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รหัสโปรแกรม : 12899 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

HILIGHT  

สมัผสับรรยากาศ หมูบ่า้นโออจูจิคู ุหมูบ่า้น

โบราณทีส่วยไมแ่พ ้ชริาคาวาโกะ 

สนกุสนานกบักจิกรรม เก็บผลไมจ้ากตน้ 

ชมปราสาทสรึงุะ หรอืปราสาทนกกระเรยีน ฐาน

ทีม่ ัน่สดุทา้ยของกลุม่ซามไูร 

สนกุกบักจิกรรมภายในสวนน า้ พรอ้ม ชมโชว์
อลงัการ “ฮาวายโพลนีเีซยีน” 

ชอ้ปป้ิงจใุจดว้ยแหลง่ชอ้ปป้ิงชือ่ดงัของญีปุ่่ น 

สมัผสัการอาบน า้แรธ่รรมชาตแิบบญีปุ่่ น 

(Onsen)  

บรกิารน า้ด ืม่ วนัละ 1 ขวด  

Free Wi-Fi on Bus!! 

TOKYO FUKUSHIMA 

ใจละลาย 

6D 3N  
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ก าหนดการเดนิทาง 

วนัที ่ 24-29 กนัยายน 2562 47,900.- 

วนัที ่ 23-28 ตลุาคม 2562 (วนัหยดุปิยมหาราช) 52,900.- 

 

 

   

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น 

***(เก็บทปิกอ่นการเดนิทางทีส่นามบนิสวุรรณภมู)ิ*** 

 เสน้ทางการเดนิทาง 
วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั ค า่ โรงแรมที่

พกั 

1 
สนามบนิสวุรรณภมู ิ- สนามบนิฮาเนดะ 
[JL034 21.55-06.05+1] 

    

2 

สนามบนิฮาเนดะ – หลวงพอ่โตองคย์นื อชูคิ ุไดบตุส ึ– 
ตลาดปลาคามนิาโตะ – ฮติาช ิซไีซดป์ารค์ – พุม่ดอก
โคเชยี [ตามสภาพอากาศ] – กจิกรรมสวนน า้ – ชม
โชวร์ะบ าฮาวายโพลนีเีชยีน – แชน่ า้แร ่

✈ 🍽 🍽 
SPA RESORT 
HAWAIIAN 

[♨] 

หรอืเทยีบเทา่ 

3 
เก็บผลไมต้ามฤดกูาล – ชมววิทะเลสาบอนิะวะชโิระ – 
บฟุเฟ่ราเมน คติะคาตะ – ปราสาทสรึงุะ [ชมดา้นนอก] 
– แชน่ า้แร ่

🍽 🍽 🍽 

ASHINOMAKI 
ONSEN 

OKAWASO  
[♨] 

หรอืเทยีบเทา่ 

4 
หมูบ่า้น โออจุ ิจคู ุ– หนา้ผาหนิโทโนะ เฮทสรึ ิ– เมอืง
โตเกยีว – ชอ้ปป้ิงชนิจกู ุ 🍽 🍽 อสิระ 

KICHIJOJI 
TOKYO REI 
หรอืเทยีบเทา่ 

5 
อสิระชอ้ปป้ิงเมอืงโตเกยีว หรอื เลอืกซือ้ทวัรเ์สรมิ
โตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์– สนามบนิฮาเนดะ 🍽 อสิระ อสิระ 

 

6 
สนามบนิสวุรรณภมู ิ
[JL033 00.40-05.00] ✈   
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โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนิฮาเนดะ 

20.00 น. พรอ้มกันทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิประตหูมายเลข 8 เคานเ์ตอร ์R สายการบนิเจแปนแอร์

ไลน ์เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 

 

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

[ส าคญัมาก!!ไมอ่นญุาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ

ญีปุ่่ นหากฝ่าฝืนมโีทษจบัปรบัได]้ 

21.55 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนิฮาเนดะ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่

JL034 (สายการบนิมบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

วนัที ่2 

สนามบนิฮาเนดะ – หลวงพอ่โตองคย์นื อชูคิ ุไดบตุส ึ– ตลาดปลาคามนิาโตะ 

– ฮติาช ิซไีซดป์ารค์ – พุม่ดอกโคเชยี [ตามสภาพอากาศ] – กจิกรรมสวน

น า้ – ชมโชวร์ะบ าฮาวายโพลนีเีชยีน – แชน่ า้แร ่

06.05 น เดนิทางถงึ สนามบนิฮาเนดะ ประเทศญีปุ่่ น น าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและ

ศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้ และเมือ่รับสมัภาระเรยีบรอ้ย ไกดจ์ะพาทุกท่านไปขึน้รถบัส เตรยีมตัว

ออกเดนิทาง พรอ้มกับรบกวนปรับนาฬกิาของท่านใหต้รงตามเวลาของญี่ปุ่ น ซึง่เร็วกว่า

เมอืงไทย 2 ชัว่โมง เพือ่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา  

 

หลวงพ่อโตองคย์นื พระใหญ ่อุชคิ ุไดบุตส ึ(Ushiku Daibutsu) เป็นพระพุทธรูปปาง

ยนืทีส่งูทีส่ดุของประเทศญีปุ่่ น และยังเคยเป็นรูปปั้นทีส่งุทีส่ดุในโลกทีถู่กบันทกึไวโ้ดย กนิ

เนสบุ๊ค (Guinness Book of world records) เมือ่ปี ค.ศ. 1995 ดว้ย จากความสงูถงึ 120 

เมตร โดยพระใหญ่แห่งนี้ ใชเ้วลาในการสรา้งยาวนานถงึ 10 ปี สรา้งแลว้เสร็จเมือ่ปี ค.ศ. 

1993 ความสูงจากฐาน 20 เมตร ความสูงของรูปปั้น 100 เมตร หล่อขึน้ดว้ยทองสัมฤทธิ ์

ภายในพระพุทธรูปสามารถเขา้ชมไดท้ัง้หมด 5 ชัน้ โดยแต่ละชัน้ก็จะมีการจัดแสดงที่

แตกต่างกันออกไป และในวันทีท่อ้งฟ้าโปร่ง ท่านสามารถมองเห็นไดไ้กลถงึใจกลางเมอืง

โตเกยีวเลยทเีดยีว (รวมคา่ลฟิทเ์พือ่ขึน้ไปดา้นบนองคพ์ระ เพือ่ชมววิ) 

http://bit.ly/2NMk5YE
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ตลาดปลานากามนิาโตะ ตลาดปลาชือ่ดงัของจังหวดัฮบิาราก ิดว้ยภมูภิาคของจังหวดัทีห่นั

หนา้เขา้หามหาสมทุรแปซฟิิก ท าใหต้ลาดปลาแห่งนี้เป็นศูนยก์ลางอาหารทะเลของจังหวัด

เลยทเีดยีว และทีน่ีย่งัเป็นแหลง่ของรา้นอาหารทีเ่สริฟ์เมนูซฟีู้ดสง่ตรงจากทะเล และยังเป็น

ทีน่ยิมส าหรับคนชอบทานซชูหิรอืซาชมิอิกีดว้ย 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

 
 

 
 

สวนฮติาช ิซไีซค ์พารค์ (Hitachi Seaside Park) ตัง้อยู่ใน เมอืงฮติาชนิากะ ใน

จังหวัดอบิาราก ิเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญท่ีม่เีนื้อทีก่วา้ง 1,187.5 ไร่ ทีน่ี่เป็นสวรรคข์อง

คนรักดอกไมเ้พราะเต็มไปดว้ยไมด้อกนานาชนดิทีจ่ะหมนุเวยีนเปลีย่นกันบานใหนั้กเทีย่วได ้

ชมตลอดทัง้ปี 

ชว่งฤดูใบไมร้ว่ง (กรุป๊เดนิทาง 24-29 ก.ย.62 / 23 – 28 ต.ค62) น าท่านชม พุ่ม

ดอกโคเชยี [ตามสภาพอากาศ] เป็นไมพุ้่มที่จะเปลี่ยนส ี3 ฤดู ช่วงแรกจะเป็นสเีขยีว

ในช่วงหนา้รอ้น หลังจากนัน้จะเปลี่ยนเป็นสแีดงในช่วงตน้ฤดูใบไมร้่วง และจากแดงเป็น

เหลอืง น ้าตาลในชว่งฤดใูบไมร้ว่ง ใหท้า่นไดเ้ดนิเลน่ชมสวนตามอธัยาศัย 

 

 

SPA RESORT HAWAIIANS สปารสีอรท์สไตลฮ์าวายขนาดใหญ่ มสี ิง่อ านวยความ

สะดวกมากมายครบครัน ไม่ว่าจะเป็น สวนน ้า สปา ออนเซ็น รา้นคา้ รา้นอาหารซึง่ภายใน

สวนน ้ายังจัดเป็นธมีฮาวายอกีดว้ย อสิระใหทุ้กท่านสนุกสนามกับ กจิกรรมภายในสวนน า้

ขนาดใหญข่องโรงแรมและ ชมโชวก์ารแสดงโพลนีเีชยีน จากสาวสาวฮลูา่เกริล์ 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก SPA RESORT HAWAIIANS หรอืเทยีบเทา่ 

ผอ่นคลายกบัการแชน่ ้าจากแรธ่รรมชาตสิไตลญ์ีปุ่่ น 

วนัที ่3 เก็บผลไมต้ามฤดกูาล – ชมววิทะเลสาบอนิะวะชโิระ – บฟุเฟ่ราเมน คติะคาตะ 

– ปราสาทสรึงุะ [ชมดา้นนอก] – แชน่ า้แร ่

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 ฟารม์ผลไม ้ใหท้า่นไดส้นุกสนานเพลดิเพลนิการกบั กจิกรรมเก็บผลไมต้ามฤดกูาล เชน่ 

แอปเป้ิล [SEP-DEC] สาลี ่[DEC-JAN] สตอเบอรร์ี ่[DEC-MAY]ตามฤดุกาลของชาวญีปุ่่ น

ทีม่กีารปลกูอยา่งพถิพีถิันและไดรั้บการดแูลเอาใจใสท่กุกระบวนการทกุขัน้ตอน ท าใหผ้ลไม ้

ของทีน่ี่นัน้มขีนาดใหญ่ และรสชาตหิวานกว่าบา้นเราหลายเท่า หมายเหตุ..ผลไมแ้ตล่ะ

ชนดิขึน้อยูก่บัสภาพอากาศในแตล่ะทอ้งถิน่ 
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ทะเลสาบอนิะวะชโิระ หรือเรียกอกีชือ่นึงว่า กระจกแห่งสวรรค์ตัง้อยู่ในบรเิวณอุทยาน

แหง่ชาตบินัได อะซะฮ ีในจังหวัดฟคุุชมิะ เป็นหนึง่ในทะเลสาบทีใ่หญ่ทีส่ดุในญีปุ่่ น แถมยัง

ตดิหนึง่ในสีข่องทะเลสาบทีม่นี ้าใสสะอาดทีสุ่ดในญีปุ่่ นอกีดว้ย ทะเลสาบอนิาวะชโิระเกดิ

จากการระเบดิของภเูขาไฟซึง่อยูใ่กลก้ับภเูขาบันไดเมือ่หลายหมืน่ปีกอ่น ซึง้ในวันทีอ่ากาศ

เป็นใจทา่นสามารถมองเห็นววิภเูขาบนัไดสะทอ้นลงบนผวิน ้าไดอ้ยา่งสวยงาม อสิระใหท้่าน

ไดถ้า่ยรปูเก็บภาพความประทับใจตามอธัยาศัย 

 

เมอืงคติะกาตะ เมอืงทีม่ ีราเมนตดิอนัดบั 1ใน 3 สุดยอดราเมงทีโ่ดง่ดงัของญีปุ่่ น 

หรอื Big Tree Ramen เมอืงราเมนดังแหง่ญีปุ่่ นนัน้ไดแ้กS่apporo (ซปัโปโร) , Hakata (ฮา

กะตะ), และ Kitakata (คติะกาตะ) ใหทุ้กท่านไดเ้ลอืกราเมงชามโปรด ไมว่่าจะเป็นสาย

เสน้ สายผัก หรอืสายเนือ้กอ้มใีหท้กุทา่นไดเ้ลอืกทาน ตามอธัยาศัย 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร [รา้นราเมน ในเมอืงคติะกาตะ] 

 

ชมดา้นนอกของ ปราสาทซรึงุะ ซึง่แปลวา่ปราสาทนกกระเรยีน ปราสาทนี้ถูกสรา้งขึน้ครัง้

แรกเมือ่ปี ค.ศ.1384 และผา่นเหตกุารณ์ทางประวตัศิาสตรม์ามากมาย ท าใหโ้ดนท าลายและ

สรา้งขึน้ใหมห่ลายครัง้ โดยครัง้ล่าสดุถูกสรา้งขึน้ใหมใ่นปี ค.ศ.1964 ปัจจุบันปราสาทสรึุกะ

ไดเ้ป็นพพิธิภณัฑจ์ัดแสดงประวัตศิาสตรข์องเมอืงไอส-ุวาคามทัส ุรวมทัง้เครือ่งเขนิและดาบ

โบราณตา่งๆ  

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 
 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก ASHINOMAKI ONSEN OKAWASO หรอืเทยีบเทา่ 

ผอ่นคลายกบัการแชน่ ้าจากแรธ่รรมชาตสิไตลญ์ีปุ่่ น 

วนัที ่4 หมูบ่า้น โออจุ ิจคู ุ– หนา้ผาหนิโทโนะ เฮทสรึ ิ– เมอืงโตเกยีว – ชอ้ปป้ิงชนิจกู ุ

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 
 

หมูบ่า้นโออูจจิูคุ เป็นบา้นสไตลญ์ีปุ่่ นแบบมงุหลัง ถูกสรา้งขึน้ในปี พ.ศ.2183 เป็นบา้นพัก

ในสมยัเอโดะทีต่ัง้อยูใ่นถนนสายส าคัญ ทีใ่ชเ้ชือ่มระหวา่งเมอืงไอสวุาคามสัส ึกบัเมอืงนคิโก ้

ซึง่ปัจจุบันดัดแปลงเป็นรา้นคา้ รา้นอาหารทีม่ขีองทอ้งถิน่ขึน้ชือ่ “โซบะตน้หอม” ทีช่าว

ญีปุ่่ นนยิมรับประทาน นอกจากนีย้งัมศีาลเจา้และวัดประจ าเมอืงโออจูจิูคุ โดยวัดตัง้อยูป่ลาย

สุดของถนนสายหลัก ใหนั้กท่องเที่ยวจะไดช้มทวิทัศน์อันงดงามของเมอืงไดจ้ากบรเิวณ

ดา้นบนของวัด  
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หนา้ผาหนิโทโนะ เฮทสรึ ิหนา้ผาหนิทีต่ัง้อยูต่ดิกบัแมน่ ้าโอคาวะ โดยเชือ่กนัวา่ หนา้ผาหนิ

แหง่นีม้อีายหุลายลา้นปี และถกูธรรมชาตกิดัเซาะในระยะเวลาทีผ่า่นมา ท าใหห้นา้ผาแหง่นี้

มรีปูรา่ง หนา้ตาทีแ่ปลกประหลาดคลา้ยๆกบัเจดยีห์นิขนาดยกัษ์ นับเป็นอกีหนึง่จดุชมทีท่กุ

ทา่นไมค่วรพลาด 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

 

เดนิทางสู่เมอืงโตเกยีว น าท่านสู่ย่านชอ้ปป้ิงชนิจุกุใหท้่านอสิระและเพลดิเพลนิกับ

การชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมายและ เครือ่งใชไ้ฟฟ้า กลอ้งถา่ยรปูดจิติอล นาฬกิา เครือ่งเลน่เกมส ์

หรอืสนิคา้ที่จะเอาใจคุณผูห้ญงิดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้ แบรนดเ์นม เสือ้ผา้แฟชั่น

ส าหรับวัยรุ่น เครื่องส าอางยีห่อ้ดังของญี่ปุ่ นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, 

SHISEDO 

ค า่  อสิระรบัประทานอาหารค า่ ตามอธัยาศยั ณ แหลง่ชอ้ปป้ิง 

 
 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก TOKYO HOTEL  หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่5 อสิระชอ้ปป้ิงเมอืงโตเกยีว หรอื เลอืกซือ้ทวัรเ์สรมิโตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์– 

สนามบนิฮาเนดะ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 
 

 
 

 

ใหท้่านไดเ้ลือกอสิระท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆใน เมอืงโตเกยีว โดยมีไกด์ค่อยให ้

ค าแนะน าท่านในการเดนิทาง เชน่ยา่นชนิจูกุ (Shinjuku) แหล่งบันเทงิและแหล่งชอ้ป

ป้ิงขนาดใหญ่ใจกลางเมอืงหลวงโตเกยีว เป็นศูนยร์วมแฟชั่นเก๋ๆ เท่ห์ๆ  ของเหล่าบรรดา

แฟชัน่นสิตา้ มสีถานรีถไฟชนิจกูทุีเ่ป็นเหมอืนศูนยก์ลางของของยา่นนี้ ซ ึง่เป็นหนึง่ในสถานี

ทีค่กึคักทีสุ่ดในญีปุ่่ น ในแต่ละวันมผีูค้นจ านวนมากถงึ 2.5 ลา้นคนทีใ่ชบ้รกิารสถานีแห่งนี ้

ทางดา้นตะวันตกย่านนี้ที่เต็มไปดว้ยตกึระฟ้าหลายอาคาร มทีัง้โรงแรมชัน้น า และในส่วน

ทางดา้นตะวันออกนัน้คอื คาบกูโิจ (Kabuki-jo) เป็นยา่นทีเ่ต็มไปดว้ยหา้งสรรพสนิคา้, รา้น

เครื่องใชไ้ฟฟ้าขนาดใหญ่อย่าง Bic Camera และย่านบันเทงิยามราตรทีี่มรีา้นอาหาร

เยอะแยะมากมาย เชน่รา้นอซิากายะ (Izakaya) เป็นตน้และยังมสีถานทีท่่องเทีย่วส าคัญๆ

ตา่งๆมากมาย เชน่ 

ยา่นฮาราจกู ุ ยา่นชบิยูา่ ยา่นอากฮิาบาระ 

ไดเวอรว์ติ ีโ้อไดบะ ตลาดอาเมโยโกะ ตลาดปลาสคึจิ ิ

ศาลเจา้เมยจ์ ิ Tokyo Sky Tree 

หรอืเลอืกซือ้ทวัรเ์สรมิโตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์เต็มวนั เพิม่ผูใ้หญท่า่นละ 2,700 บาท / 

เด็ก 2,000 บาท ไมร่วมคา่รถไฟในการเดนิทาง [ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลง] เชญิ

ทา่นพบกบัความอลังการซึง่เต็มไปดว้ยเสน่หแ์หง่ต านานและจนิตนาการของการผจญภัย ใช ้

ทนุในการกอ่สรา้ง 600 ลา้นเยน โดยการถมทะเล ทา่นจะไดพ้บสมัผัสกบัเครือ่งเลน่ในหลาย

รปูแบบ เชน่ ทา้ทายความมนัสเ์หมอืนอยูใ่นอวกาศไปกบั SPACE MOUTAIN, ระทกึขวัญกบั 

HAUNTED MANSION บา้นผสีงิ, ตืน่เตน้กับ SPLASH MOUNTAIN, น่ังเรอืผจญภัยในป่า

กบั JUNGLE CRUISE, เทีย่วบา้นหมพีหู,์ ตะลยุอวกาศไปกบั BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO 

BLASTERS, เขา้ไปอยูใ่นโลกแหง่จนิตนาการกบัการต์นูทีท่า่นชืน่ชอบของ WALT DISDEY 

* เพือ่ใหท้า่นไดส้นกุสนานอยา่งเต็มทีจ่งึไมม่บีรกิารอาหารกลางวนัและอาหารค า่ * 
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โปรแกรม : TOKYO FUKUSHIMA ใจละลาย 6D3N 

โดยสายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์ 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่
พกัหอ้งละ 2-3 

ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ12ปี  
[มเีตยีง] 

พกักบัผูใ้หญ ่
 1 ทา่น  

ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ12ปี 
[มเีตยีง] 

พกักบัผูใ้หญ ่
2 ทา่น  

ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ7ปี 
[ไมม่เีตยีง] 

พกักบัผูใ้หญ ่
2 ทา่น  

ทา่นละ 

ราคา 

ไมร่วมต ัว๋ 
ทา่นละ 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 
ทา่นละ 

24 ก.ย. – 29 ก.ย. 62 47,900 47,900 47,900 46,900 37,900 7,900.- 

23 ต.ค. – 28 ต.ค. 62 

      (วนัหยดุปิยมหาราช) 
52,900 52,900 52,900 51,900 42,900 7,900.- 

**เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ จงึไมม่รีาคาเด็ก** 

ราคาเด็กทารก [อายไุมถ่งึ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั]  ทา่นละ 9,900 บาท  

ราคานีร้วมรายการทวัร ์ต ัว๋เครือ่งบนิ 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

 
 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว  

 ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯเพือ่เช็ควา่กรุป๊มกีาร 

 คอนเฟิรม์เดนิทางกอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

3. การช าระคา่บรกิาร 

    3.1 กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 15,000 บาท  

    3.2 กรณุาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วนักอ่นออกเดนิทาง 

4.การยกเลกิารเดนิทาง 

4.1 แจง้ยกเลกิ กอ่นการเดนิทาง 45 วัน ไมนั่บวันเดนิทาง คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด  

4.2 แจง้ยกเลกิ กอ่นเดนิทาง 15 วัน ไมนั่บวันเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 15,000 บาท  

4.3 แจง้ยกเลกิ นอ้ยกวา่ 15 วันการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด  

19.00 น. ไดเ้วลาอนัสมควรนัดเจอทกุทา่นทีโ่รงแรม เพือ่ออกเดนิทางสู ่สนามบนิฮาเนดะ 

วนัที ่6 สนามบนิสวุรรณภมู ิ

00.40 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดย สายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่JL033 

(สายการบนิมบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

05.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 
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4.4 ยกเวน้กรุป๊ทีอ่อกเดนิทางชว่งเทศกาลวนัหยดุ เชน่ ปีใหม,่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตมีดัจ าทีน่ั่ง

กบัสายการบนิและคา่มดัจ าทีพั่ก รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า หรอื คา่ทวัร ์

ท ัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

4.5 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบ ุไว้

ในรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

 **ส าคญั!! บรษัิทท าธรุกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ ไมส่นับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศญีปุ่่ นโดยผดิกหหมายและใน

ขัน้ตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ไทยและญีปุ่่ น ขึน้อยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ทา่นัน้ ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผา่น

การตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตัวของทา่นเอง ทางมคัคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ัง้ส ิน้** 

4.6 เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง   

 พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

 กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดับชัน้ทีน่ั่งจากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธรุกจิ โดยใชค้ะแนนจากบตัรสะสมไมล ์

จะตอ้งด าเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วันลว่งหนา้ และถา้โดยการช าระเงนิเพือ่อพัเกรดตอ้งกระท าทีเ่คานเ์ตอรส์นามบนิ ณ วัน

เดนิทาง เทา่นัน้  

2. คา่ทีพ่กัหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับเทยีบเทา่ 

** ในกรณีทีท่า่นจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทีน่อนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจดัหาหอ้งพกั

แบบ TRIPLE ได ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใินการจดัหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้งคอื 1 TWN + 1SGL และอาจมี

การจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป ** 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5. คา่น ้าหนักสมัภาระรวมในตั๋วเครือ่งบนิ [การบนิไทย 30 กโิล **ต ัง้แตว่นัที ่1 กรกฎาคม 2562 เป็นตน้ไป ทางสายการ

บนิไทย มกีารปรบัลดน า้หนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่งจาก 30กโิล เหลอืเพยีง 20 กโิลเทา่น ัน้ ** แอรเ์อเซยี
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เอกซ ์20 กโิล / เจแปนแอรไ์ลนแ์ละออลนปิปอน 2 ใบใบละไมเ่กนิ 23 กโิล] คา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของ

แตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเกบ็ 

6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

 คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  

 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ(ทางรฐับาลญีปุ่่ นประกาศยกเลกิวซีา่ใหก้บัคนไทย ผูท้ ี่

ประสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ15 **ถา้กรณีทางรฐับาลญีปุ่่ นประกาศใหก้ลบัมาใชว้ซีา่ ผูเ้ดนิทาง

จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ในการขอวซีา่ตามทีส่ถานทตูก าหนด) 

 2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืทีร่ะบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์ 

 3. คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ 

 4. คา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น  

5. ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่า่ย 3%  
 

รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย  

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั ไมว่า่จะดว้ย

วัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธรุกจิ อาจจะมกีาร ถกูตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง เพือ่เป็น

การยนืยนัวา่มคีณุสมบตัใินการเขา้ ประเทศญีปุ่่ น 

**เอกสารทีอ่าจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตัว๋เครือ่งบนิและเอกสารเรือ่งทีพ่ักทางบรษัิทจะ

จัดเตรยีมใหก้บัลกูทัวร ์แตท่ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัการพจิารณาของกองตรวจคนเขา้เมอืงของญีปุ่่ น** 

1. ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น  

2. สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น  

    (เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขโทรศัพทท์ีต่ดิตอ่ไดร้ะหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (เชน่ คน รูจั้ก โรงแรม และอืน่ๆ) 

4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น 
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คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นตามมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางอเิล็กทรอนกิสท์ีย่งัมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กหหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตัเิพือ่การพ านักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น หรอืมไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไม่

เขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีอ่าจจะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

หมายเหต ุ: 

 1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 10 ทา่น 

 2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง 

 3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ 

 4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่

การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกหหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

 5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

 6. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ การเมอืง 

สายการบนิ และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกลุเยน 
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