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 TOKYO FUJI FUKUSHIMA 5D3N 
ก ำหนดกำรเดนิทำงมกรำคม - มนีำคม 2563 

 

 
โดยสำยกำรบนิ  AIR ASIA X (XJ) 

ไฮไลท ์ชมกระทอ่มหมิะ ณ เทศกำลคำมำครุะ เมอืงยูนชิงิำวะ  

เยอืนหมูบ่ำ้นโบรำณ สมยัเอโดะ หมูบ่ำ้นโออุจ ิจุค ุ

อศัจรรยค์วำมงดงำมของธรรมชำต ิณ หนำ้ผำโทโนะ เฮทสรึ ิ

ฟร ีแชอ่อนเซนเทำ้ หนำ้สถำนรีถไฟ ยูโนะคำม ิออนเซน 

สมัผสัควำมยิง่ใหญ ่ปรำสำทนกกระเรยีน หรอื ปรำสำทสรึงุะ 

 ชม ทะเลสำบทะเลสำบอนิะวะชโิระ ทะเลสำบกระจกแหง่สวรรค ์

เลน่สก ีณ ลำนสกฟีจูเิท็น พรอ้มชมววิภเูขำไฟฟจู ิเป็นฉำกหลงั 

ชอ้ปป้ิงจุใจ นำรติะ ออิอนมอลล ์ 

บฟุเฟ่ตข์ำป ูอำบน ำ้แรธ่รรมชำต ิFREE WIFI ON BUS 

มนี ำ้ด ืม่บรกิำรบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

วนัเดนิทำง รำคำผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว อณุหภมู ิ  

25-29 มกรำคม 2563 22,888.- 7,900.- 
-3°C - 8°C  

26-30 มกรำคม 2563 
22,888.- 

7,900.- 
-3°C - 8°C 

 

27-31 มกรำคม 2563 
22,888.- 

7,900.- 
-3°C - 8°C 

 

28 มกรำคม-01 กมุภำพนัธ ์2563 
22,888.- 

7,900.- 
-3°C - 8°C 

 

29 มกรำคม-02 กมุภำพนัธ ์2563 
22,888.- 

7,900.- 
-3°C - 8°C 
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30 มกรำคม-03 กมุภำพนัธ ์2563 
22,888.- 

7,900.- 
-3°C - 8°C 

 

31 มกรำคม-04 กมุภำพนัธ ์2563 
22,888.- 

7,900.- 
-3°C - 8°C 

 

01-05 กมุภำพนัธ ์2563 
22,888.- 

7,900.- 
-3°C - 8°C 

 

02-06 กมุภำพนัธ ์2563 
22,888.- 

7,900.- -2°C - 10°C  

03-07 กมุภำพนัธ ์2563 
22,888.- 

7,900.- 
-2°C - 10°C 

 

04-08 กมุภำพนัธ ์2563 
22,888.- 

7,900.- 
-2°C - 10°C 

 

05-09 กมุภำพนัธ ์2563 
22,888.- 

7,900.- 
-2°C - 10°C 

 

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

 

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

 

08-12 กมุภำพนัธ ์2563 22,888.- 7,900.- 4°C - 8°C  

09-13 กมุภำพนัธ ์2563 
22,888.- 

7,900.- 4°C - 8°C  

10-14 กมุภำพนัธ ์2563 
22,888.- 

7,900.- 
4°C - 8°C 

 

11-15 กมุภำพนัธ ์2563 
22,888.- 

7,900.- 
4°C - 8°C 

 

12-16 กมุภำพนัธ ์2563 
22,888.- 

7,900.- 
4°C - 8°C 

 

13-17 กมุภำพนัธ ์2563 22,888.- 7,900.- 
4°C - 8°C 

 

14-18 กมุภำพนัธ ์2563 
22,888.- 

7,900.- 2°C - 10°C  

15-19 กมุภำพนัธ ์2563 
22,888.- 

7,900.- 
2°C - 10°C 

 

16-20 กมุภำพนัธ ์2563 
22,888.- 

7,900.- 
2°C - 10°C 

 

17-21 กมุภำพนัธ ์2563 
22,888.- 

7,900.- 
2°C - 10°C 

 

18-22 กมุภำพนัธ ์2563 22,888.- 7,900.- 
2°C - 10°C 

 

19-23 กมุภำพนัธ ์2563 
22,888.- 

7,900.- 6°C - 11°C  

20-24 กมุภำพนัธ ์2563 
22,888.- 

7,900.- 6°C - 11°C  

21-25 กมุภำพนัธ ์2563 22,888.- 7,900.- 6°C - 11°C  

22-26 กมุภำพนัธ ์2563 
22,888.- 

7,900.- 6°C - 11°C  

23-27 กมุภำพนัธ ์2563 
22,888.- 

7,900.- 6°C - 11°C  

24-28 กมุภำพนัธ ์2563 
22,888.- 

7,900.- 6°C - 11°C  

25-29 กมุภำพนัธ ์2563 
22,888.- 

7,900.- 6°C - 11°C  

26 กมุภำพนัธ-์01 มนีำคม 2563 22,888.- 7,900.- 6°C - 13°C  
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+สภำพอำกำศเป็นเพยีงกำรพยำกรณ์ อำจมกีำรเปลีย่นแปลงได ้ควรเช็คในใบนดัหมำยอกีคร ัง้+ 
** ปล. ไมม่รีำคำเด็ก เนือ่งจำกเป็นรำคำพเิศษ / Infant เด็กอำยุต ำ่กวำ่ 2 ปี รำคำ 7,900  บำท** 

 รำคำนีไ้มร่วมคำ่ทปิไกดท์ำ่นละ 1,500 บำท/ทรปิ** 
 

วนัแรก      กรงุเทพ   สนำมบนิดอนเมอืง – สนำมบนินำรติะ ประเทศญีปุ่่ น 

07.30 น. พรอ้มกนัที ่สนำมบนินำนำชำตดิอนเมอืง ชัน้ 3 อำคำรผูโ้ดยสำรระหว่ำงประเทศ เคำนเ์ตอร ์สำย

กำรบนิ AIR ASIA X เจำ้หนำ้ที่ของบรษัิทฯ คอยใหก้ำรตอ้นรับ และอ ำนวยควำมสะดวกในกำร

เช็คอนิ 

สำยกำรบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครือ่ง AIRBUS A330-300 จ ำนวน 377 ทีน่ั่ง จัดทีน่ั่งแบบ 3-3-3  

(น ้ำหนักกระเป๋ำ 20 กก./ท่ำน หำกตอ้งกำรซือ้น ้ำหนักเพิม่ ตอ้งเสยีคำ่ใชจ้่ำย) 

บรกิำรอำหำรและเคร ือ่งดืม่บนเคร ือ่ง 

 

10.45 น. เหริฟ้ำสู ่เมอืงนำรติะ ประเทศญีปุ่่ น โดยเทีย่วบนิที ่XJ606 

19.40 น.   ถงึ เมอืงนำรติะ ประเทศญีปุ่่ น หลังจำกผ่ำนขัน้ตอนศุลกำกรแลว้น ำท่ำนเดนิทำงสู่ที่พัก (เวลำที่

ญีปุ่่ น เร็วกวำ่เมอืงไทย 2 ช ัว่โมง กรุณำปรับนำฬกิำของท่ำนเพือ่ควำมสะดวกในกำรนัดหมำยเวลำ) 

***ส ำคญัมำก!! ประเทศญีปุ่่ นไม่อนุญำตใหน้ ำอำหำรสด จ ำพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้

เขำ้ประเทศ หำกฝ่ำฝืนมโีทษปรบัและจบั*** 

ค ำ่         อสิระรบัประทำนอำหำรค ำ่ตำมอธัยำศยั  

ทีพ่กั   NARITA HEDISTAR HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ระดบัเดยีวกนั 

วนัทีส่อง สนำมบนินำรติะ - เมอืงฟุคุชมิะ - หนำ้ผำโทโนะเฮทสรึ ิ– สถำนรีถไฟยูโนคำม ิออนเซน - 

หมูบ่ำ้นโออจุ ิจคูุ - แชน่ ำ้แรอ่อนเซน 

27 กมุภำพนัธ-์02 มนีำคม 2563 
22,888.- 

7,900.- 
6°C - 13°C 

 

28 กมุภำพนัธ-์03 มนีำคม 2563 
22,888.- 

7,900.- 
6°C - 13°C 

 

29 กมุภำพนัธ-์04 มนีำคม 2563 
22,888.- 

7,900.- 
6°C - 13°C 

 

01-05 มนีำคม 2563 19,888.- 7,900.- 
6°C - 13°C 
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เชำ้      รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (1) 

 น ำท่ำนเดนิทำงสู ่เมอืงฟุคุชมิะ (Fukushima) เมอืงทีม่ขีนำดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศญี่ปุ่ น 

ตัง้อยู่ที่ภูมภิำคโทโฮคุ แวดลอ้มไปดว้ยธรรมชำตอิันสวยงำมมำกมำย ไม่ว่ำจะเป็นภูเขำ ทะเลสำบ 

สถำนทีช่มซำกรุะ และใบไมเ้ปลีย่นส ี(ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 4 ชัว่โมง)  

เทีย่ง บรกิำรรบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (2)  

เดนิทำงสู ่โทโนะเฮทสรึ ิ(Tonohetsuri) หรือ หนำ้ผำลำ้นปี เป็นควำมสวยงำมที่ธรรมชำตสิรำ้ง

ขึน้ โดยหนำ้ผำรมิแม่น ้ำโอคำวะน้ี ถูกกดัเซำะโดยน ้ำทีไ่หลผ่ำน กวำ่จะสกึกร่อนเป็นเวลำนำนเป็นลำ้น

ปี จนกลำยมำเป็นววิทวิทัศนท์ีส่วยงำม ชือ่ โทโนะเฮทสรึ ิเป็นภำษำถิน่ของไอส ึแปลวำ่ หนำ้ผำ 

และดว้ยรูปร่ำงหนำ้ตำของหนำ้ผำชนัๆ ทีด่คูลำ้ยกบัเจดยี ์จงึเป็นทีม่ำของชือ่โทโนะเฮทสรึ ิหรือ หนำ้

ผำรูปเจดยี ์เดนิทำงสู ่เมอืงยูโนะคำม ิออนเซน เป็นเมอืงตำกอำกำศออนเซนเล็กๆ ที่มีชือ่เสยีงของ

จังหวัดฟูกุชมิะ ที่เดนิทำงไดค้่อนขำ้งสะดวกเพรำะอยู่ตดิกับ สถำนีรถไฟยูโนคำมิ ออนเซน 

Yunokami Onsen Station (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 10 นำที) โดยเป็นสถำนีรถไฟเพียงแห่ง

เดยีวของญีปุ่่ นทีม่อีำคำรสถำนีท ำจำกหลังคำแบบญี่ปุ่ นโบรำณ !!!ไฮไลท ์อสิระใหท้่ำนเพลดิเพลนิ

กับกำรแช่เทำ้ผ่อนคลำยตำมอัธยำศัย ณ จุดออนเซนเทำ้ที่สถำนีแห่งน้ี จำกนั้นน ำท่ำนเดนิทำงสู ่

หมูบ่ำ้นโออจุ ิจคูุ (Ouchi Juku) (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 15 นำที)  บำ้นโบรำณที่อดตีเคยเป็น

เมืองส ำคัญในยุคเอโดะถูกสรำ้งเมื่อหลำยรอ้ยปีก่อน เป็นบำ้นชำวนำญี่ปุ่ นโบรำณที่มุงหลังคำทรง

หญำ้คำหนำๆ เรยีงรำยกนัสองฝ่ังกนิระยะทำงประมำณ 500 เมตร โดยรวมมีบำ้นโบรำณประมำณ 40 

– 50 หลงั ในอดตีสมัยเอโดะ กำรคมนำคมยังไม่สะดวกสบำย หมู่บำ้นแห่งน้ีเป็นเสมอืนแหลง่ทีพ่ัก ตัง้

ขนำบขำ้งถนนหลกัทีม่ชี ือ่วำ่ถนนชโิมสเึคะ ถนนเสน้น้ีเคยเป็นเสน้ทำงหลกัในกำรคมนำคมและกำรคำ้ 

เมือ่ พ.ศ.2524 หมู่บำ้นโออจุจิูคไุดร้ับกำรขึน้ทะเบียนเป็นเขตอนุรักษ์สิง่ปลูกสรำ้งอันทรงคุณค่ำของ

ชำต ิซึง่ในปัจจุบันหมู่บำ้นโบรำณหลำยหลังในโออุจ ิจูคุไดร้ับกำรบูรณะใหม่ จนกลำยเป็นรำ้นขำย

ของทีร่ะลกึ รำ้นคำ้ขำยสนิคำ้พืน้เมอืง รำ้นอำหำรและทีพ่ักแบบญีปุ่่ นเพือ่ดงึดดูนักท่องเทีย่ว ปัจจุบันมี

นักท่องมำเยีย่มชมหมู่บำ้นน้ีกวำ่ 1.2 ลำ้นคนตอ่ปี  จำกนั้นน ำท่ำนเดนิทำงสู่โรงแรมที่พัก (ใชเ้วลำ

เดนิทำงประมำณ 2 ชัว่โมง) 

ค ำ่         อสิระรบัประทำนอำหำรค ำ่ตำมอธัยำศยั 

ทีพ่กั  MUKAITAKI RYOKAN FUKUSHIMA หรอืเทยีบเทำ่ระดบัเดยีวกนั   

จำกน ัน้ใหท้ำ่นไดผ้อ่นคลำยกบักำร แชน่ ำ้แรอ่อนเซ็นธรรมชำต ิเชือ่วำ่ถำ้ไดแ้ช่น ำ้แรแ่ลว้ จะ

ท ำใหผ้วิพรรณสวยงำมและชว่ยใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหติดขี ึน้ 

วนัทีส่ำม  เมอืงฟุคุชมิะ – ทะเลสำบอนิะวะชโิระ – ปรำสำทสรึุงะ – เมอืงนกิโก ้- ชมกระทอ่มหมิะ ณ 

เทศกำลคำมำคุระ ณ เมอืงยุนชิงิำวะ - เมอืงสคึุบะ 

เชำ้      รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (3) 

 น ำท่ำนเดนิทำงสู่ ทะเลสำบอนิะวะชโิระ (Inawashiro Lake) (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 1 

ชัว่โมง) เป็นทะเลสำบใหญ่เป็นอันดับ 4 ของประเทศญี่ปุ่ น  เกดิขึน้จำกกำรระเบดิของภูเขำไฟ มีแร่
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ธำตกุรดเจอืปนอยู่ จงึไม่มีส ิง่ชวิติใดๆ อำศัยอยู่ใตน้ ้ำได ้น ้ำในทะเลสำบแห่งน้ีจงึมีควำมใสจนไดร้ับ

ฉำยำวำ่ ทะเลสำบแหง่กระจกสวรรค ์หรอื เทนเคยีวโค (Tenkyoko) ในชว่งเดอืนพฤศจกิำยนถงึ

เดอืนเมษำยน จะมบีรรดำฝูงหงสอ์พยพมำอำศัยกันอยูมำกมำย จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสู่ เมอืงไอสุ 

(Aizu) เป็นเมอืงทีเ่ต็มไปดว้ยวฒันธรรมซำมูไร ไม่วำ่จะเป็นปรำสำทหรอืตวัเมืองที่ยังคงสัมผัสไดถ้งึ

กลิน่อำยของยุคสมัยโบรำณ นอกจำกน้ีไอสุยังมีมนต์เสน่ห์เรื่องของออนเซ็น อีกดว้ยน ำท่ำนสู ่

ปรำสำทสรึุงะ (Tsuruga Castle) หรือ ปรำสำทนกกระเรยีน (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 40 

นำที) เป็นเพียงแห่งเดียวที่ยังคงเอกลักษณ์ดัง้เดมิของญี่ปุ่ นไว ้ปรำสำทหลังคำสีเเดงอันเป็น

สญัลกัษณแ์ห่งเมอืงไอสวุำคำมัทซ ึตัง้อยู่ไม่ไกลจำกสถำนีรถไฟไอสวุำคำมัทซ ึเดมิมชีือ่วำ่ ปรำสำท

คุโระคะวะ Kurokawa Castle สรำ้งขึน้ในปี ค.ศ.1384 โดยตระกลูอะชนิะ แต่เกดิแผ่นดนิไหวในปี 

ค.ศ. 1611 ท ำใหป้รำสำทเสยีหำยหนักและไดม้ีกำรบูรณะและปรับจำกปรำสำท 7 ชัน้ เหลอืเพียง 5 

ชัน้เท่ำนัน้ HILIGHT!!! ปรำสำทแห่งน้ี ถอืเป็นอนุสรณ์สถำนที่ยังทิง้ร่องรอยของเหล่ำนักรบซำมูไร

กลุม่สดุทำ้ยในญีปุ่่ น ทีไ่ดเ้ลอืกปลดิชพีตวัเองลง ณ สถำนทีน้ี่ 

เทีย่ง บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (4)  

จำกนัน้เดนิทำงสู ่เมอืงนกิโก ้(Nikko) (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 2.10 ชัว่โมง) มชีือ่เสยีงโด่งดังใน

เรื่องควำมสวยงำมของวัดและศำลเจำ้ต่ำงๆที่ไดร้ับกำรขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกจำก UNESCO 

จำกนั้นน ำท่ำนสู่ เทศกำลคำมำคุระ ณ เมอืงยุนชิงิำวะ เขำ้ชม กระท่อมหมิะ หรือ บำ้นหมิะ 

ส ำหรับภำษำญีปุ่่ นเรยีกกนัวำ่ คำมำคุระ ถูกสรำ้งขึน้เพื่อใหก้ลำยเป็นสถำนที่ถ่ำยรูป โดยที่เมืองน้ีจะ

พเิศษกวำ่ตรงทีอ่ืน่ๆ คอื นอกเหนือจำกไดช้มกระทิช่อมหมิะแลว้นัน้ ยังถือเป็นเป็นประเพณีฤดูหนำว

ของชำวยุนชิงิำวะ ทีม่รีะยะเวลำกำรจัดงำนตัง้แตช่ว่งปลำยเดอืนมกรำคมถงึตน้เดอืนมีนำคมของทุกปี 

(ปีนีจ้ดัข ึน้ต ัง้แตว่นัที ่26 มกรำคม – 03 มนีำคม 2019) โดยจะมเีหลำ่ตุ๊กตำหมิะที่ถูกท ำขึน้จำก

ไอเดยีและฝีมือตัง้แต่ของเด็กไปจนถงึผูสู้งอำยุมำท ำกำรตอ้นรับนักท่องเที่ยว  โดยในระหว่ำงวัน

สำมำรถเพลดิเพลนิไปกับรถเลือ่น ส่วนในตอนกลำงคนืจะมีกำรจุดเทียนมนิิคำมำกุระเรียงรำยตำม

พืน้ทีร่มิน ้ำ ซึง่แสงไฟทีส่วำ่งทั่วววิทวิทัศนท์ีป่กคลมุดว้ยหมิะท ำใหเ้กดิกำรแพร่ขยำยของภำพทวิทัศน์

รำวกับอยู่ในควำมฝันเลยทีเดยีว จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสู่เมอืงสคึุบะ (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 3 

ชัว่โมง) 

ค ำ่         อสิระรบัประทำนอำหำรค ำ่ตำมอธัยำศยั   

ทีพ่กั OKURA FRONTIER HOTEL TSUKUBA EPOCHAL หรอืเทยีบเทำ่ระดบัเดยีวกนั   
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วนัทีส่ ี ่ เมอืงสคึุบะ – เมอืงยำมำนำช ิ- อสิระลำนสก ีณ ฟูจเิท็นสก ีรสีอรท์ - พธิชีงชำญีปุ่่ น – เมอืง

นำรติะ – ชอ้ปป้ิงออิอน มอลล ์- สนำมบนินำรติะ   

 เชำ้      รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (5)  

 เดนิทำงสู่ เมอืงยำมำนำช ิน ำท่ำนสัมผัสประสบกำรณ์ควำมสนุกสนำนที่ ฟูจเิท็น สกรีสีอรท์ 

(Fujiten Ski)  (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 3 ชั่วโมง) ลำนสกแีละที่พักที่ตัง้อยู่บรเิวณภูเขำไฟฟูจ ิ

ท่ำนจะไดส้มัผัสกบัหมิะ อสิระใหท้่ำนเพลดิเพลนิกบักำรลืน่ไถลดว้ยสก ีเลอืกสนุกกบัสโนวบ์อรด์ หรือ

ตืน่เตน้ไปกบักำรน่ังรถเลือ่นหมิะ ณ ลำนสกแีห่งน้ี ท่ำนสำมำรถดืม่ด ่ำกับทัศนียภำพที่ถูกปกคลุมดว้ย

หมิะที่ดูแลว้สะอำดตำอย่ำงยิง่ และในวันที่ทอ้งฟ้ำแจ่มใส ท่ำนจะพบกับววิ ภูเขำไฟฟูจ ิ(Mount 

Fuji) สัญลักษณ์หนึ่งของประเทศญี่ปุ่ น ที่มีชือ่เสียงเป็นที่รูจ้ักไปทั่วโลกในเรื่องควำมสวยงำมที่

ธรรมชำตไิดม้อบมำใหอ้ย่ำงลงตัว และยังถือว่ำเป็นจุดมุ่งหมำยของนักท่องเที่ยวต่ำงชำตทิี่มำเยือน

ญีปุ่่ นตลอดทุกฤดกูำล  (รำคำทวัรไ์มร่วมคำ่เชำ่อปุกรณ์และชุดส ำหรบัเลน่กจิกรรมตำ่งๆ) 

**หมำยเหตุ: ในชว่งตน้ฤดูกำลหำกสภำพอำกำศไมเ่อ ือ้อ ำนวยในกำรเลน่สก ีเชน่ หมิะยงัไม่

หนำพอทีจ่ะเล่นสกไีดน้ ัน้ ปรบัโปรแกรมเป็นขึน้ภูเขำไฟฟูจชิ ัน้ 5 แทน ท ัง้นีท้ ัง้น ัน้ กำรขึน้

ภเูขำไฟฟูจ ิอำจไม่สำมำรถขึน้ถงึช ัน้ 5 ได ้เนือ่งจำกปัจจยัดำ้นสภำพอำกำศ สงวนสทิธิไ์ม่

ข ึน้ภเูขำไฟและปรบัรำยกำรทอ่งเทีย่ว ตำมควำมเหมำะสมแทน 

เทีย่ง อสิระรบัประทำนอำหำรกลำงวนัตำมอธัยำศยั  

จำกนัน้สมัผัสวฒันธรรมดัง้เดมิของชำวญี่ปุ่ น น่ันก็คอื กำรเรยีนพธิชีงชำญีปุ่่ น (Sado)  (ใชเ้วลำ

เดนิทำงประมำณ 30 นำที) โดยกำรชงชำตำมแบบญี่ปุ่ นนัน้ มีขัน้ตอนมำกมำย เริม่ตัง้แต่กำรชงชำ 

กำรรับชำ และกำรดืม่ชำ ทุกขัน้ตอนนัน้ลว้นมพีธิ ีรำยละเอยีดที่บรรจงและสวยงำมเป็นอย่ำงมำก พธิี

ชงชำน้ี ไม่ใช่แค่รับชมอย่ำงเดยีว ยังเปิดโอกำสใหท้่ำนไดม้ีส่วนร่วมในพธิีกำรชงชำน้ีอกีดว้ย และ

จำกนัน้ใหท้่ำนไดอ้สิระเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึตำมอธัยำศยั จำกนัน้เดนิทำงสู ่เมอืงนำรติะ น ำท่ำนชอ้ป

ป้ิงที่ ออิอน มอลล์ (Aeon Narita Mall) (ใชเ้วลำเดินทำงประมำณ 2.50 ชั่วโมง) มี

หำ้งสรรพสนิคำ้ทีน่ยิมในหมู่นักท่องเทีย่วชำวตำ่งชำต ิเน่ืองจำกตัง้อยู่ใกลก้ับสนำมบนินำนำชำตนิำริ

ตะ ภำยในตกแตง่ในรูปแบบที่ทันสมัยสไตลญ์ี่ปุ่ น มีรำ้นคำ้ที่หลำกหลำยมำกกว่ำ 150 รำ้นจ ำหน่ำย

สนิคำ้แฟชัน่   อำหำรสดใหม่ และอปุกรณ์ภำยในบำ้น นอกจำกน้ียังมีรำ้นเสือ้ผำ้แฟชั่นมำกมำย เช่น 

MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, Capcom games arcade และซปุเปอรม์ำรเ์กตขนำดใหญ่ เป็น

ตน้  

ไดเ้วลำอนัสมควรน ำทำ่นเดนิทำงสู ่สนำมบนินำรติะ 

ค ำ่         อสิระรบัประทำนอำหำรค ำ่ตำมอธัยำศยั  

20.55 น.   ออกเดนิทำงสู ่กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบนิ แอรเ์อเชยี เอ็กซ ์เทีย่วบนิที ่XJ607  

**บรกิำรอำหำรและเคร ือ่งดืม่บนเคร ือ่ง** 

วนัทีห่ำ้  สนำมบนิ ดอนเมอืง 

01.35 น.     เดนิทำงถงึ สนำมบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิำพ พรอ้มควำมประทับใจ 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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ส ำหรบัลกูคำ้ทำ่นทีไ่มเ่อำต ัว๋เครือ่งบนิ  หกัคำ่ต ัว๋ออก 6,000 บำท จำกรำคำทวัร ์

 
 

*ทำ่นใดมไีฟลท์บนิภำยในประเทศตอ่ รบกวนจองเป็นสำยกำรบนิแอรเ์อเซยีเทำ่น ัน้*  

** ท ัง้นีห้ำกสำยกำรบนิไฟลท์อนิเตอรเ์กดิเทีย่วบนิลำ่ชำ้ ทำงบรษิทัจะรบัผดิชอบชดเชยคำ่เสยีหำยเฉพำะ

สำยกำรบนิภำยในประเทศทีเ่ป็นสำยกำรบนิเครอืเดยีวกนักบัไฟลท์อนิเตอร ์และรบกวนแจง้พนกังำนขำย
ลว่งหนำ้กอ่นท ำกำรซือ้ต ัว๋ภำยในประเทศทกุคร ัง้  เพือ่ประโยชนข์องตวัทำ่นเอง ** 

 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:  รำยกำรทวัรส์ำมำรถเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม เนือ่งจำกสภำวะอำกำศ, 

กำรเมอืง, สำยกำรบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ กำรบรกิำรของรถบสัน ำเทีย่วญีปุ่่ น ตำม

กฎหมำยของประเทศญีปุ่่ น สำมำรถใหบ้รกิำรวนัละ 10 ช ัว่โมง มอิำจเพิม่เวลำได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบั

จะเป็นผูบ้รหิำรเวลำตำมควำมเหมำะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยู่กบัสภำพกำรจรำจรในวนัเดนิทำงน ัน้ๆ เป็นหลกั จงึขอ

สงวนสทิธิใ์นกำรปรบัเปลีย่นเวลำทอ่งเทีย่วตำมสถำนทีใ่นโปรแกรมกำรเดนิทำง 

อตัรำคำ่บรกิำรรวม 

 คำ่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัตำมรำยกำรทีร่ะบุ รวมถงึคำ่ภำษีสนำมบนิ และคำ่ภำษีน ้ำมนั  

 คำ่รถโคช้ปรับอำกำศ  

 โรงแรมทีพั่กตำมทีร่ะบุ หรอืเทยีบเท่ำ (พัก 2-3 ท่ำน/หอ้ง)  

 คำ่ธรรมเนียมเขำ้ชมสถำนทีต่ำ่งๆ ตำมรำยกำรทีร่ะบุ    

 คำ่อำหำร ตำมรำยกำรทีร่ะบุ   

 คำ่เบีย้ประกนัอบุัตเิหตใุนกำรเดนิทำงท่องเทีย่ว วงประกนัท่ำนละ 1,000,000 บำท  (เงือ่นไขตำมกรรมธรรม)์ 

 ภำษีมลูคำ่เพิม่ 7 % และภำษีหกั ณ ทีจ่ำ่ย 3 % 
 

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 

× คำ่ใชจ้ำ่ยสว่นตวัของผูเ้ดนิทำง อำท ิคำ่ท ำหนังสอืเดนิทำง คำ่โทรศพัท ์คำ่อำหำร เครือ่งดืม่ คำ่ซกัรดี คำ่มนิบิำรใ์น

หอ้งและคำ่พำหนะตำ่งๆ ทีม่ไิดร้ะบุในรำยกำร 

× คำ่ธรรมเนียมวซีำ่เขำ้ประเทศญี่ปุ่ น กรณีประกำศใหก้ลับมำยืน่รอ้งขอวซี่ำอกีครัง้ (เนื่องจำกทำงญี่ปุ่ นไดป้ระกำศ

ยกเวน้กำรยืน่วซีำ่เขำ้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทยส ำหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ ำนักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั) 

× หำกในภำยหลงัทำงรัฐบำลญีปุ่่ นประกำศใหย้ื่นวซี่ำตำมเดมิ ผูเ้ดนิทำงจะตอ้งจ่ำยเพิม่ 2,000 บำท ส ำหรับกำรยืน่

รอ้งขอวซีำ่ 

× ค่ำธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋ำสัมภำระที่มนี ้ ำหนักเกนิกว่ำที่สำยกำรบินนั้นๆก ำหนดหรือสัมภำระใหญ่เกนิขนำด

มำตรฐำน 

× คำ่ภำษีน ้ำมนั ทีส่ำยกำรบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภำยหลงัจำกทำงบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 

× คำ่มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ และหวัหนำ้ทัวรอ์ ำนวยควำมสะดวก ตลอดกำรเดนิทำง 

× คำ่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,500 บำท/ทำ่น/ทรปิ, คำ่ทปิหวัหนำ้ทวัรแ์ลว้แตค่วำมพงึพอใจของทำ่น 
 

เดนิทำงขึน้ต ่ำ 34 ท่ำน หำกต ่ำกว่ำก ำหนด กรุ๊ปจะไม่สำมำรถเดนิทำงได ้หำกผูเ้ดนิทำงทุกท่ำนยนิดีที่จะช ำระ

คำ่บรกิำรเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทำงได ้ทำงเรำยนิดทีีจ่ะประสำนงำนในกำรเดนิทำงตำมประสงคใ์หท้่ำนตอ่ไป ทำงบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นกำรงดออกเดนิทำงและเลื่อนกำรเดนิทำงไปในวันอื่นต่อไป โดยทำงบริษัทฯจะแจง้ใหท้่ำนทรำบ

ลว่งหนำ้  
 

เง ือ่นไขกำรจอง และ กำรช ำระเงนิ  : 

 มดัจ ำท่ำนละ 15,000 บำท ภำยหลังจำกที่ท่ำนส่งเอกสำรกำรจอง 3 วัน  กรณีลูกคำ้ท ำกำรจองก่อนวัน

เดนิทำงภำยใน 20 วนั ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำรเก็บคำ่ทัวรเ์ต็มจ ำนวน  

 สว่นทีเ่หลอื ช ำระกอ่นวนัเดนิทำงอย่ำงนอ้ย 30 วนั 

 หำกไม่ช ำระมัดจ ำตำมทีก่ ำหนด ขออนุญำตตดัทีน่ั่งใหล้กูคำ้ท่ำนอืน่ทีร่ออยู่ 

 หำกช ำระไม่ครบตำมจ ำนวน บรษัิทฯถอืวำ่ท่ำนยกเลกิกำรเดนิทำงโดยอตัโนมัตโิดยไม่มเีงือ่นไข 

 เมือ่ท่ำนช ำระเงนิไม่วำ่จะทัง้หมดหรอืบำงสว่น ทำงบรษัิทฯถอืวำ่ท่ำนไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตำ่งๆ

ทีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้หมดน้ีแลว้ 
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 หำกช ำระเงนิในแต่ละสว่นแลว้ โปรดส่งส ำเนำกำรโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังำนขำยมำทำง

อเีมล ์

 สง่รำยชือ่ส ำรองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทำงตอ้งสง่ส ำเนำหนงัสอืเดนิทำง (Passport) โดยเซ็นตช์ ือ่พรอ้ม

ยนืยนัวำ่ตอ้งกำรเดนิทำงทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบำ้ง, เบอรโ์ทร // [หำกไม่สง่

ส ำเนำหนงัสอืเดนิทำง (Passport) มำให ้ทำงบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่ำเสยีหำยอนั

เกดิจำกควำมผดิพลำดจำกกำรสะกดชือ่-นำมสกุล และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นกำรจองต ั๋วเคร ือ่งบนิ

ท ัง้ส ิน้ 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมีอำยุคงเหลอื ณ วันเดนิทำงมำกกว่ำ 6 เดอืนขึน้ไป และเหลือหนำ้กระดำษ

อย่ำงต ำ่ 2 หนำ้หำกไม่มั่นใจโปรดสอบถำม 

เง ือ่นไขยกเลกิกำรจอง : 

 ยกเลกิกอ่นกำรเดนิทำง 30 วนั ไดเ้งนิคนืท ัง้หมด 

 ยกเลกิกอ่นกำรเดนิทำง 29-15 วนั ไดเ้งนิคนื 70 เปอรเ์ซ็นของคำ่ทวัรท์ ัง้หมด 

 ยกเลกิหลงั 14 วนั ไมไ่ดค้ำ่ทวัรค์นื  

 กรุป๊ทีเ่ดนิทำงชว่งวนัหยดุหรอืเทศกำลทีต่อ้งกำรนัตมีดัจ ำกบัสำยกำรบนิ หรอืกรุป๊ทีม่กีำรกำรนัตคีำ่มดัจ ำ

ทีพ่กัโดยตรง หรอืโดยกำรผ่ำนตวัแทนในประเทศหรอืต่ำงประเทศและไม่อำจขอคนืเงนิได้ รวมถงึ

เทีย่วบนิ พเิศษเชน่ EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสทิธ ิ ์ไมม่กีำรคนืเงนิทกุกรณี ท ัง้

มดัจ ำ หรอืคำ่ทวัรท์ ัง้หมด เนือ่งจำกคำ่ต ัว๋เป็นกำรเหมำจำ่ยในเทีย่วบนิน ัน้ๆ 

จำกมำตรกำรยกเวน้วซีำ่เขำ้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ ำนกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่เกนิ 15 
วนั ไมว่ำ่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่กำรทอ่งเทีย่ว เยีย่มญำต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสำรในข ัน้ตอนกำรตรวจเขำ้
เมอืง เพือ่ยนืยนักำรมคีณุสมบตักิำรเขำ้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1. ตัว๋เครือ่งบนิขำออกจำกประเทศญีปุ่่ น (ทำงบรษัิทฯจดักำรให)้ 

2. สิง่ทีย่นืยนัวำ่ท่ำนสำมำรถรับผดิชอบค่ำใชจ้่ำยที่อำจเกดิขึน้ในระหว่ำงที่พ ำนักในประเทศญี่ปุ่ นได ้(เช่น เงนิสด 
บัตรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมำยเลขตดิตอ่ในระหวำ่งทีพ่ ำนักในประเทศญีปุ่่ น (ทำงบรษัิทจดักำรให)้ 

4. ก ำหนดกำรเดนิทำงระหวำ่งทีพ่ ำนักในประเทศญีปุ่่ น (ทำงบรษัิทฯ จดักำรให)้ 

คณุสมบตักิำรเขำ้ประเทศญีปุ่่ น (ส ำหรบักรณีกำรเขำ้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมำตรกำรยกเวน้วซีำ่) 

1. หนังสอืเดนิทำงตอ้งมอีำยกุำรใชง้ำนเหลอือยู ่ไมต่ ำ่กวำ่ 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท ำในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมำยและเขำ้ขำ่ยคณุสมบัตกิำรพ ำนักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนกำรขอเขำ้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลำกำรพ ำนักไมเ่กนิ 15 วนั 

4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวตักิำรถกูสง่ตวักลบัจำกประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลำของกำรถูกปฏเิสธไมใ่หเ้ขำ้ประเทศ และ
ไมเ่ขำ้ขำ่ยคณุสมบัตทิีจ่ะถูกปฏเิสธไมใ่หเ้ขำ้ประเทศ 
 

หมำยเหต ุ: กรุณำอำ่นศกึษำรำยละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท ำกำรจอง เพือ่ควำมถูกตอ้งและควำมเขำ้ใจ

ตรงกนัระหวำ่งทำ่นลูกคำ้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิท์ ีจ่ะเลือ่นกำรเดนิทำงหรอืปรบัรำคำคำ่บรกิำรข ึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทำ่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ำรเก็บคำ่น ้ำมนัและภำษีสนำมบนิทุกแหง่เพิม่ หำกสำยกำรบนิมกีำรปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทำง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้อนัเนื่องจำกสำเหตตุำ่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หำกเกดิกรณีควำมลำ่ชำ้จำกสำยกำรบนิ, กำรยกเลกิบนิ, กำรประทว้ง, กำรนัดหยดุ

งำน, กำรกอ่กำรจลำจล, ภยัธรรมชำต,ิ กำรน ำสิง่ของผดิกฎหมำย ซึง่อยูน่อกเหนือควำมรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หำกเกดิสิง่ของสูญหำย อันเนื่องเกดิจำกควำมประมำทของท่ำน, เกดิจำกกำร
โจรกรรม และ อบุัตเิหตจุำกควำมประมำทของนักท่องเทีย่วเอง  

6. เมือ่ท่ำนตกลงชำระเงนิมัดจำหรือค่ำทัวร์ทัง้หมดกับทำงบรษัิทฯ แลว้ ทำงบรษัิทฯ จะถือว่ำท่ำนไดย้อมรับเงื่อนไข
ขอ้ตกลงตำ่งๆ ทัง้หมด  

7. รำยกำรนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้ับกำรยืนยันจำกบริษัทฯ อีกครั ้งหนึ่ง หลังจำกไดส้ ำรองโรงแรมที่พักใน
ตำ่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อำจจะปรับเปลีย่นตำมทีร่ะบุในโปรแกรม  
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8. กำรจดักำรเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในกำรจดัหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขำ้พัก  โดยมหีอ้งพักส ำหรับผูส้บูบุหรี ่/ ปลอด
บุหรีไ่ด ้โดยอำจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ำมควำมประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัควำมพรอ้มใหบ้รกิำรของโรงแรม และ

ไมส่ำมำรถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทำงตอ้งกำรควำมชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อำทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุำแจง้บรษิทัฯ อยำ่งนอ้ย 7 วนักอ่นกำร

เดนิทำง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ำมำรถจดักำรไดล้ว่งหนำ้ได ้ 

10. มคัคเุทศก ์พนักงำนและตวัแทนของผูจ้ดั ไมม่สีทิธใินกำรใหค้ ำสญัญำใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ดั นอกจำกมเีอกสำรลงนำม

โดยผูม้อี ำนำจของผูจ้ดัก ำกบัเท่ำนัน้ 

11. ผูจ้ัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สำมำรถคืนค่ำใชจ้่ำยต่ำงๆ ไดเ้นื่องจำกเป็นกำรเหมำจ่ำยกับตัวแทนต่ำงๆ ในกรณีที่ผู ้
เดนิทำงไมผ่่ำนกำรพจิำรณำในกำรตรวจคนเขำ้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่ำ่จะเป็นกองตรวจคนเขำ้เมอืงหรอืกรมแรงงำนของ
ทุกประเทศในรำยกำรท่องเที่ยว อันเนื่องมำจำกกำรกระท ำที่ส่อไปในทำงผดิกฎหมำย กำรหลบหนี เขำ้ออกเมอืง 

เอกสำรเดนิทำงไมถู่กตอ้ง หรอื กำรถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งกำรพักแบบ 3 ท่ำน ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใิน

กำรจดัหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่ำ่ใชจ้ำ่ยเพิม่  

13. สภำพกำรจลำจรในชว่งวนัเดนิทำงตรงกบัวนัหยดุเทศกำลของญีปุ่่ น หรอื วนัเสำรอ์ำทติย ์รถอำจจะตดิ อำจท ำใหเ้วลำ
ในกำรท่องเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถำนทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในกำรบรหิำรเวลำ 
ซึง่อำจจะขอควำมร่วมมอืจำกผูเ้ดนิทำงในบำงครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้่องเทีย่วตำมโปรแกรม 

14. บรกิำรน ้ำดืม่ท่ำนวนัละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วนัเริม่ในวนัที ่2 ของกำรเดนิทำง ถงึวันที่ 3 ของกำรเดนิทำง รวมจ ำนวน 2 
ขวด 

15. กำรบรกิำรของรถบัสน ำเทีย่วญีปุ่่ น ตำมกฎหมำยของประเทศญีปุ่่ น สำมำรถใหบ้รกิำรวนัละ 10 ชัว่โมง ในวนันัน้ๆ มอิำจ
เพิม่เวลำได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิำรเวลำตำมควำมเหมำะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภำพกำรจรำจรในวัน

เดนิทำงนัน้ๆเป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นกำรปรับเปลีย่นเวลำท่องเทีย่วตำมสถำนทีใ่นโปรแกรมกำรเดนิทำง 
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ใบจองทวัร ์ / BOOKING FORM 

รำยกำรทัวร.์................................................................................. วนัเดนิทำง........................................ 

ชือ่ผูต้ดิตอ่ (ผูจ้อง) .................................................................. โทร...................................................... 

จ ำนวนผูเ้ดนิทำงทัง้หมด.................คน   (ผูใ้หญ่................ท่ำน / เด็กอำยุต ำ่กวำ่ 12 ปี..............ท่ำน) 

จ ำนวนหอ้งพักทีใ่ชท้ัง้หมด.............หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 

 
รำยชือ่ผูเ้ดนิทำง (กรณุำกรอกชือ่ไทยและองักฤษอยำ่งถกูตอ้งตำมหนงัสอืเดนิทำง เรยีงตำมหอ้งพกั) 

 

หมำยเหตุ กรุณำแจง้ควำมประสงคอ์ืน่ตำมทีท่่ำนตอ้งกำร อำทเิชน่ 

อำหำร   ไม่ทำนเน้ือววั  ไม่ทำนเน้ือหมู  ไม่ทำนสตัวปี์ก  ทำนมังสำวริัต 

รำยละเอยีดอืน่ๆ .................................................................................................................................. 

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

 

 
ขำ้พเจำ้รบัทรำบเง ือ่นไขในรำยกำรทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 

 
 

ลงชือ่.............................................................ผูจ้อง 
 

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

ล ำดบั ชือ่-นำมสกลุ (ภำษำไทย) ชือ่-นำมสกลุ(ภำษำองักฤษ) วนัเกดิ (ว/ด/ป) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    


