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TOKYO FUJI FUKUSHIMA 5D3N  
ซุปตาร ์พงิคม์อส 

กําหนดการเดนิทางเดอืนเมษายน 2563 

 
โดยสายการบนิแอรเ์อเซยี เอ็กซ ์แอรไ์ลน ์(XJ) 
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เยอืนหมูบ่า้นโบราณ สมยัเอโดะ หมูบ่า้นโออุจ ิจุค ุ
อศัจรรยค์วามงดงามของธรรมชาต ิณ หนา้ผาโทโน เฮทสรึ ิ

ฟร ีแชอ่อนเซนเทา้ หนา้สถานรีถไฟ ยโูนะคาม ิออนเซน 
ละลานตา ทุง่ดอกไมส้ฟ้ีา Baby Blue Eyes ดอกเนโมฟิลา่ 

ชุม่ชืน่หวัใจกบัชมพูสดใส ณ ทุง่ดอกพงิคม์อส 
ขึน้ภูเขาไฟฟูจชิ ัน้ 5 สญัลกัษณ์ของประเทศญีปุ่่ น 

นมสัการสิง่ศกัดิส์ทิธ ิ ์วดัอาซากุสะ แวะถา่ยรปูกบัโตเกยีวสกายทร ี
ชอ้ปป้ิงจุใจ โอไดบะ และชนิจูก ุ

บุฟเฟ่ตข์าปู อาบนํา้แรธ่รรมชาต ิ FREE WIFI ON BUS 
มนํีา้ดืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เน ือ่งจากเป็นราคาพเิศษ /  Infant เด็กอาย ุต ํา่กวา่ 2 ปี ราคา 7,900.-** 
 ราคาน ี�ไมร่วมคา่ทปิไกดท์า่นละ 1,500 บาท/ ทรปิ** 

  

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว อุณหภูม ิ  

16-20 เมษายน 2563 25,888.- 7,900.- 10°C - 16°C  

17-21 เมษายน 2563 25,888.- 7,900.- 10°C - 16°C  

18-22 เมษายน 2563 25,888.- 7,900.- 10°C - 16°C  

19-23 เมษายน 2563 25,888.- 7,900.- 11°C - 20°C  

20-24 เมษายน 2563 25,888.- 7,900.- 11°C - 20°C  

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

22-26 เมษายน 2563 25,888.- 7,900.- 11°C - 20°C  

24-28 เมษายน 2563 25,888.- 7,900.- 12°C - 21°C  

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

26-30 เมษายน 2563 25,888.- 7,900.- 12°C - 21°C  
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วนัแรก      กรุงเทพ   สนามบนิดอนเมอืง  

20.30 น. พรอ้มกันที ่สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ชัน้ 3 อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคานเ์ตอร ์สาย
การบนิ AIR ASIA X เจา้หนา้ที่ของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกในการ
เช็คอนิ 

23.45 น. เหริฟ้าสู ่เมอืงนารติะ ประเทศญีปุ่่ น โดยเทีย่วบนิที ่XJ600 
สายการบิน AIR ASIA X ใชเ้ครื่อง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ที่น่ัง จัดที่ น่ังแบบ 3-3-3  
(น้ําหนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน หากตอ้งการซือ้น้ําหนักเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้่าย)  

บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

วนัทีส่อง สนามบนินารติะ – เมอืงฟุคุชมิะ – หนา้ผาโทโนะเฮทสรึ ิ - ออนเซนเทา้ ณ สถานรีถไฟยูโนคา
ม ิออนเซ็น - หมูบ่า้นโออุจ ิจูคุ  

   08.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนินารติะ ประเทศญีปุ่่น นําท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 
เรียบรอ้ยแลว้ (เวลาทีญ่ ีปุ่่น เร็วกว่าเมอืงไทย 2 ช ัว่โมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความ
สะดวกในการนัดหมายเวลา) ***สําคญัมาก!! ประเทศญีปุ่่นไมอ่นุญาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก 
เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั 
 นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงฟุคุชมิะ (Fukushima) เมอืงทีม่ขีนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศญี่ปุ่ น 
ตัง้อยู่ที่ภูมภิาคโทโฮคุ แวดลอ้มไปดว้ยธรรมชาตอิันสวยงามมากมาย ไม่ว่าจะเป็นภูเขา ทะเลสาบ 
สถานทีช่มซากรุะ และใบไมเ้ปลีย่นส ี(ใชเ้วลาเดนิทางจากสนามบนิประมาณ 3.40 ช่ัวโมง)  

เทีย่ง บรกิารรบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1)  
เดนิทางสู่ โทโนะเฮทสรึ ิ(Tonohetsuri) หรือ หนา้ผาลา้นปี เป็นความสวยงามที่ธรรมชาตสิรา้ง
ขึน้ โดยหนา้ผารมิแม่น้ําโอคาวะนี ้ถูกกัดเซาะโดยน้ําทีไ่หลผ่าน กว่าจะสกึกร่อนเป็นเวลานานเป็นลา้น
ปี จนกลายมาเป็นววิทวิทัศน์ที่สวยงาม ชือ่ โทโนะเฮทสรึ  ิเป็นภาษาถ ิน่ของไอส  ึแปลว่า หนา้ผา 
และดว้ยรูปร่างหนา้ตาของหนา้ผาชันๆ ทีด่คูลา้ยกับเจดยี ์จงึเป็นทีม่าของชือ่โทโนะเฮทสรึ ิหรอื หนา้
ผารูปเจดยี ์เดนิทางสู ่เมอืงยูโนะคาม ิออนเซน เป็นเมอืงตากอากาศออนเซนเล็กๆ ทีม่ชีือ่เสยีงของ
จังหวัดฟูกุชิมะ ที่เดนิทางไดค้่อนขา้งสะดวกเพราะอยู่ต ิดกับ สถานีรถไฟยูโนคาม ิออนเซ็น 
Yunokami Onsen Station (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 10 นาที) โดยเป็นสถานีรถไฟเพียงแห่ง
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เดยีวของญี่ปุ่ นที่มีอาคารสถานีทําจากหลังคาแบบญี่ปุ่ นโบราณ !!!ไฮไลท ์อสิระใหท่้านเพลดิเพลนิ
กับการแช่เทา้ผ่อนคลายตามอัธยาศัย ณ จุดออนเซนเทา้ที่สถานีแห่งนี้ จากนั้นนําท่านเดนิทางสู่ 
หมู่บา้นโออุจ ิจูคุ (Ouchi Juku) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 10 นาที)  บา้นโบราณที่อดตีเคยเป็น
เมืองสําคัญในยุคเอโดะถูกสรา้งเมื่อหลายรอ้ยปีก่อน เป็นบา้นชาวนาญี่ปุ่ นโบราณที่มุงหลังคาทรง
หญา้คาหนาๆ เรยีงรายกันสองฝ่ังกนิระยะทางประมาณ 500 เมตร โดยรวมมบีา้นโบราณประมาณ 40 – 
50 หลัง ในอดตีสมัยเอโดะ การคมนาคมยังไม่สะดวกสบาย หมู่บา้นแหง่นี้เป็นเสมือนแหล่งที่พัก ตัง้
ขนาบขา้งถนนหลักทีม่ชีือ่ว่าถนนชโิมสเึคะ ถนนเสน้นี้เคยเป็นเสน้ทางหลักในการคมนาคมและการคา้ 
เมื่อ พ.ศ.2524 หมู่บา้นโออุจจิูคุไดร้ับการขึน้ทะเบยีนเป็นเขตอนุรักษ์สิง่ปลูกสรา้งอันทรงคณุคา่ของ
ชาต ิซึง่ในปัจจุบันหมู่บา้นโบราณหลายหลังในโออุจ ิจูคุไดร้ับการบูรณะใหม่ จนกลายเป็นรา้นขาย
ของทีร่ะลกึ รา้นคา้ขายสนิคา้พืน้เมอืง รา้นอาหารและทีพ่ักแบบญีปุ่่ นเพือ่ดงึดดูนักท่องเทีย่ว ปัจจุบันมี
นักท่องมาเยีย่มชมหมู่บา้นนี้กว่า 1.2 ลา้นคนตอ่ปี   

คํา่         อสิระรบัประทานอาหารคํา่ตามอธัยาศยั 
ทีพ่กั  MUKAITAKI RYOKAN FUKUSHIMA หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั   

จากน ัน้ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการ แช่นํา้แรอ่อนเซ็นธรรมชาต ิเชือ่วา่ถา้ไดแ้ช่นํา้แรแ่ลว้ จะ
ทําใหผ้วิพรรณสวยงามและช่วยใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหติดขีึน้ 

วนัทีส่าม เมอืงฟุคุชมิะ – เมอืงอบิาราก ิ– สวนฮติาช ิซีไซด ์- วดัอาซากุสะ - โตเกยีวสกายทร ี(จุด
ถา่ยรูป)  - เมอืงยามานาช ิ- ออนเซ็น + ขาปู 

 เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 
นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงอบิาราก ิ(Ibaraki) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ช่ัวโมง)  เมืองรมิทะเล ที่
เต็มไปดว้ยสถานทีท่่องเทีย่วธรรมชาตแิละวัฒนธรรม นําท่านเดนิทางสู ่สวนฮติาช ิซไีซด ์(Hitachi 
Seaside Park) เป็นสวนดอกไมข้นาดใหญ่ มีพื้นที่ 1.9 ลา้นตารางเมตร มีดอกไมบ้านใหช้มตลอด
ทัง้ปี โดยแบง่เป็น 4 ชว่งเวลาสําคัญๆ ดังนี้ 
1. ปลายเดือนมีนาคม ถึง กลางเดือนเมษายน ในช่วงตน้ฤดูใบไมผ้ลิ จะเป็นดอกนาร์ซิวซัส 

(Narcissus) 
2. กลางเดอืน ถงึ ปลายเดอืนเมษายน เต็มไปดว้ยดอกทวิลปิ (Tulip) หรอืเรยีกว่าชว่ง Tulip World 
3. ปลายเดอืนเมษายน ถงึ ปลายเดอืนพฤษภาคม เต็มไปดว้ยดอกเนโมฟิลา (Nemophila) หรือที่

หลายคนเรยีกกันว่า Baby Blue Eyes  
4. ปลายเดือนกันยายน ถึง เดือนตุลาคม พุ่มดอกโคเชีย (Kochia) หรือที่เรียกว่าช่วง Kochia 

Carnival  
  เรยีกไดว้่าสวนแหง่นี้ สามารถเขา้ไปชมดอกไมส้วยๆ ไดห้ลากหลายพันธุ ์ในหลายๆ ชว่งเวลา อสิระ 
  ใหท่้านถ่ายรูปกับดอกไมต้ามฤดกูาลตามอัธยาศัย 
 เทีย่ง อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

http://www.followmeholiday.com/


                                                                                                                                                                  

                                                                                                          บริษัท ฟอลโล่ว์มีฮอลิเดย์ จำกัด 

                                                                                                                                              Follow Me Holiday Co.,Ltd. 

                                                                                                                                                      License no.11/09492 

 

 

         Tel. 02-408-6777, 062-645-4945          9/27 โครงการเวิร์คเพลส  ราชพฤกษ์ - จรัญสนิทวงศ์ ซอยบางแวก 69 แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 

        www.followmeholiday.com                 9/27 WORK PLACE Ratchaphruek - Charan, Soi Bang Waek 69,Phasi Charoen, Bangkok 10160 THAILAND                                       

Pa
ge

5 

นําท่านเดินทางสู่เมือง เมืองโตเกียว นําท่านนมัสการเจา้แม่กวนอิมทองคํา ณ วดัอาซากุสะ 
(Asakusa Temple) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ช่ัวโมง)  วัดที่ไดช้ือ่ว่าเป็นวัดที่มคีวามศักดิส์ทิธิ ์
และไดร้ับความเคารพนับถอืมากที่สดุแหง่หนึง่ในกรุงโตเกยีว ภายในประดษิฐานองคเ์จา้แม่กวนอมิท
องคําที่ศักดิส์ทิธิ ์ขนาด 5.5 เซนตเิมตร ซึง่มักจะมีผูค้นมากราบไหวข้อพรเพื่อความเป็นสริิมงคล
ตลอดทัง้ปี ประกอบกับภายในวัดยังเป็นที่ตัง้ของโคมไฟยักษ์ทีม่ีขนาดใหญ่ที่สดุในโลกดว้ยความสูง 
4.5 เมตร ซึง่แขวนหอ้ยอยู่ ณ ประตทูางเขา้ทีอ่ยู่ดา้นหนา้สดุของวัด ทีม่ชีือ่ว่า “ประตฟู้าคํารณ” และ
ถนนจากประตเูขา้สูต่ัววหิารทีป่ระดษิฐานเจา้แม่กวนอมิทองคํา มชีือ่ว่า ถนนนากามเิซะ ซึง่เป็นทีต่ัง้
ของรา้นคา้ขายของทีร่ะลกึพืน้เมอืงตา่งๆ มากมาย อาท ิขนมนานาชนดิ ของเลน่ รองเทา้ พวงกญุแจ
ทีร่ะลกึ ฯลฯ ใหทุ้กท่านไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากของทีร่ะลกึอสิระ และท่านสามารถเดนิไปถ่ายรูปคูก่ับ
หอคอยทีส่งูทีส่ดุในโลก แลนดม์ารก์แหง่ใหมข่องกรุงโตเกยีว ณ รมิแม่น้ําสมุดิะ หอคอยโตเกยีว
สกาย ทร ี(Tokyo Sky tree) (ไม่รวมค่าขึน้หอคอย) หอส่งสัญญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุดใน
โลก เปิดใหบ้รกิารเมือ่วันที ่22 พฤษภาคม 2555 โดยหอนี้มคีวามสงู 634 เมตร สามารถทําลายสถติิ
ความสงูของหอกวางตุง้ ในมณฑลกว่างโจว ซึง่มคีวามสงู 600 เมตร และหอซเีอ็น ทาวเวอร ์ในนคร
โทรอนโต ของแคนาดา มีความสูง 553 เมตร ทวิทัศน์ของ หอคอยโตเกียวสกายทรี ที่บรรจุ
เทคโนโลยีแนวหนา้สุดสามารถมองเห็นไดจ้ากละแวกวัดอาซะกซุ่าที่เต็มไปดว้ยกลิน่อายแบบเมอืง
เกา่ของเอะโดะไป  จากนัน้นําท่านเดนิทางสูเ่มอืงยามานาช ิ(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ช่ัวโมง)   

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร ของโรงแรม (3) พเิศษ!! อิม่อรอ่ยกบั บุฟเฟ่ตข์าปู  
พกัที ่ FUJI SUN RESORT HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั   

จากน ัน้ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการ แช่นํา้แรอ่อนเซ็นธรรมชาต ิเชือ่วา่ถา้ไดแ้ช่นํา้แรแ่ลว้ จะ
ทําใหผ้วิพรรณสวยงามและช่วยใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหติดขีึน้ 
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วนัทีส่ ี ่  ทุง่ดอกพงิคม์อส - ภูเขาไฟฟูจชิ ัน้ 5 (ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ) – พธิชีงชาญีปุ่่น - โตเกยีว – 
ชอ้ปป้ิงชนิจูกุ - ชอ้ปป้ิงโอไดบะ + ไดเวอรซ์ติ ี ้

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

นําท่านชม ทุง่ดอกพงิคม์อส (Pinkmoss) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 35 นาท)ี  ในชว่งฤดใูบไม ้
ผลดิอกไมจ้ะบานและหนา้ตาดูคลา้ยกับดอกซากุระ ส่วนในฤดูอืน่จะมใีบสเีขยีวแทนดูคลา้ย
ตน้หญา้ คําว่าชบิะ หมายถงึตน้หญา้ ดังนั้นจึงเรียกกันว่า ชบิะซากุระ (Shibazakura) 
แปลวา่ ซากรุะตน้หญา้ นําท่านเดนิชมตน้ชบิะซากรุะทีม่อียู่อยู่นับแสนตน้ ปลกูอยู่บรเิวณรอบ
ภเูขาฟจู ิซึง่มจํีานวนมากทีสุ่ดในภาคคนัโต ดเูหมอืนพรมหลากส ีทัง้สขีาว สชีมพู และสแีดง
ซึง่สีของดอกจะเขม้ขึน้ตามอายุที่ปลูก ใหท้่านไดสั้มผัสและเก็บภาพความประทับใจตาม
อัธยาศัย (ดอกพงิคม์อสจะบานหรอืไม ่น ั�น ท ั�งน ี�ข ึ�นอย ูก่บัสภาพอากาศ)  นําท่านเดนิทาง
สู่ ภูเขาไฟฟูจ  ิ(Mount Fuji) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง) ที่มีความสูงเหนือจาก
ระดับน้ําทะเล 3,776 เมตร ภูเขาที่มีชือ่เสยีงเป็นที่รูจ้ักไปท่ัวโลกในเรือ่งความสวยงามที่ธรรมชาตไิด ้
มอบมาใหอ้ย่างลงตัว และยังถือว่าเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของประเทศญี่ปุ่ น ทัง้ยังเป็นจุดมุ่งหมายของ
นักท่องเที่ยวต่างชาตทิี่มาเยือนญี่ปุ่ นตลอดทุกฤดูกาล นําท่านขึน้สู่ช ัน้ที ่5 ของภูเขาไฟฟูจ ิ(ขอ
สงวนสทิธิไ์ม่ขึน้ ในกรณีทีอ่ากาศไม่เอือ้อํานวย หรอื ทางขึน้ปิด) ทีทุ่กท่านจะไดเ้ห็นถงึความ
สวยงามของตัวภูเขาและววิโดยรอบของภูเขาไฟฟูจ ิใหทุ้กท่านไดถ่้ายภาพความประทับใจเก็บไว ้
และเลอืกซือ้สนิคา้ของที่ระลกึซึง่เป็นสัญลักษณ์รูปภูเขาไฟฟูจใินหลากหลายบรรยากาศไดอ้กีดว้ย
อสิระใหท่้านไดเ้พลดิเพลนิกับการถ่ายรูปและซือ้ของทีร่ะลกึตามอัธยาศัย  

เทีย่ง อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
จากนัน้สัมผัสวัฒนธรรมดัง้เดมิของชาวญี่ปุ่ น น่ันก็คอื การเรยีนพธิชีงชาญีปุ่่น (Sado) (ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 1 ช่ัวโมง)   โดยการชงชาตามแบบญี่ปุ่ นนัน้ มีขัน้ตอนมากมาย เริม่ตัง้แตก่ารชงชา 
การรับชา และการดืม่ชา ทุกขัน้ตอนนัน้ลว้นมีพธิ ีรายละเอยีดที่บรรจงและสวยงามเป็นอย่างมาก พธิี
ชงชานี้ ไม่ใช่แค่รับชมอย่างเดียว ยังเปิดโอกาสใหท่้านไดม้ีส่วนร่วมในพธิีการชงชานี้อกีดว้ย และ
จากนัน้ใหท่้านไดอ้สิระเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึตามอัธยาศัย  
นําท่านเดนิทางกลับสู่ เมอืงโตเกยีว นําท่านชอ้ปป้ิง ย่านชอ้ปป้ิงชนิจุกุ (Shinjuku) (ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 2 ช่ัวโมง) ใหท่้านอสิระและเพลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมายทัง้เครื่องใช ้
ไฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูปดจิติอล นาฬิกา เครื่องเล่นเกมส์ หรือสนิคา้ที่จะเอาใจคุณผูห้ญงิดว้ย กระเป๋า 
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รองเทา้ เสือ้ผา้ แบรนดเ์นม เสือ้ผา้แฟช่ันสําหรับวัยรุ่น เครื่องสําอางยี่หอ้ดังของญี่ปุ่ นไม่ว่าจะเป็น 
KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอื่นๆ ชอ้ปป้ิง ย่านโอไดบะ (Odaiba) (ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 50 นาที)  คอืเกาะที่สรา้งขึน้ไวเ้ป็นแหล่งชอ้ปป้ิง และแหล่งบันเทงิต่างๆ ในอ่าวโตเกยีว 
ไดร้ับการปรับปรุงใหม้ีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมในช่วงหลังของปี 1990 นอกจากมีสถาปัตยกรรมที่
สวยงามตัง้อยู่มากมายแลว้ แต่ก็ยังคงความเป็นธรรมชาตไิวด้ว้ยความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่สเีขยีว 
ไดเวอรซ์ติ ี ้โตเกยีว พลาซ่า (Diver City Tokyo Plaza) เป็นหา้งดังอกีหา้งหนึ่ง ที่อยู่บนเกาะ 
โอไดบะ จุดเดน่ของหา้งนี้ก็คอื หุน่ยนตก์นัด ัม้ ขนาดเท่าของจรงิ ซึง่มขีนาดใหญ่มาก ในบรเิวณหา้ง 
ก็จะมีรา้นคา้สําหรับคอกันดัม้ อย่างเช่น กนัด ั�มคาเฟ่  (Gundam Cafe) และถา้อยากเขา้ไปดูนทิรรศ
กาลกันดัม้ ก็ตอ้งไปที ่กนัด ั�มฟรอนท ์(Gundam Front) ซึง่อยู่ในบรเิวณหา้ง ไดรเวอรซ์ติี ้จากนัน้นํา
ท่านเดนิทางเขา้ทีพ่ัก (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ช่ัวโมง)   

คํา่         อสิระรบัประทานอาหารคํา่ตามอธัยาศยั 
ทีพ่กั NARITA HEDISTAR HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั   

 
วนัทีห่า้  สนามบนินารติะ – สนามบนิ ดอนเมอืง 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 
09.15 น.   ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี เอ็กซ ์เทีย่วบนิที ่XJ601 
13.45 น.     เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

**สายการบนิมบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง** 

สําหรบัลูกคา้ทา่นทีไ่มเ่อาต ัว๋เครือ่งบนิ  หกัคา่ต ัว๋ออก 7,000 บาท จากราคาทวัร ์
 

*ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ รบกวนจองเป็นสายการบนิแอรเ์อเซยีเทา่น ัน้*  
** ท ัง้นีห้ากสายการบนิไฟลท์อนิเตอรเ์กดิเทีย่วบนิลา่ชา้ ทางบรษิทัจะรบัผดิชอบชดเชยคา่เสยีหายเฉพาะ
สายการบนิภายในประเทศทีเ่ป็นสายการบนิเครอืเดยีวกนักบัไฟลท์อนิเตอร ์และรบกวนแจง้พนกังานขาย

ลว่งหนา้กอ่นทําการซือ้ต ัว๋ภายในประเทศทุกคร ัง้  เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 
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บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์  รายการทัวร์สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, 
สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบัสนําเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น 
สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ช่ัวโมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม 
ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนั้นๆ เป็นหลัก จึงขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาท่องเที่ยวตาม
สถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 
 

อตัราคา่บรกิารรวม 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน้ํามัน  
 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
 โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/หอ้ง)  
 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   
 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  
 คา่เบีย้ประกันอบัุตเิหตใุนการเดนิทางท่องเทีย่ว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 
 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 % 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
× คา่ใชจ่้ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซักรดี คา่มนิบิารใ์น

หอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 
× ค่าธรรมเนียมวซี่าเขา้ประเทศญี่ปุ่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซี่าอกีครัง้ (เน่ืองจากทางญี่ปุ่ นไดป้ระกาศ

ยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทยสําหรับผูท้ีป่ระสงคพํ์านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่เกนิ 15 วัน) 
× หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ่ นประกาศใหย้ืน่วีซ่าตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิม่ 2,000 บาท สําหรับการยืน่

รอ้งขอวซีา่ 
× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ําหนักเกนิกว่าที่สายการบนินั้นๆกําหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน 
 

× คา่ภาษีน้ํามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 
× คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอ์ํานวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
× คา่ทปิมคัคุเทศก ,์ คนขบัรถ , 1,500 บาท/ ทา่น/ ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

 

เดนิทางขึน้ตํ่า 34 ท่าน หากตํ่ากว่ากําหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดีที่จะชําระ
คา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท่้านตอ่ไป ทางบรษัิท
ขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลื่อนการเดนิทางไปในวันอืน่ต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจง้ใหท่้านทราบ
ลว่งหนา้  
 
 

เงือ่นไขการจอง และ การชําระเงนิ  
 มดัจําท่านละ 15,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ทําการจองก่อนวัน

เดนิทางภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจํานวน  
 สว่นทีเ่หลอื ชําระกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน 

• หากไม่ชําระมัดจําตามทีก่ําหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ท่านอืน่ทีร่ออยู่ 
• หากชําระไม่ครบตามจํานวน บรษัิทฯถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไม่มเีงือ่นไข 
• เมือ่ท่านชําระเงนิไม่ว่าจะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆ

ทีไ่ดร้ะบไุวทั้ง้หมดนี้แลว้ 
• หากช ําร ะเงนิในแต ่ละส่วนแลว้ โปรดส่งสําเนาการโอนเงนิ  พร อ้มระบุช ือ่พนกังานขายมาทาง

อเีมล ์
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• ส่งรายช ือ่สํารองทีน่ ัง่ ผ ูเ้ดนิทางตอ้งส่งสําเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ ือ่พร อ้ม
ย นืย นัว่าตอ้งการ เดนิทางท่องเท ีย่ วทร ปิใด , วนัท ีใ่ด , ไปกบัใครบา้ง, เบอร โ์ทร  / /  [หากไม ่ส่ง
สําเนาหนงัสอืเดนิทาง(Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธ ิไ์ม ่ร บัผดิชอบค ่าเสยีหายอนั
เกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดช ือ่-นามสกุล และอ ืน่ๆ เพ ือ่ใช ใ้นการจองต ัว๋เคร ื่องบนิ
ท ั�งส ิ�น 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมีอายุคงเหลือ ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดือนขึน้ไป และเหลือหนา้กระดาษ
อย่างตํ่า 2 หนา้หากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 
 

เงือ่นไขยกเลกิการจอง  
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนั ไดเ้งนิคนืท ัง้หมด 
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 29-15 วนั ไดเ้งนิคนื 70 เปอรเ์ซ็นของคา่ทวัรท์ ัง้หมด 
• ยกเลกิหลงั 14 วนั ไมไ่ดค้า่ทวัรค์นื  
• กรุป๊ทีเ่ดนิทางช่วงวนัหยุดหรอืเทศกาลทีต่อ้งการนัตมีดัจํากบัสายการบนิ หรอืกรุป๊ทีม่กีารการนัตคีา่มดัจาํ

ทีพ่กัโดยตรง หรอืโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิ 
พเิศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสทิธิ ์ไม่มกีารคนืเงนิทุกกรณี ท ัง้มดัจํา 
หรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมด เนือ่งจากคา่ต ัว๋เป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนิน ัน้ๆ 

หมายเหต ุกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้ประเทศที่
ระบุไว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ี่จะไม่คนืคา่ทัวรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ รวมถงึ เมื่อท่านออกเดนิทาง
ไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรือไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถือว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจ
เรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
 

ขอ้มูลเพิม่เตมิ เรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ 
ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ ท่านจะตอ้ง
ชําระค่าใชจ่้ายส่วนต่างที่สายการบนิ และบริษัททัวร์เรียกเก็บ และการจดัทีน่ ัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผู ้
กําหนด ซึง่ทางบริษัทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลกิการเดนิทาง และไดด้ําเนินการออกตั๋ว
เครือ่งบนิไปแลว้ (กรณีตั๋ว REFUND ได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเท่านัน้  
 

ขอ้มูลเพิม่เตมิ เรือ่งโรงแรมทีพ่กั 
 เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) 

และหอ้งคู ่(Twin / Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไม่ตดิกัน 
 กรณีมงีานจัดประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสูงขึน้มาก และหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯ ขอ

สงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลีย่น หรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 
 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเรือ่งสมัภาระ และคา่พนกังานยกกระเป๋า (Porter) 
 สําหรับน้ําหนักของสัมภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเครือ่งบนิ คอื 20 กโิลกรัม (สําหรับผูโ้ดยสาร

ชัน้ประหยัด / Economy Class Passenger) การเรียกคา่ระวางน้ําหนักเพิม่เป็นสทิธขิองสายการบนิที่ท่านไม่อาจ
ปฏเิสธได ้(ท่านตอ้งชําระในสว่นทีโ่ดนเรยีกเก็บเพิม่) 

 สําหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบนิอนุญาตใหนํ้าขึน้เครื่องได ้ตอ้งมีน้ําหนักไม่เกนิ 7 กโิลกรัม และมีความ
กวา้ง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 
เซนตเิมตร (18 นิว้)  

 กรณีที่ตอ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น้ําหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกําหนดใหต้ํ่ากว่ามาตรฐานได ้ทัง้น้ี
ขึน้อยู่กับขอ้กําหนดของแตล่ะสายการบนิ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับภาระสว่นของคา่ใชจ่้ายทีสั่มภาระน้ําหนัก
เกนิ (ท่านตอ้งชําระในสว่นทีโ่ดนเรยีกเก็บเพิม่) 

 ทางบรษัิทฯ ไมร่บัผดิชอบกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสัมภาระของผูโ้ดยสารทุกกรณี 
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หมายเหต.ุ. (สําคญัมาก!!! ผูโ้ดยสารควรรบัทราบ  กอ่นการเดนิทาง) 
1. รายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรม ที่พัก 

การจราจร เหตุการณ์ทางการเมอืง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล อุบัตเิหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาต ิวาตภัย 
อัคคภีัย หรือไม่ว่าจะดว้ยสาเหตใุดๆ ก็ตาม (ซึง่เป็นเหตุการณ์ทีน่อกเหนอืการควบคุมจากทางบรษิทัทวัรฯ์) 
โดยทางบรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยของลูกคา้เป็นสําคัญ 

2. หากทา่นยกเลกิทวัร ์เน่ืองจากเหตกุารณ์ความไมส่งบทางการเมอืง สายการบนิ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาต ิวาต
ภัย อัคคภีัย ทัง้ๆ ทีส่ายการบนิ หรอืในสว่นของการบรกิารทางประเทศทีท่่านเดนิทางท่องเทีย่ว ยังคงใหบ้รกิารอยู่
เป็นปกต ิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด หรอืบางสว่นใหก้บัทา่น 

3. หากในวันเดนิทาง สถานที่ท่องเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตใุดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์
ในการไมค่นืคา่ใชจ้า่ย เน่ืองจากทางบรษัิทไดท้ําการจองและถูกเก็บคา่ใชจ่้ายไปล่วงหนา้แลว้ 

4. บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบ และ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด หรอืบางสว่นใหก้บัทา่น ในกรณีดังน้ี 
 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืง หา้มผูเ้ดนิทาง เดนิทาง เน่ืองจากมสีิง่ผดิกฎหมาย หรอืสิง่ของหา้มนําเขา้ประเทศ 

เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอืความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยีดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามทีท่างกองตรวจคน
เขา้เมอืงหา้มเดนิทาง 

 กรณีทีส่ถานทูตงดออกวซีา่ อันสบืเน่ืองมาจากตัวผูโ้ดยสารเอง 
 กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมือง ใหก้ับชาวตา่งชาต ิหรือ คนต่างดา้วที่

พํานักอยู่ในประเทศไทย 
 

 

จากมาตรการยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญีปุ่่นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพํานกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่นไม่เกนิ 
15 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการ
ตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีุณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่น* ดงัตอ่ไปนี ้

1. ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
2. สิง่ที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายที่อาจเกดิขึน้ในระหว่างที่พํานักในประเทศญี่ปุ่ นได ้(เช่น เงนิสด 

บัตรเครดติ เป็นตน้) 
3. ชือ่ ทีอ่ยู่ และหมายเลขตดิตอ่ในระหว่างทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 
4. กําหนดการเดนิทางระหว่างทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 

 

คุณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่นดว้ยมาตรการยกเวน้วซ่ีา) 
1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ ไม่ตํ่ากว่า 6 เดอืน  
2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระทําในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีขั่ดตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบัตกิารพํานักระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไม่เกนิ 15 วัน 
4. เป็นผูท้ีไ่ม่มปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และ

ไม่เขา้ขา่ยคณุสมบัตทิีจ่ะถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นทําการจอง เพือ่ความถูกตอ้ง
และความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลูกคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง หรอืปรบัราคาค่าบรกิารขึน้ ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 
ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น้ํามันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ  

http://www.followmeholiday.com/
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4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด
หยุดงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนําสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิท
ฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเน่ืองเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบัุตเิหตจุากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง  

6. เมื่อท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้ับการยืนยันจากบรษัิทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมที่พักใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปที่เขา้พัก  โดยมีหอ้งพักสําหรับผูสู้บบุหรี ่/ 
ปลอดบุหรี่ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัความพรอ้มใหบ้รกิารของ
โรงแรม และไม่สามารถรับประกันได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่น
การเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้่วงหนา้ได ้ 

10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มีสทิธใินการใหค้ําสัญญาใด ๆ  ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อีํานาจของผูจั้ดกํากับเท่านัน้ 

11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ่้ายตา่งๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่ ้
เดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเน่ืองมาจากการกระทําทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออก
เมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ 0ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรือหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมีหอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวน
สทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่คา่ใชจ่้ายเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญีปุ่่ น หรือ วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําให ้
เวลาในการท่องเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานที่นอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิิจของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการ
บรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้่องเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน้ําดืม่ท่านวันละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วันเริม่ในวันที ่2 ของการเดนิทาง ถงึวันที ่4 ของการเดนิทาง รวมจํานวน 3 
ขวด 

15. การบรกิารของรถบัสนําเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ช่ัวโมง ในวันนัน้ๆ มิ
อาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึน้อยู่กับสภาพการจราจรใน
วันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 
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