
  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 

 
 
 

เลน่สก ีณ ลานสกฟีูจเิท็น พรอ้มชมววิภเูขาไฟฟจู ิเป็นฉากหลงั 
ชม ทะเลสาบทะเลสาบอนิะวะชโิระ ทะเลสาบกระจกแหง่สวรรค ์
สมัผสัความยิ(งใหญ ่ปราสาทนกกระเรยีน หรอื ปราสาทสรึงุะ 
อศัจรรยค์วามงดงามของธรรมชาต ิณ หนา้ผาโทโนะ เฮทสรึ ิ

ฟร ีแชอ่อนเซนเทา้ หนา้สถานรีถไฟ ยโูนะคาม ิออนเซน 
เยอืนหมูบ่า้นโบราณ สมยัเอโดะ หมูบ่า้นโออจุ ิจคุ ุ

ชอ้ปปิ5 งจใุจ นารติะ ออิอนมอลล ์และโอไดบะ  



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

มนํี 5าดื(มบรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 
อาบนํ 5าแรธ่รรมชาต ิFREE WIFI ON BUS 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
วนัแรก      กรงุเทพ   สนามบนิดอนเมอืง – สนามบนินารติะ ประเทศญี(ปุ่ น 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดี(ยว หมายเหต ุ

07-11 มกราคม 2563 21,876.- 7,900.-  

08-12 มกราคม 2563 21,876.- 7,900.-  

09-13 มกราคม 2563 21,876.- 7,900.-  

10-14 มกราคม 2563 21,876.- 7,900.-  

11-15 มกราคม 2563 21,876.- 7,900.-  

12-16 มกราคม 2563 21,876.- 7,900.-  

13-17 มกราคม 2563 21,876.- 7,900.-  

14-18 มกราคม 2563 21,876.- 7,900.-  

15-19 มกราคม 2563 21,876.- 7,900.-  

16-20 มกราคม 2563 21,876.- 7,900.-  

17-21 มกราคม 2563 21,876.- 7,900.-  

18-22 มกราคม 2563 21,876.- 7,900.-  

19-23 มกราคม 2563 21,876.- 7,900.-  

20-24 มกราคม 2563 21,876.- 7,900.-  

21-25 มกราคม 2563 21,876.- 7,900.-  

22-26 มกราคม 2563 21,876.- 7,900.-  

23-27 มกราคม 2563 21,876.- 7,900.-  

24-28 มกราคม 2563 21,876.- 7,900.-  

02-06 มนีาคม 2563 18,876.- 7,900.-  

03-07 มนีาคม 2563 22,876.- 7,900.-  

04-08 มนีาคม 2563 22,876.- 7,900.-  

05-09 มนีาคม 2563 22,876.- 7,900.-  

06-10 มนีาคม 2563 22,876.- 7,900.-  

07-11 มนีาคม 2563 22,876.- 7,900.-  

08-12 มนีาคม 2563 22,876.- 7,900.-  

09-13 มนีาคม 2563 22,876.- 7,900.-  

10-14 มนีาคม 2563 22,876.- 7,900.-  

11-15 มนีาคม 2563 22,876.- 7,900.-  

12-16 มนีาคม 2563 22,876.- 7,900.-  

13-17 มนีาคม 2563 22,876.- 7,900.-  

14-18 มนีาคม 2563 22,876.- 7,900.-  

15-19 มนีาคม 2563 22,876.- 7,900.-  

จอยแลนด์ หกัค่าตั�ว �,��� บาท      ***ไม่มีราคาเดก็ INFANT 7,000 บาท*** 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

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�าหนักกระเป๋า 20 กก./
ทา่น หากตอ้งการซื�อนํ�าหนักเพิ�ม ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย) 

10.45 น. เหริฟ้าสู ่เมอืงนารติะ ประเทศญี�ปุ่ น โดยเที�ยวบนิที� XJ606 บรกิารอาหารรอ้นบนเครื(อง 
19.40 น.   ถงึ เมอืงนารติะ ประเทศญี(ปุ่ น หลังจากผา่นขั �นตอนศลุกากรแลว้นําทา่นเดนิทางสูท่ี�พัก (เวลาที(ญี(ปุ่ น เร็ว
กวา่เมอืงไทย 2 ช ั(วโมง กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพื�อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***สําคญัมาก!! ประเทศ
ญี(ปุ่ นไมอ่นญุาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก เนื5อสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั*** 
คํ(า         อสิระรบัประทานอาหารคํ(าตามอธัยาศยั  
ที(พกั   NARITA HEDISTAR HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

วนัที(สอง เมอืงนารติะ – เมอืงยามานาช ิ- อสิระลานสก ีณ ฟจูเิท็นสก ีรสีอรท์ - พธิชีงชาญี(ปุ่ น - เมอืง
โตเกยีว – ชอ้ปปิ5 งยา่นโอไดบะ – ไดเวอรซ์ติ ี5 - เมอืงสคึบุะ  

 เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (1)  

 เดินทางสู่ เมืองยามานาชิ นําท่านสัมผัสประสบการณ์ความ
สนุกสนานที� ฟูจเิท็น สกรีสีอรท์ (Fujiten Ski)  (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 
3 ชั�วโมง) ลานสกแีละที�พักที�ตั �งอยู่บรเิวณภูเขาไฟฟูจ ิท่านจะไดส้ัมผัสกับ
หมิะ อสิระใหท้า่นเพลดิเพลนิกับการลื�นไถลดว้ยสก ีเลอืกสนุกกับสโนวบ์อรด์ 
หรอืตื�นเตน้ไปกับการนั�งรถเลื�อนหมิะ ณ ลานสกแีหง่นี� ท่านสามารถดื�มดํ�ากับ
ทัศนยีภาพที�ถกูปกคลมุดว้ยหมิะที�ดแูลว้สะอาดตาอยา่งยิ�ง และในวันที�ทอ้งฟ้า
แจ่มใส ท่านจะพบกับววิ ภูเขาไฟฟูจ ิ(Mount Fuji) สัญลักษณ์หนึ�งของ
ประเทศญี�ปุ่ น ที�มีชื�อเสียงเป็นที�รู จั้กไปทั�วโลกในเรื�องความสวยงามที�
ธรรมชาตไิดม้อบมาใหอ้ย่างลงตัว และยังถอืว่าเป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเที�ยวต่างชาตทิี�มาเยอืนญี�ปุ่ นตลอดทุกฤดูกาล  
(ราคาทวัรไ์มร่วมคา่เชา่อปุกรณ์และชุดสําหรบัเลน่กจิกรรมตา่งๆ) 

**หมายเหตุ: ในชว่งตน้ฤดกูาลหากสภาพอากาศไมเ่อื5ออํานวยในการเลน่สก ีเชน่ หมิะยงัไมห่นาพอที(จะเลน่สกี
ไดน้ ั5น ปรบัโปรแกรมเป็นขึ5นภูเขาไฟฟูจชิ ั5น 5 แทน ท ั5งนี5ท ั5งน ั5น การขึ5นภูเขาไฟฟูจ ิอาจไมส่ามารถขึ5นถงึช ั5น 5 ได ้
เนื(องจากปจัจยัดา้นสภาพอากาศ สงวนสทิธิhไมข่ ึ5นภเูขาไฟและปรบัรายการทอ่งเที(ยว ตามความเหมาะสมแทน 

เที(ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (2)  

จ า ก นั� น สั ม ผั ส
วัฒนธรรมดั �งเดมิของ
ชาวญี�ปุ่ น  นั� นก็ คือ 
การเรยีนพธิชีงชา
ญี(ปุ่ น (Sado)  (ใช ้
เ ว ล า เ ดิ น ท า ง
ประมาณ 30 นาที) 
โดยการชงชาตาม
แ บ บ ญี� ปุ่ น นั� น  มี
ขั �นตอนมากมาย เริ�ม
ตั �งแต่การชงชา การ
รับชา และการดื�มชา 
ทุกขั �นตอนนั�นลว้นมี
พิธี  ร ายละ เอียดที�
บรรจงและสวยงามเป็นอยา่งมาก พธิชีงชานี� ไมใ่ชแ่ครั่บชมอยา่งเดยีว ยังเปิดโอกาสใหท้า่นไดม้สีว่นรว่มในพธิกีารชงชานี�อกี
ดว้ย และจากนั�นใหท้า่นไดอ้สิระเลอืกซื�อของที�ระลกึตามอธัยาศัย ไดเ้วลาอันสมควรนําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงโตเกยีว นําทา่นช ้



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

อปปิ�ง ยา่นโอไดบะ (Odaiba) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชั�วโมง) โอไดบะ คอืเกาะที�สรา้งขึ�นไวเ้ป็นแหลง่ชอ้ปปิ�ง และ
แหล่งบันเทิงต่างๆ ในอ่าวโตเกียว ไดรั้บการปรับปรุงใหม้ีชื�อเสียงและเป็นที�นิยมในช่วงหลังของปี 1990 นอกจากมี
สถาปัตยกรรมที�สวยงามตั �งอยูม่ากมายแลว้ แตก่็ยังคงความเป็นธรรมชาตไิวด้ว้ยความอดุมสมบรูณ์ของพื�นที�สเีขยีว ไดเวอร์
ซติ ี5 โตเกยีว พลาซา่ (Diver City Tokyo Plaza) เป็นหา้งดังอกีหา้งหนึ�ง ที�อยูบ่นเกาะ โอไดบะ จุดเด่นของหา้งนี�ก็คอื 
หุน่ยนตก์นัด ั5ม ขนาดเทา่ของจรงิ ซึ�งมขีนาดใหญม่าก ในบรเิวณหา้ง ก็จะมรีา้นคา้สําหรับคอกันดั �ม อยา่งเชน่ กนัด ั5มคาเฟ่ 
(Gundam Cafe) และถา้อยากเขา้ไปดนูทิรรศกาลกันดั �ม ก็ตอ้งไปที� กนัด ั5มฟรอนท ์(Gundam Front) ซึ�งอยูใ่นบรเิวณหา้ง 
ไดรเวอรซ์ติี� นําทา่นสูเ่มอืงอบิาราก ิเพื�อเขา้สูท่ี�พัก (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.20 ชั�วโมง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

คํ(า         อสิระรบัประทานอาหารคํ(าตามอธัยาศยั   

ที(พกั OKURA FRONTIER HOTEL TSUKUBA EPOCHAL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั   

วนัที(สาม  เมอืงสคึบุะ - เมอืงฟุคชุมิะ - หนา้ผาโทโนะเฮทสรึ ิ– สถานรีถไฟยโูนคาม ิออนเซน - หมูบ่า้นโออจุ ิ
จคู ุ- แชนํ่ 5าแรอ่อนเซน 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

 นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงฟุคชุมิะ (Fukushima) เมอืงที�
มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศญี�ปุ่ น ตั �งอยู่ที�ภูมิภาคโทโฮคุ 
แวดลอ้มไปดว้ยธรรมชาตอินัสวยงามมากมาย ไมว่า่จะเป็นภเูขา ทะเลสาบ 
สถานที�ชมซากุระ และใบไมเ้ปลี�ยนสี (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.40 
ชั�วโมง)  

เที(ยง บรกิารรบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4)  

เดินทางสู่ โทโนะเฮทสรึ ิ(Tonohetsuri) หรือ หนา้ผาลา้นปี เป็น
ความสวยงามที�ธรรมชาตสิรา้งขึ�น โดยหนา้ผารมิแม่นํ�าโอคาวะนี� ถูกกัด
เซาะโดยนํ�าที�ไหลผ่าน กวา่จะสกึกร่อนเป็นเวลานานเป็นลา้นปี จนกลาย
มาเป็นววิทวิทัศน์ที�สวยงาม ชื�อ โทโนะเฮทสรึ ิเป็นภาษาถิ(นของไอส ึ
แปลว่า หนา้ผา และดว้ยรูปร่างหนา้ตาของหนา้ผาชันๆ ที�ดูคลา้ยกับ
เจดยี ์จงึเป็นที�มาของชื�อโทโนะเฮทสรึ ิหรือ หนา้ผารูปเจดยี ์เดนิทางสู่ 
เมอืงยูโนะคาม ิออนเซน เป็นเมืองตากอากาศออนเซนเล็กๆ ที�มี
ชื�อเสยีงของจังหวัดฟกูชุมิะ ที�เดนิทางไดค้่อนขา้งสะดวกเพราะอยูต่ดิกับ 
สถานีรถไฟยูโนคาม ิออนเซน Yunokami Onsen Station (ใช ้
เวลาเดนิทางประมาณ 10 นาท)ี โดยเป็นสถานีรถไฟเพยีงแห่งเดยีวของ
ญี�ปุ่ นที�มีอาคารสถานีทําจากหลังคาแบบญี�ปุ่ นโบราณ !!!ไฮไลท ์อสิระใหท้่านเพลดิเพลนิกับการแช่เทา้ผ่อนคลายตาม
อัธยาศัย ณ จุดออนเซนเทา้ที�สถานีแห่งนี� จากนั�นนําท่านเดนิทางสู ่หมูบ่า้นโออุจ ิจูคุ (Ouchi Juku) (ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 15 นาท)ี  บา้นโบราณที�อดตีเคยเป็นเมอืงสําคัญในยุคเอโดะถูกสรา้งเมื�อหลายรอ้ยปีกอ่น เป็นบา้นชาวนาญี�ปุ่ น
โบราณที�มงุหลังคาทรงหญา้คาหนาๆ เรยีงรายกนัสองฝั�งกนิระยะทางประมาณ 500 เมตร โดยรวมมบีา้นโบราณประมาณ 40 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

– 50 หลัง ในอดตีสมัยเอโดะ การคมนาคมยังไมส่ะดวกสบาย หมูบ่า้นแหง่นี�เป็นเสมอืนแหลง่ที�พัก ตั �งขนาบขา้งถนนหลักที�มี
ชื�อวา่ถนนชโิมสเึคะ ถนนเสน้นี�เคยเป็นเสน้ทางหลักในการคมนาคมและการคา้ เมื�อ พ.ศ.2524 หมูบ่า้นโออจุจิคูไุดรั้บการขึ�น
ทะเบยีนเป็นเขตอนุรักษ์สิ�งปลูกสรา้งอันทรงคุณค่าของชาต ิซึ�งในปัจจุบันหมู่บา้นโบราณหลายหลังในโออจุ ิจูคุไดรั้บการ
บรูณะใหม ่จนกลายเป็นรา้นขายของที�ระลกึ รา้นคา้ขายสนิคา้พื�นเมอืง รา้นอาหารและที�พักแบบญี�ปุ่ นเพื�อดงึดดูนักทอ่งเที�ยว 
ปัจจบุนัมนัีกทอ่งมาเยี�ยมชมหมูบ่า้นนี�กวา่ 1.2 ลา้นคนตอ่ปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คํ(า         อสิระรบัประทานอาหารคํ(าตามอธัยาศยั 

ที(พกั  MUKAITAKI RYOKAN FUKUSHIMA หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั   

จากน ั5นใหท้า่นไดผ้่อนคลายกบัการ แช่นํ 5าแร่ออนเซ็นธรรมชาต ิเชื(อว่าถา้ไดแ้ช่นํ 5าแร่แลว้ จะทําใหผ้วิพรรณ
สวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขี ึ5น 

วนัที(ส ี(  เมอืงฟุคุชมิะ – ทะเลสาบอนิะวะชโิระ – ปราสาทสรึุงะ – เมอืงนารติะ - ชอ้ปปิ5 งออิอนมอลล ์- 
สนามบนินารติะ 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

 นําทา่นเดนิทางสู ่ทะเลสาบอนิะวะชโิระ (Inawashiro Lake) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั�วโมง) เป็น
ทะเลสาบใหญเ่ป็นอันดับ 4 ของประเทศญี�ปุ่ น  เกดิขึ�นจากการระเบดิของภเูขาไฟ มแีรธ่าตกุรดเจอืปนอยู ่จงึไมม่สี ิ�งชวิติใดๆ 
อาศัยอยู่ใตนํ้�าได ้นํ�าในทะเลสาบแห่งนี�จงึมีความใสจนไดรั้บฉายาว่า ทะเลสาบแหง่กระจกสวรรค ์หรือ เทนเคยีวโค 
(Tenkyoko) ในชว่งเดอืนพฤศจกิายนถงึเดอืนเมษายน จะมบีรรดาฝูงหงสอ์พยพมาอาศัยกันอยูมากมาย จากนั�นนําท่าน
เดนิทางสู ่เมอืงไอสุ (Aizu) เป็นเมอืงที�เต็มไปดว้ยวัฒนธรรมซามไูร ไม่วา่จะเป็นปราสาทหรอืตัวเมอืงที�ยังคงสัมผัสไดถ้งึ
กลิ�นอายของยุคสมัยโบราณ นอกจากนี�ไอสยัุงมมีนตเ์สน่หเ์รื�องของออนเซ็น อกีดว้ยนําท่านสู ่ปราสาทสรึุงะ (Tsuruga 
Castle) หรอื ปราสาทนกกระเรยีน (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 40 นาท)ี เป็นเพยีงแหง่เดยีวที�ยังคงเอกลักษณ์ดั �งเดมิของ
ญี�ปุ่ นไว ้ปราสาทหลังคาสเีเดงอันเป็นสัญลักษณ์แห่งเมอืงไอสวุาคามัทซ ึตั �งอยู่
ไม่ไกลจากสถานีรถไฟไอสุวาคามัทซึ เดิมมีชื�อว่า ปราสาทคุโระคะวะ 
Kurokawa Castle สร า้งขึ�นในปี  ค.ศ.1384 โดยตระกูลอะชินะ  แต่ เกิด
แผ่นดนิไหวในปี ค.ศ. 1611 ทําใหป้ราสาทเสยีหายหนักและไดม้กีารบูรณะและ
ปรับจากปราสาท 7 ชั �น เหลอืเพยีง 5 ชั �นเทา่นั�น HILIGHT!!! ปราสาทแหง่นี� ถอื
เป็นอนุสรณ์สถานที�ยังทิ�งรอ่งรอยของเหลา่นักรบซามไูรกลุม่สดุทา้ยในญี�ปุ่ น ที�ได ้
เลอืกปลดิชพีตัวเองลง ณ สถานที�นี� 

เที(ยง อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

จากนั�นเดนิทางสู ่เมอืงนารติะ นําทา่นชอ้ปปิ�งที� ออิอน มอลล ์(Aeon Narita Mall) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชั�วโมง) 
มหีา้งสรรพสนิคา้ที�นยิมในหมูนั่กท่องเที�ยวชาวตา่งชาต ิเนื�องจากตั �งอยู่ใกลก้ับสนามบนินานาชาตนิารติะ ภายในตกแตง่ใน
รูปแบบที�ทันสมัยสไตลญ์ี�ปุ่ น มีรา้นคา้ที�หลากหลายมากกว่า 150 รา้นจําหน่ายสนิคา้แฟชั�น อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

ภายในบา้น นอกจากนี�ยังมรีา้นเสื�อผา้แฟชั�นมากมาย เชน่ MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, Capcom games arcade 
และซปุเปอรม์ารเ์กตขนาดใหญ ่เป็นตน้  

ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินารติะ 

คํ(า         อสิระรบัประทานอาหารคํ(าตามอธัยาศยั 

20.55 น.   ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี เอ็กซ ์เที(ยวบนิที( XJ607 บรกิารอาหารรอ้นบน
เครื(อง 

วนัที(หา้  สนามบนิ ดอนเมอืง 

01.35 น.     เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

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

**โปรแกรมสามารถสลบัปรบัเปลี(ยนไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้** 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ทางบรษิทัเร ิ(มตน้และจบการบรกิารที(สนามบนิดอนเมอืงเทา่น ั5น  

กรณีทา่นเดนิทางมาจากตา่งจงัหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะทําการสํารองต ั}วเครื(องบนิหรอืยานพาหนะอื(นๆ 
เพื(อใชเ้ดนิทางมาและกลบัจากสนามบนิดอนเมอืงน ั5น ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในสว่นนี5ท ี(เกดิขึ5น 

เนื(องจากเป็นคา่ใชจ้า่ยที(นอกเหนอืจากโปรแกรมการเดนิทางของบรษิทั  
ฉะน ั5นทา่นควรจะใหก้รุป๊ Final 100% กอ่นที(จะสํารองต ั}วเครื(องบนิ หรอืยานพาหนะอื(นๆ 

 

เง ื(อนไขหอ้งพกั :  
1. โรงแรมที�ระบใุนรายการทัวรย์ังไมค่อนเฟิรม์ 100% ซึ�งอาจจะมกีารเปลี�ยนแปลง โดยทางบรษัิททัวรจ์ะแจง้ใหท้ราบพรอ้มกบัใบนัด
หมายเตรยีมตวั ประมาณ 1- 3 วนั กอ่นการเดนิทาง โดยจะจัดโรงแรมใหอ้ยูใ่นระดบัเดยีวกนั  
2. โรงแรมในประเทศญี�ปุ่ น หอ้งพักจะมขีนาดคอ่นขา้งเล็กและบางโรงแรมจะไมม่บีรกิารหอ้งพักแบบ 3 ทา่น ) TRIPLE) ดงันั�นทาง
บรษัิททัวรจ์ะจัดหอ้งพักใหท้า่นแยกเป็น 2 หอ้งพักแทน คอื 1 หอ้งนอนคู่ )พัก 2 ทา่น (และ 1 หอ้งพักเดี�ยว )พัก 1 ทา่น(  
3. บางโรงแรมในประเทศญี�ปุ่ น ไมม่บีรกิารหอ้งพักแบบเตยีงคู ่)TWIN) หรอืกรณีที�หอ้งพักแบบเตยีงคูโ่รงแรมนั�นเต็ม (TWIN) ทาง
บรษัิททัวรจ์ะจัดหอ้งพักแบบ 1 เตยีงใหญ่ (DOUBLE) ใหท้า่นแทน 
4. กรณีโรงแรมที�เขา้พักในประเทศญี�ปุ่ น ไมม่บีรกิารออนเซน็ภายในโรงแรม ทางบรษัิททัวรจ์ะนําคณะเขา้ใชบ้รกิารออนเซน็ที�อยู่
บรเิวณใกลเ้คยีงแทน (เฉพาะรายการทวัรท์ ี(ระบโุปรแกรมอาบนํ5าแรธ่รรมชาตเิทา่น ั5น) 
 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ราคาทวัรร์วม 

1. คา่ตัwวเครื�องบนิไป-กลบั ตามรายการ   2.   คา่อาหารทกุมื�อ ตามที�ระบใุนรายการ 

3. คา่เขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามรายการ   4.   คา่ที�พักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามรายการ 

5. คา่รถรับ-สง่ และนําเที�ยวตามรายการ   6.   คา่ภาษีสนามบนิ ทกุแหง่ที�ม ี

7. คา่นํ�าหนักกระเป๋าสมัภาระไป-กลบั ทา่นละ 20 กก.   

8. คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื�อนไขตามกรมธรรม)์ 
 
ราคาทวัรไ์มร่วม  
1.   ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% และภาษีหกั ณ ที�จา่ย 3% (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ / ใบกํากบัภาษี) 
2.   คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัทส์ว่นตวั คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง อาหารและเครื�องดื�มที�สั�งเพิ�ม 

3. คา่นํ�าหนักกระเป๋าสมัภาระ ที�หนักเกนิสายการบนิกําหนด (ปกต ิขาไป 20 กก. / ขากลบั 20 ก.ก.) 

4. คา่ทําวซีา่สําหรับหนังสอืเดนิทางตา่งชาต ิ(ไมใ่ชห่นังสอืเดนิทางไทย) 

5. คา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิ(นทา่นละ 1,900 บาท ตอ่ทรปิ (ชําระที(สนามบนิดอนเมอืง ในวนัเช็คอนิ) 

6. คา่ทปิหวัหนา้ทวัรไ์ทย ตามความพงึพอใจ 

 
 
การเดนิทางในแตล่ะคร ั5งจะตอ้งมผีูโ้ดยสารอยา่งนอ้ยจาํนวน 30 ทา่นขึ5นไป หากผูโ้ดยสารไมค่รบจาํนวนดงักลา่ว 
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิhในการเลื(อนการเดนิทาง หรอืเปลี(ยนแปลงราคาทวัร ์
กรณุาชําระมดัจาํ ทา่นละ 15,000 บาท  หรอืทา่นละ 20,000 (กรณีเดนิทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ)์  
กรณุาชําระคา่ทวัรส์ว่นที(เหลอื ภายใน 30 วนักอ่นการเดนิทาง (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ 

หากผู้โดยสารถูกปฎเิสธการออกนอกประเทศไทยหรือเข้าประเทศญี�ปุ่น 

จากเจ้าหน้าที�แรงงานไทยหรือเจ้าหน้าที�ตรวจคนออกนอกประเทศไทยและเจ้าหน้าที�ตรวจคนเข้าเมืองที�ประเทศญี�ปุ่นทางผู้จัด
และทางสายการบนิจะไม่สามารถรับผดิชอบค่าใช้จ่ายที�เกดิขึ,นทุกกรณีผู้โดยสารอาจจะต้องรับผดิชอบค่าปรับที�ประเทศญี�ปุ่น
เรียกเกบ็ผู้โดยสารต้องรอกลับประเทศไทยในเที�ยวบนิถัดไปที�มีที�นั�งว่างหรือตามวันเดนิทางของตั/วเครื�องบนิทั,งนี,แล้วแต่ทาง

เจ้าหน้าที�ตรวจคนและสายการบนิ ทางผู้จัดไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ 

* ตั/วสายการบนิไม่สามารถระบุที�นั�ง ใช้วิธี RANDOM คือการสุ่มเลือกที�นั�งโดยระบบสายการบนิ * 
การจัดที�นั�งบนเครื�องบนิ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผู้กาํหนด ทางผู้จัดไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้แต่จะทาํการ Request ให้ได้

เท่านั,น งดการคืนบัตรโดยสาร  
และหากยกเลิกการเดนิทาง ทางสายการบนิไม่มีระบบคืนเงนิบางส่วน 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 
เง ื(อนไขการเปลี(ยนวนัเดนิทางหรอืเปลี(ยนชื(อผูเ้ดนิทาง 
1. กรณีวันเดนิทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์หรอืชว่งเทศกาล ผูจ้องทัวรต์อ้งแจง้เปลี�ยนวันเดนิทางหรอืเปลี�ยนชื�อผูเ้ดนิทาง ไม่
นอ้ยกวา่ 45 วัน กอ่นการเดนิทาง (นับรวมเสาร-์อาทติย)์ สามารถเปลี�ยนไดเ้พยีง 1 ครั �งเทา่นั�น หากแจง้หลังจากนี� ผูเ้ดนิทางควร
หาผูเ้ดนิทางทา่นใหมม่าแทนผูท้ี�ไมส่ามารถเดนิทางได ้
2. กรณีวนัเดนิทางไมต่รงกบัวันหยดุนักขตัฤกษ์หรอืชว่งเทศกาล ผูจ้องทวัรต์อ้งแจง้เปลี�ยนวันเดนิทางหรอืเปลี�ยนชื�อผูเ้ดนิทางไม่
นอ้ยกวา่ 30 วัน กอ่นการเดนิ (นับรวมเสาร-์อาทติย)์ สามารถเปลี�ยนไดเ้พยีง 1 ครั �งเทา่นั�น หากแจง้หลังจากนี� ผูเ้ดนิทางควรหาผู ้
เดนิทางทา่นใหมม่าแทนผูท้ี�ไมส่ามารถเดนิทางได ้
3. กรณีจองทัวรภ์ายใน 15 วันกอ่นออกเดนิทาง (นับรวมเสาร-์อาทติย)์ ผูจ้องทัวรไ์ม่สามารถเปลี�ยนวันเดนิทางหรอืเปลี�ยนชื�อผู ้
เดนิทางไดท้กุกรณี 
4. กรณีแจง้เปลี�ยนชื�อผูเ้ดนิทางหลังจากออกตัwวโดยสารเรยีบรอ้ยแลว้ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งชําระคา่ตัwวโดยสารเพิ�มดว้ยตนเองจากคา่
ทวัรท์ี�ชําระมาแลว้ ณ วนัที�ตอ้งการเปลี�ยนชื�อผูเ้ดนิทาง ตามขอ้กําหนดของทางบรษัิทและสายการบนิ  
5. ในกรณีที�กรุ๊ปปิดไปแลว้หรอืกรุ๊ปเต็มไปแลว้ จะไมส่ามารถยกเลกิ หรอื เลื�อนการเดนิทางไดท้กุกรณี 
 
เง ื(อนไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีที�นักท่องเที�ยวหรอืเอเจนซี�ตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลื�อนการเดนิทาง นักท่องเที�ยวหรอืเอเจนซี� (ผูม้ชี ื(อใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิที�บรษัิทอย่างใดอยา่งหนึ�งเพื�อแจง้ยกเลกิการจอง
กบัทางบรษัิทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 
2. กรณีนักท่องเที�ยวหรอืเอเจนซี�ตอ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักท่องเที�ยวหรอืเอเจนซี� (ผูม้ชี ื(อในเอกสารการจอง) จะตอ้ง
แฟกซ ์อเีมล หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืที�บรษัิทอย่างใดอยา่งหนึ�งเพื�อทําเรื�องขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบ
หนังสอืมอบอํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารที�
ตอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงื�อนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี� 
2.1 แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง ไมน่อ้ยกวา่ 45 วนั (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ คนืเงนิคา่บรกิาร 100% ของคา่บรกิารที(
ชําระมาแลว้  
2.2 แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทางภายใน  31-44 วนั (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ ยดึเงนิคา่มดัจําท ั5งหมดของคา่บรกิารที(
ชําระมาแลว้ 
2.3 แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทางภายใน 30 วนั (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ ยดึเงนิคา่บรกิาร 100% ของคา่บรกิารที(ชําระ
มาแลว้  
เนื�องจากบรษัิทตอ้งดําเนนิการจัดเตรยีมนําเที�ยวใหแ้ก่นักท่องเที�ยวล่วงหนา้ เชน่ การสํารองที�นั�งตัwวเครื�องบนิโดยสาร การจอง
โรงแรมที�พัก ยานพานหะสําหรับเดนิทาง รา้นอาหาร เป็นตน้ 
3. การเดนิทางที�ตอ้งการันตมีัดจําหรอืเป็นเที�ยวบนิเชา่เหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ จะไม่มกีารคนื
เงนิมดัจําหรอืคา่บรกิารทั �งหมด   
4. การตดิตอ่ประสานงานกบัทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมล หรอืจดหมาย ตอ้งทําในวนัเวลาทําการของทางบรษัิท ดงันี�  
วนัจันทรถ์งึวนัศกุร ์เวลา 09.00 น. – 17.30 น.  
วนัเสาร ์เวลา 09.00 น. – 16.00 น.  
หรอืสามารถตดิตอ่ประสานงานผา่นแอพพลเิคชั�นอื�นๆตามชอ่งทางของบรษัิทได ้
5.ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ{ในการปรับราคาทวัร ์หรอืยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเที�ยว จองเดนิทางนอ้ยกวา่ 30 ทา่น  
6.ในกรณีที�กรุ๊ปปิดไปแลว้หรอืกรุ๊ปเต็มไปแลว้ จะไมส่ามารถยกเลกิไดท้กุกรณี 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 

ขอ้ควรทราบ 
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี(ปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ี(ประสงคจ์ะพาํนกัระยะส ั5นในประเทศญี(ปุ่ นไมเ่กนิ 15 
วนัไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พื(อการทอ่งเที(ยว เยี(ยมญาต ิหรอืธรุกจิ จะตอ้งยื(นเอกสารในข ั5นตอนการตรวจเขา้
เมอืงเพื(อยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี(ปุ่ น  *ดงัตอ่ไปนี5  

- ต ั}วเครื(องบนิขาออกจากประเทศญี(ปุ่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
- สิ(งที(ยนืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที(อาจเกดิขึ5นในระหวา่งที(พํานกัในประเทศญี(ปุ่ นได ้ 

)เช ◌น่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้( 
- ชื(อ ที(อยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งที(พาํนกัในประเทศญี(ปุ่ น  

(เชน่ คนรูจ้กั โรงแรม และอื(นๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
- กําหนดการเดนิทางระหวา่งที(พาํนกัในประเทศญี(ปุ่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที�จะนําตดิตัวขึ�นเครื�องบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิ�น และรวมกันทกุ
ชิ�นไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึ�งมซีปิล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ที�ตรวจไดอ้ย่าง
สะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านั�น ถา้สิ�งของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าที�กําหนดจะตอ้งใส่
กระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบนิเทา่นั�น  
2. สิ�งของที�มลีกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีา ฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ที�
โหลดใตท้อ้งเครื�องบนิเทา่นั�น  
3. ประเทศญี�ปุ่ น มกีฎหมายหา้มนําผลติภัณฑท์ี�ทํามาจากพชื และเนื�อสัตวท์ุกชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด  ไข ่เนื�อสัตว ์   
ไสก้รอก ฯ เพื�อเป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ที�จะมาจากสิ�งเหลา่นี� หากเจา้หนา้ที�ตรวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอตัราที�สงูมาก 
 
หมายเหต ุ
1. ทวัรน์ี�สําหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยวเทา่นั�น 
2. ทวัรน์ี�เป็นทวัรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืไมใ่ชบ้รกิารตามที�ระบไุวใ้นรายการทวัร ์ไมว่า่บางสว่นหรอืทั �งหมด 
หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทั �งหมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ{ในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที�มนัีกทอ่งเที�ยวรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 30 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้บั 
นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�ทราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศที�ไมม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 15 วนักอ่น 
การเดนิทางสําหรับประเทศที�มวีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเที�ยวทกุทา่นยนิดทีี�จะชําระคา่บรกิารเพิ�มจากการที�มนัีกทอ่งเที�ยวรว่ม 
เดนิทางนอ้ยกวา่ที�ทางบรษัิทกําหนดเพื�อใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีี�จะใหบ้รกิารตอ่ไป 
4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ{ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื�อ นามสกลุ คํานําหนา้ชื�อ เลขที�หนังสอื 
เดนิทาง และอื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองตัwวเครื�องบนิ ในกรณีที�นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�มไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทาง 
บรษัิทพรอ้มการชําระเงนิมดัจํา 
5.ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ{ในการเปลี�ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์  
6.ภมูอิากาศและเวลา ณ วนัที�เดนิทางจรงิของประเทศที�เดนิทาง ทั �งนี� บรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเที�ยวสว่นใหญ่
เป็นสําคญั 
7.ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ{ไมรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ที�เพิ�มขึ�นของนักทอ่งเที�ยวที�มไิดเ้กดิจาก 
ความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิตั ิอบุตัเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอื 
เสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ของสายการบนิ เปลี�ยนแปลงตารางบนิ การบรกิารของสายการบนิ และเหตสุดุวสิยัอื�น เป็น 
ตน้ 
7. อตัราคา่บรกิารนี�คํานวณจากอตัราแลกเปลี�ยนเงนิตราตา่งประเทศ ณ วนัที�ทางบรษัิทเสนอราคา ดงันั�น ทางบรษัิทขอสงวน 
สทิธิ{ในการปรับราคาคา่บรกิารเพิ�มขึ�น ในกรณีที�มกีารเปลี�ยนแปลงอตัราแลกเปลี�ยนเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตัwวเครื�องบนิ คา่ 
ภาษีเชื�อเพลงิ คา่ประกนัภยัสายการบนิ การเปลี�ยนแปลงเที�ยวบนิ ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โปรดอา่นทกุขอ้ในรายการทวัรโ์ดยละเอยีด  
หากมขีอ้สงสยักรณุาสอบถามกอ่นทาํการจองทกุคร ั5ง 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 


