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TOKYO IBARAKI FUJI 7D5N 

ซุปตาร ์ฮานะโคเอ็น BigSize  

ก าหนดการเดนิทางเดอืนพฤษภาคม-กนัยายน 2565 

 

โดยสายการบนิแอรเ์อเซยี เอ็กซ ์แอรไ์ลน ์(XJ) 
ดว้ยความคดิถงึ จงึจดัเต็ม 7 วนั 5 คนื 

เทีย่ว เมอืงอาโอไร เมอืงชายหาดทะเลญีปุ่่ นตะวนัออก  

ลิม้รส ป้ิงยา่ง อาหารทะเลสด ณ ตลาดปลาอาโอไร 

ขอพรสิง่ศกัด ิส์ธิ ิ ์ณ ศาลเจา้โออาไรอโิซซาก ิพรอ้มรบัพลงังานบวก ณ เสาโทรแิหง่คามอิโิซะ 

น ัง่รถไฟสายโรแมนตกิ Tadami Line พรอ้มถา่ยรปู ณ จดุชมววิสะพานขา้มแมน่ า้ทาดาม ิ1 



XJ004 NRT-NRT 

ชมดอกซากรุะ ณ วดัเอ็นโซจ ิตน้ก าเนดิววัแดงอากะเบโกะ 

เยีย่มชม หมูบ่า้นนนิจา เอโดะ วนัเดอรแ์ลด ์ 

ยอ้นยคุไปกบั หมูบ่า้นเอโดะจิว๋ ณ คาวาโกเอะ พรอ้มขอพรความรกั ณ ศาลเจา้ฮคิาวะ 

ขึน้กระเชา้ลอยฟ้า ชมววิพานาโรมา่ คาจคิาจ ิ 

ไฮไลท!์!! เขา้ชม เทศกาลชมทุง่ดอกพงิคม์อส ทีม่ภีเูขาไฟฟจูเิป็นววิฉากหลงั 

ชอ้ปป้ิงจใุจ ชนิจกู ุโอไดบะ และออิอน นารติะ 
บฟุเฟ่ตข์าป ูอาบน า้แรธ่รรมชาต ิFREE WIFI ON BUS 

มนี า้ด ืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว อุณหภูม ิ  

27 พฤษภาคม-02 มถินุายน 2565 51,888.- 12,000.- 14°C - 21°C  

03-09 มถิุนายน 2565 51,888.- 12,000.- 14°C - 21°C  

05-11 มถิุนายน 2565 51,888.- 12,000.- 14°C - 21°C  

08-14 มถิุนายน 2565 51,888.- 12,000.- 15°C - 21°C  

10-16 มถิุนายน 2565 51,888.- 12,000.- 15°C - 21°C  

12-18 มถิุนายน 2565 51,888.- 12,000.- 15°C - 21°C  

15-21 มถิุนายน 2565**HOT PRICE 42,888.- 12,000.- 15°C - 21°C +  

17-23 มถิุนายน 2565 51,888.- 12,000.- 15°C - 21°C +  

19-25 มถิุนายน 2565 51,888.- 12,000.- 17°C - 23°C +  

22-28 มถิุนายน 2565 51,888.- 12,000.- 17°C - 23°C +  

24-30 มถิุนายน 2565 51,888.- 12,000.- 17°C - 23°C +  

26 มถิุนายน-02 กรกฎาคม 2565 51,888.- 12,000.- 17°C - 23°C +  

29 มถิุนายน-05 กรกฎาคม 2565 51,888.- 12,000.- 19°C - 24°C +  

01-07 กรกฎาคม 2565 51,888.- 12,000.- 19°C - 24°C +  

03-09 กรกฎาคม 2565 51,888.- 12,000.- 17°C - 23°C +  

06-12 กรกฎาคม 2565 51,888.- 12,000.- 17°C - 23°C +  

08-14 กรกฎาคม 2565**วันอาสาฬหฯ+วันเขา้พรรษา 53,888.- 12,000.- 19°C - 24°C +  

10-16 กรกฎาคม 2565**วันอาสาฬหฯ+วันเขา้พรรษา 53,888.- 12,000.- 19°C - 24°C +  

13-19 กรกฎาคม 2565**วันอาสาฬหฯ+วันเขา้พรรษา 56,888.- 12,000.- 19°C - 24°C + +  

15-21 กรกฎาคม 2565 51,888.- 12,000.- 19°C - 24°C +  

17-23 กรกฎาคม 2565 51,888.- 12,000.- 19°C - 24°C +  

20-26 กรกฎาคม 2565 55,888.- 12,000.- 19°C - 24°C  
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22-28 กรกฎาคม 2565 55,888.- 12,000.- 19°C - 24°C  

24-30 กรกฎาคม 2565 55,888.- 12,000.- 19°C - 24°C  

27 กรกฎาคม-02 สงิหาคม 2565**วันเฉลมิพระ

ชนมพรรษา ร.10 
56,888.- 12,000.- 20°C - 25°C  

29 กรกฎาคม-04 สงิหาคม 2565 55,888.- 12,000.- 20°C - 25°C  

31 กรกฎาคม-06 สงิหาคม 2565 56,888.- 12,000.- 20°C - 25°C  

01-07 สงิหาคม 2565 56,888. 12,000.- 20°C - 25°C  

02-08 สงิหาคม 2565 56,888. 12,000.- 20°C - 25°C  

03-09 สงิหาคม 2565 56,888. 12,000.- 20°C - 25°C  

04-10 สงิหาคม 2565 56,888. 12,000.- 20°C - 25°C  

05-11 สงิหาคม 2565 56,888. 12,000.- 20°C - 25°C  

06-12 สงิหาคม 2565 56,888. 12,000.- 20°C - 25°C  

07-13 สงิหาคม 2565**Obon 58,888.- 12,000.- 20°C - 25°C  

08-14 สงิหาคม 2565**Obon 58,888.- 12,000.- 21°C - 26°C  

09-15 สงิหาคม 2565**Obon 58,888.- 12,000.- 21°C - 26°C  

10-16 สงิหาคม 2565**Obon 58,888.- 12,000.- 21°C - 26°C  

11-17 สงิหาคม 2565**Obon 58,888.- 12,000.- 21°C - 26°C  

12-18 สงิหาคม 2565**Obon 58,888.- 12,000.- 21°C - 26°C  

13-19 สงิหาคม 2565**Obon 58,888.- 12,000.- 21°C - 26°C  

14-20 สงิหาคม 2565**Obon 58,888.- 12,000.- 21°C - 26°C  

15-21 สงิหาคม 2565 56,888.- 12,000.- 21°C - 26°C  

16-22 สงิหาคม 2565 56,888.- 12,000.- 21°C - 26°C  

17-23 สงิหาคม 2565 56,888.- 12,000.- 21°C - 26°C  

18-24 สงิหาคม 2565 56,888.- 12,000.- 21°C - 26°C  

19-25 สงิหาคม 2565 56,888.- 12,000.- 21°C - 26°C  

20-26 สงิหาคม 2565 56,888.- 10,000.- 21°C - 26°C  

21-27 สงิหาคม 2565 56,888.- 10,000.- 21°C - 26°C  

22-28 สงิหาคม 2565 52,888.- 10,000.- 21°C - 26°C  

23-29 สงิหาคม 2565 52,888.- 10,000.- 21°C - 26°C  

24-30 สงิหาคม 2565 52,888.- 10,000.- 21°C - 26°C  

25-31 สงิหาคม 2565 52,888.- 10,000.- 21°C - 26°C  

28 สงิหาคม-03 กนัยายน 2565 52,888.- 10,000.- 21°C - 26°C  

31 สงิหาคม-06 กนัยายน 2565 52,888.- 10,000.- 22°C - 26°C  

02-08 กนัยายน 2565 52,888.- 10,000.- 22°C - 26°C  
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*Golden Week คอื ชว่งวนัหยดุยาวหรอืตอ่เนือ่งของญีปุ่่ น ท าใหห้อ้งพกัมรีาคาสงูเนือ่งจากคนญีปุ่่ นมคีวามตอ้งการเทีย่วมากกวา่ปกต ิ

>>สภาพอากาศเป็นเพยีงการพยากรณ์ อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ควรเช็คในใบนดัหมายอกีคร ัง้<< 

** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ / Infant เด็กอายตุ า่กวา่ 2 ปี โปรดสอบถาม** 

 ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิทา่นละ 200 บาท/วนั ท ัง้หมด 7 วนั เทา่กบั 1,400 บาท/ทา่น/ทรปิ** 

วนัแรก      กรงุเทพฯ   ทา่อากาศยานดอนเมอืง  

20.30 น. พรอ้มกันที ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง ชัน้ 3 อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคานเ์ตอร ์สายการ

บนิ AIR ASIA X เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการเชค็อนิ 

23.45 น. เหริฟ้าสู ่เมอืงนารติะ ประเทศญีปุ่่ น โดยเทีย่วบนิที ่XJ600 

สายการบิน AIR ASIA X ใชเ้ครื่อง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ที่น่ัง จัดที่น่ังแบบ 3-3-3  

(น ้าหนักกระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซือ้น ้าหนักเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย)  

บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

วนัทีส่อง ทา่อากาศยานนานาชาตนิารติะ - สวนไคราค ุหรอื วดัเจา้แมก่วนอมิ เทศกาลดอกไฮเดรนเยยี 

(ตามฤดกูาล) - ตลาดปลาโออาไร - คาเนฟุค ุเมนไต ปารค์ - ศาลเจา้โออาไรอโิซซาก ิ- เสา

โทรแิหง่คามอิโิซะ – ชายหาดโออาไร  

08.00 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตนิารติะ ประเทศญีปุ่่ น น าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้

เมอืงและศุลกากร เรยีบรอ้ยแลว้ (เวลาทีญ่ ีปุ่่ น เร็วกวา่เมอืงไทย 2 ช ัว่โมง กรุณาปรับนาฬกิาของ

ท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***ส าคญัมาก!! ประเทศญีปุ่่ นไม่อนุญาตใหน้ า

อาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั 

น าท่านออกเดนิทางสู ่จงัหวดัอบิาราก ิ(Ibaraki) ตัง้อยู่ในภมูภิาคคันโตของเกาะฮอนชู ประเทศ

ญีปุ่่ น อบิารากซิ ึง่อยูไ่มห่า่งจากโตเกยีว เต็มไปดว้ยสถานทีท่อ่งเทีย่วอนัสวยงามมากมาย โดยเฉพาะ

เทศกาลทีเ่กีย่วกบัดอกไม ้ทีม่ใีหช้มตลอดทัง้ปี นอกจากนีย้งัเป็นเจังหวัดทีม่กีารผลตินัตโตะ หรอื ถั่ว

เน่าญีปุ่่ น มากทีส่ดุในญีปุ่่ นอกีดว้ย (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.40 ชัว่โมง)  

04-10 กนัยายน 2565 52,888.- 10,000.- 22°C - 26°C  

07-13 กนัยายน 2565 52,888.- 10,000.- 22°C - 26°C  

09-15 กนัยายน 2565 52,888.- 10,000.- 22°C - 26°C  

11-17 กนัยายน 2565 52,888.- 10,000.- 22°C - 26°C  

14-20 กนัยายน 2565 52,888.- 10,000.- 22°C - 26°C  

16-22 กนัยายน 2565 52,888.- 10,000.- 22°C - 26°C  

18-24 กนัยายน 2565 52,888.- 10,000.- 22°C - 26°C  

21-27 กนัยายน 2565 52,888.- 10,000.- 22°C - 26°C  

23-29 กนัยายน 2565 52,888.- 10,000.- 22°C - 26°C  

25 กนัยายน-01 ตุลาคม 2565 52,888.- 10,000.- 22°C - 26°C  

28 กนัยายน-04 ตุลาคม 2565 52,888.- 10,000.- 22°C - 26°C  

30 กนัยายน-06 ตุลาคม 2565 52,888.- 10,000.- 22°C - 26°C  

**ตารางวนัทีเ่ดนิทางดา้นบน ไมไ่ดน้บัรวมกกัตวั Test&Go อกี 1 คนื** 
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น าท่านเดนิทางสู่ สวนไคราค ุ(Kairakuen) อยู่ทีเ่มอืงมโิตะ จงัหวดัอบิาราก ิตดิอันดับ 1 ใน 3 

ของสวนทีม่ภีูมทิัศน์สวยทีส่ดุในญีปุ่่ น ร่วมกับเคนโระคุเอนทีค่านาซาวะและโคราคุเอนทีโ่อคายามะ 

เปิดใหเ้ป็นสถานทีพั่กผอ่นหยอ่นใจส าหรับประชาชนในปีค.ศ.1842 ในชว่งตน้ฤดูไบไมผ้ล ิทุกๆ วันที ่

20 กมุภาพันธ ์- 31 มนีาคม  ของทกุปี จะเป็นชว่งเทศกาลดอกพลมั ทีน่ีไ่ดป้ลกูตน้ดอกพลัมถงึ 3000 

ตน้ 100 สายพันธุเ์ลยทเีดยีว ถัดจากนัน้ก็ถงึคราวทีด่อกซากรุะและดอกอาซเลยี จะเบ่งบานในชว่ง

ปลายของฤดูใบไมผ้ล ิไฮไลท!์!! อกีอยา่งของสวนนี้คอื ชว่งตน้ฤดูหนาวก็จะพบกับดอกซากรุะทีผ่ลิ

บานใน 2 ฤดู (นคิซิาคซิากรุะ) ภายในสวนสามารถชมดอกไมไ้ดห้ลากหลาย ทีแ่วะเวยีนมาอวดความ

งามใหช้มในแต่ละฤดูกาล (ดอกไมแ้ตล่ะชนดิจะหมุนเวยีนผลดักนับานไปตามฤดูกาล ท ัง้นี้

ข ึน้อยูก่บัสภาพอากาศ)  

ส าหรบัวนัเดนิทางที ่ 

**10-16, 12-18, 15-21, 17-23, 19-25, 22-28, 24-30 มถินุายน 2565 

26 มถินุายน-02 กรกฎาคม, 29 มถินุายน-05 กรกฎาคม 2565 

01-07, 03-09, 06-12, 08-14, 10-16, 13-19, 15-21 และ 17-23 กรกฎาคม 2565** 

ปรบัโปรแกรมไป  

เดนิทางสู่ วดัวดัอามะบกิซิงั ราคุโฮอุจ  ิหรือ อามะบกิ ิคนันง (Amabikisan Rakuhouji or 

Amabiki Kannon) หรอื วดัเจา้แมก่วนอมิ อยูท่ีเ่มอืงซากรุะกาวะ จงัหวดัอบิาราก ิเป็นสถานที่

ศักดิส์ทิธิ ์บรรยากาศเงยีบสงบ ชาวเมอืงนยิมมาขอพรใหค้ลอดลูกอยา่งปลอดภัย มสีขุภาพแข็งแรง 

เตบิโตอยา่งมคีวามสขุ และว่านอนสอนงา่ย โดยระหวา่งวนัที ่10 มถิุนายน – 20 กรกฎาคม ของ

ทกุปี จะมกีารจัดงาน เทศกาลชมดอกไฮเดรนเยยี และในสว่นของ เทศกาลดอกไฮเดรนเยยีลอย

น า้ จัดขึน้ในชว่งวนัที ่01-15 กรกฎาคม (**ก าหนดการทีแ่นน่อนของปี 2022 จะน ามาแจง้ให้

ทราบอกีคร ัง้) บรเิวณวัดตัง้อยู่บนเนนิเขา ในชว่งฤดูรอ้นทีเ่ต็มไปดว้ยดอก ไฮเดรนเยยี หรอื อาจิ

ไซ (Ajisai) ประมาณ 5,000 ดอก จาก 90 สายพันธุ์บานสะพร่ังมสีมี่วงเขม้ ม่วงอ่อน สฟ้ีาสดใส 

สลับกับสชีมพูบานเย็นและสขีาว สะอาดตา ท าใหท้ัศนียภาพรอบๆ บรเิวณวัดดูสวยงาม และบรเิวณ

สระน ้าภายในวัด จะมดีอกไฮเดรนเยยีลอยน ้า พรอ้มเป็ดนอ้ยทีค่อยเลน่น ้าคลอเคลยีไปกบัไฮเดรนเยยี 

ภายในสระ ท าใหดู้น่าสนใจ แปลกตาแต่งดงามในคราวเดียวกัน ใหท้่านไดพ้ักผ่อนหน่อนใจกับ

บรรยากาศอนัเงยีบสงบและดอกไฮเดรนเยยีทีส่วยงาม ตามอธัยาศัย 

จากนัน้ออกเดนิทางสู่ ตลาดปลาโออาไร (Oaraicho) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี ท่าน

สามารถอิม่อรอ่ยกบัอาหารทะเลสดใหมส่ง่ตรงมาจากทา่เรอืประมงโออาไร อาท ิขา้วหนา้ปลาดบิ หรอื

อาหารทะเลป้ิงยา่ง นอกจากนี้ยงัมอีาหารทะเลตากแหง้ทีท่ าเองโดยชาวประมง ซึง่เหมาะส าหรับเป็น

ของฝากอกีดว้ย อสิระรับประทานอาหารทะเลสดๆ แบบป้ิงย่าง เพลดิเพลนิกับหลากหลายเมนู ปลา

สดๆ เชน่ ปลาอังโค ปลาชริาส ุ(ปลาขา้วสาร) ตามแต่ฤดกูาล หอยเชลล ์หอยตลับ หอยนางรม หมกึ

ยา่งเนย และกุง้ เป็นตน้ 
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เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ตลาดปลาโออาไร (1) Cash Back 1500Yen/Person (By 

Guide)  

 

เดนิทางสู ่คาเนฟุค ุเมนไต ปารค์ (Kanefuku Mentai Park Oarai) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 

5-10 นาท)ี หรอื พพิทิธภณัฑเ์มนไทโกะ “เมนไทโกะ (Mentaiko) คอื ไขป่ลาทาระ หรอืปลาค็อด

ทีน่ ามาหมักและปรุงรส สว่นใหญจ่ะมรีสเผ็ด ถูกปากคนไทย นอกจากนีย้ังน ามาใชเ้ป็นวัตถดุบิผสมใน

เมนูอาหารญีปุ่่ น เชน่ โอนกิริ ิเป็นตน้”  ภายในแบง่ออกเป็น 3 สว่นหลักๆ ไดแ้ก ่ตลาดขายผลติภณัฑ์

เมนไทโกะ โรงงานผลติเมนไทโกะ และศูนยอ์าหาร ในสว่นของโรงงาน ท่านสามารถเขา้ชมขัน้ตอน

การผลติไขป่ลาเมนไตโกะ ไดอ้ยา่งใกลช้ดิ อกีทัง้ยงัสามารถลองชมิไดอ้กีดว้ย  

เดนิทางสู ่ศาลเจา้โออาไรอโิซซาก ิ(Oarai Isosaki Shrine) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5-10 

นาท)ี ศาลเจา้ทีม่ปีระวัตศิาสตรย์าวนาน ตัง้อยูบ่นเนนิเขาหันหนา้สูม่หาสมทุรแปซฟิิก เป็นหนึง่ในเสา

โทรอิขินาดใหญท่ีม่ชี ือ่เสยีงในภมูภิาคคันโต ถูกเลอืกใหเ้ป็นทรัพยส์นิทางวัฒนธรรมแหง่จังหวัด และ

ไดรั้บความเชือ่ถอืมาอย่างยาวนานในฐานะเทพเจา้ผูใ้หค้วามคุม้ครองการคมนาคมทางทะเล และ

ความสงบสุขภายในครอบครัว น าท่านรับพลังงานบวก ณ เสาโทรแิห่งคามอิโิซะ (Kamiiso no 

Torii) โทรอิสิเีทาทีน่ิง่สงบ บนโขดหนิท่ามกลางฟองคลืน่สขีาวทีส่าดกระเซ็น ซึง่เป็นทีป่ระดษิฐาน

ของเทพเจา้โอนามจุโินะมโิคโตะ และ เทพเจา้สคุุนะฮโิคนะโนะมโิคโตะ สรา้งขึน้ตัง้แต่ 29 ธันวาคม 

ค.ศ.856 รวมทัง้ยังเป็นจุดถ่ายรูปพระอาทติยข์ึน้ทีม่ชี ือ่เสยีง มนัีกท่องเทีย่วมากมายมาเฝ้าคอยเพือ่

เก็บภาพชว่งเวลาทีแ่สงตะวันสาดสอ่งขึน้สูข่อบฟ้า 

เดนิทางสู ่ชายหาดโออาไร (Oarai Sun Beach) เป็นชายหาดน ้าตืน้ กวา้งสดุลกูหลูกูตา อสิระให ้

ทา่นเดนิชมบรรยากาศรมิชายหาด และหากวันไหนโชคด ีมนี ้าขึน้ทว่มเต็มบรเิวณชายหาดและมสีภาพ

อากาศและเวลาทีเ่หมาะบรเิวณชายหาดนีจ้ะเกดิเป็น Reflection beach หรอืภาพสะทอ้นบนผวิน ้า ซึง่

ถอืเป็นจดุถา่ยภาพยอดนยิม  

ค า่         รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (2) 

ทีพ่กั  Oarai Hotel Annex Gyoraian หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

 



XJ004 NRT-NRT 

วนัทีส่าม เมอืงโออาไร - จงัหวดัฟุกุชมิะ - ผาลา้นปี โทโนะ เฮทสรึ ิ- หมูบา้นโบราณ โออุจ ิจุคุ – น ัง่

รถไฟสายโรแมนตกิ สถานไีอส ุมยิาชติะ ถงึ สถานไีอส ุยานาอสิ ึ- วดัเอ็นโซจ ิ

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

ออกเดนิทางสู ่จงัหวดัฟุกชุมิะ (Fukushima) เป็นจังหวัดในภมูภิาคโทโฮค ุเป็นเมอืงทีเ่คยเจอภยั

พบิัตทิางธรรมชาต ิทัง้แผ่นดนิไหว และสนึาม ิรวมถงึภัยพบิัตจิากโรงงานไฟฟ้านวิเคลยีร ์แต่ดว้ยที่

เป็นเมอืงทีม่ธีรรมชาตอิุดมสมบูรณ์ อาหารทะเลสด ผลไมอ้ร่อย สถานทีท่่องเทีย่วสวยงาม รวมถงึ

ความร่วมแรงร่วมใจของคนทอ้งถิ่นที่ตัง้ใจใหก้ารท่องเที่ยวมาช่วยให ้จังหวัดฟุกุชมิะ กลับมามี

ชวีติชวีาอกีครัง้ ท าใหเ้มอืงนี้เป็นอกีหนึ่งจุดหมายปลายทางทีนั่กท่องเทีย่วไม่ควรพลาด (ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 3.04 ชัว่โมง) 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4)  

หลังอาหารแวะชม โทโนะเฮทสรึ ิ(Tonohetsuri) หรือ หน้าผาล้านปี เป็นความสวยงามที่

ธรรมชาตสิรา้งขึน้ โดยหนา้ผารมิแม่น ้าโอคาวะนี้ ถูกกัดเซาะโดยน ้าทีไ่หลผ่าน กว่าจะสกึกร่อนเป็น

เวลานานเป็นลา้นปี จนกลายมาเป็นววิทวิทัศน์ทีส่วยงาม ชือ่ โทโนะเฮทสรึ ิเป็นภาษาถิน่ของไอส ึ

แปลวา่ หนา้ผา และดว้ยรูปร่างหนา้ตาของหนา้ผาชนัๆ ทีดู่คลา้ยกับเจดยี ์จงึเป็นทีม่าของชือ่โทโนะ

เฮทสรึ ิหรอื หนา้ผารปูเจดยี ์ 

เดนิทางสู ่หมูบ่า้นโออจุ ิจคู ุ(Ouchi Juku) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 20 นาท)ี บา้นโบราณทีอ่ดตี

เคยเป็นเมอืงส าคัญในยคุเอโดะถูกสรา้งเมือ่หลายรอ้ยปีกอ่น เป็นบา้นชาวนาญีปุ่่ นโบราณทีม่งุหลังคา

ทรงหญา้คาหนาๆ เรยีงรายกันสองฝ่ังกนิระยะทางประมาณ 500 เมตร โดยรวมมบีา้นโบราณประมาณ 

40 – 50 หลัง ในอดตีสมยัเอโดะ การคมนาคมยงัไมส่ะดวกสบาย หมูบ่า้นแหง่นีเ้ป็นเสมอืนแหลง่ทีพ่กั 

ตัง้ขนาบขา้งถนนหลักที่มชี ือ่ว่าถนนชโิมสเึคะ ถนนเสน้นี้เคยเป็นเสน้ทางหลักในการคมนาคมและ

การคา้ เมื่อ พ.ศ.2524 หมู่บา้นโออุจิจูคุไดรั้บการขึน้ทะเบียนเป็นเขตอนุรักษ์สิง่ปลูกสรา้งอัน

ทรงคุณค่าของชาต ิซึง่ในปัจจุบันหมู่บา้นโบราณหลายหลังในโออุจ ิจูคุไดรั้บการบูรณะใหม่ จน

กลายเป็นรา้นขายของทีร่ะลกึ รา้นคา้ขายสนิคา้พืน้เมอืง รา้นอาหารและทีพ่ักแบบญีปุ่่ นเพือ่ดงึดูด

นักทอ่งเทีย่ว ปัจจบุนัมนัีกทอ่งมาเยีย่มชมหมูบ่า้นนีก้วา่ 1.2 ลา้นคนตอ่ปี  

15.30 น. เดนิทางถงึ สถานรีถไฟ ไอสุ มยิาชติะ (Aizu-Miyashita Station) เป็นหนึง่ในสถานีรถไฟบน

สายทาดาม ิ(Tadami Line)  

15.59 น. น าท่านสัมผัสบรรยากาศการ น ัง่รถไฟสายโรแมนตกิแห่งโทโฮขุ (Aizu-Miyashita Sta. – 

Aizu-Yainaizu Sta.) จัดไดว้่าเป็นสายรถไฟทีม่ทีวิทัศน์ทีส่วยงามตดิอันดับโลก ในชว่งฤดูใบไม ้

ผล ิจะมตีน้ซากรุะผลดิอกสชีมพเูขม้ออ่น หรอืสขีาวสลับไปมา ตัง้เรยีงรายตามสองขา้งทาง ฤดูใบไม ้

ร่วง ใบไมเ้ปลีย่นสแีดง เหลอืง สม้ น ้าตาล ดูโรแมนตกิมาก และในฤดหูนาว ตลอดทางจะเต็มไปดว้ย

หมิะขาวโพลน ราวกับว่าน่ังรถไฟหลุดไปในโลกแห่งเทพนยิาย อสิระเพลดิเพลนิกับววิสองขา้งทาง

ตามอธัยาศัย  

16.22 น. เดนิทางถงึ สถานรีถไฟ ไอสุ ยานาอสิุ (Aizu-Yanaizu Station) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 23 

นาท)ี เพือ่น าท่านออกเดนิทางไปยัง วดัเอ็นโซจ ิ(Enzoji Temple) วัดเกา่แกคู่่เมอืงยานาอสิ ุตน้

ก าเนิดของววัแดงอากะเบโกะ ยอ้นไปเมื่อ 1,200 ปีก่อน เกดิแผ่นดินไหวจนอุโบสถเสียหาย 

จ าเป็นตอ้งท าการซอ่มแซม แต่การขนยา้ยเสาเพือ่การซอ่มแซมนัน้เป็นไปอยา่งยากล าบาก แต่แลว้

อยูก่็มวีัวสขีนแดงปรากฎตัวขึน้ จงึน ามาชว่ยขนยา้ยเสาและวัสดกุอ่สรา้งต่างๆ ท าใหก้ารซอ่มแซมนัน้

ส าเร็จลลุว่งไปดว้ยด ีจงึไดม้กีารสรา้งรปูปัน้วัวขึน้มาดา้นหนา้พระอโุบสถ อกีทัง้ภายในอโุบสถยงัเป็นที่

ประดษิฐานพระอักโษภยพุทธะองคใ์หญ่ ผูค้นเดนิทางมาสักการะอย่างเนืองแน่น ดว้ยศรัทธาทีเ่ต็ม

เป่ียม เพือ่น าความสขุมาสูท่กุคน บรเิวณวัดยงัถอืเป็นจดุชมซากรุะ ในชว่งฤดใูบไมผ้ล ิและจดุชมใบไม ้

เปลีย่นส ีในชว่งฤดใูบไมร้ว่ง อกีดว้ย 
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19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

ทีพ่กั Mt. inn (マウント イン) หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั   

วนัทีส่ ี ่  จุดพกัรถโอเซะไคโดะ มชิมิะจูก ุ- ถา่ยรูป ณ จุดชมววิสะพานขา้มแมน่ า้ทาดามทิี ่1 – เอโดะ 

วนัเดอรแ์ลนด ์- เมอืงเกา่คาวะโกเอะ – ขอพรความรกั ณ ศาลเจา้ฮคิาวะ  

06.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

07.00 น. เชค็เอา้ทอ์อกจากโรงแรม พรอ้มออกเดนิทาง 

09.00 น. เดนิทางถงึ (Ozekaido Mishima Juku Roadside Station) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 

ชัว่โมง) จากจุดพักรถใชเ้วลาเดนิเทา้เพยีง 3-5 นาท ีจะถงึ จุดชมววิสะพานขา้มแมน่ า้ทาดามทิี ่1 

(No.1 Tadami River Bridge) เป็นจุดทีม่องเห็นรถไฟสายทาดามแิล่นขา้ม สะพานไดอจิ ิเคยีว

เรยีว (Daiichi Kyoryo) ซึง่ถือเป็นแลนดม์าร์คทีใ่ครมาฟุกุชมิะจะตอ้งไม่พลาดมาเก็บภาพความ

ประทับใจนี้ (เวลาทีร่ถไฟจะแลน่ขา้มสะพาน ประมาณ 09.12 น. กบั  09.15 น. สงวนสทิธิ ์

หากเกดิความลา่ชา้เนือ่งดว้ยสภาพอากาศ หรอือุบตัเิหตุตา่งๆ อาจท าใหไ้มส่ามารถชมใน

เวลาทีก่ าหนดได ้บรษิทัฯ ขอปรบัโปรแกรมตามความเหมาะสม โดยไกดจ์ะเป็นผูแ้จง้ใหท้ราบ

เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสถาณการณ์หนา้งานทีส่ดุ)  

 จากนัน้ออกเดนิทางสู ่เมอืงนกิโก ้(Nikko) จงัหวดัโทจกิ ิ(Tochigi) ส าหรับนกิโกะ ถอืเป็นเมอืง

ท่องเทีย่วทีเ่ป็นทีน่ยิมของนักท่องเทีย่วทัง้ชาวญีปุ่่ นและชาวต่างประเทศ มมีแีหล่งท่องเทีย่วทัง้ทาง

ธรรมชาต ิและทางวัฒนธรรมมชีือ่เสยีงโด่งดังในเรือ่งความสวยงามของวัดและศาลเจา้ต่างๆทีไ่ดรั้บ

การขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกจาก UNESCO  (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง)  

12.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (7)  

เดนิทางสู่ เอโดะ วนัเดอรแ์ลนด ์(Edo Wonderland) สวนสนุกในธมีประวัตศิาสตร์สมัยเอโดะ 

ภายในดนิแดนแห่งนี้เต็มไปดว้ยนนิจา และเหล่าซามไูรเดนิกันขวักไขว่อยูท่่ามกลางอาคารบา้นเรอืน

แบบสมัยก่อน ขบวนแห่หญิงคณิกาโออรัินอันหรูหราสง่างาม ผ่านถนนสายต่างๆ ที่เ ป่ียมดว้ย

บรรยากาศเกา่แกร่าวกับไดย้อ้นเวลากลับไปสูส่มยัเอโดะเลยทเีดยีว นักท่องเทีย่วยงัสามารถแตง่กาย

ยอ้นยคุแบบสมยัเอโดะและสนุกสนานกบัการถา่ยรปูเลน่ไดด้ว้ย 

ออกเดนิทางสู ่เมอืงคาวาโกเอะ เป็นเมอืงศนูยก์ลางใน จงัหวดัไซตามะ (Saitama) เมอืงนีไ้ดรั้บ

ฉายาว่าเป็นเมือง "เอโดะจิว๋" ดว้ยอาคารบา้นเรือนภายในเขตเมอืงเก่าที่อนุรักษ์ไวอ้ย่างดี เป็น

สถาปัตยกรรมเกา่สมยัยคุเอโดะ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) 

16.30 น. เดทิางถงึ ยา่นเมอืงเกา่คาวาโกเอะ (Kawagoe’s Warehouse District) เป็นยา่นทีม่บีา้นเรอืน

สมัยเอโดะตลอดแนวยาวสองขา้งทาง และบริเวณนี้ยังเคยมีโกดังเก็บของอยู่หลายแห่งตัง้แต่

สมัยกอ่น โดยค าว่า kura แปลว่า โกดงั จงึเป็นทีม่าของชือ่ถนนคุระซคุุร ิKurazukuri ซึง่เป็นเสน้ที่

คนนยิมเดนิเทีย่วชมตกึรามบา้นชอ่งและสถาปัตยกรรมของเมอืงนี้ ในสมัยก่อนเนื่องจากเมอืงคาวา

โกเอะเจรญิรุ่งเรือ่งทางดา้นการคา้ขายเป็นอยา่งมากเปรยีบไดก้บัโตเกยีวในปัจจบุนัเลยทเีดยีว พ่อคา้
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แมค่า้จงึร ่ารวยและมกีารสรา้งอาคารตา่งๆขึน้เรือ่ยๆ บางอาคารก็มอีายเุกา่แกแ่ละยงัคงความดัง้เดมิมา

จนถงึปัจจุบันก็ม ีจากนัน้ใหท้่าน อสิระชอ้ปป้ิงเลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืง ณ ตรอกลูกกวาด (Candy 

Alley) เป็นเสน้ชอ้ปป้ิง ทีร่า้นคา้สว่นใหญ่จะขายขนมพืน้เมอืงเชน่ เคก้ และ ขนมหวาน จงึเป็นทีม่า

ของชือ่ตรอกลูกกวาดหรือตรอกขนมน่ันเอง นอกจากนี้ยังมขีายคารนิโดะ (karinto) คุก้กีพ้ื้นเมอืง

ญี่ปุ่ น, ไอศกรีม, ขนมที่ท าจากถั่วแดงและมันหวาน และยังมีของเล็กชิน้เล็กๆและของฝากต่างๆ 

จากนัน้น าท่านไหวข้อพรความรัก ณ ศาลเจา้ฮคิาวะ (Hikawa Shrine) เป็นศาลเจา้ทีเ่ขาว่าเด็ด

นักเรือ่งขอพรความรัก ภายในม ี“อุโมงคเ์อมะ” เอมะ คอื แผ่นไมท้ีเ่ราเขยีนขอพร และน ามาผูกจน

กลายเป็นซุม้คลา้ยอุโมงค ์เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมถ่ายรูปท าคอนเทนตจ์ านวนมาก นอกจากนี้ 

สายมูไมค่วรพลาด ท่านยังสามารถซือ้เครือ่งรางต่างๆ ทีไ่ม่ใชเ่ฉพาะดา้นความรัก ยังม ีดา้นสขุภาพ 

ดา้นการเงนิ การงาน การเรยีน เดนิทางปลอดภยั และโชคลาภ ก็มมีากมายใหท้า่นไดเ้ลอืกไวเ้ป็นของ

ฝากของทีร่ะลกึอกีดว้ย  

18.00 น.  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (8) 

ทีพ่กั Kawagoe Tobu Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั   

  

วนัทีห่า้  จุดชมววิช ัน้ 5 ภูเขาไฟฟูจ ิ(ข ึน้อยูก่บัสภาพอากาศ) – กระเชา้ลอยฟ้าคาจคิาจ ิ– พธิชีงชา

ญีปุ่่ น - สวนดอกไมฮ้านะโนะมยิาโกะ หรอื เทศกาลชมดอกลาเวนเดอรท์ีท่ะเลสาบคาวากุจ ิ

(ตามฤดกูาล) - ออนเซ็น + ขาปยูกัษ ์

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (9) 

 น าท่านเดนิทางสู ่ภูเขาไฟฟูจ ิ(Mount Fuji) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2-2.30 ชัว่โมง) ทีม่คีวาม

สงูเหนือจากระดับน ้าทะเล 3,776 เมตร ภเูขาทีม่ชี ือ่เสยีงเป็นทีรู่จั้กไปทั่วโลกในเรือ่งความสวยงามที่

ธรรมชาตไิดม้อบมาใหอ้ย่างลงตัว และยังถือว่าเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของประเทศญี่ปุ่ น ทัง้ยังเป็น

จุดมุ่งหมายของนักท่องเทีย่วต่างชาตทิี่มาเยอืนญีปุ่่ นตลอดทุกฤดูกาล น าท่านขึน้สู่ช ัน้ที ่5 ของ

ภเูขาไฟฟจู ิ(ขอสงวนสทิธิไ์มข่ ึน้ ในกรณีทีอ่ากาศไมเ่อือ้อ านวย หรอื ทางขึน้ปิด) ทีทุ่กท่านจะ

ไดเ้ห็นถงึความสวยงามของตัวภูเขาและววิโดยรอบของภูเขาไฟฟูจ ิใหทุ้กท่านไดถ้่ายภาพความ

ประทับใจเก็บไว ้และเลือกซือ้สนิคา้ของที่ระลกึซึง่เป็นสัญลักษณ์รูปภูเขาไฟฟูจใินหลากหลาย

บรรยากาศไดอ้กีดว้ยอสิระใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัการถา่ยรปูและซือ้ของทีร่ะลกึตามอธัยาศัย 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (10)  
 น าท่านขึ้น กระเช้าลอยฟ้าคาจคิาจ ิ(Mt. Fuji Panoramic Ropeway) (ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 5 นาทจีากรา้นอาหาร และ 40 นาท ีจากฟจูชิัน้ 5) คอื กระเชา้ทีข่ ึน้สูย่อดเขาเทนโจ ซึง่อยู่

ใกลก้บัทะเลสาบคาวากจุ ิตัวกระเชา้เป็นกระจกใส สามารถมองววิไดโ้ดยรอบ และเมือ่ถงึดา้นบนภเูขา

เท็นโจมจีุดชมววิแบบพาโนราม่าทีม่รีะดับความสงู 1,075 เมตรจากระดับน ้าทะเล และมกีารตกแต่ง

ดว้ยตัวการต์นูจากนทิานพืน้บา้นของญีปุ่่ นเรือ่ง “Kachi Kachi Yama” ของ Dazai Osamu ซึง่เกีย่วกบั

กระต่ายและทานูก ิโดยนักท่องเทีย่วสามารถชมววิไดแ้บบ 360 องศาทัง้ทะเลสาบคาวากจูแิละภเูขา

ไฟฟจู ินอกจากนีก้็ยงัมรีา้นขายอาหารและของทีร่ะลกึอกีดว้ย 

จากนัน้สัมผัสวัฒนธรรมดัง้เดมิของชาวญีปุ่่ น น่ันก็คอื การเรยีนพธิชีงชาญีปุ่่ น (Sado) (ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 10 นาท)ี โดยการชงชาตามแบบญีปุ่่ นนัน้ มขีัน้ตอนมากมาย เริม่ตัง้แต่การชงชา 

การรับชา และการดืม่ชา ทุกขัน้ตอนนัน้ลว้นมพีธิ ีรายละเอยีดทีบ่รรจงและสวยงามเป็นอยา่งมาก พธิี

ชงชานี้ ไม่ใชแ่ค่รับชมอย่างเดยีว ยังเปิดโอกาสใหท้่านไดม้สี่วนร่วมในพธิกีารชงชานี้อกีดว้ย และ

จากนัน้ใหท้า่นไดอ้สิระเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึตามอธัยาศัย  

 น าเดนิทางสู ่สวนดอกไมฮ้านะโนะมยิาโกะ (Yamanakako Hananomiyako Park) (ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 25-30 นาท)ี สวนดอกไมข้นาดใหญ่ใกลก้ับทะเลสาบยามานะกะและภเูขาไฟฟจูมิี
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พืน้ทีถ่งึ 300,000 ตารางเมตร หรอืประมาณ 87.5 ไร ่มดีอกไมห้ลายพันธุท์ีป่ลกูไวใ้หนั้กทอ่งเทีย่วได ้

เดนิทางมาชมตลอดทัง้ปี ภายในสวนยงัมดีอกไมท้ีถ่กูปลกูไวใ้นโดมขนาดใหญ ่ใหท้า่นไดส้มัผัสความ

งามของดอกไมใ้นรม่ไดแ้มใ้นวันทีฝ่นตก ไฮไลท!์!! น ้าตกเมยีวจนิ น ้าตกสงู 10 เมตร ยาว 800 เมตร 

บรเิวณรอบๆ น ้าตกยังมกีังหันและมมุถ่ายรูปมากมาย ส าหรับทีน่ี่ท่านสามารถเขา้ชมดอกไมไ้ดต้ลอด

ทัง้ปี โดยทางสวนมตีารางบอกชว่งเวลาบานของดอกไมช้นดิตา่งๆ ดังนี ้ 

 ปลายเดอืนเมษายน-กลางเดอืนพฤษภาคม : ดอกทวิลปิ,  

 ปลายเดอืนมถินุายน-กลางเดอืนกรกฎาคม : ดอกป๊อปป้ี, แคลฟิอรเ์นยีป๊อปป้ี  

 กลางถงึปลายเดอืนสงิหาคม : ดอกทานตะวัน 

 ปลายเดอืนสงิหาคมถงึเดอืนกนัยายน : ดอกบานชืน่ ,ดอกคอสมอส เป็นตน้ 

ส าหรบัวนัเดนิทางที ่**15-21, 17-23, 19-25, 22-28, 24-30 มถินุายน 2565 

26 มถินุายน-02 กรกฎาคม, 29 มถินุายน-05 กรกฎาคม 2565 

01-07, 03-09 และ 06-12 กรกฎาคม 2565**** ปรบัโปรแกรมไป  

เทศกาลชมดอกลาเวนเดอรท์ีท่ะเลสาบคาวากจุ ิFuji Kawaguchiko Herb Festival 2022 : 

JUNE 18 – JULY 10’2022 (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 10-15 นาทีจากรา้นชา) จัดขึ้นที่ร ิม

ทะเลสาบคาวากจุใินชว่งตน้ฤดรูอ้น ซึง่นอกจากจะจัดขึน้เพือ่ตอ้นรับฤดชูมดอกลาเวนเดอรแ์ลว้ ยังจะ

ไดเ้พลดิเพลนิไปกับความงามของดอกไมอ้กีหลากชนดิ เชน่ ดอกคาโมมายลแ์ละสมุนไพรมากมาย 

โดยสถานที่จัดงานหลักคือ สวนสาธารณะยากซิาค ิ(Yagizaki Park) สวนยอดนิยมที่ดงึดูด

นักท่องเทีย่วมากมายดว้ยลาเวนเดอรซ์อฟครมีและชาสมุนไพร  และสวนสาธารณะโออชิ ิ(Oishi 

Park) ทีม่ภีาพภเูขาฟจูซิ ึง่เป็นฉากหลังของทะเลสาบคาวากจุติัดกนักับภาพทุ่งดอกลาเวนเดอรอ์ยา่ง

สวยสดงดงาม อสิระใหท้า่นไดว้ิง่เลน่ทา่มกลางทุง่ดอกลาเวนเดอรส์มีว่งสดใส สัมผัสกลิน่หอมสดชืน่ 

และเพลดิเพลนิกบัทวิทัศน์อันงดงาม พรอ้มเก็บภาพความประทับใจตามอธัยาศัย (ดอกลาเวนเดอร์

จะบานหรอืไมน่ ัน้ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพอากาศ สงวนสทิธิห์ากชว่งวนัเดนิทางลาเวนเดอรไ์มม่ ี

แลว้ ไกดส์ามารถปรบัโปรแกรมไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้)   
ค า่         รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร ของโรงแรม (11) พเิศษ!! อิม่อรอ่ยกบั บฟุเฟ่ตข์าป ู 

ทีพ่กั Sun Plaza Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั   

จากน ัน้ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการ แชน่ า้แรอ่อนเซ็นธรรมชาต ิเชือ่วา่ถา้ไดแ้ชน่ า้แรแ่ลว้ จะ

ท าใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขี ึน้ 

วนัทีห่ก  จุดตรวจ RT-PCR เป็นไปตามมาตรการของรฐับาล (ราคารวมอยูใ่นคา่ทวัรแ์ลว้) – ชมแมว

ยกัษ ์3 มติ ิพรอ้มชอ้ปป้ิง ยา่นชนิจกู ุ– ไดเวอรซ์ติ ี ้ณ โอไดบะ  - ออิอนนารติะ   

 เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (12) 

เดนิทางสู่ โตเกยีว (Tokyo) เมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่ น ตัง้อยู่ในภูมภิาคคันโต (Kanto) บน

เกาะฮอนชู (Honshu) ในอดีตคือเมอืงเอโดะ (Edo) มรีถไฟสายยามาโนเตะ (Yamanote) วนเป็น

วงกลมอยู่ใจกลางเมือง มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย เป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของ

นักทอ่งเทีย่วทั่วโลก (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30-2 ชัว่โมง) 

จากนั้นน าท่านเขา้ ตรวจหาเชื้อโควิด 19 โดยแบบ RT-PCR หรือ Real Time PCR ตาม

มาตรการของรัฐบาล (ราคารวมอยูใ่นคา่ทัวรแ์ลว้) 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (13)  
น าท่านชอ้ปป้ิง ยา่นชอ้ปป้ิงชนิจุก ุ(Shinjuku) ใหท้่านอสิระและเพลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิงสนิคา้

มากมายทัง้เครือ่งใชไ้ฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูปดจิติอล นาฬกิา เครือ่งเล่นเกมส ์หรอืสนิคา้ทีจ่ะเอาใจคุณ

ผูห้ญงิดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้ แบรนดเ์นม เสือ้ผา้แฟชัน่ส าหรับวัยรุ่น เครือ่งส าอางยีห่อ้ดังของ
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ญีปุ่่ นไมว่า่จะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอืน่ๆ อกีมากมาย หา้มพลาด!!! จดุเชค็อนิ

แหง่ใหมข่องชาวโซเชีย่ล น่ันก็คอื แมวยกัษ ์3 มติ ิทีโ่ผลบ่นจอแอลอดีมีขีนาดมหมึา จอมคีวามโคง้

ขนาด 154 ตารางเมตร (1,664 ตารางฟตุ) เสยีงทีอ่อกจากล าโพงคณุภาพเกรดด ี ความละเอยีดภาพ

ระดับ 4K ถอืเป็นเทคโนโลยรีะดับสงู ทีใ่หภ้าพเสมอืนจรงิปรากฎเป็นภาพแมวเหมยีวเดนิเล่นไปมาอยู่

เหนอืกรงุโตเกยีว  

เดนิทางสู ่ยา่นโอไดบะ (Odaiba) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 40 นาท)ี คอืเกาะทีส่รา้งขึน้ไวเ้ป็น

แหล่งชอ้ปป้ิง และแหล่งบันเทงิต่างๆ ในอ่าวโตเกยีว ไดรั้บการปรับปรุงใหม้ชี ือ่เสยีงและเป็นทีน่ยิม

ในชว่งหลังของปี 1990 นอกจากมสีถาปัตยกรรมทีส่วยงามตัง้อยู่มากมายแลว้ แต่ก็ยังคงความเป็น

ธรรมชาตไิวด้ว้ยความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่สเีขยีว ไดเวอรซ์ติ ี ้โตเกยีว พลาซ่า (Diver City 

Tokyo Plaza) เป็นหา้งดังอกีหา้งหนึง่ ทีอ่ยูบ่นเกาะ โอไดบะ จดุเดน่ของหา้งนีก้็คอื หุน่ยนตก์นัด ัม้ 

ขนาดเทา่ของจรงิ ซึง่มขีนาดใหญม่าก ในบรเิวณหา้ง อสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย 

เดินทางสู่ ออิอน มอลล ์นารติะ (Aeon Narita Mall) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) 

หา้งสรรพสนิคา้ทีน่ยิมในหมูนั่กทอ่งเทีย่วชาวตา่งชาต ิเนื่องจากตัง้อยูใ่กลก้ับสนามบนินานาชาตนิาริ

ตะ ภายในตกแต่งในรูปแบบทีท่ันสมัยสไตลญ์ีปุ่่ น มรีา้นคา้ทีห่ลากหลายมากกว่า 150 รา้นจ าหน่าย

สนิคา้แฟชั่น อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบา้น นอกจากนี้ยังมรีา้นเสือ้ผา้แฟชั่นมากมาย เชน่ 

MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, Capcom games arcade และซปุเปอรม์ารเ์กตขนาดใหญ่ 

ค า่         อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั  Marroad International Hotel Narita หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั   

วนัทีเ่จ็ด  ทา่อากาศยานนานาชาตนิารติะ – ทา่อากาศยานดอนเมอืง - เขา้สู ่มาตรการ การกกัตวัแบบ 

Test & Go (คา่หอ้งพกัจ านวน 1 คนืและการตรวจ RT-PCR 1 คร ัง้ รวมอยูใ่นคา่ทวัรแ์ลว้) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (14) 

09.15 น.   ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี เอ็กซ ์เทีย่วบนิที ่XJ601 

13.45 น.     เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

  **สายการบนิมบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง** 

14.40 น. หลังจาก ผ่านขัน้ตอนการการกลับเขา้ประเทศไทย และรับกระเป๋าสัมภาระต่างๆ เรยีบรอ้ยแลว้ น า

ทา่นเขา้สูก่ระบวนการกกัตวัแบบ Test & Go โดยจะมรีถทีป่ระสานงานกบัทางโรงแรมทีพ่ักมารับ 

ณ จดุรับสง่ เพือ่น าทา่นไปยงัโรงแรมส าหรับตรวจคดักรองเชือ้โควดิ 19 พรอ้มนอนรอฟังผล อกี 1 คนื 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งพกัภายในโรงแรม (15) 

ทีพ่กั  โรงแรมเกรซ กรงุเทพฯ (Grace Hotel Bangkok) เทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

(https://www.facebook.com/GraceHotelBangkok/)  

วนัทีแ่ปด รอผล Test & Go  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งพกัภายในโรงแรม (16) 

รอผล Test & Go หากผลตรวจไมต่ดิเชือ้ แยกยา้ยกลับบา้นพรอ้มความประทับใจ  

**แตท่วา่ผลตรวจตดิเชือ้โควดิ เขา้รักษาและปฏบิตัติัวตามมารตรการของรัฐบาลตอ่ไป 

 
 

ส าหรบัลกูคา้ทา่นทีไ่มเ่อาต ัว๋เครือ่งบนิ  (JOINLAND) **โปรดสอบถาม** 

 
 

*ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ รบกวนจองเป็นสายการบนิแอรเ์อเซยีเทา่น ัน้*  

** ท ัง้นีห้ากสายการบนิไฟลท์อนิเตอรเ์กดิเทีย่วบนิลา่ชา้ ทางบรษิทัจะรบัผดิชอบชดเชยคา่เสยีหายเฉพาะ

สายการบนิภายในประเทศทีเ่ป็นสายการบนิเครอืเดยีวกนักบัไฟลท์อนิเตอร ์และรบกวนแจง้พนกังานขาย

ลว่งหนา้กอ่นท าการซือ้ต ัว๋ภายในประเทศทกุคร ัง้  เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 
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พเิศษ!! ส าหรบัลกูคา้ทีซ่ ือ้โปรแกรมทวัร ์

ญีปุ่่ นของบรษิทั TTN ลดทนัท ี10% 
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** เทีย่วบนิภายในประเทศ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมร่บัผดิชอบ และ พจิารณาทกุๆกรณี เนือ่งจากทางบรษิทั 
ไดจ้ าหนา่ยโปรแกรมทวัร ์ทีเ่ร ิม่เดนิทางจาก สนามบนิดอนเมอืง  ไมน่บัรวมการเดนิทางจากสนามบนิอืน่ๆ  

และ ใหแ้จง้ตอ่พนกังานขายลว่งหนา้ กอ่นท าการซือ้บตัรโดยสารภายในประเทศทกุคร ัง้ เนือ่งจากตอ้งไดร้บั
การยนืยนัเทีย่วบนิหลกั และ กรุป๊คอนเฟิรม์ เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

 

บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ ์  รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากเที่ยวบนิล่าชา้ สภาพ

อากาศ หมิะตกหนัก พายไุตฝุ้่ น แผน่ดนิไหว สนึาม ิสภาพการจลาจร การระบาดของโรคตดิตอ่ การเมอืง เป็นตน้ โดย

มติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 

10 ชัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับสภาพ

การจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆ เป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการ

เดนิทาง 
 

อตัราคา่บรกิารรวม 

✓ คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน  

✓ คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

✓ โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

✓ คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   

✓ คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ

✓ ค่าตรวจ RT-PCR ณ ประเทศญี่ปุ่ น เพื่อใชเ้ขา้ประเทศไทย ไทย  ( เงื่อนไขขา้งตน้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตาม

มาตรการจากทางภาครัฐ )  

✓ คา่โรงแรมกักตัว 1 คนื พรอ้มตรวจ RT-PCR  Test and go  ประเทศไทย  ( เงือ่นไขขา้งตน้อาจมกีารเปลีย่นแปลง

ตามมาตรการจากทางภาครัฐ ) 

✓ คา่เบีย้ประกนัโควดิ-19 ในการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงเงนิคา่รักษาพยาบาล 50,000 USD  

✓ คา่เบีย้ประกัน อุบตัเิหตุในระหวา่งการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงเงนิประกันทา่นละ 500,000 บาท ( ไมค่รอบคลมุถงึ 

สขุภาพ อาการเจ็บป่วย หรอื โรคประจ าตัว ) กรณีเสยีชวีติ จากอบุัตเิหตรุะหวา่งการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงเงนิประกนั

ทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์  

✓ ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และ หักภาษี ณ ทีจ่า่ย 3 % 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์น

หอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนื่องจากทางญีปุ่่ นไดป้ระกาศ

ยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วัน) 

× หากรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศใหย้ืน่วซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ 2,000 บาท ส าหรับการยืน่รอ้งขอวซีา่ และ 

ลกูคา้ด าเนนิการเตรยีมเอกสารตามเงือ่นไข ทีส่ถานทตูรอ้งขอ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระทีม่ีน ้าหนักเกนิกว่าที่สายการบนินัน้ๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน 

 

× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่ทปิคนขบัรถและพนกังานบรกิารประจ าโรงแรม รา้นอาหารและสถานทีท่อ่งเทีย่ว  200 บาท/วนั /ทา่น , 

คา่ทปิมคัคเุทศก ์(ไกด)์ แลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 
 

 

*** กรณุาศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง *** 

เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้ และ บรษิทัฯ ทวัรค์ูค่า้  

เม ือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมดัจ า หรอื คา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ         

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเง ือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 

 



XJ004 NRT-NRT 

เดนิทางขึน้ต ่า 30 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดีที่จะช าระ

คา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลื่อนการเดนิทางไปในวันอืน่ต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่านทราบ

ลว่งหนา้  
 

1. เงือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  ( เฉพาะการสง่จอยทวัรเ์ทา่น ัน้ ไมร่วมการตดักรุป๊ หรอื กรุป๊เหมา ) 

 มดัจ าทา่นละ 20,000 บาท ภายหลังจากทีท่่านไดท้ าการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ท าการจองนอ้ยกวา่วนั

เดนิทาง 25 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทวัรเ์ต็มจ านวน ทนัทใีนวนัจองเทา่น ัน้   

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวันเดนิทาง 30 วัน  ( นับรวมวันเสาร ์และ อาทติย ์)  

• หากไมม่กีารช าระเงนิ คา่ทัวร ์ตามเงือ่นไขทีก่ าหนด ระบบจะท าการยกเลกิทีน่ั่งโดยอตัโนมตั ิ

• หากช าระเงนิค่าทัวร์ไม่ครบตามจ านวน บรษัิทฯถือว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัติ โดยไม่มี

เงือ่นไข 

• เมือ่ท่านช าระเงนิค่าทัวร์ไม่ว่าจะทัง้หมด หรือ บางสว่น ทางบรษัิทฯถือว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไขและ

ขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

• หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ โปรดสง่หลกัฐานการช าระเงนิ ผา่นระบบการจอง

ทีน่ ัง่ ออนไลน ์ของทางบรษิทัฯ   

1.1 เงือ่นไขยกเลกิการจอง / ตามประกาศคณะกรรมการธุรกจิน าเทีย่วและมคัคเุทศก ์ 

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั คนืเงนิบางสว่น ( หกัคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ เชน่ คา่มดัจ า

บตัรโดยสารเครือ่งบนิ และ มดัจ าคา่บรกิารตา่งประเทศ )  

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 30 วนั คนืเงนิคา่ทวัร ์50%  ( จากราคาทวัรท์ ีท่า่นซือ้ ) 

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไมส่ามารถคนืเงนิได ้/ สามารถเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทางได ้
( เปลีย่นชือ่ ) ตอ้งแจง้ใหบ้รษิทัฯ ทราบลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 7วนั  

 

     1.2    เงือ่นไขยกเลกิการจอง / โปรแกรมทีเ่ดนิทางดว้ยเทีย่วบนิ พเิศษ เชา่เหมาล า ( Charter Flight ) 

กรุป๊ท ีเ่ดนิทางดว้ยเทีย่วบนิ เชา่เหมาล า ( CHARTER FLIGHT )  ตอ้งการนัตบีตัรโดยสารท ัง้หมดทกุทีน่ ัง่
ของเทีย่วบนิ และ การการนัตคีา่ทีพ่กัท ัง้หมด และอืน่ๆ โดยตรง หรอืโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรอื
ตา่งประเทศ และ ไมอ่าจยกเลกิขอคนืเงนิได ้ขอสงวนสทิธิ ์ไมม่กีารคนืเงนิทกุกรณี ท ัง้มดัจ า หรอืคา่ทวัร ์
ท ัง้หมด เนือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนิ และ โปรแกรมน ัน้ๆ ซึง่ไมส่ามารถใชเ้งือ่นไขยกเลกิการ
จองรว่มกบัขอ้ที ่1.1 ได ้

 

      2.      เงือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  ( เฉพาะการตดักรุป๊ หรอื กรุป๊เหมา ซึง่เป็นขอ้ตกลง ระหวา่ง 

บรษิทัทวัรผ์ูข้าย และ บรษิทัทวัรผ์ูซ้ือ้ เทา่น ัน้ ) 

 มดัจ าทา่นละ 20,000 บาท ภายหลังจากทีท่า่นไดท้ าการจอง 3 วัน  ( กรณีลกูคา้ท าการจองนอ้ยกวา่วนั

เดนิทาง 35 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทวัรเ์ต็มจ านวน ทนัทใีนวนัจองเทา่น ัน้ )   

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวันเดนิทาง 35 วัน  ( นับรวมวันเสาร ์และ อาทติย ์)  

 หากไมช่ าระมดัจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตยกเลกิทีน่ั่ง และ ใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

 หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ด ้

ระบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

2.1 เงือ่นไขยกเลกิการจอง  ( เฉพาะการตดักรุป๊ หรอื กรุป๊เหมา ซึง่เป็นขอ้ตกลง ระหวา่งบรษิทัทวัร ์

ผูข้าย และ บรษิทัทวัรผ์ูซ้ือ้ เทา่น ัน้ ) 

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 45 วนั คนืเงนิเต็มจ านวน  

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 45 วนั คนืเงนิบางสว่น ( หกัคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิแลว้ เชน่ คา่มดั
จ าบตัรโดยสารเครือ่งบนิ และ มดัจ าคา่บรกิาร ตา่งประเทศ )   

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 30 วนั ไมส่ามารถคนืเงนิได ้ 

        

     2.2     เงือ่นไขยกเลกิการจอง  โปรแกรมทีเ่ดนิทางดว้ยเทีย่วบนิ พเิศษ เชา่เหมาล า ( Charter Flight ) 
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 กรุป๊ท ีเ่ดนิทางดว้ยเทีย่วบนิ เช่าเหมาล า ( CHARTER FLIGHT )  ตอ้งการนัตบีตัรโดยสารท ัง้หมดทกุที่
น ัง่ของเทีย่วบนิ และ การการนัตคีา่ทีพ่กัท ัง้หมด และอืน่ๆ โดยตรง หรอืโดยการผา่นตวัแทนในประเทศ
หรอืตา่งประเทศ และ ไมอ่าจยกเลกิขอคนืเงนิได ้ขอสงวนสทิธิ ์ไมม่กีารคนืเงนิทกุกรณี ท ัง้มดัจ า หรอืคา่
ทวัรท์ ัง้หมด เนือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนิ และ โปรแกรมน ัน้ๆ ซึง่ไมส่ามารถใชเ้งือ่นไขยกเลกิ
การจองรว่มกบัขอ้ที ่2.1 ได ้

 

3.  เงือ่นไขกรณีเกดิภยัพบิตั ิ

           เนื่องจากเหตกุารณ์ความไมส่งบทางการเมอืง สายการบนิ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาต ิวาตภัย อคัคภีัย การระบาด 

ของโรคตดิตอ่ ในประเทศ หรอื นอกประเทศ หรอืเมอืงทีท่า่นเดนิทางไป และสายการบนิ หรอื ในสว่นของการบรกิาร

ตา่งประเทศทีท่า่นเดนิทางทอ่งเทีย่วยังคงใหบ้รกิารอยูเ่ป็นปกต ิทา่นสามารถใชส้ทิธิไ์ดต้ามเงือ่นไขขอ้ที ่1.1 และ 1.2 

ไดเ้ทา่น ัน้      

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษ

อยา่งต า่ 2 หนา้หากไมม่ัน่ใจโปรดสอบถาม 

 

หมายเหต ุกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืง ประเทศไทย หรอื ในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที่

ระบไุว ้ดว้ยเหตผุลสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ รวมถงึ เมือ่ทา่น

ออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์

ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
 

ขอ้มลูเพิม่เตมิ เรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ 

ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกนั ไมส่ามารถเลือ่นวันเดนิทางกลับได ้และ การจดั

ทีน่ ัง่ของกรุป๊ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลกิ

การเดนิทาง บตัรโดยสาร ไมส่ามารถยกเลกิ หรอื คนืเงนิบางสว่นได ้

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งสมัภาระ  

➢ ส าหรับน ้าหนักของสัมภาระทีใ่หบ้รรทกุใตท้อ้งเครือ่งบนิอยูท่ี ่20 กโิลกรัม กรณีน ้าหนักเกนิจากทีร่ะบไุว ้จะมีการ

เรยีกเก็บคา่ระวางน ้าหนักเพิม่ ซึง่เป็นไปตามขอ้ก าหนดของสายการบนิทา่นไมอ่าจปฏเิสธได ้(ทา่นตอ้งช าระในสว่น

ทีโ่ดนเรยีกเก็บเพิม่)  ลกูคา้สามารถซือ้น ้าหนักเพิม่เตมิได ้ลว่งหนา้ 7 วันกอ่นการเดนิทางกบัทางบรษัิทฯ  

➢ ส าหรับกระเป๋าสัมภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครื่องได ้ตอ้งมนี ้าหนักไม่เกนิ 7 กโิลกรัม และ ตอ้งมี

ขนาดไมเ่กนิ 56 ซม.(สงู) x 36 ซม.(กวา้ง) x 23 ซม. (หนา)   

➢ กรณีทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได  ้ทัง้นี้

ข ึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มรั่บภาระสว่นของคา่ใชจ้า่ยทีส่มัภาระน ้าหนัก

เกนิ (ทา่นตอ้งช าระในสว่นทีโ่ดนเรยีกเก็บเพิม่) 

➢ ทางบรษัิทฯ ไมร่บัผดิชอบกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสารทกุกรณี 

หมายเหต.ุ.( สามารถซือ้ประกนักระเป๋าเดนิทาง และ สมัภาระเพิม่เตมิกบัทางบรษิทัฯได ้) 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิ เรือ่งโรงแรมทีพ่กั 

➢ เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) 

และหอ้งคู ่(Twin / Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักอาจจะไมต่ดิกนั 

➢ กรณีมงีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มาก และหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯ ขอ

สงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลีย่น หรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 
 

1. รายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจาก การยกเลกิเทีย่วบนิ ความลา่ชา้ของสายการบนิ 

โรงแรม ทีพั่ก การจราจร เหตกุารณ์ทางการเมอืง การนัดหยดุงาน การกอ่จลาจล อบุตัเิหต ุสภาพอากาศ พาย ุหมิะ

ตกหนัก ภัยธรรมชาต ิวาตภัย อคัคภีัย โรคระบาด ในประเทศ หรอื นอกประเทศ หรอืเมอืงทีท่า่นเดนิทางไป หรอืไม่

วา่จะดว้ยสาเหตใุดๆ ก็ตาม (ซึง่เป็นเหตุการณ์ทีน่อกเหนอืการควบคมุของทางบรษิทัฯ) โดยทางบรษัิทฯ จะ

ปรับโปรแกรมการเดนิทางตามสภาพแวดลอ้มทีเ่กดิขึน้โดยค านงึถงึความปลอดภัยของลกูคา้เป็นส าคัญ 

2. หากทา่นยกเลกิทวัร ์เนื่องจากเหตกุารณ์ความไมส่งบทางการเมอืง สายการบนิ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาต ิวาตภัย 

อคัคภีัย การระบาดของโรคตดิตอ่ ในประเทศ หรอื นอกประเทศ หรอืเมอืงทีท่า่นเดนิทางไป และสายการบนิ หรอื 

ในสว่นของการบรกิารตา่งประเทศทีท่า่นเดนิทางทอ่งเทีย่วยังคงใหบ้รกิารอยูเ่ป็นปกต ิ ทา่นสามารถใชส้ทิธิไ์ด ้

ตามเงือ่นไขขอ้ที ่1.1 และ 1.2 ไดเ้ทา่น ัน้  
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3. หากในวันเดนิทาง สถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทฯ จะหา

สถานทีท่อ่งเทีย่วใหมท่ดแทน หรอื คนืคา่ใชจ้า่ยสว่นน ัน้ๆใหท้า่น  

 

4. บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบ และ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด หรอืบางสว่นใหก้บัทา่น ในกรณีดังนี้ 

➢ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืง หา้มผูเ้ดนิทาง เดนิทาง เนื่องจากมสีิง่ผดิกฎหมาย หรือสิง่ของตอ้งหา้มน าเขา้

ประเทศ เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยีดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามทีท่างกอง

ตรวจคนเขา้เมอืงหา้มเดนิทาง 

➢ กรณีทีส่ถานทตูงดออกวซีา่ อนัสบืเนื่องมาจากตัวผูโ้ดยสารเอง 

➢ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืง ใหก้ับชาวต่างชาต ิหรือ คนต่างดา้วที่

พ านักอยูใ่นประเทศไทย 
 

 

เงือ่นไขเฉพาะการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น  

          จากมาตรการเดมิยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศ

ญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารใน

ข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1. ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ ด าเนนิการให)้ 

2. สิง่ทีย่นืยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด 
บตัรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ ด าเนนิการให)้ 

4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ ด าเนนิการให)้ 
 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ัดตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพ านักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และ

ไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้ง

และความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง หรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 

ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิการยกเลกิเทีย่วบนิ ความล่าชา้ของสายการบนิ  ที่พัก การจราจร 

เหตกุารณ์ทางการเมอืง การนัดหยดุงาน การกอ่จลาจล อบุตัเิหต ุสภาพอากาศ พาย ุหมิะตกหนัก ภัยธรรมชาต ิวาต

ภัย อคัคภีัย โรคระบาด  หรอืไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุดๆ ก็ตาม (ซึง่เป็นเหตกุารณท์ีน่อกเหนอืการควบคมุของทาง

บรษิทัฯ)  

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของและทรัพยส์นิสญูหาย อนัเกดิจากความประมาทของผูเ้ดนิทาง, 

เกดิจากการโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของผูเ้ดนิทางเอง  

6. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมดัจ า หรอื คา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบั

เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบริษัทฯ อกีครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรื่องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ 

ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของ

โรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  
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9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 

วนักอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการได ้

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่ ้

เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงาน

ของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออก

เมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่นตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง กรณีที ่โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ หรอื อาจไมใ่ช่

แบบเตยีงเดีย่วทั่ง 3 เตยีง ขอสงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู่ และ 1 หอ้งพัก

เดีย่ว โดยไมม่คีา่ใชจ้า่ยเพิม่ หรอื เป็นหอ้ง Triple ทีเ่ป็นเตยีงคู ่1 เตยีง กบั 1 เตยีงเดีย่ว ทดแทน  

13. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ 1 ขวด ตอ่คนตอ่วันของการเดนิทาง ( ไมนั่บรวมวันแรกทีเ่จอทีส่นามบนิและวันทอ่งเทีย่ว

อสิระ ) 

14. การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารไดว้ันละ 10 ชัว่โมง ในวันนัน้ๆ 

มอิาจเพิม่เวลาได ้สภาพการจราจรในช่วงวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ่ น หรือ วันเสาร์-อาทติย์ 

การจราจรอาจจะตดิขัด อาจท าใหเ้วลาในการทอ่งเทีย่ว และ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของ

มัคคเุทศก ์และคนขับรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ให ้

ไดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

 

 

 

 

 

*** ขอบขอบพระคณุทกุทา่น ทีม่อบความไวว้างใจ ใหก้บัเรา ดแูลเร ือ่งการทอ่งเทีย่ว และ บรกิาร *** 
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ใบจองทวัร ์ / BOOKING FORM 
รายการทัวร.์................................................................................. วันเดนิทาง........................................ 

ชือ่ผูต้ดิตอ่ (ผูจ้อง) .................................................................. โทร...................................................... 

จ านวนผูเ้ดนิทางทัง้หมด.................คน   (ผูใ้หญ.่...............ทา่น / เด็กอายตุ ่ากวา่ 12 ปี..............ทา่น) 

จ านวนหอ้งพักทีใ่ชท้ัง้หมด.............หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 

 

รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชือ่ไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 

หมายเหต ุ กรณุาแจง้ความประสงคอ์ืน่ตามทีท่า่นตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร   ไมท่านเนือ้วัว  ไมท่านเนือ้หม ู  ไมท่านสตัวปี์ก  ทานมงัสาวรัิต 

รายละเอยีดอืน่ๆ .................................................................................................................................. 

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

 

 

ขา้พเจา้รบัทราบเงือ่นไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 

 

 

ลงชือ่.............................................................ผูจ้อง 

 

(..............................................................) 

 

ล าดบั ชือ่-นามสกลุ (ภาษาไทย) ชือ่-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ (ว/ด/ป) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    


