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HAPPY FUKUSHIMA 



 

 
 

 

สนุกกับการเล่นสกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น พร้อมชมวิวภูเขาไฟฟูจิ เป็นฉากหลัง 

สัมผัสความยิ่งใหญ่ อลังการ ปราสาทนกกระเรียน หรือ ปราสาทสึรุงะ 

ชม ทะเลสาบทะเลสาบอินะวะชิโระ ทะเลสาบกระจกแห่งสวรรค์ 

อัศจรรย์ความงดงามของธรรมชาติ ณ หน้าผาโทโนะ เฮทสึริ 

ชมกระท่อมหิมะ ณ เทศกาลคามาคุระ เมืองยูนิชิงาวะ  

เยือนหมู่บ้านโบราณ สมัยเอโดะ หมู่บ้านโออุจิ จุคุ 

ช้อปปิ้งจุใจ นาริตะ อิออนมอลล์  

มีน ้าดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด 

อาบน ้าแร่ธรรมชาติ FREE WIFI ON BUS 

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พักเดี่ยว หมายเหตุ 

25-29 มกราคม 2563 22,876.- 7,900.-  

26-30 มกราคม 2563 22,876.- 7,900.-  

27-31 มกราคม 2563 22,876.- 7,900.-  

28 มกราคม-01 กุมภาพันธ์ 2563 22,876.- 7,900.-  

29 มกราคม-02 กุมภาพันธ์ 2563 22,876.- 7,900.-  

30 มกราคม-03 กุมภาพันธ์ 2563 22,876.- 7,900.-  

31 มกราคม-04 กุมภาพันธ์ 2563 22,876.- 7,900.-  

01-05 กุมภาพันธ์ 2563 22,876.- 7,900.-  

02-06 กุมภาพันธ์ 2563 22,876.- 7,900.-  

03-07 กุมภาพันธ์ 2563 22,876.- 7,900.-  

04-08 กุมภาพันธ์ 2563 22,876.- 7,900.-  

05-09 กุมภาพันธ์ 2563 22,876.- 7,900.-  

06-10 กุมภาพันธ์ 2563 25,876.- 7,900.-  

07-11 กุมภาพันธ์ 2563 25,876.- 7,900.-  

08-12 กุมภาพันธ์ 2563 22,876.- 7,900.-  

09-13 กุมภาพันธ์ 2563 22,876.- 7,900.-  

10-14 กุมภาพันธ์ 2563 22,876.- 7,900.-  



 

 
 

 

วันแรก สนามบินดอนเมือง - สนามบินนาริตะ  

07.30 น. พร้อมกันที ่สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ สายการบิน AIR 

ASIA X เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน  

สายการบิน AIR ASIA X ใช้เครื่อง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ที่นั่ง จัดที่นั่งแบบ 3-3-3  (น้ าหนัก

กระเป๋า 20 กก./ท่าน หากต้องการซื้อน้ าหนักเพ่ิม ต้องเสียค่าใช้จ่าย) 

10.45 น. เหิรฟ้าสู่ เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ XJ606  บริการอาหารร้อนบนเครื่อง 
 

11-15 กุมภาพันธ์ 2563 22,876.- 7,900.-  

12-16 กุมภาพันธ์ 2563 22,876.- 7,900.-  

13-17 กุมภาพันธ์ 2563 22,876.- 7,900.-  

14-18 กุมภาพันธ์ 2563 22,876.- 7,900.-  

15-19 กุมภาพันธ์ 2563 22,876.- 7,900.-  

16-20 กุมภาพันธ์ 2563 22,876.- 7,900.-  

17-21 กุมภาพันธ์ 2563 22,876.- 7,900.-  

18-22 กุมภาพันธ์ 2563 22,876.- 7,900.-  

19-23 กุมภาพันธ์ 2563 22,876.- 7,900.-  

20-24 กุมภาพันธ์ 2563 22,876.- 7,900.-  

21-25 กุมภาพันธ์ 2563 22,876.- 7,900.-  

22-26 กุมภาพันธ์ 2563 22,876.- 7,900.-  

23-27 กุมภาพันธ์ 2563 22,876.- 7,900.-  

24-28 กุมภาพันธ์ 2563 22,876.- 7,900.-  

25-29 กุมภาพันธ์ 2563 22,876.- 7,900.-  

26 กุมภาพันธ์-01 มีนาคม 2563 22,876.- 7,900.-  

27 กุมภาพันธ์-02 มีนาคม 2563 22,876.- 7,900.-  

28 กุมภาพันธ์-03 มีนาคม 2563 22,876.- 7,900.-  

29 กุมภาพันธ์-04 มีนาคม 2563 22,876.- 7,900.-  

01-05 มีนาคม 2563 18,876.- 7,900.-  

จอยแลนด์ หักค่าตั๋ว 7,000 บาท      ***ไม่มีราคาเด็ก INFANT 7,000 บาท*** 



 

 
 

 
19.40 น.   ถึง เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรแล้วน าท่านเดินทางสู่ที่พัก (เวลาที่ญี่ปุ่น เร็วกว่า

เมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพ่ือความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***ส้าคัญมาก!! 
ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้น้าอาหารสด จ้าพวก เนื อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับ
และจับ*** 

ค่้า         อิสระรับประทานอาหารค่้าตามอัธยาศัย  
ที่พัก   ASIA HOTEL NARITA หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน 

 

วันที่สอง สนามบินนาริตะ - เมืองฟุคุชิมะ - หน้าผาโทโนะเฮทสึริ – สถานีรถไฟยูโนคามิ ออนเซน - หมู่บ้านโออุจิ จูคุ 

– แช่น ้าแร่ออนเซน                                                ( B / L / - ) 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (1) 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองฟุคุชิมะ (Fukushima) เมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศญี่ปุ่น ตั้งอยู่ที่
ภูมิภาคโทโฮคุ แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติอันสวยงามมากมาย ไม่ว่าจะเป็นภูเขา ทะเลสาบ สถานที่ชมซากุระ 
และใบไม้เปลี่ยนสี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)  

เที่ยง บริการรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2)  
เดินทางสู่ โทโนะเฮทสึริ (Tonohetsuri) หรือ หน้าผาล้าน
ปี เป็นความสวยงามที่ธรรมชาติสร้างขึ้น โดยหน้าผาริมแม่น้ า
โอคาวะนี้ ถูกกัดเซาะโดยน้ าที่ไหลผ่าน กว่าจะสึกกร่อนเป็น
เวลานานเป็นล้านปี จนกลายมาเป็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม ชื่อ 
โทโนะเฮทสึริ เป็นภาษาถิ่นของไอสึ แปลว่า หน้าผา และ
ด้วยรูปร่างหน้าตาของหน้าผาชันๆ ที่ดูคล้ายกับเจดีย์ จึงเป็น
ที่มาของชื่อโทโนะเฮทสึริ หรือ หน้าผารูปเจดีย์ เดินทางสู่ 
เมืองยูโนะคามิ ออนเซน เป็นเมืองตากอากาศออนเซนเล็กๆ 
ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดฟูกุชิมะ ที่เดินทางได้ค่อนข้างสะดวก
เพราะอยู่ติดกับ สถานีรถไฟยูโนคามิ ออนเซน Yunokami 
Onsen Station (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 นาที) โดย
เป็นสถานีรถไฟเพียงแห่งเดียวของญี่ปุ่นที่มีอาคารสถานีท า
จากหลังคาแบบญี่ปุ่นโบราณ !!!ไฮไลท์ อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับการแช่เท้าผ่อนคลายตามอัธยาศัย ณ จุด
ออนเซนเท้าที่สถานีแห่งนี้ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโออุจิ จูคุ (Ouchi Juku) (ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 15 นาที)  บ้านโบราณที่อดีตเคยเป็นเมืองส าคัญในยุคเอโดะถูกสร้างเมื่อหลายร้อยปีก่อน เป็นบ้าน 



 

 
 

 
ชาวนาญี่ปุ่นโบราณที่มุงหลังคาทรงหญ้าคาหนาๆ เรียงรายกันสองฝั่งกินระยะทางประมาณ 500 เมตร โดยรวม
มีบ้านโบราณประมาณ 40 – 50 หลัง ในอดีตสมัยเอโดะ การคมนาคมยังไม่สะดวกสบาย หมู่บ้านแห่งนี้เป็น
เสมือนแหล่งที่พัก ตั้งขนาบข้างถนนหลักที่มีชื่อว่าถนนชิโมสึเคะ ถนนเส้นนี้เคยเป็นเส้นทางหลักในการคมนาคม
และการค้า เมือ่ พ.ศ.2524 หมู่บ้านโออุจิจูคุได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเขตอนุรักษ์สิ่งปลูกสร้างอันทรงคุณค่าของ
ชาติ ซึ่งในปัจจุบันหมู่บ้านโบราณหลายหลังในโออุจิ จูคุได้รับการบูรณะใหม่ จนกลายเป็นร้านขายของที่ระลึก 
ร้านค้าขายสินค้าพ้ืนเมือง ร้านอาหารและที่พักแบบญี่ปุ่นเพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยว ปัจจุบันมีนักท่องมาเยี่ยมชม
หมู่บ้านนี้กว่า 1.2 ล้านคนต่อปี  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) 

ค่้า         อิสระรับประทานอาหารค่้าตามอัธยาศัย 
ทีพ่ัก  MUKAITAKI RYOKAN FUKUSHIMA หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน   

จากนั้นให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการ แช่น้ าแร่ออนเซ็นธรรมชาติ เชื่อว่าถ้าได้แช่น้ าแร่แล้ว จะท าให้ผิวพรรณ
สวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น 
 

วันที่สาม  เมืองฟุคุชิมะ – ทะเลสาบอินะวะชิโระ – ปราสาทสึรุงะ – เมืองนิกโก้ - ชมกระท่อมหิมะ ณ เทศกาลคามาคุ

ระ ณ เมืองยุนิชิงาวะ – เมืองสึคุบะ            ( B / L / - ) 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3) 
 น าท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบอินะวะชิโระ (Inawashiro Lake) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เป็น
ทะเลสาบใหญ่เป็นอันดับ 4 ของประเทศญี่ปุ่น  เกิดขึ้นจากการระเบิดของภูเขาไฟ มีแร่ธาตุกรดเจือปนอยู่ จึงไม่
มีสิ่งชิวิตใดๆ อาศัยอยู่ใต้น้ าได้ น้ าในทะเลสาบแห่งนี้จึงมีความใสจนได้รับฉายาว่า ทะเลสาบแห่งกระจกสวรรค์ 
หรือ เทนเคียวโค (Tenkyoko) ในช่วงเดือน
พฤศจิกายนถึงเดือนเมษายน จะมีบรรดาฝูง
หงส์อพยพมาอาศัยกันอยูมากมาย จากนั้นน า
ท่านเดินทางสู่ เมืองไอสุ (Aizu) เป็นเมืองที่
เต็มไปด้วยวัฒนธรรมซามูไร ไม่ว่าจะเป็น
ปราสาทหรือตัวเมืองที่ยังคงสัมผัสได้ถึงกลิ่น
อายของยุคสมัยโบราณ นอกจากนี้ไอสุยังมี
มนต์เสน่ห์เรื่องของออนเซ็น อีกด้วยน าท่านสู่ 
ปราสาทสึรุงะ (Tsuruga Castle) หรือ ปราสาทนกกระเรียน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที) เป็นเพียง
แห่งเดียวที่ยังคงเอกลักษณ์ดั้งเดิมของญี่ปุ่นไว้ ปราสาทหลังคาสีเเดงอันเป็นสัญลักษณ์แห่งเมืองไอสุวาคามัทซึ 
ตั้งอยู่ไม่ไกลจากสถานีรถไฟไอสุวาคามัทซึ เดิมมีชื่อว่า ปราสาทคุโระคะวะ Kurokawa Castle สร้างขึ้นในปี 
ค.ศ.1384 โดยตระกูลอะชินะ แต่เกิดแผ่นดินไหวในปี ค.ศ. 1611 ท าให้ปราสาทเสียหายหนักและได้มีการ 



 

 
 

 
บูรณะและปรับจากปราสาท 7 ชั้น เหลือเพียง 5 ชั้นเท่านั้น HILIGHT!!! ปราสาทแห่งนี้ ถือเป็นอนุสรณ์สถานที่
ยังทิ้งร่องรอยของเหล่านักรบซามูไรกลุ่มสุดท้ายในญี่ปุ่น ที่ได้เลือกปลิดชีพตัวเองลง ณ สถานที่นี้ 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)  
จากนั้นเดินทางสู่ เมืองนิกโก้ (Nikko) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.10 ชั่วโมง) มีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องความ
สวยงามของวัดและศาลเจ้าต่างๆที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจาก UNESCO จากนั้นน าท่านสู่ เทศกาล
คามาคุระ ณ เมืองยุนิชิงาวะ เข้าชม กระท่อมหิมะ หรือ บ้านหิมะ ส าหรับภาษาญี่ปุ่นเรียกกันว่า คามาคุระ 
ถูกสร้างขึ้นเพ่ือให้กลายเป็นสถานที่ถ่ายรูป โดยที่เมืองนี้จะพิเศษกว่าตรงที่อ่ืนๆ คือ นอกเหนือจากได้ชม
กระทิ่ชอมหิมะแล้วนั้น ยังถือเป็นเป็นประเพณีฤดูหนาวของชาวยุนิชิงาวะ ที่มีระยะเวลาการจัดงานตั้งแต่ช่วง
ปลายเดือนมกราคมถึงต้นเดือนมีนาคมของทุกปี (ปีนี จัดขึ นตั งแต่วันที่ 26 มกราคม – 03 มีนาคม 2019) 
โดยจะมีเหล่าตุ๊กตาหิมะที่ถูกท าขึ้นจากไอเดียและฝีมือตั้งแต่ของเด็กไปจนถึงผู้สูงอายุมาท าการต้อนรับ
นักท่องเที่ยว โดยในระหว่างวันสามารถเพลิดเพลินไปกับรถเลื่อน ส่วนในตอนกลางคืนจะมีการจุดเทียนมินิคา
มากุระเรียงรายตามพ้ืนที่ริมน้ า ซึ่งแสงไฟที่สว่างทั่ววิวทิวทัศน์ที่ปกคลุมด้วยหิมะท าให้เกิดการแพร่ขยายของ
ภาพทิวทัศน์ราวกับอยู่ในความฝันเลยทีเดียว จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองสึคุบะ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 
ชั่วโมง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค่้า         อิสระรับประทานอาหารค่้าตามอัธยาศัย   
ที่พัก OKURA FRONTIER HOTEL TSUKUBA EPOCHAL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน   



 

 
 

 

วันที่สี่ เมืองสึคุบะ – เมืองยามานาชิ - อิสระลานสกี ณ ฟูจิเท็นสกี รีสอร์ท - พิธีชงชาญี่ปุ่น – เมืองนาริตะ – ช้อป

ปิ้งอิออน มอลล์ - สนามบินนาริตะ   

 เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)  
 เดินทางสู่ เมืองยามานาชิ น าท่านสัมผัสประสบการณ์ความสนุกสนานที่ ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท (Fujiten Ski)  
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) ลานสกีและที่พักที่ตั้งอยู่บริเวณภูเขาไฟฟูจิ ท่านจะได้สัมผัสกับหิมะ อิสระ
ให้ท่านเพลิดเพลินกับการลื่นไถลด้วยสกี เลือกสนุกกับสโนว์บอร์ด หรือตื่นเต้นไปกับการนั่งรถเลื่อนหิมะ ณ 
ลานสกีแห่งนี้ ท่านสามารถดื่มด่ ากับทัศนียภาพที่ถูกปกคลุมด้วยหิมะที่ดูแล้วสะอาดตาอย่างยิ่ง และในวันที่
ท้องฟ้าแจ่มใส ท่านจะพบกับวิว ภูเขาไฟฟูจิ (Mount Fuji) สัญลักษณ์หนึ่งของประเทศญี่ปุ่น ที่มีชื่อเสียงเป็น
ที่รู้จักไปทั่วโลกในเรื่องความสวยงามที่ธรรมชาติได้มอบมาให้อย่างลงตัว และยังถือว่าเป็นจุดมุ่งหมายของ
นักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเยือนญี่ปุ่นตลอดทุกฤดูกาล  (ราคาทัวร์ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์และชุดส้าหรับเล่น
กิจกรรมต่างๆ) 

 
**หมายเหตุ: ในช่วงต้นฤดูกาลหากสภาพอากาศไม่เอื ออ้านวยในการเล่นสกี เช่น หิมะยังไม่หนาพอที่จะ
เล่นสกีได้นั น ปรับโปรแกรมเป็นขึ นภูเขาไฟฟูจิชั น 5 แทน ทั งนี ทั งนั น การขึ นภูเขาไฟฟูจิ อาจไม่สามารถ
ขึ นถึงชั น 5 ได้ เนื่องจากปัจจัยด้านสภาพอากาศ สงวนสิทธิ์ไม่ขึ นภูเขาไฟและปรับรายการท่องเที่ยว ตาม
ความเหมาะสมแทน 

เที่ยง อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย  
 
 



 

 
 

 
จากนั้นสัมผัสวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวญี่ปุ่น นั่นก็คือ การ
เรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น (Sado)  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 
นาที) โดยการชงชาตามแบบญี่ปุ่นนั้น มีขั้นตอนมากมาย เริ่ม
ตั้งแต่การชงชา การรับชา และการดื่มชา ทุกขั้นตอนนั้นล้วนมี
พิธี รายละเอียดที่บรรจงและสวยงามเป็นอย่างมาก พิธีชงชานี้ 
ไม่ใช่แค่รับชมอย่างเดียว ยังเปิดโอกาสให้ท่านได้มีส่วนร่วมใน
พิธีการชงชานี้อีกด้วย และจากนั้นให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อ
ของที่ระลึกตามอัธยาศัย จากนั้นเดินทางสู่ เมืองนาริตะ น าท่านช้อปปิ้งที่ อิออน มอลล์ (Aeon Narita Mall) 
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.50 ชั่วโมง) มีห้างสรรพสินค้าที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เนื่องจากตั้งอยู่
ใกล้กับสนามบินนานาชาตินาริตะ ภายในตกแต่งในรูปแบบที่ทันสมัยสไตล์ญี่ปุ่น มีร้านค้าท่ีหลากหลายมากกว่า 
150 ร้านจ าหน่ายสินค้าแฟชั่น   อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบ้าน นอกจากนี้ยังมีร้านเสื้อผ้าแฟชั่น
มากมาย เช่น MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, Capcom games arcade และซุปเปอร์มาร์เกตขนาด
ใหญ่ เป็นต้น  
ได้เวลาอันสมควรน้าท่านเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ 

ค่้า         อิสระรับประทานอาหารค่้าตามอัธยาศัย  
20.55 น.   ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เอ็กซ ์เที่ยวบินที ่XJ607 บริการอาหารร้อนบนเครื่อง 
 

วันที่ห้า  สนามบิน ดอนเมือง 

01.35 น.     เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

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

 

 
**โปรแกรมสามารถสลับปรับเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า** 

 

 



 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทางบริษัทเริ่มต้นและจบการบริการที่สนามบินดอนเมืองเท่านั น  
กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ และจะท้าการส้ารองตั๋วเครื่องบินหรือยานพาหนะอ่ืนๆ 

เพื่อใช้เดินทางมาและกลับจากสนามบินดอนเมืองนั น ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี ที่เกิดขึ น เนื่องจากเป็น
ค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท  

ฉะนั นท่านควรจะให้กรุ๊ป Final 100% ก่อนที่จะส้ารองตั๋วเครื่องบิน หรือยานพาหนะอ่ืนๆ 
 

เงื่อนไขห้องพัก :  
1. โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์ยังไม่คอนเฟิร์ม 100% ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยทางบริษัททัวร์จะแจ้งให้ทราบพร้อมกับ
ใบนัดหมายเตรียมตัว ประมาณ 1-3 วัน ก่อนการเดินทาง โดยจะจัดโรงแรมให้อยู่ในระดับเดียวกัน 
2. โรงแรมในประเทศญี่ปุ่น ห้องพักจะมีขนาดค่อนข้างเล็กและบางโรงแรมจะไม่มีบริการห้องพักแบบ 3 ท่าน (TRIPLE) ดังนั้น
ทางบริษัททัวร์จะจัดห้องพักให้ท่านแยกเป็น 2 ห้องพักแทน คือ 1 ห้องนอนคู่ (พัก 2 ท่าน) และ 1 ห้องพักเดี่ยว (พัก 1 ท่าน) 
3. บางโรงแรมในประเทศญี่ปุ่น ไม่มีบริการห้องพักแบบเตียงคู่ (TWIN) หรือกรณีท่ีห้องพักแบบเตียงคู่โรงแรมนั้นเต็ม (TWIN) 
ทางบริษัททัวร์จะจัดห้องพักแบบ 1 เตียงใหญ่ (DOUBLE) ให้ท่านแทน 
4. กรณีโรงแรมที่เข้าพักในประเทศญี่ปุ่น ไม่มีบริการออนเซ็นภายในโรงแรม ทางบริษัททัวร์จะน าคณะเข้าใช้บริการออนเซ็นที่อยู่
บริเวณใกล้เคียงแทน (เฉพาะรายการทัวร์ที่ระบุโปรแกรมอาบน้้าแร่ธรรมชาติเท่านั้น) 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ราคาทัวร์รวม 

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามรายการ   2.   ค่าอาหารทุกม้ือ ตามท่ีระบุในรายการ 
3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ   4.   ค่าท่ีพักห้องละ 2-3 ท่าน ตามรายการ 
5. ค่ารถรับ-ส่ง และน าเที่ยวตามรายการ   6.   ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี 
7. ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระไป-กลับ ท่านละ 20 กก.   
8. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 

ราคาทัวร์ไม่รวม  
1.   ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน / ใบก ากับภาษี) 
2.   ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง อาหารและเครื่องดื่มท่ีสั่งเพิ่ม 
3. ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินก าหนด (ปกติ ขาไป 20 กก. / ขากลับ 20 ก.ก.) 
4. ค่าท าวีซ่าส าหรับหนังสือเดินทางต่างชาติ (ไม่ใช่หนังสือเดินทางไทย) 
5. ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่นท่านละ 1,900 บาท ต่อทริป (ช้าระที่สนามบินดอนเมือง ในวันเช็คอิน) 
6. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ตามความพึงพอใจ 

 

การเดินทางในแต่ละครั งจะต้องมีผู้โดยสารอย่างน้อยจ้านวน 30 ท่านขึ นไป หากผู้โดยสารไม่ครบจ้านวนดังกล่าว บริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์กรุณาช้าระมัดจ้า ท่านละ 15,000 บาท  หรือท่านละ 
20,000 (กรณีเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์) กรุณาช้าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ภายใน 30 วันก่อนการเดินทาง (นับรวม
วันเสาร์-อาทิตย์) 

หากผู้โดยสารถูกปฎิเสธการออกนอกประเทศไทยหรือเข้าประเทศญี่ปุ่น 
จากเจ้าหน้าที่แรงงานไทยหรือเจ้าหน้าที่ตรวจคนออกนอกประเทศไทยและเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองที่ประเทศญี่ปุ่นทางผู้จัด
และทางสายการบินจะไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกกรณีผู้โดยสารอาจจะต้องรับผิดชอบค่าปรับที่ประเทศญี่ปุ่น
เรียกเก็บผู้โดยสารต้องรอกลับประเทศไทยในเที่ยวบินถัดไปที่มีท่ีนั่งว่างหรือตามวันเดินทางของตั๋วเครื่องบินทั้งนี้แล้วแต่ทาง
เจ้าหน้าที่ตรวจคนและสายการบิน ทางผู้จัดไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ 

* ตั๋วสายการบินไม่สามารถระบุที่นั่ง ใช้วิธี RANDOM คือการสุ่มเลือกที่นั่งโดยระบบสายการบิน * 
การจัดที่นั่งบนเครื่องบิน เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ก าหนด ทางผู้จัดไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้แต่จะท าการ Request ให้
ได้เท่านั้น งดการคืนบัตรโดยสารและหากยกเลิกการเดินทาง ทางสายการบินไม่มีระบบคืนเงินบางส่วน 



 

 
 

 
เงื่อนไขการเปลี่ยนวันเดินทางหรือเปลี่ยนชื่อผู้เดินทาง 
1. กรณีวันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือช่วงเทศกาล ผู้จองทัวร์ต้องแจ้งเปลี่ยนวันเดินทางหรือเปลี่ยนชื่อผู้เดินทาง ไม่
น้อยกว่า 45 วัน ก่อนการเดินทาง (นับรวมเสาร์-อาทิตย)์ สามารถเปลี่ยนได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น หากแจ้งหลังจากนี ้ผู้เดินทางควร
หาผู้เดินทางท่านใหม่มาแทนผู้ที่ไม่สามารถเดินทางได้ 
2. กรณีวันเดินทางไม่ตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือช่วงเทศกาล ผู้จองทัวร์ต้องแจ้งเปลี่ยนวันเดินทางหรือเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางไม่
น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดิน (นับรวมเสาร์-อาทิตย์) สามารถเปลี่ยนได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น หากแจ้งหลังจากนี้ ผู้เดินทางควรหา
ผู้เดินทางท่านใหม่มาแทนผู้ที่ไม่สามารถเดินทางได้ 
3. กรณีจองทัวร์ภายใน 15 วันก่อนออกเดินทาง (นับรวมเสาร์-อาทิตย์) ผู้จองทัวร์ไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางหรือเปลี่ยนชื่อผู้
เดินทางได้ทุกกรณ ี
4. กรณีแจ้งเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางหลังจากออกตั๋วโดยสารเรียบร้อยแล้ว ผู้เดินทางจะต้องช าระค่าตั๋วโดยสารเพ่ิมด้วยตนเองจากค่า
ทัวร์ที่ช าระมาแล้ว ณ วันที่ต้องการเปลี่ยนชื่อผู้เดินทาง ตามข้อก าหนดของทางบริษัทและสายการบิน  
5. ในกรณีที่กรุ๊ปปิดไปแล้วหรือกรุ๊ปเต็มไปแล้ว จะไม่สามารถยกเลิก หรือ เลื่อนการเดินทางได้ทุกกรณ ี
 
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อใน
เอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือแจ้งยกเลิกการจองกับ
ทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ 
2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้อง
แฟกซ์ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือท าเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบ
หนังสือมอบอ านาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่
ต้องการให้น าเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้ 

2.1 แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง ไม่น้อยกว่า 45 วัน (นับรวมวันเสาร์-อาทิตย์) คืนเงินค่าบริการ 100% ของ
ค่าบริการที่ช้าระมาแล้ว  
2.2 แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทางภายใน  31-44 วัน (นับรวมวันเสาร์-อาทิตย์) ยึดเงินค่ามัดจ้าทั งหมดของค่าบริการ
ที่ช้าระมาแล้ว 
2.3 แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทางภายใน 30 วัน (นับรวมวันเสาร์-อาทิตย์) ยึดเงินค่าบริการ 100% ของค่าบริการที่
ช้าระมาแล้ว  
เนื่องจากบริษัทต้องด าเนินการจัดเตรียมน าเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวล่วงหน้า เช่น การส ารองที่นั่งตั๋วเครื่องบินโดยสาร 
การจองโรงแรมที่พัก ยานพานหะส าหรับเดินทาง ร้านอาหาร เป็นต้น 
 



 

 
 

 
3. การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจ าหรือเป็นเที่ยวบินเช่าเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน จะไม่มีการ
คืนเงินมัดจ าหรือค่าบริการทั้งหมด   
4. การติดต่อประสานงานกับทางบริษัท เช่น แฟกซ์ อีเมล หรือจดหมาย ต้องท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท ดังนี้  

วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 09.00 น. – 17.30 น.  
วันเสาร์ เวลา 09.00 น. – 16.00 น.  
หรือสามารถติดต่อประสานงานผ่านแอพพลิเคชั่นอ่ืนๆตามช่องทางของบริษัทได้ 

5.ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาทัวร์ หรือยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยว จองเดินทางน้อยกว่า 30 ท่าน  
6.ในกรณีที่กรุ๊ปปิดไปแล้วหรือกรุ๊ปเต็มไปแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกได้ทุกกรณ ี

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
ข้อแนะน้าก่อนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะน าติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกัน
ทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่าง
สะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่ก าหนดจะต้องใส่
กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น  
2. สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬา  ฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น  
3. ประเทศญี่ปุ่น มีกฎหมายห้ามน าผลิตภัณฑ์ที่ท ามาจากพืช และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้สด  ไข่ เนื้อสัตว์    
ไส้กรอก ฯ เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่านี้ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสียค่าปรับในอัตราที่สูงมาก 
 

ข้อควรทราบ 
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ านักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 

15 วันไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง
เพ่ือยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น* ดังต่อไปนี้ 

- ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น ทางทัวร์จัดเตรียมให้ 
- สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่นได้  

(เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น) 
- ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่น  

(เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอ่ืนๆ) ทางทัวร์จัดเตรียมให้ 

- ก าหนดการเดินทางระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่น ทางทัวร์จัดเตรียมให้ 



 

 
 

 
หมายเหตุ 
1. ทัวร์นี้ส าหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยวเท่านั้น 
2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือไมใ่ช้บริการตามท่ีระบุไว้ในรายการทัวร์ ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด 
หรอืถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน 
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 30 ท่าน โดยจะแจ้งให้กับ 
นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 15 วันก่อน 
การเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพ่ิมจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วม 
เดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทก าหนดเพ่ือให้คณะเดินทางได้  ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป 
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค าน าหน้าชื่อ เลขที่หนังสือ 
เดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทาง 
บริษัทพร้อมการช าระเงินมัดจ า 
5.ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์  
6.ภูมิอากาศและเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะค านึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วน
ใหญ่เป็นส าคัญ 
7.ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพ่ิมข้ึนของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจาก 
ความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือ 
เสียหายของสัมภาระ ความล่าช้าของสายการบิน เปลี่ยนแปลงตารางบิน การบริการของสายการบิน และเหตุสุดวิสัยอ่ืน เป็น 
ต้น 
7. อัตราค่าบริการนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวน 
สิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่า 
ภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ 
 
 
 
 
 

โปรดอ่านทุกข้อในรายการทัวร์โดยละเอียด หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามก่อนท้าการจองทุกครั ง 


