
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
            

** ชมความงามของทุ่งดอกไมฮิ้ตาชิไคฮิน ณ ลานกวา้งของ "ทุ่งดอกโคเชีย+ทุ่งดอกคอสมอส" หลากสีสัน 
** สนุกสนานกบักิจกรรมเกบ็ “แอปเป้ิล” ผลสดๆ ทานแบบไม่อั้นในสวน 
** ชมความสวยงามของฤดูใบไมเ้ปล่ียนสีกบัเส้นทางสวยงาม ณ “บันไดอะซุมะ เลคไลน์” 
** ชมเส้นทางใบไมเ้ปล่ียนสีอนัสวยงาม “เส้นทางอโิระฮะซากะ” 
** นัง่ “กระเช้าอะเคจิไดระ” เพื่อชมความงามของใบไมเ้ปล่ียนสี  
** ต่ืนตาไปกบัปรากฎการณ์ทางธรรมชาติท่ีสวยงามของโตรกผา “โทโน เฮทสึริ” และสะพานแขวน 
** สัมผสับรรยากาศ “เมืองคาวาโกเอะ” ท่ียงัคงความเก่าแก่สมยัเอโดะ จนไดฉ้ายาวา่ “ลติเติล้เอโดะ” 
** ใหท่้านไดผ้อ่นคลาย แช่น า้แร่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยกัษ์ อ่ิมไม่อั้น 
** บริการท่านดว้ยน า้ด่ืมทีญ่ี่ปุ่ นท่านละ 1ขวด/วนั 

 

ก าหนดการเดนิทาง 17 - 22 , 24 - 29 ตุลาคม , 
    31 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2561 

(หากท่านมจีองตั๋วภายในประเทศหรือระหว่างประเทศเองรบกวน ขอเทีย่วบินกบัเจ้าหน้าที่ ก่อนจองตั๋วค่ะ) 

 

วนัแรก  ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ- สนามบนินาริตะ 
19.30 น. พร้อมกนัท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ส่วนผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ขาออก ประตู 3 เคาน์เตอร์ D 

โดย สายการบินไทย  เจา้หนา้ท่ี คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารก่อนข้ึนเคร่ือง 



 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 
22.10 น. เหินฟ้าสู่ ประเทศญ่ีปุ่น โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 640 

(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง / เวลาทอ้งถ่ินจะเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 
 

วนัทีส่อง พระพทุธรูป อชิุคุ ไดบุทสึ - สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์ (ทุ่งดอกโคเชีย+ทุ่งดอกคอสมอส) -  
  สวนผลไม้ตามฤดูกาล (สวนแอปเป้ิล) - ออิอนพลาซ่า 
06.20 น. เดินทางถึงสนามบินนาริตะ ประเทศญ่ีปุ่น หลงัจากผา่นขั้นตอนศุลกากรเรียบร้อยแลว้ 
 น าท่านเดินทางสู่ “สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์ (Hitachi Seaside Park)” สวนดอกไมท่ี้ตั้งอยูบ่น เนินเขาโคเชีย 

(Kochia Hill) ครอบคลุมพื้นท่ี 35,000 ตารางเมตร ระหวา่งทางน าท่านแวะชมและถ่ายรูปกบั “พระพุทธรูป อุชิคุ 
ไดบุทสึ” ท่ีไดรั้บการบนัทึกจากกินเนสบุค๊วา่ เป็นรูปป้ันพระพุทธรูปปางยนื ท่ีหล่อจากทองสัมฤทธ์ิท่ีสูงท่ีสุด
ในโลก(ไม่รวมค่าเขา้ชมองคพ์ระและสวน) จากนั้นน าท่านเดินทางต่อเพื่อเขา้ชม “สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์” 
ท่านจะไดช้ม “ทุ่งดอกโคเชีย”  เป็นไมพุ้ม่ชนิดหน่ึงท่ีมีตน้ก าเนิดมาจากยโุรปตอนใต ้โดยไมพุ้ม่สามารถเปล่ียน
สีได ้3 สี ตามช่วงเวลา ช่วงหนา้ร้อนพุม่ไมจ้ะเป็นสีเขียว ช่วงตน้ฤดูใบไมร่้วงพุม่ไมจ้ะเปล่ียนเป็นสีแดง ต่อมา
กลายเป็นสีเหลือง จนเขา้ฤดูใบไมร่้วงจะเปล่ียนเป็นสีน ้าตาล เม่ือแหง้สามารถน ามามดัรวมเป็นไมก้วาดได ้
สวยอศัจรรยแ์ถมมีประโยชน์ และชม “ทุ่งดอกคอสมอส” ท่ีพร้อมผลิบานภายรอบบริเวณลานดอกไมก้วา้ง ดอก
คอสมอสมีหลากสีผสมผสานกนัอยา่งสวยงาม ใหท้่านเดินเล่นและเก็บภาพประทบัใจภายในสวนตามอธัยาศยั..
(ความสวยงามของดอกไม้ขึน้อยู่กับสภาพอากาศ)  

  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านเดินทางสู่ “สวนผลไม้ตามฤดูกาล (สวนแอปเป้ิล)” ซ่ึงเป็นแหล่งเพาะปลูกผลไมห้ลากหลายชนิดทั้ง ลูก

สตรอเบอร่ี เชอร่ี แอปเป้ิล เมล่อน และผลไมอ่ื้นๆ ซ่ึงจะผลดักนัออกผลตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคม ถึง ตุลาคม 
แลว้อิสระใหท้่านไดส้นุกสนาน กบัการชิมผลไมต้ามฤดูกาลจากสวนผลไมช้ั้นน าสดๆ ตามอธัยาศยั  

http://bit.ly/2NMk5YE


จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “ออิอนพลาซ่า” ศูนยร์วมแห่งสินคา้นานาชนิด ไม่วา่จะเป็นขนมญ่ีปุ่น ผลไม ้และ
อาหารนานาชนิดใน ซุปเปอร์มาร์เก็ต อิสระใหท้่านไดเ้พลินเพลินกบัการ “เลือกชมและซ้ือ” สินคา้ตามอธัยาศยั 

  รับประทานอาหารค ่าแบบอิสระ เพื่อใหท้่านไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 
  พกัท่ี COMFORT HOTEL KORIYAMA หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

    
 

วนัทีส่าม เส้นทางทะเลสาบบันไดอาซูมะ - ทะเลสาบโกะชิคนุิมะ - หมู่บ้านโออจุิ จูก ุ- โตรกผาโทโน เฮทสึริ 
  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ถนนสายท่ีเตม็ไปดว้ยความสวยงามของใบไมเ้ปล่ียนสี “เส้นทางทะเลสาบบันไดอาซูมะ 

(Bandai-Azuma Lake Line)” ใหท้่านไดช้มกบัความงดงามของใบไมเ้ปล่ียนสีตลอดเส้นทางท่ีคดเค้ียวตาม
ไหล่เขาใหท้่านไดต่ื้นตาต่ืนใจ (ความสวยงามของสีสันใบไม้...ขึน้อยู่กับสภาพอากาศ)  
จากนั้นน าท่านสู่ “ทะเลสาบโกะชิคินุมะ (Goshikinuma Pond)” หรือเป็นท่ีรู้จกักนัในนามของทะเลสาบ 5 สี 
อนัท่ีจริงแลว้ท่ีทะเลสาบแห่งน้ีเป็นท่ีรวมทะเลสาบมากกวา่ 40 แห่ง ท่านจะประทบัใจกบัความงามของ
ธรรมชาติท่ีใหค้วามสวยงามโดดเด่นประทบัใจ 

  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านสู่ “หมู่บ้านโออุจิ จูกุ” หมู่บา้นโบราณท่ีอดีตเคยเป็นเมืองส าคญัในยคุเอโดะถูกสร้างเม่ือหลายร้อยปีก่อน 

เป็นบา้นชาวนาญ่ีปุ่นโบราณท่ีมุงหลงัคาทรงหญา้คาหนาๆเรียงรายกนัสองฝ่ังกินระยะทางประมาณ 500 เมตร มี
บา้นโบราณประมาณ 40 - 50 หลงั เม่ือ พ.ศ.2524 หมู่บา้นโออุจิจูคุไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นเขตอนุรักษส่ิ์งปลูก
สร้างอนัทรงคุณค่าของชาติ ซ่ึงในปัจจุบนัหมู่บา้นโบราณหลายหลงัในโอะอุชิ จูคุไดรั้บการบูรณะใหม่ จน
กลายเป็นร้านขายของท่ีระลึก ร้านคา้ขายสินคา้พื้นเมือง ร้านอาหารและท่ีพกัแบบญ่ีปุ่นเพื่อดึงดูดนกัท่องเท่ียว 
ปัจจุบนัมีนกัท่องมาเยีย่มชมหมู่บา้นน้ีกวา่ 1.2 ลา้นคนต่อปี  
จากนั้นน าท่านชมความสวยงามของใบไมเ้ปล่ียนสี ณ โตรกผา “โทโน เฮทสึริ” จุดชมวิวในเขตมินะมิไอสุ 
จงัหวดัฟุกุชิมะ เป็นหุบเขาท่ีอยูติ่ดกบัแม่น ้าโอะกะวะ ไดรั้บการจดัใหเ้ป็นอนุสรทางธรรมชาติท่ีมีความส าคญั 
ในภาษาพูดทอ้งถ่ินค าวา่ เฮทสึริ หมายถึง “หนา้ผา” หินน้ีก่อตวัโดยการกดัเซาะเป็นระยะเวลามากกวา่ 1 ลา้นปี 
และกลายเป็นหอคอย จึงเป็นท่ีมาของช่ือโทโน เฮทสึริ (หอคอยหนา้ผา)  ท่ีชั้นหินสีขาวจะมีตน้ไมง้อกออกมา 
ซ่ึงถูกปกคลุมดว้ยใบไมเ้ปล่ียนสีในฤดูใบไมร่้วง สีสันท่ีตดักนัระหวา่งหินและตน้ไมเ้ป็นภาพท่ีสวยงามอยา่งยิง่ 
ท่านสามารเท่ียวชมทั้งสองฝ่ังไดโ้ดยเดินขา้มสะแพนแขวนท่ีสร้างไวพ้าดผา่น (ความสวยงามของสีสันใบไม้...
ขึน้อยู่กับสภาพอากาศ) 
 รับประทานอาหารค ่าแบบอิสระ เพื่อใหท้่านไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 

  พกัท่ี NASU MID CITY HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

https://www.japanhoppers-thai.com/tohoku/fukushima/
https://www.japanhoppers-thai.com/tohoku/ouchijuku/kanko/1377/


    
 

วนัทีส่ี่ เส้นทางอโิระฮะซากะ - น่ังกระเช้าอะเคจิไดระ - ซาโนะ เอาท์เลต็ - เมืองคาวาโกเอะ + ย่านคาชิย่า โย
โกโช - โอชิโนะ ฮัคไค - ออนเซ็น+ขาปูยกัษ์ไม่อั้น 

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าทุกท่านชมทิวเขาทางตะวนัตกของเมืองเป็นส่วนหน่ึงของอุทยานแห่งชาตินิกโก ้เป็นท่ีตั้งของน ้าตก 
และทางชมทิวทศัน์ท่ีกล่าวกนัวา่สวยงามท่ีสุดแห่งหน่ึงในญ่ีปุ่น ตลอดเส้นทางสัมผสัความสวยงามของแมกไม้
นอ้ยใหญ่ท่ีพร้อมใจกนัเปล่ียนสี สลบัสีสันสวยงามสุดแสนโรแมนติกของ “เส้นทางอิโระฮะซากะ” เป็นทางโคง้
หกัศอกท่ีมีถึง 48 โคง้ ท าให้ท่านสามารถชมทศันียภ์าพท่ีสวยงามของขนุเขาและแมกไมท่ี้มีความสวยงามของ
ใบไมเ้ปล่ียนสี (ความสวยงามของสีสันใบไม้...ขึน้อยู่กับสภาพอากาศ) 
 จากนั้นน าท่าน “น่ังกระเช้าอะเคจิไดระ” ใหท้า่นไดส้ัมผสัทศันียภาพมุมสูง
แบบพาโนราม่าของทะเลสาบ ซ่ึงตั้งอยูบ่นเชิงภูเขานนัไต เกิดจากทะเลสาบท่ี
ก่อตวัจากการระเบิดของหินละลายจากภูเขาไฟนนัไตในอดีต ซ่ึงเป็นทะลสาบท่ี
อยูสู่งท่ีสุดในญ่ีปุ่น เหนือระดบัน ้าทะเล 1,270 เมตร ท าใหอ้ากาศท่ีน่ีเยน็ตลอดปี 
อีกทั้งท่านจะไดรั้บชมความงามของน ้าตกเคกอน ท่ีมีแหล่งตน้น ้าของน ้าตก
ไหลมาจากทะเลสาบจูเซนจิ ความงามของน ้าตกน้ี ถูกจดัอนัดบัวา่สวยท่ีสุด หน่ึงในสามของน ้าตกในประเทศ
ญ่ีปุ่น 
ในกรณีทีน่ั่งกระเช้าอะเคจิไดระไม่ได้ อาจน าทุกท่านสู่น า้ตกเคกอนโดยลฟิต์ (ขึน้อยู่กับสภาพอากาศ) 

 น าท่านเดินทางสู่ “ซาโนะ เอาท์เลต็” ศูนยร์วมแห่งสินคา้ชั้นน านานาชนิด อาทิ นาฬิกา, กลอ้ง, กระเป๋า, รองเทา้, 
เส้ือผา้ เป็นตน้ เพื่อใหท้่านไดช้อ้ปป้ิง และเลือกซ้ือของฝากอยา่งเตม็ท่ี 

  รับประทานอาหารกลางวนัแบบอิสระ เพื่อใหท้่านไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 
 น าท่านสู่ “เมืองคาวาโกเอะ” เมืองแห่งประวติัศาสตร์ท่ียงัคงไวซ่ึ้งวฒันธรรมและกล่ินอายในสมยัเอโดะ 

บรรยากาศของเมืองน้ีท่านจะไดพ้บเห็น บา้นโกดงัของพอ่คา้ในสมยัก่อนตั้งเรียงราย และโทคิ-โนะ-คาเนะ(หอ
ระฆงั) จะมีเสียงระฆงับอกเวลา คุณจะรู้สึกวา่ไดเ้ดินทางยอ้นกลบัไปในสมยัเอโดะโบราณ ในคาวาโกเอะ คุณ
จะไดส้ัมผสัความเป็นญ่ีปุ่นแบบดั้งเดิมแท้ๆ  และซึมซบัความรู้สึกในสมยัเอโดะ ซ่ึงไม่สามารถพบเห็นไดท่ี้
โตเกียว และเดินสู่ “ย่านคาชิย่า โยโกโช” (Penny Candy Alley) เป็นตรอกท่ีมีช่ือเสียงในเมืองคาวาโกเอะ ซ่ึงเป็น
ถนนปูดว้ยหินและฝังดว้ยแกว้หลากสี และดว้ยร้านขายลูกกวาดแบบญ่ีปุ่นดั้งเดิมถึง 22 ร้าน ร้านขายลูกกวาดใน
ตรอกน้ีจะส่งต่อรสชาติท่ีคุน้เคยและชวนใหนึ้กถึงความหลงัของวนัท่ีผา่นไป เม่ือใครก็ตามไดล้องยา่งกา้วเขา้ไป
ในร้านเหล่าน้ี จะรู้สึกวา่ตวัเองกลบัไปเป็นเด็กอีกคร้ัง สถานท่ีแห่งน้ีเป็นท่ีท่ีท าใหผู้ค้นทุกรุ่นต่ืนเตน้ ทั้งเด็กๆ ท่ี
ไม่คุน้เคยกบัลูกกวาดแบบดั้งเดิมและผูใ้หญ่ท่ีอยากร าลึกถึงความหลงั จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “โอชิโนะฮัคไค” 
บ่อน ้าท่ีเกิดจากการละลายของหิมะบนภูเขาไฟฟูจิ ท่ีใชเ้วลาอนัยาวนาน ในการไหลลงมาสู่พื้นดิน และซึมไปยงั



บ่อน ้าแต่ละบ่อ ดงันั้นน ้าท่ีอยูใ่นบ่อ จะเป็นน ้าท่ีใสสะอาด และสดช่ืนมาก ในปี 1985 สถานท่ีแห่งน้ียงัไดถู้ก
เลือกใหเ้ป็น 1 ใน 100 อนัดบั แหล่งน ้าจากธรรมชาติท่ีดีท่ีสุดของญ่ีปุ่นอีกดว้ย 
 พกัท่ี TOMINOKO HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 
 รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม พิเศษ!!ทานขาปูยกัษ ์อนัข้ึนช่ือของญ่ีปุ่น แบบไม่อั้น 
พิเศษ! ณ โรงแรมท่ีพกัแห่งน้ี ท่านจะไดส้ัมผสักบัการอาบน ้าแร่ หรือ เรียกอีกอยา่งวา่ออนน
เซ็น เพื่อผอ่นคลายความเม่ือยลา้ การอาบน ้าแร่ จะท าให ้เลือดลมดี, ผวิพรรณสดใส, สุขภาพ
ดี, ผอ่นคลายความเม่ือยลา้ และยงัช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายอีกดว้ย 
 

    
 

วนัทีห้่า ภูเขาไฟฟูจิ - ฮาโกเน่ - โอวาคุดานิ (BUS) - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - มหานครโตเกยีว - ย่านชินจูก ุ
  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านข้ึนสู่ “ภูเขาไฟฟูจิ” ท่ีตั้งตระหง่านอยูเ่หนือเกาะญ่ีปุ่นดว้ยความสูง 3,776 เมตรจากระดบัน ้าทะเล น าท่าน

ข้ึนชมความงามกนัแบบใกลชิ้ดยงับริเวณ “ชั้น 5” ของภูเขาไฟฟูจิ (หรือชั้นสูงสุดท่ีทางอุทยานฯอนุญาตใหข้ึ้น
ไดใ้นวนันั้นๆ) เพื่อชมทศันียภาพโดยรอบของภูเขาไฟโดยรอบ จากนั้นน าทุกท่านเดินทางสู่ “ฮาโกเน่” เพื่อ
เดินทางสู่ “หุบเขาโอวาคุดานิ” (โดยรถบสั) หุบเขานรก ท่ีเกิดข้ึนจากการปะทุข้ึนมาของภูเขาไฟฮาโกเน่เม่ือ
หลายพนัปีก่อน ท าใหเ้กิดบ่อน ้าร้อนผดุข้ึนมาจากใตดิ้น น ้ าและควนัเหล่าน้ีจะมีส่วนผสมของก ามะถนัอยูด่ว้ย
โดยความร้อนของน ้าท่ีผุดข้ึนมานั้นสามารถตม้ไข่ใหสุ้กไดเ้ลยทีเดียว และไข่ท่ีตม้จากบ่อน้ีเปลือกของไข่จะมีสี
ด าสนิทซ่ึงคนญ่ีปุ่นเช่ือกนัวา่ “กินไข่ด าหน่ึงฟองจะท าให้อายยุนืข้ึนเจ็ดปี” 
 รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
น าท่าน “ล่องเรือโจรสลดั” (ล่องสั้น 10 นาที) ยงับริเวณ “ทะเลสาบอาชิ” เพื่อใหท้่านไดส้ัมผสับรรยากาศ
ธรรมชาติและชมความงามของทะเลสาบน ้าจืดขนาดใหญ่ท่ีเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเม่ือกวา่ 3,000 ปีท่ี
แลว้ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “มหานครโตเกียว” ใหทุ้กท่านชอ้ปป้ิง “ย่านชินจูก”ุ ยา่นแห่งความเจริญอนัดบั
หน่ึงของกรุงโตเกียว ท่านจะไดพ้บกบัหา้งสรรพสินคา้ และร้านขายของเป็นพนัๆ ร้าน ซ่ึงจะมีผูค้นนบัหม่ืนเดิน
กนัขวกัไขว ่ถือเป็นจุดนดัพบยอดนิยมอีกดว้ย เชิญท่านเลือกชมสินคา้มากมาย อาทิ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า, กลอ้ง
ถ่ายรูป, นาฬิกา, เส้ือผา้, รองเทา้แฟชัน่ และเคร่ืองส าอาง เป็นตน้ สมควรแก่เวลา เดินทางสู่ “สนามบินฮาเนดะ” 
เพื่อเตรียมตวัเดินทางกลบั 

  รับประทานอาหารค ่าแบบอิสระ เพื่อใหท้่านไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 

     
 



วนัทีห่ก สนามบินฮาเนดะ - กรุงเทพฯ 
00.20 น.   เหินฟ้าสู่เมืองไทย โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 661 
04.50 น.   เดินทางถึงเมืองไทย พร้อมกบัความประทบัใจเตม็เป่ียม 
 

หมายเหตุ :  รายการต่างๆ สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากภยัธรรมชาติ, สภาวะอากาศ,  
การเมือง, สายการบิน เป็นตน้ อีกทั้งโรงแรมต่างๆท่ีระบุในรายการน้ีอาจมีการปรับยา่น และสถานท่ีตั้ง ไดต้ามความเหมาะสม  
ทั้งน้ียงัคงไวซ่ึ้งระดบัในมาตรฐานเดียวกนั โดยบริษทัจะค านึงถึงความสะดวกของเส้นทางระหวา่งการน าเท่ียวเป็นส าคญั 

โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
 
 

เดนิทาง  17 - 22 , 24 - 29 ตุลาคม , 31 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2561 

อตัราค่าบริการ ส าหรับคณะ 30 ท่านข้ึนไป 

ผูใ้หญ่ 44,900 บาท 
เดก็อาย ุ7-11ปี / มีเตียง  42,900 บาท 
เดก็อาย ุ2-6 ปี / ไม่มีเตียง 40,900 บาท 
พกัเด่ียวจ่ายเพิ่ม (จากราคาผูใ้หญ่) 6,000 บาท 
ไม่ใชต้ัว๋เคร่ืองบิน ลด (ทั้งเดก็และผูใ้หญ่) -20,000 บาท 

เดก็ทารก อายตุ  ่ากวา่ 2 ปี (ณ. วนัเดินทาง) เช็คราคาตัว๋ก่อนท าการจองค่ะ 
 
อตัราค่าบริการนี้รวม 
o ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ตามเส้นทางและสายการบินท่ีระบุในโปรแกรม (ชั้นทศันาจร) 
o ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร์ 
o ค่าธรรมเนียมน ้ามนัท่ีสายการบินเรียกเก็บ (ค านวณ ณ วนัท่ี 24/5/2561) 
o ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
o โรงแรมท่ีพกัตามระบุไวใ้นรายการ หรือในระดบัเดียวกนั (พกัหอ้งละ 2 หรือ 3 ท่าน) 
o ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหวา่งการเดินทาง  ***ไม่คุม้ครองเด็กอายตุ  ่ากวา่ 1เดือน 

วงเงินทุนชีวิตท่านละ 2,000,000 บาท ดูแลค่ารักษาพยาบาลอุบติัเหตุ 500,000 บาท และอาหารเป็นพิษระหวา่งเดินทาง  
o การบริการของมัคคุเทศก์จากเมืองไทยตลอดการเดินทาง 1 ท่าน 
o น ้าด่ืมท่ีญ่ีปุ่นท่านละ 1 ขวด / วนั (ทั้งหมด 4 วนั) 
 
 
 



อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
o ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  
o ค่าท าหนงัสือเดินทาง / ต่อหนา้เล่มหนงัสือเดินทาง 
o ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั และค่าอาหารท่ีสั่งมาในหอ้งพกั เป็นตน้ 
o ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัจดัให ้ในรายการทวัร์ 
o ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน) 
o ค่าท าใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 
o ค่าเปล่ียนแปลงตัว๋ กรณีไป-กลบัไม่พร้อมคณะ หรือเปล่ียนคนเดินทาง (สอบถามค่าใชจ่้ายกบัเจา้หนา้ท่ี) 

 กรุณาแจง้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนเดินทาง พร้อมหนา้พาสชดัเจนของคนเดินทางแทน 
o ค่าธรรมเนียมน ้ามนัท่ีทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมในภายหลงั 
o ค่าธรรมเนียมทิปไกด+์คนขบัรถ โดยประมาณ 2,000 เยน (ประมาณ 600 บาทไทย) เพิ่มเติมตามความพึงพอใจ 
o ค่าวซ่ีาเขา้ประเทศญ่ีปุ่น ประเภทท่องเท่ียวระยะสั้น (ส าหรับผูถื้อหนงัสือเดินทางต่างชาติ) 
 
เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง / ช าระเงิน / การยกเลกิ 
o กรุณาจองทวัร์ล่วงหนา้ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ าท่านละ 10,000 บาท 
o ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30วนั มิฉะนั้นถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 
o กรณยีกเลกิการเดินทาง 31-45 วนัก่อนเดินทาง ยดึมัดจ าท่านละ 5,000 บาท (นบัจากวนัท่ีส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 
o กรณยีกเลกิการเดินทาง 21-30 วนัก่อนเดินทาง ยดึมัดจ าท่านละ 10,000 บาท (นบัจากวนัท่ีส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 
o กรณยีกเลกิการเดินทาง 11-20 วนัก่อนเดินทาง ยดึเงิน 50% ของราคาทวัร์ (นบัจากวนัท่ีส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 
o กรณยีกเลกิการเดินทาง 10 วนัก่อนเดินทาง ยดึเงิน 100% ของราคาทวัร์ (นบัจากวนัท่ีส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 
o เน่ืองดว้ยไม่ตอ้งยืน่วซ่ีาเขา้ประเทศญ่ีปุ่น ทางบริษทัฯ จะไม่ท าการเก็บเอกสารจริงใดๆ  

รบกวนส่งเอกสารเป็น ส าเนาหน้าพาสปอร์ตทีชั่ดเจน และมีอายุเหลือการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
พร้อมระบุห้องนอน, อาหารทีไ่ม่สามารถทานได้, ทีน่ั่งทีต้่องการ, และเลขทีส่ะสมไมล์  
ควรแจง้พร้อมส ารองท่ีนัง่ หรือ 15 วนัก่อนการเดินทาง เป็นอยา่งชา้ 

 



เง่ือนไขและข้อก าหนดอ่ืนๆ 
o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงราคาในกรณีท่ีมีผูร่้วมเดินทางไม่ถึงจ านวนท่ีระบุ 
o กรณีท่านมีการเดินทางดว้ยตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศตอ้งรบกวนแจง้ใหก้บัเราทราบ ณ วนัท่ีส ารองท่ีนัง่ หากไม่มีการแจง้

เร่ืองไว ้จะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากตัว๋เคร่ืองบินดงักล่าวได ้
o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิเก็บค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและภาษีตัว๋ทุกชนิดเพิ่ม หากสายการบินปรับข้ึนก่อนวนัเดินทาง 
o หากท่านไม่เดินทางกลบัพร้อมคณะทวัร์ ตัว๋เคร่ืองบินขากลบัซ่ึงยงัไม่ไดใ้ช ้ไมส่ามารถน ามาขอคืนเงินได ้ 
o ในระหวา่งการท่องเท่ียวน้ี หากท่านไม่ใชบ้ริการใดๆ ไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน ถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไมส่ามารถเรียกร้องขอ

คืนค่าบริการได ้ 
o ค่าบริการท่ีท่านช าระกบัทางบริษทัฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบริษทัฯไดช้ าระใหก้บับริษทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่ง

แบบเหมาขาดเช่นกนั ดงันั้นหากท่านมีเหตุอนัใดท่ีท าให้ท่านไม่ไดท้่องเท่ียวพร้อมคณะตามรายการท่ีระบุไว ้ท่านจะขอคืน
ค่าบริการไม่ได ้ 

o ทางรัฐบาลญ่ีปุ่นไดป้ระกาศยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญ่ีปุ่นให้กบัคนไทยท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อการพ านกัระยะสั้นในประเทศ
ญ่ีปุ่นนั้น ทางรัฐบาลญ่ีปุ่นไดป้ระกาศเร่ิมบงัคบัใชใ้นวนัท่ี 1 กรกฏาคม พ.ศ.2556 และสามารถพ านกัในประเทศญ่ีปุ่นได ้15 
วนั (หากผูย้ืน่ประสงคจ์ะพ านกัในประเทศญ่ีปุ่นเกิน 15 วนั หรือไปท างาน หรือมีวตัถุประสงคอ่ื์นๆ จะตอ้งยืน่ขอวีซ่า
ตามปกติ) 

o หากท่านถูกเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซ่ึงอยู่
นอกเหนืออ านาจและความรับผดิชอบของบริษทัฯทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด  

o หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ไม่วา่ประเทศใดจนท าใหท้่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได ้คณะทวัร์ท่านอ่ืนๆ รวมถึง
ไกดจ์ะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได ้จ าเป็นตอ้งออกเดินทางตามโปรแกรมท่ีวางไว ้แต่ทางตวัแทนบริษทัฯ จะท าหนา้ท่ี
ประสานงานและเจา้หนา้ท่ีจะท าการติดต่อช่วยเหลือท่านเป็นระยะ 

o บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ คน
ต่างดา้วท่ีพ  านกัอยูใ่นประเทศไทย แต่จะท าหนา้ท่ีช่วยเหลือเจรจา แต่อ านาจสิทธ์ิขาดเป็นของทางกองตรวจคนเขา้เมือง  

o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผดิชอบต่อค่าใชจ่้ายใดๆ ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวสิัย เช่น การยกเลิกหรือล่าชา้ของสายการบิน, 
อุบติัเหตุ, ภยัธรรมชาติ, การนดัหยดุงาน, การจลาจล หรือส่ิงของสูญหายตามสถานท่ีต่าง ๆ ท่ีเกิดเหนืออ านาจควบคุมของ
บริษทัฯ  

o บริษทัฯ จะท าหนา้ท่ีเป็นตวัแทนในการเรียกร้องค่าชดใชจ้ากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษทัขนส่งเม่ือเกิดการสูญหายของ 
สัมภาระระหวา่งการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดงักล่าว  

o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการทวัร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะยดึถือ
และค านึงถึงความปลอดภยั รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกคา้ส่วนมากเป็นส าคญั 

o เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ แลว้ 


