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รหสัโปรแกรม : 15623  (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

 

บนิตรงสู ่นารติะ โดยสายการบนิ  THAI LION AIR

บรกิารน า้หนกักระเป๋า 20 KG เครือ่งล าใหญ ่มจีอทวีสีว่นตวัทกุทีน่ ัง่ 
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นมสัการพระพทุธรปูยนืองคใ์หญท่ีส่ดุในโลก 

ยอ้นสูย่คุเอโดะทีห่มูบ่า้นโบราณ OUCHIJUKU 

ชมความงามของของธรรมชาต ิบงึน า้ 5 ส ีโกะชกินิมุะ 

เสนห่แ์หง่ขนุเขาอโีมร ิชมทะเลสาบกระจก อนิาวาชโิระ 

พกัฟกุชุมิา่ 2 คนื พกัอบิาระก ิ1 คนื 

WIFI FREE ON BUS   น า้ดืม่บรกิารวนัละ 1 ขวด

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 
กรงุเทพฯ สนามบนิดอนเมอืง 
( SL300 : 01.00-09.10 ) 

    

2 สนามบนินารติะ – พระพุทธรปูยนือชุคิ ุ- หา้งออิอน    

Fukushima 
Hotel 

หรอืเทยีบเทา่ 

3 
ศาลเจา้ฮานทิส ึ– โกะชกินิุมะ – ทะเลสาบอนิาวาชโิระ -
ปราสาทซรึกุะ – เขาอโิมร ิ- รา้นดองก ิโฮเต ้

   

Fukushima 
Hotel 

หรอืเทยีบเทา่ 

4 
หมูบ่า้นโบราณ โออจุ ิจคู ุ– มรดกโลกนกิโก ้– สะพานชนิ
เคยีว - ลาลา การเ์ดน้ 

   
ROUTEINN 
TSUCHIURA 
หรอืเทยีบเทา่ 

5 
สนามบนินารติะ - สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ 
( SL301 : 11.00-16.15 ) 
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หากทา่นมคีวามจ าเป็นจะตอ้งซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เพือ่บนิไปและกลบัจากกรุงเทพฯ กรุณาสอบถาม

เทีย่วบนิเพือ่ยนืยนักบัทางเจา้หนา้ทีก่อ่นท าการจองและขอความกรุณาใหท้า่นซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิประเภททีส่ามารถ

เลือ่นวนัและเวลาเดนิทางได ้อนัเนือ่งมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการบนิ ไมว่า่จะเป็นการยกเลกิ

เทีย่วบนิ การลา่ชา้ของสายการบนิ การยุบเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง ซึง่ สายการบนิ

พจิารณาสถานการณ์แลว้พบวา่อยูเ่หนอืการความคมุของทางสายการบนิ หรอืจะเป็นเหตผุลเชงิพาณิชย ์หรอืเป็น

เหตุผลดา้นความปลอดภยั ดงัน ัน้เหตุผลเหลา่นี ้อยูเ่หนอืการควบคุมของบรษิทัฯ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไม่

รบัผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ อนึง่ บรษิทัฯ จะคอนเฟิรม์กรุป๊ ประมาณ 7-10 วนักอ่นเดนิทาง ขออภยั

ในความไมส่ะดวก 

 

วนัที ่1 กรงุเทพ สนามบนิดอนเมอืง 

22.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิดอนเมอืง อาคาร 1 ช ัน้ 3  อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่าง 

ประเทศ เคานเ์ตอร ์ พบเจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารสายการบนิไทยไลออ้นแอร ์(SL) 

ตอ้นรับและอ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอนิ และหัวหนา้ทัวรใ์หค้ าแนะน าเพือ่เตรยีม
ความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

01.00 น. ออกเดนิทางสู่ สนามบนินารติะ  โดยสายบิน ประเทศญีปุ่่ น เที่ยวบินที ่ไทยไลออ้นแอร  ์

SL300 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bit.ly/2NMk5YE
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ไมม่บีรกิารอาหารรอ้น แตม่ ีจ าหนา่ย บนเครือ่งท ัง้ขาไปและขากลบั 

*** ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ การจดัทีน่ ัง่ของกรุป๊ ไมส่ามารถรเีควสหรอืเลอืกทีน่ ัง่ได ้

และทางสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษิทัฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้*** 
 

วนัที ่2  พระพทุธรปูยนื อชุคิ ุ- AEON TOWN SHOPPING MALL 
09.10 น.   เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตนิารติะ ประเทศญีปุ่่ น (เวลาทีญ่ ีปุ่่ นเร็วกวา่ประเทศไทย 

2 ช ัว่โมง) หลงัจากผา่นข ัน้ตอนศุลกากร กรุณาปรบันาฬกิาของทา่นเพือ่ความสะดวกใน
การนดัหมายเวลา 
** ส าคญัมาก!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นญุาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้

เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั ** 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

หลังอาหารกลางวัน น าท่านนมัสการ ปีคศ.พระพุทธรปูอชุคิไุดบทุส ึ

1995 ไดรั้บการบันทกึจากกนิเนสบุค๊ วา่เป็นรูปป้ันพระพุทธรูปหลอ่จาก

ทองสมัฤทธิ ์ปางยนืทีส่งูทีส่ดุในโลก มคีวามสงูถงึ 120 เมตร ดา้นในมี

สถานที่สามารถน่ังเขียนบทสวดมนต์ และมีองค์พระพุทธรูปจ าลอง  

(ไมร่วมคา่เขา้ชมดา้นใน 700 เยน) 

จากนั้น อสิระชอ้ปป้ิง ณ มีสนิคา้ใหเ้ลือกหา้งสรรพสนิคา้ออิอน 

มากมาย ไม่วา่จะเป็น เสือ้ผา้ แฟชั่น รองเทา้ อปุโภค บรโิภค ขนมขบ

เคีย้วตา่งๆ เป็นตน้   

         อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั  FUKUSHIMA HOTEL  หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัที ่3 ศาลเจา้ฮานทิส ึ– ทะเลสาบโกชคินิมุะ – ทะเลสาบอนิาวะชโิระ – ปราสาทซรึุ

กะ - ภเูขาอโีมร ิ- ดองกโิฮเต ้ 
เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

จากนัน้  น าทา่น และสกัการะสิง่ศักดิส์ทิธิข์อง ศาลเจา้แหง่นี้ไดจ้ดทะเบยีนเป็นมรดกโลกศาลเจา้ฮานทิส ึ

ขององค์การยูเนสโก ก่อนถูกเผา และภายหลังไดรั้บการบูรณะซ่อมแซม ปัจจุบันเป็นอีกหนึ่ง
สถานที ่ที่มชี ือ่เสยีงในดา้นความสวยงาม และการเพลดิเพลนิกับการชมใบไมเ้ปลีย่นสใีนชว่งฤดู
ใบไมร้ว่ง หากเป็นชว่งฤดหูนาวก็จะมคีวามสวยงามทีแ่ปลกตาไปอกีบรรยากาศ 
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งชม เป็นกลุ่มของทะเลสาบภูเขาไฟหา้แหง่ตัง้อยูท่ีเ่ชงิทะเลสาบโกชคินิุมะ Goshiki-numa 
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ภูเขาบันไดในใจกลางย่านทะเลสาบของบันได - โกจุน Kitashiobara ฟูกูชมิ่าประเทศญี่ปุ่ น 

Goshiki-numa กอ่ตัวขึน้เมือ่ Mount Bandai ปะทุขึน้ในวันที ่15 กรกฎาคม 1888 จากนัน้น าท่าน 

สัมผัสกับ สวรรค ์แหง่เมอืงฟกุคุชมิะ เป็นทะเลสาบทีม่ีทะเลสาบกระจก ทะเลสาบอนิาวะชโิระ 

ความสวยงามน ้าใส จนสามารถมองเห็นเป็นภาพสะทอ้น ราวกับกระจกสวรรคเ์ลยทเีดยีว อกีทัง้ยัง

เป็นทีน่ยิมในการมาถา่ยท าภาพยนตร ์ตา่งๆมากมายเป็นทะเลสาบทีเ่กดิจากการระเบดิของภเูขาไฟ 

ตัง้อยูใ่นบรเิวณอุทยานแหง่ชาตบิันไดอะซะฮ ีจังหวัดฟคุชุมิะ เหมาะอยา่งยิง่กับการเป็นจุดเช็คอนิ 

ถา่ยภาพเก๋ๆ ไมว่า่จะเป็นชว่งใบไมเ้ปลีย่นส ีหรอืหนา้หนาวก็ใหค้วามสวยงามไมย่ิง่หยอ่นไปกวา่กัน 
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หรอื ซึง่ทีน่ี่เป็นมากกวา่ปราสาท แตเ่ป็นเสน่หข์องร่องรอยาทซรึกุะ ปราสาทนกกระเรยีนขาว 

ทางประวัตศิาสตร์ที่ผสมผสานกับต านานความกลา้หาญของเหล่าซามูไรนักรบ ชุดสุดทา้ยของ
ญีปุ่่ น ทัศนยีภาพรอบๆ เป็นคนู ้าลอ้มรอบ หนา้หนาวจะมหีมิะปกคลมุ ขาวโพลนสมศ กดิศ์รปีราสาท

กระเรยีนขาว ใหท้กุทา่นไดถ้า่ยรปูบรเิวณรอบๆปราสาท (หากตอ้งการเขา้ชมปราสาทจะมคีา่ใชจ้่าย

 ตา่งหากทา่นละ 600 เยน)
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เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3) 

จากนัน้น าท่านชมสถานทีป่ระวัตศิาสตร์ เป็นภเูขาทีอ่ยูใ่กลก้ับเมอืง ภูเขาอโีมร ิ(Iimori Hill) 

Aizuwakamatsu จังหวดัฟกูชูมิา่ประเทศญีปุ่่ น เป็นสถานทีส่ าคัญในการฆา่ตัวตายของสมาชกิของ 

Byakkotai ในสงคราม Boshin ภูเขาอีโมร ิ

(Mt.Iimori-yama) จะเป็นถนน 2 ขา้งทางมี

รา้นอาหาร ขนมของกนิ ของเล่นขาย เราเดนิตรงเขา้

ไปดา้นในเพื่อขึ้นไปดา้นบนเขาชมวิวเมือง Aizu-

Wakamatsu มุมสงู นอกจากนี้จะพาชม ความไม่

ธรรมดาของ สรา้งขึน้วดัซาเซเอโด (Sazaedo) 

เมื่อในปี พ.ศ. 2339 บนภูเขาอีโมริ (Mt.Iimori-

yama) ของเมืองไอซุวากามัตส ึแห่งจังหวัดฟุคุชมิะ 

(Fukushima) เป็นวัดทีม่อีาคารเป็นรูปทรงหกเหลีย่ม

ขนาดสามชัน้ มคีวามสงูถงึ 16.5 เมตรเลยเชยีว เดมิมี

รูปป้ันพระพุทธรูปจ านวน 33 รูปหรือที่เรียกว่า 

Kannon ตัง้อยูต่ามบันไดลาด สามารถเดนิวนชมวดัได ้ 

                   จากนัน้น าทกุทา่นอสิระชอ้ปป้ิง รา้นดสิเคานทส์โตรช์ือ่ดัง  หรอืทีค่นดองกโิฮเต ้(Don Quijote)

ไทยชอบเรยีกกันวา่ "ดองกี"้ เพราะมสีนิคา้เรยีงรายเยอะมากๆ เรยีกไดว้า่มวีางขายเกอืบทกุอยา่ง  

เพลดิเพลนิชอ้ปตามอัธยาศัย 

         อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั  FUKUSHIMA HOTEL  หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัที ่4 หมูบ่า้นญีปุ่่ นโบราณ โออจูจิคู ุ– เทีย่วอสิระในเมอืงนกิโก ้– ศาลเจา้ฟทูาระซงั 

- ลาลา่ การเ์ดน้ สคึบุะ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นญีปุ่่ นโบราณ โออจูจิูคุ เป็นเมอืงบนเสน้ทางการคา้อาอซินุชิไิค

โดะ(Aizu-Nishi Kaido trade route) ซึง่เชือ่มตอ่เมอืงอซิกุับนกิโกใ้นชว่งสมัยเอโดะ ปัจจุบันนี้บา้น

สไตล์ญี่ปุ่ นแบบมุงหลังคายังคงรักษาไวเ้ป็นอย่างดี และดัดแปลงเป็นรา้นคา้ รา้นอาหาร และ

บา้นพักแบบโฮมสเตยต์า่งๆ อาหารยอดนยิมคอืบะหมีโ่ซบะ และปลาเทรา้ตย์า่ง 

 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (5) 

จากนัน้น าทา่นเทีย่วอสิระภายในเมอืง นกิโก ้(Nikko) มชีือ่เสยีงโดง่ดังในเรือ่งความสวยงามของ 

วัดและศาลเจา้ต่างๆที่ไดรั้บการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกจาก UNESCO เช่น ศาลเจา้โทโชก ุ
(Toshogu) และวัดรนิโนจ(ิRinnoji) เพราะในอดตีนิกโกเ้คยเป็นศูนยก์ลางของศาสนาพุทธนิกาย
ชนิโต ท าใหม้ศีาลเจา้และวัดทีส่วยงามหลายแห่ง นอกจากนี้ยังมธีรรมชาตทิี่สวยงามที่อุทยาน

แหง่ชาตโิอคนุกิโก(้Okuniko) ทีม่ทัีง้ภเูขาและทะเลสาบ 

จากนัน้น าท่านชมความงดงาม ศาลเจา้ฟูทาระซงั Futarasan Shrine ศาลเจา้แหง่นี้นี่มอีายกุวา่ 

พันปี ศาลเจา้ฟทูาระซังนัน้กอ่ตัง้ข ึน้ในปี 782 โดย Shodo Shonin พระสงฆผ์ูน้ าพุทธศาสนาเขา้
มายังเมอืงนกิโก ้เป็นสถานทีส่กัการะเทพเจา้ 3 องค ์คอื โอกนูนูิช ิทาโงรฮิเิมะ และอาจซิกูติากาฮิ

โกเนะ โดยสรา้งขึน้เพื่ออุทศิแด่เทพอันศักดิส์ทิธิข์องภูเขาทัง้สามแห่งเมอืงนกิโก ้คอื ภูเขานนั

ตาอ ิ(Mount Nantai) ภูเขาเนยีวโฮะ (Mount Nyoho) และภูเขาทะโระ (Mount Taro) มี 

บรรยากาศฤดูใบไมผ้ล ิมตีน้ไมศ้ักดิส์ทิธิแ์ละยังสามารถมองเห็นหอ้งโถงหลักซึง่อยูท่างดา้นหลัง
อยา่งใกลช้ดิ สว่นทีห่า่งออกไปอกีราวกโิลเมตรจะม ีสะพานชนิเกยีว (Shinkyo Bridge)อยูใ่นบรเิวณ

ศาลเจา้ฟทูาระซงั 

https://www.talonjapan.com/toshogu-shrine/
https://www.talonjapan.com/toshogu-shrine/
https://www.talonjapan.com/rinnoji-temple/
https://www.talonjapan.com/category/area/kanto/tochigi/nikko/okunikko/
https://www.talonjapan.com/category/area/kanto/tochigi/nikko/okunikko/
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จากนัน้น าท่านอสิระชอ้ปป้ิง ณ ลาลา่ การเ์ดน้ สคึบุะ ( ซเูปอรม์าเก็ตLala Garden Tsukuba) 

ขนาดใหญข่องเมอืงอบิาราก ิภายใน นอกจากมสีนิคา้มากมายหลายชนดิทัง้ Uniqlo ABC MART 

Daiso ยังมรีา้นอาหารและโซนเด็กเล่นอกีดว้ย อสิระใหท้่านเลอืกซือ้สนิคา้และเพลดิเพลนิกับ

กจิกรรมภายในซปุเปอรแ์หง่นีต้ามอัธยาศัย 

         อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั  TSUSUBA / IBARAKI HOTEL  หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่5 สนามบนินารติะ - สนามบนิดอนเมอืง 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

 สมควรแกเ่วลาน าทานเดนิทางสู ่สนามบนินารติะ  

08.00 น. ออกเดนิทางกลับ กรงุเทพฯ โดยสายบนิไทยไลออ้น เทีย่วบนิที ่SL301  
(ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 6.50 ช ัว่โมง) 

สายการบนิมบีรกิาร จ าหนา่ย อาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง (ราคาทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง) 
 
16.15 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ 

 
 

โปรแกรมสามารถสลบัปรบัเปลีย่นไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้ 
** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ **  

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ (ถา้ม)ี 

ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ   (ช าระทีส่นามบนิดอนเมอืงในวนัเช็คอนิ)

(คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 

ราคาเด็ก INFANT 10,000 บาท 
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อตัราคา่บรกิารทวัร ์

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาไมร่วมต ัว๋ พกัเดีย่ว 

18-22  ธ.ค.  2562 26,999 19,999 7,900 

19-23  ธ.ค.  2562 26,999 19,999 7,900 

21-25  ธ.ค.  2562 25,999 18,999 7,900 

23-27  ธ.ค.  2562 24,999 17,999 7,900 

25-29  ธ.ค.  2562 26,999 19,999 7,900 

26-30  ธ.ค.  2562  34,999 27,999 7,900 

 

ส าคญั  กรณุาอา่นเงือ่นไขแนบทา้ยโดยละเอยีด เพือ่ประโยชนส์งูสดุแกต่ัวทา่นเอง หากช าระเงนิแลว้ทาง
บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขแลว้และไมส่ามารถ เปลีย่นแปลงเงือ่นไขใดๆ ได ้

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลีย่นหรอืงดไปบาง 
รายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

ทางผูเ้ดนิทางจะไม ้่องรอ้งใด  อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไขกอ่นการเดนิทางแลว้  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ เร ิม่และจบการใหบ้รกิาร ที ่สนามบนิตน้ทางขาไป เทา่น ัน้  
 

 

 

 

 

 

กรณีผูเ้ดนิทางมาจากตา่งจังหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะท าการส ารองตั วเครือ่งบนิ หรอืยานพาหนะ
อืน่ ๆ เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลับ ณ สนามบนิ สวุรรณภมูทิางบรษัิท จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเนือ่งจากเป็น
คา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรม 

 

อนัเนือ่งมากจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สายการบนิ
หรอืเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทัง้นีจ้ะค านงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 
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อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั วเครือ่งบนิโดยสารชัน้ประหยัด รวมภาษีสนามบนิและธรรมเนียมเชือ้เพลงิ 
 คา่ทีพั่กหอ้งคู ่(2-3 ทา่น) ดังทีร่ะบใุนรายการหรอืระดับเดยีวกัน 
 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 คา่อาหาร ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่เขา้ชม ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่รถน าเทีย่ว ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่ประกันอบุัตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง วงประกันทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครือ่งดืม่ ค่าซักรีด    
คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

 คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนื่องจากทางญีปุ่่ นได ้
ประกาศยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ น
ไมเ่กนิ 15 วนั) **ถา้กรณีทีท่างรัฐบาลประกาศใหก้ลับมาใชว้ซีา่ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยในการท า 
วซีา่เพิม่ ทา่นละ 1,700 บาท** 

 หากในภายหลังทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศใหย้ืน่วซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิม่ 2,000 บาท ส าหรับ
การยืน่รอ้งขอวซีา่ 

 คา่ธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสัมภาระใหญ่เกนิ
ขนาดมาตรฐาน 

 คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั วเครือ่งบนิไปแลว้ 
 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิขาไป 20 กก. // ขากลับ 20 กก.) 
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  คา่ทปิคนขับรถ และไกดท์อ้งถิน่(ถา้ม)ี ท่านละ 1,500 บาท/ทรปิ ช าระทีส่นามบนิในวันเชค็อนิ (ค่าทปิ

หัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 

 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ/ใบก ากับภาษี) 
 
เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

  กรุณาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทาง และกรุณาเตรยีมเงนิมัดจ า 15,000 บาท พรอ้มกับ

เตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 1 วนั หลังจากท าการจองแลว้ 

  การช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯ จะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน ท่านควรจัดเตรยีมคา่

ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นก าหนด เนือ่งจากทางบรษัิทตอ้งส ารองคา่ใชจ้่ายในสว่นของคา่ทีพั่กและตั๋วเครือ่งบนิ 

มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

  หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที ่

ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที่ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่

รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ รวมถงึการลา่ชา้ของสายการบนิระหวา่งประเทศ 

  หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตัว 

หรอืไมส่ะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ชัว่โมงตดิตอ่กัน ท่านและครอบครัวตอ้ง

ใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวาม

จ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรทั์ง้หมด 

 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 

 ไม่สามารถยกเลกิได ้เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงนิทัง้หมด (แต่สามารถเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางได ้
ตามก าหนดของแตล่ะสายการบนิกอ่น 7 วนัของการเดนิทาง) 

หมายเหต ุ
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ ยกเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 5 วนั ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุป๊ไดอ้ยา่งนอ้ย 

30 ทา่น ในกรณีนีบ้รษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ ัง้หมด หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ี่

จะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ ี ้เม ือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้และจะไม่

รบัผดิชอบใดๆ ในกรณีทีสู่ญหาย สูญเสยี หรอืไดร้บับาดเจ็บทีน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของหวัหนา้

ทวัรแ์ละอบุตัเิหตุสดุวสิยับางประการ เชน่ การจราจร, การนดัหยุดงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่งๆ 

 เป็นตน้
 

ขอ้มลูเพิม่เตมิ เร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ 

ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเลือ่นวนัเดนิทางกลับ ทา่น

จะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิ และบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บ และการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการ

บนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

 

 

 

 

Premium Eco –  แถว 1-3 (ตอ้งสง่เมลเช็คราคา) 

Lion Comfort Seat –  แถว 4 ( ราคา 1,100/เทีย่ว ) 

Lion Comfort Seat –  แถว 5-10 ( ราคา 700/เทีย่ว ) 

Lion Normai Seat –  (ราคา 500/เทีย่ว) 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่
เกนิ 15 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารใน
ข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้
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1. ตั วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2. สิง่ทีย่นืยันวา่ท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เช่น 
เงนิสด บัตรเครดติ 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 นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบัตกิารพ านัก
ระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วนั 

4. เป็นผูท้ีไ่ม่มปีระวัตกิารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้
ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

 

หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและ
ความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น  
 ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง  
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  
 บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, 

การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบ
ของบรษัิทฯ  

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนือ่งเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจาก
การโจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

 เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจ าหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับ
เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

 กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม ไมท่านเนือ้สตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
 รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  
 การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่

/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิาร
ของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกันได ้  

 กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่น
การเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

 มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสาร
ลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากับเทา่นัน้ 

 ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณี
ทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรม
แรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การ
หลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

 กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอ
สงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิม่  

 สภาพการจลาจรในชว่งวนัเดนิทางตรงกับวนัหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วนัเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท า
ใหเ้วลาในการท่องเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขัยรถใน
การบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมือจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ที่ตอ้งเร่งรีบ เพื่อใหไ้ดท้่องเที่ยวตาม
โปรแกรม 

 เนือ่งจากการเดนิทางทอ่งเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกับบรษัิทตัวแทนในตา่งประเทศ ทาง

บรษัิทจงึขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรับเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางสว่น หรอื สว่นใดสว่นหนึง่ทีท่่านไม่ตอ้งการ

ไดรั้บบรกิาร หากระหวา่งเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่มส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่ดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ใหท้่าน เนื่องจากทางบรษัิทไดท้ าการ

จองและถกูเก็บคา่ใชจ้า่ยแบบเหมาจา่ยไปลว่งหนา้ทัง้หมดแลว้ 
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 บรกิารน ้าดืม่ท่านวันละ 1 ขวด ต่อคนต่อวัน เริม่ในวันที่ 2 ของการเดนิทาง ถงึวันที ่3 ของการเดนิทาง การ
บรกิารของรถบัสน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ชั่วโมง ในวันนัน้ๆ มิ
อาจเพิ่มเวลาได ้โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ข ึน้อยู่กับสภาพ
การจราจรในวันเดนิทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ใน
โปรแกรมการเดนิทาง 

 กรณีพาสปอรต์ต่างชาตทิีต่อ้งการเดนิทางไปกับทัวร ์**ผูเ้ดนิทางตอ้งด าเนนิการเช็คเรือ่งการท าวซีา่ในการ
เขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยตนเอง และหากมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิผูเ้ดนิทางตอ้งรับผดิชอบในส่วนนั้นๆ ซึง่หากวัน
เดนิทางผูเ้ดนิทางไมไ่ดข้อวซีา่ จะถอืวา่เป็นความผดิของผูเ้ดนิทางเองและจะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ 

 กรณีทีท่า่นถกูปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา 

และ จะไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทัวรท์ีท่า่นช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ 

 หากวนัเดนิทาง เจา้หนา้ทีส่ายการบนิ หรอื ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนังสอืเดนิทาง  

(พาสปอรต์) ของท่านช ารุดแมเ้พยีงเล็กนอ้ย เชน่ เปียกน ้า ขาดไปหนา้ใดหนา้หนึง่ มหีนา้ใดหนา้หนึง่หายไป 

มกีระดาษหนา้ใดหนา้หนึง่หลุดออกมา มรีอยแยกระหวา่งสันของเล่มหนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไม่วา่กรณีใดๆ

ทัง้ส ิน้ ทางสายการบนิ หรอื เจา้หนา้ทีด่า่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิไ์มอ่นุญาตใหท้่านเดนิทางตอ่ไป

ได ้ดังนัน้กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง 

กรณีช ารุด กรุณาตดิตอ่กรมการกงสลุกระทรวงการต่างประเทศเพือ่ท าหนังสอืเดนิทางฉบับใหม่ โดยใชฉ้บับ

เก่าไปอา้งองิ และ ยืนยันดว้ย พรอ้มกับแจง้มาที่บรษัิทเร็วที่สุด เพื่อยืนยันการเปลีย่นแปลงขอ้มูลหนังสอื

เดินทาง หากท่านไดส้่งเอกสารมาที่บริษัทเรียบรอ้ยแลว้ กรณีที่ยังไม่ออกบัตรโดยสาร ท่านสามารถ

เปลีย่นแปลงไดไ้มม่คีา่ใชจ้า่ย แตห่ากออกบัตรโดยสาร (ตั วเครือ่งบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์

ในการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึง่โดยสว่นใหญต่ั วเครือ่งบนิแบบกรุ๊ปจะออกกอ่นออกเดนิทาง

ประมาณ 14-20 วนั ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับกระบวนการและขัน้ตอนของแตล่ะคณะ 

 กรณีทีท่า่นไมผ่า่นดา่นตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (หา้มไมใ่หเ้ดนิทางตอ่ ไมว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิใ์นการคนืคา่ใชจ้า่ยใหไ้มว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ทัง้ส ิน้ 

 

*เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ  

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้* 
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