
 

 

 

รหัสโปรแกรม : 9799 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 
 

TOKYO NIKKO FUKUSHIMA 5D3N 

ซุปตาร ์บา้นหมิะ 
ก าหนดการเดนิทางเดอืนมกราคม - มนีาคม 2562 

 

 



โดยสายการบนิ  AIR ASIA X (XJ) 

หนึง่ปีมหีนึง่คร ัง้ เทศกาลประดบัไฟ ณ เมอืงยนูชิงิาวะ 

ชม กระทอ่มหมิะ หรอื Kamakura Mura 

เยอืนนกิโก ้เมอืงทรดกโลก สกัการะ ศาลเจา้โทโชก ุ 

อสิระเลน่สก ีกจิกรรมเมอืงหนาว ณ ลานสกเีมอืงนกิโก 

เทีย่วเมอืงฟคุชุมิะ สมัผสัประสบการณ์แชอ่อนเซ็นเทา้ หนา้สถานรีถไฟ 

เยอืนหมูบ่า้นโบราณ สมยัเอโดะ หมูบ่า้นโออจุ ิจคุ ุ

ชมความงาม สะพานแขวนรวิจนิ 

เทีย่วโตเกยีว ชอ้ปสดุมนั ณ ชนิจกู ุโอไดบะ 

อาบน า้แรธ่รรมชาต ิFREE WIFI ON BUS 

มนี า้ด ืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว บสั 34+1 

27-31 มกราคม 2562  23,888.- 7,900.- 1 

29 มกราคม-02 กมุภาพนัธ ์2562 25,888.- 7,900.- 1 

31 มกราคม-04 กมุภาพนัธ ์2562 25,888.- 7,900.- 1 

01-05 กมุภาพนัธ ์2562 25,888.- 7,900.- 1 

02-06 กมุภาพนัธ ์2562 25,888.- 7,900.- 1 

03-07 กมุภาพนัธ ์2562 25,888.- 7,900.- 1 

05-09 กมุภาพนัธ ์2562 25,888.- 7,900.- 1 

07-11 กมุภาพนัธ ์2562 25,888.- 7,900.- 1 

08-12 กมุภาพนัธ ์2562 25,888.- 7,900.- 1 

09-13 กมุภาพนัธ ์2562 25,888.- 7,900.- 1 

10-14 กมุภาพนัธ ์2562 25,888.- 7,900.- 1 

12-16 กมุภาพนัธ ์2562 25,888.- 7,900.- 1 

14-18 กมุภาพนัธ ์2562 25,888.- 7,900.- 1 

15-19 กมุภาพนัธ ์2562 25,888.- 7,900.- 1 

16-20 กมุภาพนัธ ์2562 27,888.- 7,900.- 1 

17-21 กมุภาพนัธ ์2562 27,888.- 7,900.- 1 

19-23 กมุภาพนัธ ์2562 27,888.- 7,900.- 1 

21-25 กมุภาพนัธ ์2562 25,888.- 7,900.- 1 

22-26 กมุภาพนัธ ์2562 25,888.- 7,900.- 1 

23-27 กมุภาพนัธ ์2562 25,888.- 7,900.- 1 

24-28 กมุภาพนัธ ์2562 25,888.- 7,900.- 1 

26 กมุภาพนัธ-์02 มนีาคม 2562 25,888.- 7,900.- 1 

28 กมุภาพนัธ-์04 มนีาคม 2562 25,888.- 7,900.- 1 

01-05 มนีาคม 2562 25,888.- 7,900.- 1 

02-06 มนีาคม 2562 25,888.- 7,900.- 1 

03-07 มนีาคม 2562 25,888.- 7,900.- 1 

05-09 มนีาคม 2562 25,888.- 7,900.- 1 

07-11 มนีาคม 2562 25,888.- 7,900.- 1 

08-12 มนีาคม 2562 25,888.- 7,900.- 1 

09-13 มนีาคม 2562 25,888.- 7,900.- 1 

10-14 มนีาคม 2562 25,888.- 7,900.- 1 

12-16 มนีาคม 2562 25,888.- 7,900.- 1 

14-18 มนีาคม 2562 25,888.- 7,900.- 1 

15-19 มนีาคม 2562 25,888.- 7,900.- 1 

16-20 มนีาคม 2562 25,888.- 7,900.- 1 

17-21 มนีาคม 2562 25,888.- 7,900.- 1 



** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ / Infant เด็กอายตุ า่กวา่ 2 ปี ราคา 7,900  บาท** 
 ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกดท์า่นละ 1,000 บาท/ทรปิ** 

 

วนัแรก      กรงุเทพ   สนามบนิดอนเมอืง – สนามบนินารติะ ประเทศญีปุ่่ น 

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 จัดทีน่ั่งแบบ 3-3-3  

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

บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

11.15 น. เหริฟ้าสู ่เมอืงนารติะ ประเทศญีปุ่่ น โดยเทีย่วบนิที ่XJ606 

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   NARITA KIKUSUI HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

 

 

http://bit.ly/2NMk5YE


วนัทีส่อง เมอืงนกิโก ้– ศาลเจา้โทโชก ุ– อสิระ ณ ลานสก ีเมอืงนกิโก ้–เทศกาลคามาครุะ ณ เมอืงยนุ ิ

ชงิาวะ 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (1)  

 จากนัน้เดนิทางสู ่นกิโก ้(Nikko) มชีือ่เสยีงโด่งดังในเรือ่งความสวยงามของวัดและศาลเจา้ต่างๆที่

ไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกจาก UNESCO น าท่านสู ่ศาลเจา้โทโชกุ (Toshogu Shrine) 

เป็นวัดเกา่แกท่ีเ่ป็นสัญลักษณ์ของเมอืงนกิโก ้มคีวามส าคัญกับประวัตศิาสตรญ์ีปุ่่ นเพราะเป็นสถานที่

สดุทา้ยทีท่่าน โชกุน Tokugawa Ieyasu อาศัยอยูถู่กสรา้งขึน้เพือ่อทุศิใหก้ับเทพแห่งแสงสว่าง 

ในตอนแรกนัน้บรเิวณศาลเจา้แห่งนี้ถูกใชเ้ป็นสถานทีส่ าหรับฝ่ังศพ ต่อมาจงึก็มกีารสรา้งอาคารและ

ขยายศาลเจา้เพิม่เตมิจนมขีนาดใหญ่อยา่งทีเ่ห็นในปัจจุบัน อาคารต่างๆของศาลเจา้นัน้มกีารตกแต่ง

ไวอ้ยา่งสวยงาม และสรา้งอยูบ่นเขาซึง่เคยเป็นป่าทบึจงึท าใหม้บีรรยากาศที่ผ่อนคลาย รอบขา้งเต็ม

ไปดว้ยตน้ไมใ้หญ่ อาคารตกแต่งดว้ยไมแ้กะสลัก หนึง่ในนัน้จะเป็นรูปลงิปิดหู ปิดตา ปิดปาก ซึง่มี

ชือ่เสยีงเป็นอยา่งมาก นอกจากนีย้งัมกีารน าทองมาตกแตง่อาคารไดอ้ยา่งสวยงาม แต่เนน้ความเรยีบ

งา่ยแบบสถาปัตยกรรมดัง้เดมิ 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (2) 

 น าทา่นสมัผัสประสบการณ์ความสนุกสนานที ่ลานสกเีมอืงนกิโก ้อสิระใหท้า่นไดส้มัผัสประสบการณ์

ใหม่ อาท ิตืน่เตน้กับการลืน่ไถลดว้ย สก ีเลอืกสนุกกับสโนวบ์อรด์ หรอืเพลดิเพลนิกับการน่ังเลือ่น

หมิะ ทีท่า่นจะสามารถดืม่ด า่กบัทศันยีภาพทีถ่กูปกคลมุดว้ยหมิะทีด่แูลว้สะอาดตาอยา่งยิง่ (ราคาทวัร์

ไมร่วมคา่เชา่อปุกรณ์และชุดส าหรบัเลน่กจิกรรมตา่งๆ) จากนัน้น าทา่นสู ่เทศกาลคามาครุะ ณ 

เมอืงยุนชิงิาวะ เขา้ชม บา้นหมิะ หรอื กระทอ่มหมิะ ส าหรับภาษาญีปุ่่ นเรยีกกันว่า คามาคุระ ถูก

สรา้งขึน้เพือ่ใหก้ลายเป็นสถานทีถ่า่ยรปู โดยทีเ่มอืงนีจ้ะพเิศษกวา่ตรงทีอ่ ืน่ๆ คอื นอกเหนอืจากไดช้ม

กระทิช่อมหมิะแลว้นัน้ ยังถือเป็นเป็นประเพณีฤดูหนาวของชาวยุนิชงิาวะ ที่มรีะยะเวลาการจัดงาน

ตัง้แต่ชว่งปลายเดอืนมกราคมถงึตน้เดอืนมนีาคมของทุกปี (ปีนีจ้ดัข ึน้ต ัง้แตว่นัที ่25 มกราคม – 

04 มนีาคม 2019) โดยจะมเีหล่าตุ๊กตาหมิะทีถู่กท าขึน้จากไอเดยีและฝีมอืตัง้แต่ของเด็กไปจนถงึ

ผูส้งูอายุมาท าการตอ้นรับนักท่องเทีย่ว โดยในระหว่างวันสามารถเพลดิเพลนิไปกับรถเลือ่น สว่นใน

ตอนกลางคนืจะมกีารจุดเทยีนมนิคิามากรุะเรยีงรายตามพืน้ทีร่มิน ้า ซึง่แสงไฟทีส่ว่างทั่วววิทวิทัศน์ที่

ปกคลมุดว้ยหมิะท าใหเ้กดิการแพรข่ยายของภาพทวิทัศนร์าวกบัอยูใ่นความฝันเลยทเีดยีว  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารในโรงแรม (3) 

พกัที ่ โรงแรม NIKKO HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั   

 



วนัทีส่าม เมอืงฟุคชุมิะ - แชอ่อนเซ็นเทา้ ฟร!ี!! ณ สถานรีถไฟยโูนคาม ิออนเซ็น - หมูบ่า้นโออุจ ิจูค ุ– 

หนา้ผาโทโนะเฮทสรึ ิ– ปราสาทซรึุงะ - โรงแรมฮาวาเอีย้น สวนน า้และออนเซ็นขนาดใหญ ่

สไตลส์วนสนกุ 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงฟุคชุมิะ ระหว่างทางแวะเมอืงยูโนะคาม ิออนเซน เป็นเมอืงตากอากาศออน

เซนเล็กๆ ทีม่ชี ือ่เสยีงของจังหวัดฟกูชุมิะ ทีเ่ดนิทางไดค้อ่นขา้งสะดวกเพราะอยูต่ดิกบั สถานรีถไฟยู

โนคาม ิออนเซ็น Yunokami Onsen Station โดยเป็นสถานีรถไฟเพยีงแห่งเดยีวของญีปุ่่ นทีม่ี

อาคารสถานีท าจากหลังคาแบบญี่ปุ่ นโบราณ อกีทัง้ตดิกันยังมจีุดออนเซนเทา้ใหใ้ชบ้รกิารไดฟ้รี

ระหวา่งทีร่อรถไฟดว้ย อสิระใหท้า่นเพลดิเพลนิกับการแชเ่ทา้ผ่อนคลายตามอัธยาศัย จากนัน้น าท่าน

เดนิทางสู่ หมูบ่า้นโออุจ ิจูคุ Ouchi Juku บา้นโบราณทีอ่ดตีเคยเป็นเมอืงส าคัญในยคุเอโดะถูก

สรา้งเมือ่หลายรอ้ยปีกอ่น เป็นบา้นชาวนาญีปุ่่ นโบราณทีม่งุหลังคาทรงหญา้คาหนาๆ เรยีงรายกันสอง

ฝ่ังกนิระยะทางประมาณ 500 เมตร โดยรวมมบีา้นโบราณประมาณ 40 – 50 หลัง ในอดตีสมัยเอโดะ 

การคมนาคมยงัไมส่ะดวกสบาย หมูบ่า้นแห่งนี้เป็นเสมอืนแหล่งทีพ่ัก ตัง้ขนาบขา้งถนนหลักทีม่ชี ือ่ว่า

ถนนชโิมสเึคะ ถนนเสน้นีเ้คยเป็นเสน้ทางหลักในการคมนาคมและการคา้ เมือ่ พ.ศ.2524 หมูบ่า้นโออุ

จจิูคุไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นเขตอนุรักษ์สิง่ปลูกสรา้งอันทรงคุณค่าของชาต ิซึง่ในปัจจุบันหมู่บา้น

โบราณหลายหลังในโออจุ ิจคูไุดรั้บการบรูณะใหม ่จนกลายเป็นรา้นขายของทีร่ะลกึ รา้นคา้ขายสนิคา้

พืน้เมอืง รา้นอาหารและทีพ่ักแบบญีปุ่่ นเพือ่ดงึดดูนักทอ่งเทีย่ว ปัจจุบันมนัีกท่องมาเยีย่มชมหมูบ่า้นนี้

กวา่ 1.2 ลา้นคนตอ่ปี  

เทีย่ง บรกิารรบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (5)  

 เดนิทางสู ่โทโนะเฮทสรึ ิTonohetsuri หรอื หนา้ผาลา้นปี เป็นความสวยงามทีธ่รรมชาตสิรา้งขึน้ 

โดยหนา้ผารมิแมน่ ้าโอคาวะนี้ ถูกกัดเซาะโดยน ้าทีไ่หลผ่าน กว่าจะสกึกร่อนเป็นเวลานานเป็นลา้นปี 

จนกลายมาเป็นววิทวิทัศน์ที่สวยงาม ชือ่ โทโนะเฮทสรึ ิเป็นภาษาถิน่ของไอส ึแปลว่า หนา้ผา 

และดว้ยรปูรา่งหนา้ตาของหนา้ผาชนัๆ ทีด่คูลา้ยกบัเจดยี ์จงึเป็นทีม่าของชือ่โทโนะเฮทสรึ ิหรอื หนา้

ผารูปเจดยี ์น าท่านสู ่ปราสาทซรึุงะ Tsuruga Castle หรอื ปราสาทนกกระเรยีน ตัง้อยูไ่มไ่กล

จากสถานรีถไฟไอสวุาคามทัซ ึปราสาทแห่งนี้เดมิมชีือ่ว่า ปราสาทคโุระคะวะ Kurokawa Castle 

สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1384 โดยตระกูลอะชนิะ แต่เกดิแผ่นดนิไหวในปี ค.ศ. 1611 ท าใหป้ราสาท

เสยีหายหนักและไดม้กีารบูรณะและปรับจากปราสาท 7 ชัน้ เหลอืเพยีง 5 ชัน้เท่านัน้ ไฮไลท!์!! 

ปราสาทแหง่นี ้ถอืเป็นอนุสรณ์สถานทีย่ังทิง้ร่องรอยของเหล่านักรบซามไูรกลุ่มสดุทา้ยในญีปุ่่ น ทีไ่ด ้

เลอืกปลดิชพีตัวเองลง ณ สถานที่นี้ และเป็นเพียงแห่งเดยีวที่ยังคงเอกลักษณ์ดัง้เดมิของญีปุ่่ นไว ้

ปราสาทหลังคาสเีเดงอนัเป็นสญัลักษณ์แหง่เมอืงไอสวุาคามทัซ ึ

ค า่         อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั Spa Resort Hawaiians หรอืเทยีบเทา่ 

 

 



วนัทีส่ ี ่ ฟุคชุมิะ – สะพานแขวนรวิจนิ - โตเกยีว - ชอ้ปป้ิงชนิจกู ุ- โอไดบะ - สนามบนินารติะ 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

 น าทา่นชมความงามของ สะพานแขวนรวิจนิ Ryujin Suspension Bridge อยูใ่นวนอทุยานโอคุ

คจุ ิจงัหวดัอบิาราก ิถกูสรา้งขึน้เหนอืเขือ่นรวิจนิ โดยมแีมน่ ้าจากเขือ่นไหลผ่านหุบเขาตัววทีีม่คีวาม

สวยงามเป็นอย่างมาก สะพานมคีวามยาวทัง้หมดถงึ 375 เมตร ซึง่เป็นสะพานแขวนส าหรับคนเดนิ

ขา้มที่ยาวทีสุ่ดในเกาะฮอนชขูองญีปุ่่ น จากสะพานแขวนแห่งนี้ท่านสามารถมองเห็นววิทวิทัศน์พา

โนรามาอนัสวยงามไดต้ลอดทัง้ 4 ฤดกูาล 

เทีย่ง อสิระเลอืกรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่เมอืง เมอืงโตเกยีว น าท่านอสิระ ย่านชอ้ปป้ิงชนิจุกุ ใหท้่านอสิระและ

เพลิดเพลินกับการชอ้ปป้ิงสินคา้มากมายและ เครื่องใช ้ไฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา 

เครือ่งเล่นเกมส ์หรือสนิคา้ที่จะเอาใจคุณผูห้ญงิดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้ แบรนดเ์นม เสือ้ผา้

แฟชัน่ส าหรับวัยรุ่น เครือ่งส าอางยีห่อ้ดังของญีปุ่่ นไมว่่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO 

และอืน่ๆ อกีมากมาย จากนัน้น าท่านเดนิทางไป ยา่นโอไดบะ Odaiba คอืเกาะทีส่รา้งขึน้ไวเ้ป็น

แหล่งชอ้ปป้ิง และแหล่งบันเทงิต่างๆ ในอ่าวโตเกยีว ไดรั้บการปรับปรุงใหม้ชี ือ่เสยีงและเป็นทีน่ยิม

ในชว่งหลังของปี 1990 นอกจากมสีถาปัตยกรรมทีส่วยงามตัง้อยู่มากมายแลว้ แต่ก็ยังคงความเป็น

ธรรมชาติไวด้ว้ยความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่สีเขียว ไดเวอรซ์ติ ี ้โตเกยีว พลาซ่า DiverCity 

Tokyo Plaza เป็นหา้งดังอกีหา้งหนึง่ ทีอ่ยูบ่นเกาะ โอไดบะ จดุเด่นของหา้งนี้ก็คอื หุน่ยนตก์นัด ัม้ 

ขนาดเทา่ของจรงิ ซึง่มขีนาดใหญม่าก ในบรเิวณหา้ง ก็จะมรีา้นคา้ส าหรับคอกนัดัม้ อยา่งเชน่ กนัด ัม้

คาเฟ่ (Gundam Cafe) และถา้อยากเขา้ไปดูนิทรรศกาลกันดัม้ ก็ตอ้งไปที่ กนัด ัม้ฟรอนท ์

(Gundam Front) ซึง่อยูใ่นบรเิวณหา้ง ไดเวอรซ์ติี ้

ค า่         อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

 ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินารติะ 

20.55 น.   ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี เอ็กซ ์เทีย่วบนิที ่XJ607  

**บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง** 

วนัทีห่า้  สนามบนิ ดอนเมอืง 

01.35 น.     เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 
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ส าหรบัลกูคา้ทา่นทีไ่มเ่อาต ัว๋เครือ่งบนิ  หกัคา่ต ัว๋ออก 9,000 บาท จากราคาทวัร ์

 
 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 

การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วญีปุ่่ น ตาม

กฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบั

จะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ๆ เป็นหลกั จงึขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

 คา่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์น

หอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนื่องจากทางญีปุ่่ นไดป้ระกาศ

ยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศใหย้ืน่วซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิม่ 2,000 บาท ส าหรับการยืน่

รอ้งขอวซีา่ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน ้าหนักเกนิกว่าที่สายการบนินั้นๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน 

× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,000 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 
 



เดนิทางขึน้ต ่า 34 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดีที่จะช าระ

คา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไปในวันอืน่ต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่านทราบ

ลว่งหนา้  
 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 มดัจ าทา่นละ 15,000 บาท ภายหลังจากทีท่า่นสง่เอกสารการจอง 24 ชั่วโมง  กรณีลกูคา้ท าการจองกอ่นวัน

เดนิทางภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

 หากไมช่ าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

 หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ด ้

ระบไุวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

 หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุ ือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ ือ่พรอ้มยนืยนั

วา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่ส าเนาหนงัสอื

เดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายอนัเกดิจากความ

ผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เคร ือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 
 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษ

อยา่งต ่า 2 หนา้หากไมม่ัน่ใจโปรดสอบถาม 
 

เงือ่นไขยกเลกิการจอง : 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนั ไดเ้งนิคนืท ัง้หมด 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 29-15 วนั ไดเ้งนิคนื 70 เปอรเ์ซ็นของคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 ยกเลกิหลงั 14 วนั ไมไ่ดค้า่ทวัรค์นื  

 กรุป๊ท ีเ่ดนิทางชว่งวนัหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิ หรอืกรุป๊ท ีม่กีารการนัตคีา่มดัจ า
ทีพ่กัโดยตรง หรอืโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได ้รวมถงึ
เทีย่วบนิ พเิศษเชน่ EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสทิธิ ์ไมม่กีารคนืเงนิทกุกรณี ท ัง้
มดัจ า หรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมด เนือ่งจากคา่ต ัว๋เป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนิน ัน้ๆ 

หมายเหต ุกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที่

ระบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืค่าทัวรไ์มว่่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทาง

ไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไมอ่าจ

เรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 
วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้
เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1. ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2. สิง่ทีย่นืยันว่าทา่นสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด 
บตัรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ัดตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพ านักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และ
ไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
 



หมายเหต ุ: กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจ

ตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุ
งาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอด
บหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และ
ไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการ
เดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู ้
เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของ
ทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง 
เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใิน
การจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่คา่ใชจ้า่ยเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลา
ในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา 
ซึง่อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วันเริม่ในวันที่ 2 ของการเดนิทาง ถงึวันที่ 3 ของการเดนิทาง รวมจ านวน 2 
ขวด 

15. การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัว่โมง ในวันนัน้ๆ มอิาจ
เพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวัน
เดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 


