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รหัสโปรแกรม : 16548 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 

 

 

 บกุดงซามไูร ณ ปราสาทสึรุกะ หรือ ปราสาทนก
กระเรียน 

 สวนไคราคเุอ็น สวนสวย 1 ใน 3 ของญ่ีปุ่ น 
 ทะเลสาบอินาวาชิโระ 1 ใน 4 ทะเลสาบใหญ่

ท่ีสดุของญ่ีปุ่ น 
 โรงเบียรส์ไตลเ์ยอรมนั คราฟตเ์บียรอ์นัโดง่ดงั 
 เลน่กิจกรรมทา้ลมหนาว 
 เก็บสตอวเ์บอรร์ี่สดๆ จากสวน 
 ชอ้ปป้ิงจใุจท่ีอิออนมอลล ์
 อาบน า้แรแ่ช่ออนเซ็นสไตลญ่ี์ปุ่ น 2 คืน 

Code : JHDR 0206 
 

 

 

วันที ่ เสน้ทาง อาหาร
เชา้ 

อาหาร
กลางวนั 

อาหาร
เย็น 

วันพฤหัสบดีที ่6 ก.พ. 63 กรุงเทพฯ - สงิคโปร ์ - - - 

วันศุกรท์ี่ 7 ก.พ. 63 สิงคโปร ์- อุชิคุไดบุทสึ - อิบารากิ - สวนไคราคุเอ็น - ฟุคุชิม่า – 
ทะเลสาบอินาวาชิโระ - เวิรล์กลาสแวรแ์ละโรงเบียรอิ์นาวาชิโระ 

-   

วันเสารท์ี่ 8 ก.พ. 63 ลานสกี Listel Ski Fantasia - เมืองไอส ึวาคามตัส ึ- ปราสาทสรุึกะ - 
พิพิธภณัฑบ์า้นซามไูรไอส ึ
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วนัอาทิตยท์ี่ 9 ก.พ. 63 โออจิุจคู ุ- หนา้ผาหินโทโนะ เฮทสรึ ิ- สวนผลไม(้เก็บสตอรวเ์บอรร์ี่) 
- นารติะ - หา้งอิออน 

   

วันจันทรท์ี่ 10 ก.พ. 63 สนามบินนารติะ - สงิคโปร ์- กรุงเทพฯ  - - 

 
วันพฤหสับดทีี ่6 ก.พ. 2563  กรุงเทพฯ –สิงคโปร ์ 
15.30 น. คณะพรอ้มกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ แถว K ประตู 5 เคานเ์ตอรส์ายการบินสิงคโปร ์ แอรไ์ลน์ 

พบเจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระแก่ทา่น 

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

18.10 น. ออกเดนิทางสูเ่มืองฟคุชุิมา่ เกาะฮอนช ูประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบนิสิงคโปร ์แอรไ์ลน ์ดว้ยเท่ียวบนิท่ี 
SQ 979 

21.35 น. เดนิทางถึงสนามบนิชางกี ประเทศสิงคโปร ์เพ่ือแวะเปล่ียนเครื่อง  
(พิเศษ!!! แจกฟรี Changi Dollars Voucher มลูคา่ 20 SGD หรือ ประมาณ 500 บาท เป็นอภินนัทนาการ
จากสายการบินใหแ้ก่ทกุท่านฟรีเพ่ือใชส้  าหรบัใชจ้่ายกบัรา้นคา้ท่ีรว่มรายการภายในอาคารผูโ้ดยสาร
ทกุแหง่ของสนามบนิชางกี) 

23.55 น. ออกเดินทางต่อสู่เมืองฟุคชุิม่า เกาะฮอนชู ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบนิสิงคโปร ์แอรไ์ลน ์ดว้ย
เท่ียวบนิท่ี SQ 638 

  
 
 

http://bit.ly/2NMk5YE
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วันศุกรท์ี ่7 ก.พ. 2563 อุชิคุไดบุทสึ – อิบาราก ิ– สวนไคราคุเอ็น – ฟุคุชิม่า –  
ทะเลสาบอินาวาชิโระ – เวิรล์กลาสแวรแ์ละโรงเบยีรอ์ินาวาชิโระ 

07.30 น. เดินทางถึง สนามบินนาริตะ เกาะฮอนชู ประเทศญ่ีปุ่ น หลงัจากผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมือง
ของประเทศญ่ีปุ่ นแลว้ น าท่านเดินทางสู่ จังหวัดอิบารากิ (Ibaraki) เป็นจงัหวดัท่ีตัง้อยู่ในภูมิภาคคนั
โต ห่างจากกรุงโตเกียวไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนว
ชายฝ่ังแปซิฟิค น าท่านเดินทางเข้าชม  อุชิคุไดบุทสึ  (Ushiku 

Daibutsu) พระพุทธรูปอุชิคุไดบุทซึ เป็นพระพุทธรูปปางยืนท่ีหล่อ
จากทองสมัฤทธ์ิซึ่งมีขนาดใหญ่ท่ีสดุในโลก มีความสงูถึง 120 เมตร 
ท าใหว้นัท่ีอากาศดีๆสามารถมองเห็นไดถ้ึงใจกลางเมืองโตเกียวเลย
ทีเดียว พระใหญ่แห่งอิบารากินีส้รา้งเสร็จเม่ือปี ค.ศ. 1993  โดยใช้
เวลาสรา้งยาวนานถึง 10 ปี จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ สวนไคราคุเอ็น 
(Kairakuen) สวนแห่งนีน้บัว่าเป็น 1 ใน 3 สวนสไตลญ่ี์ปุ่ นท่ีมีช่ือเสียง

ของญ่ีปุ่ น มีพืน้ท่ีทัง้หมด 1,875 ไร ่สวนสาธรารณะของเมือง
ท่ีใหญ่เป็นอนัดบัท่ี 2 ของโลก เป็นรองแค่เพียงเซ็นทรลั
พารค์ของมหานครนิวยอรค์ ท่ีน่ีมีตน้บ๊วยกว่า 3,000 ตน้ 
100 สายพนัธุ ์ถา้หากท่านโชคดีมาท่ีน่ีช่วงท่ีดอกบ๊วยบาน
จะมีความสวยงามอยา่งมาก 

เท่ียง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ จังหวัดฟุกุชิมะ (Fukushima) เป็นจงัหวดัท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของญ่ีปุ่ น 

ครอบคลุมพืน้ท่ีชายฝ่ังมหาสมุทรแปซิฟิมากกว่า 15 กิโลเมตร มีภูเขาไฟและน า้พุรอ้น จุดชมซากุระ
และใบไมเ้ปล่ียนสี, ปราสาทและสกีรีสอรท์ จากนัน้น า
ท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบอินาวาชิโระ (Lake Inawashiro) 
หรือทะเลสาบแห่งกระจกสวรรค ์1 ใน 4 ทะเลสาบท่ีใหญ่
ท่ีสุดในญ่ีปุ่ น ทะสาบแห่งนีเ้ป็นทะเลสาบท่ีตั้งอยู่ตรง
กลางของจงัหวดัฟุกุชิมะ เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟ
ในอดีต ซึ่งท าใหม้ีแร่ธาตตุ่างๆมากมายอยู่ในน า้ ท าให้
ไม่มีสิ่งมีชีวิต แตไ่มเ่ป็นอนัตรายตอ่ผิวของมนษุย ์จากนัน้น าท่านเดินทางชม เวิรล์กลาสแวร ์(World 

Glass Ware) ทุกท่านสามารถชมเครื่องแกว้ท่ีมีรูปแบบ
และสีสันสวยงามซึ่งเกิดจากกรรมวิธีการเป่าแก้วด้วย
เทคนิคในแบบตา่งๆ จงึท าใหเ้ครื่องแกว้ท่ีออกมามีรูปแบบ
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และสีท่ีแตกต่างกันออกไป ตามความถนัดและความช านาญของช่างเป่าแก้ว  ใหท้่านไดเ้ลือกซือ้
ฝากกันตามอัธยาศยั จากนัน้ขา้งๆกันจะมี โรงเบียรอ์ินาวาชิโระ (Inawashiro Original Beer 

Brewery) โรงเบียรเ์ก่าแก่สไตลเ์ยอรมนั ท่ีมีคราฟตเ์บียรอ์ันโด่งดงัคือ อินาวาชิโระ ออริจินัล เบียร ์
17846 ประกอบไปดว้ยเบียร ์5 ชนิด ไดแ้ก่ Pilsner, Weizen, Golden Angel, Brown Weizen, 
Rauch ซึ่งเบียรข์องที่นี่ไดร้บัรางวัลต่างๆมาแลว้มากมาย โดยสูตรของความอร่อยก็คือการ
เลือกสรรวัตถุดิบท่ีมีคุณภาพประกอบกับน า้ธรรมชาติจากเทือกเขาบนัไดท่ีมีความบริสุทธ์ิมาก ท า
ใหเ้กิดความอร่อยท่ีลงตวั เม่ือถึงเวลาอันสมควร น าท่านเดินทางสู่ท่ีพัก  

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ โรงแรม 
  เขา้พกัท่ีโรงแรม Listel Inawashiro Hotel (- /  L / HD) 

หลงัอาหารเชิญทา่นอาบน า้แรเ่พ่ือความผอ่นคลายเพราะชาวญ่ีปุ่ นมีความเช่ือว่าในน า้แรน่ัน้มี แรธ่าตุ
ซึ่งชว่ยใหผ้ิวพรรณและระบบการไหลเวียนของโลหิตดีขึน้ 
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วันเสารท์ี ่8 ก.พ. 2563  ลานสกี Listel Ski Fantasia – เมืองไอสึ วาคามัตสึ – 
ปราสาทสึรุกะ – พพิธิภัณฑบ้์านซามูไรไอสึ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 

 น าท่านสู่ Listel Ski Fantasia ใหท้่านสนุกสนานกับ
กิจกรรมท้าลมหนาวและเพลิดเพลินกับการเล่นสเลด 
หรือจะป้ันตุ๊กตาหิมะ พรอ้มกับถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกับ
บรรยากาศท่ีเต็มไปดว้ยหิมะ (ราคานี้ไม่รวมค่าเช่า
อุปกรณ์ ค่าเช่าเคร่ืองเล่นและกิจกรรมต่างๆ 
ภายในลานสกี) *** ท้ังนีก้ารเล่นกิจกรรมหิมะต่างๆ
น้ัน ขึน้อยู่กับสภาพภูมิอากาศ และปริมาณความหนาของหมิะ ณ เวลาน้ัน** 

เท่ียง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองไอสึ วาคามัตสึ (Aizu Wakamatsu) เป็นเมืองท่ีโดง่ดงัเก่ียวกบังาน

ฝีมือดัง้เดมิท่ีเรียกว่า “เครื่องเคลือบไอสึ” นอกจากนัน้ยงัเป็นแหล่งผลิตขา้วและเหลา้สาเกอีกดว้ย น า
ท่านชม ปราสาทสึรุกะ (Tsuruga Castle) ปลกุต านาน 600 ปี
แห่งศกัดิ์ศรีซามูไรของชาวจงัหวดัฟุกชุิมะ เพ่ือปกป้องฐานท่ีมั่น
สุดทา้ยอย่างปราสาทสึรุกะ หรือ “ปราสาทนกกระเรียน” โดย
ชาวซามไูรซึ่งนบัไดว้่าเป็นซามไูรกลุ่มทา้ยๆ ในญ่ีปุ่ น จากการท า
สงครามกลางเมืองไอสึ ในช่วงศตวรรษท่ี 19 ซึ่งเป็นช่วงเวลาท่ี
ญ่ีปุ่ นเปล่ียนจากยคุเอโดะมาเป็นยคุเมจิ การตอ่สูข้องเหล่าซามไูร
ท่ีมีเพียงแค่สองมือถือดาบ ไฉนเลยจะต่อกรกับกระสุนปืนของ
เหล่าทหาร แม้สุดท้ายจะรู้ว่าแพ้พ่ายแต่ก็ขอสู้จนตัวตาย
กลายเป็นต านานแห่งศักดิ์ศรีครั้งสุดท้ายของชาวซามูไรท่ี
ชาวเมืองไอสึ วาคามัตสึไม่มีวนัลืมมาจนถึงทุกวันนี ้ ปัจจุบนัมีการบรรจุหลกัสูตรการเรียนการสอน
ส าหรบัเด็กๆ ในเมืองไอสึ ในส่วนท่ีว่าดว้ยวิถีแห่งการเป็นซามูไรท่ีดีท่ีควรยึดถือปฏิบตัิ อาทิเช่น การ
รูจ้กัเห็นใจผูอ่ื้น กลา้ท่ีจะพดูขอบคณุและขอโทษ มีความอดทน ไมค่ดโกง เคารพผูใ้หญ่ ภูมิใจในความ
เป็นไอสึ ไล่ตามฝัน และอย่าท าสิ่งท่ีไม่ควร วิถีปฏิบตัิเหล่านีเ้ป็นส่วนหนึ่งของสโลแกนท่ีถูกติดตัง้ไว้
ตามโรงเรียนต่างๆ เพ่ือเตือนใจเด็กๆ แต่ก็ใช่ว่าค าสอนเหล่านีจ้ะมีไวส้  าหรบัเด็กๆ เท่านัน้ เพราะบาง
บรษิัทในเมืองไอสก็ึมีการน าเอาวิถีปฏิบตัิแห่งชาวซามไูรท่ีเล่าผ่านสโลแกนอนัเดียวกนันีไ้ปใชเ้ตือนใจ
พนักงานและชาวเมืองผ่านส่ือในรูปแบบต่างๆ ดว้ยเช่นกัน  นอกจากเรื่องราวท่ีเป็นต านานแล้ว
ปราสาทนกกระเรียน 5 ชัน้ท่ีสรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1384 หลงันี ้ยังเต็มไปดว้ยมนตข์ลังและขอ้มูลท่ี
นา่สนใจซึ่งถกูเก็บรวบรวมไวด้า้นในตวัปราสาท แมต้วัปราสาทแตเ่ดิมจะถกูท าลายโดยรฐับาลสมยัเม
จิในปี ค.ศ.1874 แต่ภายหลังก็มีการสรา้งขึน้มาใหม่ในปี ค.ศ.1965 โดยยังคงไวซ้ึ่งรูปแบบของ

https://www.japanhoppers.com/th/all_about_japan/handicraft/226/
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สถาปัตยกรรมท่ีสวยงามแบบดัง้เดมิ โดยเฉพาะในชว่งฤดหูนาวท่ีมีหิมะโปรยปรายปกคลมุตวัปราสาท 
ยิ่งสวยงามเกินบรรยาย พาทกุทา่นชม พพิธิภัณฑบ้์านซามูไรไอสึ (Aizu Bukeyashiki) เป็นบา้นพกั 
ของอดีตผูน้  าซามูไรชัน้สงูแห่งเมืองไอสึ ในสมยัเอโดะ ช่ือว่า 
ไซโก ทะโนะโมะ (Saigo Tanomo) และยงัมีบา้นพกัเก่า Kyu 
Nakahata Jinya ซึ่งไดร้บัเลือกใหเ้ป็นทรพัยส์ินทางวฒันธรรม
ท่ีส าคญัของจงัหวดัฟกุชุิมะ นอกจากนีย้งัมีโรงน า้ชา โรงสีขา้ว 
และสิ่งปลูกสรา้งทางประวตัิศาสตรม์ากมายท่ีพิพิธภัณฑ์
แห่งนี ้ทุกท่านจะไดส้ัมผัสถึงความรูส้ึกของการยอ้นยุคกลับไปในโลกของชาวซามูไรแห่งเมืองไอส ึ
นอกจากนีย้งัมีรา้นขายของท่ีระลึก Sato kobo Kokon เป็นรา้นขายสินคา้พืน้เมืองท่ีขึน้ช่ือของเมือง
ไอสอีึกดว้ย 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ โรงแรม 
เขา้พกัโรงแรม Ookawaso Hotel (B / L / HD) 

 
วันอาทติยท์ี ่9 ก.พ. 2563 โออุจจิูคุ – หน้าผาหนิโทโนะ เฮทสึริ – สวนผลไม้  

(เกบ็สตรอวเ์บอรร่ี์) – นาริตะ – หา้งอิออน 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่  หมู่บ้านญ่ีปุ่ นโบราณ โออูจิ จู คุ 
(Ouchijuku) หมู่บา้นเล็กๆ ท่ีเป็นจุดแวะพักผ่อนของผูท่ี้
จะเดินทางไปยังเมืองไอสึ บ้านเรือนของท่ีน่ีเป็นแบบ
ดัง้เดมิท่ีใชก้นัมาตัง้แตส่มยัเอโดะ หมู่บา้นแห่งนีไ้ดร้บัการ
ขึน้ทะเบียนเป็นเขตอนุรักษ์สิ่งปลูกสรา้งอันส าคัญของ
ประเทศญ่ีปุ่ นในปี 1981 ปัจจุบนับา้นเรือนหลายๆ หลัง
ไดร้บัการปรบัปรุงดแูลใหม่ และไดมี้การเปิดเป็นรา้นอาหารและรา้นขายของฝากตา่งๆ โดยเมนท่ีูขึน้
ช่ือของท่ีน่ีคือ เนกิโซบะ หรือ โซบะตน้หอมนั่นเอง โดย
วิธีการกินคือการใชต้น้หอมใหญ่ทานแทนตะเกียบพรอ้ม
เสน้โซบะและน า้ซุปหอมหวาน โดยเป็นเมนูพิเศษท่ีมีแค่ท่ี
หมู่บา้นโออจุิจคูเุท่านัน้ จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ หน้าผา
หินโทโนะ เฮทสึริ (Tono Hetsuri) อนุสรณ์แห่ง
ธรรมชาติที่เกิดจากการกัดเซาะของน า้จนกลายเป็น
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หน้าผารูปร่างแปลกตา ซึ่งดา้นบนผาเป็นเหมือนหอคอยท่ีมองลงมาจะเห็นแม่น า้โอคาวะสีเขียว
มรกตอยู่เบือ้งล่าง ท่านสามารถเดินผ่านสะพานแขวนเพ่ือชมหนา้ผาและร่องผา รวมถึงหินหนา้ตา
แปลกๆ มากมาย อีกทัง้ภายในยงัมีจดุใหส้กัการะพระโพธิสตัวด์ว้ย  

เท่ียง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย พาท่านสู่ สวนผลไม้ (Fruit Picking) ใหท้่านไดเ้พลิดเพลิน

กบัการเก็บสตรอวเ์บอรร่ี์ท่ีเรียงรายเป็นทิวแถวจ านวน
มาก และลองลิม้รส ผลสตรอเบอรี่ สดๆ ใหม่ๆ ท่ีท่านเก็บ
เองจากตน้กันไดอ้ย่างเต็มอ่ิม พรอ้มกับถ่ายภาพกับตน้
สตรอเบอรี่เป็นท่ีระลึกตามอัธยาศยั รวมไปถึงท่านใดท่ี
ตอ้งการซือ้มาไวร้บัประทานเอง หรือเป็นของฝากใหก้บัคน
ท่ีบา้นก็สามารถซือ้กลบัไปไดเ้ช่นกนั เม่ือเขา้สู่ เมืองนาริตะ (Narita) น าท่านเดินทางสู่ อิออนมอลล ์

(Aeon Mall) เป็นหา้งสรรพสินคา้ท่ีนิยมในหมู่นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ เน่ืองจากตัง้อยู่ใกลก้ับ
สนามบินนานาชาตินาริตะ ภายในตกแต่งในรูปแบบท่ีทันสมยัสไตลญ่ี์ปุ่ น มีรา้นคา้ท่ีหลากหลาย
มากกว่า 150 รา้นจ าหน่ายสินคา้แฟชั่น อาหารสดใหม่ และอปุกรณภ์ายในบา้น นอกจากนีย้งัมีรา้น
เสือ้ผา้แฟชั่นมากมาย เช่น MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, Capcom games arcade และ
ซุปเปอรม์ารเ์กตขนาดใหญ่ เป็นตน้ ซึ่งบางรา้นไม่ตอ้งเสียภาษีสินคา้ส าหรบันกัท่องเท่ียวชาวตา่งชาติ 
สว่นรา้นอาหารก็มีใหเ้ลือกมากมายจ าหนา่ยอาหารหลายประเภท รา้นกาแฟ และศนูยอ์าหาร 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
 เขา้พกัโรงแรม Narita Garden Hotel (B / L / D) 
 
วันจันทรท์ี ่10 ก.พ. 2563 สนามบนินาริตะ – สิงคโปร ์– กรุงเทพฯ 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 

 เม่ือไดเ้วลาอนัสมควรแลว้น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบินนาริตะ (B / - / -) 

11.05 น.  ออกเดนิทางจาก สนามบินนาริตะ โดยสายการบนิสิงคโปร ์แอรไ์ลน ์ดว้ยเท่ียวบนิท่ี SQ 637 
17.45 น. เดนิทางถึงสนามบนิชางกี ประเทศสิงคโปร ์เพ่ือแวะเปล่ียนเครื่อง  
18.35 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิชางกี โดยสายการบินสิงคโปร ์แอรไ์ลน ์ดว้ยเท่ียวบินท่ี SQ 978 
20.00 น. เดนิทางถึงสนามบนิสวุรรณภมูิ โดยสวสัดภิาพ 
 

******************* 
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อัตราค่าบริการ: 

วันเดนิทาง 
ผู้ใหญ่ท่านละ 

(พักห้องละ 2 ท่าน) 
เดก็อายุต ่ากว่า 12 ปี 

(มีเตยีง) 
เดก็อายุต ่ากว่า 12 ปี 

(ไม่มีเตยีง) 
พักห้องเดีย่ว

เพิม่ 

6 – 10 ก.พ. 63  37,999 34,999 31,999 7,000 
 กรุ๊ปออกเดนิทางข้ันต ่า 20 คน ในกรณีทีก่รุ๊ปต ่ากว่า 20 คน จะมีการเปล่ียนแปลงราคา 
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อัตราค่าบริการนีร้วม: 

1. คา่ตั๋วเครื่องบนิไป - กลบั Economy Class สายการบนิสิงคโปร ์แอรไ์ลน ์

2. คา่รถรบั - สง่ ตามรายการ 
3. คา่โรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบหุรือในระดบัเดียวกนั 

4. คา่อาหารตามรายการท่ีระบ ุ

5. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ 
6. คา่ขนกระเป๋าซึ่งสายการบินมีบริการส าหรบักระเป๋าท่านละ 1 ใบ น า้หนกัไม่เกิน 30 กิโลกรมั หากน า้หนกัหรือ

จ านวนของกระเป๋าเกินกวา่ท่ีก าหนดท่านอาจตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยโดยตรงกบัสายการบินท่ีเคานเ์ตอรเ์ช็คอิน 

7. คา่ประกนัอบุตัิเหตกุารเดินทาง วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีท่ีเสียชีวิต (ส าหรบัผูท่ี้อายไุม่เกิน 
80 ปี) 

8. คา่รกัษาพยาบาลเน่ืองจากอบุตัเิหต ุวงเงินไมเ่กินทา่นละ 500,000 บาท (ส าหรบัผูท่ี้อายไุมเ่กิน 80 ปี) 
9. คา่ประกนั และ คา่รกัษาพยาบาลเน่ืองจากอบุตัเิหต ุไมค่รอบคลมุผูเ้ดนิทางท่ีมีอายเุกิน 80 ปี 
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อัตรานีไ้ม่รวม: 

1. คา่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 เปอรเ์ซ็นต ์

2. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 เปอรเ์ซ็นต ์

3. คา่ทิปหวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศก ์

4. คา่ใชจ้า่ยส่วนตวัอ่ืนๆ เชน่ คา่ซกัรีด คา่โทรศพัท ์คา่เครื่องด่ืม ฯลฯ 
 
เงือ่นไข: 

1. คณะเดินทางตอ้งมีสมาชิกอย่างนอ้ย 20 ท่านและทางบริษัทตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก หรือ เล่ือนหรือ
เปล่ียนแปลงการเดนิทาง ในกรณีท่ีสมาชิกไมค่รบตามจ านวนดงักลา่ว 

2. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาค่าบริการในกรณีท่ีมีการขึน้ราคาค่าตั๋วเคร่ืองบิน หรือมีการ
ประกาศลดคา่เงินบาท หรืออตัราแลกเปล่ียนไดป้รบัขึน้ในชว่งใกลว้นัท่ีจะเดนิทาง 

 
การส ารองการเดนิทาง: 

1. บรษิัทฯ ขอรบัคา่มดัจ าส าหรบัการส ารองท่านละ 20,000 บาท ภายหลงัจากมีการยืนยนัจากทางบริษัทภายใน 
24 ชั่วโมง 

2. สว่นท่ีเหลือของราคาทวัร ์กรุณาช าระใหค้รบถว้นก่อนการเดินทางอย่างนอ้ย 14 วนัมิฉะนัน้จะถือว่าการส ารอง
การเดนิทางนัน้ถกูยกเลิก และบรษัิทฯ สงวนสิทธ์ิในการยดึบางสว่นเป็นคา่ด าเนินการ 

3. ส าหรบัการเดนิทางชว่งปีใหม ่เทศกาลวนัหยดุยาวของประเทศไทยและวนัหยดุยาวของประเทศญ่ีปุ่ น อาจเจอ
ปัญหารถติด นกัท่องเท่ียวหนาแน่นตามสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ รวมไปถึงรา้นอาหารท่ีมีคนมาใชบ้ริการกัน
เยอะ รา้นคา้ หา้งสรรพสินคา้จะปิดบางส่วน รวมถึงรา้นอาหารท่ีปิดเร็วกว่าปกติ อีกทัง้ในช่วงฤดหูนาวทอ้งฟ้า
จะมืดเรว็ ขอใหท้า่นท าความเขา้ใจก่อนการจองทวัร ์

 
กรณียกเลิกการเดนิทาง 
 ยกเลิกก่อนการเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั คืนเงิน เต็มจ านวน 
 ยกเลิกก่อนการเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 15 – 30 วนั คืนเงิน คร่ึงหน่ึง ของคา่ทวัร ์
 ยกเลิกกะทนัหนัก่อนการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไม่มีการคืนเงนิใดๆท้ังสิน้ 
 ยกเวน้กรณีท่ีบรษิัททวัร ์น าเงินช าระคา่ตั๋วเครื่องบนิ คา่แลนด ์เพ่ือเตรียมการจดัน าเท่ียว ก่อนนกัท่องเท่ียวจะมีการ
แจง้ยกเลิกการเดนิทาง บริษัททวัรส์ามารถหกัช าระคา่ใชจ้า่ยตามจรงิก่อนท่ีจะคืนใหน้กัทอ่งเท่ียวได ้เชน่ เท่ียวบนิพิเศษ 
EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไมมี่การคืนเงินมดัจ าหรือคา่ทวัรท์ัง้หมดเน่ืองจากคา่ตั๋วเป็นการเหมา
จา่ยในเท่ียวบนินัน้ๆ 
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หมายเหตุ: 
1. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิน้หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การ

นัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีทีท่่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคน
เข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานท้ังจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบ
ของบริษัทฯ  

2. ระหวา่งการเดนิทางทอ่งเท่ียว หากทา่นไมใ่ชบ้รกิารใดๆ ไมว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่น ทางบรษิัทจะถือว่าท่านสละ
สิทธ์ิและไมส่ามารถขอคืนคา่บรกิารได ้

3. หากทา่นไมเ่ดนิทางกลบัพรอ้มคณะ ตั๋วเครื่องบนิขากลบัซึ่งยงัไมไ่ดใ้ชน้ัน้ ไมส่ามารถขอคืนเงินได ้

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รบัผิดชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ อนัเกิดจากเหตสุดุวิสยั เช่น อบุตัิเหต ุภยัธรรมชาติ การ
นดัหยดุงาน การก่อการจลาจล ความลา่ชา้ของเท่ียวบนิ การถกูปฏิเสธไมใ่หเ้ขา้หรือออกนอกประเทศ เป็นตน้ 

5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนรายการท่องเท่ียวตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสภาวะของสาย
การบนิ โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเป็นหลกั 

6. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อผลท่ีเกิดขึน้จากการออกนอกประเทศไทย การถูกหา้มเขา้ประเทศญ่ีปุ่ น การน า
สิ่งของผิดกฎหมายไปหรือกลบัระหว่างการเดินทาง เอกสารการเดินทางไม่ถกูตอ้ง และความประพฤติท่ีส่อไป
ในทางเส่ือมเสียและผิดกฎหมาย 

 

 
 

 

 
 

รายการและราคาอาจมีการเปล่ียนแปลงตามช่วงเวลาเทศกาล, ราคาตั๋วโดยสารเคร่ืองบิน, 
ค่าธรรมเนียมของตั๋วและภาษีน า้มัน และอื่นๆ โปรดตรวจสอบราคากับทางบริษัทอีกคร้ัง 
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