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วนัที ่ โปรแกรมท่องเทีย่ว  
อาหาร โรงแรม 

หรือเทยีบเท่า เช้า เทีย่ง เยน็ 

1 กรุงเทพฯ – สนามบินนาริตะ - - -  

2 สนามบินนาริตะ –อบิาราค ิ–ศาลเจ้าโออาไรอโิซซาก ิ- ตลาดปลานากามนิาโตะ  

เมืองเซนได – ช้อปป้ิงอจิบิังโจ 
-   ริชมอน เซนได  

หรือเทยีบเท่า 

3 กนิซัน ออนเซ็น – ภูเขาซาโอะ สโนว์มอนสเตอร์ – ลานสก ี(ไม่รวมค่ากจิกรรมทุก
ชนิด) – ฟุคุชิมะ 

   ริชมอน ฟุคุชิมะ หรือ
เทยีบเท่า 

4 ทะเลสาบ 5 สี โกชิก ินูมะ – ทะเลสาบอนิาวาชิโระ (ชมหงส์) 
 ปราสาทซึรุงะ – หมู่บ้านโออุจจูิคุ  - คนูิกาว่า 

  - โรงแรมคนุิกาว่า 
พลาซ่า หรือเทยีบเท่า 

5 เมืองนิกโก้ –ทะเลสาบชูเซ็นจ ิ– น า้ตกเคงอน – โตเกยีว – ช้อปป้ิงชินจุก ุ 
สนามบินฮาเนดะ 

 - - - 

6 สนามบินฮาเนดะ– กรุงเทพฯ -- - - - 
  

 
ก าหนดการเดินทาง    14-19 มกราคม 2563 
 28 มกราคม - 2 กมุภาพนัธ์ 2563 
 6-11 กมุภาพนัธ์ 2563 
 19-24 กมุภาพนัธ์ 2563 
 25 กมุภาพนัธ์ – 1 มีนาคม 2563 
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วนัแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – นาริตะ อาหาร - / - / - 

21.00 น.                          กรุ๊ปทวัร์พร้อมกนัทีท่่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ  
    ช้ัน 4 ประตูทางเข้าที ่2  เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย   

     เจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรับดูแลดา้นเอกสาร เช็คอินและสัมภาระในการเดินทาง 

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

 
 23.55 น.                           เหิรฟ้าสู่ประเทศญี่ปุ่นโดย สายการบินไทย เทีย่วบินที ่TG 642 

 

วนัทีส่อง สนามบินนาริตะ –อบิาราคิ –ศาลเจ้าโออาไรอิโซซาก ิ–  
ตลาดปลานากามินาโตะ - เมืองเซนได – ช้อปป้ิงอจิิบังโจ 

อาหาร - / เทีย่ง / เยน็ 

07.40 น.   ถึงท่าอากาศยานนาริตะประเทศญีปุ่่นหลงัจากผ่านพธีิการ 
ตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว  
 ศาลเจ้าโออาไรอโิซซาก ิสร้างข้ึนเม่ือปี ค.ศ. 856 เป็นท่ีประดิษฐานของเทพเจา้โอนามุจิโนะ
มิโกโตะ และเทพเจา้สุคุนาฮิโคนะโนะมิโกโตะ วา่กนัวา่เทพเจา้ทั้งสองเป็นผูน้ าความอุดม
สมบูรณ์ ความมั่งคัง่ และการแพทย์ จึงท าให้ผูค้นนับถือเทพ 2 องค์น้ีว่าเป็น เทพแห่ง
การแพทย ์เทพแห่งการประทานพรให้มีความสุขและคุณธรรม มาให้ประเทศญ่ีปุ่น ผูค้นท่ี
แวะเวียนมายงัศาลเจา้แห่งน้ีมกัจะขอพรให้สุขภาพแข็งแรงและหายจากโรคภยัมากท่ีสุด 
หรือไม่ก็ขอให้มีความสุขในการด าเนินชีวิต สมหวงัในเร่ืองการแต่งงาน มีคุณธรรมและ

http://bit.ly/2NMk5YE
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ปัญญา ขอพรแกปี้ชง นอกจากน้ียงัมีการจดัเทศกาลต่างๆ ตลอดปี รวมถึงจดังานแต่งงาน 
งานสวดส่งวญิญาณ ฯลฯ 

เทีย่ง    รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย ตลาดปลานากามินาโตะ แห่งน้ีเป็นท่ีรู้จกักนัดีวา่เป็นตลาดปลาท่ีขายของสดและในราคาท่ี  

ถูก จึงเป็นท่ีดึงดูดนักท่องเท่ียวได้เป็นจ านวนมาก และถ้าหากไม่ได้ซ้ือปลาก็สามารถ
เพลิดเพลินกบัการล้ิมรสชาติอาหารทะเลสดไดท่ี้ร้านอาหารและบาร์ซูชิสายพานหรือท่ีเรา
รู้จกักนัดีในช่ือ “Kaiten – zushi” 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองเซนได  จุดศูนยก์ลางของจงัหวดั  MIYAGI  และเป็นเมืองท่ี
ใหญ่ท่ีสุดในแถบตะวนัออกเฉียงเหนือ  เมืองศูนย์กลางแห่งเศรษกิจ, วฒันธรรมและ
การเมือง  นอกจากน้ียงัไดรั้บการขนานนามวา่  เป็นเมืองแห่งตน้ไม ้ เน่ืองจากเมืองน้ีเต็มไป
ดว้ยตน้ไมสี้เขียว  มีความเจริญทางดา้นวฒันธรรมการกิน ท าให้มีร้านอาหารญ่ีปุ่นทุกชนิด
และเป็นเมืองท่ีเหมาะแก่การซ้ือของ  ถ้านั่งรถออกไปนอกเมืองเล็กน้อยยงัมีสถานท่ี
ท่องเ ท่ียวท่ีน่าชม อยู่ อีกมากมายสามารถเพลิดเพลินกับความสวยงามของแถบ
ตะวนัออกเฉียงเหนือของญ่ีปุ่นอย่างแน่นอน  หรือถ้าเป็นเมืองท่ีอยู่ไม่ไกลจากทะเลก็
สามารถอ่ิมอร่อยกบัอาหารทะเลสดอร่อย  ซ่ึงมีร้านใหเ้ลือกมากมาย 
น าท่านสู่ อิจิบัง โจ (Ichibancho) ยา่นช้อปป้ิงท่ีมีช่ือเสียงและใหญ่ท่ีสุดของเมืองเซนได 
เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงในร่ม มีหลงัคาตลอดแนวอยูติ่ดกบัสถานีรถไฟเซนไดและห้าง Loft ยา่น
น้ีประกอบไปดว้ยถนนหลายเส้น มีร้านคา้ต่างๆ มากมาย รวมไปถึงห้างสรรพสินคา้ ท่ีมี
สินคา้หลากหลายให้เลือกซ้ือสินคา้น่ารักๆ สไตล์ญ่ีปุ่น อาทิเช่น เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ร้าน 100 
เยน เส้ือผา้ กระเป๋า รองเทา้ 

ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั โรงแรมริชมอน เซนได หรือเทยีบเท่า 

วนัทีส่าม กนิซัน ออนเซ็น – ภูเขาซาโอะ สโนว์มอนสเตอร์ –  
ลานสก ี(ไม่รวมค่ากจิกรรมทุกชนิด) – ฟุคุชิมะ 

อาหาร เช้า / เทีย่ง / เยน็ 

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
กินซังออนเซน เป็นเมืองน ้ าพุร้อนท่ีเงียบสงบในภูเขาของจงัหวดัยามากาตะ ซ่ึงเดิมเป็น
พื้นท่ีรอบเหมืองแร่เงินท่ีไดป้รับปรุงและพฒันาใหม่ มีช่ือเสียงเป็นอนัดบัตน้ๆของประเทศ
ญ่ีปุ่นว่าเป็นเมืองออนเซนท่ีสวยงามท่ีสุดดว้ยห้องพกัแบบเรียวกงัท่ีเรียงรายตามสองขา้ง
ทางของแม่น ้ า ซ่ึงเป็นอาคารไม ้3-4 ชั้น ผสมผสานกบัผนังปูนสีขาวสะอาดท าให้รู้สึก
เหมือนยอ้นกลบัไปในอดีต อิสระใหท้่านเท่ียวชมตามอธัยาศยั 

 
เทีย่ง    รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
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บ่าย น าท่าน ชมปีศาจหิมะ หรือ SNOW MONSTER โดยกระเชา้ไฟฟ้า ซ่ึงเกิดจากสายลมจาก
ไซบีเรียท่ีพดัพาหิมะมาปกคลุมตน้สนจ านวนมาก เกาะเป็นผลึกน ้ าแข็งก่อตวัเป็นรูปร่าง
เหมือนปีศาจในชุดขาว จึงท าใหถู้กกล่าวขวญักนัวา่เป็นปีศาจหิมะ โดยช่วงระยะเวลาท่ีหิมะ
ก่อตวัและสามารถชม Ice Monster แบ่งออกเป็น 4 ช่วง เดือนธนัวาคม (Early Stage) หิมะ
เร่ิมตก เป็นช่วงก่อตวัเดือนมกราคม (Growth Stage) หิมะเร่ิมเกาะตวัข้ึนรูปเป็นทรงหางกุง้ 
เดือนกุมภาพนัธ์ (Golden Stage) เป็นช่วงท่ี Ice Monster ‘Juhyo’ มีขนาดใหญ่ท่ีสุด เดือน
มีนาคม (Declining Stage) หิมะเร่ิมละลาย และ Ice Monster เร่ิมลดขนาดลง 
ให้ท่านเลือกสนุกกบักิจกรรมต่างๆ มากมายบนเทือกเขา ZAO ได ้อาทิเช่น การเล่นสกี, 
สโนวบ์อร์ด, สโนวโ์มบิล [ไม่รวมค่าเช่าชุดสกี อุปกรณ์สกี และครูผูฝึ้กสอน] ซ่ึงเทือกเขา 
ZAO น้ีถือเป็นหน่ึงในเทือกเขา มีช่ือเสียงในหมู่นกัเล่นสกีท่ีนิยมความทา้ทาย มีพื้นท่ีเล่น
สกีกวา้งใหญ่ขนาดเท่ากบัสนามฟุตบอลจ านวนส่ีร้อยกวา่สนาม เต็มไปดว้ยเนินท่ีสูงชนั ท่ี
เกิดจากการสร้างสรรคข์องธรรมชาติ 
(ไม่รวมค่ากจิกรรมทุกชนิดที่ลานสก ีหากท่านต้องการเล่นกจิกรรมบนลานสก ีกรุณาติดต่อ
ไกด์คะ) 

ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั โรงแรม ริชมอน ฟุคุชิมะ เทยีบเท่า 

วนัทีส่ี่ ทะเลสาบ 5 สี โกชิก ินูมะ – ทะเลสาบอนิาวาชิโระ (ชมฝูงหงส์) 
 ปราสาทซึรุงะ – หมู่บ้านโออุจิจูคุ – เมืองคินุกาว่า 

อาหาร เช้า / เทีย่ง / เยน็ 

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบ 5 สีโกชิกนูิมะ  ตั้งอยูใ่นอุทยานแห่งชาติ Bandai-Asahi บริเวณ
น้ีมีทั้งทะเลสาบ บึงนอ้ยใหญ่ ร่วมทั้งบ่อน ้าพุร้อนหลายแห่ง ท่ีเกิดการจากระเบิดของภูเขา
ไฟ Bandai ในอดีต และแร่ธาตุในดินไม่วา่จะเป็นแคลเซียม แมกนีเซียม คอ็ปเปอร์ หินปูน 
ฯลฯ ท าใหสี้ของน ้าท่ีสะทอ้นกบัแสงแดดดูมีหลากหลายสีสัน คนญ่ีปุ่นจึงเรียกท่ีน่ี
วา่ Goshikinuma หรือบึงน ้าหา้สี 
ชมฝูงหงส์ ที่ทะเลสาบอนิาวาชิโระ  ทะเลสาบอินาวะชิโระเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟ 
ซ่ึงอยูใ่กลก้บัภูเขาบนัไดเม่ือหลายหม่ืนปีก่อน ท าใหน้ ้าในทะเลสาบมีความเป็นกรดอ่อนๆ
ไม่มีส่ิงมีชีวติอยูใ่ตน้ ้ า แต่มีผลท าใหน้ ้าใสมาก จนไดฉ้ายาทะเลสาบกระจกแห่งสวรรค ์
ช่วงท่ีสวยท่ีสุดคือช่วงฤดูหนาว ยอดภูเขาบนัใดปกคลุมดว้ยหิมะสีขาว ยิง่วนัท่ีอากาศดี ฟ้า
เปิดจะเห็นภาพสะทอ้นของภูเขาบนัไดท่ีสะทอ้นจากผนืน ้ าใสแจ๋วในทะเลสาบอินาวะชิโระ 
เป็น reflec สะทอ้นน ้าเหมือนมีภูเขาสองลูก รังสรรคค์วามงดงามโดยธรรมชาติลว้นๆ 
ประกอบกบัฝงูหงส์จ านวนมากอพยพมาท่ีน่ีช่วงหนา้หนาว ฝงูหงส์สีขาว มีทะเลสาบใสใส 

http://www.marumura.com/travel/?id=4434
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พร้อมฉากหลงัเป็นภูเขาบนัใดท่ีมียอดปกคลุมดว้ยหิมะ ตดักบัฟ้าใสใส บรรยากาศงดงาม
เกินค าบรรยาย ท่านสามารถถ่ายภาพกบัฝงูหงส์มากมายไดอ้ยา่งใกลชิ้ด 

เทีย่ง    รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านเดินทางสู่  ปราสาทซึรุงะ  (Tsurugajo Castle) ซ่ึงแปลว่าปราสาทนกกระเรียน 

ตั้งอยูเ่มือง        ไอสุ-วาคามทัสุ สร้างข้ึนคร้ังแรกเม่ือปี1384 โดย Ashina Naomori เพื่อเป็น
กองบญัชาการทางทหารในสมยัไอซึ จนกระทัง่ค.ศ.1868 เกิดสงครามโบชินและถูกเผาใน
สงครามกลางเมือง ปราสาทน้ีไดผ้า่นเหตุการณ์ทางประวติัศาสตร์มามากมาย ท าให้โดน
ท าลายและสร้างข้ึนใหม่หลายคร้ัง โดยคร้ังล่าสุดถูกสร้างข้ึนใหม่ในปี1964 ปัจจุบนั เป็น
พิพิธภณัฑ์จดัแสดงประวติัศาสตร์ของเมืองไอสุ-วาคามทัสุ รวมทั้งเคร่ืองเขินและดาบ
โบราณต่างๆ และในชั้น5 ของปราสาทมีจุดชมวิวให้ไดช้มทิวทศัน์อนังดงามของตวัเมืองท่ี
ถูกโอบลอ้มดว้ยภูเขารอบดา้น ซ่ึงเป็นปราสาทท่ีเก่าแก่ และมีความงดงามเป็นอยา่งมาก  

 
น าท่านสู่ หมู่บ้านโออุจิจูคุ (Ouchi-juku) ก็เป็นอีกหมู่บา้นหน่ึงท่ียงัคงอบอวลไปดว้ยกล่ิน
อายของอดีต ไม่ยิง่หยอ่นไปกวา่กนั หมู่บา้นแห่งน้ีมีช่ือเสียงมาตั้งแต่สมยัสงครามจนถึงยุค
เอโดะ ปัจจุบนัยงัคงสภาพเดิม แต่กิจกรรมการคา้การขายอาจเปล่ียนไปตามยุคสมยั สินคา้ท่ี
น ามาขายส่วนใหญ่จะเป็นสินคา้เก่ียวกบัของท่ีระลึกท่ีนกัท่องเท่ียวช่ืนชอบ 

 
น าท่านสู่ทีพ่กั โรงแรม  KINUGAWA ONSEN HOTEL หรือเทยีบเท่า 

ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านอาบน า้แร่สปารีสอร์ทสไตล์ญีปุ่่นแท้ๆทีเ่รียกว่า“ออนเซ็น”เพ่ือสุขภาพและ
ผวิพรรณทีด่ี 
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วนัที่ห้า เมืองนิกโก้ –ทะเลสาบชูเซ็นจิ – น า้ตกเคงอน – โตเกยีว – ช้อปป้ิงชินจุกุ  
สนามบินฮาเนดะ 

อาหาร เช้า / - / - 

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองนิกโก้ เป็นเมืองท่ีตั้งอยู่ในทิวเขาในจงัหวดัโทะจิงิ อยู่ห่างจาก
กรุงโตเกียวไปทางทิศเหนือประมาณ140กิโลเมตร เป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีเป็นท่ีนิยมของ
นกัท่องเท่ียวทั้งชาวญ่ีปุ่นและชาวต่างประเทศ เป็นดัง่ประตูสู่วนอุทยานแห่งชาตินิกโก ้ท่ีมี
ทิวทศัน์อนังดงามและยงัเป็นศูนยก์ลางของศาสนาพุทธและชินโตมาหลายศตวรรษ จน
ไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็น “เมืองแห่งมรดกโลก” ท่ีควรค่าแก่การอนุรักษไ์ว ้และไดช่ื้อวา่เป็น
เมืองเล็กๆ น่ารักท่ีมีสถานท่ีท่องเท่ียวส าคญัและสวยงามมากมาย ให้ผูค้นไดไ้ปชมในทุกๆ 
ฤดู โดยเฉพาะฤดูใบไมเ้ปล่ียนสี ท่ีน่ีจะเนืองแน่นไปดว้ยนักท่องเท่ียวท่ีรอคอยจะมาชม
ใบไมท่ี้รอเปล่ียนสีเป็นสีแดงเตม็ใบ 
 
 



 8 

จากนั้นน าท่านสู่ ทะเลสาบชูเซนจิ ทะเลสาบท่ีมีความงดงาม และมีช่ือเสียงของเมืองนิกโก ้
ทะเลสาบแห่งน้ีเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟ “นนัไต” ท าให้ลาวาไหลมาปิดทางเขา้ออก
ของน ้ าจากแม่น ้ า “ไดวะ” ท าให้เกิดเป็นทะเลสาบข้ึน  และยงัเป็นแหล่งน ้ าส าคญัของ
น ้าตกเคกอนอีกดว้ย ใหท้่านชมทศันียภาพอนังดงามของทะเลสาบ   
จากนั้นน าท่านชม น ้าตกเคงอน น ้ าตกท่ีมีความสูงถึง 100 เมตร เป็นน ้ าตกท่ีใหญ่ และยาว
ท่ีสุดในญ่ีปุ่น ซ่ึงไหลมาจากน ้ าในทะเลสาบชูเซนจิ ซ่ึงถือว่าเป็นน ้ าตกท่ีสวยงามท่ีสุดใน
ญ่ีปุ่น สัมผสักบัสายน ้าท่ีเยน็ช่ืนฉ ่าใจ พร้อมชมความงามในระยะใกล ้

เทีย่ง    รับประทานอาหารกลางวนั อสิระตามอธัยาศัย  
น าท่านเดินท่านเดินทางสู่เมืองหลวงโตเกยีว 
จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปป้ิงชินจุกุ ให้ท่านอิสระช้อปป้ิงของราคาถูกและดี แบบมี
คุณภาพตอ้งท่ีน่ี เพราะท่ีน่ีมีร้าน 100 เยนท่ีมีช่ือเสียง และใหญ่ท่ีสุด เป็นร้านดงัของนกัช้
อปทั้งหลายท่ีเฝ้ารอเม่ือมาถึงเมืองโตเกียว ท่ีน่ีท่านจะไดท้ั้งเส้ือผา้ รองเทา้ สินคา้แฟชัน่ 
ขนมญ่ีปุ่น กลอ้งถ่ายรูป สินคา้อุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ เป็นตน้ 

ค ่า   รับประทานอาหารค ่า อสิระตามอธัยาศัย 

ไดเ้วลาอนัสมควร เดินทางสู่ สนามบินฮาเนดะ 
วนัที่หก สนามบินฮาเนดะ– กรุงเทพฯ อาหาร - / - / - 

00.20 น.   เหิรฟ้ากลบัสู่กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เทีย่วบินที ่TG 661 
05.25 น.   ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร โดยสวสัดิภาพ 
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อตัราค่าบริการ      

วนัเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมเีตียง เด็กไม่มเีตียง 
พกัเดี่ยว 
เพิม่ 

ไม่ใช้ตั๋วเคร่ืองบิน 
ลด 

ผู้ใหญ่ / เด็ก 

14-19 มกราคม 2563 49,900 46,900 43,900 8,900 -14,000 

28 มกราคม - 2 กมุภาพนัธ์ 
2563 

49,900 46,900 43,900 8,900 -14,000 

6-11 กมุภาพนัธ์ 2563 49,900 46,900 43,900 8,900 -14,000 

19-24 กมุภาพนัธ์ 2563 49,900 46,900 43,900 8,900 -14,000 

25 กมุภาพนัธ์ – 1 มนีาคม 
2563 

49,900 46,900 43,900 8,900 -14,000 

ราคาเด็กทารก อายุ ต า่กว่า 2 ขวบ    ราคา  9,000 บาท 
***หมายเหตุ     การเดินทางในแต่ละคร้ังต้องมผู้ีเดินทางจ านวน 15 ท่านขึน้ไป*** 

หากมผู้ีเดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่ออกกรุ๊ป หรือเกบ็ค่าใช้จ่ายเพิม่เติม 
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อตัรานีร้วม 
 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั ชั้นทศันาจรตามเส้นทางรายการท่ีระบุเท่านั้น 
 ราคานีร้วมภาษีน า้มัน ณ. วนัที ่18 ก.ย. 2562  และ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการปรับภาษีน า้มันขึน้ หาก

ทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิม่เติม โดยทางบริษัท จะแจ้งให้ทราบก่อนการออกตั๋วเคร่ืองบิน 
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการท่ีระบุเท่านั้น  
 ค่าขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบน ้าหนกัไม่เกิน 30 กก. 
 ค่าพาหนะรับส่งตามรายการน าเท่ียวท่ีระบุเท่านั้น   
 ค่าโรงแรมห้องพกั 2 ท่านต่อหอ้งตามรายการท่ีระบุเท่านั้น     
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 ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีระบุเท่านั้น       
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุเท่านั้น 
 บริการน ้าวนัละ 1 ขวด 
 บริการ WIFI ฟรีบนรถบสั 
 ค่าทิปไกดแ์ละคนขบัรถ 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

(หมายเหตุ...อาย ุ6 เดือน – ไม่ถึง 1 ปี และ อาย ุ76-85 ปี ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงิน 
ท่านละ  500,000 บาท ...)  

 

อตัรานีไ้ม่รวม 
 

 ค่าธรรมเนียมการยืน่วซ่ีาเขา้ประเทศญ่ีปุ่น 
  ค่าท าหนงัสือเดินทาง หรือพาสปอร์ต   
        ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารท่ีสั่งเพิ่มเติมจาก 
  รายการท่ีทางบริษทัฯ จดัให ้เป็นตน้   

 ค่าน ้าหนกักระเป๋าเดินทางในกรณีน ้าหนกัเกินกวา่สายการบินก าหนด  
 ค่าธรรมเนียมในการยืน่ใบอนุญาตส าหรับคนต่างดา้วท่ีกลบัเขา้ประเทศ 
 ค่าภาษีน ้ามนัท่ีทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม หรือมีการเปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และค่าภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% ซ่ึงต้องจ่ายเพิม่จากราคาค่าทวัร์ 

 

เง่ือนไขการช าระเงนิ 
 

เม่ือท่านท าการจองทวัร์กบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ ขอเรียกเก็บมดัจ าค่าทวัร์ท่านละ  20,000 บาท  
ส่วนท่ีเหลือตอ้งช าระทั้งหมดก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนัท าการ  
 

เง่ือนไขการยกเลกิ 
 

**กรุณาพจิารณาเง่ือนไขต่างๆ และเง่ือนไขการยกเลิกทวัร์ของบริษัท ก่อนท่านท าการจองทวัร์*** 
หากท่านได้ท าการจองทวัร์  ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับเง่ือนไขทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว 
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 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั    หกัเงินมดัจ าท่านละ 5,000 บาท 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  21-44 วนั   หกัค่ามดัจ าจ  านวนเตม็ทั้งหมด 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  15-20 วนั  หกัค่าใชจ่้าย  50 % ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง    1-14  วนั  หกัค่าใชจ่้าย  100% ของราคาทวัร์ 
 

ผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้ เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี  หกัค่าใชจ่้าย 100% 
*** ผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้ เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี ไม่วา่เหตุผลใดๆ ก็ตาม 
ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด*** 

 
ข้อมูลเพิม่เติม เร่ืองตั๋วเคร่ืองบิน  

 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่าน
จะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบิน และบริษทัทวัร์เรียกเก็บ และการจัดที่น่ังของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู ้
ก  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลิกการเดินทาง และไดด้ าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไป
แลว้ (กรณีตัว๋ REFUND ได)้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น  
 
ข้อมูลเพิม่เติม เร่ืองโรงแรมทีพ่กั  
 เน่ืองจากการวางแปลนแบบห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเด่ียว (Single) และ
หอ้งคู่ (Twin / Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไม่ติดกนั 
  กรณีมีงานจดัประชุมนานาชาติ ( Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึนมาก และห้องพกัในเมืองเต็ม บริษทัฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิ ในการปรับเปล่ียน หรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
 
ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองสัมภาระ และค่าพนักงานยกกระเป๋า (Porter)  
    ส าหรับน ้าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสาร
ชั้นประหยดั / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางน ้ าหนกัเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได ้
(ท่านตอ้งช าระในส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพิ่ม) 
    ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้น าข้ึนเคร่ืองได ้ ตอ้งมีน ้ าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความ
กวา้ง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 น้ิว)  
   กรณีท่ีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้ าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต ่ากวา่มาตรฐานได ้ ทั้งน้ี
ข้ึนอยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน  ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระส่วนของค่าใชจ่้ายท่ีสัมภาระน ้ าหนกัเกิน 
(ท่านตอ้งช าระในส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพิ่ม) 
   ทางบริษทัฯ ไม่รับผดิชอบ กรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผูโ้ดยสาร  
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หมายเหตุ.. (ส าคัญมาก ผู้โดยสารทีเ่ดินทางต้องรับทราบ และยนิยอม ก่อนการเดินทาง 
1. รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม  เน่ืองจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรม ท่ีพกั การจราจร 

เหตุการณ์ทางการเมือง การนดัหยดุงาน การก่อจลาจล อุบติัเหตุ สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาตภยั อคัคีภยั หรือไม่วา่
จะดว้ยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณ์ท่ีเหนือการควบคุมจากทางบริษทัทวัร์ฯ) โดยทางบริษทัจะค านึงถึงความ
ปลอดภยัของลูกคา้เป็นส าคญั 

2. หากท่านยกเลิกทวัร์ เน่ืองจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาตภยั 
อคัคีภยั  ทั้งๆ ท่ีสายการบิน หรือในส่วนของการบริการทางประเทศท่ีท่านเดินทางท่องเท่ียว ยงัคงให้บริการอยู่เป็น
ปกติ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กบัท่าน 

3. หากสถานท่ีท่องเท่ียวใดท่ีไม่สามารถเข้าชมได้ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืน
ค่าใช้จ่าย เน่ืองจากทางบริษทัไดท้  าการจองและถูกเก็บค่าใชจ่้ายไปแลว้ 

4. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบ และ ขอสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กบัท่าน ในกรณีดงัน้ี 
** กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง ห้ามผูเ้ดินทาง เดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือส่ิงของห้ามน าเขา้ประเทศ  
เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสียดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามท่ีทางกองตรวจคนเขา้
เมืองหา้มเดินทาง  
** กรณีท่ีสถานทูตงดออกวซ่ีา อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง  
** กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมือง ให้กบัชาวต่างชาติ หรือ คนต่างดา้วท่ีพ  านกั
อยูใ่นประเทศไทย 

              (ซ่ึงทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กบัท่าน หากเกดิเหตุการณ์ดังกล่าว 
 

  

โปรดตรวจสอบพาสปอร์ตของท่าน พาสปอร์ตต้องมอีายุไม่น้อยกว่า 6 เดือนขึน้ไป  
ต้องครอบคลมุถึงวนัเดินทางกลบัถึงประเทศไทย 

และเหลือหน้าพาสปอร์ตส าหรับประทบัตราเข้าออกประเทศ ไม่น้อยกว่า 2 หน้า 
หากท่านไม่ตรวจสอบพาสปอร์ตของท่านล่วงหน้า และหากเกดิปัญหาใดๆ ไม่ว่าสาเหตุใดๆ กต็าม  

ทางบริษทัฯ ไม่รับผดิชอบในทุกๆ กรณี 
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