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TOKYO NIKKO FUKUSHIMA 5D3N 

ซุปตาร์ บ้านหิมะ 
กําหนดการเดินทางเดือนมกราคม - มีนาคม 2562 

 

 
โดยสายการบิน  AIR ASIA X (XJ) 
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หนึ่งปีมีหนึ่งครั้ง เทศกาลประดับไฟ ณ เมืองยนูิชิงาวะ 

ชม กระท่อมหิมะ หรือ Kamakura Mura 

เยือนนิกโก ้เมืองทรดกโลก สักการะ ศาลเจ้าโทโชกุ  

อิสระเล่นสกี กิจกรรมเมืองหนาว ณ ลานสกีเมืองนกิโก 

เที่ยวเมืองฟุคุชิมะ สัมผัสประสบการณ์แช่ออนเซ็นเท้า หน้าสถานีรถไฟ 

เยือนหมู่บ้านโบราณ สมัยเอโดะ หมู่บ้านโออุจิ จุคุ 

ชมความงาม สะพานแขวนริวจิน 

เที่ยวโตเกียว ช้อปสุดมัน ณ ชินจกูุ โอไดบะ 

อาบนํ้าแร่ธรรมชาติ FREE WIFI ON BUS 

มีนํ้าดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด 

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พักเดี่ยว บัส 34+1 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

26 กุมภาพันธ์-02 มีนาคม 2562 25,888.- 7,900.- 1 

28 กุมภาพันธ์-04 มีนาคม 2562 25,888.- 7,900.- 1 

01-05 มีนาคม 2562 25,888.- 7,900.- 1 

02-06 มีนาคม 2562 25,888.- 7,900.- 1 

03-07 มีนาคม 2562 25,888.- 7,900.- 1 

05-09 มีนาคม 2562 25,888.- 7,900.- 1 

07-11 มีนาคม 2562 25,888.- 7,900.- 1 

08-12 มีนาคม 2562 25,888.- 7,900.- 1 
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** ปล. ไม่มีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ / Infant เด็กอายุต่ํากว่า 2 ปี ราคา 7,900  บาท** 

 ราคาน้ีไม่รวมค่าทิปไกด์ท่านละ 1,000 บาท/ทริป** 
 

วันแรก      กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น 

07.30 น. พร้อมกันท่ี สนามบินนานาชาติดอนเมือง ช้ัน 3 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ สาย

การบิน AIR ASIA X เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอํานวยความสะดวกในการ

เช็คอิน 

สายการบิน AIR ASIA X ใช้เครื่อง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ท่ีนั่ง จัดท่ีนั่งแบบ 3-3-3  

(น้ําหนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน หากต้องการซื้อน้ําหนักเพิ่ม ต้องเสียค่าใช้จ่าย)  

บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 

 

11.15 น. เหิรฟ้าสู่ เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยเท่ียวบินท่ี XJ606 

19.40 น.   ถึง เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรแล้วนําท่านเดินทางสู่ท่ีพัก (เวลาที่

ญี่ปุ่น เร็วกว่าเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) 

***สําคัญมาก!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ 

เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับและจับ*** 

ค่ํา         อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย  

ท่ีพัก   NARITA KIKUSUI HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน 

 

 

 

 

09-13 มีนาคม 2562 25,888.- 7,900.- 1 

10-14 มีนาคม 2562 25,888.- 7,900.- 1 

12-16 มีนาคม 2562 25,888.- 7,900.- 1 

14-18 มีนาคม 2562 25,888.- 7,900.- 1 

15-19 มีนาคม 2562 25,888.- 7,900.- 1 

16-20 มีนาคม 2562 25,888.- 7,900.- 1 

17-21 มีนาคม 2562 25,888.- 7,900.- 1 
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วันที่สอง เมืองนิกโก้ – ศาลเจ้าโทโชกุ – อิสระ ณ ลานสกี เมืองนิกโก้ –เทศกาลคามาคุระ ณ เมืองยุนิ

ชิงาวะ 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (1)  

 จากนั้นเดินทางสู่ นิกโก้ (Nikko) มีช่ือเสียงโด่งดังในเรื่องความสวยงามของวัดและศาลเจ้าต่างๆท่ี

ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจาก UNESCO นําท่านสู่ ศาลเจ้าโทโชกุ (Toshogu Shrine) 

เป็นวัดเก่าแก่ท่ีเป็นสัญลักษณ์ของเมืองนิกโก้ มีความสําคัญกับประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นเพราะเป็นสถานท่ี

สุดท้ายท่ีท่าน โชกุน Tokugawa Ieyasu อาศัยอยู่ถูกสร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับเทพแห่งแสงสว่าง 

ในตอนแรกนั้นบริเวณศาลเจ้าแห่งนี้ถูกใช้เป็นสถานท่ีสําหรับฝั่งศพ ต่อมาจึงก็มีการสร้างอาคารและ

ขยายศาลเจ้าเพิ่มเติมจนมีขนาดใหญ่อย่างท่ีเห็นในปัจจุบัน อาคารต่างๆของศาลเจ้านั้นมีการตกแต่ง

ไว้อย่างสวยงาม และสร้างอยู่บนเขาซึ่งเคยเป็นป่าทึบจึงทําให้มีบรรยากาศท่ีผ่อนคลาย รอบข้างเต็ม

ไปด้วยต้นไม้ใหญ่ อาคารตกแต่งด้วยไม้แกะสลัก หนึ่งในนั้นจะเป็นรูปลิงปิดหู ปิดตา ปิดปาก ซึ่งมี

ช่ือเสียงเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ยังมีการนําทองมาตกแต่งอาคารได้อย่างสวยงาม แต่เน้นความเรียบ

ง่ายแบบสถาปัตยกรรมดั้งเดิม 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2) 

 นําท่านสัมผัสประสบการณ์ความสนุกสนานท่ี ลานสกีเมืองนิกโก้ อิสระให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์

ใหม่ อาทิ ตื่นเต้นกับการลื่นไถลด้วย สกี เลือกสนุกกับสโนว์บอร์ด หรือเพลิดเพลินกับการนั่งเลื่อน

หิมะ ท่ีท่านจะสามารถดื่มด่ํากับทัศนียภาพท่ีถูกปกคลุมด้วยหิมะท่ีดูแล้วสะอาดตาอย่างยิ่ง (ราคาทัวร์

ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์และชุดสําหรับเล่นกิจกรรมต่างๆ) จากนั้นนําท่านสู่ เทศกาลคามาคุระ ณ 

เมืองยุนิชิงาวะ เข้าชม บ้านหิมะ หรือ กระท่อมหิมะ สําหรับภาษาญี่ปุ่นเรียกกันว่า คามาคุระ ถูก

สร้างขึ้นเพื่อให้กลายเป็นสถานท่ีถ่ายรูป โดยท่ีเมืองนี้จะพิเศษกว่าตรงท่ีอื่นๆ คือ นอกเหนือจากได้ชม

กระท่ิชอมหิมะแล้วนั้น ยังถือเป็นเป็นประเพณีฤดูหนาวของชาวยุนิชิงาวะ ท่ีมีระยะเวลาการจัดงาน
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ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมกราคมถึงต้นเดือนมีนาคมของทุกปี (ปีน้ีจัดข้ึนตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม – 

04 มีนาคม 2019) โดยจะมีเหล่าตุ๊กตาหิมะท่ีถูกทําขึ้นจากไอเดียและฝีมือตั้งแต่ของเด็กไปจนถึง

ผู้สูงอายุมาทําการต้อนรับนักท่องเท่ียว โดยในระหว่างวันสามารถเพลิดเพลินไปกับรถเลื่อน ส่วนใน

ตอนกลางคืนจะมีการจุดเทียนมินิคามากุระเรียงรายตามพื้นท่ีริมน้ํา ซึ่งแสงไฟท่ีสว่างท่ัววิวทิวทัศน์ท่ี

ปกคลุมด้วยหิมะทําให้เกิดการแพร่ขยายของภาพทิวทัศน์ราวกับอยู่ในความฝันเลยทีเดียว  

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ห้องอาหารในโรงแรม (3) 

พักที ่ โรงแรม NIKKO HOTEL หรือระดับเดียวกัน   

 

วันที่สาม เมืองฟุคุชิมะ - แช่ออนเซ็นเท้า ฟรี!!! ณ สถานีรถไฟยูโนคามิ ออนเซ็น - หมู่บ้านโออุจิ จูคุ – 

หน้าผาโทโนะเฮทสึริ – ปราสาทซึรุงะ - โรงแรมฮาวาเอี้ยน สวนนํ้าและออนเซ็นขนาดใหญ่ 

สไตล์สวนสนุก 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4) 

นําท่านเดินทางสู่เมืองฟุคุชิมะ ระหว่างทางแวะเมืองยูโนะคามิ ออนเซน เป็นเมืองตากอากาศออน

เซนเล็กๆ ท่ีมีช่ือเสียงของจังหวัดฟูกุชิมะ ท่ีเดินทางได้ค่อนข้างสะดวกเพราะอยู่ติดกับ สถานีรถไฟยู

โนคามิ ออนเซ็น Yunokami Onsen Station โดยเป็นสถานีรถไฟเพียงแห่งเดียวของญี่ปุ่นท่ีมี

อาคารสถานีทําจากหลังคาแบบญี่ปุ่นโบราณ อีกท้ังติดกันยังมีจุดออนเซนเท้าให้ใช้บริการได้ฟรี

ระหว่างท่ีรอรถไฟด้วย อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับการแช่เท้าผ่อนคลายตามอัธยาศัย จากนั้นนําท่าน

เดินทางสู่ หมู่บ้านโออุจิ จูคุ Ouchi Juku บ้านโบราณท่ีอดีตเคยเป็นเมืองสําคัญในยุคเอโดะถูก

สร้างเมื่อหลายร้อยปีก่อน เป็นบ้านชาวนาญี่ปุ่นโบราณท่ีมุงหลังคาทรงหญ้าคาหนาๆ เรียงรายกันสอง

ฝั่งกินระยะทางประมาณ 500 เมตร โดยรวมมีบ้านโบราณประมาณ 40 – 50 หลัง ในอดีตสมัยเอโดะ 

การคมนาคมยังไม่สะดวกสบาย หมู่บ้านแห่งนี้เป็นเสมือนแหล่งท่ีพัก ตั้งขนาบข้างถนนหลักท่ีมีช่ือว่า

ถนนชิโมสึเคะ ถนนเส้นนี้เคยเป็นเส้นทางหลักในการคมนาคมและการค้า เมื่อ พ.ศ.2524 หมู่บ้านโออุ

จิจูคุได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเขตอนุรักษ์ส่ิงปลูกสร้างอันทรงคุณค่าของชาติ  ซึ่งในปัจจุบันหมู่บ้าน

โบราณหลายหลังในโออุจิ จูคุได้รับการบูรณะใหม่ จนกลายเป็นร้านขายของท่ีระลึก ร้านค้าขายสินค้า

พื้นเมือง ร้านอาหารและท่ีพักแบบญี่ปุ่นเพื่อดึงดูดนักท่องเท่ียว ปัจจุบันมีนักท่องมาเยี่ยมชมหมู่บ้านนี้

กว่า 1.2 ล้านคนต่อปี  

เที่ยง บริการรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5)  
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 เดินทางสู่ โทโนะเฮทสึริ Tonohetsuri หรือ หน้าผาล้านปี เป็นความสวยงามท่ีธรรมชาติสร้างขึ้น 

โดยหน้าผาริมแม่น้ําโอคาวะนี้ ถูกกัดเซาะโดยน้ําท่ีไหลผ่าน กว่าจะสึกกร่อนเป็นเวลานานเป็นล้านปี 

จนกลายมาเป็นวิวทิวทัศน์ท่ีสวยงาม ช่ือ โทโนะเฮทสึริ เป็นภาษาถ่ินของไอสึ แปลว่า หน้าผา 

และด้วยรูปร่างหน้าตาของหน้าผาชันๆ ท่ีดูคล้ายกับเจดีย์ จึงเป็นท่ีมาของช่ือโทโนะเฮทสึริ หรือ หน้า

ผารูปเจดีย์ นําท่านสู่ ปราสาทซึรุงะ Tsuruga Castle หรือ ปราสาทนกกระเรียน ตั้งอยู่ไม่ไกล

จากสถานีรถไฟไอสุวาคามัทซึ ปราสาทแห่งนี้เดิมมีช่ือว่า ปราสาทคุโระคะวะ Kurokawa Castle 

สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1384 โดยตระกูลอะชินะ แต่เกิดแผ่นดินไหวในปี ค.ศ. 1611 ทําให้ปราสาท

เสียหายหนักและได้มีการบูรณะและปรับจากปราสาท 7 ช้ัน เหลือเพียง 5 ช้ันเท่านั้น ไฮไลท์!!! 

ปราสาทแห่งนี้ ถือเป็นอนุสรณ์สถานท่ียังท้ิงร่องรอยของเหล่านักรบซามูไรกลุ่มสุดท้ายในญี่ปุ่น ท่ีได้

เลือกปลิดชีพตัวเองลง ณ สถานท่ีนี้ และเป็นเพียงแห่งเดียวท่ียังคงเอกลักษณ์ดั้งเดิมของญี่ปุ่นไว้ 

ปราสาทหลังคาสีเเดงอันเป็นสัญลักษณ์แห่งเมืองไอสุวาคามัทซึ 

ค่ํา         อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย 

ท่ีพัก Spa Resort Hawaiians หรือเทียบเท่า 

วันที่ส่ี  ฟุคุชิมะ – สะพานแขวนริวจิน - โตเกียว - ช้อปป้ิงชินจูกุ - โอไดบะ - สนามบินนาริตะ 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5) 

 นําท่านชมความงามของ สะพานแขวนริวจิน Ryujin Suspension Bridge อยู่ในวนอุทยานโอคุ

คุจิ จังหวัดอิบารากิ ถูกสร้างขึ้นเหนือเขื่อนริวจิน โดยมีแม่น้ําจากเขื่อนไหลผ่านหุบเขาตัววีท่ีมีความ

สวยงามเป็นอย่างมาก สะพานมีความยาวท้ังหมดถึง 375 เมตร ซึ่งเป็นสะพานแขวนสําหรับคนเดิน

ข้ามท่ียาวท่ีสุดในเกาะฮอนชูของญี่ปุ่น จากสะพานแขวนแห่งนี้ท่านสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์พา

โนรามาอันสวยงามได้ตลอดท้ัง 4 ฤดูกาล 

เที่ยง อิสระเลือกรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 

จากนั้นนําท่านเดินทางสู่เมือง เมืองโตเกียว นําท่านอิสระ ย่านช้อปป้ิงชินจุกุ ให้ท่านอิสระและ

เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้ามากมายและ เครื่องใช้ ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา 

เครื่องเล่นเกมส์ หรือสินค้าท่ีจะเอาใจคุณผู้หญิงด้วย กระเป๋า รองเท้า เส้ือผ้า แบรนด์เนม เส้ือผ้า

แฟช่ันสําหรับวัยรุ่น เครื่องสําอางยี่ห้อดังของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO 

และอื่นๆ อีกมากมาย จากนั้นนําท่านเดินทางไป ย่านโอไดบะ Odaiba คือเกาะท่ีสร้างขึ้นไว้เป็น

แหล่งช้อปปิ้ง และแหล่งบันเทิงต่างๆ ในอ่าวโตเกียว ได้รับการปรับปรุงให้มีช่ือเสียงและเป็นท่ีนิยม

ในช่วงหลังของปี 1990 นอกจากมีสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามตั้งอยู่มากมายแล้ว แต่ก็ยังคงความเป็น

ธรรมชาติไว้ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของพื้นท่ีสีเขียว ไดเวอร์ซิตี้  โตเกียว พลาซ่า DiverCity 

Tokyo Plaza เป็นห้างดังอีกห้างหนึ่ง ท่ีอยู่บนเกาะ โอไดบะ จุดเด่นของห้างนี้ก็คือ หุ่นยนต์กันดั้ม 
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ขนาดเท่าของจริง ซึ่งมีขนาดใหญ่มาก ในบริเวณห้าง ก็จะมีร้านค้าสําหรับคอกันดั้ม อย่างเช่น กันดั้ม

คาเฟ่ (Gundam Cafe) และถ้าอยากเข้าไปดูนิทรรศกาลกันดั้ม  ก็ต้องไปท่ี กันดั้มฟรอนท์ 

(Gundam Front) ซึ่งอยู่ในบริเวณห้าง ไดเวอร์ซิตี้ 
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 ได้เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ 

20.55 น.   ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ607  

**บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง** 

วันทีห้่า  สนามบิน ดอนเมือง 

01.35 น.     เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

 

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

สําหรับลูกค้าท่านทีไ่ม่เอาต๋ัวเครื่องบิน  หักค่าตั๋วออก 9,000 บาท จากราคาทัวร์ 

 
 

* ท่านใดมีไฟล์ทบนิภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บรษิัทฯทราบในวันจองทัวร์ * 

** ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง ** 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ :  รายการทัวร์สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, 

การเมือง, สายการบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การบริการของรถบัสนําเที่ยวญี่ปุ่น ตาม

กฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ 10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับ

จะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆ เป็นหลัก จึงขอ

สงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

อัตราค่าบริการรวม 

 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีนํ้ามัน  

 ค่ารถโค้ชปรับอากาศ  

 โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)  

 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ    

 ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ   

 ค่าเบ้ียประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์) 
 

อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม 

× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดนิทาง อาทิ ค่าทําหนังสือเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ใน

ห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เน่ืองจากทางญี่ปุ่นได้ประกาศ

ยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยสําหรับผู้ที่ประสงค์พํานักระยะส้ันในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศให้ยื่นวีซ่าตามเดิม ผู้เดินทางจะต้องจ่ายเพิ่ม 2,000 บาท สําหรับการยื่น

ร้องขอวีซ่า 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีนํ้าหนักเกินกว่าที่สายการบินน้ันๆกําหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน 
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× ค่าภาษีนํ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว 

× ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์อํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 

× ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 1,000 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน 

× ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 
 

เดินทางข้ึนต่ํา 34 ท่าน หากต่ํากว่ากําหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีท่ีจะชําระ

ค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีท่ีจะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป ทางบริษัท

ขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบ

ล่วงหน้า  
 

เงื่อนไขการจอง และ การชําระเงิน  : 

 มัดจําท่านละ 15,000 บาท ภายหลังจากที่ทา่นส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกค้าทําการจองก่อนวันเดินทาง

ภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจํานวน  

 ส่วนที่เหลือ ชําระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน 

 หากไม่ชําระมัดจําตามที่กําหนด ขออนุญาตตัดที่น่ังให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่ 

 หากชําระไม่ครบตามจํานวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงื่อนไข 

 เมื่อท่านชําระเงินไมว่่าจะทั้งหมดหรอืบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้

ระบุไว้ทั้งหมดน้ีแล้ว 

 หากชําระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งสําเนาการโอนเงิน พร้อมระบุช่ือพนักงานขายมาทางแฟกซ์ 

 ส่งรายช่ือสํารองที่นั่ง ผู้เดินทางต้องส่งสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ช่ือพร้อมยืนยัน

ว่าต้องการเดินทางท่องเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // [หากไม่ส่งสําเนาหนังสือ

เดินทาง (Passport) มาให้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความ

ผิดพลาดจากการสะกดช่ือ-นามสกุล และอื่นๆ เพ่ือใช้ในการจองต๋ัวเครื่องบินทั้งสิ้น 
 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป และเหลือหน้ากระดาษ

อย่างต่ํา 2 หน้าหากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 
 

เงื่อนไขยกเลิกการจอง : 

เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เครื่องบินโปรโมช่ัน เมื่อจองทัวรชํ์าระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุก

กรณี และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ 

ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คนืคา่ทวัรไ์ม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน รวมถึง เมื่อท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ 

ถ้าท่านงดการใช้บรกิารรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและ

เงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

 

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 
วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องย่ืนเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้า
เมือง เพ่ือยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น* ดังต่อไปนี้ 

1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯจัดการให้) 

2. ส่ิงที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดข้ึนในระหว่างที่พํานักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด 
บัตรเครดิต เป็นต้น) 

3. ช่ือ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พํานักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทจัดการให้) 

4. กําหนดการเดินทางระหว่างที่พํานักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯ จัดการให้) 
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คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (สําหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า) 

1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ ไม่ต่ํากว่า 6 เดือน  

2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญีปุ่่นจะต้องไมเ่ป็นส่ิงที่ขัดต่อกฎหมายและเข้าข่ายคุณสมบัติการพํานักระยะส้ัน 

3. ในข้ันตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพํานักไม่เกิน 15 วัน 

4. เป็นผู้ที่ไม่มีประวัตกิารถูกส่งตวักลบัจากประเทศญีปุ่่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่ห้เข้าประเทศ และ
ไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ 
 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทําการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจ

ตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 30 ท่าน  

2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่านํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวันเดินทาง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ  

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกดิกรณีความลา่ช้าจากสายการบิน, การยกเลกิบิน, การประท้วง, การนัดหยุด
งาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  

6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด  

7. รายการน้ีเป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลังจากได้สํารองโรงแรมที่พักใน
ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรื่องหอ้งพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดหอ้งให้กบักรุ๊ปที่เข้าพกั  โดยมีห้องพักสําหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอด
บุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนหอ้งได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พกั ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับความพร้อมให้บรกิารของโรงแรม และ
ไม่สามารถรับประกันได้   

9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลอืเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการ
เดินทาง มิฉะน้ันบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  

10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คําสัญญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผู้มีอํานาจของผู้จัดกํากับเท่าน้ัน 

11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เน่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้
เดินทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเข้าเมอืง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของ
ทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเน่ืองมาจากการกระทําที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง 
เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ  

12. กรณีต้องการพกัแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรอืหอ้งแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิใน
การจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเดี่ยว โดยไม่ค่าใช้จ่ายเพิ่ม  

13. สภาพการจลาจรในช่วงวนัเดนิทางตรงกบัวนัหยดุเทศกาลของญ่ีปุ่น หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจทําให้เวลา
ในการท่องเที่ยวและ ช้อปป้ิงแต่ละสถานที่น้อยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขัยรถในการบริหารเวลา 
ซ่ึงอาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครั้งที่ต้องเร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม 

14. บริการนํ้าดื่มท่านวันละ 1ขวด ต่อคนต่อวันเริ่มในวันที่ 2 ของการเดินทาง ถึงวันที่ 3 ของการเดินทาง รวมจํานวน 2 
ขวด 

15. การบริการของรถบัสนําเทีย่วญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่น สามารถให้บริการวันละ 10 ช่ัวโมง ในวันน้ันๆ มิอาจ
เพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับสภาพการจราจรในวัน
เดินทางน้ันๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

 

 

 
 



 
 

ทัวร์ญี่ปุ่น (TTN) TOKYO NIKKO FUKUSHIMA ซุปตาร ์บ้านหิมะ 

ใบจองทัวร์  / BOOKING FORM 

 
 
รายการทัวร์.................................................................................. วันเดินทาง........................................ 

ช่ือผู้ติดต่อ (ผู้จอง) .................................................................. โทร...................................................... 

จํานวนผู้เดินทางท้ังหมด.................คน   (ผู้ใหญ่................ท่าน / เด็กอายุต่ํากว่า 12 ปี..............ท่าน) 

จํานวนห้องพักท่ีใช้ท้ังหมด.............ห้อง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 

 

รายชื่อผู้เดินทาง (กรุณากรอกชื่อไทยและอังกฤษอย่างถูกต้องตามหนังสือเดินทาง เรียงตามห้องพัก) 

 

หมายเหตุ กรุณาแจ้งความประสงค์อื่นตามท่ีท่านต้องการ อาทิเช่น 

อาหาร   ไม่ทานเนื้อวัว  ไม่ทานเนื้อหมู  ไม่ทานสัตว์ปีก  ทานมังสาวิรัต 

รายละเอียดอื่นๆ .................................................................................................................................. 

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

 

 
ข้าพเจ้ารับทราบเงื่อนไขในรายการทัวร์เรียบร้อยแล้ว 

 

 
ลงชื่อ.............................................................ผู้จอง 

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

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

1    

2    

3    

4    
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10    


