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สนกุกบัการเลน่สก ีณ ลานสกฟีจูเิท็น พรอ้มชมววิภเูขาไฟฟจู ิเป็นฉากหลงั 
สมัผสัความยิง่ใหญ ่อลงัการ ปราสาทนกกระเรยีน หรอื ปราสาทสรึงุะ 

ชม ทะเลสาบทะเลสาบอนิะวะชโิระ ทะเลสาบกระจกแหง่สวรรค ์

อศัจรรยค์วามงดงามของธรรมชาต ิณ หนา้ผาโทโนะ เฮทสรึ ิ

ชมกระทอ่มหมิะ ณ เทศกาลคามาครุะ เมอืงยนูชิงิาวะ  

เยอืนหมูบ่า้นโบราณ สมยัเอโดะ หมูบ่า้นโออจุ ิจคุ ุ

ชอ้ปป้ิงจใุจ นารติะ ออิอนมอลล ์ 

มนี า้ดืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 
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อาบน า้แรธ่รรมชาต ิFREE WIFI ON BUS 

 

 
 

 

 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว หมายเหต ุ

25-29 มกราคม 2563 22,876.- 7,900.-  

26-30 มกราคม 2563 22,876.- 7,900.-  

27-31 มกราคม 2563 22,876.- 7,900.-  

28 มกราคม-01 กมุภาพนัธ ์2563 22,876.- 7,900.-  

29 มกราคม-02 กมุภาพนัธ ์2563 22,876.- 7,900.-  

30 มกราคม-03 กมุภาพนัธ ์2563 22,876.- 7,900.-  

31 มกราคม-04 กมุภาพนัธ ์2563 22,876.- 7,900.-  

01-05 กมุภาพนัธ ์2563 22,876.- 7,900.-  

02-06 กมุภาพนัธ ์2563 22,876.- 7,900.-  

03-07 กมุภาพนัธ ์2563 22,876.- 7,900.-  

04-08 กมุภาพนัธ ์2563 22,876.- 7,900.-  

05-09 กมุภาพนัธ ์2563 22,876.- 7,900.-  

06-10 กมุภาพนัธ ์2563 25,876.- 7,900.-  

07-11 กมุภาพนัธ ์2563 25,876.- 7,900.-  

08-12 กมุภาพนัธ ์2563 22,876.- 7,900.-  

09-13 กมุภาพนัธ ์2563 22,876.- 7,900.-  

10-14 กมุภาพนัธ ์2563 22,876.- 7,900.-  

11-15 กมุภาพนัธ ์2563 22,876.- 7,900.-  

12-16 กมุภาพนัธ ์2563 22,876.- 7,900.-  

13-17 กมุภาพนัธ ์2563 22,876.- 7,900.-  

14-18 กมุภาพนัธ ์2563 22,876.- 7,900.-  

15-19 กมุภาพนัธ ์2563 22,876.- 7,900.-  

16-20 กมุภาพนัธ ์2563 22,876.- 7,900.-  

17-21 กมุภาพนัธ ์2563 22,876.- 7,900.-  

18-22 กมุภาพนัธ ์2563 22,876.- 7,900.-  

19-23 กมุภาพนัธ ์2563 22,876.- 7,900.-  

20-24 กมุภาพนัธ ์2563 22,876.- 7,900.-  

21-25 กมุภาพนัธ ์2563 22,876.- 7,900.-  

22-26 กมุภาพนัธ ์2563 22,876.- 7,900.-  

23-27 กมุภาพนัธ ์2563 22,876.- 7,900.-  

24-28 กมุภาพนัธ ์2563 22,876.- 7,900.-  

25-29 กมุภาพนัธ ์2563 22,876.- 7,900.-  

26 กมุภาพนัธ-์01 มนีาคม 2563 22,876.- 7,900.-  

27 กมุภาพนัธ-์02 มนีาคม 2563 22,876.- 7,900.-  

28 กมุภาพนัธ-์03 มนีาคม 2563 22,876.- 7,900.-  

29 กมุภาพนัธ-์04 มนีาคม 2563 22,876.- 7,900.-  

01-05 มนีาคม 2563 18,876.- 7,900.-  

จอยแลนด์ หักค่าตั๋ว 7,000 บาท      ***ไม่มีราคาเดก็ INFANT 7,000 บาท*** 
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วนัแรก สนามบนิดอนเมอืง - สนามบนินารติะ  

07.30 น. พรอ้มกนัที ่สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ชัน้ 3 อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคานเ์ตอร ์สาย

การบนิ AIR ASIA X เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการ

เชค็อนิ  

สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครือ่ง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ทีน่ั่ง จดัทีน่ั่งแบบ 3-3-3  

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

10.45 น. เหริฟ้าสู ่เมอืงนารติะ ประเทศญีปุ่่ น โดยเทีย่วบนิที ่XJ606  บรกิารอาหารรอ้นบนเครือ่ง 
19.40 น.   ถงึ เมอืงนารติะ ประเทศญีปุ่่ น หลังจากผ่านขัน้ตอนศุลกากรแลว้น าท่านเดนิทางสูท่ีพั่ก (เวลาที่

ญีปุ่่ น เร็วกวา่เมอืงไทย 2 ช ัว่โมง กรณุาปรับนาฬกิาของทา่นเพือ่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา) 
***ส าคญัมาก!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้
เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั*** 

ค า่         อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั  
ทีพ่กั   ASIA HOTEL NARITA หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

วนัทีส่อง สนามบนินารติะ - เมอืงฟุคุชมิะ - หนา้ผาโทโนะเฮทสรึ ิ– สถานรีถไฟยูโนคาม ิออนเซน - 

หมูบ่า้นโออจุ ิจคู ุ– แชน่ า้แรอ่อนเซน             ( B / L / - 

) 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (1) 
 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงฟุคชุมิะ (Fukushima) เมอืงทีม่ขีนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศญีปุ่่ น 
ตัง้อยู่ทีภู่มภิาคโทโฮคุ แวดลอ้มไปดว้ยธรรมชาตอิันสวยงามมากมาย ไม่ว่าจะเป็นภูเขา ทะเลสาบ 
สถานทีช่มซากรุะ และใบไมเ้ปลีย่นส ี(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง)  

เทีย่ง บรกิารรบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (2)  
เดนิทางสู ่โทโนะเฮทสรึ ิ(Tonohetsuri) หรอื หนา้
ผาลา้นปี เป็นความสวยงามที่ธรรมชาตสิรา้งขึน้ โดย
หนา้ผารมิแม่น ้าโอคาวะนี้ ถูกกัดเซาะโดยน ้าทีไ่หลผ่าน 
กว่าจะสกึกร่อนเป็นเวลานานเป็นลา้นปี จนกลายมาเป็น
ววิทวิทัศน์ทีส่วยงาม ชือ่ โทโนะเฮทสรึ ิเป็นภาษาถิน่
ของไอส ึแปลว่า หนา้ผา และดว้ยรูปร่างหนา้ตาของ
หนา้ผาชนัๆ ทีด่คูลา้ยกบัเจดยี ์จงึเป็นทีม่าของชือ่โทโนะ
เฮทสรึ ิหรอื หนา้ผารูปเจดยี ์เดนิทางสู ่เมอืงยูโนะคาม ิ
ออนเซน เป็นเมอืงตากอากาศออนเซนเล็กๆ ทีม่ชี ือ่เสยีง
ของจังหวัดฟกูุชมิะ ที่เดนิทางไดค้่อนขา้งสะดวกเพราะ
อยูต่ดิกับ สถานรีถไฟยูโนคาม ิออนเซน Yunokami 
Onsen Station (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 10 นาท)ี 
โดยเป็นสถานีรถไฟเพียงแห่งเดยีวของญี่ปุ่ นที่มอีาคาร
สถานีท าจากหลังคาแบบญีปุ่่ นโบราณ !!!ไฮไลท ์ อสิระ
ใหท้า่นเพลดิเพลนิกบัการแชเ่ทา้ผอ่นคลายตามอัธยาศัย 
ณ จดุออนเซนเทา้ทีส่ถานีแห่งนี้ จากนัน้น าท่านเดนิทาง
สู ่หมูบ่า้นโออุจ ิจูคุ (Ouchi Juku) (ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 15 นาที)  บา้นโบราณที่อดีตเคยเป็นเมอืง
ส าคัญในยคุเอโดะถูกสรา้งเมือ่หลายรอ้ยปีกอ่น เป็นบา้นชาวนาญีปุ่่ นโบราณทีม่งุหลังคาทรงหญา้คา
หนาๆ เรยีงรายกันสองฝ่ังกนิระยะทางประมาณ 500 เมตร โดยรวมมบีา้นโบราณประมาณ 40 – 50 
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หลัง ในอดตีสมัยเอโดะ การคมนาคมยังไม่สะดวกสบาย หมู่บา้นแห่งนี้เป็นเสมอืนแหล่งทีพ่ัก ตัง้
ขนาบขา้งถนนหลักทีม่ชี ือ่วา่ถนนชโิมสเึคะ ถนนเสน้นีเ้คยเป็นเสน้ทางหลักในการคมนาคมและการคา้ 
เมือ่ พ.ศ.2524 หมูบ่า้นโออจุจิูคุไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นเขตอนุรักษ์สิง่ปลูกสรา้งอันทรงคุณค่าของ
ชาต ิซึง่ในปัจจุบันหมู่บา้นโบราณหลายหลังในโออจุ ิจูคุไดรั้บการบูรณะใหม่ จนกลายเป็นรา้นขาย
ของทีร่ะลกึ รา้นคา้ขายสนิคา้พืน้เมอืง รา้นอาหารและทีพ่ักแบบญีปุ่่ นเพือ่ดงึดดูนักทอ่งเทีย่ว ปัจจบุนัมี
นักทอ่งมาเยีย่มชมหมูบ่า้นนีก้วา่ 1.2 ลา้นคนตอ่ปี  จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่โรงแรมที่พัก (ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) 

ค า่         อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 
ทีพ่กั  MUKAITAKI RYOKAN FUKUSHIMA หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั   

จากนัน้ใหท้่านไดผ้่อนคลายกับการ แชน่ ้าแร่ออนเซ็นธรรมชาต ิเชือ่ว่าถา้ไดแ้ชน่ ้าแร่แลว้ จะท าให ้
ผวิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขีึน้ 
 
 
 

วนัทีส่าม  เมอืงฟุคชุมิะ – ทะเลสาบอนิะวะชโิระ – ปราสาทสรึุงะ – เมอืงนกิโก ้- ชมกระทอ่มหมิะ ณ 

เทศกาลคามาครุะ ณ เมอืงยนุชิงิาวะ – เมอืงสคึบุะ            ( B / L / - 

) 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 
 น าท่านเดนิทางสู่ ทะเลสาบอนิะวะชโิระ (Inawashiro Lake) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 
ชัว่โมง) เป็นทะเลสาบใหญ่เป็นอันดับ 4 ของประเทศญีปุ่่ น  เกดิขึน้จากการระเบดิของภเูขาไฟ มแีร่
ธาตุกรดเจอืปนอยู ่จงึไม่มสี ิง่ชวิติใดๆ อาศัยอยู่ใตน้ ้าได ้น ้าในทะเลสาบแห่งนี้จงึมคีวามใสจนไดรั้บ
ฉายาวา่ ทะเลสาบแหง่กระจกสวรรค ์หรอื เทนเคยีวโค (Tenkyoko) ในชว่งเดอืนพฤศจกิายนถงึ
เดอืนเมษายน จะมบีรรดาฝูงหงสอ์พยพมาอาศัยกันอยมูากมาย จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงไอส ุ
(Aizu) เป็นเมอืงทีเ่ต็มไปดว้ยวัฒนธรรมซามไูร ไม่
ว่าจะเป็นปราสาทหรือตัวเมืองที่ยังคงสัมผัสไดถ้งึ
กลิน่อายของยคุสมยัโบราณ นอกจากนีไ้อสยุงัมมีนต์
เสน่หเ์รือ่งของออนเซน็ อกีดว้ยน าทา่นสู ่ปราสาทสึ

รุงะ (Tsuruga Castle) หรือ ปราสาทนก
กระเรยีน (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 40 นาท)ี เป็น
เพยีงแหง่เดยีวทีย่งัคงเอกลักษณ์ดัง้เดมิของญีปุ่่ นไว ้
ปราสาทหลังคาสเีเดงอนัเป็นสญัลักษณ์แหง่เมอืงไอ
สุวาคามัทซ ึตัง้อยู่ไม่ไกลจากสถานีรถไฟไอสุวา
ค า มั ทซึ เ ดิมมีชื่ อ ว่ า  ปราสาทคุ โ ร ะค ะ ว ะ 
Kurokawa Castle สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1384 โดยตระกลูอะชนิะ แตเ่กดิแผ่นดนิไหวในปี ค.ศ. 1611 
ท าใหป้ราสาทเสยีหายหนักและไดม้กีารบรูณะและปรับจากปราสาท 7 ชัน้ เหลอืเพยีง 5 ชัน้เท่านัน้ 
HILIGHT!!! ปราสาทแหง่นี ้ถอืเป็นอนุสรณ์สถานทีย่งัทิง้รอ่งรอยของเหลา่นักรบซามไูรกลุ่มสดุทา้ย
ในญีปุ่่ น ทีไ่ดเ้ลอืกปลดิชพีตัวเองลง ณ สถานทีน่ี ้

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4)  
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จากนัน้เดนิทางสู ่เมอืงนกิโก ้(Nikko) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.10 ชัว่โมง) มชีือ่เสยีงโดง่ดังใน
เรื่องความสวยงามของวัดและศาลเจา้ต่างๆที่ไดรั้บการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกจาก UNESCO 
จากนั้นน าท่านสู่ เทศกาลคามาคุระ ณ เมอืงยุนชิงิาวะ เขา้ชม กระท่อมหมิะ หรือ บา้นหมิะ 
ส าหรับภาษาญีปุ่่ นเรยีกกันว่า คามาครุะ ถูกสรา้งขึน้เพือ่ใหก้ลายเป็นสถานทีถ่่ายรูป โดยทีเ่มอืงนี้จะ
พเิศษกว่าตรงทีอ่ ืน่ๆ คอื นอกเหนือจากไดช้มกระทิช่อมหมิะแลว้นัน้ ยังถอืเป็นเป็นประเพณีฤดูหนาว
ของชาวยนุชิงิาวะ ทีม่รีะยะเวลาการจัดงานตัง้แตช่ว่งปลายเดอืนมกราคมถงึตน้เดอืนมนีาคมของทุกปี 
(ปีนีจ้ดัข ึน้ต ัง้แตว่นัที ่26 มกราคม – 03 มนีาคม 2019) โดยจะมเีหลา่ตุ๊กตาหมิะทีถู่กท าขึน้จาก
ไอเดียและฝีมอืตัง้แต่ของเด็กไปจนถงึผูสู้งอายุมาท าการตอ้นรับนักท่องเที่ยว โดยในระหว่างวัน
สามารถเพลดิเพลนิไปกับรถเลือ่น ส่วนในตอนกลางคืนจะมกีารจุดเทียนมนิคิามากุระเรยีงรายตาม
พืน้ทีร่มิน ้า ซึง่แสงไฟทีส่วา่งทั่วววิทวิทศันท์ีป่กคลมุดว้ยหมิะท าใหเ้กดิการแพรข่ยายของภาพทวิทัศน์
ราวกับอยู่ในความฝันเลยทเีดยีว จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่เมอืงสคึุบะ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 
ชัว่โมง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค า่         อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั   
ทีพ่กั OKURA FRONTIER HOTEL TSUKUBA EPOCHAL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั   
 

วนัทีส่ ี ่ เมอืงสคึบุะ – เมอืงยามานาช ิ- อสิระลานสก ีณ ฟจูเิท็นสก ีรสีอรท์ - พธิชีงชาญีปุ่่ น – เมอืง

นารติะ – ชอ้ปป้ิงออิอน มอลล ์- สนามบนินารติะ   

 เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5)  
 เดนิทางสู่ เมอืงยามานาช ิน าท่านสัมผัสประสบการณ์ความสนุกสนานที่ ฟูจเิท็น สกรีสีอรท์ 
(Fujiten Ski)  (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง) ลานสกแีละทีพ่ักทีต่ัง้อยูบ่รเิวณภเูขาไฟฟจู ิ
ทา่นจะไดส้มัผัสกบัหมิะ อสิระใหท้า่นเพลดิเพลนิกบัการลืน่ไถลดว้ยสก ีเลอืกสนุกกบัสโนวบ์อรด์ หรอื
ตืน่เตน้ไปกบัการน่ังรถเลือ่นหมิะ ณ ลานสกแีหง่นี ้ทา่นสามารถดืม่ด ่ากบัทัศนยีภาพทีถ่กูปกคลมุดว้ย 
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ยา่งยิง่ และในวันทีท่อ้งฟ้าแจม่ใส ทา่นจะพบกบัววิ ภเูขาไฟฟูจ ิ(Mount Fuji) สญัลักษณ์หนึง่ของ
ประเทศญีปุ่่ น ทีม่ชี ือ่เสยีงเป็นทีรู่จั้กไปทั่วโลกในเรือ่งความสวยงามทีธ่รรมชาตไิดม้อบมาใหอ้ยา่งลง
ตัว และยังถอืว่าเป็นจุดมุง่หมายของนักท่องเทีย่วต่างชาตทิีม่าเยอืนญีปุ่่ นตลอดทุกฤดูกาล  (ราคา
ทวัรไ์มร่วมคา่เชา่อปุกรณ์และชุดส าหรบัเลน่กจิกรรมตา่งๆ) 

**หมายเหต:ุ ในชว่งตน้ฤดกูาลหากสภาพอากาศไมเ่อือ้อ านวยในการเลน่สก ีเชน่ หมิะยงัไม่
หนาพอทีจ่ะเลน่สกไีดน้ ัน้ ปรบัโปรแกรมเป็นขึน้ภูเขาไฟฟูจชิ ัน้ 5 แทน ท ัง้นีท้ ัง้น ัน้ การขึน้
ภูเขาไฟฟูจ ิอาจไมส่ามารถขึน้ถงึช ัน้ 5 ได ้เนือ่งจากปัจจยัดา้นสภาพอากาศ สงวนสทิธิไ์ม่
ข ึน้ภเูขาไฟและปรบัรายการทอ่งเทีย่ว ตามความเหมาะสมแทน 

เทีย่ง อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั  
จากนัน้สัมผัสวัฒนธรรมดัง้เดมิของชาวญีปุ่่ น น่ันก็คอื การเรยีนพธิชีงชาญีปุ่่ น (Sado)  (ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 30 นาท)ี โดยการชงชาตามแบบ
ญีปุ่่ นนัน้ มขีัน้ตอนมากมาย เริม่ตัง้แตก่ารชงชา การรับ
ช า  แล ะ ก า ร ดื่ ม ช า  ทุ ก ขั ้น ต อ น นั้น ล ้ว น มีพิ ธ ี
รายละเอยีดทีบ่รรจงและสวยงามเป็นอยา่งมาก พธิชีง
ชานี้ ไม่ใชแ่ค่รับชมอย่างเดยีว ยังเปิดโอกาสใหท้่าน
ไดม้สี่วนร่วมในพธิกีารชงชานี้อกีดว้ย และจากนัน้ให ้
ทา่นไดอ้สิระเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึตามอธัยาศัย จากนัน้
เดินทางสู่ เมืองนารติะ น าท่านชอ้ปป้ิงที่ ออิอน 
มอลล ์(Aeon Narita Mall) (ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 2.50 ชัว่โมง) มหีา้งสรรพสนิคา้ทีน่ยิมในหมู่
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เนื่องจากตัง้อยู่ใกลก้ับ
สนามบนินานาชาตนิารติะ ภายในตกแต่งในรูปแบบที่ทันสมัยสไตล์ญี่ปุ่ น มีรา้นคา้ที่หลากหลาย
มากกว่า 150 รา้นจ าหน่ายสนิคา้แฟชัน่   อาหารสดใหม ่และอปุกรณ์ภายในบา้น นอกจากนี้ยังมรีา้น
เสือ้ผา้แฟชัน่มากมาย เชน่ MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, Capcom games arcade และ
ซปุเปอรม์ารเ์กตขนาดใหญ ่เป็นตน้  
ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินารติะ 

ค า่         อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั  
20.55 น.   ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี เอ็กซ ์เทีย่วบนิที ่XJ607 บรกิารอาหาร

รอ้นบนเครือ่ง 
 

วนัทีห่า้  สนามบนิ ดอนเมอืง 

01.35 น.     เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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**โปรแกรมสามารถสลบัปรบัเปลีย่นไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้** 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทางบรษิทัเร ิม่ตน้และจบการบรกิารทีส่นามบนิดอนเมอืงเทา่น ัน้  
กรณีทา่นเดนิทางมาจากตา่งจงัหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะท าการส ารองต ัว๋เครือ่งบนิหรอืยานพาหนะอืน่ๆ 
เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลบัจากสนามบนิดอนเมอืงน ัน้ ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในสว่นนีท้ ีเ่กดิข ึน้ 

เนือ่งจากเป็นคา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรมการเดนิทางของบรษิทั  
ฉะน ัน้ทา่นควรจะใหก้รุป๊ Final 100% กอ่นทีจ่ะส ารองต ัว๋เครือ่งบนิ หรอืยานพาหนะอืน่ๆ 

 

เง ือ่นไขหอ้งพกั :  

1. โรงแรมทีร่ะบใุนรายการทวัรย์ังไมค่อนเฟิรม์ 100% ซึง่อาจจะมกีารเปลีย่นแปลง โดยทางบรษัิททวัรจ์ะแจง้ใหท้ราบพรอ้มกบัใบนัด

หมายเตรยีมตวั ประมาณ 1-3 วนั กอ่นการเดนิทาง โดยจะจัดโรงแรมใหอ้ยูใ่นระดบัเดยีวกนั 
2. โรงแรมในประเทศญีปุ่่ น หอ้งพักจะมขีนาดคอ่นขา้งเล็กและบางโรงแรมจะไมม่บีรกิารหอ้งพักแบบ 3 ทา่น (TRIPLE) ดงันัน้ทาง

บรษัิททวัรจ์ะจัดหอ้งพักใหท้า่นแยกเป็น 2 หอ้งพักแทน คอื 1 หอ้งนอนคู ่(พัก 2 ทา่น) และ 1 หอ้งพักเดีย่ว (พัก 1 ทา่น) 
3. บางโรงแรมในประเทศญีปุ่่ น ไมม่บีรกิารหอ้งพักแบบเตยีงคู ่(TWIN) หรอืกรณีทีห่อ้งพักแบบเตยีงคูโ่รงแรมนัน้เต็ม (TWIN) ทาง

บรษัิททวัรจ์ะจัดหอ้งพักแบบ 1 เตยีงใหญ ่(DOUBLE) ใหท้า่นแทน 

4. กรณีโรงแรมทีเ่ขา้พักในประเทศญีปุ่่ น ไมม่บีรกิารออนเซ็นภายในโรงแรม ทางบรษัิททวัรจ์ะน าคณะเขา้ใชบ้รกิารออนเซ็นทีอ่ยู่
บรเิวณใกลเ้คยีงแทน (เฉพาะรายการทวัรท์ ีร่ะบุโปรแกรมอาบน า้แรธ่รรมชาตเิทา่น ัน้) 
 

 

หากผู้โดยสารถกูปฎเิสธการออกนอกประเทศไทยหรือเข้าประเทศญ่ีปุ่น 

จากเจ้าหน้าที่แรงงานไทยหรือเจ้าหน้าที่ตรวจคนออกนอกประเทศไทยและเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองที่ประเทศญ่ีปุ่นทางผู้จัด
และทางสายการบนิจะไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกกรณีผู้โดยสารอาจจะต้องรับผิดชอบค่าปรับที่ประเทศญ่ีปุ่น
เรียกเก็บผู้โดยสารต้องรอกลับประเทศไทยในเที่ยวบินถัดไปที่มีทีน่ั่งว่างหรือตามวันเดนิทางของต๋ัวเคร่ืองบินท้ังน้ีแล้วแต่ทาง

* ต๋ัวสายการบนิไม่สามารถระบุที่น่ัง ใช้วิธี RANDOM คือการสุ่มเลือกที่น่ังโดยระบบสายการบิน * 
การจัดที่น่ังบนเคร่ืองบนิ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผู้ก าหนด ทางผู้จัดไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้แต่จะท าการ Request ให้ได้
เท่าน้ัน งดการคนืบัตรโดยสาร 

และหากยกเลิกการเดนิทาง ทางสายการบินไม่มีระบบคนืเงนิบางส่วน 
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ราคาทวัรร์วม 

1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ตามรายการ   2.   คา่อาหารทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ 
3. คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ   4.   คา่ทีพั่กหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามรายการ 
5. คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ   6.   คา่ภาษีสนามบนิ ทกุแหง่ทีม่ ี
7. คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระไป-กลับ ทา่นละ 20 กก.   
8. คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 
ราคาทวัรไ์มร่วม  

1.   ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ / ใบก ากบัภาษี) 
2.   คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพทส์ว่นตัว คา่ซักรดี มนิบิารใ์นหอ้ง อาหารและเครือ่งดืม่ที่

สัง่เพิม่ 
3. คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิขาไป 20 กก. / ขากลับ 20 ก.ก.) 
4. คา่ท าวซีา่ส าหรับหนังสอืเดนิทางตา่งชาต ิ(ไมใ่ชห่นังสอืเดนิทางไทย) 
5. คา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ทา่นละ 1,900 บาท ตอ่ทรปิ (ช าระทีส่นามบนิดอนเมอืง ในวนัเช็คอนิ) 
6. คา่ทปิหวัหนา้ทวัรไ์ทย ตามความพงึพอใจ 

 

การเดินทางในแต่ละครั ้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารอย่างนอ้ยจ านวน 30 ท่านขึ้นไป หากผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวน

ดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์กรุณาช าระมัดจ า ท่าน

ละ 15,000 บาท  หรือท่านละ 20 ,000 (กรณีเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์) กรุณาช าระค่าทัวร์ส่วนที่

เหลือ ภายใน 30 วันก่อนการเดินทาง (นับรวมวันเสาร์-อาทิตย์) 

 
เง ือ่นไขการเปลีย่นวนัเดนิทางหรอืเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทาง 
1. กรณีวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุนักขัตฤกษ์หรอืชว่งเทศกาล ผูจ้องทัวรต์อ้งแจง้เปลีย่นวนัเดนิทางหรอืเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทาง 
ไมน่อ้ยกว่า 45 วัน กอ่นการเดนิทาง (นับรวมเสาร-์อาทติย)์ สามารถเปลีย่นไดเ้พยีง 1 ครัง้เท่านัน้ หากแจง้หลังจากนี้ ผู ้
เดนิทางควรหาผูเ้ดนิทางทา่นใหมม่าแทนผูท้ีไ่ม่สามารถเดนิทางได ้
2. กรณีวันเดนิทางไม่ตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือชว่งเทศกาล ผูจ้องทัวรต์อ้งแจง้เปลีย่นวันเดนิทางหรือเปลีย่นชือ่ผู ้
เดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน กอ่นการเดนิ (นับรวมเสาร-์อาทติย)์ สามารถเปลีย่นไดเ้พยีง 1 ครัง้เทา่นัน้ หากแจง้หลังจากนี้ ผู ้
เดนิทางควรหาผูเ้ดนิทางทา่นใหมม่าแทนผูท้ีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้
3. กรณีจองทัวรภ์ายใน 15 วันกอ่นออกเดนิทาง (นับรวมเสาร-์อาทติย)์ ผูจ้องทัวรไ์มส่ามารถเปลีย่นวันเดนิทางหรอืเปลีย่น
ชือ่ผูเ้ดนิทางไดท้กุกรณี 
4. กรณีแจง้เปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางหลังจากออกต๋ัวโดยสารเรยีบรอ้ยแลว้ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งช าระคา่ต๋ัวโดยสารเพิม่ดว้ยตนเอง
จากคา่ทัวรท์ีช่ าระมาแลว้ ณ วันทีต่อ้งการเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทาง ตามขอ้ก าหนดของทางบรษัิทและสายการบนิ  
5. ในกรณีทีก่รุ๊ปปิดไปแลว้หรอืกรุ๊ปเต็มไปแลว้ จะไมส่ามารถยกเลกิ หรอื เลือ่นการเดนิทางไดท้กุกรณี 
 
เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่
ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิ
การจองกบัทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อกัษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 
2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรือเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) 
จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่ท าเรือ่งขอรับเงนิคา่บรกิาร
คนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมดุ
บญัชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 

2.1 แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง ไมน่อ้ยกวา่ 45 วนั (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ คนืเงนิคา่บรกิาร 100% 
ของคา่บรกิารทีช่ าระมาแลว้  
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2.2 แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทางภายใน  31-44 วนั (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ ยดึเงนิคา่มดัจ าท ัง้หมด
ของคา่บรกิารทีช่ าระมาแลว้ 
2.3 แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทางภายใน 30 วนั (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ ยดึเงนิคา่บรกิาร 100% ของ
คา่บรกิารทีช่ าระมาแลว้  
เนื่องจากบรษัิทตอ้งด าเนินการจัดเตรียมน าเทีย่วใหแ้ก่นักท่องเทีย่วล่วงหนา้ เช่น การส ารองทีน่ั่งต๋ัวเครื่องบนิ
โดยสาร การจองโรงแรมทีพั่ก ยานพานหะส าหรับเดนิทาง รา้นอาหาร เป็นตน้ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืเป็นเทีย่วบนิเชา่เหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ จะไมม่ี
การคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   
4. การตดิตอ่ประสานงานกบัทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมล หรอืจดหมาย ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้  

วันจันทรถ์งึวันศกุร ์เวลา 09.00 น. – 17.30 น.  
วันเสาร ์เวลา 09.00 น. – 16.00 น.  
หรอืสามารถตดิตอ่ประสานงานผา่นแอพพลเิคชัน่อืน่ๆตามชอ่งทางของบรษัิทได ้

5.ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาทัวร ์หรือยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกท่องเทีย่ว จองเดนิทางนอ้ยกวา่ 30 
ทา่น  

6.ในกรณีทีก่รุ๊ปปิดไปแลว้หรอืกรุ๊ปเต็มไปแลว้ จะไมส่ามารถยกเลกิไดท้กุกรณี 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครื่องบนิ ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ และ
รวมกันทกุชิน้ไมเ่กนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ที่
ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ที่
ก าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
2. สิง่ของทีม่ลัีกษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีา ฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
3. ประเทศญีปุ่่ น มีกฎหมายหา้มน าผลติภัณฑท์ี่ท ามาจากพืช และเนื้อสัตวท์ุกชนิดเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด  ไข ่
เนื้อสัตว ์   ไสก้รอก ฯ เพือ่เป็นการป้องกันโรคตดิตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหล่านี้ หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีค่าปรับใน
อตัราทีส่งูมาก 
 
หมายเหต ุ
1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวรน์ี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรือไม่ใชบ้รกิารตามที่ระบไุวใ้นรายการทัวร ์ไม่ว่าบางส่วนหรือ

ทัง้หมด 
หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 30 ท่าน โดยจะแจง้

ใหก้บั 
นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 15 วัน

กอ่น 
การเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่ว

รว่ม 
เดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 
4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้ชือ่ เลขที่

หนังสอื 
เดนิทาง และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต๋ัวเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทาง 
บรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ า 

ขอ้ควรทราบ 
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่

เกนิ 15 วนัไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการ

ตรวจเขา้เมอืงเพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้
- ต ัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

- สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ นได ้ 
(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 

- ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ น  

(เชน่ คนรูจ้กั โรงแรม และอืน่ๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
- ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
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5.ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์  
6.ภมูอิากาศและเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่ว
สว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 
7.ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจาก 
ความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิอบุัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหาย

หรอื 
เสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ของสายการบนิ เปลีย่นแปลงตารางบนิ การบรกิารของสายการบนิ และเหตสุดุวสิยัอืน่ เป็น 
ตน้ 
7. อัตราค่าบรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอ

สงวน 
สทิธิใ์นการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่ 
ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

โปรดอา่นทกุขอ้ในรายการทวัรโ์ดยละเอยีด  
หากมขีอ้สงสยักรณุาสอบถามกอ่นท าการจองทกุคร ัง้ 


