
 



 

NIIGATA FUKUSHIMA TOKYO 6D4N 

กำหนดการเดินทาง ก.พ. 66 
 

 

 Day1  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย  

   ท่าอากาศยานนานาชาติฮาเนดะ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น  

21.30 น. พร้อมกันท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์ ... สายการบินเจแปนแอร์

ไลน์ เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน 

 Day2  ท่าอากาศยานนานาชาตนิาริตะ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น – จังหวัดอิบาราก ิ–  

   สวนไคระคุเอ็น - ตลาดปลานาคามินาโตะ – ศาลเจ้าโออาไรอิโซซาก ิ- จังหวัดฟุกุชิมะ 

00.55 น. เหิรฟ้าสู่ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยเท่ียวบินท่ี JL718  (มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)  

08.45 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจ

คนเข้าเมืองและศุลกากร เรียบร้อยแล้ว (เวลาที่ญี่ปุ่น เร็วกว่าเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกา

ของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***สำคัญมาก!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำอาหาร

สด จำพวก เน้ือสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับและจับ 

10.00 น. นำท่านออกเดินทางสู่ จังหวัดอิบารากิ (Ibaraki) ตั้งอยู่ในภูมิภาคคันโตของเกาะฮอนชู ประเทศญี่ปุ่น 

 อิบารากิซึ ่งอยู่ไม่ห่างจากโตเกียว เต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวอันสวยงามมากมาย โดยเฉพาะ

เทศกาลที่เกี่ยวกับดอกไม้ ที่มีให้ชมตลอดทั้งปี นอกจากนี้ยังเป็นเจังหวัดที่มีการผลิตนัตโตะ หรือ ถั่ว

เน่าญี่ปุ่น มากท่ีสุดในญี่ปุ่นอีกด้วย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.40 ชั่วโมง) 



 
 

11.40 น. นำท่านสู่ สวนไคระคุเอ็น (Kairakuen) สวนสวยติดอันดับ 1 ใน 3 ของสวนที่มีทิวทัศน์สวยที่สุดใน

ญี่ปุ่น ตั้งอยู่ที่เมืองมิโตะ จังหวัดอิบารากิ สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1841 โดยโทคุงะวะ นาริอากิ ไดเมียว

ปกครองเมืองในขณะนั้น สวนญี่ปุ่นแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเปิดเป็นสวนสาธารณะให้ชาวบ้านทั่วไปเข้าชมได้ 

ตามความหมายของชื่อสวนที่แปลว่า “สวนที่ทุกคนมาเพลิดเพลินด้วยกัน” และประมาณปลายเดือน

กุมภาพันธ์ไปตลอดเดือนมีนาคม ของทุกปี ภายในสวนจะมีการจัดงานเทศกาล Mito Plum Festival 

หรือ เทศกาลชมดอกพลัมมิโตะ ต้นพลัมที่มีมากกว่า 3,000 ต้น  จากร้อยกว่าสายพันธุ์จะพากัน

ออกดอกบานสะพรั่งอวดสีสันทั้งสีขาว ชมพูและแดง ยิ่งทำให้ความงามของสวนแห่งนี้ทวีความงามขึ้น

ไปมากย่ิงขึ้น 

 

 นำท่านสู่ ตลาดปลานาคามินาโตะ (Nakaminato Fish Market) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที) 

ซึ่งตั้งอยู่ใน เมืองฮิตาชินากะ จังหวัดอิบารากิ เป็นหนึ่งในตลาดนักท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัด ท่ี

มีอาหารทะเลท่ีจับมาสดๆ จากท่าเรือนาคามินาโตะท่ีอยู่ใกล้กัน เพลิดเพลินกับการชิมและจับจ่ายท่ี 

 



 

 

ตลาดแห่งน้ี ที่ซึ่งทุกอย่างสดใหม่และราคาเป็นกันเอง มีหลายร้านที่เปิดเป็นร้านอาหารด้วยในตัว จึง

สามารถเข้าไปน่ังทานอาหารเท่ียงได้ 

กลางวัน อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ณ ตลาดปลา (1) Cashback 1000 Yen/Person by Guide 

จากนั้นเดินทางสู่  ศาลเจ้าโออาไรอิโซซากิ (Oarai Isosaki Shrine) สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 856 เป็นท่ี

ประดิษฐานของเทพเจ้าโอนามุจิโนะมิโกโตะ และเทพเจ้าสุคุนาฮิโคนะโนะมิโกโตะ  ว่ากันว่าเทพเจ้าท้ัง

สองเป็นผู้นำความอุดมสมบูรณ์และความมั่งคั่งมาให้ประเทศญี่ปุ่น ผู้คนที่แวะเวียนมายังศาลเจ้าแห่ง

นี้มักจะขอพรให้สุขภาพแข็งแรงและหายจากโรคภัย ขอให้มีความสุขในการดำเนินชีวิต สมหวังใน

เรื่องการแต่งงาน มีคุณธรรมและปัญญา ขอพรแก้ปีชง นอกจากนี้ยังมีการจัดเทศกาลต่างๆ ตลอด

ปี รวมถึงจัดงานแต่งงาน งานสวดส่งวิญญาณ เป็นต้น ภายในศาลเจ้ายังมี คามิอิโซะโนะโทริอิ 

(Kamiiso no Torii) เสาโทริอิกลางทะเล จุดรับพลังบวกจากเทพเจ้า และยังเป็นจุดชมพระอาทิตย์

ขึ้นและพระอาทิตย์ตกได้สวยงามมาก  

19.00 น. ออกเดินทางสู่ จังหวัดฟุกุชิมะ (Fukushima) เป็นจังหวัดในภูมิภาคโทโฮคุ เป็นเมืองที่มีธรรมชาติอุดม

สมบูรณ์ อาหารทะเลสด ผลไม้อร่อย สถานที่ท่องเที่ยวสวยงาม เป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางท่ี

นักท่องเท่ียวไม่ควรพลาด (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง) 

ค่ำ         อิสระรับประทานอาหารค่ำ ณ ตามอัธยาศัย  

ท่ีพัก MT.INN หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน   

 

 



 

 Day3   จังหวัดยามากาตะ – กระเช้าลอยฟ้าซาโอะ “ชมปีศาจหิมะ” – สุนัขจิ้งจอกซาโอะ – 

                                 จังหวัดฟุฟุชิมะ 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)  

08.00 น. นำท่านออกเดินทางสู่ จังหวัดยามากาตะ (Yamagata) จังหวัดในภูมิภาคโทโฮคุ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็น

ภูเขา  หน้าผา และแอ่งกระทะ เป็นจังหวัดที่ยังคงธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ไว้อยู่ ทำให้ปลูกเชอร์รี่และ

สาลี่ได้มากที่สุดในญี่ปุ่น อีกทั้งยังขึ้นชื่อเรื่องข้าวอร่อย ในขณะเดียวกันยามากาตะก็เป็นจังหวัดที่แมค

โดนัลด์มาเปิดเป็นจังหวัดสุดท้ายในญี่ปุ่น (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) 

10.00 น. จากนั้นนำท่านนั่ง กระเช้าลอยฟ้าซาโอะ (Zao Ropeway) ไต่จากด้านล่างของเขาซาโอะ ไปจนถึงยอด

เขาจิโซะ ในช่วงฤดูหนาวหิมะจะปกคลุมทั่วพื้นที่เป็นสีขาวโพลน ชมปีศาจหิมะ (Snow Monster) หรือ

ภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า จูเฮียว (Juhyo) ซึ่งเป็นน้ำแข็งที่เกิดจากจะสะสมของหิมะที่ตกลงมาจนก่อตัวเป็น

รูปร่างต่างๆ พออยู่รวมๆ กัน ดูราวคล้ายกับปีศาจ และในเวลากลางคืนยังมีการเปิดไฟไลท์อัพเพิ่ม

ความสวยงามอีกด้วย 

 



 

 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ณ ภัตตาคาร (3) เมนูเจแปนนีส เซ็ท 

14.30 น. นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ (Zao Kitsune mura หรือ Zao Kitsune mura) (ใช้เวลา

เดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) มีอาณาบริเวณถึง 18,000 ตารางฟุต รวบรวมเอาสุนักจิ้งจอกหลาย

หลายสายพันธ์ หลากสี ที่ญี่ปุ่นนั้นเชื่อว่าจิ้งจอกเป็นผู้ส่งสารของ Inari Okami เทพเจ้าชินโตด้าน

ความอุดมสมบูรณ์ ที่นี่แบ่งออกเป็นสองโซน คือโซนสัตว์ที่อยู่ในกรง มีทั้ง แพะ แกะ กระต่าย ม้า สุนัข

จิ้งจอก ซึ่งสามารถให้อาหารได้ กับโซนเปิดที่มีจิ้งจอกเดินไปมา อิสระให้ท่านชมความน่ารัก ขนฟูตัว

นุ่มของสุนัขจิ้งจอกตามอัธยาศัย ข้อควรระวัง เนื่องจากสุนัขจิ้งจอกถึงจะเป็นแบบเลี้ยง แต่บางตัวยังมี

สัญชาติญาณเดิมอยู่ ดังนั้น ควรปฏิบัติตามคู่มือการท่องเที่ยวที่ทางเจ้าหน้าที่ของหมู่บ้านแจกให้

อย่างเคร่งครัด และหากต้องการถ่ายรูปหรือสัมผัสตัวสุนัขจิ้งจอกจะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่หรืออยู่ใน

สายตาเจ้าหน้าท่ีทุกครั้ง ท้ังน้ีเพื่อความปลอดภัยของตัวนักท่องเท่ียวเอง 

16.00 น. จากน้ันออกเดินทางกลับจังหวัดฟุกุชิมะ  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.20  ชั่วโมง) 

17.30 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (4) เมนู ชาบู ชาบู บุฟเฟ่ต์ 

ท่ีพัก MT.INN หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน   



 

Day4   ทะเลสาบอินะวะชิโระ - หมู่บ้านโออุจ ิจูคุ – จังหวัดนีงะตะ – สะพานบันได –  

                     ช้อปปิ้งนุตตะร ิเทอเรซ 

 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5) 

08.00 น. นำท่านออกจากโรงแรม มุ่งหน้าสู่ ทะเลสาบอินะวะชิโระ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง )  

09.30 น. ออกเดินทางสู่ นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบอินะวะชิโระ (Inawashiro Lake) เป็นทะเลสาบใหญ่เป็น

อันดับ 4 ของประเทศญี่ปุ่น  เกิดขึ้นจากการระเบิดของภูเขาไฟ มีแร่ธาตุกรดเจือปนอยู่ จึงไม่มีส่ิงชิวิต

ใดๆ อาศัยอยู่ใต้น้ำได้ น้ำในทะเลสาบแห่งนี้จึงมีความใสจนได้รับฉายาว่า ทะเลสาบแห่งกระจกสวรรค์ 

หรือ เทนเคียวโค (Tenkyoko) ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายน จะมีบรรดาฝูงหงส์อพยพ

มาอาศัยกันอยูมากมาย  



 

 

12.00 น. นำท่านเดินเล่น ณ หมู่บ้านโออุจิ จูคุ (Ouchi Juku) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง ) บ้าน

โบราณที่อดีตเคยเป็นเมืองสำคัญในยุคเอโดะถูกสร้างเมื่อหลายร้อยปีก่อน เป็นบ้านชาวนาญี่ปุ่น

โบราณที่มุงหลังคาทรงหญ้าคาหนาๆ เรียงรายกันสองฝั่งกินระยะทางประมาณ 500 เมตร โดยรวม

มีบ้านโบราณประมาณ 40 – 50 หลัง ในอดีตสมัยเอโดะ การคมนาคมยังไม่สะดวกสบาย หมู่บ้านแห่ง

นี้เป็นเสมือนแหล่งที่พัก ตั้งขนาบข้างถนนหลักที่มีชื่อว่าถนนชิโมสึเคะ ถนนเส้นนี้เคยเป็นเส้นทางหลัก

ในการคมนาคมและการค้า  

 
 

กลางวัน      รับประทานอาหารกลางวัน ณ หมู่บ้านโออุจิ จุค ุ(6)  

  พิเศษ!! อิ่มอร่อยกับเมนูท้องถิ่น โซบะต้นหอม (Kagi Soba) 

 

 

 

 

 

 

 

14.00 น. นำท่านสู่ จังหวัดนีงะตะ (Niijata) อยู่ในภูมิภาคชูบุ ตั้งอยู่เป็นแนวยาวตามชายฝั่ง มีเกาะขนาด  ใหญ่

ชื่อว่าเกาะซาโดะ มีชื่อเสียงเรื่องอาหารทะเลที่สดใหม่ และสาเกที่ผลิตจากข้าวคุณภาพ และน้ำใส

สะอาด มีลานสกีชื่อดังอย่าง กาล่ายูซาว่า ที่ในช่วงฤดูหนาวเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว

ท่ัวโลก (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) 



 
 

16.30 น. จากนั้นชม สะพานบันได (Bandai Bridge) เป็นสะพานข้ามแม่น้ำชินะโนะ และเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์

ของเมืองนีงะตะ มีความยาวถึง 306.9 เมตร และกว้าง 21.9 เมตร ประกอบด้วยเลนสำหรับรถยนต์

สองเลน สร้างขึ้นครั้งแรกด้วยไม้ในสมัยเมจิเมื่อราวปี ค.ศ.1886 ปัจจุบันมีอายุเกือบ 90 ปี ถูกสร้าง

และบูรณะมาเรื่อยๆ จนถึงปัจจุบัน 

18.00 น. นำท่าน ช้อปปิ้งนุตตะริ เทอเรซ (Nuttari Terrace Shopping Street) แหล่งช้อปปิ้งบรรยากาศเร

โทรในเมืองนีงะตะ เต็มไปด้วยคาเฟ่เก๋ๆ และโรงงานผลิตเครื่องปั้นดินเผา ท่ามกลางบรรยากาศย้อน

ยุคผสมผสานกับสตรีทอาร์ตท่ีทำให้เดินเล่นเพลินๆ หรือถ่ายรูปสวยๆ ได้หลายมุม 

 ได้เวลาอันสมควรนำท่านเข้าสู่ท่ีพัก  

ค่ำ  อิสระรับประทานอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย 

ท่ีพัก  Bandai Silver Hotel หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Day5    ศาลเจ้าฮาคุซัง - หมู่บ้าน อุโอะนุมะ โนะ ซาโตะ –  

                      อิสระเล่นสกี ณ ลานสกีกาล่า ยูซาวะ สโนว์รีสอร์ท แช่ออนเซ็น 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (7) 

08.10น. ออกเดินทางสู่เมืองฮาโกเนะ นำท่านสู่ ศาลเจ้าฮาคุซัง (Hakusan Shrine) คือ ศาลเจ้าเก่าแก่ซึ่งเป็น

ศูนย์รวมจิตใจของชาวเมืองนีงะตะ สร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ.1644 โดยศาลเจ้าแห่งนี้เป็นที่รู้จักกันในนาม

เทพเจ้าแห่งการแต่งงานหรือความรัก (God of marriage) หากใครมาที่นี่ก็มักจะมากราบไหว้ขอพระ 

เพื่อให้ประสบความสำเร็จในเรื่องความรัก นอกจากนี้ยังมีต้นแปะก๊วยนำโชค ว่ากันว่าผู้ที่สัมผัสต้น

แปะก๊วยจะได้รับพรให้มีลูกและคลอดลูกอย่างปลอดภัย  

ศาลเจ้าแห่งนี ้ยังดึงดูดผู้ศรัทธา เพื่อเข้ามาสักการะขอให้ครอบครัวมีความเป็นอยู่ที ่ดี, ประสบ

ความสำเร็จในธุรกิจ, ขอให้สอบผ่าน และปัดเป่าความโชคร้าย ศาลแห่งนี ้จึงเป็นที ่เคารพของ

ชาวเมืองนีงะตะและชาวญี่ปุ่นเป็นอย่างมาก  

11.20 น. นำท่านออกเดินทางสู่ หมู่บ้าน อุโอะนุมะ โนะ ซาโตะ (Uonuma no Sato) โรงผลิตเหล้าสาเก Hakkai 

Jozo ตั้งอยู่ใน เมืองมินะมิอุโนะนุมะ จังหวัดนีงาตะ ซึ่งเป็นที่รู้จักในฐานะแหล่งผลิตข้าวที่มีชื่อเสียง โรง

ผลิตเหล้าสาเกแห่งนี้มีชื่อเสียงเรื่องการผลิตเหล้าสาเก “Hakkaisan” เหล้าสาเกยอดนิยมที่คนรัก

เหล้าสาเกทุกคนต่างรู้จัก ไฮไลท์ ห้องหิมะ Hakkaisan  หรือ โกดังเก็บเหล้าสาเกที่ให้ความเย็นจากไอ

เย็นของหิมะ ซึ่งต้องใช้หิมะมากถึง 1,000 ตัน เพื่อคงอุณหภูมิภายในให้ต่ำกว่า 4°C อยู่เสมอ ว่ากันว่า

ห้องนี้เป็นห้องหิมะที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นที่ใช้เป็นโกดังเก็บเหล้าสาเก นอกจากนี้ยังมีการนำผักและของ

อื่นๆ มาเก็บไว้ในพื้นท่ีว่างของห้องน้ีด้วย นอกจากน้ีภายในหมู่บ้าน ยังมีร้านอาหาร,ร้านกาแฟ,ร้าน 



 

 

ขายของที่ระลึก และร้านขายเครื่องใช้ในครัว บริเวณโดยรอบยังเป็นเส้นทางเดินเล่นที่คุณสามารถ

เพลิดเพลินกับการเดินชมธรรมชาติ และสามารถใช้เวลาพักผ่อนหย่อนใจได้ตลอดวัน 

กลางวัน       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (8) เมนูเจแปนนีส เซ็ท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.30 น.  จากนั้นเดินทางสู่ กาล่า ยูซาวะ สโนว์รีสอร์ท (Gala Yuzawa Snow Resort) เป็นหนึ่งในสโนว์รีสอร์

ทยอดนิยมในจังหวัดนีงาตะ เนื่องจากตั้งอยู่ใจกลางเมืองและการเดินทางที่สะดวกอยู่ไม่ไกลจาก

กรุงโตเกียว ระดับความสูงที่รีสอร์ทแห่งน้ี สูงกว่าบรรดาสกีรีสอร์ทในบริเวณเดียวกัน ดังนั้นคุณภาพ

ของหิมะดีมากและมีหิมะตกเกือบทุกวันในช่วงหนาวที่สุดของฤดูกาล ที่นี่มีเส้นทางสำหรับการเล่นสกีท่ี

แตกต่างกันถึง 16 เส้นทาง เหมาะสำหรับนักสกีทุกระดับ ทั้งระดับเริ่มต้น และระดับมือโปร มีอุปกรณ์

สกีต่างๆ ให้เช่า 

 *นอกจากนี ้ย ังมีก ิจกกรรมอื ่น เช ่น Snowmobile sled tour , Moon Bike หรือ สโนว์โมบิลท่ี

ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าจากฝรั่งเศส และ Snowshoe tour หรือ เส้นทางทัวร์บนหิมะ นั่นเอง 

(ราคาทัวร์ไม่รวมค่าลิฟท์หรือกอนโดล่า ไม่รวมค่าเช่าชุดและอุปกรณ์สกีต่างๆ และไม่รวมค่ากิจกรรม

ต่าง) 

 ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพัก 

17.30 น.     รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (9) เมนู บุฟเฟ่ต์นานาชาติ หรือ ไคเซกิ เซ็ท  

***คอนเฟิร์มพร้อมรายชื่อโรงแรม 

 



 

 

ท่ีพัก  NASPA New Otani หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน    

จากน้ันให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการ แช่น้ำแร่ออนเซ็นธรรมชาติ เชื่อว่าถ้าได้แช่น้ำแร่แล้ว จะทำให้     

ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น 

 

Day6   กรุงโตเกียว – ย่านชินจุกุ – ท่าอากาศยานนาชาตินาริตะ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ

 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (10) 

 

 



 

 

08.00 น. นำท่านออกเดินทางสู่ กรุงโตเกียว (Tokyo) เมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น ตั้งอยู่ในภูมิภาคคันโต 

(Kanto) บนเกาะฮอนช ู  (Honshu) ในอด ีตค ือเม ืองเอโดะ  (Edo) มีรถไฟสายยามาโนเตะ 

(Yamanote) วนเป็นวงกลมอยู่ใจกลางเมือง มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย เป็นจุดหมายปลายทาง

ยอดนิยมของนักท่องเท่ียวท่ัวโลก  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)   

 

11.00 น. นำท่านช้อปปิ้ง ย่านชินจุกุ (Shinjuku) ให้ท่านอิสระและเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้ามากมายท้ัง

เครื่องใช้ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องเล่นเกมส์ หรือสินค้าที่จะเอาใจคุณผู้หญิงด้วย 

กระเป๋า รองเท้า เส้ือผ้า แบรนด์เนม เส้ือผ้าแฟชั่นสำหรับวัยรุ่น เครื่องสำอางย่ีห้อดังของญี่ปุ่นไม่ว่า

จะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอื่นๆ อีกมากมาย ห้ามพลาด!!! จุดเช็คอินแห่ง

ใหม่ของชาวโซเชี่ยล นั่นก็คือ แมวยักษ์ 3 มิติ ที่โผล่บนจอแอลอีดีมีขนาดมหึมา จอมีความโค้งขนาด 

154 ตารางเมตร (1,664 ตารางฟุต) เสียงที่ออกจากลำโพงคุณภาพเกรดดี  ความละเอียดภาพ

ระดับ 4K ถือเป็นเทคโนโลยีระดับสูง ที่ให้ภาพเสมือนจริงปรากฎเป็นภาพแมวเหมียวเดินเล่นไปมา

อยู่เหนือกรุงโตเกียว นอกจากแมวยักษ์แล้ว ท่านยังสามารถรับชมโฆษณาต่างๆ ที่ถูกครีเอทให้เป็น

ภาพ 3 มิติผ่านจอแอลอีดีน้ี ไม่ว่าจะเป็น แพนด้า, รองเท้าไนก้ี, น้องหมา Pompompurin, จานบิน 

UFO แม้แต่ หุ่นยนต์เครื่องดูดฝุ่น  ท่านสามารถรับชมและเก็บภาพได้ตามอัธยาศัย 

กลางวัน อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย 

13.40 น. นำท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.20 ชั่วโมง ) 

18.10/18.00 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี JL707 /JL717 

23.35 น.     เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

**สายการบินมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง** 

 



 

 

 

อัตราค่าบริการ 
 

 

 

 

 

 

** ปล. ไม่มีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ / Infant เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี โปรดสอบถาม** 

ราคาไม่รวมค่าทิปไกด์และคนขับรถ ทริปละ 1,900 บาท/ท่าน 

 

สำหรับลูกค้าท่านที่ไม่เอาตั๋วเครื่องบิน  (JOINLAND)  

โปรดสอบถาม 

 

** ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ รบกวนแจ้งพนักงานขายล่วงหน้าก่อนทำการซื้อต๋ัวภายในประเทศทุกครั้ง  เพื่อ

ประโยชน์ของตัวท่านเอง ** 

 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ :   

รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นต้น 

โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การบริการของรถบัสนำเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถ

ให้บริการวันละ 10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งน้ี

ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตาม

สถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 

 

อัตราค่าบริการรวม :   

• ค่าต๋ัวเครื่องบินไป-กลับตามรายการท่ีระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน  

• ค่ารถโค้ชปรับอากาศ  

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

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ ่ พักเดี่ยว 

14-19 ก.พ. 66 49,999.- 8,000.- 

23-28 ก.พ. 66 49,999.- 8,000.- 



 

 

• ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ    

• ค่าอาหาร ตามรายการท่ีระบุ   

• ค่าเบ้ียประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเท่ียว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลเน่ืองจาก

อุบัติเหตุ คุ้มครองไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์) 

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ใน

ห้องและค่าพาหนะต่างๆ ท่ีมิได้ระบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น กรณีประกาศให้กลับมาย่ืนร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เน่ืองจากทางญี่ปุ่นได้ประกาศ

ยกเว้นการย่ืนวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยสำหรับผู้ท่ีประสงค์พำนักระยะส้ันในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศให้ย่ืนวีซ่าตามเดิม ผู้เดินทางจะต้องจ่ายเพิ่ม 2,000 บาท สำหรับการย่ืน

ร้องขอวีซ่า 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋าสัมภาระท่ีมีน้ำหนักเกินกว่าท่ีสายการบินน้ันๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน 

× ค่าภาษีน้ำมัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกต๋ัวเครื่องบินไปแล้ว 

× ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์อำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 

× ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 1,900 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน 

× ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % 

เดินทางขึ ้นต่ำ 20 ท่าน หากต่ำกว่ากำหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที ่จะชำระ

ค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป ทางบริษัท

ขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทางและเล่ือนการเดินทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า  

 

เงื่อนไขการจอง และ การชำระเงิน  : 

Ø มัดจำท่านละ 20,000 บาท ภายหลังจากท่ีท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกค้าทำการจองก่อนวันเดินทาง

ภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน  

Ø ส่วนท่ีเหลือ ชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน 

v หากไม่ชำระมัดจำตามท่ีกำหนด ขออนุญาตตัดท่ีน่ัง ให้ลูกค้าท่านอื่นท่ีรออยู่ 

v หากชำระไม่ครบตามจำนวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงื่อนไข 

 

 



 

 

v เม่ือท่านชำระเงินไม่ว่าจะท้ังหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆ

ท่ีได้ระบุไว้ท้ังหมดน้ีแล้ว 

v หากชำระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งสำเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทาง E-Mail 

v ส่งรายชื่อสำรองท่ีน่ัง ผู้เดินทางต้องส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ชื่อพร้อมยืนยันว่า

ต้องการเดินทางท่องเท่ียวทริปใด, วันท่ีใด, ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // หากไม่ส่งสำเนาหนังสือเดินทาง 

(Passport) มาให้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการ

สะกดชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองต๋ัวเครื่องบินท้ังส้ิน 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป และเหลือหน้ากระดาษอย่าง

ต่ำ 2 หน้าหากไม่ม่ันใจโปรดสอบถาม 

 

เงื่อนไขยกเลิกการจอง : 

 เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอ

คืนเงิน ได้ทุกกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้า

ประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่าน

ออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่าน

สละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 

หมายเหตุ กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองท้ังกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศท่ี

ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังส้ิน รวมถึง เม่ือท่านออกเดินทาง

ไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่

อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 

ข้อมูลเพิ่มเติม เรื่องตั๋วเครื่องบิน 

ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่าน

จะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบิน และบริษัททัวร์เรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบิน

เป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และได้ดำเนินการออกต๋ัว

เครื่องบินไปแล้ว (กรณีต๋ัว REFUND ได้) ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่าน้ัน  

 

ข้อมูลเพิ่มเติม เรื่องโรงแรมที่พัก 

1. เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และ

ห้องคู่ (Twin / Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน 

 



 

 

2. กรณีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมาก และห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิ ในการปรับเปล่ียน หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องสัมภาระ และค่าพนักงานยกกระเป๋า (Porter) 

Ø สำหรับน้ำหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเครื่องบิน คือ 23 กิโลกรัม จำนวน 2 ชิ้น 

(กระเป๋า) (สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิ

ของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได้ (ท่านต้องชำระในส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพิ่ม) 

Ø สำหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความ

กว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร 

(18 น้ิว)  

Ø กรณีที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ ทั้งน้ี

ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระส่วนของคา่ใช้จ่ายที่สัมภาระน้ำหนัก

เกิน (ท่านต้องชำระในส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพิ่ม) 

Ø ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสารทุกกรณี 

 

หมายเหตุ.. (สำคัญมาก!!! ผู้โดยสารควรรับทราบ  ก่อนการเดินทาง) 

1. รายการอาจมีการเปลี ่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื ่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรม ที่พัก 

การจราจร เหตุการณ์ทางการเมือง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาต

ภัย อัคคีภัย หรือไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่นอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัททัวร์ฯ) 

โดยทางบริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ 

2. หากท่านยกเลิกทัวร์ เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ 

วาตภัย อัคคีภัย ทั้งๆ ที่สายการบิน หรือในส่วนของการบริการทางประเทศที่ท่านเดินทางท่องเที่ยว ยังคง

ให้บริการอยู่เป็นปกติ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทัวร์ท้ังหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน 

3. หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ

ในการไม่คืนค่าใช้จ่าย เน่ืองจากทางบริษัทได้ทำการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายไปล่วงหน้าแล้ว 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทัวร์ท้ังหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน ในกรณีดังน้ี 

• กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทาง เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้า

ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสียด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่ทาง

กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามเดินทาง 

• กรณีท่ีสถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเน่ืองมาจากตัวผู้โดยสารเอง 

 



 

• กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมือง ให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวท่ี

พำนักอยู่ในประเทศไทย 

 

 จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 

วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจ

เข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น* ดังต่อไปน้ี 

 1. ต๋ัวเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯจัดการให้) 

 2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงิน

สด บัตรเครดิต เป็นต้น) 

 3. ชื่อ ท่ีอยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างท่ีพำนักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทจัดการให้) 

 4.กำหนดการเดินทางระหว่างท่ีพำนักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯ จัดการให้) 

 

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (สำหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า) 

 1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน  

 2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทำในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมายและเข้าข่ายคุณสมบัติการพำนัก

ระยะส้ัน 

 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, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ

รับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิด

จากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง  



 

 

6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ

เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ท้ังหมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พัก

ในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบ

บุหรี่/ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที ่พัก ทั้งนี้ขึ ้นอยู่กับความพร้อม

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 ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือ

กรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การ

หลบหนี 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 และคนขัยรถ

ในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครั้งที่ต้องเร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเที่ยวตาม

โปรแกรม 

14. บริการน้ำดื่มท่านวันละ 1 ขวด ต่อคนต่อวันเริ่มในวันที่ 2 ของการเดินทาง ถึงวันที่ 4 ของการเดินทาง 

รวมจำนวน 4 ขวด 

15. การบริการของรถบัสนำเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ 8 ชั่วโมง ใน

วันนั้นๆ มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพ

การจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรม

การเดินทาง 

 

 

 

 

 


