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TOKYO FUKUSHIMA ระบ ำฮำวำย 6วัน 3คืน 
เดนิทำง กันยำยน-ตุลำคม 2562  

รำคำเร่ิมต้นเพียง 46,900.- 

 
เส้นทำงกำรเดนิทำง 

วนัท่ี 1. สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนิฮาเนดะ  [JL034 21.55-06.05+1] 
วนัท่ี 2. สนามบนิฮาเนดะ – หลวงพอ่โต อชูิค ุไดบตุส ึ– ตลาดปลาคามินาโตะ – ฮิตาชิ ซีไซด์ปาร์ค – พุม่ดอกโคเชีย [ตามสภาพอากาศ] –    

กิจกรรมสวนน า้ – ชมโชว์ระบ าฮาวายโพลีนีเชียน – แช่น า้แร่ 

วนัท่ี 3. เก็บผลไม้ตามฤดกูาล – ชมววิทะเลสาบอินะวะชิโระ – บฟุเฟ่ราเมน คิตะคาตะ – ปราสาทสรุึงะ [ชมด้านนอก] – แช่น า้แร่ 

วนัท่ี 4. หมูบ้่าน โออจุ ิจคู ุ– หน้าผาหินโทโนะ เฮทสริึ – เมืองโตเกียว – ช้อปปิง้ชินจกู ุ

วนัท่ี 5. อิสระช้อปปิง้เมืองโตเกียว หรือ เลือกซือ้ทวัร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ – สนามบนิฮาเนดะ 

วนัท่ี 6. สนามบนิสวุรรณภมูิ  [JL033 00.40-05.00] 
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วันที่ 1  สนำมบินสุวรรณภูมิ – โตเกียว (สนำมบินฮำเนดะ) [JL034 21.55-06.05+1] 

19.00 น. พร้อมกนัท่ีสนำมบนิสุวรรณภูมิ ประตหูมายเลข 8เคาน์เตอร์ R สำยกำรบนิเจแปนแอร์ไลน์ 
เจ้าหน้าท่ีให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกด้านเอกสารและสมัภาระ 

21.55 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนิฮาเนดะ ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบนิเจแปนแอรืไลน์ เที่ยวบนิที่ JL034 
สำยกำรบนิมีบริกำรอำหำรและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง 

วันที่ 2 
โตเกียว (สนำมบินฮำเนดะ) – หลวงพ่อโตองค์ยืน อูชิคุ ไดบุตสึ – ตลำดปลำคำ
มินำโตะ – ฮิตำชิ ซีไซด์ปำร์ค – พุ่มดอกโคเชีย [ตำมสภำพอำกำศ] – กิจกรรม
สวนน ำ้ – ชมโชว์ระบ ำฮำวำยโพลีนีเชียน – แช่น ำ้แร่ 

06.05 น.  เดนิทางถึง สนำมบนิฮำเนดะ ประเทศญ่ีปุ่ น (เวลาท้องถิ่นเร็วกวา่เวลาประเทศไทย 2 ชม.) 
 ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมือง ด่านศุลกากร และรับกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว  [ส ำคัญมำก!!ไม่อนุญำตให้น ำอำหำรสด 

จ ำพวก เนือ้สัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้ำประเทศญ่ีปุ่ นหำกฝ่ำฝืนมีโทษจับปรับได้] 
 ตลำดปลำนำกำมินำโตะ ตลาดปลาช่ือดงัของจงัหวดัฮิบารากิ ด้วยภมูภิาคของจงัหวดัท่ีหนัหน้าเข้าหามหาสมทุรแปซิฟิก ท า

ให้ตลาดปลาแห่งนีเ้ป็นศนูย์กลางอาหารทะเลของจังหวดัเลยทีเดียว และท่ีน่ียังเป็นแหล่งของร้านอาหารท่ีเสิร์ฟเมนูซีฟู้ ดส่ง
ตรงจากทะเล และยงัเป็นท่ีนิยมส าหรับคนชอบทานซูชิหรือซาชิมอีิกด้วย 

 หลวงพ่อโตองค์ยืน พระใหญ่ อุชคุิ ไดบุตสึ (Ushiku Daibutsu) เป็นพระพทุธรูปปางยืนท่ีสงูท่ีสดุของประเทศญ่ีปุ่ น และ
ยังเคยเป็นรูปปัน้ท่ีสงุท่ีสดุในโลกท่ีถูกบนัทึกไว้โดย กินเนสบุ๊ค (Guinness Book of world records) เม่ือปี ค.ศ. 1995 ด้วย 
จากความสงูถึง 120 เมตร โดยพระใหญ่แห่งนี ้ใช้เวลาในการสร้างยาวนานถึง 10 ปี สร้างแล้วเสร็จเม่ือปี ค.ศ. 1993 ความสงู
จากฐาน 20 เมตร ความสงูของรูปปัน้ 100 เมตร หลอ่ขึน้ด้วยทองสมัฤทธ์ิ ภายในพระพทุธรูปสามารถเข้าชมได้ทัง้หมด 5 ชัน้ 
โดยแต่ละชัน้ก็จะมีการจัดแสดงท่ีแตกต่างกันออกไป และในวนัท่ีท้องฟ้าโปร่ง ท่านสามารถมองเห็นได้ไกลถึงใจกลางเมือง
โตเกียวเลยทีเดียว (รวมคา่ลฟิท์เพ่ือขึน้ไปด้านบนองค์พระ เพ่ือชมววิ) 

กลำงวัน รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ร้ำนอำหำร 
 สวนฮติำช ิซีไซค์ พำร์ค (Hitachi Seaside Park) ตัง้อยู่ใน เมืองฮิตาชินากะ ในจังหวดัอิบารากิ เป็นสวนสาธารณะขนาด

ใหญ่ท่ีมีเนือ้ท่ีกว้าง 1,187.5 ไร่ ท่ีน่ีเป็นสวรรค์ของคนรักดอกไม้เพราะเต็มไปด้วยไม้ดอกนานาชนิดท่ีจะหมนุเวียนเปล่ียนกัน
บานให้นกัเท่ียวได้ชมตลอดทัง้ปี 
ช่วงฤดูใบไม้ร่วง (กรุ๊ปเดนิทำง 24-29 ก.ย.62 / 23 – 28 ต.ค62) น าท่านชม พุ่มดอกโคเชีย [ตำมสภำพอำกำศ] เป็นไม้
พุม่ท่ีจะเปล่ียนสี 3 ฤด ูช่วงแรกจะเป็นสีเขียวในช่วงหน้าร้อน หลงัจากนัน้จะเปล่ียนเป็นสีแดงในช่วงต้นฤดใูบไม้ร่วง และจาก
แดงเป็นเหลือง น า้ตาลในช่วงฤดใูบไม้ร่วง ให้ท่านได้เดนิเลน่ชมสวนตามอธัยาศยั 
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SPA RESORT HAWAIIANS สปารีสอร์ทสไตล์ฮาวายขนาดใหญ่ มีสิ่งอ านวยความสะดวกมากมายครบครัน ไม่ว่าจะเป็น 
สวนน า้ สปา ออนเซ็น ร้านค้า ร้านอาหารซึ่งภายในสวนน า้ยงัจดัเป็นธีมฮาวายอีกด้วย อิสระให้ทกุท่านสนกุสนามกับ กิจกรรม
ภายในสวนน า้ขนาดใหญ่ของโรงแรมและ ชมโชว์การแสดงโพลีนีเชียน จากสาวสาวฮลู่าเกิร์ล 

 
 
ค ่ำ 

 
 บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ห้องอำหำรภำยในโรงแรม 

 น ำท่ำนเดนิทำงเข้ำสู่ที่พัก SPA RESORT HAWAIIANS หรือเทียบเท่ำ 
ผ่อนคลำยกับกำรแช่น ำ้จำกแร่ธรรมชำตสิไตล์ญ่ีปุ่ น 
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วันที่ 3 
เก็บผลไม้ตำมฤดูกำล – ชมวิวทะเลสำบอินะวะชิโระ – บุฟเฟ่รำเมน คิตะคำตะ 
– ปรำสำทสึรุงะ [ชมด้ำนนอก] – แช่น ำ้แร่ 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
 ฟำร์มผลไม้ ให้ท่านได้สนุกสนานเพลิดเพลินการกับ กิจกรรมเก็บผลไม้ตามฤดกูาล เช่น แอปเปิล้ [SEP-DEC] สาล่ี [DEC-

JAN] สตอเบอร์ร่ี [DEC-MAY]ตามฤดกุาลของชาวญ่ีปุ่ นท่ีมีการปลกูอย่างพถีิพถินัและได้รับการดแูลเอาใจใส่ทุกกระบวนการ
ทกุขัน้ตอน ท าให้ผลไม้ของท่ีน่ีนัน้มีขนาดใหญ่ และรสชาตหิวานกว่าบ้านเราหลายเท่า หมำยเหตุ..ผลไม้แต่ละชนิดขึน้อยู่
กับสภำพอำกำศในแต่ละท้องถิ่น 

 ทะเลสำบอินะวะชโิระ หรือเรียกอีกช่ือนึงวา่ กระจกแห่งสวรรค์ตัง้อยู่ในบริเวณอทุยานแห่งชาตบินัได อะซะฮี ในจังหวดัฟุคชุิ
มะ เป็นหนึ่งในทะเลสาบท่ีใหญ่ท่ีสุดในญ่ีปุ่ น แถมยังติดหนึ่งในส่ีของทะเลสาบท่ีมีน า้ใสสะอาดท่ีสุดในญ่ีปุ่ นอีกด้วย 
ทะเลสาบอินาวะชิโระเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟซึ่งอยู่ใกล้กับภูเขาบนัไดเม่ือหลายหม่ืนปีก่อน ซึง้ในวนัท่ีอากาศเป็นใจ
ท่านสามารถมองเห็นววิภเูขาบนัไดสะท้อนลงบนผวิน า้ได้อย่างสวยงาม อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปเก็บภาพความประทับใจตาม
อธัยาศยั 

 เมืองคติะกาตะ เมืองท่ีมี ราเมนตดิอนัดบั 1ใน 3 สดุยอดราเมงท่ีโด่งดงัของญ่ีปุ่ น หรือ Big Tree Ramen เมืองราเมนดงัแห่ง
ญ่ีปุ่ นนัน้ได้แก่Sapporo (ซปัโปโร) , Hakata (ฮากะตะ), และ Kitakata (คติะกาตะ) ให้ทุกท่านได้เลือกราเมงชามโปรด ไม่ว่า
จะเป็นสายเส้น สายผกั หรือสายเนือ้ก้อมีให้ทกุท่านได้เลือกทาน ตามอธัยาศยั 

กลำงวัน บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ร้ำนอำหำร [ร้ำนรำเมน ในเมืองคิตะกำตะ] 
 ชมด้านนอกของ ปรำสำทซึรุงะ ซึ่งแปลว่าปราสาทนกกระเรียน ปราสาทนีถู้กสร้างขึน้ครัง้แรกเม่ือปี ค.ศ.1384 และผ่าน

เหตกุารณ์ทางประวตัศิาสตร์มามากมาย ท าให้โดนท าลายและสร้างขึน้ใหมห่ลายครัง้ โดยครัง้ล่าสดุถูกสร้างขึน้ใหม่ในปี ค.ศ.
1964 ปัจจุบันปราสาทสึรุกะได้เป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงประวัติศาสตร์ของเมืองไอสุ -วาคามทัส ุรวมทัง้เคร่ืองเขินและดาบ
โบราณตา่งๆ 

 
ค ่ำ บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ห้องอำหำรภำยในโรงแรม 
 น ำท่ำนเดนิทำงเข้ำสู่ที่พัก ASHINOMAKI ONSEN OKAWASO หรือเทียบเท่ำ 

ผ่อนคลำยกับกำรแช่น ำ้จำกแร่ธรรมชำตสิไตล์ญ่ีปุ่ น 
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วันที่ 4 หมู่บ้ำน โออุจิ จูคุ – หน้ำผำหนิโทโนะ เฮทสึริ – เมืองโตเกียว – ช้อปป้ิงชินจูกุ 
เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 

 หมู่บ้ำนโออูจจูิคุ เป็นบ้านสไตล์ญ่ีปุ่ นแบบมงุหลงั ถกูสร้างขึน้ในปี พ.ศ.2183 เป็นบ้านพกัในสมยัเอโดะท่ีตัง้อยู่ในถนนสาย
ส าคญั ท่ีใช้เช่ือมระหวา่งเมืองไอสวุาคามสัสึ กับเมืองนิคโก้ ซึ่งปัจจุบนัดดัแปลงเป็นร้านค้า ร้านอาหารท่ีมีของท้องถิ่นขึน้ช่ือ 
“โซบะต้นหอม” ท่ีชาวญ่ีปุ่ นนิยมรับประทาน นอกจากนีย้ังมีศาลเจ้าและวดัประจ าเมืองโออูจิจูค ุโดยวดัตัง้อยู่ปลายสดุของ
ถนนสายหลกั ให้นกัท่องเท่ียวจะได้ชมทิวทศัน์อนังดงามของเมืองได้จากบริเวณด้านบนของวดั 

 หน้ำผำหนิโทโนะ เฮทสึริ หน้าผาหินท่ีตัง้อยู่ตดิกบัแมน่ า้โอคาวะ โดยเช่ือกันว่า หน้าผาหินแห่งนีมี้อายุหลายล้านปี และถูก
ธรรมชาตกิดัเซาะในระยะเวลาท่ีผา่นมา ท าให้หน้าผาแห่งนีมี้รูปร่าง หน้าตาท่ีแปลกประหลาดคล้ายๆกับเจดีย์หินขนาดยักษ์ 
นบัเป็นอีกหนึ่งจดุชมท่ีทกุท่านไมค่วรพลาด 

 
กลำงวัน บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ร้ำนอำหำร 

 เดินทางสู่เมืองโตเกียว น าท่านสู่  ช้อปป้ิงชินจุกุ ให้ท่านอิสระและเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้ามากมายและ 
เคร่ืองใช้ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูปดจิิตอล นาฬกิา เคร่ืองเลน่เกมส์ หรือสนิค้าท่ีจะเอาใจคณุผู้หญิงด้วย กระเป๋า รองเท้า เสือ้ผ้า แบ
รนด์เนม เสือ้ผ้าแฟชัน่ส าหรับวยัรุ่น เคร่ืองส าอางย่ีห้อดงัของญ่ีปุ่ นไมว่า่จะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO 

ค ่ำ อิสระรับประทำนอำหำรค ่ำ ตำมอัธยำศัย ณ แหล่งช้อปป้ิง 
ที่พัก น ำท่ำนเดนิทำงเข้ำสู่ที่พักโรงแรม TOKYO HOTEL หรือระดับใกล้เคียงกัน 
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วันที่ 5 
อิสระช้อปป้ิงเมืองโตเกียว หรือ เลือกซือ้ทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ – 
โตเกียว (สนำมบินฮำเนดะ) 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
 อิสระเต็มวัน ให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง หรือเดินทางสู่สถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืน ๆ โดยมีไกด์คอยให้ค าแนะน าในการเดินทาง อาทิ  

-            ศาลเจ้า ฮานาโซโนะ สถานท่ีศกัดิ์สิทธ์ิ ท่ีคนญ่ีปุ่ นให้ความเคารพนับถือ โดยเฉพาะ คนในวงการบนัเทิง และงาน
ศลิปะ รวมถึง หนุ่มสาวหรือคูค่รอง ท่ีต้องการสร้างความสมัพนัธ์อันดี ต่อชีวิตคู่ หรือแม้กระทั่ง การอธิฐานเร่ืองการค้าขาย ท่ี
พอ่ค้าหลายคนตา่งมาซือ้สิง่ศกัดิส์ทิธ์ิไปบชูา 
-           ศาลเจ้าเนซุ   เป็นศาลเจ้าชินโตเก่าแก่และเป็น 1 ใน 10 ศาลเจ้าท่ีส าคญัของกรุงโตเกียว ข้างในวดัจะมีซุ้มประตสีูเสา
โทริสีแดงเรียงรายสวยงาม เหมือนกบัท่ีฟชุิม ิอินาริ ในเกียวโต ว่ากันว่าถ้าเราได้เดินลอดผ่านเสาโทริอินีจ้ากทางเหนือไปทาง
ใต้ ก็จะท าให้สิง่ชัว่ร้ายถกูขบัไลอ่อกไป เดนิตามเสาโทริอิสีแดงไปท่านจะได้เจอกบัศาลเจ้าเล็กๆ ท่ีคนนิยมมาขอพรด้านความ
รัก เน่ืองจากศาลเจ้าแห่งนีมี้ช่ือเสียงในการอธิษฐานเพ่ือให้สมหวงัในความรัก 
- ชิบูย่า แหล่งช้อปปิ้งสตรีทท่ียิ่งใหญ่สุดๆในโตเกียว รายล้อมไปด้วยห้างฯต่างๆและร้านค้าอีกนับพัน ซึ่งมีห้างฯ 
SHIBUYA 109 ท่ีรวบรวมร้านค้าแฟชั่นไว้มากมายรวมทัง้มีรูปปัน้ “ฮาจิโกะ” หรือเจ้าหมาแสนซ่ือสตัย์ฮาจิ ท่ีเฝ้ารอคอย
เจ้านายหน้าสถานีชิบยู่า ตราบจนวนัตายของมนั 
- ย่านฮาราจกู ุแหลง่รวมเสือ้ผ้า เคร่ืองประดบั รองเท้า ของวยัรุ่นญ่ีปุ่ น หากคณุคือคนท่ีก าลงัมองหาซือ้เสือ้ผ้าแบบ
แปลกๆ หรือต้องการหาซือ้เสือ้ผ้าแนว Cost Play ท่านยงัสามารถหาได้จากท่ีน่ีอีกด้วย หรือ ถ้าต้องการเห็นวยัรุ่นญ่ีปุ่ นแต่งตวั
แบบแปลกๆ ก็สามารถมาดไูด้ท่ีน่ีได้ จะมีวยัรุ่นญ่ีปุ่ นน่ารักๆ เดนิกนัเต็มถนนเหมือนกับถนนสายแบรนด์เนมโอโมโตะซานโดะ 
นอกจากนัน้แล้ว ท่านยงัได้ช้อปปิง้สินค้าแบรนด์ดงัระดบัโลก อาทิ CHANNEL, Dior, LOUIS VULTTON, ZARA, GAP หรือ
สาวก ONITSUKA TIGER ท่ีต้องการหารองเท้าแบบต้นฉบบั MADE IN JAPAN ท่ี SHOP นีมี้แบบให้เลือกสรรมากมาย อีก
ทัง้ยงัมีร้านขายตุ๊กตา KITTY DORAEMON หรือตุ๊กตา LINE สดุแสนน่ารักไว้คอยเอาใจคณุหนู อีกทัง้ยังมี SHOP ใหญ่ของ 
กระเป๋าสดุฮิต BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสือ้ COMME DES GARCONS อีกด้วย  
หรือหากท่านใดมีความประสงค์จะเลือกซือ้ทัวร์ดิสนีย์แลนด์เพิ่มท่านละ 2,700.- บาท (ไม่รวมค่าเดินทาง) ดีสนีย์แลนด์โลก
แห่งจินตนาการของราชาการ์ตนูญ่ีปุ่ นซึ่งเป็นดิสนีย์แลนด์แห่งแรกท่ีสร้างนอกประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสร้างขึน้ในปี พ.ศ. 
2526 จากการถมทะเลและใช้ทนุสร้างกวา่ 600 ล้านบาท ให้ท่านสนกุสนานกบัเคร่ืองเล่นนานาชนิด (ไม่จ ากัดจ านวนการเล่น 
) ผจญภัยในดินแดนต่างๆ ให้ท่านเล่นเคร่ืองเล่นตวัใหม่จากภาพยนตร์การตนูเร่ืองดงั Toy Story ชมฉากรบกลางทะเลคาริ
เบียนในดนิแดนโจรสลดัจากภาพยนตร์ The Pirate of Caribbean เขย่าขวญักบับ้านผีสงิใน Haunted Mansion สมัผสัความ
น่ารักของตุ๊กตาเด็กนานาชาติในโลกใบเล็ก Small World ชมภาพยนตร์สามมิติ The Invention of the Year ให้ท่านได้
สนุกสนานพร้อมกับการจับจ่ายเลือกซือ้สินค้าท่ีระลึกน่ารักในดิสนีย์แลนด์อีกทัง้ยังจะได้สัมผัสกับตัวการ์ตูนเอกจาก
วอลดสินีย์ อย่าง มิกกีเ้ม้าส์ มินน่ีเม้าส์ พร้อมผองเพ่ือนการ์ตนูอีกมากมายสนุกกับการจับจ่ายซือ้ของท่ีระลึกน่ารักในดิสนีย์
แลนด์การเดนิทางจากนาริตะสูโ่ตเกียว 
1) จากโรงแรมแถวย่านนาริตะสูส่นามบนินาริตะใช้รถบสับริการฟรีของทางโรงแรม แต่เน่ืองด้วยจะต้องเร่ิมตัง้แต่ 9.00 น.เป็น
ต้นไปเพราะเน่ืองจากในตอนเช้าระหวา่ง 06.00 - 09.00 น เป็นช่วงท่ีมีลกูค้าใช้บริการไปสนามบิน เป็นจ านวนมากซึ่งอาจจะ
ท าให้ขึน้รถบสัไมค่รบตามจ านวนผู้เดนิทางทัง้หมด 
2) รถไฟสาย Keisei Skyliner เป็นรถไฟท่ีวิ่งจากสนามบินนาริตะไปสถาณีอูเอะโนะเพียง 41 นาทีโดยใช้ความ เร็วในการวิ่ง 
160 ก.ม./ชม.โดยคา่ตัว๋จะอยู่ท่ีเท่ียวละ 2,470 เยน/ท่าน โดยเวลาท่ีให้บริการ 07.28-18.20 น เพราะฉะนัน้ก่อนเดินทางกลบั
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ควรเช็คเท่ียวสดุท้ายวา่หมดตอนก่ีโมง 
3) รถไฟสาย Narita Express (N'EX) เป็นรถไฟเข้าเมืองจากค่าย JR ถือว่าเป็นรถไฟท่ีราคาค่อนข้างสงูนิดนึงแต่ตัว๋รถไฟจะ
เป็นแบบระบท่ีุนัง่บนรถไฟได้เลยโดยไม่ต้องกลวัว่าขึน้ไปแล้วเราจะไม่มีท่ีนั่งเบาะสามารถหมนุเข้า หากันได้มีอาหารขายบน
รถไฟโดยคา่ตัว๋รถไฟจะอยู่ท่ีราคาเท่ียวละ 3,190 เยน/ท่านโดยเวลาท่ีรถไฟให้บริการตัง้แต่เวลา 7.44-19.42 น เพราะฉะนัน้
ก่อนเดนิทางกลบัควรเช็คเท่ียวสดุท้ายวา่หมดตอนก่ีโมง 
4) Airport Limousine Bus เป็นอีก 1 ทางเลือกในการเดนิทางเข้าโตเกียวแตร่ถบสันีจ้ะจ ากดัจ านวนผู้ โดยสาร ต่อรอบโดยต่อ
รอบจะรับอยู่ 35-40 ท่านต่อเท่ียวโดยจะใช้ระยะเวลาในการเดินทาง 80-100 นาที ราคา 3,000 เยน/ท่าน/เท่ียว เวลาท่ี
ให้บริการ 05.55-17.30 น ถ้าเดก็อายตุ ่ากวา่ 12 จะเสียคร่ึงราคา 
5) Taxi ในสว่นของรถแท็กซ่ีนีค้า่โดยสารจากโตเกียว สูโ่รงแรมท่ีพกัย่านนาริตะจะอยู่ท่ีราคา 20,000-25,000 เยน (โดยราคานี ้
จะไมร่วมคา่ทางดว่น) 

 อิสระอำหำรกลำงวัน และอำหำรค ่ำ ตำมอัธยำศัย 
 ได้เวลำอันสมควรนัดเจอทุกท่ำนที่โรงแรม เพ่ือออกเดนิทำงสู่ สนำมบนิฮำเนดะ 

 

วันที่ 6 กรุงเทพฯ (สนำมบินสุวรรณภูมิ) 
00.40 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดย สายการบนิเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบนิที่ JL033 

(สายการบนิมีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 
05.00 น. เดนิทางถึง สนำมบนิสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พร้อมความประทบัใจ 

 

 

 
** หำกท่ำนที่ต้องออกตั๋วภำยใน (เคร่ืองบนิ,รถทัวร์,รถไฟ) กรุณำสอบถำมที่เจ้ำหน้ำที่ทุกครัง้ก่อนท ำกำร 

ออกตั๋วเน่ืองจำกสำยกำรบนิอำจมีกำรปรับเปล่ียนไฟล์ท หรือ เวลำบนิ โดยไม่ได้แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ ** 
 

อัตรำค่ำบริกำร : TOKYO FUKUSHIMA ระบ ำฮำวำย 6วัน 3คืน  
โดยสำยกำรบินเจแปนแอร์ไลน์   

ก ำหนดกำรเดนิทำง ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่ำน 
ท่ำนละ 

เดก็อำยุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่ำนละ 

เดก็อำยุไม่เกิน 7 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่ำนละ 

พักเด่ียว 
ท่ำนละ 

ไม่รวมต๋ัว 
ท่ำนละ 

วนัท่ี 24-29 ก.ย. 62 46,900.- 46,900.- 46,900.- 7,900.- 36,900.- 
วนัท่ี 23-28 ต.ค. 62 51,900.- 51,900.- 51,900.- 7,900.- 41,900.- 

รำคำเด็กทำรก [อำยุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดนิทำงกลับ] ท่ำนละ 9,900 บำท รำคำนีร้วมรำยกำรทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบิน  
 ไม่มีรำคำเด็ก เน่ืองจำกเป็นรำคำพเิศษ 
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รำคำทัวร์ข้ำงต้นยังไม่รวมค่ำทปิมัคคุเทศน์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บำท /ท่ำน/ทริป 
หัวหน้ำทัวร์ที่ดูแลคณะจำกเมืองไทยตำมแต่ท่ำนจะเหน็สมควร 

โปรแกรมอำจจะมีกำรปรับเปล่ียนตำมควำมเหมำะสมของสภำพอำกำศและฤดูกำล 

เงื่อนไขกำรให้บริกำร 
1.  การเดินทางในแตล่ะครัง้จะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวนดงักลา่ 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงราคาหรือยกเลกิการเดินทาง 
2.  ในกรณีท่ีลกูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯเพื่อเช็คว่ากรุ๊ป

มีการคอนเฟิร์มเดินทางก่อนทกุครัง้ มิฉะนัน้ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 
3.  การช าระคา่บริการ 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่ำนละ 15,000 บำท  
    3.2 กรุณาช าระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลอื 25 วนัก่อนออกเดินทาง 
4. การยกเลกิารเดินทาง 

4.1 แจ้งยกเลกิ ก่อนการเดินทาง 45 วนั ไม่นบัวนัเดินทาง คืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด  
4.2 แจ้งยกเลกิ ก่อนเดินทาง 15 วนั ไม่นบัวนัเดินทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ทา่นละ 15,000 บาท  
4.3 แจ้งยกเลกิ น้อยกวา่ 15 วนัการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด  
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทำงช่วงเทศกำลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการ
บินมีการการันตีมดัจ าที่นัง่กบัสายการบินและค่ามัดจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER 
FLIGHT จะไม่มีกำรคืนเงินมัดจ ำ หรือ ค่ำทัวร์ทัง้หมด ไม่ว่ำยกเลิกด้วยกรณีใดๆ 
4.5 กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้า
ประเทศท่ีระบุ ไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไม่คืนคา่ทวัร์ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 



 

HJ0323 : TOKYO FUKUSHIMA ระบ ำฮำวำย 6วนั 3คืน (JL) 

 **ส าคญั!! บริษัทท าธุรกิจเพื่อการท่องเท่ียวเท่านัน้ ไม่สนบัสนุนให้ลกูค้าเดินทางเข้าประเทศญ่ีปุ่ น
โดยผิดกฎหมายและในขัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทัง้ไทยและญ่ีปุ่ น ขึน้อยู่กับการ
พิจารณาของเจ้าหน้าที่เทา่นัน้ ลกูค้าทกุทา่นต้องผา่นการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตวัของท่านเอง ทาง
มคัคเุทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลอืใดๆได้ทัง้สิน้** 
4.6 เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่
เดินทาง   

 พร้อมคณะถือวา่ทา่นสละสทิธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องคา่บริการและเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
 

อัตรำค่ำบริกำรนีร้วม 
1.  คา่ตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั ชัน้ประหยดัพร้อมคา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการทวัร์ข้างต้น 

 กรณีทา่นมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ยนระดบัชัน้ท่ีนัง่จากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกิจ โดยใช้
คะแนนจากบตัรสะสมไมล์ จะต้องด าเนินก่อนเดินทาง 7 วนัลว่งหน้า และถ้าโดยการช าระเงินเพื่อ
อพัเกรดต้องกระท าท่ีเคาน์เตอร์สนามบิน ณ วนัเดินทาง เทา่นัน้  

2.  คา่ที่พกัห้องละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมท่ีระบุไว้ในรายการ หรือ ระดบัเทียบเทา่ 
** ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่
สามารถจัดหาห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ 
แยก 2ห้องคือ 1 TWN + 1SGL และอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป ** 

3.  คา่อาหาร คา่เข้าชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนิด ตามท่ีระบุไว้ในรายการทวัร์ข้างต้น 
4.  เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดินทาง 
5.  คา่น า้หนกัสมัภาระรวมในตัว๋เคร่ืองบินเจแปนแอร์ไลน์  2 ใบใบละไม่เกิน 23 กิโล] ค่าประกันวินาศ

ภยัเคร่ืองบินตามเงื่อนไขของแตล่ะสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ 
6.  คา่ประกนัอุบติัเหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  
 คา่รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์  

** ลกูค้าทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดินทางส าหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมูล 
เพิ่มเติมกบัทางบริษัทได้ **  

- เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
    -เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
**ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายุมากกวา่ 16 หรือน้อยกวา่ 75 ปี **  
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอุบติัเหตุ 3 ล้านบาท] 
**ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายนุ้อยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอุบติัเหต ุ1.5 ล้านบาท] 

7.  ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3%  



 

HJ0323 : TOKYO FUKUSHIMA ระบ ำฮำวำย 6วนั 3คืน (JL) 

 

อัตรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 
1.  คา่ท าหนงัสอืเดินทางไทย และเอกสารตา่งด้าวตา่งๆ(ทำงรัฐบำลญี่ปุ่ นประกำศยกเลิกวีซ่ำให้กับ

คนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ ำนักระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไม่เกิน 15  **ถ้ำกรณีทำงรัฐบำล
ญ่ีปุ่ นประกำศให้กลับมำใช้วีซ่ำ ผู้เดินทำงจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยเพิ่มในกำรขอวีซ่ำตำมที่
สถำนทูตก ำหนด) 

2.  คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือท่ีระบุ อาทิเช่น คา่อาหาร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรีด ค่า
โทรศพัท์  

3.  คา่ภาษีน า้มนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบริษัทฯได้ออกตัว๋เคร่ืองบิน 

4.  คา่ทิปมคัคเุทศก์และคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ทา่น 
 

หมำยเหตุ 
1.  บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะเลือ่นการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้ ร่วมคณะไม่ถึง 10 ทา่น 
2.  ขอสงวนสทิธ์ิการเก็บคา่น า้มันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึน้ก่อนวนั

เดินทาง 
3.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเน่ืองจากสาเหตุ

ตา่งๆ 
4.  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนดั

หยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัทฯ 

5.  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิง่ของสญูหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน
เกิดจากการโจรกรรม และ อุบติัเหตจุากความประมาทของนกัทอ่งเท่ียวเอง 

6.  เม่ือทา่นตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทัง้หมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้
ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสภาวะ

อากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัอตัรา

แลกเปลีย่นของเงินสกลุเยน 
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รำยละเอียดเก่ียวกับมำตรกำรยกเว้นวีซ่ำเข้ำประเทศญี่ปุ่ นให้กับคนไทย  
จากมาตรการยกเว้นวีซา่เข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทย ผู้ ท่ีประสงค์จะพ านกัระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไม่
เกิน 15 วนั ไม่วา่จะด้วยวตัถปุระสงค์เพื่อการทอ่งเท่ียว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถกูตรวจสอบ
เอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพื่อเป็นการยืนยนัวา่มีคณุสมบติัในการเข้า ประเทศญ่ีปุ่ น 
**เอกสารที่อาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนญุาตให้เข้าประเทศ – ตัว๋เคร่ืองบินและเอกสารเร่ืองท่ีพกั
ทางบริษัทจะจดัเตรียมให้กบัลกูทวัร์ แตท่ัง้นีข้ึน้อยูก่บัการพิจารณาของกองตรวจคนเข้าเมืองของญ่ีปุ่ น** 
1. ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่ น  
2. สิง่ท่ียืนยนัวา่ทา่นสามารถรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายท่ีอาจเกิดขึน้ระหวา่งที่พ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น  
     (เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นต้น) 
3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัท์ท่ีติดตอ่ได้ระหวา่งที่พ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (เช่น คน รู้จกั โรงแรม 

และอ่ืนๆ) 
 
ก ำหนดกำรเดินทำงระหว่ำงที่พ ำนักในประเทศญี่ปุ่ น 
คุณสมบัติกำรเข้ำประเทศญี่ปุ่ น (ส ำหรับกรณีกำรเข้ำประเทศญี่ปุ่ นตำมมำตรกำรยกเว้นวีซ่ำ) 
1. หนงัสอืเดินทางอิเลก็ทรอนิกส์ท่ียงัมีอายกุารใช้งานเหลอือยู ่
2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท าในประเทศญ่ีปุ่ นจะต้องไม่เป็นสิง่ท่ีขดัตอ่กฎหมาย และเข้าขา่ยคณุสมบติั

เพื่อการพ านกัระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพ านกัไม่เกิน 15 วนั 
 เป็นผู้ ท่ีไม่มีประวติัการถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่ น หรือมิได้อยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏิเสธ

ไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าขา่ยคณุสมบติัท่ีอาจจะถกูปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ 


