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โดยสายการบนิแอรเ์อเซยี เอ็กซ ์แอรไ์ลน ์(XJ) 
เยอืนหมูบ่า้นโบราณ สมยัเอโดะ หมูบ่า้นโออจุ ิจคุ ุ

อศัจรรยค์วามงดงามของธรรมชาต ิณ หนา้ผาโทโน เฮทสรึ ิ

ฟร ีแชอ่อนเซนเทา้ หนา้สถานรีถไฟ ยโูนะคาม ิออนเซน 

เลน่สก ีณ ลานสกฟีจูเิท็น พรอ้มชมววิภูเขาไฟฟจู ิเป็นฉากหลงั 

นมสัการสิง่ศกัด ิส์ทิธ ิ ์วดัอาซากุสะ แวะถา่ยรูปกบัโตเกยีวสกายทร ี

ขอพรพระพทุธรูปอชุคิ ุพระพทุธรปูทีใ่หญท่ีส่ดุในญีปุ่่ น 

ชืน่ชม ณ สวนดอกไมส้ไตลญ์ีปุ่่ น ไคระคเุอน 

ชอ้ปป้ิงจใุจ โอไดบะ และชนิจกู ุ

บฟุเฟ่ตข์าป ูอาบนํา้แรธ่รรมชาต ิ 

FREE WIFI ON BUS 

มนํีา้ดืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

+สภาพอากาศเป็นเพยีงการพยากรณ์ อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ควรเช็คในใบนดัหมายอกีคร ัง้+ 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว อณุหภมู ิ  

24-28 พฤศจกิายน 2562 23,888.- 7,900.- 8°C - 15°C  

01-05 ธนัวาคม 2562 27,888.- 7,900.- 6°C - 13°C  

05-09 ธนัวาคม 2562 27,888.- 7,900.- 6°C - 13°C  

06-10 ธนัวาคม 2562 27,888.- 7,900.- 6°C - 13°C  

07-11 ธนัวาคม 2562 26,888.- 7,900.- 6°C - 12°C  

08-12 ธนัวาคม 2562 26,888.- 7,900.- 5°C - 12°C  

09-13 ธนัวาคม 2562 26,888.- 7,900.- 5°C - 12°C  

10-14 ธนัวาคม 2562 27,888.- 7,900.- 5°C - 12°C  

11-15 ธนัวาคม 2562 26,888.- 7,900.- 5°C - 12°C  

12-16 ธนัวาคม 2562 26,888.- 7,900.- 5°C - 12°C  

13-17 ธนัวาคม 2562 26,888.- 7,900.- 4°C - 12°C  

15-19 ธนัวาคม 2562 26,888.- 7,900.- 4°C - 11°C  

16-20 ธนัวาคม 2562 26,888.- 7,900.- 4°C - 11°C  

17-21 ธนัวาคม 2562 26,888.- 7,900.- 4°C - 11°C  

18-22 ธนัวาคม 2562 26,888.- 7,900.- 4°C - 11°C  

22-26 ธนัวาคม 2562 26,888.- 7,900.- 4°C - 10°C  
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** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ / Infant เด็กอายุตํา่กวา่ 2 ปี ราคา 7,900.-** 
 ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกดท์า่นละ 1,500 บาท/ทรปิ** 

วนัแรก      กรงุเทพ   สนามบนิดอนเมอืง  

20.30 น. พรอ้มกนัที ่สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ชัน้ 3 อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคานเ์ตอร ์สาย

การบนิ AIR ASIA X เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกในการ

เชค็อนิ 

23.45 น. เหริฟ้าสู ่เมอืงนารติะ ประเทศญีปุ่่ น โดยเทีย่วบนิที ่XJ600 

สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครื่อง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ที่น่ัง จัดทีน่ั่งแบบ 3-3-3  

(น้ําหนักกระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซือ้น้ําหนักเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้่าย)  

 บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง                                                    

วนัทีส่อง สนามบนินารติะ – เมอืงฟุคุชมิะ – หนา้ผาโทโนะเฮทสรึ ิ– ออนเซ็นเทา้ ณ สถานรีถไฟยูโน

คาม ิออนเซ็น – หมูบ่า้นโออจุ ิจคู ุ 

 08.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนินารติะ ประเทศญีปุ่่ น นําท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 

เรียบรอ้ยแลว้ (เวลาทีญ่ ีปุ่่ น เร็วกว่าเมอืงไทย 2 ช ัว่โมง กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพื่อความ

สะดวกในการนัดหมายเวลา) ***สําคญัมาก!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นญุาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก 

เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั 

 นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงฟคุชุมิะ (Fukushima) เมอืงทีม่ขีนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศญี่ปุ่ น 

ตัง้อยู่ทีภู่มภิาคโทโฮคุ แวดลอ้มไปดว้ยธรรมชาตอิันสวยงามมากมาย ไม่ว่าจะเป็นภูเขา ทะเลสาบ 

สถานทีช่มซากรุะ และใบไมเ้ปลีย่นส ี(ใชเ้วลาเดนิทางจากสนามบนิประมาณ 3.40 ชัว่โมง)  

เทีย่ง บรกิารรบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1)  

เดนิทางสู ่โทโนะเฮทสรึ ิ(Tonohetsuri) หรือ หนา้ผาลา้นปี เป็นความสวยงามทีธ่รรมชาตสิรา้ง

ขึน้ โดยหนา้ผารมิแม่น้ําโอคาวะนี้ ถกูกดัเซาะโดยน้ําทีไ่หลผ่าน กว่าจะสกึกร่อนเป็นเวลานานเป็นลา้น

ปี จนกลายมาเป็นววิทวิทัศน์ทีส่วยงาม ชือ่ โทโนะเฮทสรึ ิเป็นภาษาถิน่ของไอส ึแปลวา่ หนา้ผา 

และดว้ยรูปร่างหนา้ตาของหนา้ผาชนัๆ ทีด่คูลา้ยกบัเจดยี ์จงึเป็นทีม่าของชือ่โทโนะเฮทสรึ ิหรือ หนา้

ผารูปเจดยี ์เดนิทางสู ่เมอืงยูโนะคาม ิออนเซน เป็นเมอืงตากอากาศออนเซนเล็กๆ ทีม่ีชือ่เสยีงของ

จังหวัดฟูกุชมิะ ที่เดนิทางไดค้่อนขา้งสะดวกเพราะอยู่ตดิกับ สถานรีถไฟยูโนคาม ิออนเซ็น 

Yunokami Onsen Station (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 10 นาท)ี โดยเป็นสถานีรถไฟเพียงแห่ง
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เดยีวของญีปุ่่ นทีม่ีอาคารสถานีทําจากหลังคาแบบญี่ปุ่ นโบราณ !!!ไฮไลท ์อสิระใหท้่านเพลดิเพลนิ

กับการแช่เทา้ผ่อนคลายตามอัธยาศัย ณ จุดออนเซนเทา้ที่สถานีแห่งนี้ จากนั้นนําท่านเดนิทางสู ่

หมูบ่า้นโออจุ ิจคู ุ(Ouchi Juku) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 10 นาท)ี  บา้นโบราณทีอ่ดตีเคยเป็น

เมืองสําคัญในยุคเอโดะถูกสรา้งเมื่อหลายรอ้ยปีก่อน เป็นบา้นชาวนาญี่ปุ่ นโบราณทีมุ่งหลังคาทรง

หญา้คาหนาๆ เรยีงรายกนัสองฝ่ังกนิระยะทางประมาณ 500 เมตร โดยรวมมีบา้นโบราณประมาณ 40 

– 50 หลงั ในอดตีสมัยเอโดะ การคมนาคมยังไม่สะดวกสบาย หมู่บา้นแห่งนี้เป็นเสมอืนแหลง่ทีพ่ัก ตัง้

ขนาบขา้งถนนหลกัทีม่ชีือ่ว่าถนนชโิมสเึคะ ถนนเสน้นี้เคยเป็นเสน้ทางหลกัในการคมนาคมและการคา้ 

เมือ่ พ.ศ.2524 หมู่บา้นโออุจจิูคไุดร้ับการขึน้ทะเบียนเป็นเขตอนุรักษ์ส ิง่ปลูกสรา้งอันทรงคุณค่าของ

ชาต ิซึง่ในปัจจุบันหมู่บา้นโบราณหลายหลังในโออุจ ิจูคุไดร้ับการบูรณะใหม่ จนกลายเป็นรา้นขาย

ของทีร่ะลกึ รา้นคา้ขายสนิคา้พืน้เมอืง รา้นอาหารและทีพ่ักแบบญีปุ่่ นเพือ่ดงึดูดนักทอ่งเทีย่ว ปัจจุบันมี

นักทอ่งมาเยีย่มชมหมู่บา้นนี้กว่า 1.2 ลา้นคนตอ่ปี   

คํา่         อสิระรบัประทานอาหารคํา่ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั  MUKAITAKI RYOKAN FUKUSHIMA หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั   

จากน ัน้ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการ แชนํ่า้แรอ่อนเซ็นธรรมชาต ิเชือ่วา่ถา้ไดแ้ช่นํา้แรแ่ลว้ จะ

ทําใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขี ึน้ 

วนัทีส่อง เมอืงฟุคุชมิะ – เมอืงอบิาราก ิ– สวนไคราคุ – พระใหญ่อุชคิุ – วดัอาซากุสะ – โตเกยีว

สกายทร ี(จดุถา่ยรปู)  – เมอืงยามานาช ิ– ออนเซ็น + ขาป ู

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงอบิาราก ิ(Ibaraki) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.30 ชัว่โมง)  เมืองรมิทะเล 

ที่เต็มไปดว้ยสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรม  นําท่านเดินทางสู่  สวนไคราค ุ

(Kairakuen) ตดิอันดับ 1 ใน 3 ของสวนทีส่วยทีส่ดุในญี่ปุ่ น พรอ้มกับเคนโระคุเอนทีค่านาซาวะ 

และ โคราคเุอนทีโ่อคายามะ เปิดใหเ้ป็นสถานทีพ่ักผ่อนหย่อนใจสาํหรับประชาชนในปี 1842 โดยเจา้

ครองแควน้ลําดบัที ่9 ในนามตระกลูมโิตะ นามว่า นารอิาค ิโทคุกาวะ สวนไคราคุเอนไดป้ลูกตน้ดอก

พลัม 3000 ตน้ 100 สายพันธุ ์ซ ึง่เป็นส ิง่ทีส่ ือ่ถงึการมาเยือนของฤดูใบไมผ้ล ิและช่วงปลายเดอืน

กุมภาพันธ์ – มีนาคม ชมเทศกาลดอกพลัม พรอ้มต่อดว้ยดอกซากุระและดอกอาซเลีย สําหรับฤดู

ใบไมผ้ลจิะเป็นพุ่มบุชโคลเวอร์ สว่นตน้ฤดูหนาวก็จะพบกบัดอกซากุระทีผ่ลบิานใน 2 ฤดู (นคิ ิ

ซาคซิากุระ) ภายในสวนมีดอกไมส้วยงามที่ผลัดกันเปลี่ยนตามฤดูกาลใหร้ับชม (ดอกไมแ้ต่ละ

ชนดิจะหมุนเวยีนผลดักนับานไปตามฤดูกาล ท ัง้นีข้ ึน้อยู่กบัสภาพอากาศ) นําท่านนมัสการ 

พระใหญ่อุชคิุ ไดบุสส ึ(Ushiku Daibutsu) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั่วโมง)  เป็น

พระพุทธรูปปางยนืทีส่งูทีส่ดุของประเทศญีปุ่่ น และเคยเป็นรูปปั้นทีสู่งทีส่ดุในโลกทีถู่กบันทกึไวโ้ดย

หนังสอืบันทกึสถติโิลกกนิเนสบุ๊ค (Guinness Book of world records) เมื่อปี ค.ศ. 1995 ดว้ย จาก

ความสงูถงึ 120 เมตร ทําใหส้ามารถมองเห็นไดต้ัง้แตใ่จกลางเมอืงโตเกยีวเลยทเีดยีว สามารถเขา้ไป

ยังบรเิวณภายในรูปปั้นและขึน้ไปยังจุดทีเ่ป็นหอสงัเกตการณ์ในระดบัความสงูที ่85 เมตร ซึง่จะอยู่ตรง

สว่นของหนา้อกพระพุทธรูป เป็นจุดที่สามารถมองเห็น ววิในมุมดา้นกวา้งได ้ทัง้หมด บนชัน้นี้จะมี

กระจกทีเ่ป็นชอ่งหนา้ตา่งอยู่ดว้ยกัน 4 ดา้น และมองเห็นภูเขาไฟฟูจไิดจ้ากตรงนี้อีกดว้ย (ราคาไม่

รวมคา่เขา้พระพทุธรปูดา้นใน)  
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 เทีย่ง อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

นําท่านเดนิทางสู่เมือง เมอืงโตเกยีว นําท่านนมัสการเจา้แม่กวนอิมทองคํา ณ วดัอาซากุสะ 

(Asakusa Temple) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง)  วัดทีไ่ดช้ือ่ว่าเป็นวัดทีม่ีความศักดิส์ทิธิ ์

และไดร้ับความเคารพนับถอืมากทีส่ดุแห่งหนึง่ในกรุงโตเกยีว ภายในประดษิฐานองคเ์จา้แม่กวนอมิท

องคําที่ศักด ิส์ทิธิ ์ขนาด 5.5 เซนตเิมตร ซึง่มักจะมีผูค้นมากราบไหวข้อพรเพื่อความเป็นสริมิงคล

ตลอดทัง้ปี ประกอบกบัภายในวัดยังเป็นทีต่ัง้ของโคมไฟยักษ์ทีม่ีขนาดใหญ่ทีส่ดุในโลกดว้ยความสงู 

4.5 เมตร ซึง่แขวนหอ้ยอยู่ ณ ประตทูางเขา้ทีอ่ยู่ดา้นหนา้สดุของวัด ทีม่ีชือ่ว่า “ประตูฟ้าคํารณ” และ

ถนนจากประตเูขา้สูต่วัวหิารทีป่ระดษิฐานเจา้แม่กวนอมิทองคํา มชีือ่ว่า ถนนนากามเิซะ ซ ึง่เป็นทีต่ัง้

ของรา้นคา้ขายของทีร่ะลกึพืน้เมอืงตา่งๆ มากมาย อาท ิขนมนานาชนดิ ของเลน่ รองเทา้ พวงกุญแจ

ทีร่ะลกึ ฯลฯ ใหท้กุทา่นไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากของทีร่ะลกึอสิระ และทา่นสามารถเดนิไปถา่ยรูปคูก่บั

หอคอยทีส่งูทีส่ดุในโลก แลนดม์ารก์แหง่ใหมข่องกรงุโตเกยีว ณ รมิแม่น้ําสมุดิะ หอคอยโตเกยีว

สกาย ทร ี(Tokyo Sky tree) (ไมร่วมคา่ขึน้หอคอย) หอสง่สญัญาณโทรคมนาคมทีส่งูทีส่ดุใน

โลก เปิดใหบ้รกิารเมือ่วันที ่22 พฤษภาคม 2555 โดยหอนี้มคีวามสงู 634 เมตร สามารถทําลายสถติ ิ

ความสงูของหอกวางตุง้ ในมณฑลกว่างโจว ซึง่มคีวามสงู 600 เมตร และหอซเีอ็น ทาวเวอร ์ในนคร

โทรอนโต ของแคนาดา มีความสูง 553 เมตร ทวิทัศน์ของ หอคอยโตเกียวสกายทรี ที่บรรจุ

เทคโนโลยแีนวหนา้สดุสามารถมองเห็นไดจ้ากละแวกวัดอาซะกุซ่าทีเ่ต็มไปดว้ยกลิน่อายแบบเมือง

เกา่ของเอะโดะไป  จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงยามานาช ิ(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.40 ชัว่โมง)   

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร ของโรงแรม (3) พเิศษ!! อ ิม่อรอ่ยกบั บฟุเฟ่ตข์าป ู 

พกัที ่ FUJI SUN RESORT HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั   

จากน ัน้ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการ แชนํ่า้แรอ่อนเซ็นธรรมชาต ิเชือ่วา่ถา้ไดแ้ช่นํา้แรแ่ลว้ จะ

ทําใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขี ึน้ 

วนัทีส่าม   ฟจูเิท็น สกรีสีอรท์ – ววิภเูขาไฟฟูจ ิ(บรเิวณลานสก)ี – พธิชีงชาญีปุ่่ น – โตเกยีว – ชอ้ปป้ิง

ชนิจกู ุ– ชอ้ปป้ิงโอไดบะ – ไดเวอรซ์ติ ี ้
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เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

นําทา่นสมัผัสประสบการณ์ความสนุกสนานที ่ฟูจเิท็น สกรีสีอรท์ (Fujiten Ski)  ลานสกแีละทีพ่ัก

ทีต่ัง้อยู่บรเิวณภูเขาไฟฟูจ ิท่านจะไดส้ัมผัสกับหมิะ อสิระใหท้่านเพลดิเพลนิกับการลืน่ไถลดว้ยสก ี

เลอืกสนุกกบัสโนวบ์อรด์ หรอืตืน่เตน้ไปกบัการน่ังรถเลือ่นหมิะ ณ ลานสกแีห่งนี้ ทา่นสามารถดืม่ดํา่กบั

ทศันียภาพทีถ่กูปกคลมุดว้ยหมิะทีด่แูลว้สะอาดตาอย่างยิง่ และในวันทีท่อ้งฟ้าแจ่มใส ท่านจะพบกับ

ววิ ภเูขาไฟฟูจ ิ(Mount Fuji) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง)  สญัลักษณ์หนึง่ของประเทศ

ญีปุ่่ น ทีม่ชี ือ่เสยีงเป็นทีรู่จ้ักไปทัว่โลกในเรือ่งความสวยงามทีธ่รรมชาตไิดม้อบมาใหอ้ย่างลงตัว และ

ยังถอืว่าเป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเทีย่วต่างชาตทิีม่าเยือนญี่ปุ่ นตลอดทุกฤดูกาล  (ราคาทวัรไ์ม่

รวมคา่เชา่อปุกรณ์และชุดสําหรบัเลน่กจิกรรมตา่งๆ) 

**หมายเหตุ : ในช่วงตน้ฤดูกาลหากสภาพอากาศไมเ่อือ้อํานวยในการเลน่สก ีเช่น หมิะยงั

ไมห่นาพอทีจ่ะเลน่สกไีดน้ ัน้ ปรบัโปรแกรมเป็นขึน้ภูเขาไฟฟูจชิ ัน้ 5 แทน ท ัง้นีท้ ัง้น ัน้ การขึน้

ภูเขาไฟฟูจ ิอาจไมส่ามารถขึน้ถงึช ัน้ 5 ได ้เนือ่งจากปจัจยัดา้นสภาพอากาศ สงวนสทิธิไ์ม่

ข ึน้ภเูขาไฟและปรบัรายการทอ่งเทีย่ว ตามความเหมาะสมแทน 

จากนัน้สมัผัสวัฒนธรรมดัง้เดมิของชาวญี่ปุ่ น น่ันก็คอื การเรยีนพธิชีงชาญีปุ่่ น (Sado) (ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 30 นาท)ี   โดยการชงชาตามแบบญี่ปุ่ นนัน้ มีขัน้ตอนมากมาย เร ิม่ตัง้แต่การชงชา 

การรับชา และการดืม่ชา ทกุขัน้ตอนนัน้ลว้นมพีธิ ีรายละเอียดทีบ่รรจงและสวยงามเป็นอย่างมาก พธิี

ชงชานี้ ไม่ใช่แค่รับชมอย่างเดยีว ยังเปิดโอกาสใหท้่านไดม้ีสว่นร่วมในพธิีการชงชานี้อีกดว้ย และ

จากนัน้ใหท้า่นไดอ้สิระเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึตามอัธยาศยั  

เทีย่ง อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

นําท่านเดนิทางกลับสู ่เมอืงโตเกยีว นําท่านชอ้ปป้ิง ย่านชอ้ปป้ิงชนิจุกุ (Shinjuku) (ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) ใหท้่านอสิระและเพลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมายทัง้เครื่องใช ้

ไฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูปดจิติอล นาฬกิา เครื่องเล่นเกมส ์หรือสนิคา้ทีจ่ะเอาใจคุณผูห้ญงิดว้ย กระเป๋า 

รองเทา้ เสือ้ผา้ แบรนดเ์นม เสือ้ผา้แฟชัน่สําหรับวัยรุ่น เครื่องสําอางยี่หอ้ดังของญี่ปุ่ นไม่ว่าจะเป็น 

KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอื่นๆ ชอ้ปป้ิง ย่านโอไดบะ (Odaiba) (ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2 ชัว่โมง)  คอืเกาะทีส่รา้งข ึน้ไวเ้ป็นแหล่งชอ้ปป้ิง และแหล่งบันเทงิต่างๆ ในอ่าวโตเกยีว 

ไดร้ับการปรับปรุงใหม้ีชือ่เสยีงและเป็นที่นิยมในช่วงหลังของปี 1990 นอกจากมีสถาปัตยกรรมที่

สวยงามตัง้อยู่มากมายแลว้ แต่ก็ยังคงความเป็นธรรมชาตไิวด้ว้ยความอุดมสมบูรณ์ของพื้นทีส่เีขยีว 

ไดเวอรซ์ติ ี ้โตเกยีว พลาซ่า (Diver City Tokyo Plaza) เป็นหา้งดังอีกหา้งหนึง่ ทีอ่ยู่บนเกาะ 

โอไดบะ จุดเดน่ของหา้งนี้ก็คอื หุน่ยนตก์นัด ัม้ ขนาดเทา่ของจรงิ ซึง่มขีนาดใหญ่มาก ในบรเิวณหา้ง 

ก็จะมรีา้นคา้สาํหรับคอกนัดัม้ อย่างเชน่ กนัด ัม้คาเฟ่ (Gundam Cafe) และถา้อยากเขา้ไปดูนทิรรศ

กาลกนัดัม้ ก็ตอ้งไปที ่กนัด ัม้ฟรอนท ์(Gundam Front) ซึง่อยู่ในบรเิวณหา้ง ไดรเวอรซ์ติี ้จากนัน้นํา

ทา่นเดนิทางเขา้ทีพ่ัก (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง)   

คํา่         อสิระรบัประทานอาหารคํา่ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั NARITA HEDISTAR HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั   
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วนัทีห่า้  สนามบนินารติะ – สนามบนิ ดอนเมอืง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

09.15 น.   ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี เอ็กซ ์เทีย่วบนิที ่XJ601 

13.45 น.     เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

**สายการบนิมบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง** 
 

สําหรบัลกูคา้ทา่นทีไ่มเ่อาต ัว๋เครือ่งบนิ  หกัคา่ต ัว๋ออก 7,000 บาท จากราคาทวัร ์

 
 

*ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ รบกวนจองเป็นสายการบนิแอรเ์อเซยีเทา่น ัน้*  

** ท ัง้นีห้ากสายการบนิไฟลท์อนิเตอรเ์กดิเทีย่วบนิลา่ชา้ ทางบรษิทัจะรบัผดิชอบชดเชยคา่เสยีหายเฉพาะ
สายการบนิภายในประเทศทีเ่ป็นสายการบนิเครอืเดยีวกนักบัไฟลท์อนิเตอร ์และรบกวนแจง้พนกังานขาย

ลว่งหนา้กอ่นทําการซือ้ต ัว๋ภายในประเทศทุกคร ัง้  เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 
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บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์  รายการทัวรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, 

สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบัสนําเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น 

สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม 

ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนั้นๆ เป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเทีย่วตาม

สถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 
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อตัราคา่บรกิารรวม 

 ค่าต๋ัวเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึค่าภาษีสนามบนิ และค่าภาษีน้ํามัน  

 ค่ารถโคช้ปรับอากาศ  

 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 ค่าธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   

 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

 ค่าเบีย้ประกันอุบัตเิหตุในการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกันทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 ภาษีมูลค่าเพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× ค่าใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครือ่งดืม่ ค่าซกัรดี ค่ามนิบิารใ์น

หอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× ค่าธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายื่นรอ้งขอวีซา่อีกครัง้ (เนื่องจากทางญีปุ่่ นไดป้ระกาศ

ยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทยสําหรับผูท้ีป่ระสงคพํ์านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่เกนิ 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศใหย้ืน่วซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิม่ 2,000 บาท สําหรับการยื่น

รอ้งขอวซีา่ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ําหนักเกนิกว่าที่สายการบนินัน้ๆกําหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน 

× ค่าภาษีน้ํามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกต๋ัวเครือ่งบนิไปแลว้ 

× ค่ามัคคุเทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอํ์านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

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

เดนิทางขึน้ตํ่า 34 ท่าน หากตํ่ากว่ากําหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดีที่จะชําระ

คา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลื่อนการเดนิทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่านทราบ

ลว่งหนา้  

 
 

เง ือ่นไขการจอง และ การชําระเงนิ  

 มดัจําทา่นละ 15,000 บาท ภายหลังจากทีท่่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ทําการจองก่อนวัน

เดนิทางภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทวัรเ์ต็มจํานวน  

 สว่นทีเ่หลอื ชาํระกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน 

 หากไม่ชาํระมัดจําตามทีก่ําหนด ขออนุญาตตดัทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู่ 

 หากชาํระไม่ครบตามจํานวน บรษัิทฯถอืว่าทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไม่มเีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นชาํระเงนิไม่ว่าจะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืว่าทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆ

ทีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

 หากชําระเงนิในแต่ละสว่นแลว้ โปรดสง่สําเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทาง

อเีมล ์

 สง่รายชือ่สํารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สําเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้ม

ยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่

สําเนาหนงัสอืเดนิทาง(Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนั

เกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกุล และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิ

ท ัง้ส ิน้ 
 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมีอายุคงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษ

อย่างตํา่ 2 หนา้หากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 
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เง ือ่นไขยกเลกิการจอง  

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนั ไดเ้งนิคนืท ัง้หมด 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 29-15 วนั ไดเ้งนิคนื 70 เปอรเ์ซ็นของคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 ยกเลกิหลงั 14 วนั ไมไ่ดค้า่ทวัรค์นื  

 กรุป๊ท ีเ่ดนิทางชว่งวนัหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการนัตมีดัจาํกบัสายการบนิ หรอืกรุป๊ท ีม่กีารการนัตคีา่มดัจํา
ทีพ่กัโดยตรง หรอืโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได ้รวมถงึ
เทีย่วบนิ พเิศษเชน่ EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสทิธิ ์ไมม่กีารคนืเงนิทกุกรณี ท ัง้
มดัจํา หรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมด เนือ่งจากคา่ต ัว๋เป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนิน ัน้ๆ 

หมายเหต ุกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้ประเทศที่

ระบุไว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่าทัวรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ รวมถงึ เมื่อท่านออกเดนิทาง

ไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรือไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจ

เรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
 

ขอ้มลูเพ ิม่เตมิ เร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ 

ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเลื่อนวันเดนิทางกลับ ท่านจะตอ้ง

ชําระค่าใชจ้่ายส่วนต่างทีส่ายการบนิ และบรษัิททัวร์เรียกเก็บ และการจดัทีน่ ัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผู ้

กําหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได  ้ และในกรณียกเลกิการเดนิทาง และไดดํ้าเนนิการออกต๋ัว

เครือ่งบนิไปแลว้ (กรณีต๋ัว REFUND ได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้  
 

ขอ้มลูเพ ิม่เตมิ เร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 

 เนือ่งจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี่ยว (Single) 

และหอ้งคู่ (Twin / Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักอาจจะไม่ตดิกัน 

 กรณีมงีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มาก และหอ้งพักในเมืองเต็ม บรษัิทฯ ขอ

สงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลีย่น หรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 
 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งสมัภาระ และคา่พนกังานยกกระเป๋า (Porter) 

 สําหรับน้ําหนักของสัมภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหบ้รรทกุใตท้อ้งเครือ่งบนิ คอื 20 กโิลกรัม (สําหรับผูโ้ดยสาร

ชัน้ประหยัด / Economy Class Passenger) การเรยีกค่าระวางน้ําหนักเพิม่เป็นสทิธขิองสายการบนิทีท่่านไม่อาจ

ปฏเิสธได ้(ทา่นตอ้งชาํระในสว่นทีโ่ดนเรยีกเก็บเพิม่) 

 สําหรับกระเป๋าสัมภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหนํ้าขึน้เครื่องได ้ตอ้งมีน้ําหนักไม่เกนิ 7 กโิลกรัม และมีความ

กวา้ง+ยาว+สูง ไม่เกนิ 115 เซนตเิมตร หรือ 25 เซนตเิมตร (9.75 นิว้) x 56 เซนตเิมตร (21.5 นิว้) x 46 

เซนตเิมตร (18 นิว้)  

 กรณีทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น้ําหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกําหนดใหตํ้่ากว่ามาตรฐานได  ้ทัง้นี้

ขึน้อยู่กับขอ้กําหนดของแต่ละสายการบนิ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับภาระสว่นของคา่ใชจ้า่ยทีสั่มภาระน้ําหนัก

เกนิ (ทา่นตอ้งชาํระในสว่นทีโ่ดนเรยีกเก็บเพิม่) 

 ทางบรษัิทฯ ไมร่บัผดิชอบกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสัมภาระของผูโ้ดยสารทกุกรณี 

หมายเหต.ุ. (สําคญัมาก!!! ผูโ้ดยสารควรรบัทราบ  กอ่นการเดนิทาง) 

1. รายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรม ที่พัก 

การจราจร เหตุการณ์ทางการเมอืง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล อุบัตเิหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาต ิวาตภัย 

อัคคภีัย หรอืไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซึง่เป็นเหตกุารณ์ทีน่อกเหนอืการควบคมุจากทางบรษิทัทวัรฯ์) 

โดยทางบรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยของลูกคา้เป็นสําคัญ 

2. หากทา่นยกเลกิทวัร ์เนือ่งจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมอืง สายการบนิ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาต ิวาต

ภัย อัคคภีัย ทัง้ๆ ทีส่ายการบนิ หรอืในสว่นของการบรกิารทางประเทศทีท่า่นเดนิทางทอ่งเทีย่ว ยังคงใหบ้รกิารอยู่

เป็นปกต ิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด หรอืบางสว่นใหก้บัทา่น 

3. หากในวันเดนิทาง สถานทีท่อ่งเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์

ในการไมค่นืคา่ใชจ้า่ย เนือ่งจากทางบรษัิทไดท้ําการจองและถกูเก็บค่าใชจ้า่ยไปล่วงหนา้แลว้ 



 

HJ1005: TOKYO FUJI FUKUSHIMA ซุปตาร์ หลงรัก ฟกุชุิมะ  5D3N (XJ) 

4. บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบ และ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด หรอืบางสว่นใหก้บัทา่น ในกรณีดังนี ้

 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืง หา้มผูเ้ดนิทาง เดนิทาง เนือ่งจากมสีิง่ผดิกฎหมาย หรอืสิง่ของหา้มนําเขา้ประเทศ 

เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอืความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยีดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามทีท่างกองตรวจคน

เขา้เมอืงหา้มเดนิทาง 

 กรณีทีส่ถานทตูงดออกวซีา่ อันสบืเนือ่งมาจากตัวผูโ้ดยสารเอง 

 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมือง ใหก้ับชาวต่างชาต ิหรือ คนต่างดา้วที่

พํานักอยู่ในประเทศไทย 
 

 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพํานกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 

15 วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการ

ตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1. ต๋ัวเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2. สิง่ทีย่นืยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด 
บัตรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู่ และหมายเลขตดิต่อในระหว่างทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4. กําหนดการเดนิทางระหว่างทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 
 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ ไม่ตํ่ากว่า 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระทําในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีขั่ดต่อกฎหมายและเขา้ขา่ยคุณสมบัตกิารพํานักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไม่เกนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่ม่มปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และ

ไม่เขา้ขา่ยคุณสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นทําการจอง เพือ่ความถูกตอ้ง

และความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง หรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 

ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บค่าน้ํามันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเนือ่งจากสาเหตุต่างๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด

หยุดงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนําสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิท

ฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อุบัตเิหตุจากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรับเงื่อนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบรษัิทฯ อีกครัง้หนึง่ หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมที่พักใน

ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมีหอ้งพักสําหรับผูสู้บบุหรี่ / 

ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นี้ขึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของ

โรงแรม และไม่สามารถรับประกันได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่น

การเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้่วงหนา้ได ้ 
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10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหคํ้าสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมีเอกสารลง

นามโดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากับเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้า่ยต่างๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่ ้

เดนิทางไม่ผา่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงาน

ของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อันเนือ่งมาจากการกระทําทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออก

เมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ต่อหอ้งหรือหอ้งแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวน

สทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู่ และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่ค่าใชจ้า่ยเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย์ รถอาจจะตดิ อาจทําให ้

เวลาในการท่องเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิิจของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการ

บรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน้ําดืม่ทา่นวันละ 1ขวด ต่อคนต่อวันเริม่ในวันที ่2 ของการเดนิทาง ถงึวันที ่4 ของการเดนิทาง รวมจํานวน 

3 ขวด 

15. การบรกิารของรถบัสนําเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัว่โมง ในวันนัน้ๆ มิ

อาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยู่กับสภาพการจราจรใน

วันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 
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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 ุ กรุณาแจง้ความประสงคอ์ืน่ตามทีท่า่นตอ้งการ 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    

9    

10    


