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วนัที่ 

รายการทวัร ์ ม้ืออาหาร 

เชา้ กลางวนั ค า่ 

วนัแรก สนามบนิดอนเมือง ( กรุงเทพฯ ) TR868 00.30-08.00 - - - 

วนัที่สอง 
สนามบนินารติะ – ศาลเจา้โทโชก ุ– น ้ าตกเคก่อน – ทะเลสาบซูเซนจ ิ  

 AIZU WASHINTON HOTEL  OR SIMILAR  
- ✓ ✓  

 
วนัที่สาม 

ภเูขาไฟซาโอะ – ICE MONSTER – สนุกสนานลานสก ี

   FUKUSHIMA ONSEN  OR SIMILAR CLASS  
✓ - HTL  

วนัที่สี ่
  – ชอ้ปป้ิงออิอน พลาซ่า 

✓ ✓ - 
 NARITA GATEWAY HOTEL  OR SIMILAR CLASS  

วนัที่หา้ สนามบนินารติะ - สนามบนิดอนเมือง ( กรุงเทพฯ ) TR869 09.35-14.55  ✓ - - 
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ก ำหนดกำรเดินทำง 
 

วนัแรกของการเดินทาง (1)  กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง 

21.30  พร้อมกนัที่สนามบินดอนเมือง Terminal 1 อาคารระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 3) ณ เคาน์เตอร์ 6  

“สายการบนิสกูต๊ แอร”์ ... พบกบัเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวก ณ บริเวณหน้าเคาน์เตอร์ 

 *** หมายเหตุ : เคานเ์ตอรเ์ช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครือ่งออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผูโ้ดยสารข้ึนเครือ่ง 

ดงันั้นผูโ้ดยสาร จ าเป็นตอ้งพรอ้ม ณ ประตูข้ึนเครือ่งก่อนเวลาเครือ่งออกอย่างนอ้ย 45 นาที ***  

ไม่มีบริการอาหารรอ้นเสิรฟ์ทั้งขาไปและขากลบั 

  (น ้ าหนกักระเป๋า 20 กก./ท่าน หากตอ้งการซ้ือน ้ าหนกัเพิม่ ตอ้งช าระค่าใชจ่้ายส่วนต่างเพิม่) 
 

วนัทีส่องของการเดินทาง (2)    สนามบินนาริตะ – ศาลเจา้โทโชกุ – น ้ าตกเคก่อน – ทะเลสาบซูเซนจิ 

00.30  ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินสกูต๊ แอร ์เทีย่วบนิที ่TR868 

สายการบินมีบริการจ าหน่ายอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง (ราคาทวัรไ์ม่รวมค่าอาหาร) 

(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5-6 ชัว่โมง...เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 

08:00  ถงึ สนามบินนาริตะ ประเทศญีปุ่่นดินแดนอาทิตยอุ์ทยั... ผ่านพธีิศุลกากรและตรวจคนเขา้เมือง 

น าท่านเดินทางสู่ “ศาลเจา้โทโชกุ” ศาลเจ้าประจ าตระกูลโทกุ

งาวะที่โด่งดังในอดีต และยังเป็น “สุสานของโชกุนโทกุงาวะ 

อิเอยะสุ” โชกุนผู้ผลิกพลันชะตาชีวิตของชาวญ่ีปุ่น ... พร้อม

สักการะ “เทพเจา้” ผู้คุ้มครองและปกปักรักษาลูกหลานของ

ตระกูลและบรรดาผู้เล่ือมใส ... ชม “เจดีย  ์5 ชั้น” สถานที่

เกบ็พระธรรมค าสอน, บทสวดมนต์ และสิ่งของมีค่า ... แล้ว

ชม “งานแกะสลกั” อันเป็นโบราณวัตถุที่ล ้าค่า ที่มีมากกว่า 

5,000 ช้ิน ... แล้วตื่นตากับ “ซุ้มประตูโยเมมง” อันเป็น

สถาปัตยกรรมที่มีความส าคัญในแง่ประวัติศาสตร์ศิลป์ของญ่ีปุ่น และยังเป็น “ศิลปะช้ินเอก” และมีช่ือเสียง

ของญ่ีปุ่น ...  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น าท่านเดินทางสู่ “น ้ าตกเคกอน” ที่มีช่ือเสียงมากที่สุด

ของเมืองนิกโก้ด้วยความสูง 97 เมตร ในสมัยก่อนไม่มี

ผู้ใดสามารถเข้าถึงน ้าตกแห่งน้ีได้เน่ืองจากเป็นป่ารกทึบ 

จนกระทั่ งปี  1900 โกโรเบอิ โฮชิโนะ ได้เข้ามาสร้าง 

Teahouse ใกล้กับน า้ตกโดยใช้เวลาในการสร้างยาวนานถึง 

7 ปี ชมควางามของน า้ตกอย่างใกล้ชิดโดย “ลิฟท”์ ที่เปิด

ให้บริการตั้ งแต่ปี 1930 เป็นต้นมาโดยเฉพาะอย่างย่ิง

ในช่วงหน้าหนาว น ้าบางส่วนจะกลายเป็นน ้าแข็งตกลง

มายังเบ้ืองล่าง เรียกกันว่า “บลูไอซ์” อิสระกับการเลือก

มุมเกบ็ภาพเป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย ... น าท่านเดินทางสู่ “ทะเลสาบชูเซนจิ” อยู่ทางตะวันตกของเมืองนิกโก้ 

ข้างกับภเูขาศักด์ิสทิธิ์ นันไท (Mt.Nantai) โดยปกติทะเลสาบกม็ักจะอยู่ตั้งบนพ้ืนราบ แต่กบั ทะเลสาบซูเซนจิ 

( Chuzen-ji) น้ันตั้งสูงกว่าระดับน ้าทะเลตั้ง 1,269 เมตร นับว่าเป็นทะเลสาบธรรมชาติที่ต้ังอยู่สูงที่สุดใน

ญ่ีปุ่นเลยทเีดียว ในยุคสมัยเมจิ ทา่นจักรพรรดิได้ขนานนามทะเลสาบแห่งน้ีไว้ว่า “ The Lake of Happiness”  
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ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตราคาร  

 ทีพ่กั  AIZU WASHINTON HOTEL หรือเทียบเท่า ระดบั 3 ดาว  
 

วนัทีส่ามของการเดินทาง (3)     ภูเขาไฟซาโอะ – ICE MONSTER – ลานสกี  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟซาโอะ ที่เป็นจุดชมใบไม้เปล่ียน

อันมีช่ือเสียงของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ท่านสามารถ 

น่ังกระเช้า ลอยฟ้าชมภูเขาแบบพาโนราม่า ท่ามกลางความ

สวยงามของทิวทัศน์ไปตลอดเส้นทางจนถึงยอดเขาจิโสะ ที่

ระดับความสูง 1,736 เมตรจากระดับน า้ทะเลที่ประดิษฐาน

ของพระพุทธรูปจิโสะองค์ใหญ่ สูง 2.34 เมตร แกะสลักจาก

หินคาดผ้าเอี๊ยมสแีดงไว้ที่หน้าอกเพ่ือเป็นการอุทศิให้กบัทารก

ที่เสียชีวิตจากการท าแท้ง  และในช่วงที่หิมะตกหนัก นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาชม อสูรน ้าแขง็หรือ Ice 

Monster หรือ ปีศาจหิมะ เกิดจากหิมะที่ตกมาปกคลุมต้นไม้บนเขาจนกลายเป็นรูปร่างต่างๆ คล้ายปีศาจ 

(ราคาไม่รวมค่ากระเช้าชมวิว 2600 เยน ) 

เทีย่ง  อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั เพือ่ใหท่้านเพลิดเพลินกบัการท่องเทีย่ว 

 
 

บ่าย  ให้ท่านได้สนุกสนาน “ลานสกี” สนุกสนานกบักจิกรรมฤดูหนาวมากมาย อาท ิสก ีสโนว์ บอร์ด กระดานเล่ือน

หิมะ ฯลฯ โดยการน่ังกระเช้าขึ้นไปยังด้านบนเพ่ือท าการสกลีงมาด้านล่าง หรือเลือกพักผ่อนอริิยาบถกบัการน่ัง

จิบกาแฟชมบรรยากาศลานสกี เลือกซ้ือของที่ระลึกหลากหลายเวอร์ช่ัน เกบ็ภาพแห่งความประทับใจกับมุม

สวยๆที่มีลานหิมะสขีาวเป็นพ้ืนหลัง (ไม่รวมค่ากจิกรรมต่างๆ ภายในลานสก ีเช่น อุปกรณ์สก ีสโนว์บอร์ดและ

ชุดสก ีฯลฯ)   

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 ทีพ่กั  FUKUSHIMA ONSEN หรือเทียบเท่า ระดบั 3 ดาว 

**จากนั้นพกัผ่อนและผ่อนคลายอิริยาบถกบัการ “แช่ออนเซ็น” การแช่น ้ าแร่ทีค่นญีปุ่่นเชื่อกนัว่าจะช่วย

กระตุน้การไหลเวียนของโลหิตและช่วยใหผ้วิพรรณดีข้ึน** 
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วนัทีสี่ข่องการเดินทาง (4)  ทะเลสาบอินาวะชิโระ – ปราสาทนกกระเรียน – เอออน พลาซ่า  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดินทางสู่ ทะเลสาบอินะวะชิโระ เป็นหน่ึงใน

ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สดุในญ่ีปุ่น แถมยังติดหน่ึงในสี่ของ

ทะเลสาบที่มีน า้ใสสะอาดที่สุดในญ่ีปุ่นอกีด้วย โดยเฉพาะ

วันที่อากาศดีๆ ท้องฟ้าปลอดโปร่ง ภาพทวิทศัน์ที่สะท้อน

จากทะเลสาบอนิาวะชิโระ กจ็ะย่ิงเหน็เด่นชัด จากภเูขาหน่ึง

ยอดกก็ลายเป็นสองยอด ก้อนเมฆและสรรพสิ่งรอบๆ

สวยงามมากๆเหมือนถูกโปรแกรมโฟโต้ช้อปตัดแต่ง ...  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น าทา่นเดินทางสู่ “ปราสาทสึรุกะ” (ด้านใน) หรืออกีช่ือ

หน่ึงคือ “ปราสาทไอซึวาคามตัสึ” ความหมายคือ 

“ปราสาทนกกระเรียน” ... ปราสาทน้ีถูกสร้างขึ้นคร้ังแรก

เมื่อปี ค.ศ.1384 และผ่านเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์มา

มากมาย ปราสาทแห่งน้ีถูกท าลาย และสร้างขึ้นใหม่หลาย

ต่อหลายคร้ัง โดยคร้ังล่าสดุถูกสร้างขึ้นใหม่ในปี ค.ศ.

1964 ... ปัจจุบันปราสาททสรุึกะจัดเป็นพิพิธภัณฑแ์สดง

เร่ืองราวทางประวัติศาสตร์ของเมืองไอสวุะคะมะทสึ รวมทั้งเคร่ืองเขิน ดาบ และอาวุธโบราณต่าง ๆ และช้ัน

บนสดุ (ช้ันที่ 5) ของปราสาทเป็นจุดชมวิว ... ให้ทา่นได้ชมทวิทศัน์อนังดงามของตัวเมืองที่ถูกโอบล้อมด้วย

ภเูขาล้อมรอบ ... น าทา่นเดินทางสู่ “อิออน พลาซ่า” (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมงคร่ึง) ศูนย์รวมแห่ง

สนิค้าช้ันน านานาชนิด อาท ินาฬิกา, กล้อง, กระเป๋า, รองเท้า, เสื้อผ้า เป็นต้น และยังมี “ร้าน 100 เยน” 

สนิค้าทมีีคุณภาพดีจากประเทศญ่ีปุ่นแต่ราคาแสนจะถูก  อสิระให้ทา่นได้เพลินเพลินกบัการ “เลือกชมและ

ซ้ือ” สนิค้าที่สามารถเลือกไปเป็นฝากคนทางบ้านได้ตามอธัยาศัย 

  อิสระอาหารค า่ตามอธัยาศยั เพือ่ใหท่้านเพลิดเพลินกบัการท่องเทีย่ว 

   ทีพ่กั  NARITA GATEWAY HOTEL หรือเทียบเท่า ระดบั 3 ดาว 

  

วนัทีห่า้ของการเดินทาง (5)       สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

(กรุณาตรวจสอบสมัภาระใหเ้รียบเรียบ เพือ่เตรียมเดินทางไปสนามบนิ) 

สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบนินาริตะ 

09:35  ออกเดินทางจากสนามบินนาริตะ โดยสายการบินสกูต๊ แอร ์เทีย่วบนิ TR869 

14:55  ถงึ สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจมิรูล้ืม 

 

หมายเหตุ  :   

 รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ และอตัราแลกเปล่ียนโดยทาง

บริษัทฯ จะค านงึถงึประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นส าคญัที่สดุ 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น ของกองตรวจคนเข้าเมอืง / การน าสิง่ของผดิกฎหมาย 

/ เอกสารการเดนิทางไม่ถูกต้อง และความประพฤตสิ่อไปในทางเสื่อมเสยี บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร ์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน  
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อตัราคา่บรกิาร 
 

จ านวนผูเ้ดินทาง ผูใ้หญ่ ท่านละ 
พกัเดีย่ว 

เพิม่ท่านละ 

04 – 08 มกราคม 2561 27,900.- บาท 6,000.-บาท 

12 – 16 มกราคม 2561 27,900.- บาท 6,000.-บาท 

18 – 22 มกราคม 2561 27,900.- บาท 6,000.-บาท 

26 – 30 มกราคม 2561 27,900.- บาท 6,000.-บาท 

01 – 05 กุมภาพนัธ ์2561 27,900.- บาท 6,000.-บาท 

09 – 13 กุมภาพนัธ ์2561 27,900.- บาท 6,000.-บาท 

15 – 19 กุมภาพนัธ ์2561 27,900.- บาท 6,000.-บาท 

21 – 25 กุมภาพนัธ ์2561 27,900.- บาท 6,000.-บาท 

23 – 27 กุมภาพนัธ ์2561 27,900.- บาท 6,000.-บาท 

01 – 05 มีนาคม 2561 28,900.- บาท 6,000.-บาท 

07 – 11 มีนาคม 2561 28,900.- บาท 6,000.-บาท 

09 – 13 มีนาคม 2561 28,900.- บาท 6,000.-บาท 
 

*** ไมม่รีาคาเด็ก  เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชัน่ / INFANT เด็กอายุต า่กวา่ 2 ปี ราคา 5,900 บาท***  
 

ไมใ่ช้ตัว๋ลด 10,000 บาท 
 

***ราคาทวัรข์้างต้นยงัไมร่วมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ทา่นละ 1,000 บาท/ทา่น/ทรปิ*** 
 

อตัราค่าบริการนี้ รวม 

1. ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดบัเดยีวกนั 

2. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชมและค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ 

3. ค่าใช้จ่ายของมคัคุเทศกท์ี่คอยอ านวยความสะดวกให้กบัท่านในตลอดการเดนิทาง 

4. ค่าบตัรโดยสารเครื่องบนิไป-กลับชั้นทศันาจรตามเส้นทางและสายการบนิที่ได้ระบุไว้ในรายการ 

5. ค่าประกนัอบุตัิเหตใุนระหว่างการเดนิทางในวงเงิน ท่านละ 1,000,000.- บาท  

   (หากอายุเกนิ 70 ปีขึ้นไป ค่าประกนัอบุตัเิหตรุะหว่างการเดนิทาง ท่านละ 500,000.-บาท) **เป็นไปตามเง่ือนไขของกรมธรรม*์* 

6. บริการน ้ าด่ืมวนัละ 1 ขวด/ท่าน และ FREE WI-FI ON BUS 
 

อตัราค่าบริการนี้ ไม่รวม 

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตวั อาท ิค่าอาหาร-เคร่ืองดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท ์เป็นต้น 

2. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%   

3. ค่าท าหนงัสอืเดนิทาง 
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4. ค่าภาษเีชื้อเพลิงที่ทางสายการบนิอาจมกีารเรียกเกบ็เพ่ิมเตมิอกี 

5. ค่าทิปไกดแ์ละคนขบัรถ (จ านวน 1,000.-บาท/ท่าน/ทริป) 
 

 

เงื่อนไขการช าระเงิน :    

❖ ส าหรบัการจองกรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 15,000.- บาท  

❖ ช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 25 วนั 

 

การยกเลิก :  

กรณุาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันท าการ มฉิะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคนืเงินมดัจ า 

กรณยีกเลิกก่อนการเดนิทาง 25 วันท าการ ทางบริษัทฯ มคีวามจ าเป็นต้องหัก 50% ของอตัราค่าบริการ 

กรณยีกเลิกก่อนการเดนิทาง 20 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคนืเงนิทั้งหมด 
 

หมายเหตุ :  

➢ การเดนิทางในแต่ละคร้ังจะต้องมจี านวนผู้เดนิทางคร้ังละ 10-15 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้เดนิทางมจี านวนไม่ครบตามจ านวนดงักล่าว ทางบริษัทฯขอ

สงวนสทิธิ์ในการเปล่ียนแปลงราคาและ/หรือยกเลิกการเดนิทางโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

➢ รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ และ อตัราแลกเปล่ียนโดยทาง

บริษัทฯ จะค านงึถงึประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นส าคญัที่สดุ 

➢ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การน าสิ่งของผดิกฎหมาย / เอกสารการเดนิทางไม่ถูกต้อง 

และความประพฤตสิ่อไปในทางเสื่อมเสยี รวมถงึภัยธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบนิ,การประท้วง, การก่อจลาจล 

➢ ตัว๋เคร่ืองบนิเป็นตัว๋กรุป๊ราคาพิเศษ หากท่านไม่เดนิทางไปกลับพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตใุดกต็าม ไม่สามารถน ามาเลื่อนวนัเดนิทาง หรือคนืเงินได้ 
 

รายละเอียดเกี่ยวกบัการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญีปุ่่ นส าหรบัคนไทย 

 จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กบัคนไทย ผู้ที่ประสงคจ์ะพ านักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกนิ 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวตัถุประสงค ์

เพ่ือการท่องเที่ยว เย่ียมญาต ิหรือธรุกจิ อาจจะมกีารถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมอืง เพ่ือเป็นการยืนยนัว่ามคีุณสมบตัใิน 

การเข้าประเทศญี่ปุ่น  

ตวัอย่างของเอกสารมีดงัต่อไปนี้  

1.  บตัรโดยสารเคร่ืองบนิขาออกจากประเทศญี่ปุ่น 

2.  สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกดิขึ้นระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่น เช่น เงินสด บตัรเครดติ เป็นต้น 

3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพทท์ี่ตดิต่อได้ระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่น เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ 

4.  ก าหนดการเดนิทางระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่น 

5.  หลักฐานการท างานที่สามารถยืนยันว่าท่านมกีารท างานที่ชัดเจนอยู่ในประเทศไทย เช่น หนงัสอืรับรองการท างาน บตัรพนักงาน เป็นต้น 

คุณสมบติัการเขา้ประเทศญี่ปุ่ น(ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นตามมาตรการยกเวน้วีซ่า) 

1.  หนังสอืเดนิทางอเิลก็ทรอนิกสท์ี่ยังมอีายุการใช้งานเหลืออยู่ 

2.  กจิกรรมใดๆ ที่จะกระท าในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขดัต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบตัเิพ่ือการพ านักระยะสั้นเท่านั้น 

3.  ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกนิ 15  วนั 

4. เป็นผู้ที่ไม่มปีระวัตกิารถูกส่งตวักลับจากประเทศญี่ปุ่น หรือมไิด้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบตัิ

ที่อาจจะถูกปฏเิสธไม่ให้เข้าประเทศ 


