
  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

TOKYO FUJI FUKUSHIMA 5D3N 

ซุปตาร ์เลฟิฟกุชุมิา่ 
กาํหนดการเดนิทางมกราคม - มนีาคม 2563 

 

 
โดยสายการบนิ  AIR ASIA X (XJ) 

เยอืนหมูบ่า้นโบราณ สมยัเอโดะ หมูบ่า้นโออจุ ิจคุ ุ

อศัจรรยค์วามงดงามของธรรมชาต ิณ หนา้ผาโทโนะ เฮทสรึ ิ



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

ฟร ีแชอ่อนเซนเทา้ หนา้สถานรีถไฟ ยโูนะคาม ิออนเซน 
สมัผสัความยิFงใหญ ่ปราสาทนกกระเรยีน หรอื ปราสาทสรึงุะ 

 ชม ทะเลสาบทะเลสาบอนิะวะชโิระ ทะเลสาบกระจกแหง่สวรรค ์
เลน่สก ีณ ลานสกฟีูจเิท็น พรอ้มชมววิภเูขาไฟฟจู ิเป็นฉากหลงั 

ชอ้ปปิM งจใุจ นารติะ ออิอนมอลล ์และโอไดบะ  

บฟุเฟ่ตข์าป ูอาบนํ Mาแรธ่รรมชาต ิFREE WIFI ON BUS 
มนํี MาดืFมบรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีFยว อณุหภมู ิ  

07-11 มกราคม 2563 21,888.- 7,900.- -3°C - 8°C 

 

08-12 มกราคม 2563 21,888.- 7,900.- -3°C - 8°C 

 

09-13 มกราคม 2563 21,888.- 7,900.- -3°C - 8°C 
 

10-14 มกราคม 2563 21,888.- 7,900.- -3°C - 8°C 
 

11-15 มกราคม 2563 21,888.- 7,900.- -2°C - 6°C 
 

12-16 มกราคม 2563 21,888.- 7,900.- -2°C - 6°C 
 

13-17 มกราคม 2563 21,888.- 7,900.- -2°C - 6°C 
 

14-18 มกราคม 2563 21,888.- 7,900.- -2°C - 6°C 
 

15-19 มกราคม 2563 21,888.- 7,900.- -2°C - 6°C 
 

16-20 มกราคม 2563 21,888.- 7,900.- -2°C - 6°C 
 

17-21 มกราคม 2563 21,888.- 7,900.- -2°C - 6°C 
 

18-22 มกราคม 2563 21,888.- 7,900.- -2°C - 6°C 
 

19-23 มกราคม 2563 21,888.- 7,900.- -3°C - 8°C 
 

20-24 มกราคม 2563 21,888.- 7,900.- -3°C - 8°C 
 

21-25 มกราคม 2563 21,888.- 7,900.- -3°C - 8°C 
 

22-26 มกราคม 2563 21,888.- 7,900.- -3°C - 8°C 
 

23-27 มกราคม 2563 21,888.- 7,900.- -3°C - 8°C 
 

24-28 มกราคม 2563 21,888.- 7,900.- -3°C - 8°C 
 

02-06 มนีาคม 2563 18,888.- 7,900.- 5°C - 11°C 
 

03-07 มนีาคม 2563 22,888.- 7,900.- 5°C - 11°C 
 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

04-08 มนีาคม 2563 22,888.- 7,900.- 5°C - 11°C 
 

05-09 มนีาคม 2563 22,888.- 7,900.- 5°C - 11°C 
 

06-10 มนีาคม 2563 22,888.- 7,900.- 5°C - 11°C 

 

07-11 มนีาคม 2563 22,888.- 7,900.- 5°C - 11°C 

 

08-12 มนีาคม 2563 22,888.- 7,900.- 3°C - 13°C 
 

09-13 มนีาคม 2563 22,888.- 7,900.- 3°C - 13°C 
 

10-14 มนีาคม 2563 22,888.- 7,900.- 3°C - 13°C 
 

11-15 มนีาคม 2563 22,888.- 7,900.- 3°C - 13°C 
 

12-16 มนีาคม 2563 22,888.- 7,900.- 3°C - 13°C 
 

13-17 มนีาคม 2563 22,888.- 7,900.- 3°C - 13°C 
 

14-18 มนีาคม 2563 22,888.- 7,900.- 3°C - 13°C 
 

15-19 มนีาคม 2563 22,888.- 7,900.- 3°C - 13°C 
 

+สภาพอากาศเป็นเพยีงการพยากรณ ์อาจมกีารเปลีFยนแปลงได ้ควรเช็คในใบนดัหมายอกีคร ัMง+ 
** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนืFองจากเป็นราคาพเิศษ / Infant เด็กอายตุํFากวา่ 2 ปี ราคา 7,900  บาท** 

 ราคานีMไมร่วมคา่ทปิไกดท์า่นละ 1,500 บาท/ทรปิ** 
 

วนัแรก      กรงุเทพ   สนามบนิดอนเมอืง – สนามบนินารติะ ประเทศญีFปุ่ น 

07.30 น. พรอ้มกนัที� สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ชั �น 3 อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอร ์สายการบนิ 
AIR ASIA X เจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกในการเชค็อนิ 

สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครื�อง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ที�นั�ง จัดที�นั�งแบบ 3-3-3  (นํ�าหนัก
กระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซื�อนํ�าหนักเพิ�ม ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย) 

บรกิารอาหารและเครืFองดืFมบนเครืFอง 

 

10.45 น. เหริฟ้าสู ่เมอืงนารติะ ประเทศญี�ปุ่ น โดยเที�ยวบนิที� XJ606 

19.40 น.   ถงึ เมอืงนารติะ ประเทศญีFปุ่ น หลังจากผา่นขั �นตอนศลุกากรแลว้นําทา่นเดนิทางสูท่ี�พัก (เวลาทีFญีFปุ่ น เร็ว
กวา่เมอืงไทย 2 ช ัFวโมง กรณุาปรับนาฬกิาของทา่นเพื�อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***สําคญั



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

มาก!! ประเทศญีFปุ่ นไมอ่นญุาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก เนืMอสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่า
ฝืนมโีทษปรบัและจบั*** 

คํFา         อสิระรบัประทานอาหารคํFาตามอธัยาศยั  

ทีFพกั   NARITA HEDISTAR HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

วนัทีFสอง เมอืงนารติะ – เมอืงยามานาช ิ- อสิระลานสก ีณ ฟจูเิท็นสก ีรสีอรท์ - พธิชีงชาญีFปุ่ น - เมอืง
โตเกยีว – ชอ้ปปิM งยา่นโอไดบะ – ไดเวอรซ์ติ ีM - เมอืงสคึบุะ  

 เชา้      รบัประทานอาหาร
เชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (1)  

 เดนิทางสู ่ เมอืงยามานาช ิ นําทา่นสมัผัสประสบการณ์ความสนุกสนานที� ฟจูเิท็น สกรีสีอรท์ (Fujiten 
Ski)  (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชั�วโมง) ลานสกแีละที�พักที�ตั �งอยูบ่รเิวณภเูขาไฟฟจู ิทา่นจะไดส้มัผัสกบั
หมิะ อสิระใหท้า่นเพลดิเพลนิกบัการลื�นไถลดว้ยสก ี เลอืกสนุกกบัสโนวบ์อรด์ หรอืตื�นเตน้ไปกบัการนั�งรถ
เลื�อนหมิะ ณ ลานสกแีหง่นี� ทา่นสามารถดื�มดํ�ากบัทัศนยีภาพที�ถกูปกคลมุดว้ยหมิะที�ดแูลว้สะอาดตาอยา่งยิ�ง 
และในวันที�ทอ้งฟ้าแจม่ใส ทา่นจะพบกบัววิ ภเูขาไฟฟจู ิ(Mount Fuji) สญัลักษณ์หนึ�งของประเทศญี�ปุ่ น 
ที�มชีื�อเสยีงเป็นที�รูจั้กไปทั�วโลกในเรื�องความสวยงามที�ธรรมชาตไิดม้อบมาใหอ้ยา่งลงตัว และยังถอืวา่เป็น
จดุมุง่หมายของนักทอ่งเที�ยวตา่งชาตทิี�มาเยอืนญี�ปุ่ นตลอดทกุฤดกูาล  (ราคาทวัรไ์มร่วมคา่เชา่อปุกรณ์
และชุดสําหรบัเลน่กจิกรรมตา่งๆ) 

**หมายเหต:ุ ในชว่งตน้ฤดกูาลหากสภาพอากาศไมเ่อืMออํานวยในการเลน่สก ี เชน่ หมิะยงัไมห่นา
พอทีFจะเลน่สกไีดน้ ัMน ปรบัโปรแกรมเป็นขึMนภเูขาไฟฟจูชิ ัMน 5 แทน ท ัMงนีMท ัMงน ัMน การขึMนภเูขาไฟฟจู ิ
อาจไมส่ามารถขึMนถงึช ัMน 5 ได ้ เนืFองจากปจัจยัดา้นสภาพอากาศ สงวนสทิธิpไมข่ ึMนภเูขาไฟและปรบั
รายการทอ่งเทีFยว ตามความเหมาะสมแทน 

เทีFยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (2)  

จากนั�นสมัผัสวัฒนธรรมดั �งเดมิของชาวญี�ปุ่ น นั�นก็คอื การเรยีนพธิชีงชาญีFปุ่ น (Sado)  (ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 30 นาท)ี โดยการชงชาตามแบบญี�ปุ่ นนั�น มขีั �นตอนมากมาย เริ�มตั �งแตก่ารชงชา การรับชา และการ
ดื�มชา ทกุขั �นตอนนั�นลว้นมพีธิ ี รายละเอยีดที�บรรจงและสวยงามเป็นอยา่งมาก พธิชีงชานี� ไมใ่ชแ่ครั่บชม
อยา่งเดยีว ยังเปิดโอกาสใหท้า่นไดม้สีว่นรว่มในพธิกีารชงชานี�อกีดว้ย และจากนั�นใหท้า่นไดอ้สิระเลอืกซื�อ
ของที�ระลกึตามอธัยาศัย ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงโตเกยีว นําทา่นชอ้ปปิ�ง ยา่นโอไดบะ 
(Odaiba) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชั�วโมง) โอไดบะ คอืเกาะที�สรา้งขึ�นไวเ้ป็นแหลง่ชอ้ปปิ�ง และแหลง่
บนัเทงิตา่งๆ ในอา่วโตเกยีว ไดรั้บการปรับปรงุใหม้ชีื�อเสยีงและเป็นที�นยิมในชว่งหลังของปี 1990 นอกจากมี
สถาปัตยกรรมที�สวยงามตั �งอยูม่ากมายแลว้ แตก่็ยังคงความเป็นธรรมชาตไิวด้ว้ยความอดุมสมบรูณ์ของพื�นที�
สเีขยีว ไดเวอรซ์ติ ีM โตเกยีว พลาซา่ (Diver City Tokyo Plaza) เป็นหา้งดังอกีหา้งหนึ�ง ที�อยูบ่นเกาะ 
โอไดบะ จดุเดน่ของหา้งนี�ก็คอื หุน่ยนตก์นัด ัMม ขนาดเทา่ของจรงิ ซึ�งมขีนาดใหญม่าก ในบรเิวณหา้ง ก็จะมี
รา้นคา้สําหรับคอกนัดั �ม อยา่งเชน่ กนัด ัMมคาเฟ่ (Gundam Cafe) และถา้อยากเขา้ไปดนูทิรรศกาลกนัดั �ม ก็
ตอ้งไปที� กนัด ัMมฟรอนท ์(Gundam Front) ซึ�งอยูใ่นบรเิวณหา้ง ไดรเวอรซ์ติี� นําทา่นสูเ่มอืงอบิาราก ิเพื�อเขา้
สูท่ี�พัก (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.20 ชั�วโมง) 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

คํFา         อสิระรบัประทานอาหารคํFาตามอธัยาศยั   

ทีFพกั OKURA FRONTIER HOTEL TSUKUBA EPOCHAL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั   

วนัทีFสาม  เมอืงสคึบุะ - เมอืงฟคุชุมิะ - หนา้ผาโทโนะเฮทสรึ ิ– สถานรีถไฟยโูนคาม ิออนเซน - หมูบ่า้นโออจุ ิ
จคู ุ- แชนํ่ Mาแรอ่อนเซน 

ชา้      รบัประทานอาหาร
เชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

 นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงฟคุชุมิะ (Fukushima) เมอืงที�มขีนาดใหญเ่ป็นอนัดับ 3 ของประเทศญี�ปุ่ น ตั �งอยู่
ที�ภมูภิาคโทโฮค ุ แวดลอ้มไปดว้ยธรรมชาตอินัสวยงามมากมาย ไมว่า่จะเป็นภเูขา ทะเลสาบ สถานที�ชม
ซากรุะ และใบไมเ้ปลี�ยนส ี(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.40 ชั�วโมง)  

เทีFยง บรกิารรบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4)  

เดนิทางสู ่โทโนะเฮทสรึ ิ(Tonohetsuri) หรอื หนา้ผาลา้นปี เป็นความสวยงามที�ธรรมชาตสิรา้งขึ�น โดย
หนา้ผารมิแมนํ่�าโอคาวะนี� ถกูกดัเซาะโดยนํ�าที�ไหลผา่น กวา่จะสกึกรอ่นเป็นเวลานานเป็นลา้นปี จนกลายมา
เป็นววิทวิทัศนท์ี�สวยงาม ชื�อ โทโนะเฮทสรึ ิเป็นภาษาถิFนของไอส ึแปลวา่ หนา้ผา และดว้ยรปูรา่งหนา้ตา
ของหนา้ผาชนัๆ ที�ดคูลา้ยกบัเจดยี ์จงึเป็นที�มาของชื�อโทโนะเฮทสรึ ิหรอื หนา้ผารปูเจดยี ์เดนิทางสู ่เมอืงยู
โนะคาม ิออนเซน เป็นเมอืงตากอากาศออนเซนเล็กๆ ที�มชีื�อเสยีงของจังหวัดฟกูชุมิะ ที�เดนิทางไดค้อ่นขา้ง
สะดวกเพราะอยูต่ดิกบั สถานรีถไฟยโูนคาม ิ ออนเซน Yunokami Onsen Station (ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 10 นาท)ี โดยเป็นสถานรีถไฟเพยีงแหง่เดยีวของญี�ปุ่ นที�มอีาคารสถานทํีาจากหลังคาแบบญี�ปุ่ น
โบราณ !!!ไฮไลท ์อสิระใหท้า่นเพลดิเพลนิกบัการแชเ่ทา้ผอ่นคลายตามอธัยาศัย ณ จดุออนเซนเทา้ที�สถานี
แหง่นี� จากนั�นนําทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นโออจุ ิจคู ุ(Ouchi Juku) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 15 นาท)ี  บา้น
โบราณที�อดตีเคยเป็นเมอืงสําคัญในยคุเอโดะถกูสรา้งเมื�อหลายรอ้ยปีกอ่น เป็นบา้นชาวนาญี�ปุ่ นโบราณที�มงุ
หลังคาทรงหญา้คาหนาๆ เรยีงรายกนัสองฝั�งกนิระยะทางประมาณ 500 เมตร โดยรวมมบีา้นโบราณประมาณ 
40 – 50 หลัง ในอดตีสมัยเอโดะ การคมนาคมยังไมส่ะดวกสบาย หมูบ่า้นแหง่นี�เป็นเสมอืนแหลง่ที�พัก ตั �ง
ขนาบขา้งถนนหลักที�มชีื�อวา่ถนนชโิมสเึคะ ถนนเสน้นี�เคยเป็นเสน้ทางหลักในการคมนาคมและการคา้ เมื�อ 
พ.ศ.2524 หมูบ่า้นโออจุจิคูไุดรั้บการขึ�นทะเบยีนเป็นเขตอนุรักษ์สิ�งปลกูสรา้งอนัทรงคณุคา่ของชาต ิซึ�งใน
ปัจจบุนัหมูบ่า้นโบราณหลายหลังในโออจุ ิ จคูไุดรั้บการบรูณะใหม ่ จนกลายเป็นรา้นขายของที�ระลกึ รา้นคา้
ขายสนิคา้พื�นเมอืง รา้นอาหารและที�พักแบบญี�ปุ่ นเพื�อดงึดดูนักทอ่งเที�ยว ปัจจบุนัมนัีกทอ่งมาเยี�ยมชม
หมูบ่า้นนี�กวา่ 1.2 ลา้นคนตอ่ปี   

คํFา         อสิระรบัประทานอาหารคํFาตามอธัยาศยั 

ทีFพกั  MUKAITAKI RYOKAN FUKUSHIMA หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั   

จากน ัMนใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการ แชนํ่ Mาแรอ่อนเซ็นธรรมชาต ิ เชืFอวา่ถา้ไดแ้ชนํ่ Mาแรแ่ลว้ จะทําให้
ผวิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขี ึMน 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

วนัทีFส ีF  เมอืงฟคุชุมิะ – ทะเลสาบอนิะวะชโิระ – ปราสาทสรึงุะ – เมอืงนารติะ - ชอ้ปปิM งออิอนมอลล ์ - 
สนามบนินารติะ 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของ
โรงแรม (5) 

 นําทา่นเดนิทางสู ่ทะเลสาบอนิะวะชโิระ (Inawashiro Lake) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั�วโมง) เป็น
ทะเลสาบใหญเ่ป็นอนัดับ 4 ของประเทศญี�ปุ่ น  เกดิขึ�นจากการระเบดิของภเูขาไฟ มแีรธ่าตกุรดเจอืปนอยู ่จงึ
ไมม่สี ิ�งชวิติใดๆ อาศัยอยูใ่ตนํ้�าได ้นํ�าในทะเลสาบแหง่นี�จงึมคีวามใสจนไดรั้บฉายาวา่ ทะเลสาบแหง่กระจก
สวรรค ์ หรอื เทนเคยีวโค (Tenkyoko) ในชว่งเดอืนพฤศจกิายนถงึเดอืนเมษายน จะมบีรรดาฝงูหงส์
อพยพมาอาศยักนัอยมูากมาย จากนั�นนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงไอส ุ(Aizu) เป็นเมอืงที�เต็มไปดว้ยวัฒนธรรม
ซามไูร ไมว่า่จะเป็นปราสาทหรอืตัวเมอืงที�ยังคงสมัผัสไดถ้งึกลิ�นอายของยคุสมัยโบราณ นอกจากนี�ไอสยัุงมี
มนตเ์สน่หเ์รื�องของออนเซ็น อกีดว้ยนําทา่นสู ่ ปราสาทสรึงุะ (Tsuruga Castle) หรอื ปราสาทนก
กระเรยีน (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 40 นาท)ี เป็นเพยีงแหง่เดยีวที�ยังคงเอกลักษณ์ดั �งเดมิของญี�ปุ่ นไว ้
ปราสาทหลังคาสเีเดงอนัเป็นสญัลักษณ์แหง่เมอืงไอสวุาคามัทซ ึตั �งอยูไ่มไ่กลจากสถานรีถไฟไอสวุาคามัทซ ึ
เดมิมชีื�อวา่ ปราสาทคโุระคะวะ Kurokawa Castle สรา้งขึ�นในปี ค.ศ.1384 โดยตระกลูอะชนิะ แตเ่กดิ
แผน่ดนิไหวในปี ค.ศ. 1611 ทําใหป้ราสาทเสยีหายหนักและไดม้กีารบรูณะและปรับจากปราสาท 7 ชั �น เหลอื
เพยีง 5 ชั �นเทา่นั�น HILIGHT!!! ปราสาทแหง่นี� ถอืเป็นอนุสรณ์สถานที�ยังทิ�งรอ่งรอยของเหลา่นักรบซามไูร
กลุม่สดุทา้ยในญี�ปุ่ น ที�ไดเ้ลอืกปลดิชพีตัวเองลง ณ สถานที�นี� 

เทีFยง อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

จากนั�นเดนิทางสู ่ เมอืงนารติะ นําทา่นชอ้ปปิ�งที� ออิอน มอลล ์ (Aeon Narita Mall) (ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 4 ชั�วโมง) มหีา้งสรรพสนิคา้ที�นยิมในหมูนั่กทอ่งเที�ยวชาวตา่งชาต ิเนื�องจากตั �งอยูใ่กลก้บัสนามบนิ
นานาชาตนิารติะ ภายในตกแตง่ในรปูแบบที�ทันสมัยสไตลญ์ี�ปุ่ น มรีา้นคา้ที�หลากหลายมากกวา่ 150 รา้น
จําหน่ายสนิคา้แฟชั�น อาหารสดใหม ่ และอปุกรณ์ภายในบา้น นอกจากนี�ยังมรีา้นเสื�อผา้แฟชั�นมากมาย เชน่ 
MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, Capcom games arcade และซปุเปอรม์ารเ์กตขนาดใหญ ่เป็นตน้  

ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินารติะ 

คํFา         อสิระรบัประทานอาหารคํFาตามอธัยาศยั 

20.55 น.   ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี เอ็กซ ์เทีFยวบนิทีF XJ607  

**บรกิารอาหารและเครืFองดืFมบนเครืFอง** 

วนัทีFหา้  สนามบนิ ดอนเมอืง 

01.35 น.     เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 
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สําหรบัลกูคา้ทา่นทีFไมเ่อาต ั�วเครืFองบนิ  หกัคา่ต ั�วออก 6,000 บาท จากราคาทวัร ์
 
 

*ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ รบกวนจองเป็นสายการบนิแอรเ์อเซยีเทา่น ัMน*  

** ท ัMงนีMหากสายการบนิไฟลท์อนิเตอรเ์กดิเทีFยวบนิลา่ชา้ ทางบรษิทัจะรบัผดิชอบชดเชยคา่เสยีหายเฉพาะสาย
การบนิภายในประเทศทีFเป็นสายการบนิเครอืเดยีวกนักบัไฟลท์อนิเตอร ์และรบกวนแจง้พนกังานขายลว่งหนา้กอ่น

ทาํการซืMอต ั�วภายในประเทศทกุคร ัMง  เพืFอประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

 

บรษิทัขอสงวนสทิธิp :  รายการทวัรส์ามารถเปลีFยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนืFองจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, 
สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบสันําเทีFยวญีFปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศ
ญีFปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ัFวโมง มอิาจเพิFมเวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตาม
ความเหมาะสม ท ัMงนีMข ึMนอยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัMนๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิpในการปรบัเปลีFยนเวลา
ทอ่งเทีFยวตามสถานทีFในโปรแกรมการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารรวม 
✔  คา่ตัnวเครื�องบนิไป-กลบัตามรายการที�ระบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีนํ�ามนั  

✔  คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

✔  โรงแรมที�พักตามที�ระบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

✔  คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามรายการที�ระบ ุ   

✔  คา่อาหาร ตามรายการที�ระบ ุ  

✔  คา่เบี�ยประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเที�ยว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื�อนไขตามกรรมธรรม)์ 

✔  ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7 % และภาษีหกั ณ ที�จา่ย 3 % 

 

อตัราคา่บรกิารนีMไมร่วม 
× คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่อาหาร เครื�องดื�ม คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและ

คา่พาหนะตา่งๆ ที�มไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ น กรณีประกาศใหก้ลบัมายื�นรอ้งขอวซีา่อกีครั �ง (เนื�องจากทางญี�ปุ่ นไดป้ระกาศยกเวน้การ
ยื�นวซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ นใหก้บัคนไทยสําหรับผูท้ี�ประสงคพํ์านักระยะสั �นในประเทศญี�ปุ่ นไมเ่กนิ 15 วนั) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญี�ปุ่ นประกาศใหย้ื�นวซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจา่ยเพิ�ม 2,000 บาท สําหรับการยื�นรอ้งขอวซีา่ 

× คา่ธรรมเนยีมในกรณีที�กระเป๋าสมัภาระที�มนํี�าหนักเกนิกวา่ที�สายการบนินั�นๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน 

× คา่ภาษีนํ�ามนั ที�สายการบนิเรยีกเก็บเพิ�ม ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัnวเครื�องบนิไปแลว้ 

× คา่มคัคเุทศกท์อ้งถิ�น และหัวหนา้ทวัรอํ์านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

 

เดนิทางขึMนตํFา 34 ทา่น หากตํ�ากวา่กําหนด กรุ๊ปจะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีี�จะชาํระคา่บรกิารเพิ�ม
เพื�อใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีี�จะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิrในการ
งดออกเดนิทางและเลื�อนการเดนิทางไปในวันอื�นตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  
 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

เง ืFอนไขการจอง และ การชําระเงนิ  : 

★  มดัจําทา่นละ 15,000 บาท ภายหลังจากที�ทา่นสง่เอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลกูคา้ทําการจองกอ่นวันเดนิทาง
ภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิrในการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจํานวน  

★  สว่นที�เหลอื ชําระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

● หากไมช่าํระมดัจําตามที�กําหนด ขออนุญาตตัดที�นั�งใหล้กูคา้ทา่นอื�นที�รออยู ่

● หากชาํระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไมม่เีงื�อนไข 

● เมื�อทา่นชาํระเงนิไมว่า่จะทั �งหมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื�อนไขและขอ้ตกลงตา่งๆที�ได ้
ระบไุวทั้ �งหมดนี�แลว้ 

● หากชําระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สําเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุืFอพนกังานขายมาทางอเีมล ์

● สง่รายชืFอสํารองทีFน ัFง ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สําเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ืFอพรอ้มยนืยนัวา่
ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีFยวทรปิใด, วนัทีFใด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่สําเนาหนงัสอื
เดนิทาง (Passport) มาให ้ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิpไมร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจากความ
ผดิพลาดจากการสะกดชืFอ-นามสกลุ และอืFนๆ เพืFอใชใ้นการจองต ั�วเครืFองบนิท ัMงส ิMน 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึ�นไป และเหลอืหนา้กระดาษอยา่งตํ�า 2 
หนา้หากไมม่ั�นใจโปรดสอบถาม 

เง ืFอนไขยกเลกิการจอง : 

● ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนั ไดเ้งนิคนืท ัMงหมด 

● ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 29-15 วนั ไดเ้งนิคนื 70 เปอรเ์ซ็นของคา่ทวัรท์ ัMงหมด 

● ยกเลกิหลงั 14 วนั ไมไ่ดค้า่ทวัรค์นื  

● กรุป๊ทีFเดนิทางชว่งวนัหยดุหรอืเทศกาลทีFตอ้งการนัตมีดัจาํกบัสายการบนิ หรอืกรุป๊ท ีFมกีารการนัตคีา่มดัจําทีFพกั

โดยตรง หรอืโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีFยวบนิ พเิศษเชน่ 

EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสทิธิp ไมม่กีารคนืเงนิทกุกรณี ท ัMงมดัจาํ หรอืคา่ทวัรท์ ัMงหมด 

เนืFองจากคา่ต ั�วเป็นการเหมาจา่ยในเทีFยวบนิน ัMนๆ 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีFปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีFประสงคจ์ะพํานกัระยะส ัMนในประเทศญีFปุ่ นไมเ่กนิ 15 วนั ไม่
วา่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พืFอการทอ่งเทีFยว เยีFยมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืFนเอกสารในข ัMนตอนการตรวจเขา้เมอืง เพืFอยนืยนั
การมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีFปุ่ น* ดงัตอ่ไปนีM 

1. ตัnวเครื�องบนิขาออกจากประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2. สิ�งที�ยนืยนัวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที�อาจเกดิขึ�นในระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ นได ้(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ 
เป็นตน้) 

3. ชื�อ ที�อยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีFปุ่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญีFปุ่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมตํ่�ากวา่ 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ที�จะกระทําในประเทศญี�ปุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิ�งที�ขดัตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพํานักระยะสั �น 

3. ในขั �นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วนั 

4. เป็นผูท้ี�ไมม่ปีระวตักิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญี�ปุ่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไมเ่ขา้
ขา่ยคณุสมบตัทิี�จะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
 

หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัMงหมดกอ่นทาํการจอง เพืFอความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั
ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิpท ีFจะเลืFอนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึMนในกรณีทีFมผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิrการเก็บคา่นํ�ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ�ม หากสายการบนิมกีารปรับขึ�นกอ่นวนัเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิrในการเปลี�ยนเที�ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื�องจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, 
การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนําสิ�งของผดิกฎหมาย ซึ�งอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกดิสิ�งของสญูหาย อนัเนื�องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม 
และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเที�ยวเอง  

6. เมื�อทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ั �งหมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื�อนไขขอ้ตกลง
ตา่งๆ ทั �งหมด  

7. รายการนี�เป็นเพยีงขอ้เสนอที�ตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯ อกีครั �งหนึ�ง หลงัจากไดสํ้ารองโรงแรมที�พักในตา่งประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึ�งอาจจะปรับเปลี�ยนตามที�ระบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรื�องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปที�เขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี� / ปลอดบหุรี�ได ้
โดยอาจจะขอเปลี�ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี�พัก ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถ
รับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทาง 
มฉิะนั�นบรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทั �งสิ�นแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั�น 

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื�องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีที�ผูเ้ดนิทางไม่
ผา่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศใน
รายการทอ่งเที�ยว อนัเนื�องมาจากการกระทําที�สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�น ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการจัด
หอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดี�ยว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิ�ม  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวนัเดนิทางตรงกบัวนัหยดุเทศกาลของญี�ปุ่ น หรอื วนัเสารอ์าทติย ์ รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลาในการ
ทอ่งเที�ยวและ ชอ้ปปิ�งแตล่ะสถานที�นอ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์ และคนขยัรถในการบรหิารเวลา ซึ�งอาจจะขอ
ความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครั �งที�ตอ้งเรง่รบี เพื�อใหไ้ดท้อ่งเที�ยวตามโปรแกรม 

14. บรกิารนํ�าดื�มทา่นวนัละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วนัเริ�มในวนัที� 2 ของการเดนิทาง ถงึวนัที� 3 ของการเดนิทาง รวมจาํนวน 2 ขวด 

15. การบรกิารของรถบสันําเที�ยวญี�ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี�ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ชั�วโมง ในวนันั�นๆ มอิาจเพิ�ม
เวลาได ้ โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางนั�นๆ
เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิrในการปรับเปลี�ยนเวลาทอ่งเที�ยวตามสถานที�ในโปรแกรมการเดนิทาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบจองทวัร ์ / BOOKING FORM 

รายการทัวร.์................................................................................. วันเดนิทาง........................................ 

ชื�อผูต้ดิตอ่ (ผูจ้อง) .................................................................. โทร...................................................... 

จํานวนผูเ้ดนิทางทั �งหมด.................คน   (ผูใ้หญ.่...............ทา่น / เด็กอายตํุ�ากวา่ 12 ปี..............ทา่น) 

จํานวนหอ้งพักที�ใชทั้ �งหมด.............หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 

 
รายชืFอผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชืFอไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

ลาํดบั ชืFอ-นามสกลุ (ภาษาไทย) ชืFอ-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ (ว/ด/ป) 

1    
2    
3    



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

4    
5    
6    
7    
8    
9    

10    

 
หมายเหต ุ กรณุาแจง้ความประสงคอ์ื�นตามที�ทา่นตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร  ◻ ไมท่านเนื�อวัว ◻ ไมท่านเนื�อหม ู ◻ ไมท่านสตัวปี์ก ◻ ทานมังสาวรัิต 

รายละเอยีดอื�นๆ .................................................................................................................................. 

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

 
 

ขา้พเจา้รบัทราบเงืFอนไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 
 

ลงชืFอ.............................................................ผูจ้อง 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


