
 

 

รหัสทัวร TTN1902631 
ทัวรญี่ปุ�น โตเกียว ฟูจิ ซุปตาร กระทอมหิมะ 5 วัน 3 คืน [XJ] 
ไฮไลท ชมกระทอมหิมะ ณ เทศกาลคามาคุระ เมืองยูนิชิงาวะ 
เยือนหมูบานโบราณ สมัยเอโดะ หมูบานโออุจ ิจุคุ 
อัศจรรยความงดงามของธรรมชาติ ณ หนาผาโทโนะ เฮทสึริ 
ฟรี แชออนเซนเทา หนาสถานีรถไฟ ยูโนะคามิ ออนเซน 
สัมผัสความยิ่งใหญ ปราสาทนกกระเรียน หรือ ปราสาทสึรุงะ 
ชม ทะเลสาบทะเลสาบอินะวะชิโระ ทะเลสาบกระจกแหงสวรรค 
เลนสกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น พรอมชมวิวภูเขาไฟฟูจ ิเปนฉากหลัง 
ชอปปم�งจุใจ นาริตะ อิออนมอลล 

 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันแรก      กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ�น 
07.30 น. พรอมกันที ่สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ 

เคานเตอร สายการบิน AIR ASIA X เจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ 
และอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน 

สายการบิน AIR ASIA X ใชเครื่อง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ที่น่ัง 
จัดที่น่ังแบบ 3-3-3  (น้ําหนักกระเป�า 20 กก./ทาน หากตองการซือ้น้ําหนักเพ่ิม 
ตองเสียคาใชจาย) 
บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง 

 
10.45 น. เหิรฟ�าสู เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ�น โดยเที่ยวบินที่ XJ606 
19.40 น.   ถึง เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ�น หลังจากผานขั้นตอนศุลกากรแลวนําทานเดินทางสู

ที่พัก (เวลาที่ญี่ปุ�น เร็วกวาเมืองไทย 2 ช่ัวโมง กรุณาปรบันาฬิกาของทานเพ่ือ
ความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***สําคัญมาก!! ประเทศญี่ปุ�นไมอนุญาตใหนํา
อาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝ�าฝนมีโทษปรบัและ
จับ*** 

คํ่า         อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
ที่พัก   NARITA HEDISTAR HOTEL หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน 
 
 
 



 

 

วันที่สอง สนามบินนาริตะ - เมืองฟุคุชิมะ - หนาผาโทโนะเฮทสึริ – สถานีรถไฟยูโนคามิ 
ออนเซน - หมูบานโออุจ ิจูคุ - แชน้ําแรออนเซน 

เชา      รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (1) 

นําทานเดินทางสู เมืองฟุคุชิมะ (Fukushima) เมืองที่มีขนาดใหญเปนอันดับ 3 
ของประเทศญี่ปุ�น ตัง้อยูที่ภูมิภาคโทโฮค ุแวดลอมไปดวยธรรมชาติอันสวยงาม
มากมาย ไมวาจะเปนภูเขา ทะเลสาบ สถานที่ชมซากุระ และใบไมเปลี่ยนส ี(ใช
เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) 

เท่ียง บริการรบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2) 
เดินทางสู โทโนะเฮทสึริ (Tonohetsuri) หรือ หนาผาลานป เปนความสวยงามที่
ธรรมชาติสรางขึ้น โดยหนาผาริมแมน้ําโอคาวะน้ี ถูกกัดเซาะโดยน้ําที่ไหลผาน กวา
จะสึกกรอนเปนเวลานานเปนลานป จนกลายมาเปนวิวทิวทัศนที่สวยงาม ช่ือ โท
โนะเฮทสึร ิเปนภาษาถิ่นของไอสึ แปลวา หนาผา และดวยรูปรางหนาตาของหนา
ผาชันๆ ที่ดูคลายกบัเจดีย จึงเปนที่มาของชื่อโทโนะเฮทสึริ หรือ หนาผารูปเจดีย 
เดินทางสู เมืองยูโนะคามิ ออนเซน เปนเมืองตากอากาศออนเซนเล็กๆ ท่ีมีช่ือเสียง
ของจังหวัดฟูกุชิมะ ที่เดินทางไดคอนขางสะดวกเพราะอยูติดกบั สถานีรถไฟยูโนคา
มิ ออนเซน Yunokami Onsen Station (ใชเวลาเดินทางประมาณ 10 นาท)ี 
โดยเปนสถานีรถไฟเพียงแหงเดียวของญี่ปุ�นที่มีอาคารสถานีทําจากหลังคาแบบ
ญี่ปุ�นโบราณ !!!ไฮไลท อิสระใหทานเพลิดเพลินกับการแชเทาผอนคลายตาม
อัธยาศัย ณ จุดออนเซนเทาท่ีสถานีแหงน้ี จากน้ันนําทานเดินทางสู หมูบานโออุจิ จู
คุ (Ouchi Juku) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 15 นาท)ี  บานโบราณที่อดีตเคยเปน
เมืองสําคัญในยุคเอโดะถูกสรางเม่ือหลายรอยปกอน เปนบานชาวนาญี่ปุ�นโบราณที่
มุงหลังคาทรงหญาคาหนาๆ เรียงรายกันสองฝم�งกินระยะทางประมาณ 500 เมตร 



 

 

โดยรวมมีบานโบราณประมาณ 40 – 50 หลัง ในอดีตสมัยเอโดะ การคมนาคมยัง
ไมสะดวกสบาย หมูบานแหงน้ีเปนเสมือนแหลงที่พัก ตั้งขนาบขางถนนหลักที่มีชื่อ
วาถนนชิโมสึเคะ ถนนเสนน้ีเคยเปนเสนทางหลักในการคมนาคมและการคา เม่ือ 
พ.ศ.2524 หมูบานโออุจิจูคุไดรับการขึ้นทะเบียนเปนเขตอนุรักษสิ่งปลูกสรางอัน
ทรงคุณคาของชาต ิซึ่งในปจจุบันหมูบานโบราณหลายหลังในโออุจ ิจูคุไดรบัการ
บูรณะใหม จนกลายเปนรานขายของที่ระลึก รานคาขายสินคาพ้ืนเมือง รานอาหาร
และที่พักแบบญี่ปุ�นเพ่ือดึงดูดนักทองเท่ียว ปจจุบันมีนักทองมาเยี่ยมชมหมูบานน้ี
กวา 1.2 ลานคนตอป  จากน้ันนําทานเดินทางสูโรงแรมท่ีพัก (ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 2 ชั่วโมง) 

คํ่า         อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
ทีพ่ัก  MUKAITAKI RYOKAN FUKUSHIMA หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน 

จากน้ันใหทานไดผอนคลายกับการ แชน้ําแรออนเซ็นธรรมชาติ เช่ือวาถาไดแช
น้ําแรแลว จะทําใหผิวพรรณสวยงามและชวยใหระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น 

วันที่สาม  เมืองฟุคุชิมะ – ทะเลสาบอินะวะชิโระ – ปราสาทสึรุงะ – เมืองนิกโก - ชม
กระทอมหิมะ ณ เทศกาลคามาคุระ ณ เมืองยุนิชิงาวะ - เมืองสึคุบะ 

เชา      รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (3) 

นําทานเดินทางสู ทะเลสาบอินะวะชิโระ (Inawashiro Lake) (ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 1 ชั่วโมง) เปนทะเลสาบใหญเปนอันดับ 4 ของประเทศญีปุ่�น  เกิดขึ้น
จากการระเบิดของภูเขาไฟ มีแรธาตุกรดเจือปนอยู จึงไมมีส่ิงชิวิตใดๆ อาศัยอยูใต
น้ําได น้ําในทะเลสาบแหงน้ีจึงมีความใสจนไดรับฉายาวา ทะเลสาบแหงกระจก



 

 

สวรรค หรือ เทนเคียวโค (Tenkyoko) ในชวงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายน 
จะมีบรรดาฝูงหงสอพยพมาอาศัยกันอยูมากมาย จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองไอ
ส ุ(Aizu) เปนเมืองที่เต็มไปดวยวัฒนธรรมซามูไร ไมวาจะเปนปราสาทหรือตัว
เมืองที่ยังคงสัมผัสไดถึงกลิ่นอายของยุคสมัยโบราณ นอกจากน้ีไอสุยังมีมนตเสนห
เร่ืองของออนเซ็น อีกดวยนําทานสู ปราสาทสึรุงะ (Tsuruga Castle) หรือ 
ปราสาทนกกระเรียน (ใชเวลาเดินทางประมาณ 40 นาท)ี เปนเพียงแหงเดียวที่
ยังคงเอกลักษณดั้งเดิมของญี่ปุ�นไว ปราสาทหลังคาสีเเดงอันเปนสัญลักษณแหง
เมืองไอสุวาคามัทซึ ต้ังอยูไมไกลจากสถานีรถไฟไอสุวาคามัทซึ เดิมมีช่ือวา 
ปราสาทคุโระคะวะ Kurokawa Castle สรางขึ้นในป ค.ศ.1384 โดยตระกูลอะชิ
นะ แตเกิดแผนดินไหวในป ค.ศ. 1611 ทําใหปราสาทเสียหายหนักและไดมีการ
บูรณะและปรบัจากปราสาท 7 ชั้น เหลือเพียง 5 ชั้นเทาน้ัน HILIGHT!!! ปราสาท
แหงน้ี ถือเปนอนุสรณสถานที่ยังท้ิงรองรอยของเหลานักรบซามูไรกลุมสุดทายใน
ญี่ปุ�น ท่ีไดเลือกปลิดชพีตัวเองลง ณ สถานที่น้ี 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4) 
จากน้ันเดินทางสู เมืองนิกโก (Nikko) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2.10 ชั่วโมง) มี
ชื่อเสียงโดงดังในเรื่องความสวยงามของวัดและศาลเจาตางๆท่ีไดรับการขึ้น
ทะเบียนเปนมรดกโลกจาก UNESCO จากน้ันนําทานสู เทศกาลคามาคุระ ณ 
เมืองยุนิชิงาวะ เขาชม กระทอมหิมะ หรือ บานหิมะ สําหรับภาษาญี่ปุ�นเรียกกันวา 
คามาคุระ ถูกสรางขึ้นเพื่อใหกลายเปนสถานทีถ่ายรูป โดยที่เมืองน้ีจะพิเศษกวา
ตรงที่อ่ืนๆ คือ นอกเหนือจากไดชมกระทิ่ชอมหิมะแลวน้ัน ยังถือเปนเปนประเพณี
ฤดูหนาวของชาวยุนิชิงาวะ ที่มีระยะเวลาการจัดงานตั้งแตชวงปลายเดือนมกราคม
ถึงตนเดือนมีนาคมของทุกป (ปน้ีจัดขึ้นตัง้แตวนัที่ 26 มกราคม – 03 มีนาคม 
2019) โดยจะมีเหลาตุกตาหิมะที่ถูกทําขึ้นจากไอเดียและฝมือต้ังแตของเด็กไป
จนถึงผูสูงอายุมาทําการตอนรับนักทองเที่ยว โดยในระหวางวันสามารถเพลิดเพลิน
ไปกับรถเลื่อน สวนในตอนกลางคืนจะมีการจดุเทียนมินิคามากุระเรียงรายตาม
พื้นท่ีริมน้ํา ซึ่งแสงไฟที่สวางทั่ววิวทิวทัศนที่ปกคลุมดวยหิมะทําใหเกิดการแพร
ขยายของภาพทิวทัศนราวกับอยูในความฝนเลยทีเดียว จากน้ันนําทานเดินทางสู
เมืองสึคุบะ (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) 



 

 

คํ่า         อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
ที่พัก OKURA FRONTIER HOTEL TSUKUBA EPOCHAL หรือเทียบเทาระดับ
เดียวกัน 

 
วันที่ส่ี เมืองสึคุบะ – เมืองยามานาชิ - อิสระลานสกี ณ ฟูจิเท็นสกี รีสอรท - พิธีชงชา

ญี่ปุ�น – เมืองนาริตะ – ชอปปم�งอิออน มอลล - สนามบินนาริตะ 
เชา      รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (5) 

เดินทางสู เมืองยามานาชิ นําทานสัมผัสประสบการณความสนุกสนานท่ี ฟูจิเท็น 
สกีรีสอรท (Fujiten Ski)  (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) ลานสกีและท่ีพัก
ที่ต้ังอยูบริเวณภูเขาไฟฟูจิ ทานจะไดสัมผัสกับหิมะ อิสระใหทานเพลิดเพลินกับการ
ลื่นไถลดวยสกี เลือกสนุกกับสโนวบอรด หรือต่ืนเตนไปกับการน่ังรถเล่ือนหิมะ ณ 
ลานสกีแหงน้ี ทานสามารถดื่มด่ํากบัทัศนียภาพที่ถูกปกคลุมดวยหิมะที่ดูแลว
สะอาดตาอยางยิ่ง และในวันที่ทองฟ�าแจมใส ทานจะพบกับวิว ภูเขาไฟฟูจิ 
(Mount Fuji) สัญลักษณหน่ึงของประเทศญีปุ่�น ท่ีมีช่ือเสียงเปนที่รูจักไปทั่วโลกใน
เร่ืองความสวยงามที่ธรรมชาติไดมอบมาใหอยางลงตัว และยังถือวาเปน
จุดมุงหมายของนักทองเท่ียวตางชาติที่มาเยือนญี่ปุ�นตลอดทุกฤดกูาล  (ราคาทัวร
ไมรวมคาเชาอุปกรณและชุดสําหรับเลนกิจกรรมตางๆ) 



 

 

**หมายเหตุ: ในชวงตนฤดูกาลหากสภาพอากาศไมเอ้ืออํานวยในการเลนสกี เชน 
หิมะยังไมหนาพอที่จะเลนสกีไดน้ัน ปรับโปรแกรมเปนขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 แทน 
ทั้งน้ีทั้งน้ัน การขึ้นภูเขาไฟฟูจิ อาจไมสามารถขึ้นถึงชั้น 5 ได เน่ืองจากปจจัยดาน
สภาพอากาศ สงวนสิทธิ์ไมขึ้นภูเขาไฟและปรับรายการทองเที่ยว ตามความ
เหมาะสมแทน 

เท่ียง อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
จากน้ันสัมผัสวัฒนธรรมด้ังเดิมของชาวญี่ปุ�น น่ันก็คือ การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ�น 
(Sado)  (ใชเวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) โดยการชงชาตามแบบญี่ปุ�นน้ัน มี
ขั้นตอนมากมาย เร่ิมต้ังแตการชงชา การรับชา และการดื่มชา ทุกขั้นตอนน้ันลวนมี
พิธี รายละเอียดที่บรรจงและสวยงามเปนอยางมาก พิธีชงชาน้ี ไมใชแครับชมอยาง
เดียว ยังเปดโอกาสใหทานไดมีสวนรวมในพิธีการชงชาน้ีอีกดวย และจากน้ันให
ทานไดอิสระเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย จากน้ันเดินทางสู เมืองนาริตะ นํา
ทานชอปปم�งที ่อิออน มอลล (Aeon Narita Mall) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 
2.50 ชั่วโมง) มีหางสรรพสินคาท่ีนิยมในหมูนักทองเท่ียวชาวตางชาติ เน่ืองจาก
ตั้งอยูใกลกับสนามบินนานาชาตินาริตะ ภายในตกแตงในรูปแบบที่ทันสมัยสไตล
ญี่ปุ�น มีรานคาที่หลากหลายมากกวา 150 รานจําหนายสินคาแฟช่ัน   อาหารสด
ใหม และอุปกรณภายในบาน นอกจากน้ียังมีรานเส้ือผาแฟชั่นมากมาย เชน MUJI, 
100 yen shop, Sanrio store, Capcom games arcade และซุปเปอร
มารเกตขนาดใหญ เปนตน 
ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสู สนามบินนาริตะ 

คํ่า         อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
20.55 น.   ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอรเอเชีย เอ็กซ เที่ยวบินที ่XJ607 
**บรกิารอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง** 



 

 

วันที่หา  สนามบิน ดอนเมือง 
01.35 น.     เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 
 
อัตราคาบรกิาร 

วันเดินทาง ราคาผูใหญ พักเด่ียว อุณหภูมิ  
25-29 มกราคม 2563 22,888.- 7,900.- -3°C - 8°C  
26-30 มกราคม 2563 22,888.- 7,900.- -3°C - 8°C  
27-31 มกราคม 2563 22,888.- 7,900.- -3°C - 8°C  
28 มกราคม-01 กุมภาพันธ 2563 22,888.- 7,900.- -3°C - 8°C  
29 มกราคม-02 กุมภาพันธ 2563 22,888.- 7,900.- -3°C - 8°C  
30 มกราคม-03 กุมภาพันธ 2563 22,888.- 7,900.- -3°C - 8°C  
31 มกราคม-04 กุมภาพันธ 2563 22,888.- 7,900.- -3°C - 8°C  
01-05 กุมภาพันธ 2563 22,888.- 7,900.- -3°C - 8°C  

02-06 กุมภาพันธ 2563 22,888.- 7,900.- -2°C - 
10°C 

 

03-07 กุมภาพันธ 2563 22,888.- 7,900.- -2°C - 
10°C 

 

04-08 กุมภาพันธ 2563 22,888.- 7,900.- -2°C - 
10°C 

 

05-09 กุมภาพันธ 2563 22,888.- 7,900.- -2°C - 
10°C 

 

06-10 กุมภาพันธ 2563 25,888.- 7,900.- -2°C - 
10°C 

 

07-11 กุมภาพันธ 2563 25,888.- 7,900.- -2°C - 
10°C 

 

08-12 กุมภาพันธ 2563 22,888.- 7,900.- 4°C - 8°C  
09-13 กุมภาพันธ 2563 22,888.- 7,900.- 4°C - 8°C  
10-14 กุมภาพันธ 2563 22,888.- 7,900.- 4°C - 8°C  
11-15 กุมภาพันธ 2563 22,888.- 7,900.- 4°C - 8°C  



 

 

+สภาพอากาศเปนเพียงการพยากรณ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได ควรเช็คในใบนัดหมายอีกครั้ง+ 
** ปล. ไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเปนราคาพิเศษ / Infant เด็กอายุตํ่ากวา 2 ป ราคา 7,900  
บาท** 
ราคาน้ีไมรวมคาทิปไกดทานละ 1,500 บาท/ทริป** 
 

สําหรับลูกคาทานที่ไมเอาต๋ัวเครื่องบิน  หักคาตั๋วออก 6,000 บาท จากราคาทัวร 
 
 
 

12-16 กุมภาพันธ 2563 22,888.- 7,900.- 4°C - 8°C  
13-17 กุมภาพันธ 2563 22,888.- 7,900.- 4°C - 8°C  
14-18 กุมภาพันธ 2563 22,888.- 7,900.- 2°C - 10°C  
15-19 กุมภาพันธ 2563 22,888.- 7,900.- 2°C - 10°C  
16-20 กุมภาพันธ 2563 22,888.- 7,900.- 2°C - 10°C  
17-21 กุมภาพันธ 2563 22,888.- 7,900.- 2°C - 10°C  
18-22 กุมภาพันธ 2563 22,888.- 7,900.- 2°C - 10°C  
19-23 กุมภาพันธ 2563 22,888.- 7,900.- 6°C - 11°C  
20-24 กุมภาพันธ 2563 22,888.- 7,900.- 6°C - 11°C  
21-25 กุมภาพันธ 2563 22,888.- 7,900.- 6°C - 11°C  
22-26 กุมภาพันธ 2563 22,888.- 7,900.- 6°C - 11°C  
23-27 กุมภาพันธ 2563 22,888.- 7,900.- 6°C - 11°C  
24-28 กุมภาพันธ 2563 22,888.- 7,900.- 6°C - 11°C  
25-29 กุมภาพันธ 2563 22,888.- 7,900.- 6°C - 11°C  
26 กุมภาพันธ-01 มีนาคม 2563 22,888.- 7,900.- 6°C - 13°C  
27 กุมภาพันธ-02 มีนาคม 2563 22,888.- 7,900.- 6°C - 13°C  
28 กุมภาพันธ-03 มีนาคม 2563 22,888.- 7,900.- 6°C - 13°C  
29 กุมภาพันธ-04 มีนาคม 2563 22,888.- 7,900.- 6°C - 13°C  
01-05 มีนาคม 2563 19,888.- 7,900.- 6°C - 13°C  



 

 

*ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ รบกวนจองเปนสายการบินแอรเอเซียเทาน้ัน* 
** ท้ังน้ีหากสายการบินไฟลทอินเตอรเกิดเท่ียวบินลาชา ทางบริษัทจะรับผิดชอบชดเชย
คาเสียหายเฉพาะสายการบินภายในประเทศที่เปนสายการบินเครือเดียวกันกบัไฟลทอินเตอร 
และรบกวนแจงพนักงานขายลวงหนากอนทําการซื้อต๋ัวภายในประเทศทุกครั้ง  เพ่ือประโยชน
ของตัวทานเอง ** 
 
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ :  รายการทัวรสามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะ
อากาศ, การเมือง, สายการบิน เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา การบริการของรถบัสนํา
เท่ียวญี่ปุ�น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ�น สามารถใหบริการวันละ 10 ช่ัวโมง มิอาจเพิ่มเวลา
ได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาพ
การจราจรในวันเดินทางน้ันๆ เปนหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาทองเท่ียวตาม
สถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 
อัตราคาบรกิารรวม 

 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลบัตามรายการที่ระบุ รวมถึงคาภาษีสนามบิน และคาภาษีน้ํามัน 
 คารถโคชปรบัอากาศ 
 โรงแรมท่ีพักตามที่ระบ ุหรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง) 
 คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ
 คาอาหาร ตามรายการที่ระบ ุ
 คาเบี้ยประกันอุบัติเหตใุนการเดินทางทองเที่ยว วงประกันทานละ 1,000,000 บาท  

(เงื่อนไขตามกรรมธรรม) 
 ภาษมีลูคาเพ่ิม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จาย 3 % 

 
อัตราคาบรกิารน้ีไมรวม 

× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร 
เครื่องด่ืม คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่มิไดระบุในรายการ 

× คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ปุ�น กรณีประกาศใหกลับมายื่นรองขอวีซาอีกครั้ง 
(เน่ืองจากทางญี่ปุ�นไดประกาศยกเวนการยื่นวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทยสําหรับผูท่ี
ประสงคพํานักระยะสั้นในประเทศญีปุ่�นไมเกิน 15 วัน) 



 

 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ�นประกาศใหยืน่วีซาตามเดิม ผูเดินทางจะตองจายเพ่ิม 
2,000 บาท สําหรับการยื่นรองขอวีซา 

× คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเป�าสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกวาที่สายการบินน้ันๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน 

× คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไป
แลว 

× คามัคคุเทศกทองถิ่น และหัวหนาทัวรอํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 
× คาทิปมัคคุเทศก, คนขบัรถ, 1,500 บาท/ทาน/ทริป, คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึง

พอใจของทาน 
 
เดินทางขึ้นต่ํา 34 ทาน หากต่ํากวากําหนด กรุปจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทาน
ยินดีที่จะชําระคาบรกิารเพ่ิมเพื่อใหคณะเดินทางได ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดนิทาง
ตามประสงคใหทานตอไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไป
ในวันอ่ืนตอไป โดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบลวงหนา 
 
เงื่อนไขการจอง และ การชําระเงิน  : 

 มัดจําทานละ 15,000 บาท ภายหลังจากที่ทานสงเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคาทํา
การจองกอนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บคาทัวรเต็ม
จํานวน 

 สวนที่เหลือ ชําระกอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน 
 หากไมชําระมัดจําตามที่กําหนด ขออนุญาตตัดที่น่ังใหลูกคาทานอ่ืนที่รออยู 
 หากชําระไมครบตามจํานวน บริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม

มีเงื่อนไข 
 เม่ือทานชําระเงินไมวาจะท้ังหมดหรือบางสวน ทางบริษัทฯถือวาทานไดยอมรับ

เงื่อนไขและขอตกลงตางๆท่ีไดระบุไวทั้งหมดน้ีแลว 
 หากชําระเงินในแตละสวนแลว โปรดสงสําเนาการโอนเงิน พรอมระบุชื่อพนักงานขาย

มาทางอีเมล 



 

 

 สงรายชื่อสํารองที่น่ัง ผูเดินทางตองสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดย
เซ็นตชื่อพรอมยืนยันวาตองการเดินทางทองเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบาง, 
เบอรโทร // [หากไมสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให ทางบริษัทฯขอ
สงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-
นามสกุล และอ่ืนๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบินทั้งสิ้น 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตองมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกวา 6 เดือนขึ้นไป และ
เหลือหนากระดาษอยางตํ่า 2 หนาหากไมมั่นใจโปรดสอบถาม 
เงื่อนไขยกเลิกการจอง : 
 ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วัน ไดเงินคืนทั้งหมด 
 ยกเลิกกอนการเดินทาง 29-15 วัน ไดเงินคืน 70 เปอรเซ็นของคาทัวรทั้งหมด 
 ยกเลิกหลัง 14 วัน ไมไดคาทัวรคนื 
 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีตองการันตีมัดจํากบัสายการบิน หรือกรุปที่มีการ

การันตคีามัดจําท่ีพักโดยตรง หรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรอืตางประเทศและไม
อาจขอคืนเงินได รวมถึงเที่ยวบิน พิเศษเชน EXTRA FLIGHT และ CHARTER 
FLIGHT ขอสงวนสิทธิ์ ไมมีการคืนเงินทุกกรณี ท้ังมัดจํา หรือคาทัวรทั้งหมด เน่ืองจากคา
ตั๋วเปนการเหมาจายในเท่ียวบินน้ันๆ 

จากมาตรการยกเวนวซีาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศ
ญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวยวตัถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะตองยื่น
เอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุ�น* ดังตอไปน้ี 

1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญีปุ่�น (ทางบริษัทฯจัดการให) 
2. สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรบัผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นในระหวางที่พํานักในประเทศ

ญี่ปุ�นได (เชน เงินสด บัตรเครดติ เปนตน) 
3. ชื่อ ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น (ทางบริษัทจัดการให) 
4. กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น (ทางบรษิัทฯ จัดการให) 

คุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุ�น (สําหรับกรณีการเขาประเทศญี่ปุ�นดวยมาตรการยกเวนวีซา) 
1. หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู ไมตํ่ากวา 6 เดือน 



 

 

2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระทําในประเทศญี่ปุ�นจะตองไมเปนสิ่งที่ขัดตอกฎหมายและเขาขาย
คุณสมบตัิการพํานักระยะสั้น 

3. ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน 
4. เปนผูที่ไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ปุ�น มิไดอยูในระยะเวลาของการถูก

ปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ 
 

หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพื่อความถูกตองและความ
เขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีที่มีผูรวม

คณะไมถึง 30 ทาน 
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรบัขึ้น

กอนวันเดินทาง 
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจาก

สาเหตุตางๆ 
4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิก

บิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิด
กฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาท
ของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง 

6. เม่ือทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวา
ทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด 

7. รายการนี้เปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยนืยันจากบรษิัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมท่ีพักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม 

8. การจัดการเร่ืองหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกบักรุปที่เขาพัก  โดยมี
หองพักสําหรับผูสูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของ
ผูท่ีพัก ทั้งน้ีขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรบัประกันได 

9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ 
อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะน้ันบรษิัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได 

10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากบัเทาน้ัน 



 

 

11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับ
ตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไม
วาจะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อัน
เน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสาร
เดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ 

12. กรณีตองการพักแบบ 3 ทาน ตอหองหรือหองแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple 
ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดหองใหเปนแบบ แยก 2 หอง คือ 1 หองพักคู และ 1 
หองพักเด่ียว โดยไมคาใชจายเพ่ิม 

13. สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกบัวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ�น หรือ วันเสารอาทิตย รถ
อาจจะติด อาจทําใหเวลาในการทองเที่ยวและ ชอปปم�งแตละสถานที่นอยลง  โดยเปนดุลย
พินิจของมัคคุเทศก และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซ่ึงอาจจะขอความรวมมือจากผูเดินทาง
ในบางคร้ังที่ตองเรงรีบ เพ่ือใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม 

14. บริการน้ําด่ืมทานวันละ 1ขวด ตอคนตอวันเร่ิมในวันที ่2 ของการเดินทาง ถึงวันที่ 3 ของ
การเดินทาง รวมจํานวน 2 ขวด 

15. การบริการของรถบัสนําเที่ยวญี่ปุ�น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ�น สามารถใหบริการวันละ 
10 ชั่วโมง ในวันน้ันๆ มิอาจเพิ่มเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตาม
ความเหมาะสม ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆเปนหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์
ในการปรับเปลี่ยนเวลาทองเท่ียวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

 

ใบจองทัวร  / BOOKING FORM 
รายการทัวร.................................................................................. วันเดินทาง

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

ชื่อผูติดตอ (ผูจอง) .................................................................. โทร...................................................... 

จํานวนผูเดินทางทั้งหมด.................คน   (ผูใหญ................ทาน / เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป..............

ทาน) 



 

 

จํานวนหองพักทีใ่ชทั้งหมด.............หอง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / 

TRIPLE.............) 

 
รายช่ือผูเดินทาง (กรุณากรอกชื่อไทยและอังกฤษอยางถูกตองตามหนังสือเดินทาง เรียงตาม
หองพัก) 

 
หมายเหตุ กรุณาแจงความประสงคอ่ืนตามท่ีทานตองการ อาทิเชน 
อาหาร   ไมทานเน้ือวัว  ไมทานเน้ือหมู  ไมทานสัตวปก  ทานมังสา

วิรัต 

รายละเอียดอ่ืนๆ .................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................... 

ลําดั
บ ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ) วันเกิด (ว/ด/ป) 

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    



 

 

ขาพเจารับทราบเงื่อนไขในรายการทัวรเรียบรอยแลว 
 

ลงชื่อ.............................................................ผูจอง 
 

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


