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21 พ.ย. 65  กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ)-สนามบินฮาเนดะ-อิบาราก-ิอิออน มอลล์ สึจิอุระ 
 

06.00 น. พร้อมกันท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์ …สายการบิน
เจแปนแอร์ไลน์ เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการ
เช็คอิน 

09.55 น. เหิรฟ้าสู่ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ JL032 (มีบริการอาหารและเครื่องดื่ม
บนเครื่อง)  

17.30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติฮาเนดะ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น นำท่านผ่านขั้นตอน
การตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร เรียบร้อยแล้ว (เวลาที่ญี่ปุ่น เร็วกว่าเมืองไทย 2 ชั่วโมง 
กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***สำคัญมาก!! ประเทศ
ญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนมี
โทษปรับและจับ 

 
 นำท่านออกเดินทางสู่ จังหวัดอิบารากิ (Ibaraki) ตั้งอยู่ในภูมิภาคคันโตของเกาะฮอนชู 

ประเทศญี่ปุ่น อิบารากิซึ่งอยู่ไม่ห่างจากโตเกียว เต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวอันสวยงาม
มากมาย โดยเฉพาะเทศกาลท่ีเก่ียวกับดอกไม้ ท่ีมีให้ชมตลอดท้ังปี นอกจากน้ียังเป็น 

 



 

 จังหวัดที่มีการผลิตนัตโตะ หรือ ถั่วเน่าญี่ปุ่น มากที่สุดในญี่ปุ่นอีกด้วย (ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 1.40 ชั่วโมง)  

ค่ำ         รับประทานอาหารค่ำ (1) เมนูบุฟเฟต์ยากินิกุ ร้าน Manpuku Kalbi Shinjuku 

 
ท่ีพัก Hotel Nikko Tsukuba หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน   
 

22 พ.ย. 65  ฟุกุชิมะ-หมู่บ้านโออุจิ จูค-ุสถานีรถไฟยูโนคามิ ออนเซ็น-หน้าผาล้านปี โทโนะเฮทสึร-ิ                  

                          เมืองไอส-ุปราสาทสึรุกะ (ด้านนอก) 
 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)  
08.00 น. ออกเดินทางสู่ จังหวัดฟุกุชิมะ (Fukushima) เป็นจังหวัดในภูมิภาคโทโฮคุ เป็นเมืองที่มี

ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ อาหารทะเลสด ผลไม้อร่อย สถานที่ท่องเที่ยวสวยงาม เป็นอีกหน่ึง
จุดหมายปลายทางท่ีนักท่องเท่ียวไม่ควรพลาด (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ หมู่บ้านโออุจิ จุคุ (3) อิ่มอร่อยกับเมนูท้องถิ่น โซบะต้นหอม  
  

 
 
 

 
 
 
 
 



 
 อิสระเดินเล่น ณ หมู่บ้านโออุจิ จูคุ (Ouchi Juku) บ้านโบราณที่อดีตเคยเป็นเมืองสำคัญใน

ยุคเอโดะถูกสร้างเมื่อหลายร้อยปีก่อน เป็นบ้านชาวนาญี่ปุ่นโบราณที่มุงหลังคาทรงหญ้า
คาหนาๆ เรียงรายกันสองฝั่งกินระยะทางประมาณ 500 เมตร โดยรวมมีบ้านโบราณ
ประมาณ 40 – 50 หลัง ในอดีตสมัยเอโดะ การคมนาคมยังไม่สะดวกสบาย หมู่บ้านแห่งน้ี
เป็นเสมือนแหล่งท่ีพัก ต้ังขนาบข้างถนนหลักท่ีมีชื่อว่าถนนชิโมสึเคะ  

 ถนนเส้นนี้เคยเป็นเส้นทางหลักในการคมนาคมและการค้า เมื่อ ค.ศ.1981 หมู่บ้านโออุจิจูคุ
ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเขตอนุรักษ์สิ่งปลูกสร้างอันทรงคุณค่าของชาติ ซึ่งในปัจจุบัน
หมู่บ้านโบราณหลายหลังในโออุจิ จูคุได้รับการบูรณะใหม่ จนกลายเป็นร้านขายของท่ีระลึก 
ร้านค้าขายสินค้าพื้นเมือง ร้านอาหารและที่พักแบบญี่ปุ่นเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว ปัจจุบัน
มีนักท่องมาเย่ียมชมหมู่บ้านน้ีกว่า 1.2 ล้านคนต่อปี   



 

 
 
14.20 น. เดินทางสู่ เมืองยูโนะคามิ ออนเซน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที) เป็นเมืองตากอากาศ

ออนเซ็นเล็ก ๆ ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดฟูกุชิมะ ที่เดินทางได้ค่อนข้างสะดวกเพราะอยู่ติดกับ 
สถานีรถไฟยูโนคามิ ออนเซ็น (Yunokami Onsen Station) โดยเป็นสถานีรถไฟเพียงแห่ง
เดียวของญี่ปุ่นที่มีอาคารสถานีทำจากหลังคาแบบญี่ปุ่นโบราณ อิสระให้ท่านเพลิดเพลิน
กับการแช่เท้าผ่อนคลายตามอัธยาศัย ณ จุดออนเซนเท้าท่ีสถานีแห่งน้ี 

 

15.10 น. จากนั้นชม หน้าผาล้านปี โทโนะเฮทสึริ (Tonohetsuri) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 นาที) 
เป็นความสวยงามที่ธรรมชาติสร้างขึ้น โดยหน้าผาริมแม่น้ำโอคาวะนี้ ถูกกัดเซาะโดยน้ำท่ี
ไหลผ่าน กว่าจะสึกกร่อนเป็นเวลานานเป็นล้านปี จนกลายมาเป็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม ชื่อ 
โทโนะเฮทสึริ เป็นภาษาถิ่นของไอสึ แปลว่า หน้าผา และด้วยรูปร่างหน้าตาของหน้าผาชันๆ 
ที่ดูคล้ายกับเจดีย์ จึงเป็นที่มาของชื่อโทโนะเฮทสึริ หรือ หน้าผารูปเจดีย์ จนกระทั่งได้เวลา
อันสมควรนำท่านเข้าสู่โรงแรม  

 
  



 
  
 
 จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองไอสุ (Aizu) เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยวัฒนธรรมซามูไร ไม่ว่าจะ

เป็นปราสาทหรือตัวเมืองที่ยังคงสัมผัสได้ถึงกลิ่นอายของยุคสมัยโบราณ นอกจากนี้ไอสุ
ยังมีมนต์เสน่ห์เรื่องของออนเซ็นอีกด้วย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที)  นำท่านสู่ 
ปราสาทสึรุกะ (Tsuruga Castle) หรือ ปราสาทนกกระเรียน (พาชมด้านนอกปราสาท ไม่
เข้าด้านใน) เป็นเพียงแห่งเดียวที่ยังคงเอกลักษณ์ดั้งเดิมของญี่ปุ่นไว้ ปราสาทหลังคาสีเเดง
อันเป็นสัญลักษณ์แห่งเมืองไอสุวาคามัทซึ ตั้งอยู่ไม่ไกลจากสถานีรถไฟไอสุวาคามัทซึ เดิม
ชื่อว่า ปราสาทคุโระคะวะ (Kurokawa Castle) สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1384 โดยตระกูลอะชินะ 
แต่เกิดแผ่นดินไหวในปี ค.ศ. 1611 ทำให้ปราสาทเสียหายหนักและได้มีการบูรณะและปรับ
จากปราสาท 7 ชั้น เหลือเพียง 5 ชั้น ปราสาทแห่งนี้ ถือเป็นอนุสรณ์สถานที่ยังทิ้งร่องรอย
ของเหล่านักรบซามูไรกลุ่มสุดท้ายในญี่ปุ่น ท่ีได้เลือกปลิดชีพตัวเองลง ณ สถานท่ีน้ี   

 
ค่ำ          รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของทางโรงแรม (4)  
ท่ีพัก   Hotel Listel Inawashiro หรือ Active Resort Urabandai หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน   

จากนั้นให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการ แช่น้ำแร่ออนเซ็นธรรมชาติ เชื่อว่าถ้าได้แช่น้ำแร่แล้ว จะ
ทำให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

23 พ.ย. 65  วัดเอ็นโซจ-ินีงะตะ-ตลาดปลาเทระโดมาร-ิศาลเจ้ายะฮิโกะ-สวนยาฮิโกะ- 

                          ถนนช้อปปิ้งนุตตะ เทอเรซ 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5) 

 

07.30 น. นำท่านออกเดินทางไปยัง วัดเอ็นโซจิ (Enzoji Temple) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.10 
ชั่วโมง) วัดเก่าแก่คู่เมืองยานาอิสุ ต้นกำเนิดของ วัวแดงอากะเบโกะ ย้อนไปเมื่อ 1,200 ปี
ก่อน เกิดแผ่นดินไหวจนอุโบสถเสียหาย จำเป็นต้องทำการซ่อมแซม แต่การขนย้ายเสาเพื่อ
การซ่อมแซมนั้นเป็นไปอย่างยากลำบาก แต่แล้วอยู่ก็มีวัวสีขนแดงปรากฎตัวขึ้น จึงนำมา
ช่วยขนย้ายเสาและวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ ทำให้การซ่อมแซมนั้นสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี จึงได้มี
การสร้างรูปปั้นวัวขึ้นมาด้านหน้าพระอุโบสถ อีกทั้งภายในอุโบสถยังเป็นที่ประดิษฐานพระ
อักโษภยพุทธะองค์ใหญ่ ผู้คนเดินทางมาสักการะอย่างเนืองแน่น ด้วยศรัทธาท่ีเต็มเป่ียม  

  เพื่อนำความสุขมาสู่ทุกคน บริเวณวัดยังถือเป็นจุดชมซากุระ ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ และจุดชม
ใบไม้เปล่ียนสี ในช่วงฤดูใบไม้ร่วง อีกด้วย 



 
 นำท่านสู่ จังหวัดนีงะตะ (Niigata) อยู่ในภูมิภาคชูบุ ตั้งอยู่เป็นแนวยาวตามชายฝั่ง มีเกาะ

ขนาดใหญ่ชื่อว่าเกาะซาโดะ มีชื่อเสียงเรื่องอาหารทะเลที่สดใหม่และสาเกที่ผลิตจากข้าว
คุณภาพดีและน้ำใสสะอาด มีลานสกีชื ่อดังอย่าง กาล่ายูซาว่า ที่ในช่วงฤดูหนาวป็น
จุดหมายปลายทางของนักท่องเท่ียวท่ัวโลก (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) 

 
13.00 น. นำท่านสู่ ตลาดปลาเทระโดมาริ (Teradomari Fish Market) ซึ่งเรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่า 

ตลาดปลาอาเมะโยโกะ นอกจากจะมีขายปลาสดใหม่ที่จับมาในวันนั้นแล้ว ยังมีจำหน่าย
อาหารแสนอร่อยทั้งอาหารเซ็ตเมนูซาชิมิ อาหารทะเลย่างเสียบไม้ โอเด้ง และอื่น ๆ อีก
มากมาย พวกอาหารแปรรูปอย่างปลากระป๋องและของแห้งก็ได้รับความนิยมไม่แพ้กัน 
อิสระให้ท่านเลือกซื้อของฝาก และเลือกรับประทานอาหารตามอัธยาศัย 

เท่ียง       อิสระรับประทานอาหารเท่ียงตามอัธยาศัย ณ ตลาดปลา 



 
14.30 น. นำท่านขอพรความรัก ณ ศาลเจ้ายะฮิโกะ (Yahiko Shrine) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 

นาที) ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขายะฮิโกะ ศาลเจ้าแห่งนี้มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2,400 ปี และ
มีการบูรณะใหม่ในปี ค.ศ.1916 ปัจจุบันมีสถานะเป็นสมบัติของชาติ มีชื่อเสียงในด้านเป็น
จุดเสริมดวงชะตาความโชคดีและขอเรื ่องเกี ่ยวกับสุขภาพและเป็นจุดรวมของพลัง
ศักดิ์สิทธิ์ และยังเป็นสถานที่สักการะเทพเจ้า Amano kagoyama no mikoto ผู้สอนชาว
เอจิโกะ ให้ทำกสิกรรม ทำประมง และผลิตเกลือสำหรับประกอบอาหาร จุดเด่นของศาลเจ้า 
อยู่ที่เสาโทริอิสีแดงขนาดใหญ่ เมื่อฤดูใบไม้ผลิมาถึง ซากุระจำนวนมากจะเบ่งบานล้อมรอบ
ประตูโทริอิ ดูราวกับเป็นเส้นทางไปสู่ดินแดนของเทพเจ้า ท่านสามารถหาซื้อเครื่องรางด้าน
ความรักของศาลเจ้ามีท่ีว่ากันว่าความศักดิ์สิทธ์ิมากอีกด้วย 

 
15.40 น. นำท่านเดินทางสู่ สวนยาฮิโกะ (Yahiko Park) เป็นสวนสาธารณะซึ่งเป็นที่พักผ่อนของ

ชาวเมือง โดยมีกว่า 132,000 ตารางเมตร และได้รับการดูแลเป็นอย่างดี เป็นที่รู้จักในฐานะ
จุดชมใบไม้เปลี่ยนสีที่สวยงาม ภายในสวนเต็มไปด้วยต้นเมเปิ้ล จนได้รับการขนานนามว่า 
หุบเขาเมเป้ิล (Maple Valley) จุดเด่นอยู่ท่ีบริเวณสะพานคันทสึกิ (Kan-tsuki Bridge) ท่ีมี
สีแดงทอดยาวข้างสระน้ำ โดยจะมีต้นเมเปิ้ลโน้มกิ่งมาคลุมราวสะพาน ทำให้เป็นทิวทัศน์ท่ี
งดงามเป็นอย่างยิ่ง และถือเป็นจุดยอดนิยม ที่นักท่องเที่ยวหลายๆ คนจะมาถ่ายภาพเป็นท่ี
ระลึก โดยนอกจากน้ีแล้วก็จะมีชานกว้างย่ืนออกไปให้ชมความงามกันแบบจุใจอีกด้วย  

 จากนั ้นนำท่านสู ่ ถนนช้อปปิ ้งนุตตะริ เทอเรซ (Nuttari Terrace Shopping Street) 
แหล่งช้อปปิ ้งบรรยากาศเรโทรในเมืองนีงะตะ เต็มไปด้วยคาเฟ่เก๋ๆ และโรงงานผลิต
เครื ่องปั ้นดินเผาซึ ่งมีเวิร์คช็อปให้ทดลองทำกันด้วย ท่ามกลางบรรยากาศย้อนยุค
ผสมผสานกับสตรีทอาร์ตที่ทำให้เดินเล่นเพลิน ๆ หรือถ่ายรูปสวย ๆได้หลายมุม ส่วนของ
ขายก็มีทั้งงานศิลปะ งานปั้น งานคราฟท์ อย่างเซรามิก เครื่องประดับน่ารัๆ เฟอร์นิเจอร์ 
ของขวัญ ของท่ีระลึก รวมถึงโซนร้านอาหาร ขนมและคาเฟ่ท่ีตกแต่งบรรยากาศเก๋ ๆ  

ค่ำ         อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย ณ ถนนช้อปป้ิง 
ท่ีพัก  Hotel  Nikko Niigata หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน   
 



 
 
 

24 พ.ย. 65  สะพานบันได-หมู่บ้านปลาคาร์ฟนิชิคิโกอ-ินาขั้นบันได โฮะชิโทเกะโนะทานาดะ- 

                          อุโมงค์แห่งแสงคิโยส ึ
 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6) 
08.10-09.00 น. นำท่านชม สะพานบันได (Bandai Bridge) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 นาที) เป็นสะพาน

ข้ามแม่น้ำชินะโนะ และเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของเมืองนีงะตะ มีความยาวถึง 306.9 เมตร 
และกว้าง 21.9 เมตร ประกอบด้วยเลนสำหรับรถยนต์สองเลน สร้างขึ้นครั้งแรกด้วยไม้ใน
สมัยเมจิเมื่อราวปี ค.ศ. 1886 ปัจจุบันมีอายุเกือบ 90 ปี ถูกสร้างและบุรณะมาเรื่อยๆ 
จนถึงปัจจุบัน  

 
10.20 น. จากนั้นสู่ หมู่บ้านนิชิคิโกอิ (Nishikigoi No Sato) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.20 ชั่วโมง) 

เป็นหมู่บ้านเพาะและขยายพันธุ์ปลาคาร์ฟ ตั้งอยู่ท่เมืองโอจิยะ จ.นีงะตะ ที่นี่มีปลาคาร์ฟ
หลากหลายสายพันธุ์มากกว่า 100 สายพันธุ์ มีการส่งออกต่างประเทศกว่า 40 ประเทศ 
ภายในอาคารจะมีโซนสำหรับพูดถึงประวัติความเป็นมาของปลาคาร์ฟแต่ละสายพันธุ์ ถัด
มาบริเวณสระข้างในอาคาร เต็มไปด้วยปลาคาร์ฟหลากหลายสีสีนกำลังแหวกว่าย รอให้
นักท่องเที่ยวให้อาหารและชื่นชมกับเขาอยู่ ตรงนี้เราสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอ
อาหาร ปลาแต่ละตัวส่วนใหญ่มีอายุมากกว่า 30 ปี ด้านนอกจะถูกจัดเป็นสวนสไตล์ญี่ปุ่น 
มีปลาคาร์ฟหลากสีเล็กใหญ่ว่ายกันอยู่ทั่วบริเวณคูน้ำ จมุมนี้จัดเป็นมุมถ่ายรูปสวยๆ 
เรียกว่าสวยทั้งสวนและปลา แต่ถ้าอยากได้รูปแบบใกล้ชิดปลาคาร์ฟสามารถถ่ายรูปและ
สัมผัสเขาได้ท่ีสระภายในอาคาร เรียกได้ว่าหาชมได้ยากมาก 

12.00 น.      รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภัตตาคาร (7) บริการท่านด้วยเมนู เจแปนนีส เซ็ท 
 



 
13.20 น. นำท่านชม นาขั้นบันได โฮะชิโทเกะโนะทานาดะ (Hoshitoge No Tanada) (ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 1.20 ชั่วโมง) คือ การทำนาแบบขั้นบันได และได้รับเลือกให้เป็น1ใน 100 หมู่บ้าน
ชนบทที่โอบล้อมไปด้วยธรรมชาติที่งดงามของญี่ปุ่น ซึ่งตั้งอยู่ในเขตบริเวณมะสึได เมือง
โทะคะมะจิ จังหวัดนีงะตะ ซึ่งเป็นจุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจและได้รับความนิยมซึ่งเป็นที่รู้จักท่ัว
ประเทศญี่ปุ่น สามารถท่องเท่ียวและชื่นชมความงามได้ทุกฤดูกาล 

 

 

15.30 น. นำท่านสู่ อุโมงค์คิโยสึ (Kiyotsu Gorge Tunnel) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) หรือ
อุโมงค์แห่งแสง เป็นอุโมงค์เก่าแก่ที่เคยถูกปิดร้างเนื่องจากเกิดหินถล่มเมื่อในอดีต ปัจจุบัน
กลายเป็นจุดแสดงผลงานศิลปะระดับโลก ภายใต้ผลงานชื่อ Tunnel of Light ผลงานของ
ชาวจีนชื่อ คุณ Ma Yansong ภายในอุโมงค์แห่งนี้ บริเวณทางเดินจะจัดแสงเป็นสีต่าๆ ไป
เรื่อยๆ ในแต่ละจุดก็สามารถแวะชมวิวที่มองออกไปเห็นแม่น้ำคิโยสึ ไหลผ่านตัดกับชั้นหิน
ต่างๆ สวยงามจนได้การรับการพูดถึงว่า ท่ีน่ีเป็นหุบเขาท่ีสวยท่ีสุด 1ใน 3 ของญี่ปุ่น  

 
 



 
 

งานศิลปะในอุโมงค์น้ีมีท้ังหมด 5 รูปแบบการนำเสนอ คือ 1.Expression of Colour,  
2.Invisible 3.Bubble, 4.Drop Light Cave และ 5.Periscope ตรงทางเข้าหน้าอุโมงค์จะ
มีร้านกาแฟ ขายของฝาก ชั้นบนเป็นออนเซ็นแช่เท้าฟรี อิสระให้ท่านดื่มด่ำกับงานศิลปะ
ตามอัธยาศัย จนกระท่ังได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพัก 

ท่ีพัก  Yuzawa New Otani หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน   
18.00 น.  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ของโรงแรม (8)  

จากนั้นให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการ แช่น้ำแร่ออนเซ็นธรรมชาติ เชื่อว่าถ้าได้แช่น้ำแร่แล้ว จะ
ทำให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น 

 
 

 

25 พ.ย. 65  ไซตามะ-ศาลเจ้าไฮโดซัง-ถนนอิวาดาตาม-ิล่องเรือนากาโทโระไลน์คุดาร-ิ 

                          ช้อปปิ้งย่านชินจูก-ุสนามบินฮาเนดะ 
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (9) 
08.00 น. นำท่านเดินทางสู่ จังหวัดไซตามะ (Saitama) อยู่ในภูมิภาคคันโต มีความเจริญมากเพราะ

อยู่ติดโตเกียว มีเมืองชิชิบุ ที่โดดเด่นเรื่องธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ เมืองโอมิยะและคาวาโก
เอะ ที่เป็นแหล่งรวมจุดช้อปปิ้งและสถานที่ที่ท่องเที่ยวน่าสนใจหลายแห่ง (ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 2.30 ชั่วโมง) 

 

10.30 น. เดินทางสู่ ศาลเจ้าโฮโดซัง (Hodosan Shrine) ศาลเจ้าเก่าแก่ที่มีประวัติมายาวนานกว่า 
2,000 ปี ตั้งอยู่ที่ย่านนากาโทโระ จังหวัดไซตามะ ท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงาม มีต้นไม้
ใหญ่โอบล้อมอยู่รอบด้าน จนได้รับรางวัล The Michelin Green Guide 1 ดาว ในปีค.ศ.  



 
 

 2011 มีอาคารหลักทั ้งหมด 3 แห่งด้วยกันคือ Honden และ Heiden 2 หลัง ซึ ่งมี
สถาปัตยกรรมแบบญี่ปุ่นโบราณ Gongen-zukuri นอกจากนี้ ยังเป็นจุดชมซากุระและ
ใบไม้เปลี่ยนสีที่มีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่งของจังหวัดไซตามะ ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวนิยมมาขอ
พรในเรื่องความปลอดภัยเพื่อรับการปกป้องจากเทพเจ้า เสี่ยงเซียมซี และซื้อเครื่องราง
ลวดลายสวยงามกลับไปได้อีกด้วย  

 
 นำท่านช้อปปิ้ง ณ ถนนอิวาดาตามิ (Iwadatami Dori Shopping District) ถนนช้อปป้ิง

ในเมืองนากาโทโระ เขตจิจิบุ จังหวัดไซตามะ ตั้งอยู่ระหว่างสถานีนากาโทโระ และทางไปโขด
หินอิวาดาตามิ ซึ่งเป็นย่านการค้ายอดนิยม ถนนเรียงรายไปด้วยร้านขายของที่ระลึก 
ร้านอาหาร และอื่นๆ อีกมากมาย มีร้านอาหารที่เน้นวัตถุดิบในท้องถิ่น และร้านขายของท่ี
ระลึกมากมายท่ีขึ้นชื่อในท้องถิ่นของไซตามะ อิสระตามอัธยาศัย 

เท่ียง อิสระรับประทานอาหารเท่ียง ณ ถนนช้อปป้ิงอิวาดาตามิ ตามอัธยาศัย 



 
13.00 น. นำท่าน  ล่องเรือนากาโทโระไลน์คุดาริ  (Nagatoro Line Kudari) เป็นกิจกรรมยอดนิยม

ของเมืองนากาโทโระ เป็นการนั ่งเรือไม้ดั ้งเดิมแบบญี่ปุ ่นล่องไปในแม่น้ำอาราคาว่า 
(Arakawa River) ที่อยู่ท่ามกลางหุบเขาสองข้างทาง ระหว่างทางจะได้ชมธรรมชาติท่ี
สวยงามและได้เห็น โขดหินอิวะดาทามิ โขดหินรูปทรงต่างๆที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ ในบาง
ช่วงของการล่องเรือจะมีกระแสน้ำท่ีค่อนข้างเชี่ยว คนพายชาวญี่ปุ่นจะต้องใช้ 

 ประสบการณ์ในการพายเรือผ่านล่องน้ำต่าง ๆไปด้วยความชำนาญ นำท่าน ล่องเรือไม้นา
กาโทโระแบบคอร์ส B (ล่องตามกระแสน้ำ) สำหรับคอร์สนี้จะเรียกว่า เส้นทางโรแมนติก 
โดยล่องจากโขดหินอิวาดาตามิ ไปถึงสะพานทาคาซาโกะ ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร ใช้
เวลาล่องเรือประมาณ 20 นาที ในบางช่วงอาจมีน้ำกระเซ็นขึ้นมา แนะนำว่าอาจจะเตรียม
เสื้อผ้าไปเปลี่ยนหรือผ้าเช็ดตัวไปด้วย บนเรือมีเสื ้อชูชีพ ผ้ายางใสสำหรับกางกันน้ำ
กระเซ็น และถูกควบคุมโดยฝีพายมืออาชีพ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับวิวสองข้างทางของวิว
ใบไม้สีเหลืองส้มแดงตัดกับสีน้ำเงินของแม่น้ำ และโขดหินรูปร่างแปลกตาแต่งดงามตาม
อัธยาศัย  



 
 นำท่านเดินทางสู่ กรุงโตเกียว (Tokyo) เมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น ตั้งอยู่ในภูมิภาคคันโต 

(Kanto) บนเกาะฮอนชู (Honshu) ในอดีตคือเมืองเอโดะ (Edo) มีรถไฟสายยามาโนเตะ 
(Yamanote) วนเป็นวงกลมอยู่ใจกลางเมือง มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย เป็นจุดหมาย
ปลายทางยอดนิยมของนักท่องเท่ียวท่ัวโลก (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) 

 
16.00-20.00น. นำท่านช้อปปิ้ง ย่านชินจุกุ (Shinjuku) ให้ท่านอิสระและเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้า

มากมายทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องเล่นเกมส์ หรือสินค้าที่จะ
เอาใจคุณผู้หญิงด้วย กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้า แบรนด์เนม เสื้อผ้าแฟชั่นสำหรับวัยรุ่น 
เครื่องสำอางย่ีห้อดังของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอื่นๆ 
อีกมากมาย ห้ามพลาด!!! จุดเช็คอินแห่งใหม่ของชาวโซเชี่ยล นั่นก็คือ แมวยักษ์ 3 มิติ ท่ี
โผล่บนจอแอลอีดีมีขนาดมหึมา จอมีความโค้งขนาด 154 ตารางเมตร (1,664 ตารางฟุต) 
เสียงที่ออกจากลำโพงคุณภาพเกรดดี  ความละเอียดภาพระดับ 4K ถือเป็นเทคโนโลยี
ระดับสูง ที่ให้ภาพเสมือนจริงปรากฎเป็นภาพแมวเหมียวเดินเล่นไปมาอยู่เหนือกรุงโตเกียว 
นอกจากแมวยักษ์แล้ว ท่านยังสามารถรับชมโฆษณาต่างๆ ที่ถูกครีเอทให้เป็นภาพ 3 มิติ
ผ่านจอแอลอีดีนี้ ไม่ว่าจะเป็น แพนด้า, รองเท้าไนก้ี, น้องหมา Pompompurin, จานบิน 
UFO แม้แต่ หุ่นยนต์เครื่องดูดฝุ่น  ท่านสามารถรับชมและเก็บภาพได้ตามอัธยาศัย  

21.00 น. ได้เวลาอันสมควรนำท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติฮาเนดะ  
21.40 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติฮาเนดะ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที) 
ค่ำ         อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย 
 

26 พ.ย. 65  สนามบินฮาเนดะ-สนามบินสุวรรณภูม ิ
 

00.05 น.   ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน เจแปนแอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี JL033 
05.00 น.     เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 
 **สายการบินมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง** 

 



 

อัตราค่าบริการ 

สภาพอากาศเป็นเพียงการพยากรณ์ อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ ควรเช็คในใบนัดหมายอีกครั้ง<< 
** ปล. ไม่มีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ / Infant เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี โปรดสอบถาม** 

 ราคาน้ีไม่รวมค่าทิปท่านละ 1,500 บาท** 
 

สำหรับลูกค้าท่านท่ีไม่เอาต๋ัวเครื่องบิน  (JOINLAND)  
โปรดสอบถาม 

** ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ รบกวนแจ้งพนักงานขายล่วงหน้าก่อนทำการซื้อต๋ัวภายในประเทศ
ทุกครั้ง  เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง ** 

 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ :   
รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน 
เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การบริการของรถบัสนำเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น 
สามารถให้บริการวันละ 10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความ
เหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน
เวลาท่องเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 

อัตราค่าบริการรวม :   
• ค่าต๋ัวเครื่องบินไป-กลับตามรายการท่ีระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน  

• ค่ารถโค้ชปรับอากาศ  

• โรงแรมท่ีพักตามท่ีระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง) 

• ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ    

• ค่าอาหาร ตามรายการท่ีระบุ   

• ค่าเบ้ียประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาลในการเดินทางท่องเท่ียว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  

(เงื่อนไขตามกรรมธรรม์) 

• ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % 

 
 
 
 

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พักเดี่ยว 

21-26 พฤศจิกายน 2565 59,999.- 11,900.- 



 
 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด 

ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ท่ีมิได้ระบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น กรณีประกาศให้กลับมาย่ืนร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เน่ืองจากทางญี่ปุ่น

ได้ประกาศยกเว้นการย่ืนวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยสำหรับผู้ท่ีประสงค์พำนักระยะส้ันในประเทศ

ญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศให้ย่ืนวีซ่าตามเดิม ผู้เดินทางจะต้องจ่ายเพิ่ม 2,000 บาท 

สำหรับการย่ืนร้องขอวีซ่า 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋าสัมภาระท่ีมีน้ำหนักเกินกว่าท่ีสายการบินน้ันๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่

เกินขนาดมาตรฐาน 

× ค่าภาษีน้ำมัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกต๋ัวเครื่องบินไปแล้ว 

× ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์อำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 

× ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 1,500 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน 

 
เดินทางขึ้นต่ำ 15 ท่าน หากต่ำกว่ากำหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีท่ีจะชำระ
ค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจ้ง
ให้ท่านทราบล่วงหน้า  

 

เงื่อนไขการจอง และ การชำระเงิน  : 
Ø มัดจำท่านละ 20,000 บาท ภายหลังจากท่ีท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกค้าทำการจอง

ก่อนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน  

Ø ส่วนท่ีเหลือ ชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน 

v หากไม่ชำระมัดจำตามท่ีกำหนด ขออนุญาตตัดท่ีน่ัง ให้ลูกค้าท่านอื่นท่ีรออยู่ 

v หากชำระไม่ครบตามจำนวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงื่อนไข 

v เม่ือท่านชำระเงินไม่ว่าจะท้ังหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลง

ต่างๆท่ีได้ระบุไว้ท้ังหมดน้ีแล้ว 

v หากชำระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งสำเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทาง E-Mail 

v ส่งรายชื่อสำรองท่ีน่ัง ผู้เดินทางต้องส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ชื่อพร้อมยืนยัน

ว่าต้องการเดินทางท่องเท่ียวทริปใด, วันท่ีใด, ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // หากไม่ส่งสำเนาหนังสือ 

 

 



 

 

เดินทาง (Passport) มาให้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความ

ผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองต๋ัวเครื่องบินท้ังส้ิน 

 
โปรดตรวจสอบ Passport : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป และเหลือ

หน้ากระดาษอย่างต่ำ 2 หน้าหากไม่ม่ันใจโปรดสอบถาม 
 

เง่ือนไขยกเลิกการจอง : 
 เน่ืองจากเป็นราคาต๋ัวเครื่องบินโปรโมชั่น เม่ือจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เล่ือน 
ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี และกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองท้ังกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทาง
ออก หรือ เข้าประเทศท่ีระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ 
ท้ังส้ิน รวมถึง เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่
เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 

หมายเหตุ กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองท้ังกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้า
ประเทศท่ีระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังส้ิน รวมถึง เม่ือ
ท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะ
ถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม เรื่องตั๋วเครื่องบิน 
ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ 
ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบิน และบริษัททัวร์เรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดย
สายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และได้
ดำเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว REFUND ได้) ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสาย
การบินเท่าน้ัน  

 
ข้อมูลเพิ่มเติม เรื่องโรงแรมที่พัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว 

(Single) และห้องคู่ (Twin / Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะ

ไม่ติดกัน 

2. กรณีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมาก และห้องพักในเมืองเต็ม 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการปรับเปล่ียน หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

 
 
 
 
 



 
 
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องสัมภาระ และค่าพนักงานยกกระเป๋า (Porter) 
Ø สำหรับน้ำหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเครื่องบิน คือ 23 กิโลกรัม 

จำนวน 2 ชิ้น (กระเป๋า) (สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด / Economy Class Passenger) การเรียกค่า

ระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้ (ท่านต้องชำระในส่วนที่โดนเรียกเก็บ

เพิ่ม) 

Ø สำหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม 

และมีความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร 

(21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 น้ิว)  

Ø กรณีที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่า

มาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระส่วน

ของค่าใช้จ่ายท่ีสัมภาระน้ำหนักเกิน (ท่านต้องชำระในส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพิ่ม) 

Ø ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสารทุก

กรณ ี

 

หมายเหตุ.. (สำคัญมาก!!! ผู้โดยสารควรรับทราบ  ก่อนการเดินทาง) 
1. รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรม ท่ี

พัก การจราจร เหตุการณ์ทางการเมือง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัย

ธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่นอกเหนือการ

ควบคุมจากทางบริษัททัวร์ฯ) โดยทางบริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ 

2. หากท่านยกเลิกทัวร์ เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภัย

ธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย ทั้งๆ ที่สายการบิน หรือในส่วนของการบริการทางประเทศที่ท่านเดินทาง

ท่องเที่ยว ยังคงให้บริการอยู่เป็นปกติ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด หรือ

บางส่วนให้กับท่าน 

3. หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าใช้จ่าย เน่ืองจากทางบริษัทได้ทำการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายไปล่วงหน้าแล้ว 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ท้ังหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน ในกรณี

ดังน้ี 

• กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทาง เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้า

ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามท่ี

ทางกองตรวจคนเข้าเมืองห้ามเดินทาง 

• กรณีท่ีสถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเน่ืองมาจากตัวผู้โดยสารเอง 



 

 

• กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมือง ให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่าง

ด้าวท่ีพำนักอยู่ในประเทศไทย 

 
 จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่

เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารใน
ขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น* ดังต่อไปน้ี 

 1. ต๋ัวเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯจัดการให้) 
 2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น 

เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น) 
 3. ชื่อ ท่ีอยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างท่ีพำนักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทจัดการให้) 
 4.กำหนดการเดินทางระหว่างท่ีพำนักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯ จัดการให้) 
 
คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (สำหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
 1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน  
 2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทำในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมายและเข้าข่ายคุณสมบัติการ

พำนักระยะส้ัน 
 3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพำนักไม่เกิน 15 วัน 
 4. เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้า

ประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติท่ีจะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ 
 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกัน
ระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึ้น ในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 25 
ท่าน  

2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวัน
เดินทาง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ  
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การ

ประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ ่งของผิดกฎหมาย ซึ ่งอยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิด
จากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง  

6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ท้ังหมด  

 
 



 
 
7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมท่ี

พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุใน
โปรแกรม  

8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบ
บุหรี่/ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อม
ให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้   

9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วัน
ก่อนการเดินทาง มิฉะน้ันบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  

10.มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่าน้ัน 

11.ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ใน
กรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้า
เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิด
กฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ  

12.กรณีต้องการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอ
สงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเดี่ยว โดยไม่ค่าใช้จ่ายเพิ่ม  

13.สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ่น หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด 
อาจทำให้เวลาในการท่องเที่ยวและ ช้อปปิ้งแต่ละสถานที่น้อยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคน
ขัยรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครั้งที่ต้องเร่งรีบ เพื่อให้ได้
ท่องเท่ียวตามโปรแกรม 

14.บริการน้ำดื่มท่านวันละ 1 ขวด ต่อคนต่อวันเริ่มในวันที่ 2 ของการเดินทาง ถึงวันที่ 4 ของการเดินทาง 
รวมจำนวน 4 ขวด 

15.การบริการของรถบัสนำเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ 8 ชั่วโมง ใน
วันนั้นๆ มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
สภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตาม
สถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 

 
 


