
 

 
 
 

  



เลน่สกณีลานสกฟีจูเิท็นพรอ้มชมววิภเูขาไฟฟจูเิป็นฉากหลงั 
ชม ทะเลสาบทะเลสาบอนิะวะชโิระ ทะเลสาบกระจกแหง่สวรรค ์
สมัผสัความยิง่ใหญ ่ปราสาทนกกระเรยีน หรอื ปราสาทสรึงุะ 
อศัจรรยค์วามงดงามของธรรมชาต ิณ หนา้ผาโทโนะ เฮทสรึ ิ

ฟร ีแชอ่อนเซนเทา้หนา้สถานรีถไฟ ยโูนะคาม ิออนเซน 
เยอืนหมูบ่า้นโบราณสมยัเอโดะหมูบ่า้นโออจุจิคุ ุ

ชอ้ปป้ิงจใุจ นารติะ ออิอนมอลล ์และโอไดบะ  
มนํีา้ดืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

อาบนํา้แรธ่รรมชาต ิ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
วนัแรก      กรงุเทพ    สนามบนิดอนเมอืง – สนามบนินารติะ ประเทศญีปุ่่ น 

07.30 น. พรอ้มกนัที่ สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง  ชัน้ 3 อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอร์สาย
การบนิ AIR ASIA Xเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกในการ
เชค็อนิ 

สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครือ่ง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ทีน่ั่ง จัดทีน่ั่งแบบ 3-3-3  
(น้ําหนักกระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซือ้น้ําหนักเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย) 

10.45น. เหริฟ้าสูเ่มอืงนารติะ ประเทศญีปุ่่ น โดยเทีย่วบนิที ่XJ606 
19.40 น.   ถงึเมอืงนารติะประเทศญีปุ่่ นหลังจากผา่นขัน้ตอนศลุกากรแลว้นําทา่นเดนิทางสูท่ีพั่ก (เวลาทีญ่ ีปุ่่ น 

เร็วกวา่เมอืงไทย 2 ช ัว่โมง กรณุาปรับนาฬกิาของทา่นเพือ่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***
สําคญัมาก !! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นญุาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้
ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั*** 

คํา่         อสิระรบัประทานอาหารคํา่ตามอธัยาศยั   
ทีพ่กั  NARITAHEDISTAR HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 
วนัทีส่อง เมอืงนารติะ – เมอืงยามานาช ิ- อสิระลานสก ีณ ฟูจเิท็นสก ีรสีอรท์–JTC DUTY FREE - 

เมอืงโตเกยีว – ชอ้ปป้ิงยา่นโอไดบะ – ไดเวอรซ์ติ ี ้- เมอืงสคึบุะ  

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว หมายเหต ุ
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.-  

จอยแลนด ์หักค่าตั๋ว 7,000 บาท***ไม่มีราคาเดก็ INFANT 8,000 บาท*** 



เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (1) 
 เดนิทางสู่ เมอืงยามานาช ิ นําทา่นสมัผัสประสบการณ์
ความสนุกสนานทีฟู่จเิท็น สกรีสีอรท์ (Fujiten Ski)(ใช ้
เวลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง)ลานสกแีละทีพั่กทีต่ัง้อยู่
บรเิวณภเูขาไฟฟจู ิทา่นจะไดส้มัผัสกบัหมิะ อสิระใหท้า่น
เพลดิเพลนิ กบัการลืน่ไถลดว้ยสก ีเลอืกสนุกกบัสโนว์
บอรด์ หรอืตืน่เตน้ไปกบัการน่ังรถเลือ่นหมิะ ณ ลานสกี
แหง่นี ้ทา่นสามารถดืม่ดํ่ากบัทัศนยีภาพทีถ่กูปกคลมุดว้ย
หมิะทีด่แูลว้สะอาดตาอยา่งยิง่ และในวันทีท่อ้งฟ้าแจม่ใส 
ทา่นจะพบกบัววิ ภเูขาไฟฟูจ ิ(Mount Fuji)สญัลักษณ์
หนึง่ของประเทศญีปุ่่ น ทีม่ชี ือ่เสยีงเป็นทีรู่จั้กไปทั่วโลกใน
เรือ่งความสวยงามทีธ่รรมชาตไิดม้อบมาใหอ้ยา่งลงตัว 
และยงัถอืวา่เป็นจดุมุง่หมายของนักทอ่งเทีย่วตา่งชาติ
ทีม่าเยอืนญีปุ่่ นตลอดทกุฤดกูาล (ราคาทวัรไ์มร่วมคา่
เชา่อปุกรณ์และชุดสําหรบัเลน่กจิกรรมตา่งๆ) 
**หมายเหตุ: ในชว่งตน้ฤดกูาลหากสภาพอากาศ
ไมเ่อือ้อํานวยในการเลน่สก ีเชน่ หมิะยงัไมห่นา
พอทีจ่ะเลน่สกไีดน้ ัน้ ปรบัโปรแกรมเป็นขึน้ภเูขาไฟ
ฟูจชิ ัน้ 5 แทน ท ัง้นีท้ ัง้น ัน้ การขึน้ภเูขาไฟฟูจ ิอาจไมส่ามารถขึน้ถงึช ัน้ 5 ได ้เนือ่งจากปจัจยั
ดา้นสภาพอากาศ สงวนสทิธิไ์มข่ ึน้ภเูขาไฟและปรบัรายการ ทอ่งเทีย่ว ตามความเหมาะสม
แทน 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ( 2) 
จากนัน้พาทา่นเดนิทางไป JTC DUTY FREEใหท้า่นเลอืกชอ้ปสนิคา้ตา่งๆมากมายใหท้า่นไดอ้สิระ
เลอืกซือ้ของทีร่ะลกึตามอธัยาศัย ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงโตเกยีว นํา ทา่นชอ้ปป้ิง
ยา่นโอไดบะ (Odaiba)(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2ชัว่โมง )โอไดบะ คอืเกาะทีส่รา้งขึน้ไวเ้ป็น
แหลง่ชอ้ปป้ิงและแหลง่บนัเทงิตา่งๆ ในอา่วโตเกยีวไดรั้บการปรับปรงุใหม้ชี ือ่เสยีงและเป็นทีน่ยิม
ในชว่งหลังของปี  1990 นอกจากมสีถาปัตยกรรมทีส่วยงามตัง้อยูม่ากมายแลว้แตก่็ยงัคงความเป็น
ธรรมชาตไิวด้ว้ยความอดุมสมบรูณ์ของพืน้ทีส่ ี เขยีวไดเวอรซ์ติ ีโ้ตเกยีวพลาซา่  (Diver City 
Tokyo Plaza)เป็นหา้งดังอกีหา้งหนึง่ทีอ่ยูบ่นเกาะโอไดบะจดุเดน่ของหา้งนีก้็คอื หุน่ยนตก์นัด ัม้
ขนาดเทา่ของจรงิซึง่มขีนาดใหญม่ากในบรเิวณหา้งก็จะมรีา้นคา้สําหรับคอกนัดัม้อยา่งเชน่ กนัด ั�มคา
เฟ่  (Gundam Cafe) และถา้อยากเขา้ไปดนูทิรรศกาลกนัดัม้ก็ตอ้งไปที่ กนัด ั�มฟรอนท์ (Gundam 
Front) ซึง่อยูใ่นบรเิวณหา้งไดรเวอรซ์ติีนํ้าทา่นสูเ่มอืงอบิาราก ิ เพือ่เขา้สูท่ีพั่ก (ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ1.20ชัว่โมง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
คํา่         อสิระรบัประทานอาหารคํา่ตามอธัยาศยั  
ทีพ่กั OKURA FRONTIER HOTEL TSUKUBA EPOCHAL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั   
วนัทีส่าม เมอืงสคึบุะ - เมอืงฟุคชุมิะ - หนา้ผาโทโนะเฮทสรึ ิ– สถานรีถไฟยโูนคาม ิออนเซน - หมูบ่า้น

โออจุจิคู ุ- แชนํ่า้แรอ่อนเซน 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 
 นําทา่นเดนิทางสู่ เมอืงฟุคชุมิะ (Fukushima)เมอืงทีม่ี
ขนาดใหญเ่ป็นอนัดับ  3 ของประเทศญีปุ่่ นตัง้อยูท่ีภ่มูภิาค
โทโฮคแุวดลอ้มไปดว้ยธรรมชาตอินัสวยงามมากมายไมว่า่
จะเป็นภเูขาทะเลสาบสถานทีช่มซากรุะและใบไมเ้ปลีย่นสี
(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.40 ชัว่โมง) 

เทีย่ง บรกิาร รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 
เดนิทางสู ่โทโนะเฮทสรึ ิ(Tonohetsuri) หรอืหนา้ผา
ลา้นปีเป็นความสวยงามทีธ่รรมชาตสิรา้งขึน้โดยหนา้ผารมิ
แมน้ํ่าโอคาวะนีถ้กูกดัเซาะโดยน้ําทีไ่หลผา่นกวา่จะสกึ
กรอ่นเป็นเวลานานเป็นลา้นปีจนกลายมาเป็นววิทวิทัศนท์ี่
สวยงามชือ่โทโนะเฮทสรึ เิป็นภาษาถ ิน่ของไอสแึปลวา่
หนา้ผา และดว้ยรปูรา่งหนา้ตาของหนา้ผาชนัๆทีด่คูลา้ย
กบัเจดยีจ์งึเป็นทีม่าของชือ่โทโนะเฮทสรึ ิหรอืหนา้ผารปู
เจดยีเ์ดนิทางสู ่ เมอืงยโูนะคามอิอนเซน เป็นเมอืงตาก
อากาศออนเซนเล็กๆทีม่ชี ือ่เสยีงของจังหวัดฟกูชุมิะที่
เดนิทางไดค้อ่นขา้งสะดวกเพราะอยูต่ดิกบั สถานรีถไฟยู
โนคาม ิออนเซนYunokamiOnsen Station(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 10 นาท)ีโดยเป็นสถานี
รถไฟเพยีงแหง่เดยีวของญีปุ่่ นทีม่อีาคารสถานทํีาจากหลังคาแบบญีปุ่่ นโบราณ!!!ไฮไลทอ์สิระใหท้า่น
เพลดิเพลนิกบัการแชเ่ทา้ผอ่นคลายตามอธัยาศัย ณ จดุออนเซนเทา้ทีส่ถานแีหง่นี ้จากนัน้นําทา่น
เดนิทางสู ่หมูบ่า้นโออจุ ิจคูุ(OuchiJuku)(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 15 นาที)บา้นโบราณทีอ่ดตี
เคยเป็นเมอืงสําคัญในยคุเอโดะถกูสรา้งเมือ่หลายรอ้ยปีกอ่นเป็นบา้นชาวนาญีปุ่่ นโบราณทีม่งุหลังคา
ทรงหญา้คาหนาๆเรยีงรายกนัสองฝ่ังกนิระยะทางประมาณ500 เมตรโดยรวมมบีา้นโบราณประมาณ 40 
– 50 หลังในอดตีสมยัเอโดะ การคมนาคมยงัไมส่ะดวกสบายหมูบ่า้นแหง่นีเ้ป็นเสมอืนแหลง่ทีพั่กตัง้
ขนาบขา้งถนนหลักทีม่ชี ือ่วา่ถนนชโิมสเึคะถนนเสน้นีเ้คยเป็นเสน้ทางหลักในการคมนาคมและการคา้
เมือ่พ.ศ.2524 หมูบ่า้นโออจุจิคูไุดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นเขตอนุรักษ์สิง่ปลกูสรา้งอนัทรงคณุคา่ของ
ชาตซิ ึง่ในปัจจบุนัหมูบ่า้นโบราณหลายหลังในโออจุจิคูไุดรั้บการบรูณะใหมจ่นกลายเป็นรา้นขายของที่
ระลกึรา้นคา้ขายสนิคา้พืน้เมอืงรา้นอาหารและทีพั่กแบบญีปุ่่ นเพือ่ดงึดดูนักทอ่งเทีย่วปัจจบุนัมนัีกทอ่ง
มาเยีย่มชมหมูบ่า้นนีก้วา่ 1.2 ลา้นคนตอ่ปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
คํา่         อสิระรบัประทานอาหารคํา่ตามอธัยาศยั  
ทีพ่กั  MUKAITAKI RYOKAN FUKUSHIMA หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 



จากน ัน้ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการแชนํ่า้แรอ่อนเซ็นธรรมชาต ิ เชือ่วา่ถา้ไดแ้ชนํ่า้แรแ่ลว้ จะ
ทําใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขี ึน้ 

วนัทีส่ ี ่ เมอืงฟุคชุมิะ – ทะเลสาบอนิะวะชโิระ – ปราสาทสรึงุะ  – เมอืงนารติะ - ชอ้ปป้ิงออิอนมอลล ์- 
สนามบนินารติะ 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  (5) 
 นําทา่นเดนิทางสู ่ ทะเลสาบอนิะวะชโิระ (Inawashiro Lake)(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 
ชัว่โมง)เป็นทะเลสาบใหญเ่ป็นอนัดับ 4 ของประเทศญีปุ่่ น เกดิขึน้จากการระเบดิของภเูขาไฟ มแีรธ่าตุ
กรดเจอืปนอยู ่จงึไมม่สี ิง่ชวิติใดๆ อาศัยอยูใ่ตน้ํ้าได ้น้ําในทะเลสาบแหง่นีจ้งึมคีวามใสจนไดรั้บฉายา
วา่ ทะเลสาบแหง่กระจกสวรรค ์หรอื เทนเคยีวโค (Tenkyoko)ในชว่งเดอืนพฤศจกิายนถงึเดอืน
เมษายน จะมบีรรดาฝงูหงสอ์พยพมาอาศัยกนัอยมูากมาย จากนัน้ นําทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงไอสุ  
(Aizu)เป็นเมอืงทีเ่ต็มไปดว้ยวัฒนธรรมซามไูร ไมว่า่จะเป็นปราสาทหรอืตัวเมอืงทีย่งัคงสมัผัสไดถ้งึ
กลิน่อายของยคุสมยัโบราณ นอกจากนีไ้อสยุงัมมีนตเ์สน่ห์
เรือ่งของออนเซน็ อกีดว้ย นําทา่นสู ่ ปราสาทสรึงุะ 
(Tsuruga Castle)หรอื ปราสาทนกกระเรยีน (ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 40 นาที)เป็นเพยีงแหง่เดยีวทีย่งัคง
เอกลักษณ์ดัง้เดมิของญีปุ่่ นไว ้ปราสาทหลังคาสเีเดงอนั
เป็นสญัลักษณ์แหง่เมอืงไอสวุาคามทัซ ึตัง้อยูไ่มไ่กลจาก
สถานรีถไฟไอสวุาคามทัซ ึเดมิมชีือ่วา่ ปราสาทคโุระคะ
วะ Kurokawa Castleสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1384 โดย
ตระกลูอะชนิะ แตเ่กดิแผน่ดนิไหวในปี ค.ศ. 1611 ทําให ้
ปราสาทเสยีหายหนักและไดม้กีารบรูณะและปรับจากปราสาท 7 ชัน้ เหลอืเพยีง 5 ชัน้เทา่นัน้ 
HILIGHT!!!ปราสาทแหง่นี ้ถอืเป็นอนุสรณ์สถานทีย่งัทิง้รอ่งรอยของเหลา่นักรบซามไูรกลุม่สดุทา้ย
ในญีปุ่่ น ทีไ่ดเ้ลอืกปลดิชพีตัวเองลง ณ สถานทีน่ี ้

เทีย่ง อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
จากนัน้เดนิทางสู ่ เมอืงนารติะ นําทา่นชอ้ปป้ิงที่ออิอน มอลล ์( Aeon Narita Mall)(ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง)มีหา้งสรรพสนิคา้ทีน่ยิมในหมูนั่กทอ่งเทีย่วชาวตา่งชาต ิเนือ่งจากตัง้อยู่
ใกลก้บัสนามบนินานาชาตนิารติะ ภายในตกแตง่ในรปูแบบทีท่ันสมยัสไตลญ์ีปุ่่ น มรีา้นคา้ที่
หลากหลายมากกวา่ 150 รา้นจําหน่ายสนิคา้แฟชัน่ อาหารสดใหม ่และอปุกรณ์ภายในบา้น นอกจากนี้
ยงัมรีา้นเสือ้ผา้แฟชัน่มากมาย เชน่ MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, Capcom games arcade 
และซปุเปอรม์ารเ์กตขนาดใหญ ่เป็นตน้ 
ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินารติะ 

คํา่         อสิระรบัประทานอาหารคํา่ตามอธัยาศยั  
20.55 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยีเอ็กซ์เทีย่วบนิที่XJ607บรกิารอาหารรอ้น

บนเครือ่ง 

วนัทีห่า้ สนามบนิ ดอนเมอืง 

01.35 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืงกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 
+++++++++++++++++++++++++++++++++ 

**โปรแกรมสามารถสลบัปรบัเปล ีย่นไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้** 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หากผู้โดยสารถกูปฎิเสธการออกนอกประเทศไทยหรือเข้าประเทศญีปุ่่น 
จากเจ้าหน้าทีแ่รงงานไทยหรือเจ้าหน้าทีต่รวจคนออกนอกประเทศไทยและเจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมืองทีป่ระเทศญีปุ่่นทางผู้จัด

และทางสายการบินจะไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเ่กิดขึน้ทุกกรณีผู้โดยสารอาจจะต้องรับผิดชอบค่าปรับทีป่ระเทศญีปุ่่น

เรียกเก็บผู้โดยสารต้องรอกลับประเทศไทยในเทีย่วบินถัดไปทีมี่ทีน่ั่งว่างหรือตามวันเดินทางของต๋ัวเครือ่งบินทัง้นีแ้ล้วแต่ทาง

เจ้าหน้าทีต่รวจคนและสายการบิน ทางผู้จัดไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ 

ทางบรษิทัเร ิม่ตน้และจบการบรกิารทีส่นามบนิดอนเมอืงเทา่น ัน้  
กรณีทา่นเดนิทางมาจากตา่งจงัหวดัหรอืตา่งประเทศและจะทําการสํารองต ัว๋เครือ่งบนิหรอืยานพาหนะอืน่  ๆ

เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลบัจากสนามบนิดอนเมอืงน ัน้ ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในสว่นนีท้ ีเ่กดิข ึน้ 
เนือ่งจากเป็นคา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรมการเดนิทางของบรษิทั  

ฉะน ัน้ทา่นควรจะใหก้รุป๊ Final 100% กอ่นทีจ่ะสํารองต ัว๋เครือ่งบนิ หรอืยานพาหนะอืน่  ๆ
 

เง ือ่นไขหอ้งพกั :  
1. โรงแรมทีร่ะบใุนรายการทวัรยั์งไมค่อนเฟิรม์ 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 ทางบรษัิททวัรจ์ะนําคณะเขา้ใชบ้รกิารออนเซ็นทีอ่ยู่
บรเิวณใกลเ้คยีงแทน (เฉพาะรายการทวัรท์ ีร่ ะบุโปรแกรมอาบนํ �าแรธ่รรมชาตเิทา่น ั�น) 
 
 

* ต๋ัวสายการบินไม่สามารถระบุทีน่ั่ง ใช้วิธี RANDOM คือการสุ่มเลือกทีน่ั่งโดยระบบสายการบิน * 
การจัดทีน่ั่งบนเครือ่งบิน เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กําหนด ทางผู้จัดไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้แต่จะทําการ Request ให้ได้

เท่านั้น งดการคืนบัตรโดยสาร  
และหากยกเลิกการเดินทาง ทางสายการบินไม่มีระบบคืนเงนิบางส่วน 



ราคาทวัรร์วม 
1. คา่ต๋ัวเครือ่งบนิไป-กลับ ตามรายการ   2.คา่อาหารทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ 
3. คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ   4.คา่ทีพั่กหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามรายการ 
5. คา่รถรับ-สง่ และนําเทีย่วตามรายการ   6.คา่ภาษีสนามบนิ ทกุแหง่ทีม่ ี
7. คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระไป-กลับ ทา่นละ 20 กก.   
8. คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 
ราคาทวัรไ์มร่วม  

1.   ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ / ใบกํากบัภาษี) 
2.   คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพทส์ว่นตัว คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง อาหารและเครือ่งดืม่ที่

สัง่เพิม่ 
3. คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิกําหนด (ปกต ิขาไป20 กก. / ขากลับ 20 ก.ก.) 
4. คา่ทําวซีา่สําหรับหนังสอืเดนิทางตา่งชาต ิ(ไมใ่ชห่นังสอืเดนิทางไทย) 
5. คา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ทา่นละ 1,900 บาท ตอ่ทรปิ(ชําระทีส่นามบนิดอนเมอืง ในวนัเช็คอนิ) 
6. คา่ทปิหวัหนา้ทวัรไ์ทย ตามความพงึพอใจ 

 
 
การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสาร อยา่งนอ้ย จาํนวน 30 ทา่นขึน้ไป หากผูโ้ดยสารไมค่รบจาํนวน
ดงักลา่ว 
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคาทวัร ์
กรณุาชําระมดัจาํ ทา่นละ 15,000 บาท  หรอืทา่นละ 20,000 (กรณีเดนิทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ)์ 
กรณุาชําระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื ภายใน30 วนักอ่นการเดนิทาง (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ 

 
เง ือ่นไขการเปลีย่นวนัเดนิทางหรอืเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทาง 
1. กรณีวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุนักขัตฤกษ์หรอืชว่งเทศกาลผูจ้องทัวรต์อ้งแจง้เปลีย่นวันเดนิทางหรอืเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทาง 
ไมน่อ้ยกวา่ 45 วันกอ่นการเดนิทาง  (นับรวมเสาร์ -อาทติย์) สามารถเปลีย่นไดเ้พยีง  1 ครัง้เทา่นัน้หากแจง้หลังจากนี้ผู ้
เดนิทางควรหาผูเ้ดนิทางทา่นใหมม่าแทนผูท้ีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้
2. กรณีวันเดนิทาง ไมต่รง กบัวันหยดุนักขัตฤกษ์หรอืชว่งเทศกาลผูจ้องทัวรต์อ้งแจง้เปลีย่นวันเดนิทางหรอืเปลีย่นชือ่ผู ้
เดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วันกอ่นการเดนิ  (นับรวมเสาร์-อาทติย์) สามารถเปลีย่นไดเ้พยีง  1 ครัง้เทา่นัน้หากแจง้หลังจากนี้ผู ้
เดนิทางควรหาผูเ้ดนิทางทา่นใหมม่าแทนผูท้ีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้
3. กรณีจองทัวรภ์ายใน 15 วันกอ่นออกเดนิทาง (นับรวมเสาร-์อาทติย)์ ผูจ้องทัวรไ์มส่ามารถเปลีย่นวันเดนิทางหรอืเปลีย่น
ชือ่ผูเ้ดนิทางไดท้กุกรณี 
4. กรณีแจง้เปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางหลังจากออกต๋ัวโดยสารเรยีบรอ้ยแลว้ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งชําระคา่ต๋ัวโดยสารเพิม่ดว้ยตนเอง
จากคา่ทัวรท์ีชํ่าระมาแลว้ ณ วันทีต่อ้งการเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทาง ตามขอ้กําหนดของทางบรษัิทและสายการบนิ  
5. ในกรณีทีก่รุ๊ปปิดไปแลว้หรอืกรุ๊ปเต็มไปแลว้จะไมส่ามารถยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางไดท้กุกรณี 
 
เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่
ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิ
การจองกบัทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อกัษรทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 
2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่ (ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) 
จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่ทําเรือ่งขอรับเงนิคา่บรกิาร
คนื โดยแนบหนังสอืมอบอํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมดุ
บญัชธีนาคารทีต่อ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 

2.1 แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง ไมน่อ้ยกวา่ 45 วนั (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์คนืเงนิคา่บรกิาร 100 % 
ของคา่บรกิารทีชํ่าระมาแลว้ 
2.2 แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทางภายใน 31-44 วนั (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ยดึเงนิคา่มดัจาํท ัง้หมดของ
คา่บรกิารทีชํ่าระมาแลว้ 
2.3 แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทางภายใน30 วนั(นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ ยดึเงนิคา่บรกิาร 100 % ของ
คา่บรกิารทีชํ่าระมาแลว้ 
เนื่องจาก บรษัิทตอ้งดําเนนิการจัดเตรยีมนําเทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่วลว่งหนา้ เชน่ การสํารองทีน่ั่งต๋ัวเครือ่งบนิ
โดยสาร การจองโรงแรมทีพั่ก ยานพานหะสําหรับเดนิทาง รา้นอาหาร เป็นตน้ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจําหรอื เป็นเทีย่วบนิเชา่เหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กบัสายการบนิ จะไมม่ี
การคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   
4. การตดิตอ่ประสานงานกบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล หรอืจดหมายตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี้  

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



5.ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ ปรับราคาทัวร ์หรอื ยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่ว  จองเดนิทางนอ้ยกวา่30 
ทา่น 

6.ในกรณีทีก่รุ๊ปปิดไปแลว้หรอืกรุ๊ปเต็มไปแลว้จะไมส่ามารถยกเลกิไดท้กุกรณี 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 
1. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะนําตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภุัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และ
รวมกนัทกุชิน้ไมเ่กนิ 1 ,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ที่
ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจภุัณฑม์ากกวา่ที่
กําหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
2. สิง่ของทีม่ลัีกษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝาก
เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
3. ประเทศญีปุ่่ น มกีฎหมายหา้มนําผลติภัณฑท์ีทํ่ามาจากพชื และเนื้อสตัวท์กุชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด  ไข ่
เนื้อสตัว ์ไสก้รอกฯ เพือ่เป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหลา่นี้ หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอตัราที่
สงูมาก 
 
หมายเหต ุ
1. ทัวรน์ี้สําหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอื ไม่ใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ ทัวร ์ไมว่า่บางสว่นหรอื

ทัง้หมด 
หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 30 ทา่น โดยจะแจง้

ใหก้บั 
นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 1 5 วัน

กอ่น 
การเดนิทางสําหรับประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะชําระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่ว

รว่ม 
เดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทกําหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 
4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ คํานําหนา้ชือ่ เลขที่

หนังสอื 
เดนิทางและอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต๋ัวเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทาง 
บรษัิทพรอ้มการชําระเงนิมัดจํา 
5.ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์  
6.ภมูอิากาศและเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่ว
สว่นใหญเ่ป็นสําคัญ 
7.ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจาก 
ความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิอบุตัเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหาย

หรอื 
เสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ของสายการบนิเปลีย่นแปลงตารางบนิ การบรกิารของสายการบนิ และเหตสุดุวสิยัอืน่ เป็น 
ตน้ 
7.อตัราคา่บรกิารนี้คํานวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอ

สงวน 
สทิธิใ์นการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ต๋ัวเครือ่งบนิ คา่ 
ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ 
 
 
 
 
 
 

โปรดอา่นทกุขอ้ในรายการทวัรโ์ดยละเอยีด  
หากมขีอ้สงสยักรณุาสอบถามกอ่นทําการจองทกุคร ัง้ 

ขอ้ควรทราบ 
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทยผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพํานกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่

เกนิ 15 วนัไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิจะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการ
ตรวจเขา้เมอืงเพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี้  

- ต ัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ นทางทวัรจ์ดัเตรยีมให  ้
- สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพํ่านกัในประเทศญีปุ่่ นได ้  

(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 
- ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพํ่านกัในประเทศญีปุ่่ น  

(เชน่ คนรูจ้กั โรงแรม และอืน่ๆ)ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให  ้
- กําหนดการเดนิทางระหวา่งทีพํ่านกัในประเทศญีปุ่่ นทางทวัรจ์ดัเตรยีมให  ้


