
 
 

TOKYOFUJI FUKUSHIMA5D3N 
ซุปตารเ์ลฟิฟกุชุมิา่ 

กําหนดการเดนิทางมกราคม - มนีาคม2563 
 

 
โดยสายการบนิ  AIR ASIA X (XJ) 

เยอืนหมูบ่า้นโบราณสมยัเอโดะหมูบ่า้นโออุจจิุคุ 
อศัจรรยค์วามงดงามของธรรมชาต ิณ หนา้ผาโทโนะ เฮทสรึ ิ

ฟร ีแชอ่อนเซนเทา้หนา้สถานรีถไฟ ยูโนะคาม ิออนเซน 



 
 

สมัผสัความยงิใหญ ่ปราสาทนกกระเรยีน หรอื ปราสาทสรึงุะ 
 ชม ทะเลสาบทะเลสาบอนิะวะชโิระ ทะเลสาบกระจกแหง่สวรรค ์

เลน่สกณีลานสกฟีจูเิท็นพรอ้มชมววิภเูขาไฟฟจูเิป็นฉากหลงั 
ชอ้ปปิงจุใจ นารติะ ออิอนมอลล ์และโอไดบะ  

อาบนําแรธ่รรมชาต ิFREE WIFI ON BUS 
มนํีาดมืบรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดยีว 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  



 
 

+สภาพอากาศเป็นเพยีงการพยากรณ์ อาจมกีารเปลยีนแปลงได ้ควรเช็คในใบนดัหมายอกีครงั+ 
** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนอืงจากเป็นราคาพเิศษ / Infant เด็กอายุตาํกวา่ 2 ปี ราคา 7,900  บาท** 

 ราคานไีมร่วมคา่ทปิไกดท์า่นละ1,500 บาท/ทรปิ** 
 

วนัแรก      กรงุเทพ   สนามบนิดอนเมอืง – สนามบนินารติะ ประเทศญปีุ่ น 

07.30 น. พรอ้มกนัทสีนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ชัน 3 อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคานเ์ตอรส์าย
การบนิ AIR ASIA Xเจา้หนา้ทีของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกในการ
เช็คอนิ 

สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครอืง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ทนัีง จัดทนัีงแบบ 3-3-3  
(นําหนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน หากตอ้งการซอืนําหนักเพมิ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้่าย) 

บรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืง 

 

10.45น. เหริฟ้าสูเ่มอืงนารติะ ประเทศญปีุ่ น โดยเทยีวบนิท ีXJ606 

19.40 น.   ถงึเมอืงนารติะประเทศญปีุ่ นหลงัจากผ่านขนัตอนศลุกากรแลว้นําท่านเดนิทางสู่ทีพัก(เวลาทญีปีุ่ น 
เร็วกวา่เมอืงไทย 2 ชวัโมง กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพอืความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***

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  



 
 

สําคญัมาก!! ประเทศญปีุ่ นไม่อนุญาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก เนอืสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้
ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั*** 

คาํ         อสิระรบัประทานอาหารคําตามอธัยาศยั  

ทพีกั  NARITAHEDISTAR HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

วนัทสีอง เมอืงนารติะ – เมอืงยามานาช ิ- อสิระลานสก ีณ ฟูจเิท็นสก ีรสีอรท์ - พธิชีงชาญปีุ่ น - เมอืง
โตเกยีว – ชอ้ปปิงยา่นโอไดบะ – ไดเวอรซ์ติ ี- เมอืงสคึุบะ  

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(1) 
 เดินทางสู่เมืองยามานาชิ นําท่านสัมผัสประสบการณ์ความสนุกสนานทีฟูจเิท็น สกรีสีอรท์ 
(Fujiten Ski)  (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ3 ชวัโมง)ลานสกแีละทพีักทตีงัอยู่บรเิวณภูเขาไฟฟจู ิท่าน
จะไดส้ัมผัสกับหิมะ อสิระใหท้่านเพลดิเพลนิกับการลนืไถลดว้ยสกี เลือกสนุกกับสโนวบ์อรด์ หรือ
ตนืเตน้ไปกบัการนังรถเลอืนหมิะ ณ ลานสกแีห่งนี ท่านสามารถดมืดํากับทัศนียภาพทีถูกปกคลุมดว้ย
หมิะทีดูแลว้สะอาดตาอย่างยงิ และในวันทีทอ้งฟ้าแจ่มใส ท่านจะพบกับววิภูเขาไฟฟูจ(ิMount 
Fuji)สัญลักษณ์หนึงของประเทศญีปุ่ น ทีมีชือเสียงเป็นทีรูจ้ักไปทัวโลกในเรืองความสวยงามที
ธรรมชาตไิดม้อบมาใหอ้ย่างลงตัว และยังถือว่าเป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเทียวต่างชาตทิีมาเยือน
ญปีุ่ นตลอดทุกฤดกูาล(ราคาทวัรไ์มร่วมคา่เชา่อปุกรณ์และชุดสําหรบัเลน่กจิกรรมตา่งๆ) 

**หมายเหตุ: ในชว่งตน้ฤดูกาลหากสภาพอากาศไมเ่ออือาํนวยในการเลน่สก ีเชน่ หมิะยงัไม่
หนาพอทจีะเล่นสกไีดน้นั ปรบัโปรแกรมเป็นขนึภูเขาไฟฟูจชินั 5 แทน ทงันทีงันนั การขนึ
ภเูขาไฟฟูจ ิอาจไม่สามารถขนึถงึชนั 5 ได ้เนอืงจากปัจจยัดา้นสภาพอากาศ สงวนสทิธไิม่
ขนึภเูขาไฟและปรบัรายการทอ่งเทยีว ตามความเหมาะสมแทน 

เทยีง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (2) 

จากนันสัมผัสวัฒนธรรมดังเดมิของชาวญีปุ่ นนันก็คอืการเรยีนพธิชีงชาญปีุ่ น (Sado)(ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ30 นาท)ีโดยการชงชาตามแบบญปีุ่ นนันมขีนัตอนมากมายเรมิตงัแตก่ารชงชาการรับ
ชาและการดืมชาทุกขนัตอนนันลว้นมีพิธีรายละเอียดทีบรรจงและสวยงามเป็นอย่างมากพธิีชงชานี
ไม่ใช่แค่รับชมอย่างเดยีวยังเปิดโอกาสใหท้่านไดม้ีส่วนร่วมในพธิีการชงชานีอกีดว้ยและจากนันให ้
ท่านไดอ้สิระเลอืกซอืของทีระลกึตามอัธยาศัยไดเ้วลาอันสมควรนําท่านเดนิทางสู่เมืองโตเกยีว นํา
ท่านชอ้ปปิงยา่นโอไดบะ (Odaiba)(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ2ชวัโมง)โอไดบะ คอืเกาะทีสรา้งขนึ
ไวเ้ป็นแหลง่ชอ้ปปิงและแหลง่บันเทงิต่างๆ ในอ่าวโตเกยีวไดร้ับการปรับปรุงใหม้ีชอืเสยีงและเป็นที
นยิมในชว่งหลังของปี 1990 นอกจากมีสถาปัตยกรรมทีสวยงามตงัอยู่มากมายแลว้แต่ก็ยังคงความ
เป็นธรรมชาตไิวด้ว้ยความอุดมสมบูรณ์ของพืนทีสเีขยีวไดเวอรซ์ติโีตเกยีวพลาซ่า (Diver City 
Tokyo Plaza)เป็นหา้งดังอกีหา้งหนึงทีอยู่บนเกาะโอไดบะจุดเด่นของหา้งนีก็คอืหุ่นยนตก์นัดมั
ขนาดเท่าของจรงิซงึมขีนาดใหญ่มากในบรเิวณหา้งก็จะมรีา้นคา้สําหรับคอกนัดมัอย่างเช่น กนัดมัคา
เฟ่ (Gundam Cafe) และถา้อยากเขา้ไปดูนิทรรศกาลกันดมัก็ตอ้งไปทีกนัดมัฟรอนท ์(Gundam 
Front) ซงึอยู่ในบริเวณหา้งไดรเวอร์ซ ิตีนําท่านสู่เมืองอบิาราก ิเพือเขา้สู่ทีพัก(ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ1.20ชวัโมง) 



 
 
คาํ         อสิระรบัประทานอาหารคําตามอธัยาศยั  

ทพีกั OKURA FRONTIER HOTEL TSUKUBA EPOCHAL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั   

วนัทสีาม เมอืงสคึุบะ - เมอืงฟุคุชมิะ - หนา้ผาโทโนะเฮทสรึ ิ– สถานรีถไฟยูโนคาม ิออนเซน - หมู่บา้น
โออจุจิคูุ - แชนํ่าแรอ่อนเซน 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(3) 

 นําท่านเดนิทางสู่เมอืงฟุคุชมิะ(Fukushima)เมืองทีมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศญีปุ่ น
ตงัอยู่ทีภูมิภาคโทโฮคุแวดลอ้มไปดว้ยธรรมชาตอิันสวยงามมากมายไม่ว่าจะเป็นภูเขาทะเลสาบ
สถานทชีมซากรุะและใบไมเ้ปลยีนส(ีใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.40 ชวัโมง) 

เทยีง บรกิารรบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 

เดนิทางสู ่โทโนะเฮทสรึ ิ(Tonohetsuri) หรอืหนา้ผาลา้นปีเป็นความสวยงามทีธรรมชาตสิรา้งขนึ
โดยหนา้ผารมิแม่นําโอคาวะนีถูกกดัเซาะโดยนําทไีหลผ่านกว่าจะสกึกร่อนเป็นเวลานานเป็นลา้นปีจน
กลายมาเป็นววิทวิทัศน์ทีสวยงามชอืโทโนะเฮทสรึเิป็นภาษาถนิของไอสแึปลวา่หนา้ผาและดว้ย
รูปร่างหนา้ตาของหนา้ผาชนัๆทดีคูลา้ยกบัเจดยีจ์งึเป็นทมีาของชอืโทโนะเฮทสรึ ิหรือหนา้ผารูปเจดยี์
เดนิทางสู ่เมอืงยูโนะคามอิอนเซนเป็นเมอืงตากอากาศออนเซนเล็กๆทมีชีอืเสยีงของจังหวดัฟกูชุมิะ
ทีเดนิทางไดค้่อนขา้งสะดวกเพราะอยู่ตดิกับสถานรีถไฟยูโนคาม ิออนเซนYunokami Onsen 
Station(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 10 นาที)โดยเป็นสถานีรถไฟเพียงแห่งเดยีวของญีปุ่ นทีมีอาคาร
สถานีทําจากหลงัคาแบบญปีุ่ นโบราณ!!!ไฮไลทอ์สิระใหท้่านเพลดิเพลนิกบัการแชเ่ทา้ผ่อนคลายตาม
อัธยาศัย ณ จุดออนเซนเทา้ทีสถานีแห่งนี จากนันนําท่านเดนิทางสู่ หมู่บา้นโออุจ ิจูคุ(Ouchi 
Juku)(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 15 นาท)ีบา้นโบราณทอีดตีเคยเป็นเมอืงสําคัญในยุคเอโดะถูกสรา้ง
เมอืหลายรอ้ยปีกอ่นเป็นบา้นชาวนาญปีุ่ นโบราณทมีุงหลังคาทรงหญา้คาหนาๆเรียงรายกันสองฝังกนิ
ระยะทางประมาณ500 เมตรโดยรวมมีบา้นโบราณประมาณ40 – 50 หลังในอดตีสมัยเอโดะ การ
คมนาคมยังไม่สะดวกสบายหมู่บา้นแห่งนีเป็นเสมอืนแหลง่ทพีักตงัขนาบขา้งถนนหลักทีมีชอืว่าถนนชิ
โมสเึคะถนนเสน้นีเคยเป็นเสน้ทางหลักในการคมนาคมและการคา้เมือพ.ศ.2524 หมู่บา้นโออุจจิูคุ
ไดร้ับการขนึทะเบยีนเป็นเขตอนุรักษ์สงิปลกูสรา้งอนัทรงคณุค่าของชาตซิงึในปัจจุบันหมู่บา้นโบราณ
หลายหลงัในโออจุจิูคไุดร้ับการบูรณะใหม่จนกลายเป็นรา้นขายของทีระลกึรา้นคา้ขายสนิคา้พืนเมือง
รา้นอาหารและทพีักแบบญปีุ่ นเพือดงึดูดนักท่องเทียวปัจจุบันมีนักท่องมาเยียมชมหมู่บา้นนีกว่า 1.2 
ลา้นคนตอ่ปี  

คาํ         อสิระรบัประทานอาหารคําตามอธัยาศยั 

ทพีกั  MUKAITAKI RYOKAN FUKUSHIMA หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

จากนนัใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการแชนํ่าแรอ่อนเซ็นธรรมชาต ิเชอืวา่ถา้ไดแ้ช่นําแรแ่ลว้ จะ
ทาํใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหติดขีนึ 



 
 
วนัทสี ี เมอืงฟุคุชมิะ – ทะเลสาบอนิะวะชโิระ – ปราสาทสรึงุะ – เมอืงนารติะ - ชอ้ปปิงออิอนมอลล ์- 

สนามบนินารติะ 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(5) 

 นําท่านเดนิทางสู่ ทะเลสาบอนิะวะชโิระ (Inawashiro Lake)(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 
ชวัโมง)เป็นทะเลสาบใหญ่เป็นอนัดบั 4 ของประเทศญปีุ่ น เกดิขนึจากการระเบดิของภูเขาไฟ มีแร่ธาตุ
กรดเจอืปนอยู่ จงึไม่มสีงิชวิติใดๆ อาศยัอยู่ใตนํ้าได ้นําในทะเลสาบแห่งนีจงึมีความใสจนไดร้ับฉายา
วา่ ทะเลสาบแหง่กระจกสวรรค ์หรอื เทนเคยีวโค (Tenkyoko)ในช่วงเดอืนพฤศจกิายนถงึเดอืน
เมษายน จะมบีรรดาฝูงหงสอ์พยพมาอาศยักนัอยูมากมายจากนันนําท่านเดนิทางสู ่เมอืงไอสุ (Aizu) 
เป็นเมอืงทเีต็มไปดว้ยวฒันธรรมซามูไร ไม่วา่จะเป็นปราสาทหรอืตวัเมอืงทยีังคงสมัผัสไดถ้งึกลนิอาย
ของยุคสมัยโบราณ นอกจากนีไอสยุังมมีนตเ์สน่หเ์รอืงของออนเซ็น อกีดว้ยนําท่านสู่ ปราสาทสรึุงะ 
(Tsuruga Castle)หรือ ปราสาทนกกระเรยีน(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 40 นาที)เป็นเพียงแห่ง
เดยีวทยีังคงเอกลกัษณด์งัเดมิของญปีุ่ นไว ้ปราสาทหลังคาสเีเดงอันเป็นสัญลักษณ์แห่งเมืองไอสุวา
คามัทซ ึตงัอยู่ไม่ไกลจากสถานีรถไฟไอสุวาคามัทซ ึเดมิมีชอืว่า ปราสาทคุโระคะวะ Kurokawa 
Castleสรา้งขนึในปี ค.ศ.1384 โดยตระกลูอะชนิะ แตเ่กดิแผ่นดนิไหวในปี ค.ศ. 1611 ทําใหป้ราสาท
เสยีหายหนักและไดม้ีการบูรณะและปรับจากปราสาท 7 ชัน เหลอืเพียง 5 ชันเท่านัน HILIGHT!!!
ปราสาทแห่งนี ถอืเป็นอนุสรณส์ถานทยีังทงิร่องรอยของเหล่านักรบซามูไรกลุ่มสุดทา้ยในญีปุ่ น ทีได ้
เลอืกปลดิชพีตวัเองลง ณ สถานทนีี 

เทยีง อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

จากนันเดนิทางสู่ เมอืงนารติะนําท่านชอ้ปปิงทีออิอน มอลล ์(Aeon Narita Mall)(ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 4 ชวัโมง)มหีา้งสรรพสนิคา้ทีนิยมในหมู่นักท่องเทียวชาวต่างชาต ิเนืองจากตังอยู่
ใกลก้ับสนามบินนานาชาตินาริตะ ภายในตกแต่งในรูปแบบทีทันสมัยสไตล์ญีปุ่ น มีรา้นคา้ที
หลากหลายมากกวา่ 150 รา้นจําหน่ายสนิคา้แฟชนั อาหารสดใหม่ และอปุกรณภ์ายในบา้น นอกจากนี
ยังมรีา้นเสอืผา้แฟชันมากมาย เช่น MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, Capcom games arcade 
และซปุเปอรม์ารเ์กตขนาดใหญ่ เป็นตน้ 

ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินารติะ 

คาํ         อสิระรบัประทานอาหารคําตามอธัยาศยั 

20.55 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยีเอ็กซเ์ทยีวบนิทXีJ607 

**บรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืง** 

วนัทหีา้ สนามบนิ ดอนเมอืง 

01.35 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืงกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 



 
 

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

สาํหรบัลกูคา้ทา่นทไีมเ่อาตวัเครอืงบนิ  หกัคา่ตวัออก 6,000 บาท จากราคาทวัร ์
 
 

*ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ รบกวนจองเป็นสายการบนิแอรเ์อเซยีเทา่นนั* 

** ทงันหีากสายการบนิไฟลท์อนิเตอรเ์กดิเทยีวบนิลา่ชา้ ทางบรษิทัจะรบัผดิชอบชดเชยคา่เสยีหายเฉพาะ
สายการบนิภายในประเทศทเีป็นสายการบนิเครอืเดยีวกนักบัไฟลท์อนิเตอร ์และรบกวนแจง้พนกังานขาย

ลว่งหนา้กอ่นทาํการซอืตวัภายในประเทศทกุครงั  เพอืประโยชนข์องตวัทา่นเอง** 

 

บรษิทัขอสงวนสทิธ ิ:รายการทวัรส์ามารถเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนอืงจากสภาวะอากาศ, 
การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ การบรกิารของรถบสันําเทยีวญปีุ่ น ตาม
กฎหมายของประเทศญปีุ่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ชวัโมง มอิาจเพมิเวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบั
จะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทงันขีนึอยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางนนัๆเป็นหลกั จงึขอ
สงวนสทิธใินการปรบัเปลยีนเวลาทอ่งเทยีวตามสถานทใีนโปรแกรมการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารรวม 
 คา่ตวัเครอืงบนิไป-กลบัตามรายการทรีะบุ รวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีนํามนั  
 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
 โรงแรมทพัีกตามทรีะบุ หรอืเทยีบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/หอ้ง)  
 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามรายการทรีะบุ    
 คา่อาหาร ตามรายการทรีะบุ   
 คา่เบยีประกนัอบุัตเิหตใุนการเดนิทางท่องเทยีว วงประกนัท่านละ 1,000,000 บาท  (เงอืนไขตามกรรมธรรม)์ 
 ภาษีมลูคา่เพมิ7 % และภาษีหกั ณ ทจีา่ย 3 % 

 

อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 
× คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่อาหาร เครอืงดมื คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์น

หอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทมีไิดร้ะบุในรายการ 
× คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายนืรอ้งขอวซี่าอกีครัง (เนืองจากทางญีปุ่ นไดป้ระกาศ

ยกเวน้การยนืวซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ นใหก้บัคนไทยสําหรับผูท้ปีระสงคพํ์านักระยะสนัในประเทศญปีุ่ นไมเ่กนิ 15 วนั) 
× หากในภายหลงัทางรัฐบาลญปีุ่ นประกาศใหย้นืวซี่าตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพมิ 2,000 บาท สําหรับการยนื

รอ้งขอวซีา่ 
× ค่าธรรมเนียมในกรณีทีกระเป๋าสัมภาระทีมนํีาหนักเกนิกว่าทีสายการบินนันๆกําหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน 
× คา่ภาษีนํามนั ทสีายการบนิเรยีกเก็บเพมิ ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตวัเครอืงบนิไปแลว้ 
× คา่มคัคเุทศกท์อ้งถนิ และหวัหนา้ทัวรอํ์านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

 

เดนิทางขนึตํา 34 ท่านหากตํากว่ากําหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยินดทีีจะชําระ
คา่บรกิารเพมิเพอืใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีจีะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านตอ่ไป ทางบรษัิท
ขอสงวนสทิธใินการงดออกเดนิทางและเลือนการเดนิทางไปในวันอืนต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจง้ใหท้่านทราบ
ลว่งหนา้  
 

เงอืนไขการจอง และ การชําระเงนิ: 

 มดัจําท่านละ 15,000 บาท ภายหลังจากทีท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ทําการจองก่อนวัน
เดนิทางภายใน 20 วนั ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจํานวน  

 สว่นทเีหลอื ชําระกอ่นวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วนั 



 
 

 หากไม่ชําระมัดจําตามทกํีาหนด ขออนุญาตตดัทนัีงใหล้กูคา้ท่านอนืทรีออยู่ 

 หากชําระไม่ครบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไม่มเีงอืนไข 

 เมอืท่านชําระเงนิไม่วา่จะทังหมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ท่านไดย้อมรับเงอืนไขและขอ้ตกลงตา่งๆ
ทไีดร้ะบุไวท้ังหมดนีแลว้ 

 หากชําระเงนิในแต่ละส่วนแลว้ โปรดส่งสําเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชอืพนกังานขายมาทาง
อเีมล ์

 สง่รายชอืสํารองทนีงั ผูเ้ดนิทางตอ้งส่งสําเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์อืพรอ้ม
ยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทยีวทรปิใด, วนัทใีด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไม่ส่ง
สําเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธไิม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายอนั
เกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชอื-นามสกุล และอนืๆ เพอืใชใ้นการจองตวัเครอืงบนิ
ทงัสนิ 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วนัเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขนึไปและเหลอืหนา้กระดาษอย่าง
ตํา 2 หนา้หากไม่มันใจโปรดสอบถาม 

เงอืนไขยกเลกิการจอง : 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนั ไดเ้งนิคนืทงัหมด 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 29-15 วนั ไดเ้งนิคนื 70 เปอรเ์ซ็นของคา่ทวัรท์งัหมด 

 ยกเลกิหลงั 14 วนั ไมไ่ดค้า่ทวัรค์นื  

 กรุป๊ทเีดนิทางชว่งวนัหยดุหรอืเทศกาลทตีอ้งการนัตมีดัจํากบัสายการบนิ หรอืกรุป๊ทมีกีารการนัตคีา่มดัจํา

ทพีกัโดยตรง หรอืโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได้ รวมถงึ

เทยีวบนิ พเิศษเชน่ EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสทิธ ิไมม่กีารคนืเงนิทกุกรณี ทงั

มดัจํา หรอืคา่ทวัรท์งัหมด เนอืงจากคา่ตวัเป็นการเหมาจา่ยในเทยีวบนินนัๆ 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ปีระสงคจ์ะพํานกัระยะสนัในประเทศญปีุ่ นไม่เกนิ 15 
วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พอืการทอ่งเทยีว เยยีมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยนืเอกสารในขนัตอนการตรวจเขา้
เมอืง เพอืยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญปีุ่ น* ดงัตอ่ไปน ี

1. ตวัเครอืงบนิขาออกจากประเทศญปีุ่ น (ทางบรษัิทฯจดัการให)้ 
2. สงิทยีนืยนัวา่ท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอาจเกดิขนึในระหว่างทีพํานักในประเทศญีปุ่ นได ้(เช่น เงนิสด 

บัตรเครดติ เป็นตน้) 
3. ชอื ทอียู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทพํีานักในประเทศญปีุ่ น (ทางบรษัิทจดัการให)้ 
4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งทพํีานักในประเทศญปีุ่ น (ทางบรษัิทฯจดัการให)้ 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญปีุ่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญปีุ่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมตํ่ากวา่ 6 เดอืน  
2. กจิกรรมใดๆ ทจีะกระทําในประเทศญปีุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสงิทขีดัตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบัตกิารพํานักระยะสนั 
3. ในขนัตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วนั 
4. เป็นผูท้ไีมม่ปีระวตักิารถูกสง่ตวักลบัจากประเทศญปีุ่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และ

ไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบัตทิจีะถูกปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
 

หมายเหต ุ: กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดทงัหมดกอ่นทําการจอง เพอืความถูกตอ้งและความเขา้ใจ
ตรงกนัระหวา่งทา่นลูกคา้และบรษิทั 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธทิจีะเลอืนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขนึในกรณีทมีผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น 
2. ขอสงวนสทิธกิารเก็บคา่นํามนัและภาษีสนามบนิทุกแหง่เพมิ หากสายการบนิมกีารปรับขนึกอ่นวนัเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนเทยีวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนืองจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ,การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุด

งาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนําสงิของผดิกฎหมาย ซงึอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  



 
 
5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิสงิของสูญหาย อันเนืองเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักท่องเทยีวเอง  
6. เมอืท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรือค่าทัวร์ทังหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเงือนไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทงัหมด  
7. รายการนีเป็นเพียงขอ้เสนอทีตอ้งไดร้ับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครังหนึง หลังจากไดส้ํารองโรงแรมทีพักใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซงึอาจจะปรับเปลยีนตามทรีะบุในโปรแกรม  
8. การจดัการเรอืงหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้บักรุ๊ปทเีขา้พักโดยมหีอ้งพักสําหรับผูสู้บบุหรี / ปลอด

บุหรไีด ้โดยอาจจะขอเปลยีนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้พัีก ทงันีขนึอยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และ
ไมส่ามารถรับประกนัได ้

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการ
เดนิทาง มฉิะนันบรษัิทฯไมส่ามารถจดัการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ดั ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทังสนิแทนผูจ้ดั นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อํีานาจของผูจ้ดักํากบัเท่านัน 

11. ผูจ้ัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู ้
เดนิทางไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของ
ทุกประเทศในรายการท่องเทียว อันเนืองมาจากการกระทําทีส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง 
เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอนื ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีงTRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใิน
การจดัหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดยีว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพมิ  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวนัเดนิทางตรงกบัวนัหยดุเทศกาลของญปีุ่ น หรอื วนัเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลา
ในการท่องเทยีวและ ชอ้ปปิงแตล่ะสถานทนีอ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา 
ซงึอาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครังทตีอ้งเร่งรบี เพอืใหไ้ดท้่องเทยีวตามโปรแกรม 

14. บรกิารนําดมืท่านวนัละ1ขวด ตอ่คนตอ่วนัเรมิในวนัท2ี ของการเดนิทาง ถงึวนัท3ี ของการเดนิทาง รวมจํานวน 2 ขวด 
15. การบรกิารของรถบัสนําเทยีวญปีุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญปีุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ10ชัวโมง ในวันนันๆ มอิาจ

เพมิเวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทังนีขนึอยู่กับสภาพการจราจรในวัน
เดนิทางนันๆเป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธใินการปรับเปลยีนเวลาท่องเทยีวตามสถานทใีนโปรแกรมการเดนิทาง 

 

ใบจองทวัร ์/ BOOKING FORM 
รายการทัวร.์.................................................................................วนัเดนิทาง........................................ 

ชอืผูต้ดิตอ่ (ผูจ้อง) ..................................................................โทร...................................................... 

จํานวนผูเ้ดนิทางทังหมด.................คน   (ผูใ้หญ่................ท่าน / เด็กอายุตํากวา่ 12 ปี..............ท่าน) 

จํานวนหอ้งพักทใีชท้ังหมด.............หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 

 
รายชอืผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชอืไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

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

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    



 
 

 
หมายเหตุ กรุณาแจง้ความประสงคอ์นืตามทที่านตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร  ไม่ทานเนือววั  ไม่ทานเนือหมู  ไม่ทานสตัวปี์ก  ทานมังสาวริัต 

รายละเอยีดอนืๆ.................................................................................................................................. 

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

 
 

ขา้พเจา้รบัทราบเงอืนไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 
 

ลงชอื.............................................................ผูจ้อง 
 

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

8    
9    

10    


