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TOKYO FUJI FUKUSHIMA 5D3N 

ซุปตาร ์เบบีบ้ลูส ์
ก าหนดการเดนิทางเมษายน - พฤษภาคม 2563 

 

 
โดยสายการบนิ  AIR ASIA X (XJ) 

ขึน้ภูเขาไฟฟูจชิ ัน้ 5 สญัลกัษณ์ของประเทศญีปุ่่ น 



XJ165 NRT-NRT 

เยอืนหมูบ่า้นโบราณ สมยัเอโดะ หมูบ่า้นโออุจ ิจุค ุ

อศัจรรยค์วามงดงามของธรรมชาต ิณ หนา้ผาโทโนะ เฮทสรึ ิ

ฟร ีแช่ออนเซนเทา้ หนา้สถานรีถไฟ ยูโนะคาม ิออนเซน 

ละลานตา ทุง่ดอกไมส้ฟ้ีา Baby Blue Eyes ดอกเนโมฟิลา่ 

ชมซากุระ ณ ปราสาทนกกระเรยีน หรอื ปราสาทสรุึงะ 

ชอ้ปป้ิงจุใจ โอไดบะ  

อาบน า้แรธ่รรมชาต ิFREE WIFI ON BUS 

มนี า้ดืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

+สภาพอากาศเป็นเพยีงการพยากรณ์ อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ควรเช็คในใบนดัหมายอกีคร ัง้+ 
** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ / Infant เด็กอายุต ่ากว่า 2 ปี ราคา 7,900  บาท** 

 ราคานีไ้ม่รวมค่าทปิไกดท่์านละ 1,500 บาท/ทรปิ** 
 

วนัแรก      กรุงเทพ   สนามบนิดอนเมอืง – สนามบนินารติะ ประเทศญีปุ่่ น 

07.30 น. พรอ้มกันที ่สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ชัน้ 3 อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคานเ์ตอร ์สาย

การบนิ AIR ASIA X เจา้หนา้ที่ของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการ

เช็คอนิ 

สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้คร่ือง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ทีน่ั่ง จัดทีน่ั่งแบบ 3-3-3  

(น ้าหนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน หากตอ้งการซือ้น ้าหนักเพิม่ ตอ้งเสยีค่าใชจ้า่ย) 

บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว อุณหภูม ิ  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

27 เมษายน-01 พฤษภาคม 2563 23,888.- 7,900.- 12°C - 21°C  
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10.45 น. เหริฟ้าสู่ เมืองนารติะ ประเทศญ่ีปุ่ น โดยเทีย่วบนิที ่XJ606 

19.40 น.   ถึง เมืองนารติะ ประเทศญีปุ่่ น หลังจากผ่านขัน้ตอนศุลกากรแลว้น าท่านเดินทางสู่ทีพ่ัก (เวลาที่

ญีปุ่่น เร็วกว่าเมอืงไทย 2 ช ัว่โมง กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพือ่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา) 

***ส าคญัมาก!! ประเทศญีปุ่่นไม่อนุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนื้อสตัว ์พืช ผกั ผลไม้ 

เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั*** 

ค ่า         อสิระรบัประทานอาหารค ่าตามอธัยาศยั  

ทีพ่กั   NARITA HEDISTAR HOTEL หรอืเทยีบเท่าระดบัเดยีวกนั 

วนัทีส่อง เมอืงนารติะ – เมอืงยามานาช ิ- ภเูขาไฟฟูจ ิ- พธิชีงชาญีปุ่่ น - เมอืงโตเกยีว – ชอ้ปป้ิงย่าน

โอไดบะ – ไดเวอรซ์ติ ี ้- เมอืงสคุึบะ  

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (1)  

  

 เดนิทางสู่ เมอืงยามานาช ิน าท่านเดนิทางสู่ ภูเขาไฟฟูจ ิ(Mount Fuji) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 

3.30 ชั่วโมง) ทีม่ีความสูงเหนือจากระดับน ้าทะเล 3,776 เมตร ภูเขาทีม่ีชือ่เสยีงเป็นทีรู่จ้ักไปท่ัวโลก

ในเร่ืองความสวยงามทีธ่รรมชาตไิดม้อบมาใหอ้ย่างลงตัว และยังถือว่าเป็นสัญลักษณ์หน่ึงของประเทศ

ญ่ีปุ่ น ทัง้ยังเป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเทีย่วต่างชาตทิีม่าเยอืนญ่ีปุ่ นตลอดทุกฤดูกาล น าท่านขึน้สู่

ช ัน้ที ่5 ของภูเขาไฟฟูจ ิ(ขอสงวนสทิธิไ์ม่ข ึน้ ในกรณีทีอ่ากาศไม่เอือ้อ านวย หรอื ทางขึน้ปิด) 

ที่ทุกท่านจะไดเ้ห็นถึงความสวยงามของตัวภูเขาและวิวโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิ ใหทุ้กท่านได ้

ถ่ายภาพความประทับใจเก็บไว ้และเลือกซื้อสนิคา้ของที่ระลึกซึง่เป็นสัญลักษณ์รูปภูเขาไฟฟูจใิน

หลากหลายบรรยากาศไดอ้กีดว้ยอสิระใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกับการถ่ายรูปและซื้อของทีร่ะลกึตาม

อัธยาศัย  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (2)  
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จากนัน้สัมผัสวัฒนธรรมดัง้เดมิของชาวญ่ีปุ่ น น่ันก็คอื การเรยีนพธิชีงชาญีปุ่่ น (Sado)  (ใชเ้วลา

เดินทางประมาณ 20 นาที จากรา้นอาหาร) โดยการชงชาตามแบบญ่ีปุ่ นนั้น มีขั้นตอนมากมาย เริม่

ตั้งแต่การชงชา การรับชา และการดื่มชา ทุกขั้นตอนนัน้ลว้นมีพธิี รายละเอยีดทีบ่รรจงและสวยงาม

เป็นอย่างมาก พธิชีงชาน้ี ไม่ใช่แค่รับชมอย่างเดยีว ยังเปิดโอกาสใหท่้านไดม้ส่ีวนร่วมในพธิกีารชงชา

น้ีอีกดว้ย และจากนัน้ใหท่้านไดอ้สิระเลอืกซื้อของทีร่ะลึกตามอัธยาศัย ไดเ้วลาอันสมควรน าท่าน

เดินทางสู่เมืองโตเกียว น าท่านชอ้ปป้ิง ย่านโอไดบะ (Odaiba) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 

ชั่วโมง) โอไดบะ คอืเกาะทีส่รา้งขึน้ไวเ้ป็นแหล่งชอ้ปป้ิง และแหล่งบันเทงิต่างๆ ในอ่าวโตเกยีว ไดร้ับ

การปรับปรุงใหม้ีชือ่เสยีงและเป็นทีนิ่ยมในช่วงหลังของปี 1990 นอกจากมีสถาปัตยกรรมทีส่วยงาม

ตัง้อยู่มากมายแลว้ แต่ก็ยังคงความเป็นธรรมชาตไิวด้ว้ยความอุดมสมบูรณ์ของพื้นทีส่เีขยีว ไดเวอร์

ซติี ้โตเกยีว พลาซ่า (Diver City Tokyo Plaza) เป็นหา้งดังอกีหา้งหน่ึง ทีอ่ยู่บนเกาะ โอไดบะ 

จุดเด่นของหา้งน้ีก็คอื หุ่นยนตก์นัด ัม้ ขนาดเท่าของจรงิ ซึ่งมีขนาดใหญ่มาก ในบริเวณหา้ง ก็จะมี

รา้นคา้ส าหรับคอกันดัม้ อย่างเช่น กนัด ัม้คาเฟ่ (Gundam Cafe) และถา้อยากเขา้ไปดูนิทรรศกาล

กันดั้ม ก็ตอ้งไปที่ กนัด ัม้ฟรอนท ์(Gundam Front) ซึ่งอยู่ในบริเวณหา้ง ไดรเวอร์ซิตี้ น าท่าน
เดินทางสู่ เมืองอบิาราก ิ(Ibaraki) เมืองริมทะเล ที่เต็มไปดว้ยสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาตแิละ

วัฒนธรรม เพื่อเขา้สู่ทีพ่ัก (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.20 ชั่วโมง) 

ค ่า         อสิระรบัประทานอาหารค ่าตามอธัยาศยั   

ทีพ่กั OKURA FRONTIER HOTEL TSUKUBA EPOCHAL หรอืเทยีบเท่าระดบัเดยีวกนั   

วนัทีส่าม เมืองสคุึบะ - สวนฮติาช ิซีไซด ์ - เมืองไอสุ - ปราสาทสรึุงะ - เมืองฟุคุชมิะ - แช่น า้แร่ออน

เซน 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

น าท่านเดินทางสู่ สวนฮติาชิ ซีไซด ์(Hitachi Seaside Park) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1

ชั่วโมง) เป็นสวนดอกไมข้นาดใหญ่ มีพื้นที ่1.9 ลา้นตารางเมตร มีดอกไมบ้านใหช้มตลอดทัง้ปี โดย

แบ่งเป็น 4 ช่วงเวลาส าคัญๆ ดังน้ี 

1. ปลายเดอืนมนีาคม ถงึ กลางเดอืนเมษายน ในช่วงตน้ฤดูใบไมผ้ล ิจะเป็นดอกนารซ์วิซสั 

(Narcissus) 

2. กลางเดอืน ถงึ ปลายเดอืนเมษายน เต็มไปดว้ยดอกทวิลปิ (Tulip) หรือเรียกว่าช่วง 

Tulip World 

3. ปลายเดอืนเมษายน ถงึ ปลายเดอืนพฤษภาคม เต็มไปดว้ยดอกเนโมฟิลา (Nemophila) 

หรอืทีห่ลายคนเรยีกกนัว่า Baby Blue Eyes  

4. ปลายเดือนกนัยายน ถึง เดือนตุลาคม พุ่มดอกโคเชีย (Kochia) หรือทีเ่รียกว่าช่วง 

Kochia Carnival  

  เรียกไดว้่าสวนแหง่น้ี สามารถเขา้ไปชมดอกไมส้วยๆ ไดห้ลากหลายพนัธุ ์ในหลายๆ ช่วงเวลา อสิระ 

  ใหท่้านถ่ายรูปกับดอกไมต้ามฤดูกาลตามอัธยาศัย 

เทีย่ง อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงไอสุ (Aizu) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เป็นเมืองทีเ่ต็มไป

ดว้ยวัฒนธรรมซามูไร ไม่ว่าจะเป็นปราสาทหรือตัวเมืองทียั่งคงสัมผัสไดถ้ึงกลิ่นอายของยุคสมัย
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โบราณ นอกจากน้ีไอสุยังมีมนตเ์สน่หเ์ร่ืองของออนเซ็น อกีดว้ยน าท่านสู่ ปราสาทสรึุงะ (Tsuruga 

Castle) หรือ ปราสาทนกกระเรยีน (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 40 นาท)ี เป็นเพียงแห่งเดยีวทียั่งคง

เอกลักษณ์ดัง้เดมิของญ่ีปุ่ นไว ้ปราสาทหลังคาสเีเดงอนัเป็นสัญลักษณแ์หง่เมอืงไอสุวาคามทัซ ึตัง้อยู่

ไม่ไกลจากสถานีรถไฟไอสุวาคามัทซึ เดิมมีชือ่ว่า ปราสาทคุโระคะวะ Kurokawa Castle สรา้ง

ขึน้ในปี ค.ศ.1384 โดยตระกูลอะชนิะ แต่เกดิแผ่นดนิไหวในปี ค.ศ. 1611 ท าใหป้ราสาทเสยีหายหนัก

และไดม้ีการบูรณะและปรับจากปราสาท 7 ชัน้ เหลอืเพียง 5 ชัน้เท่านัน้ HILIGHT!!! ปราสาทแหง่น้ี 

ถือเป็นอนุสรณ์สถานที่ยังทิ้งร่องรอยของเหล่านักรบซามูไรกลุ่มสุดทา้ยในญ่ีปุ่ น ที่ไดเ้ลอืกปลดิชพี

ตัวเองลง ณ สถานที่น้ี น าท่านเดินทางสู่ เมืองฟุคุชิมะ (Fukushima) เมืองที่มีขนาดใหญ่เป็น

อันดับ 3 ของประเทศญ่ีปุ่ น ตัง้อยู่ทีภู่มภิาคโทโฮคุ แวดลอ้มไปดว้ยธรรมชาตอิันสวยงามมากมาย ไม่

ว่าจะเป็นภูเขา ทะเลสาบ สถานที่ชมซากุระ และใบไมเ้ปลี่ยนสี (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 

ชั่วโมง) น าท่านเขา้สู่ทีพ่ัก 

ค ่า         อสิระรบัประทานอาหารค ่าตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั  MUKAITAKI RYOKAN FUKUSHIMA หรอืเทยีบเท่าระดบัเดยีวกนั   

จากน ัน้ใหท่้านไดผ่้อนคลายกบัการ แช่น า้แรอ่อนเซ็นธรรมชาต ิเชือ่ว่าถา้ไดแ้ชน่ า้แร่แลว้ จะ

ท าใหผ้วิพรรณสวยงามและช่วยใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหติดขี ึน้ 

วนัทีส่ี ่ เมอืงฟุคุชมิะ – หมู่บา้นโออุจ ิจูคุ - สถานรีถไฟยูโนคาม ิออนเซน – หนา้ผาโทโนะเฮทสรึ ิ– 

เมอืงนารติะ สนามบนินารติะ 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโออุจ ิจูคุ (Ouchi Juku) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชั่วโมง)  

บา้นโบราณทีอ่ดตีเคยเป็นเมืองส าคัญในยุคเอโดะถูกสรา้งเมื่อหลายรอ้ยปีก่อน เป็นบา้นชาวนาญ่ีปุ่น

โบราณทีมุ่งหลังคาทรงหญา้คาหนาๆ เรียงรายกันสองฝ่ังกนิระยะทางประมาณ 500 เมตร โดยรวมมี

บา้นโบราณประมาณ 40 – 50 หลัง ในอดตีสมัยเอโดะ การคมนาคมยังไม่สะดวกสบาย หมู่บา้นแหง่น้ี

เป็นเสมือนแหล่งทีพ่ัก ตัง้ขนาบขา้งถนนหลักทีม่ีชือ่ว่าถนนชโิมสเึคะ ถนนเสน้น้ีเคยเป็นเสน้ทางหลัก

ในการคมนาคมและการคา้ เมื่อ พ.ศ.2524 หมู่บา้นโออุจจิูคุไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นเขตอนุรักษ์สิ่ง

ปลูกสรา้งอันทรงคุณค่าของชาต ิซึง่ในปัจจุบันหมู่บา้นโบราณหลายหลังในโออุจ ิจูคุไดร้ับการบูรณะ

ใหม่ จนกลายเป็นรา้นขายของทีร่ะลกึ รา้นคา้ขายสนิคา้พื้นเมือง รา้นอาหารและทีพ่ักแบบญ่ีปุ่ นเพื่อ

ดงึดูดนักท่องเทีย่ว ปัจจุบันมีนักท่องมาเยีย่มชมหมู่บา้นน้ีกว่า 1.2 ลา้นคนต่อปี เดนิทางสู่ เมอืงยูโนะ

คาม ิออนเซน เป็นเมืองตากอากาศออนเซนเล็กๆ ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดฟูกุชมิะ ที่เดินทางได ้

ค่อนขา้งสะดวกเพราะอยู่ตดิกับ สถานีรถไฟยูโนคาม ิออนเซน (Yunokami Onsen Station) 

(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 15 นาท)ี โดยเป็นสถานีรถไฟเพียงแห่งเดยีวของญ่ีปุ่ นทีม่ีอาคารสถานีท า

จากหลังคาแบบญ่ีปุ่ นโบราณ !!!ไฮไลท ์อิสระใหท่้านเพลิดเพลินกับการแช่เทา้ผ่อนคลายตาม

อัธยาศัย ณ จุดออนเซนเทา้ทีส่ถานีแห่งน้ี เดนิทางสู่ โทโนะเฮทสรึ ิ(Tonohetsuri) หรือ หนา้ผา

ล้านปี (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 10 นาที) เป็นความสวยงามที่ธรรมชาติสรา้งขึ้น โดยหนา้ผารมิ

แม่น ้าโอคาวะน้ี ถูกกัดเซาะโดยน ้าทีไ่หลผ่าน กว่าจะสกึกร่อนเป็นเวลานานเป็นลา้นปี จนกลายมาเป็น

วิวทิวทัศน์ทีส่วยงาม ชื่อ โทโนะเฮทสรึ ิเป็นภาษาถิน่ของไอส ึแปลว่า หน้าผา และดว้ยรูปร่าง

หนา้ตาของหนา้ผาชันๆ ทีดู่คลา้ยกับเจดยี ์จงึเป็นทีม่าของชือ่โทโนะเฮทสรึ ิหรือ หนา้ผารูปเจดยี ์

เทีย่ง รบัประทานรบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสู่ สนามบนินารติะ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชั่วโมง) 

ค ่า         อสิระรบัประทานอาหารค ่าตามอธัยาศยั 



XJ165 NRT-NRT 
20.55 น.   ออกเดนิทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี เอ็กซ ์เทีย่วบนิที ่XJ607  

**บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง** 

วนัทีห่า้  สนามบนิ ดอนเมอืง 

01.35 น.     เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

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

ส าหรบัลกูคา้ทา่นทีไ่มเ่อาต ัว๋เครือ่งบนิ  หกัคา่ต ัว๋ออก 6,000 บาท จากราคาทวัร ์

 
 

*ท่านใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศต่อ รบกวนจองเป็นสายการบนิแอรเ์อเซยีเท่าน ัน้*  

** ท ัง้นีห้ากสายการบนิไฟลท์อนิเตอรเ์กดิเทีย่วบนิล่าชา้ ทางบรษิทัจะรบัผดิชอบชดเชยค่าเสยีหายเฉพาะ
สายการบนิภายในประเทศทีเ่ป็นสายการบนิเครอืเดยีวกนักบัไฟลท์อนิเตอร ์และรบกวนแจง้พนกังานขาย

ล่วงหนา้ก่อนท าการซือ้ต ัว๋ภายในประเทศทุกคร ัง้  เพือ่ประโยชนข์องตวัท่านเอง ** 

 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:  รายการทวัรส์ามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, 

การเมือง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วญีปุ่่ น ตาม

กฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบั

จะเป็นผู้บรหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นี้ข ึน้อยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ๆ เป็นหลกั จงึขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

อตัราค่าบรกิารรวม 

✓ ค่าตั๋วเคร่ืองบนิไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถงึค่าภาษีสนามบนิ และค่าภาษีน ้ามัน  

✓ ค่ารถโคช้ปรับอากาศ  

✓ โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/หอ้ง)  

✓ ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ    

✓ ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ   

✓ ค่าเบีย้ประกันอุบัตเิหตุในการเดนิทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม)์ 

✓ ภาษีมูลค่าเพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 
 

อตัราค่าบรกิารนีไ้ม่รวม 

× ค่าใชจ่้ายส่วนตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เคร่ืองดืม่ ค่าซักรีด ค่ามนิิบาร์ใน

หอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ที่มไิดร้ะบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญี่ปุ่น กรณีประกาศใหก้ลับมาย่ืนรอ้งขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากทางญี่ปุ่นไดป้ระกาศ

ยกเวน้การย่ืนวีซ่าเขา้ประเทศญี่ปุ่นใหกั้บคนไทยส าหรับผูท้ี่ประสงค์พ านักระยะสัน้ในประเทศญี่ปุ่นไม่เกนิ 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศใหย้ื่นวีซ่าตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิม่ 2,000 บาท ส าหรับการย่ืน

รอ้งขอวีซ่า 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน ้าหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน 

× ค่าภาษีน ้ามัน ที่สายการบนิเรียกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเคร่ืองบนิไปแลว้ 

× ค่ามัคคุเทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวร์อ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

× ค่าทปิมคัคุเทศก,์ คนขบัรถ, 1,500 บาท/ท่าน/ทรปิ, ค่าทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แต่ความพงึพอใจของท่าน 
 

เดนิทางขึน้ต ่า 34 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได ้หากผูเ้ดินทางทุกท่านยินดีทีจ่ะช าระ

ค่าบรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป ทางบรษัิท

ขอสงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอืน่ต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจง้ใหท้่านทราบ

ล่วงหนา้  
 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 มดัจ าท่านละ 15,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ท าการจองก่อนวัน

เดนิทางภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าทัวร์เต็มจ านวน  

 ส่วนทีเ่หลอื ช าระก่อนวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน 



XJ165 NRT-NRT 
• หากไม่ช าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่ออยู่ 

• หากช าระไม่ครบตามจ านวน บรษัิทฯถือว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไม่มีเงื่อนไข 

• เมื่อท่านช าระเงนิไมว่่าจะทัง้หมดหรือบางสว่น ทางบรษัิทฯถือว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไขและขอ้ตกลงต่างๆ

ทีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้หมดน้ีแลว้ 

• หากช าระเงนิในแต่ละสว่นแล้ว โปรดส่งส าเนาการโอนเงนิ พร้อมระบุชือ่พนกังานขายมาทาง

อเีมล ์

• ส่งรายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผู้เดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้ม

ยนืยนัว่าตอ้งการเดนิทางท่องเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบ้าง, เบอรโ์ทร // [หากไม่สง่

ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายอนั

เกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใชใ้นการจองต ั๋วเครื่องบนิ

ท ัง้ส ิน้ 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป  และเหลอืหนา้กระดาษ

อย่างต ่า 2 หนา้หากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 

เงือ่นไขยกเลกิการจอง : 

• ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30 วนั ไดเ้งนิคนืท ัง้หมด 

• ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 29-15 วนั ไดเ้งนิคนื 70 เปอรเ์ซ็นของค่าทวัรท์ ัง้หมด 

• ยกเลกิหลงั 14 วนั ไม่ไดค่้าทวัรค์นื  

• กรุ๊ปทีเ่ดนิทางช่วงวนัหยุดหรอืเทศกาลทีต่้องการนัตีมดัจ ากบัสายการบนิ หรอืกรุ๊ปทีม่กีารการนัตคี่ามดัจ า

ทีพ่กัโดยตรง หรอืโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได ้ รวมถงึเทีย่วบนิ 

พเิศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสทิธิ์ ไม่มีการคืนเงนิทุกกรณี ท ัง้มดัจ า 

หรอืค่าทวัรท์ ัง้หมด เนือ่งจากค่าต ัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเทีย่วบนิน ัน้ๆ 

จากมาตรการยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่เกนิ 15 

วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเที่ยว เยีย่มญาต ิ หรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเข้า
เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีุณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัต่อไปนี้ 

1. ตั๋วเคร่ืองบนิขาออกจากประเทศญี่ปุ่น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายที่อาจเกิดขึน้ในระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่นได ้(เช่น เงนิสด 
บัตรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ที่อยู่ และหมายเลขตดิต่อในระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4. ก าหนดการเดนิทางระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 

คุณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซ่ีา) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลืออยู่ ไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ที่จะกระท าในประเทศญี่ปุ่นจะตอ้งไม่เป็นสิง่ที่ขัดต่อกฎหมายและเขา้ข่ายคุณสมบัติการพ านักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ี่ไม่มีประวัตกิารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และ
ไม่เขา้ข่ายคุณสมบัตทิี่จะถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 
 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดก่อนท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจ

ตรงกนัระหว่างทา่นลูกคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาค่าบรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไม่ถงึ 30 ท่าน  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บค่าน ้ามันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมีการปรับขึน้ก่อนวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปล่ียนเที่ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  

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

งาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ

โจรกรรม และ อุบัตเิหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  

6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบริษัทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด  



XJ165 NRT-NRT 
7. รายการนี้ เ ป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน

ต่างประเทศเรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปล่ียนตามที่ระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเร่ืองหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหกั้บกรุ๊ปที่เขา้พัก  โดยมีหอ้งพักส าหรับผูสู้บบุหร่ี / ปลอด

บุหร่ีได ้โดยอาจจะขอเปลี่ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี่พัก ทัง้นี้ขึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้ริการของโรงแรม และ

ไม่สามารถรับประกันได ้   

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างนอ้ย 7 วนัก่อนการ

เดนิทาง มฉิะนั้นบรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้่วงหนา้ได ้  

10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มีสทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมีเอกสารลงนาม

โดยผูม้ีอ านาจของผูจั้ดก ากับเท่านั้น 

11. ผูจั้ดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู ้

เดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของ
ทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง 

เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรือหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมีหอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสทิธใิน

การจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู่ และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่ค่าใชจ่้ายเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ่น หรือ วันเสาร์อาทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลา

ในการท่องเที่ยวและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานที่นอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิิจของมัคคุเทศก ์ และคนขัยรถในการบริหารเวลา 

ซึง่อาจจะขอความร่วมมือจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ที่ตอ้งเร่งรีบ เพ่ือใหไ้ดท้่องเที่ยวตามโปรแกรม 

14. บรกิารน ้าดืม่ท่านวันละ 1ขวด ต่อคนต่อวันเริม่ในวันที่ 2 ของการเดนิทาง ถงึวันที่ 3 ของการเดนิทาง รวมจ านวน 3 

ขวด 

15. การบรกิารของรถบัสน าเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ช่ัวโมง ในวันนั้นๆ มอิาจ

เพิ่มเวลาได ้โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวัน

เดนิทางนั้นๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปล่ียนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดนิทาง 

 

 

 

 


