
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
07 มี.ค. 66 สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินฮาเนดะ  

 

06.00 น. พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน
เจแปนแอร์ไลน์ เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอ านวยความสะดวกในการ
เช็คอิน 

09.55 น.  เหินฟ้าสู่ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ JL032  
(มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)  

17.30 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติฮาเนดะ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น น าท่านผ่าน
ขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร เรียบร้อยแล้ว (เวลาที่ญี่ปุ่น เร็วกว่าเมืองไทย 
2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***ส ำคัญ
มำก!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญำตให้น ำอำหำรสด จ ำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้ำ
ประเทศ หำกฝ่ำฝืนมีโทษปรับและจับ 
น าท่านเดินทางสู่ กรุงโตเกียว (Tokyo) เมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น ตั้งอยู่ในภูมิภาค
คันโต (Kanto) บนเกาะฮอนชู (Honshu) ในอดีตคือเมืองเอโดะ (Edo) มีรถไฟสายยามา
โนเตะ (Yamanote) วนเป็นวงกลมอยู่ใจกลางเมือง มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย เป็น
จุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวทั่วโลก   

    ค่ า          รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร (1) เมนู บุฟเฟ่ต์ยากินิกุ 
ที่พัก   Shinjuku Washington หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน   
 
 

 



08 มี.ค. 66  ฮาโกเนะ – ศาลเจ้าฮาโกเนะ - เมืองคาวาซุ จังหวัดชิซูโอะ –  
   ชมซากุระ ณ เทศกาลคาวาซุซากุระ – ยามานาชิ - แช่ออนเซ็น 

 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2) 

น าท่านเดินทางถึง ฮาโกเนะ (Hakone) เป็นเมืองหนึ่งใน อ าเภออาชิกะราชิโมะ จังหวัดคา
นากาวะ ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาฮาโกเนะด้านตะวันออก เป็นจุดหมายปลายทางของ
นักท่องเที่ยว โดยสามารถเดินทางไปชมภูเขาไฟฟูจิจากโตเกียวและกลับได้ภายใน
ระยะเวลาหนึ่งวัน และนอกจากน้ าพุร้อน พิพิธภัณฑ์ และกิจกรรมนันทนาการอื่น ๆ แล้ว 
ฮาโกเนะยังได้รับการก าหนดให้เป็นอุทยานธรณีแห่งชาติญี่ปุ่นโดยเครือข่ายอุทยาน
ธรณีประเทศญี่ปุ่น  
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)   

10.00 น. น าท่านชมวิวทะเลสาบ ณ ศาลเจ้าฮาโกเนะ (Hakone Shrines) ศาลเจ้าเกา่แก่ในศาสนา
ชินโต ตั้งอยู่บริเวณตีนเขาฮาโกเน่ และอยู่ริมทะเลสาบอะชิ จังหวัดคานากาว่า ประเทศ
ญี่ปุ่น ชม เสาโทริอิสีแดง ริมทะเลสาบที่เป็นจุดถ่ายรูปยอดนิยม อิสระให้ท่านขอพรและ
ถ่ายรูปตามอัธยาศัย 

11.30 น.       รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (3) เมนู เจแปนนีส เซ็ท 
 จากนั้นออกเดินทางสู่ เมืองคาวาซึ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2  ชั่วโมง) 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14.30 น.  น าท่านชม ดอกซากุระบานก่อนใครกับ คาวาซุซากุระ (Kawazu Cherry Blossom 
Festival : หมายเหตุ ปีนี้ยาวไปถึงกลาง มี.ค) ดอกซากุระสีชมพูบานสะพรั่งทั่วทั้งเมือง
และริมแม่น้ า ส าหรับดอกซากุระพันธุ์คาวาซุนั้นจะบานเร็วกว่าพันธุ์อื่นๆ ท าให้ทุกๆ
กุมภาพันธ์ของทุกปี จะมีการจัดงานชมซากุระที่เร็วที่สุดอีกแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น ภายใน
งานประกอบไปด้วย ร้านค้า ร้านอาหาร เรียงรายริมทาง ในช่วงค่ าจะมี  การเปิดไฟ
ประดับ ท าให้การชมซากุระดูสวยงามไปอีกแบบนึง อิสระให้ท่านรื่นรมย์กับซากุระ และ
ร้านค้าต่างๆ ตามอัธยาศัย ได้เวลาอันสมควรน าท่านเดินทางสู่ จังหวัดยามานาชิ (ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)  

 ***เนื่องจากปีนี้ประเทศญี่ปุ่นหนาวนานกว่าทุกปี ในช่วงที่ลูกค้าเดินทาง (ต้นเดือน
มีนาคม) อาจไม่ตรงกับช่วงเทศกาล แต่ยังมีความเป็นไปได้ว่าจะพบกับซากุระอยู่ ทั้งนี้
การบานช้าหรือเร็วของซากุระขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ณ ขณะนั้นด้วย กรณีท่านไม่พบ
กับซากุระบาน หรืออาจโรยไปแล้วนั้น ทางบริษัทฯ ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วย) 

ที่พัก  Tominoko Hotel หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน   
ค่ า          รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารของทางโรงแรม (4) อิ่มอร่อยกับขาปูยักษ์ 

  
 
 
 
 
 



จากนั้นให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการ แช่น้ าแร่ออนเซ็นธรรมชาติ เชื่อว่าถ้าได้แช่น้ าแร่แล้ว จะท าให้ผิวพรรณ
สวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น 

 
09 มี.ค. 66 ลานสก ีฟูจิเท็น – การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น - เมืองอิบารากิ - Ami Premium Outlet 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5) 

 
ลานสกีฟูจิเท็น (Fujiten Snow Ski) (ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 30 นาที) เป็นลานสกีที่
ตั้งอยู่บริเวณภูเขาไฟฟูจิ ท่านจะได้สัมผัสกับหิมะ อิสระให้ท่านได้ เพลิดเพลินกับการล่ืน
ไถลด้วยสกี ณ ลาน สกีแห่งนี้ ท่านสามารถดื่มด่ ากับทัศนียภาพที่ถูกปกคลุมด้วยหิมะที่
ดูแล้วสะอาดตาอย่างยิ่ง และในวันที่ท้องฟ้า แจ่มใส ท่านจะพบกับวิวภูเขาไฟฟูจิ ซึ่งเป็น
สัญลักษณ์หนึ่งของประเทศญี่ปุ่น (ราคาทัวร์ไม่รวมค่าเช่าชุด และ อุปกรณ์ส าหรับการ
เล่นกิจกรรมต่าง) 



 
10.30 น. จากนั้นสัมผัสวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวญี่ปุ่น นั่นก็คือ การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น (Sado)  

(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 35 นาที) โดยการชงชาตามแบบญี่ปุ่นนั้น มีขั้นตอนมากมาย 
เริ่มตั้งแต่การชงชา การรับชา และการดื่มชา ทุกขั้นตอนนั้นล้วนมีพิธี รายละเอียดที่
บรรจงและสวยงามเป็นอย่างมาก พิธีชงชานี้ ไม่ใช่แค่รับชมอย่างเดียว ยังเปิดโอกาสให้
ท่านได้มีส่วนร่วมในพิธีการชงชานี้อีกด้วย และจากนั้นให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อของที่
ระลึกตามอัธยาศัย 

12.20 น.  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (6) บริการท่านด้วยเมนู เจแปนนีส เซ็ท 
  น าท่านออกเดินทางสู่ จังหวัดอิบารากิ (Ibaraki) ตั้งอยู่ในภูมิภาคคันโตของเกาะฮอนชู 

ประเทศญี่ปุ่น  อิบารากิซึ่งอยู่ไม่ห่างจากโตเกียว เต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวอัน
สวยงามมากมาย โดยเฉพาะเทศกาลที่เกี่ยวกับดอกไม้ ที่มีให้ชมตลอดทั้งปี นอกจากนี้
ยังเป็นเจังหวัดที่มีการผลิตนัตโตะ หรือ ถั่วเน่าญี่ปุ่น มากที่สุดในญี่ปุ่นอีกด้วย (ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) 

 
 
 
 
 
 
 



16.30 น. น าท่านช้อปปปิ้ง ณ Ami Premium Outlet ซึ่งภายในมี100 ร้านค้าของแบรนด์ ที่มี
คุณภาพ จากทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ที่จะท าให้ท่านพอใจและมีความสุขไป
กับการช้อปปิ้งสินค้า การออกแบบคอนเซ็ปต์เอาท์เล็ทแห่งนี้มีลักษณะคล้ายเมือง
ชายฝั่งตะวันตกของอเมริกา ท่านจะรู้สึกไปกับการเดินช้อปและยังมีร้านอาหาร
หลากหลายรูปแบบห้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย 

ค่ า         อิสระรับประทานอาหารค่ า ณ ตามอัธยาศัย  
ที่พัก  Hotel Tsukuba Hills Umezono หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน   
10 มี.ค. 66  พระใหญ่อุชิคุ ไดบุสส ึ(ไม่รวมค่าเข้าด้านในองค์พระ) – สวนไคระคุเอ็น - 

   ตลาดปลานาคามินาโตะ – ศาลเจ้าโออาไรอิโซซาก ิ– จังหวัดฟุกุชิมะ – แช่ออนเซ็น 
 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (7) 
08.30 น.   น าท่านนมัสการ พระใหญ่อุชิคุ ไดบุสสึ (Ushiku Daibutsu) เป็นพระพุทธรูปปางยืนที่

สูงที่สุดของประเทศญี่ปุ่น และเคยเป็นรูปปั้นที่สูงที่สุดในโลกที่ถูกบันทึกไว้โดยหนังสือ
บันทึกสถิติโลกกินเนสบุ๊ค (Guinness Book of world records) เมื่อปี ค.ศ. 1995 
ด้วย จากความสูงถึง 120 เมตร ท าให้สามารถมองเห็นได้ตั้งแต่ใจกลางเมืองโตเกียว
เลยทีเดียว สามารถเข้าไปยังบริเวณภายในรูปปั้นและขึ้นไปยังจุดที่เป็นหอสังเกตการณ์
ในระดับความสูงที่ 85 เมตร ซึ่งจะอยู่ตรงส่วนของหน้าอกพระพุทธรูป เป็นจุดที่
สามารถมองเห็น วิวในมุมด้านกว้างได้ ทั้งหมด บนชั้นนี้จะมีกระจกที่เป็นช่องหน้าต่าง
อยู่ด้วยกัน 4 ด้าน และมองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้จากตรงนี้อีกด้วย (ราคาไม่รวมค่าเข้า
พระพุทธรูปด้านใน) 



11.00 น. น าท่านสู่ สวนไคระคุเอ็น (Kairakuen) สวนสวยติดอันดับ 1 ใน 3 ของสวนที่มีทิวทัศน์
สวยที่สุดในญี่ปุ่น ตั้งอยู่ที่เมืองมิโตะ จังหวัดอิบารากิ สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1841 โดยโทคุ
งะวะ นาริอากิ ไดเมียวปกครองเมืองในขณะนั้น สวนญี่ปุ่นแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเปิดเป็น
สวนสาธารณะให้ชาวบ้านทั่วไปเข้าชมได้ ตามความหมายของชื่อสวนที่แปลว่า “สวนที่
ทุกคนมาเพลิดเพลินด้วยกัน” และประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์ไปตลอดเดือน
มีนาคม ของทุกปี ภายในสวนจะมีการจัดงานเทศกาล Mito Plum Festival หรือ 
เทศกาลชมดอกพลัมมิโตะ ต้นพลัมที่มีมากกว่า 3,000 ต้น  จากร้อยกว่าสายพันธุ์จะ
พากันออกดอกบานสะพรั่งอวดสีสันทั้งสีขาว ชมพูและแดง ย่ิงท าให้ความงามของสวน
แห่งนี้ทวีความงามขึ้นไปมากยิ่งขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
น าท่านสู่ ตลาดปลานาคามินาโตะ (Nakaminato Fish Market) (ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 40 นาที) ซึ่งตั้งอยู่ใน เมืองฮิตาชินากะ จังหวัดอิบารากิ เป็นหนึ่งในตลาด
นักท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัด ที่มีอาหารทะเลที่จับมาสดๆ จากท่าเรือนาคามินา
โตะที่อยู่ใกล้กัน เพลิดเพลินกับการชิมและจับจ่ายที่ตลาดแห่งนี้  ที่ซึ่งทุกอย่างสดใหม่
และราคาเป็นกันเอง มีหลายร้านที่เปิดเป็นร้านอาหารด้วยในตัว จึงสามารถเข้าไปนั่ง
ทานอาหารเที่ยงได้ 
 
 
 
 
 
 

 



กลางวัน        อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ณ ตลาดปลา (8) Cashback 1000 Yen/Person by Guide 
 จากนั้นเดินทางสู่  ศาลเจา้โออาไรอิโซซากิ (Oarai Isosaki Shrine) สร้างขึ้นเมื่อปี 

ค.ศ. 856 เป็นท่ีประดิษฐานของเทพเจ้าโอนามุจิโนะมิโกโตะ และเทพเจ้าสุคุนาฮิโค
นะโนะมิโกโตะ  ว่ากันว่าเทพเจ้าทั้งสองเป็นผู้น าความอุดมสมบูรณ์และความมั่งคั่งมา
ให้ประเทศญี่ปุ่น ผู้คนที่แวะเวียนมายังศาลเจ้าแห่งนีม้ักจะขอพรให้สุขภาพแข็งแรงและ
หายจากโรคภัย ขอให้มีความสุขในการด าเนินชีวิต สมหวังในเรื่องการแต่งงาน มี
คุณธรรมและปัญญา ขอพรแก้ปีชง นอกจากนี้ยังมกีารจัดเทศกาลต่างๆ ตลอดปี 
รวมถึงจัดงานแต่งงาน งานสวดส่งวิญญาณ เป็นต้น ภายในศาลเจ้ายังมี คามิอิ
โซะโนะโทริอิ (Kamiiso no Torii) เสาโทริอิกลางทะเล จุดรับพลังบวกจากเทพเจ้า 
และยังเป็นจุดชมพระอาทติย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกได้สวยงามมาก  

 
19.00 น. ออกเดินทางสู่ จังหวัดฟุกุชิมะ (Fukushima) เป็นจังหวัดในภูมิภาคโทโฮคุ เป็นเมืองทีมี่

ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ อาหารทะเลสด ผลไม้อร่อย สถานที่ท่องเที่ยวสวยงาม เป็นอีก
หนึ่งจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาด (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 
ชั่วโมง) 

ค่ า     รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (9) 
ที่พัก Active Urabandai Lake หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน   

จากนั้นให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการ แช่น้ าแร่ออนเซ็นธรรมชาติ เชื่อว่าถ้าได้แช่น้ าแร่แล้ว 
จะท าให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น 

 



11 มี.ค. 66 หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ – กระเช้าลอยฟ้าซาโอะ “ชมปีศาจหิมะ” - แช่ออนเซ็น 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (10)  
14.30 น. น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ (Zao Kitsune mura) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 

1.30 ชั่วโมง) มีอาณาบริเวณถึง 18,000 ตารางฟตุ รวบรวมเอาสุนักจิง้จอกหลายหลาย
สายพันธ์ หลากสี ที่ญี่ปุ่นนั้นเชื่อว่าจิง้จอกเป็นผู้ส่งสารของ Inari Okami เทพเจ้าชินโตด้าน
ความอุดมสมบูรณ์ ที่นี่แบ่งออกเป็นสองโซน คอืโซนสัตว์ที่อยู่ในกรง มีทั้ง แพะ แกะ กระต่าย 
ม้า สุนัขจิ้งจอก ซึ่งสามารถให้อาหารได้ กับโซนเปิดที่มีจิ้งจอกเดินไปมา อิสระให้ท่านชมความ
น่ารัก ขนฟูตัวนุ่มของสุนขัจิ้งจอกตามอัธยาศัย ข้อควรระวัง เนื่องจากสุนัขจิง้จอกถงึจะเป็น
แบบเลี้ยง แต่บางตัวยังมีสญัชาติญาณเดิมอยู่ ดังนั้น ควรปฏิบัติตามคู่มอืการท่องเที่ยวที่
ทางเจา้หน้าทีข่องหมู่บ้านแจกให้ 



10.00 น. จากนั้นน าท่านนั่ง กระเช้าลอยฟ้าซาโอะ (Zao Ropeway) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 
1.30 ชั่วโมง) ไต่จากด้านล่างของเขาซาโอะ ไปจนถึงยอดเขาจิโซะ ในช่วงฤดูหนาวหิมะ
จะปกคลุมทั่วพื้นที่เป็นสีขาวโพลน เป็นทัศนียภาพที่สวยงาม 

กลางวัน อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ณ Zao Ropeway (11) Cashback 1000 Yen/Person by Guide 

 
ชม ปีศาจหิมะ (Snow Monster) หรือภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า จูเฮียว (Juhyo) ซึ่งเป็น
น้ าแข็งที่เกิดจากจะสะสมของหิมะที่ตกลงมาจนก่อตวัเป็นรูปร่างต่างๆ พออยู่รวมๆ กัน 
ดูราวคล้ายกับปีศาจ และในเวลากลางคืนยังมีการเปิดไฟไลท์อัพเพิ่มความสวยงาม
อีกด้วย ท่านสามารถเล่น Ski ที่ลานสกีตรง Snow Monster ได้ด้วยเช่นกัน ( ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับเวลาต่างๆที่ใข้ในการเดินทาง ) 
ได้เวลาอันสมควรน าท่านเดินทางกลับที่พัก(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) 

ค่ า     รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (12) 
ที่พัก Active Urabandai Lake หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน   



จากนั้นให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการ แช่น้ าแร่ออนเซ็นธรรมชาติ เชื่อว่าถ้าได้แช่น้ าแร่แล้ว 
จะท าให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น 

 

12 มี.ค. 66 ทะเลสาบอินะวะชิโระ - หมู่บ้านโออุจิ จูคุ – หน้าผาหินล้านปี - โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจุก ุ
 

 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (13) 
09.20 น. น าท่านออกจากโรงแรม มุง่หน้าสู่ ทะเลสาบอินะวะชิโระ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.20 ชั่วโมง )  
10.00 น. ออกเดินทางสู่ น าท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบอินะวะชิโระ (Inawashiro Lake) เป็นทะเลสาบใหญ่

เป็นอันดับ 4 ของประเทศญี่ปุ่น  เกิดขึ้นจากการระเบิดของภูเขาไฟ มีแร่ธาตุกรดเจือปนอยู่ จึง
ไม่มีส่ิงชิวิตใดๆ อาศัยอยู่ใต้น้ าได้ น้ าในทะเลสาบแห่งนี้จึงมีความใสจนได้รับฉายาว่า ทะเลสาบ
แห่งกระจกสวรรค์ หรือ เทนเคียวโค (Tenkyoko) ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายน จะ
มีบรรดาฝูงหงส์อพยพมาอาศัยกันอยูมากมาย  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

 
11.30 น. น าท่านเดินเล่น ณ หมู่บ้านโออุจิ จูคุ (Ouchi Juku) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 

ชั่วโมง ) บ้านโบราณที่อดีตเคยเป็นเมืองส าคัญในยุคเอโดะถูกสร้างเมื่อหลายร้อยปี
ก่อน เป็นบ้านชาวนาญี่ปุ่นโบราณที่มุงหลังคาทรงหญ้าคาหนาๆ เรียงรายกันสองฝั่ง
กินระยะทางประมาณ 500 เมตร โดยรวมมีบ้านโบราณประมาณ 40 – 50 หลัง ใน
อดีตสมัยเอโดะ การคมนาคมยังไม่สะดวกสบาย หมู่บ้านแห่งนี้เป็นเสมือนแหล่งที่พัก 
ตั้งขนาบข้างถนนหลักที่มีชื่อว่าถนนชิโมสึเคะ ถนนเส้นนี้เคยเป็นเส้นทางหลักในการ
คมนาคมและการค้า  

กลางวัน      รับประทานอาหารกลางวัน ณ หมู่บ้านโออุจิ จุคุ (14) เมนู โซบะ ต้นหอม 
14.00 น.  จากนั้นชม หน้าผาล้านปีโทโนะเฮทสึริ (Tonohetsuri) เป็นความสวยงามที่ธรรมชาติ

สร้างขึ้น โดยหน้าผาริมแม่น้ าโอคาวะนี้ถูกกัดเซาะโดยน้ าที่ ไหลผ่าน กว่าจะสึกกร่อน
เป็นเวลานานเป็นล้านปีจนกลายมาเป็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม ชื่อ โทโนะเฮทสึริเป็น
ภาษาถิ่นของไอสึแปลว่า หน้าผา และด้วยรูปร่างหน้าตาของหน้าผาชันๆ  ที่ดูคล้าย
กับเจดีย์จึงเป็นที่มาของชื่อโทโนะเฮทสึริหรือ หน้าผารูปเจดีย์ 

 

 

 

 

 

 

 

 



  น าท่านออกเดินทางสู่ กรุงโตเกียว (Tokyo) เมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น ตั้งอยู่ใน
ภูมิภาคคันโต (Kanto) บนเกาะฮอนชู (Honshu) ในอดีตคือเมืองเอโดะ (Edo) มี
รถไฟสายยามาโนเตะ (Yamanote) วนเป็นวงกลมอยู่ใจกลางเมือง มีสถานที่
ท่องเที่ยวมากมาย เป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวทั่วโลก  (ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)   

ค่ า  อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย 
ที่พัก   Shinjuku Washington หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน   

  หลังจากเช็คอินเข้าสู่โรงแรม อิสระให้ท่านเดินช้อปปิ้ง ย่านชินจุกุ (Shinjuku) และ
เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้ามากมายทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูปดิจิตอล 
นาฬิกา เครื่องเล่นเกมส์ หรือสินค้าที่จะเอาใจคุณผู้หญิงด้วย กระเป๋า รองเท้า 
เส้ือผ้า แบรนด์เนม เส้ือผ้าแฟชั่นส าหรับวัยรุ่น เครื่องส าอางยี่ห้อดังของญี่ปุ่นไม่ว่า
จะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอื่นๆ อีกมากมาย ห้ามพลาด!!! 
จุดเช็คอินแห่งใหม่ของชาวโซเชี่ยล นั่นก็คือ แมวยักษ์ 3 มิติ ที่โผล่บนจอแอลอีดีมี
ขนาดมหึมา จอมีความโค้งขนาด 154 ตารางเมตร (1,664 ตารางฟุต) เสียงที่ออก
จากล าโพงคุณภาพเกรดดี  ความละเอียดภาพระดับ 4K ถือเป็นเทคโนโลยีระดับสูง 
ที่ให้ภาพเสมือนจริงปรากฎเป็นภาพแมวเหมียวเดินเล่นไปมาอยู่เหนือกรุงโตเกียว 
นอกจากแมวยักษ์แล้ว ท่านยังสามารถรับชมโฆษณาต่างๆ ที่ถูกครีเอทให้เป็นภาพ 
3 มิติผ่านจอแอลอีดีนี้ ไม่ว่าจะเป็น แพนด้า, รองเท้าไนกี,้ น้องหมา Pompompurin, 
จานบิน UFO แม้แต่ หุ่นยนต์เครื่องดูดฝุ่น  ท่านสามารถรับชมและเก็บภาพได้ตาม
อัธยาศัย 

 



13 มี.ค. 66 ลานสกีกาล่า ยูซาว่า – เก็บสตรอเบอรี่ ณ หมู่บ้านยูซาว่าฟาร์มสตรอเบอรี่  
   กรุงโตเกียว - ช้อปปิ้งย่านชินจุก ุ- ท่าอากาศยานานาชาติฮาเนดะ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (15) 
 นมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองค า ณ วัดอาซากุสะ (Asakusa Temple) วัดที่ได้ชื่อว่าเป็นวัดที่

มีความศักดิ์สิทธิ์ และได้รับความเคารพนับถือมากที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงโตเกียว ภายใน
ประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมทองค าที่ศักดิ์สิทธิ์ ขนาด 5.5 เซนติเมตร ซึ่งมักจะมีผู้คนมา
กราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี ประกอบกับภายในวัดยังเป็นที่ตั้งของ
โคมไฟยักษ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกด้วยความสูง 4.5 เมตร ซึ่งแขวนห้อยอยู่ ณ ประตู
ทางเข้าที่อยู่ด้านหน้าสุดของวัด ที่มีชื่อว่า “Kaminari Mon หรือ ประตูฟ้าค ารณ” บริเวณ
ทางเข้าสู่ตัววิหารจะมี ถนนนากามิเซะ (Nakamise Shopping Street) ซึ่งเป็นที่ตั้งของร้าน
ค้าขายของที่ระลึกพื้นเมืองต่างๆ มากมาย เช่น หน้ากาก ของเล่น รองเท้า พวงกุญแจที่
ระลึก และขนมนานาชนิด ทั้ง เมล่อนปังในต านาน ดังโงะหนึบหนับ ขนมนิงเงียวยากิไส้ถั่วแดง 
และน้องปลาขนมไทยากิ ฯลฯ ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากของที่ระลึก 

  
 
 



 น าท่านเดินไปถ่ายรูปคู่กับ หอคอยโตเกียวสกาย ทรี (Tokyo Sky tree) บริเวณแม่น้ า
สุมิดะ (Sumida River) ซึ่งเป็นหอคอยที่สูงที่สุดในโลก จัดเป็นแลนด์มาร์กอีกอย่าง
หนึ่งของกรุงโตเกียว บริเวณริมแม่น้ าสุมิดะ เป็นหอส่งสัญญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุด
ในโลก เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม ค.ศ.2012 โดยหอนี้มีความสูง 634 
เมตร สามารถท าลายสถิติความสูงของหอกวางตุ้ง ในมณฑลกว่างโจว ซึ่งมีความสูง 
600 เมตร และหอซีเอ็น ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มีความสูง 553 เมตร 
ทิวทัศน์ของ หอคอยโตเกียวสกายทรี ที่บรรจุเทคโนโลยีแนวหน้าสุดสามารถมองเห็น
ได้จากละแวกวัดอาซากุสะที่เต็มไปด้วยกล่ินอายแบบเมืองเก่าของเอโดะ (ไม่รวมค่าขึ้น
หอคอย)  

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (16) เมนู ชาบู ชาบู บุฟเฟ่ต์ 



13.00 น. น ำท่ำนไปยังจุดชมวิวแห่งใหม่บนตึกระฟ้ำ ชิบูย่ำสแครมเบิ้ล สแควร์ (Shibuya 
Scramble Square) และเป็นตึกที่สูงที่สุดของย่ำนชิบูย่ำ สำมำรถชมวิวของโตเกียวได้
อย่ำงอลังกำรแบบ 360 องศำ พรอ้มด้วยเทคโลยีล้ ำๆ ซึ่งถ้ำอำกำศดีก็จะสำมำรถ
มองเห็นภูเขำไฟฟจูิได้อีกด้วย 
 

 พำทุกท่ำนไปที่ ย่ำนชิบูย่ำ (Shibuya Shoping) ถือได้ว่ำเป็นศูนย์กลำงอย่ำงยิ่งใน
ด้ำนแฟชั่น มีแหล่งช้อปปิ้ง ห้ำงสรรพสินค้ำขนำดใหญ่ ร้ำนค้ำ รวมทั้งช็อปของแบรนด์
ดังอยู่มำกมำย นอกจำกนั้นแล้วก็ยังมีร้ำนอำหำรและแหล่งบันเทิงอย่ำงครบครัน ชิบู
ยะนี้ยังเป็นที่ตั้งของ รูปปั้นฮำจิโกะ สุนัขผู้ซื่อสัตย์สำยพันธุ์อำคิตะ ที่หำกแวะเวยีนมำ
ย่ำนนี้ ห้ำมพลำดที่จะถ่ำยรูปเป็นที่ระลึก  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ใกล้กันท่ำนยังสำมำรถเดินไปยัง ย่ำนฮำรำจูกุ (Harajuku) เป็นย่ำนท่องเที่ยวยอด
นิยมส ำหรับชำวต่ำงชำติ และยังเป็นทั้งย่ำนส ำหรับกำรช้อปปิ้งแหล่งแฟชั่นของวัยรุ่น
ญี่ปุ่น เป็นแหล่งวัฒนธรรม มีกำรแต่งชุดคอสเพลย์ตำมตัวกำร์ตูนที่ชื่นชอบ มีกำร
แสดงดนตรี โชว์ควำมสำมำรถพิเศษให้คนที่ผำ่นไปผ่ำนมำได้ โดยมีถนน Takeshita 
หรือถนนคนเดิน ที่เรียงรำยไปด้วยร้ำนเส้ือผ้ำแฟชั่นแบบวัยรุ่น ร้ำนกิ๊ฟช๊อปนำ่รัก ๆ 
และร้ำนเครป ที่คิวยำวทุกร้ำน และละแวกนี้ยังเป็นที่ตั้งของ ศำลเจ้ำเมจิ ศำลเจ้ำชินโต 
ขนำดใหญ่ที่สร้ำงขึ้นในปี ค.ศ.1920 เพื่ออุทิศถวำยแด่สมเด็จพระจักรพรรดิเมจิและ
สมเด็จพระจักรพรรดินีโชเก็ง เป็นสถำนที่ยอดนิยมตลอดทั้งปีโดยเฉพำะช่วงปีใหม่ ที่
จะมีผู้คนแวะเวียนมำขอพรจ ำนวนมำก 

 
ค่ า  อิสระรับประทานอาหารเยน็ตามอัธยาศัย ณ ย่านช้อปปิ้งชิบูย่า 
20.30 น. ได้เวลาอันสมควรน าท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติฮาเนดะ (ใช้เวลา

เดินทางประมาณ 40 นาที) 
21.10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติฮาเนดะ 
14 มี.ค. 66 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย   

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (17) 
00.05 น.    ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน เจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL033 
05.00 น.     เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

**สายการบินมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง** 

อัตราค่าบริการ 

 
** ปล. ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ / Infant เด็กอายุต่ ากวา่ 2 ปี โปรดสอบถาม** 

ราคานี้ไม่รวมค่าทิปทา่นละ 1,900 บาท** 
 

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ ่ พักเดี่ยว 

7 – 14 มีนาคม 2566 69,999.- 12,000.- 



 
ส าหรับลูกค้าท่านที่ไม่เอาตั๋วเครื่องบิน  (JOINLAND)  

โปรดสอบถาม 
 
** ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ รบกวนแจ้งพนักงานขายล่วงหน้ากอ่นท าการซื้อตั๋วภายในประเทศ

ทุกครั้ง  เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง ** 

  บริษัทขอสงวนสิทธิ์ :   
รายการทัวร์สามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน 
เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหนา้ การบริการของรถบัสน าเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศ
ญี่ปุ่น สามารถให้บริการวนัละ 10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บรหิารเวลา
ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 
 

  อัตราค่าบริการรวม :   
• ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการทีร่ะบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ ามัน  

• ค่ารถโค้ชปรับอากาศ  

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

• ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ    

• ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ   
 
 

• ค่ำเบี้ยประกันอุบัติเหตุในกำรเดินทำงทอ่งเที่ยว วงประกันท่ำนละ 1,000,000 บำท และค่ำ
รักษำพยำบำลเนื่องจำกอบุัติเหตุ คุ้มครองไม่เกินท่ำนละ 500,000 บำท (เงื่อนไขตำมกรรมธรรม์) 

• ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 
 

  อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดนิทาง อาทิ คา่ท าหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ คา่อาหาร เครือ่งดื่ม ค่าซัก
รีด ค่ามินิบาร์ในห้องและคา่พาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ 



× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญี่ปุ่น กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวซี่าอีกครั้ง (เนื่องจากทาง
ญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่าเขา้ประเทศญี่ปุน่ให้กับคนไทยส าหรับผู้ทีป่ระสงค์พ านักระยะส้ันใน
ประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน) 
× หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศให้ยื่นวีซ่าตามเดิม ผู้เดินทางจะตอ้งจ่ายเพิ่ม 2,000 บาท 
ส าหรับการยื่นร้องขอวีซ่า 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ าหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆก าหนดหรอืสัมภาระ
ใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน 

× ค่าภาษีน้ ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตัว๋เครื่องบินไปแล้ว 

× ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทวัร์อ านวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 

× ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 1,900 บาท/ทา่น/ทริป ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแตค่วามพงึพอใจของทา่น 
 

เดินทางขึ้นต่ า 15 ท่าน หากต่ ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะ
ช าระค่าบริการเพิ่มเพื่อใหค้ณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ทา่น
ต่อไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเล่ือนการเดินทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัท
ฯจะแจ้งให้ทา่นทราบล่วงหน้า  

 

  เงื่อนไขการจอง และ การช าระเงิน  : 
➢ มัดจ าท่านละ 20,000 บาท ภายหลังจากที่ทา่นส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกค้าท าการจองกอ่น
วันเดินทางภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทวัร์เต็มจ านวน  
➢ ส่วนที่เหลือ ช าระก่อนวันเดินทางอย่างนอ้ย 30 วัน 
❖ หากไม่ช าระมัดจ าตามที่ก าหนด ขออนุญาตตัดที่นั่ง ให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่ 
❖ หากช าระไม่ครบตามจ านวน บริษัทฯถือว่าทา่นยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงื่อนไข 

 
 

❖ เมื่อท่านช าระเงินไม่วา่จะทัง้หมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือวา่ท่านได้ยอมรบัเงื่อนไขและข้อตกลง
ต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว 
❖ หากช าระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งส าเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทาง E-Mail 
❖ ส่งรายชื่อส ารองที่นัง่ ผู้เดินทางตอ้งส่งส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ชื่อพรอ้มยืนยัน
ว่าต้องการเดินทางท่องเทีย่วทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // หากไม่ส่งส าเนาหนังสือเดินทาง 



(Passport) มาให้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผดิชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการ
สะกดชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบินทัง้สิ้น 

 
โปรดตรวจสอบ Passport : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป และเหลือ

หน้ากระดาษอยา่งต่ า 2 หน้าหากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 
 

  เงื่อนไขยกเลิกการจอง : 
  เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ช าระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถ
ยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ 
ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืน
ค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการ
รายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและ
เงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
หมายเหตุ กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรอื 
เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรอืไม่
เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องคา่บริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ 
ทั้งสิ้น 
 

  ข้อมูลเพิ่มเติม เรื่องตั๋วเครื่องบิน 
ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทาง
กลับ ท่านจะต้องช าระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบิน และบริษัททัวร์เรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของ
กรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ก าหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณี
ยกเลิกการเดินทาง และได้ด าเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว REFUND ได้) ผู้เดินทางต้อง
รอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น  
 
 
 

  ข้อมูลเพิ่มเติม เรื่องโรงแรมที่พัก 



1. เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว 
(Single) และห้องคู่ (Twin / Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพัก
อาจจะไม่ติดกัน 

2. กรณีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมาก และห้องพักในเมืองเต็ม 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยน หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 
 

  ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องสัมภาระ และค่าพนักงานยกกระเป๋า (Porter) 
➢ ส าหรับน้ าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเครื่องบิน คือ 23 กิโลกรัม 

จ านวน 2 ชิ้น (กระเป๋า) (ส าหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด / Economy Class Passenger) การเรียกค่า
ระวางน้ าหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้ (ท่านต้องช าระในส่วนที่โดนเรียก
เก็บเพิ่ม) 

➢ ส าหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้น าขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม 
และมีความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร 
(21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)  

➢ กรณีที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต่ ากว่า
มาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อก าหนดของแต่ละสายการบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระส่วน
ของค่าใช้จ่ายที่สัมภาระน้ าหนักเกิน (ท่านต้องช าระในส่วนที่โดนเรียกเก็บเพิ่ม) 

➢ ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสารทุก
กรณ ี
 

หมายเหตุ.. (ส าคญัมาก!!! ผู้โดยสารควรรับทราบ  ก่อนการเดินทาง) 
1. รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน 
โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณ์ทางการเมือง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล อุบัติเหตุ สภาพ
อากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่
นอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัททัวร์ฯ) โดยทางบริษัทจะค านึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็น
ส าคัญ 
2. หากท่านยกเลิกทัวร์ เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ 
ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย ทั้งๆ ที่สายการบิน หรือในส่วนของการบริการทางประเทศที่ท่าน
เดินทางท่องเที่ยว ยังคงให้บริการอยู่เป็นปกติ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด 
หรือบางส่วนให้กับท่าน 



3. หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าใช้จ่าย เนื่องจากทางบริษัทได้ท าการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายไปล่วงหน้า
แล้ว 
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน 
ในกรณีดังนี้ 

 
 

• กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทาง เดินทาง เนื่องจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือ
ส่ิงของห้ามน าเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสียด้วย
เหตุผลใดๆ ก็ตามที่ทางกองตรวจคนเข้าเมืองห้ามเดินทาง 

• กรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง 

• กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมือง ให้กับชาวต่างชาติ 
หรือ คนต่างด้าวที่พ านักอยู่ในประเทศไทย 

 
 จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ านักระยะส้ันในประเทศญี่ปุ่น
ไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารใน
ขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น* ดังต่อไปนี้ 
 1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯจัดการให้) 
 2. ส่ิงที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่นได้ 
(เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น) 
 3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทจัดการให้) 
 4.ก าหนดการเดินทางระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯ จัดการให้) 
 
คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
 1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ ไม่ต่ ากว่า 6 เดือน  
 2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระท าในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นส่ิงที่ขัดต่อกฎหมายและเข้าข่ายคุณสมบัติ
การพ านักระยะส้ัน 
 3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกิน 15 วัน 
 4. เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้
เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ 



 
หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจ
ตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเล่ือนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึ้น ในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่
ถึง 25 ท่าน  

2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวัน
เดินทาง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุ
ต่างๆ  

 
 
 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน, 
การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การน าส่ิงของผิดกฎหมาย ซึ่ง
อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของ
ท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  

6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้
ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้ส ารอง
โรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปล่ียน
ตามที่ระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพัก
ส าหรับผู้สูบบุหรี่/ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปล่ียนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้   

9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 
7 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  

10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผู้จัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของผู้จัดก ากับเท่านั้น 

 



11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทน
ต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกอง
ตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท า
ที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูก
ปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ  

12. กรณีต้องการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีห้อง Triple ไม่
เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเดี่ยว 
โดยไม่ค่าใช้จ่ายเพิ่ม  

13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ่น หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถ
อาจจะติด อาจท าให้เวลาในการท่องเที่ยวและ ช้อปปิ้งแต่ละสถานที่น้อยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของ
มัคคุเทศก์ และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครั้งที่
ต้องเร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม 

14. บริการน้ าดื่มท่านวันละ 1 ขวด ต่อคนต่อวันเริ่มในวันที่ 2 ของการเดินทาง ถึงวันที่ 4 ของการ
เดินทาง รวมจ านวน 4 ขวด 

15. การบริการของรถบัสน าเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ 8 
ชั่วโมง ในวันนั้นๆ มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความ
เหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปล่ียนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

 


