
 
 

TOKYO FUJI FUKUSHIMA 5D3N 
ก ำหนดกำรเดนิทำงเมษำยน - พฤษภำคม 2563 

 

 
โดยสำยกำรบนิ  AIR ASIA X (XJ) 

ขึน้ภูเขำไฟฟูจชิ ัน้ 5 สญัลกัษณข์องประเทศญีปุ่่น 

เยอืนหมูบ่ำ้นโบรำณ สมยัเอโดะ หมูบ่ำ้นโออุจ ิจุค ุ

อศัจรรยค์วำมงดงำมของธรรมชำต ิณ หนำ้ผำโทโนะ เฮทสรึ ิ

ฟร ีแชอ่อนเซนเทำ้ หนำ้สถำนรีถไฟ ยโูนะคำม ิออนเซน 

ละลำนตำ ทุง่ดอกไมส้ฟ้ีำ Baby Blue Eyes ดอกเนโมฟิลำ่ 

ชมซำกุระ ณ ปรำสำทนกกระเรยีน หรอื ปรำสำทสรุึงะ / ชอ้ปป้ิงจุใจ โอไดบะ  

อำบน ำ้แรธ่รรมชำต ิFREE WIFI ON BUS 

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

วนัเดนิทำง รำคำผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว อณุหภมู ิ  

16-20 เมษำยน 2563 23,888.- 7,900.- 10°C - 16°C  

17-21 เมษำยน 2563 23,888.- 7,900.- 10°C - 16°C  

18-22 เมษำยน 2563 23,888.- 7,900.- 10°C - 16°C  

19-23 เมษำยน 2563 23,888.- 7,900.- 11°C - 20°C  



 
 

 
+สภำพอำกำศเป็นเพยีงกำรพยำกรณ์ อำจมกีำรเปลีย่นแปลงได ้ควรเช็คในใบนดัหมำยอกีคร ัง้+ 

** ปล. ไมม่รีำคำเด็ก เนือ่งจำกเป็นรำคำพเิศษ / Infant เด็กอำยุต ำ่กวำ่ 2 ปี รำคำ 7,900  บำท** 

 รำคำนีไ้มร่วมคำ่ทปิไกดท์ำ่นละ 1,500 บำท/ทรปิ** 

 

วนัแรก      กรงุเทพ   สนำมบนิดอนเมอืง – สนำมบนินำรติะ ประเทศญีปุ่่ น 

07.30 น. พรอ้มกนัที ่สนำมบนินำนำชำตดิอนเมอืง ชัน้ 3 อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคำนเ์ตอร ์สำย

กำรบนิ AIR ASIA X เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ  

สำยกำรบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครือ่ง AIRBUS A330-300 จ ำนวน 377 ทีน่ ัง่ จดัทีน่ ัง่แบบ 3-3-3  

(น ำ้หนกักระเป๋ำ 20 กก./ทำ่น หำกตอ้งกำรซือ้น ำ้หนกัเพิม่ ตอ้งเสยีคำ่ใชจ้ำ่ย) 

บรกิำรอำหำรและเคร ือ่งดืม่บนเคร ือ่ง 

10.45 น. เดนิทางสู ่เมอืงนารติะ ประเทศญีปุ่่ น โดยเทีย่วบนิที ่XJ606 

19.40 น.   ถงึ เมอืงนำรติะ ประเทศญีปุ่่ น หลงัจากผ่านขัน้ตอนศลุกากรแลว้น าท่านเดนิทางสูท่ีพ่ัก (เวลำที่

ญีปุ่่ น เร็วกวำ่เมอืงไทย 2 ช ัว่โมง กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพือ่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา) 

***ส ำคญัมำก!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญำตใหน้ ำอำหำรสด จ ำพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้

เขำ้ประเทศ หำกฝ่ำฝืนมโีทษปรบัและจบั*** 

ค ำ่         อสิระรบัประทำนอำหำรค ำ่ตำมอธัยำศยั  

ทีพ่กั   NARITA HEDISTAR HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ระดบัเดยีวกนั 

วนัทีส่อง เมอืงนำรติะ – เมอืงยำมำนำช ิ- ภเูขำไฟฟูจ ิ- พธิชีงชำญีปุ่่ น - เมอืงโตเกยีว – ชอ้ปป้ิงยำ่น

โอไดบะ – ไดเวอรซ์ติ ี ้- เมอืงสคึุบะ  

เชำ้      รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (1)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20-24 เมษำยน 2563 23,888.- 7,900.- 11°C - 20°C  

21-25 เมษำยน 2563 23,888.- 7,900.- 11°C - 20°C  

22-26 เมษำยน 2563 23,888.- 7,900.- 11°C - 20°C  

23-27 เมษำยน 2563 23,888.- 7,900.- 11°C - 20°C  

24-28 เมษำยน 2563 23,888.- 7,900.- 12°C - 21°C  

25-29 เมษำยน 2563 23,888.- 7,900.- 12°C - 21°C  

26-30 เมษำยน 2563 23,888.- 7,900.- 12°C - 21°C  

27 เมษำยน-01 พฤษภำคม 2563 23,888.- 7,900.- 12°C - 21°C  



 
 

  

 เดนิทางสู ่เมอืงยำมำนำช ิน าท่านเดนิทางสู ่ภเูขำไฟฟูจ ิ(Mount Fuji) (ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 3.30 ชัว่โมง) ทีม่คีวามสงูเหนือจากระดบัน ้าทะเล 3,776 เมตร ถอืวา่เป็นสญัลกัษณห์นึง่

ของประเทศญีปุ่่ น น ำทำ่นขึน้สูช่ ัน้ท ี ่5 ของภูเขาไฟฟจู ิ(ขอสงวนสทิธิไ์มข่ ึน้ ในกรณีทีอ่ำกำศไม่

เอ ือ้อ ำนวย หรอื ทำงขึน้ปิด) ทีทุ่กท่านจะไดเ้ห็นถงึความสวยงามของววิโดยรอบของภูเขาไฟฟจู ิ

และเลอืกซือ้สนิคา้ของทีร่ะลกึซึง่เป็นสญัลกัษณร์ูปภูเขาไฟฟจูใินหลากหลายบรรยากาศไดอ้กีดว้ย

อสิระใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกบัการถ่ายรปูและซือ้ของทีร่ะลกึตามอธัยาศยั  

เทีย่ง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (2)  

จากนัน้สมัผัสวฒันธรรมดัง้เดมิของชาวญีปุ่่ น น่ันก็คอื กำรเรยีนพธิชีงชำญีปุ่่ น (Sado)  (ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 20 นาท ีจากรา้นอาหาร) โดยการชงชาตามแบบญีปุ่่ นนัน้ มขีัน้ตอนมากมาย เริม่

ตัง้แตก่ารชงชา การรับชา และการดืม่ชา ทุกขัน้ตอนนัน้ลว้นมพีธิ ีรายละเอยีดทีบ่รรจงและสวยงาม

เป็นอย่างมาก พธิชีงชาน้ี ไม่ใชแ่คร่บัชมอย่างเดยีว ยังเปิดโอกาสใหท้่านไดม้สีว่นร่วมในพธิกีารชงชา

น้ีอกีดว้ย และจากนัน้ใหท้่านไดอ้สิระเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึตามอธัยาศยั ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่าน

เดนิทางสูเ่มอืงโตเกยีว น าท่านชอ้ปป้ิง ยำ่นโอไดบะ (Odaiba) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 

ชัว่โมง) โอไดบะ คอืเกาะทีส่รา้งขึน้ไวเ้ป็นแหลง่ชอ้ปป้ิง และแหลง่บันเทงิตา่งๆ ในอา่วโตเกยีว ไดร้ับ

การปรับปรุงใหม้ชีือ่เสยีงและเป็นทีน่ยิมในชว่งหลงัของปี 1990 นอกจากมสีถาปัตยกรรมทีส่วยงาม

ตัง้อยู่มากมายแลว้ แตก็่ยังคงความเป็นธรรมชาตไิวด้ว้ยความอดุมสมบูรณข์องพืน้ทีส่เีขยีว ไดเวอร์

ซติ ี ้โตเกยีว พลำซำ่ (Diver City Tokyo Plaza) เป็นหา้งดงัอกีหา้งหนึง่ ทีอ่ยู่บนเกาะ โอไดบะ 

จุดเดน่ของหา้งน้ีก็คอื หุน่ยนตก์นัด ัม้ ขนาดเท่าของจรงิในบรเิวณหา้ง ก็จะมรีา้นคา้ส าหรับคอกนัดัม้ 

อย่างเชน่ กนัด ัม้คำเฟ่ (Gundam Cafe) และถา้อยากเขา้ไปดนูทิรรศกาลกนัดัม้ ก็ตอ้งไปที ่กนัด ัม้

ฟรอนท ์(Gundam Front) ซึง่อยู่ในบรเิวณหา้ง ไดรเวอรซ์ติี ้น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงอบิำรำก ิ

(Ibaraki) เมอืงรมิทะเล ทีเ่ต็มไปดว้ยสถานทีท่่องเทีย่วธรรมชาตแิละวฒันธรรม เพือ่เขา้สูท่ีพ่ัก (ใช ้

เวลาเดนิทางประมาณ 1.20 ชัว่โมง) 

ค ำ่         อสิระรบัประทำนอำหำรค ำ่ตำมอธัยำศยั   

ทีพ่กั OKURA FRONTIER HOTEL TSUKUBA EPOCHAL หรอืเทยีบเทำ่ระดบัเดยีวกนั   

 

วนัทีส่ำม เมอืงสคึุบะ - สวนฮติำช ิซไีซด ์ - เมอืงไอสุ - ปรำสำทสรึุงะ - เมอืงฟุคุชมิะ - แช่น ำ้แรอ่อน

เซน 

เชำ้      รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

น าท่านเดนิทางสู ่สวนฮติำช ิซไีซด ์(Hitachi Seaside Park) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1

ชัว่โมง) เป็นสวนดอกไมข้นาดใหญ่ มดีอกไมบ้านใหช้มตลอดทัง้ปี โดยแบ่งเป็น 4 ชว่งเวลาส าคญัๆ 

ดงัน้ี 

1. ปลำยเดอืนมนีำคม ถงึ กลำงเดอืนเมษำยน ในช่วงตน้ฤดูใบไมผ้ล ิจะเป็นดอกนำรซ์วิซสั 

(Narcissus) 

2. กลำงเดอืน ถงึ ปลำยเดอืนเมษำยน เต็มไปดว้ยดอกทวิลปิ (Tulip) หรอืเรยีกวำ่ชว่ง 

Tulip World 

3. ปลำยเดอืนเมษำยน ถงึ ปลำยเดอืนพฤษภำคม เต็มไปดว้ยดอกเนโมฟิลำ (Nemophila) 

หรอืทีห่ลำยคนเรยีกกนัวำ่ Baby Blue Eyes  

4. ปลำยเดอืนกนัยำยน ถงึ เดอืนตุลำคม พุม่ดอกโคเชยี (Kochia) หรอืทีเ่รยีกวำ่ชว่ง 

Kochia Carnival  

  เรยีกไดว้า่สวนแห่งน้ี สามารถเขา้ไปชมดอกไมส้วยๆ ไดห้ลากหลายพันธุ ์ในหลายๆ ชว่งเวลา อสิระ 

  ใหท้่านถ่ายรูปกบัดอกไมต้ามฤดกูาลตามอธัยาศยั 

เทีย่ง อสิระรบัประทำนอำหำรกลำงวนัตำมอธัยำศยั 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงไอส ุ(Aizu) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง) เป็นเมอืงทีเ่ต็มไป

ดว้ยวฒันธรรมซามไูร ไม่วา่จะเป็นปราสาทหรอืตวัเมอืงทีย่ังคงสมัผัสไดถ้งึกลิน่อายของยุคสมัย

โบราณ นอกจากน้ีไอสยุังมมีนตเ์สน่หเ์รือ่งของออนเซ็น อกีดว้ยน าท่านสู ่ปรำสำทสรึงุะ (Tsuruga 

Castle) หรอื ปรำสำทนกกระเรยีน (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 40 นาท)ี เป็นเพยีงแห่งเดยีวทีย่ังคง

เอกลกัษณ์ดัง้เดมิของญีปุ่่ นไว ้ปราสาทหลงัคาสเีเดงอนัเป็นสญัลกัษณแ์ห่งเมอืงไอสวุาคามัทซ ึตัง้อยู่

ไมไ่กลจากสถานีรถไฟไอสวุาคามัทซ ึเดมิมชีือ่วา่ ปรำสำทคุโระคะวะ Kurokawa Castle สรา้ง

ขึน้ในปี ค.ศ.1384 โดยตระกลูอะชนิะ แตเ่กดิแผ่นดนิไหวในปี ค.ศ. 1611 ท าใหป้ราสาทเสยีหายหนัก

และไดม้กีารบูรณะและปรับจากปราสาท 7 ชัน้ เหลอืเพยีง 5 ชัน้เท่านัน้ ปราสาทแห่งน้ี ถอืเป็น

อนุสรณส์ถานทีย่ังทิง้ร่องรอยของเหลา่นักรบซามูไรกลุม่สดุทา้ยในญีปุ่่ น ทีไ่ดเ้ลอืกปลดิชพีตวัเองลง 

ณ สถานทีน้ี่ น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงฟุคุชมิะ (Fukushima) เมอืงทีม่ขีนาดใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของ

ประเทศญีปุ่่ น ตัง้อยู่ทีภู่มภิาคโทโฮค ุแวดลอ้มไปดว้ยธรรมชาตอินัสวยงามมากมาย ไม่วา่จะเป็นภูเขา 

ทะเลสาบ สถานทีช่มซากรุะ และใบไมเ้ปลีย่นส ี(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) น าท่านเขา้สู่

ทีพ่ัก 

ค ำ่         อสิระรบัประทำนอำหำรค ำ่ตำมอธัยำศยั 

ทีพ่กั  MUKAITAKI RYOKAN FUKUSHIMA หรอืเทยีบเทำ่ระดบัเดยีวกนั   

จำกน ัน้ใหท้ำ่นไดผ้อ่นคลำยกบักำร แชน่ ำ้แรอ่อนเซ็นธรรมชำต ิ 

วนัทีส่ ี ่ เมอืงฟุคุชมิะ – หมู่บำ้นโออุจ ิจูคุ - สถำนรีถไฟยูโนคำม ิออนเซน – หนำ้ผำโทโนะเฮทสรึ ิ– 

เมอืงนำรติะ สนำมบนินำรติะ 

เชำ้      รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (5) 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่หมูบ่ำ้นโออจุ ิจคูุ (Ouchi Juku) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง)  

บา้นโบราณทีอ่ดตีเคยเป็นเมอืงส าคญัในยุคเอโดะถูกสรา้งเมือ่หลายรอ้ยปีกอ่น เป็นบา้นชาวนาญีปุ่่ น



 
 

โบราณทีม่งุหลงัคาทรงหญา้คาหนาๆ เรยีงรายกนัสองฝ่ังกนิระยะทางประมาณ 500 เมตร โดยรวมมี

บา้นโบราณประมาณ 40 – 50 หลงั ในอดตีสมัยเอโดะ การคมนาคมยังไม่สะดวกสบาย หมู่บา้นแห่งน้ี

เป็นเสมอืนแหลง่ทีพ่ัก ตัง้ขนาบขา้งถนนหลกัทีม่ชี ือ่วา่ถนนชโิมสเึคะ ถนนเสน้น้ีเคยเป็นเสน้ทางหลกั

ในการคมนาคมและการคา้ เมือ่ พ.ศ.2524 หมู่บา้นโออจุจิูคไุดร้ับการขึน้ทะเบยีนเป็นเขตอนุรักษ์สิง่

ปลกูสรา้งอนัทรงคณุคา่ของชาต ิซึง่ในปัจจุบันหมู่บา้นโบราณหลายหลงัในโออจุ ิจูคไุดร้ับการบูรณะ

ใหม่ จนกลายเป็นรา้นขายของทีร่ะลกึ รา้นคา้ขายสนิคา้พืน้เมอืง รา้นอาหารและทีพ่ักแบบญีปุ่่ นเพือ่

ดงึดดูนักท่องเทีย่ว เดนิทางสู ่เมอืงยูโนะคำม ิออนเซน เป็นเมอืงตากอากาศออนเซนเล็กๆ ทีม่ี

ชือ่เสยีงของจงัหวดัฟกูชุมิะ ทีเ่ดนิทางไดค้อ่นขา้งสะดวกเพราะอยู่ตดิกบั สถำนรีถไฟยูโนคำม ิออน

เซน (Yunokami Onsen Station) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 15 นาท)ี โดยเป็นสถานีรถไฟเพยีง

แห่งเดยีวของญีปุ่่ นทีม่อีาคารสถานีท าจากหลงัคาแบบญีปุ่่ นโบราณ อสิระใหท้่านเพลดิเพลนิกบัการ

แชเ่ทา้ผ่อนคลายตามอธัยาศยั ณ จุดออนเซนเทา้ทีส่ถานีแห่งน้ี เดนิทางสู ่โทโนะเฮทสรึ ิ

(Tonohetsuri) หรอื หนำ้ผำลำ้นปี (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 10 นาท)ี เป็นความสวยงามที่

ธรรมชาตสิรา้งขึน้ โดยหนา้ผารมิแม่น ้าโอคาวะน้ี ถูกกดัเซาะโดยน ้าทีไ่หลผ่าน กวา่จะสกึกร่อนเป็น

เวลานานเป็นลา้นปี จนกลายมาเป็นววิทวิทัศนท์ีส่วยงาม  

เทีย่ง รบัประทำนรบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (4) 

ไดเ้วลำอนัสมควรน ำทำ่นเดนิทำงสู ่สนำมบนินำรติะ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง) 

ค ำ่         อสิระรบัประทำนอำหำรค ำ่ตำมอธัยำศยั 

20.55 น.   ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบนิ แอรเ์อเชยี เอ็กซ ์เทีย่วบนิที ่XJ607  

 บรกิำรอำหำรและเคร ือ่งดืม่บนเคร ือ่ง 

วนัทีห่ำ้  สนำมบนิ ดอนเมอืง 

01.35 น.     เดนิทางถงึ สนำมบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

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

*ทำ่นใดมไีฟลท์บนิภำยในประเทศตอ่ รบกวนจองเป็นสำยกำรบนิแอรเ์อเซยีเทำ่น ัน้*  

** ท ัง้นีห้ำกสำยกำรบนิไฟลท์อนิเตอรเ์กดิเทีย่วบนิลำ่ชำ้ ทำงบรษิทัจะรบัผดิชอบชดเชยคำ่เสยีหำยเฉพำะสำยกำรบนิ

ภำยในประเทศทีเ่ป็นสำยกำรบนิเครอืเดยีวกนักบัไฟลท์อนิเตอร ์และรบกวนแจง้พนกังำนขำยลว่งหนำ้กอ่นท ำกำรซือ้

ต ัว๋ภำยในประเทศทกุคร ัง้  เพือ่ประโยชนข์องตวัทำ่นเอง ** 

 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:  รายการทัวรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, 

สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น 

สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ชัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม 

ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางนัน้ๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตาม

สถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 

อตัรำคำ่บรกิำรรวม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัตามรายการทีร่ะบุ รวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

 โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบุ หรอืเทยีบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/หอ้ง)  

 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบุ    

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบุ   

 คา่เบีย้ประกนัอบุัตเิหตใุนการเดนิทางท่องเทีย่ว วงประกนัท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 ภาษีมูลคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 % 

 



 
 

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ้่ายสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่มนิิ

บารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบุในรายการ 

× คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น กรณีประกาศใหก้ลบัมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เน่ืองจากทางญีปุ่่ นได ้

ประกาศยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่

เกนิ 15 วนั) 

× หากในภายหลงัทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศใหย้ืน่วซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิม่ 2,000 บาท ส าหรับการ

ยืน่รอ้งขอวซีา่ 

× คา่ธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน 

× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

× คำ่ทปิมคัคุเทศก,์ คนขบัรถ, 1,500 บำท/ทำ่น/ทรปิ , ทปิหวัหนำ้ทวัรแ์ลว้แตค่วำมพงึพอใจของทำ่น 

 

เดนิทำงขึน้ต ำ่ 34 ทำ่น หากต า่กว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระ

คา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านตอ่ไป ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไปในวนัอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่านทราบ

ลว่งหนา้  

 

เง ือ่นไขกำรจอง และ กำรช ำระเงนิ  : 

 มดัจ ำท่ำนละ 15,000 บำท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ท าการจองก่อนวัน

เดนิทางภายใน 20 วนั ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  

 สว่นทีเ่หลอื ช ำระกอ่นวนัเดนิทำงอยำ่งนอ้ย 30 วนั 

 หากไม่ช าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตดัทีน่ั่งใหล้กูคา้ท่านอืน่ทีร่ออยู่ 

 หากช าระไม่ครบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไม่มเีงือ่นไข 

 เมือ่ท่านช าระเงนิไม่วา่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ท่านไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆ

ทีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้หมดน้ีแลว้ 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีำยุคงเหลอื ณ วนัเดนิทำงมำกกวำ่ 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอื

หนำ้กระดำษอยำ่งต ำ่ 2 หนำ้หำกไมม่ ัน่ใจโปรดสอบถำม 

 

เง ือ่นไขยกเลกิกำรจอง : 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนั ไดเ้งนิคนืทัง้หมด 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 29-15 วนั ไดเ้งนิคนื 70 เปอรเ์ซ็นของคา่ทัวรท์ัง้หมด 

 ยกเลกิหลงั 14 วนั ไม่ไดค้า่ทัวรค์นื  

 กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยุดหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากบัสายการบนิ หรอืกรุ๊ปทีม่กีารการันตคีา่มัดจ าทีพ่ัก

โดยตรง หรอืโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิ พเิศษ

เชน่ EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสทิธิ ์ไมม่กีารคนืเงนิทุกกรณี ทัง้มัดจ า หรอืคา่ทัวร์

ทัง้หมด เน่ืองจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเทีย่วบนินัน้ๆ 

 

หมำยเหตุ : กรุณำอำ่นศกึษำรำยละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท ำกำรจอง เพือ่ควำมถูกตอ้งและควำมเขำ้ใจตรงกนั

ระหวำ่งทำ่นลูกคำ้และบรษิทั 



 
 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นกำรเดนิทำงหรอืปรบัรำคำคำ่บรกิำรขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 

ทำ่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การ

นัดหยุดงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของ

บรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อันเน่ืองเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจาก

การโจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง  

6. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้ับการยืนยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  

7. การจัดการเรื่องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมีหอ้งพักส าหรับผูส้บูบุหรี ่/ 

ปลอดบุหรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี่พัก ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัความพรอ้มใหบ้รกิารของ

โรงแรม และไม่สามารถรับประกนัได ้  

8. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุำแจง้บรษิทัฯ อยำ่งนอ้ย 7 วนักอ่น

กำรเดนิทำง มฉิะนัน้บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

9. ผูจ้ัดจะไมร่ับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่ ้

เดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงาน

ของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อนัเน่ืองมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออก

เมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

10. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรือหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ ขอสงวน

สทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่คา่ใชจ้่ายเพิม่  

11. สภาพการจลาจรในชว่งวนัเดนิทางตรงกบัวนัหยุดเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วนัเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าให ้

เวลาในการท่องเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขยัรถในการ

บรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้่องเทีย่วตามโปรแกรม 

12. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ชัว่โมง ในวนันัน้ๆ 

มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัสภาพ

การจราจรในวนัเดนิทางนัน้ๆเป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรม

การเดนิทาง 

 

 


