพ่ิม ตอง
เสียคาใชจาย) 
บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 

 

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

พัก (เวลาที่ญี่ปุ�น เร็วกวาเมืองไทย 2 ช่ัวโมง กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพ่ือความ
สะดวกในการนัดหมายเวลา) ***สําคัญมาก!! ประเทศญี่ปุ�นไมอนุญาตใหนํา
อาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝ�าฝนมีโทษปรับและ
จับ*** 

คํ่า         อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย  
ที่พัก   NARITA HEDISTAR HOTEL หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน 
 
 



 

 

วันที่สอง เมืองนาริตะ – เมืองยามานาชิ - ภูเขาไฟฟูจิ - พิธีชงชาญ่ีปุ�น - เมืองโตเกียว – 
ชอปปم�งชินจูกุ - ชอปปم�งยานโอไดบะ – ไดเวอรซิต้ี - เมืองสึคุบะ  

  
เชา      รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (1)  
 เดินทางสู เมืองยามานาชิ นําทานเดินทางสู ภูเขาไฟฟูจิ (Mount Fuji) (ใชเวลา

เดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง) ท่ีมีความสูงเหนือจากระดับน้ําทะเล 3,776 เมตร 
ภูเขาท่ีมีช่ือเสียงเปนท่ีรูจักไปท่ัวโลกในเร่ืองความสวยงามท่ีธรรมชาติไดมอบมาให
อยางลงตัว และยังถือวาเปนสัญลักษณหน่ึงของประเทศญี่ปุ�น ท้ังยังเปนจุดมุงหมาย
ของนักทองเที่ยวตางชาติท่ีมาเยือนญี่ปุ�นตลอดทุกฤดกูาล นาํทานขึน้สูช้ันที ่5 ของ
ภูเขาไฟฟูจิ (ขอสงวนสิทธ์ิไมขึ้น ในกรณีท่ีอากาศไมเอื้ออํานวย หรือ ทางขึน้ปด) 
ที่ทุกทานจะไดเห็นถึงความสวยงามของตวัภูเขาและวิวโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิ ใหทุก
ทานไดถายภาพความประทับใจเกบ็ไว และเลือกซื้อสินคาของที่ระลึกซึ่งเปน
สัญลักษณรูปภูเขาไฟฟูจิในหลากหลายบรรยากาศไดอีกดวยอิสระใหทานได
เพลิดเพลินกับการถายรูปและซ้ือของที่ระลึกตามอัธยาศัย จากน้ันสัมผัสวัฒนธรรม
ด้ังเดิมของชาวญี่ปุ�น น่ันก็คือ การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ�น (Sado)  (ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 20 นาท ีจากรานอาหาร) โดยการชงชาตามแบบญี่ปุ�นน้ัน มีข้ันตอน
มากมาย เร่ิมต้ังแตการชงชา การรับชา และการด่ืมชา ทุกขั้นตอนน้ันลวนมีพิธี 
รายละเอียดที่บรรจงและสวยงามเปนอยางมาก พิธีชงชาน้ี ไมใชแครับชมอยางเดียว 
ยังเปดโอกาสใหทานไดมีสวนรวมในพิธีการชงชาน้ีอีกดวย และจากน้ันใหทานไดอิสระ
เลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2)  
ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสูเมืองโตเกียว นําทานชอปปم�ง ยานชอปปم�งชินจุก ุ
ใหทานอิสระและเพลิดเพลินกับการชอปปم�งสนิคามากมายท้ังเคร่ืองใช ไฟฟ�า กลอง
ถายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องเลนเกมส หรือสินคาที่จะเอาใจคุณผูหญิงดวย กระเป�า 
รองเทา เส้ือผา แบรนดเนม เส้ือผาแฟชั่นสําหรับวัยรุน เครื่องสําอางยี่หอดังของญี่ปุ�น
ไมวาจะเปน KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอ่ืนๆ อีกมากมาย จากน้ัน
เดินทางชอปปم�งตอ ณ  ยานโอไดบะ (Odaiba) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 
ช่ัวโมง) โอไดบะ คือเกาะท่ีสรางขึ้นไวเปนแหลงชอปปم�ง และแหลงบันเทิงตางๆ ใน



 

 

อาวโตเกียว ไดรับการปรับปรุงใหมีชื่อเสียงและเปนท่ีนิยมในชวงหลังของป 1990 
นอกจากมีสถาปตยกรรมที่สวยงามต้ังอยูมากมายแลว แตก็ยังคงความเปนธรรมชาติ
ไวดวยความอุดมสมบูรณของพ้ืนที่สีเขียว ไดเวอรซิต้ี โตเกียว พลาซา (Diver 
City Tokyo Plaza) เปนหางดังอีกหางหน่ึง ที่อยูบนเกาะ โอไดบะ จุดเดนของหาง
น้ีก็คือ หุนยนตกันดั้ม ขนาดเทาของจริง ซึ่งมีขนาดใหญมาก ในบริเวณหาง ก็จะมี
รานคาสําหรับคอกันด้ัม อยางเชน กนัดั้มคาเฟ� (Gundam Cafe) และถาอยากเขา
ไปดูนิทรรศกาลกันด้ัม ก็ตองไปท่ี กนัดั้มฟรอนท (Gundam Front) ซึ่งอยูใน
บริเวณหาง ไดรเวอรซต้ีิ นําทานสูเมืองอิบารากิ เพ่ือเขาสูท่ีพัก (ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 1.20 ช่ัวโมง) 

ค่ํา         อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย   
ที่พัก OKURA FRONTIER HOTEL TSUKUBA EPOCHAL หรือเทียบเทาระดับ

เดียวกัน   
 
วันที่สาม เมืองสึคุบะ - เมืองฟุคุชิมะ - หนาผาโทโนะเฮทสึริ – สถานีรถไฟยูโนคามิ ออน

เซน - หมูบานโออุจ ิจูคุ - แชนํ้าแรออนเซน 

 
เชา      รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (3) 

 นําทานเดินทางสู เมืองฟุคุชิมะ (Fukushima) เมืองที่มีขนาดใหญเปนอันดับ 3 
ของประเทศญี่ปุ�น ต้ังอยูท่ีภูมิภาคโทโฮคุ แวดลอมไปดวยธรรมชาติอันสวยงาม
มากมาย ไมวาจะเปนภูเขา ทะเลสาบ สถานท่ีชมซากุระ และใบไมเปลี่ยนส ี(ใชเวลา
เดินทางประมาณ 3.40 ชั่วโมง)  
 
 



 

 

เที่ยง บริการรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)  
เดินทางสู โทโนะเฮทสริึ (Tonohetsuri) หรือ หนาผาลานป เปนความสวยงามที่
ธรรมชาติสรางขึ้น โดยหนาผาริมแมน้ําโอคาวะน้ี ถูกกัดเซาะโดยน้ําท่ีไหลผาน กวาจะ
สึกกรอนเปนเวลานานเปนลานป จนกลายมาเปนวิวทิวทัศนที่สวยงาม ช่ือ โทโนะ
เฮทสึริ เปนภาษาถิ่นของไอส ึแปลวา หนาผา และดวยรูปรางหนาตาของหนาผา
ชันๆ ที่ดูคลายกบัเจดีย จึงเปนที่มาของช่ือโทโนะเฮทสึริ หรือ หนาผารูปเจดีย 
เดินทางสู เมืองยูโนะคามิ ออนเซน เปนเมืองตากอากาศออนเซนเล็กๆ ที่มีช่ือเสียง
ของจังหวัดฟูกุชมิะ ท่ีเดินทางไดคอนขางสะดวกเพราะอยูติดกบั สถานีรถไฟยูโนคามิ 
ออนเซน Yunokami Onsen Station (ใชเวลาเดินทางประมาณ 10 นาที) โดย
เปนสถานีรถไฟเพียงแหงเดียวของญี่ปุ�นท่ีมีอาคารสถานีทําจากหลังคาแบบญีปุ่�น
โบราณ !!!ไฮไลท อิสระใหทานเพลิดเพลินกับการแชเทาผอนคลายตามอัธยาศัย ณ 
จุดออนเซนเทาท่ีสถานีแหงน้ี จากน้ันนําทานเดินทางสู หมูบานโออจิุ จูคุ (Ouchi 
Juku) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 15 นาท)ี  บานโบราณที่อดีตเคยเปนเมืองสําคัญใน
ยุคเอโดะถูกสรางเมื่อหลายรอยปกอน เปนบานชาวนาญี่ปุ�นโบราณท่ีมุงหลังคาทรง
หญาคาหนาๆ เรียงรายกันสองฝم�งกินระยะทางประมาณ 500 เมตร โดยรวมมีบาน
โบราณประมาณ 40 – 50 หลัง ในอดีตสมยัเอโดะ การคมนาคมยังไมสะดวกสบาย 
หมูบานแหงน้ีเปนเสมือนแหลงที่พัก ต้ังขนาบขางถนนหลักท่ีมช่ืีอวาถนนชิโมสึเคะ 
ถนนเสนน้ีเคยเปนเสนทางหลักในการคมนาคมและการคา เม่ือ พ.ศ.2524 หมูบาน
โออุจิจูคุไดรับการข้ึนทะเบียนเปนเขตอนุรักษส่ิงปลูกสรางอันทรงคุณคาของชาติ ซึ่ง
ในปจจุบันหมูบานโบราณหลายหลังในโออุจิ จูคุไดรับการบูรณะใหม จนกลายเปนราน
ขายของที่ระลึก รานคาขายสินคาพื้นเมือง รานอาหารและท่ีพักแบบญี่ปุ�นเพ่ือดึงดูด
นักทองเที่ยว ปจจุบันมนัีกทองมาเย่ียมชมหมูบานน้ีกวา 1.2 ลานคนตอป   

ค่ํา         อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
ทีพั่ก  MUKAITAKI RYOKAN FUKUSHIMA หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน   

จากน้ันใหทานไดผอนคลายกับการ แชน้ําแรออนเซ็นธรรมชาติ เช่ือวาถาไดแช
นํ้าแรแลว จะทําใหผิวพรรณสวยงามและชวยใหระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึน้ 



 

 

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

 
เชา      รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (5) 

 นําทานเดินทางสู ทะเลสาบอินะวะชิโระ (Inawashiro Lake) (ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 1 ช่ัวโมง) เปนทะเลสาบใหญเปนอันดับ 4 ของประเทศญีปุ่�น  เกิดขึ้นจาก
การระเบิดของภูเขาไฟ มีแรธาตุกรดเจือปนอยู จึงไมมีส่ิงชิวติใดๆ อาศัยอยูใตน้ําได 
น้ําในทะเลสาบแหงน้ีจึงมีความใสจนไดรับฉายาวา ทะเลสาบแหงกระจกสวรรค 
หรือ เทนเคียวโค (Tenkyoko) ในชวงเดือนพฤศจิกายนถงึเดือนเมษายน จะมี
บรรดาฝูงหงสอพยพมาอาศัยกันอยูมากมาย จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองไอสุ 
(Aizu) เปนเมืองที่เต็มไปดวยวฒันธรรมซามูไร ไมวาจะเปนปราสาทหรือตัวเมืองท่ี
ยังคงสัมผัสไดถงึกลิ่นอายของยุคสมัยโบราณ นอกจากน้ีไอสุยังมีมนตเสนหเรื่องของ
ออนเซ็น อีกดวยนําทานสู ปราสาทสรุึงะ (Tsuruga Castle) หรือ ปราสาทนก
กระเรียน (ใชเวลาเดินทางประมาณ 40 นาท)ี เปนเพียงแหงเดียวที่ยังคงเอกลักษณ
ด้ังเดิมของญีปุ่�นไว ปราสาทหลังคาสีเเดงอันเปนสัญลักษณแหงเมืองไอสุวาคามัทซึ 
ต้ังอยูไมไกลจากสถานีรถไฟไอสุวาคามัทซึ เดิมมีชื่อวา ปราสาทคุโระคะวะ 



 

 

Kurokawa Castle สรางขึ้นในป ค.ศ.1384 โดยตระกูลอะชินะ แตเกิด
แผนดินไหวในป ค.ศ. 1611 ทําใหปราสาทเสียหายหนักและไดมีการบูรณะและปรับ
จากปราสาท 7 ชัน้ เหลือเพียง 5 ช้ันเทาน้ัน HILIGHT!!! ปราสาทแหงน้ี ถือเปน
อนุสรณสถานที่ยังท้ิงรองรอยของเหลานักรบซามูไรกลุมสุดทายในญี่ปุ�น ที่ไดเลือก
ปลิดชีพตัวเองลง ณ สถานที่น้ี 

เที่ยง อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
จากน้ันเดินทางสู เมืองนาริตะ นําทานชอปปم�งที่ อิออน มอลล (Aeon Narita 
Mall) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง) มีหางสรรพสินคาท่ีนิยมในหมู
นักทองเท่ียวชาวตางชาติ เน่ืองจากต้ังอยูใกลกับสนามบินนานาชาตินาริตะ ภายใน
ตกแตงในรูปแบบที่ทันสมัยสไตลญี่ปุ�น มีรานคาท่ีหลากหลายมากกวา 150 ราน
จําหนายสินคาแฟช่ัน อาหารสดใหม และอุปกรณภายในบาน นอกจากน้ียังมรีาน
เส้ือผาแฟช่ันมากมาย เชน MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, Capcom 
games arcade และซุปเปอรมารเกตขนาดใหญ เปนตน  
ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสู สนามบินนาริตะ 

ค่ํา         อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย 
20.55 น.   ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอรเอเชีย เอ็กซ เท่ียวบินที ่XJ607  
                **บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง** 
 
วันที่หา  สนามบิน ดอนเมือง 
 
01.35 น.    เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรงุเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
สําหรับลูกคาทานทีไ่มเอาตั๋วเคร่ืองบิน  หักคาตั๋วออก 6,000 บาท จากราคาทัวร 

 
 
 



 

 

*ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ รบกวนจองเปนสายการบินแอรเอเซียเทาน้ัน*  
** ทั้งนีห้ากสายการบินไฟลทอินเตอรเกิดเที่ยวบินลาชา ทางบริษัทจะรับผิดชอบชดเชย
คาเสียหายเฉพาะสายการบินภายในประเทศท่ีเปนสายการบินเครือเดียวกันกับไฟลทอินเตอร 
และรบกวนแจงพนักงานขายลวงหนากอนทําการซื้อตั๋วภายในประเทศทุกคร้ัง  เพ่ือประโยชน
ของตัวทานเอง ** 
 
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ :  รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจาก
สภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา การบริการ
ของรถบัสนําเท่ียวญี่ปุ�น ตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ�น สามารถใหบริการวันละ 10 ช่ัวโมง 
มิอาจเพ่ิมเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งน้ี
ขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆ เปนหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน
เวลาทองเท่ียวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 
 
อัตราคาบริการรวม 

 คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลบัตามรายการที่ระบุ รวมถึงคาภาษีสนามบิน และคาภาษีน้ํามัน  
 คารถโคชปรับอากาศ  
 โรงแรมท่ีพักตามท่ีระบ ุหรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง)  
 คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการท่ีระบุ    
 คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ   
 คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเท่ียว วงประกันทานละ 1,000,000 บาท  

(เงื่อนไขตามกรรมธรรม) 
 ภาษีมลูคาเพ่ิม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จาย 3 % 

 
 
 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการนี้ไมรวม 
× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องด่ืม 

คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่มิไดระบุในรายการ 
× คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ปุ�น กรณีประกาศใหกลับมายื่นรองขอวีซาอีกครั้ง (เน่ืองจาก

ทางญี่ปุ�นไดประกาศยกเวนการยื่นวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทยสําหรับผูที่ประสงค
พํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ�นไมเกนิ 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ�นประกาศใหยืน่วีซาตามเดิม ผูเดินทางจะตองจายเพิ่ม 
2,000 บาท สําหรับการย่ืนรองขอวีซา 

× คาธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป�าสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกวาที่สายการบินน้ันๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน 

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

พึงพอใจของทาน 
 
เดินทางขึ้นตํ่า 34 ทาน หากต่ํากวากําหนด กรุปจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทาน
ยินดีที่จะชําระคาบริการเพ่ิมเพ่ือใหคณะเดินทางได ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทาง
ตามประสงคใหทานตอไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเล่ือนการเดินทางไปใน
วันอ่ืนตอไป โดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบลวงหนา  
 
เงื่อนไขการจอง และ การชําระเงิน  : 

 มัดจําทานละ 15,000 บาท ภายหลังจากที่ทานสงเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคาทํา
การจองกอนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาทัวรเต็มจํานวน  

 สวนที่เหลือ ชําระกอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน 
 หากไมชําระมัดจําตามท่ีกําหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งใหลูกคาทานอ่ืนที่รออยู 
 หากชําระไมครบตามจาํนวน บริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัตโิดยไมมี

เงื่อนไข 



 

 

 เมื่อทานชําระเงินไมวาจะทั้งหมดหรือบางสวน ทางบริษัทฯถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไข
และขอตกลงตางๆท่ีไดระบุไวทั้งหมดนี้แลว 

 หากชําระเงินในแตละสวนแลว โปรดสงสําเนาการโอนเงิน พรอมระบุชื่อพนักงาน
ขายมาทางอีเมล 

 สงรายชื่อสํารองที่นั่ง ผูเดินทางตองสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดย
เซ็นตชื่อพรอมยืนยันวาตองการเดินทางทองเที่ยวทริปใด, วันทีใ่ด, ไปกับใครบาง, 
เบอรโทร // [หากไมสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให ทางบริษัทฯขอ
สงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-
นามสกุล และอ่ืนๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบินทั้งส้ิน 

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  
 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีตองการันตีมัดจํากับสายการบิน หรือกรุปที่มี

การการันตีคามัดจําที่พักโดยตรง หรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ
และไมอาจขอคืนเงินได รวมถึงเที่ยวบิน พิเศษเชน EXTRA FLIGHT และ CHARTER 
FLIGHT ขอสงวนสิทธ์ิ ไมมีการคืนเงินทุกกรณี ทั้งมัดจํา หรือคาทัวรทั้งหมด เนื่องจาก
คาต๋ัวเปนการเหมาจายในเที่ยวบินนั้นๆ 

จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นใน
ประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ 
จะตองย่ืนเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมือง เพ่ือยืนยันการมีคุณสมบัติการเขาประเทศ
ญี่ปุ�น* ดังตอไปน้ี 

1. ต๋ัวเครื่องบินขาออกจากประเทศญีปุ่�น (ทางบริษัทฯจัดการให) 
2. ส่ิงที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นในระหวางที่พํานักในประเทศ

ญี่ปุ�นได (เชน เงินสด บัตรเครดิต เปนตน) 
3. ช่ือ ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางท่ีพํานักในประเทศญี่ปุ�น (ทางบริษทัจัดการให) 



 

 

4. กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น (ทางบรษิัทฯ จัดการให) 
คุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุ�น (สาํหรับกรณีการเขาประเทศญ่ีปุ�นดวยมาตรการยกเวนวีซา) 

1. หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู ไมต่ํากวา 6 เดือน  
2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระทําในประเทศญี่ปุ�นจะตองไมเปนส่ิงที่ขัดตอกฎหมายและเขาขาย

คุณสมบัติการพํานักระยะส้ัน 
3. ในข้ันตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน 
4. เปนผูที่ไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ปุ�น มิไดอยูในระยะเวลาของการถูก

ปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขายคุณสมบัติท่ีจะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ 
 

หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและความ
เขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิที่จะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีที่มีผูรวม

คณะไมถึง 30 ทาน  
2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัข้ึนกอน

วันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจาก

สาเหตุตางๆ  
4. บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกดิกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบนิ, 

การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนําส่ิงของผิดกฎหมาย ซึ่ง
อยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบรษัิทฯ  

5. บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกดิส่ิงของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาท
ของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง  

6. เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมดกบัทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทาน
ไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ท้ังหมด  

7. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยนืยันจากบริษัทฯ อีกคร้ังหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมท่ีพักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปล่ียนตามที่ระบุในโปรแกรม  



 

 

8. การจัดการเร่ืองหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกบักรุปที่เขาพัก  โดยมีหองพัก
สําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูที่พัก 
ทั้งน้ีขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได   

9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลอืเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ 
อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะน้ันบริษัทฯไมสามารถจดัการไดลวงหนาได  

10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมสิีทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากบัเทาน้ัน 

11. ผูจัดจะไมรบัผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับตัวแทน
ตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปน
กองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อันเน่ืองมาจากการ
กระทําท่ีสอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถกูตอง หรือ 
การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

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

13. สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกบัวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ�น หรือ วันเสารอาทิตย รถ
อาจจะติด อาจทําใหเวลาในการทองเที่ยวและ ชอปปم�งแตละสถานทีน่อยลง  โดยเปนดุลยพินิจ
ของมัคคุเทศก และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซ่ึงอาจจะขอความรวมมือจากผูเดินทางใน
บางครัง้ท่ีตองเรงรีบ เพ่ือใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม 

14. บริการน้ําด่ืมทานวันละ 1ขวด ตอคนตอวันเริม่ในวันท่ี 2 ของการเดินทาง ถึงวันที่ 3 ของการ
เดินทาง รวมจํานวน 2 ขวด 

15. การบริการของรถบัสนําเท่ียวญี่ปุ�น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ�น สามารถใหบรกิารวันละ 
10 ช่ัวโมง ในวันน้ันๆ มิอาจเพ่ิมเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขบัจะเปนผูบริหารเวลาตาม
ความเหมาะสม ท้ังน้ีขึน้อยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆเปนหลัก จึงขอสงวนสิทธ์ิใน
การปรับเปลี่ยนเวลาทองเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 

 
 
 



 

 

ใบจองทัวร  / BOOKING FORM 
 
รายการทัวร.................................................................................. วันเดินทาง........................................ 
ช่ือผูติดตอ (ผูจอง) .................................................................. โทร...................................................... 
จํานวนผูเดินทางทั้งหมด.................คน   (ผูใหญ................ทาน / เด็กอายุต่ํากวา 12 ป..............ทาน) 
จํานวนหองพักที่ใชทั้งหมด.............หอง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 
 
รายช่ือผูเดินทาง (กรุณากรอกช่ือไทยและอังกฤษอยางถูกตองตามหนงัสือเดนิทาง เรียงตามหองพัก) 
 

 
หมายเหตุ กรุณาแจงความประสงคอื่นตามที่ทานตองการ อาทิเชน 
อาหาร   ไมทานเน้ือวัว  ไมทานเน้ือหม ู  ไมทานสัตวปก  ทานมังสาวิรัต 
รายละเอียดอ่ืนๆ .................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................... 
 
ขาพเจารับทราบเงือ่นไขในรายการทัวรเรียบรอยแลว 
 
ลงช่ือ.............................................................ผูจอง 
 
       (..............................................................) 

ลําดั
บ ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาไทย) ช่ือ-นามสกลุ(ภาษาอังกฤษ) วันเกิด (ว/ด/ป) 
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