
 

 
 

 
 

 

          ** เหมาไดร้าคาพเิศษ / เลือกวนัเดินทางเองได  ้

** เก็บอ่ิมไม่อั้น “สตอเบอร่ีสดๆในสวน” ใหท่้านไดฟิ้นเฟอร์ 
** ต่ืนตาไปกบัปรากฎการณ์ทางธรรมชาติของโตรกผา “โทโน เฮทสึริ” และสะพานแขวน 
** ชม อวิาก ิฮูล่า เกร์ิล โชว์ หน่ึงในส่ิงดึงดูดยอดนิยมของเมืองอิวากิ 
** ข้ึน กระเช้าไฟฟ้าซาโอะ ชมทุ่งปีศาจหิมะจุเฮียวฮาระ 
** ใหท่้านไดผ้อ่นคลาย แช่น า้แร่ออนเซ็น 

**เหมา เหมา 15ทา่นเดนิทาง** 

จ่ายแค่...45,900.-....เท่ียวครบสุดคุม้ 

ก าหนดการเดนิทาง   1 ธันวาคม 2562 - 15 มนีาคม 2563 (ยกเวน้!! 25-31ธ.ค.2562) 
** เลือกวนัเดินทางเองได้ แต่ต้องได้รับการยืนยนัที่นั่งว่าง V/W จึงสามารถช าระเงินพร้อมออกตัว๋ตามก าหนด** 

 

วนัแรก  ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ- สนามบินนาริตะ 
19.30 น. พร้อมกนัที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ส่วนผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ขาออก ประตู 2 เคาน์เตอร์ C 

โดย สายการบินไทย  เจา้หนา้ที่ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารก่อนขึ้นเคร่ือง 
22.30 น. เหินฟ้าสู่ ประเทศญี่ปุ่ น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 640 หรือ TG 642 

TG 640  BKK-NRT  22.30-06.20+1  OR  TG 642  BKK-NRT  23.55-07.40+1 



 

(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง / เวลาทอ้งถ่ินจะเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 
 

วนัทีส่อง พระพทุธรูป อุชิคุ ไดบุทสึ - อวิาก ิฮูล่า เกร์ิล โชว์ - เมืองเซนได - ย่านอจิบิันโจ  
06.20 น. เดินทางถึงสนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่ น หลงัจากผา่นขั้นตอนศุลกากรเรียบร้อยแลว้ 
 จากนั้นน าท่านชม “พระพุทธรูป อุชิคุ ไดบุทสึ” ที่ไดรั้บการบนัทึกจากกินเนสบุค๊วา่ เป็นรูปป้ันพระพทุธรูปปาง

ยนื ที่หล่อจากทองสมัฤทธ์ิที่สูงที่สุดในโลก จากความสูงถึง 120 เมตร ท าใหส้ามารถมองเห็นไดต้ั้งแต่ใจกลาง
เมืองโตเกียวเลยทีเดียว แต่ไฮไลทข์องที่น่ีไม่ไดเ้ป็นเพยีงที่สกัการะพระพทุธรูปองคใ์หญ่อยา่งเดียวเท่านั้น แต่ยงั
สามารถเขา้ไปยงับริเวณภายในรูปป้ันและขึ้นไปยงัจุดที่เป็นหอสงัเกตการณ์ในระดบัความสูงที่ 85 เมตร ซ่ึงจะ
อยูต่รงส่วนของหนา้อกพระพทุธรูป เป็นจุดที่สามารถมองเห็นววิในมุมดา้นกวา้งไดท้ั้งหมด บนชั้นน้ีจะมี
กระจกที่เป็นช่องหนา้ต่างอยูด่ว้ยกนั 4 ดา้น ในวนัที่ฟ้าเปิดจะสามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิไดจ้ากตรงน้ีอีกดว้ย 

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 จากนั้นน าทุกท่านชม “อิวากิ ฮูล่า เกิร์ล โชว์” หน่ึงในส่ิงดึงดูดยอดนิยมของสปารีสอร์ทฮาวายเอ้ียนส์เมืองอิวากิ 

การแสดงน้ีเร่ิมตน้ขึ้นเพือ่เป็นทางเลือกใหก้บัลูกสาวของคนงานเหมืองใหมี้งานท าในรีสอร์ท ฮูล่าเกิร์ลได้
เติบโตขึ้นในช่วง 55 ปีที่ผา่นมาจนเป็นไฮไลตข์องพื้นที่และส่ิงดึงดูดประจ าทอ้งถ่ินไปแลว้ เน่ืองจากเหตุ
แผน่ดินไหวคร้ังใหญ่ภูมิภาคโทโฮคุในปี 2011 สปารีสอร์ทฮาวายเอ้ียนส์ไดรั้บความเสียหายอยา่งใหญ่หลวง 
การแสดงน้ียงัมีเพือ่เป็นการสร้างขวญัและก าลงัใจในพื้นที่ฟุกุชิมะ และเป็นการโปรโมทรีสอร์ทเน่ืองจากอยู่
ระหวา่งการก่อสร้างขึ้นใหม่ ดว้ย น าท่านสู่ “เมืองเซนได” เพือ่ชอ้ปป้ิง “ย่านอิจิบันโจ” ยา่นที่ครอบคลุมการ
เช่ือมต่อของถนนหลายเสน้ทางในยา่นดาวน์ทาวน์กินพื้นที่รูปตวั T ตลอดถนนอิจิบนัโจ(Ichibancho) และถนน
ชูโอโดริ(Chuo dori) ซ่ึงมีขนาดใหญ่ที่สุดของภูมิภาคโทโฮคุ ประกอบดว้ยร้านคา้ต่างๆมากมาย เช่น ร้าน 100 
เยน, แอปเป้ิลสโตร์, ร้านอาหาร ร้านเส้ือผา้ และร้านจ าหน่ายของที่ระลึกต่างๆ เป็นตน้ 

 รับประทานอาหารค ่าแบบอิสระ เพือ่ใหท้่านไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 
  พกัที่ HOTEL ROUTE INN SENDAI หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

   
 
 
 
 
 



 

วนัทีส่าม หมู่บ้านสุนัขจิง้จอก - ไร่สตรอเบอร์ร่ี - ขึน้กระเช้าไฟฟ้าซาโอะชมปีศาจหิมะ - ออนเซ็น 
  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “หมู่บ้านสุนัขจิง้จอก” ที่น่ีเปิดใหเ้ขา้ชมตั้งแต่ปี 1990 ภายในหมู่บา้นมีสตัวน์านาชนิด

กวา่ 100 ตวั รวมถึงสุนขัจ้ิงจอก 6 สายพนัธุท์ี่วิง่ไปมาไดอ้ยา่งอิสระในพื้นที่กวา้ง ผูเ้ขา้ชมสามารถเขา้ถึงตวัสตัว์
ต่างๆไดอ้ยา่งใกลชิ้ด และสามารถป้อนอาหารไดอี้กดว้ย แต่ก็ควรระมดัระวงัในการใหอ้าหารดว้ยเช่นกนั 

 น าท่านเดินทางสู่ “ไร่สตรอเบอร์ร่ี” ใหท้่านล้ิมรสความอร่อย หอมหวานกบัสตรอเบอร์ร่ีจากไร่ ใหท้่านอ่ิมอร่อย
แบบไม่อั้น นอกจากน้ีท่านสามารถเลือกซ้ือผลิตภณัฑท์ี่ท  าจากสตรอเบอร์ร่ีสดในฟาร์ม ไม่วา่จะเป็น ขนมพาย
สตรอเบอร์ร่ีเล่ืองช่ือ, แยมสตรอเบอร์ร่ี, สตรอเบอร์ร่ีอบแหง้ และอ่ืนๆ อีกมากมาย ใหท้่านไดรู้้กรรมวธีิในการ
ปลูกสตรอเบอร์ร่ีของชาวญี่ปุ่ นที่มีช่ือเสียง 

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 จากนั้นน าท่าน “ขึน้กระเช้าไฟฟ้าซะโอ ชมปีศาจหิมะ” ซ่ึงมีเพยีงไม่ก่ีที่ในประเทศญี่ปุ่ น เน่ืองจากปริมาณหิมะ

ที่ตกหนกัและลมเยน็แช่แขง็ โดยจะพบไดใ้นบริเวณรอบๆยอดเขาซาโอะ และในช่วงเยน็ตน้ไมแ้ช่แขง็เหล่าน้ีจะ
ถูกประดบัประดาดว้ยไฟสวา่งไสว ใหทุ้กท่านชมและเก็บภาพความประทบัใจไดต้ามอธัยาศยั (ความสวยงาม
ของปีศาจหิมะ...ขึน้อยู่กับสภาพอากาศ) 
 พกัที่ IIZAKA YUNOYA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 
 รับประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 พเิศษ! ณ โรงแรมที่พกัแห่งน้ี ท่านจะไดส้มัผสักบัการอาบน ้ าแร่ หรือ เรียกอีกอยา่งวา่ออนเซ็น เพือ่ผอ่นคลาย
ความเม่ือยลา้ การอาบน ้ าแร่ จะท าให ้เลือดลมดี, ผวิพรรณสดใส, สุขภาพดี, ผอ่นคลายความเม่ือยลา้ และยงัช่วย
ในระบบการเผาผลาญของร่างกายอีกดว้ย 

   
 

วนัทีส่ี่ ปราสาทสึรุกะ - หมู่บ้านโออจุ ิจูก ุ- โตรกผาโทโน เฮทสึริ - ซาโนะ เอาท์เลต็ 
  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 จากนั้นน าท่านชม “ปราสาทสึรุกะ” ทีถู่กสร้างขึ้นในปี1384 มีการเปล่ียนผูป้กครองมาหลายคร้ังในช่วงที่ยงัเป็น

ภูมิภาคไอซุ และถูกท าลายลงหลงัจากเกิดสงครามโบชินปี1868 ซ่ึงเกิดการจลาจลต่อตา้นรัฐบาลสมยัเมจิ ท าให้
ส้ินสุดยคุศกัดินายดึอ านาจท่านโทคุกาวา่โชกุน ต่อมาปราสาทไดถู้กฟ้ืนฟูขึ้นมาใหม่ดว้ยคอนกรีตในปี1960 
เสร็จสมบูรณ์ในปี2011 หลงัคาเดิมซ่ึงเป็นสีเทากลบักลายเป็นสีแดง เป็นเอกลกัษณ์ไม่ซ ้ ากบัปราสาทแห่งอ่ืน
ในนญี่ปุ่ น ใหทุ้กท่านเก็บภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั น าท่านสู่ “หมู่บ้านโออุจิ จูก”ุ หมู่บา้นโบราณที่อดีต



 

เคยเป็นเมืองส าคญัในยคุเอโดะถูกสร้างเม่ือหลายร้อยปีก่อน เป็นบา้นชาวนาญี่ปุ่ นโบราณที่มุงหลงัคาทรงหญา้
คาหนาๆเรียงรายกนัสองฝ่ังกินระยะทางประมาณ 500 เมตร มีบา้นโบราณประมาณ 40 - 50 หลงั เม่ือ พ.ศ.2524 
หมู่บา้นโออุจิจูคุไดรั้บการขึ้นทะเบียนเป็นเขตอนุรักษส่ิ์งปลูกสร้างอนัทรงคุณค่าของชาติ ซ่ึงในปัจจุบนัหมู่บา้น
โบราณหลายหลงัในโอะอุชิ จูคุไดรั้บการบูรณะใหม่ จนกลายเป็นร้านขายของที่ระลึก ร้านคา้ขายสินคา้พื้นเมือง 
ร้านอาหารและที่พกัแบบญี่ปุ่ นเพือ่ดึงดูดนกัท่องเที่ยว ปัจจุบนัมีนกัท่องมาเยีย่มชมหมู่บา้นน้ีกวา่ 1.2 ลา้นคนต่อ
ปี 

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนั้นน าท่านชมความสวยงามของธรรมชาติ ณ โตรกผา “โทโน เฮทสึริ” จุดชมววิในเขตมินะมิไอสุ จงัหวดัฟุกุ
ชิมะ เป็นหุบเขาที่อยูติ่ดกบัแม่น ้ าโอะกะวะ ไดรั้บการจดัใหเ้ป็นอนุสรทางธรรมชาติที่มีความส าคญั ในภาษาพดู
ทอ้งถ่ินค าวา่ เฮทสึริ หมายถึง “หนา้ผา” หินน้ีก่อตวัโดยการกดัเซาะเป็นระยะเวลามากกวา่ 1 ลา้นปี และ
กลายเป็นหอคอย จึงเป็นที่มาของช่ือโทโน เฮทสึริ (หอคอยหนา้ผา) น าท่านเดินทางสู่ “ซาโนะ เอาท์เล็ต” ศูนย์
รวมแห่งสินคา้ชั้นน านานาชนิด อาทิ นาฬิกา, กลอ้ง, กระเป๋า, รองเทา้, เส้ือผา้ เป็นตน้ เพือ่ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิง 
และเลือกซ้ือของฝากอยา่งเตม็ที่  
 รับประทานอาหารค ่าแบบอิสระ เพือ่ใหท้่านไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 

  พกัที่ CANDEO HOTEL SANO หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 
 

   

 

วนัทีห้่า เมืองคาวาโกเอะ+ย่านคาชิย่า โยโกโช - มหานครโตเกยีว - ย่านชินจูก ุ- วดัอาซากสุะ+ถ่ายภาพ
หอคอยโตเกยีวสกายทรี - ออิอนพลาซ่า 

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั้นน าท่านสู่ “เมืองคาวาโกเอะ” เมืองแห่งประวติัศาสตร์ที่ยงัคงไวซ่ึ้งวฒันธรรมและกล่ินอายในสมยัเอโดะ 
บรรยากาศของเมืองน้ีท่านจะไดพ้บเห็น บา้นโกดงัของพอ่คา้ในสมยัก่อนตั้งเรียงราย และโทคิ-โนะ-คาเนะ(หอ
ระฆงั) จะมีเสียงระฆงับอกเวลา คุณจะรู้สึกวา่ไดเ้ดินทางยอ้นกลบัไปในสมยัเอโดะโบราณ ในคาวาโกเอะ คุณ
จะไดส้มัผสัความเป็นญี่ปุ่ นแบบดั้งเดิมแท้ๆ  และซึมซบัความรู้สึกในสมยัเอโดะ เดินทางต่อกนัที่ “ย่านคาชิย่า โย
โกโช” (Penny Candy Alley) เป็นตรอกที่มีช่ือเสียงในเมืองคาวาโกเอะ ซ่ึงเป็นถนนปูดว้ยหินและฝังดว้ยแกว้
หลากสี และดว้ยร้านขายลูกกวาดแบบญี่ปุ่ นดั้งเดิมถึง 22 ร้าน ร้านขายลูกกวาดในตรอกน้ีจะส่งต่อรสชาติที่
คุน้เคยและชวนใหนึ้กถึงความหลงัของวนัที่ผา่นไป เม่ือใครก็ตามไดล้องยา่งกา้วเขา้ไปในร้านเหล่าน้ี จะรู้สึกวา่

https://www.japanhoppers-thai.com/tohoku/fukushima/
https://www.japanhoppers-thai.com/tohoku/fukushima/
https://www.japanhoppers-thai.com/tohoku/ouchijuku/kanko/1377/


 

ตวัเองกลบัไปเป็นเด็กอีกคร้ัง สถานที่แห่งน้ีเป็นที่ที่ท  าใหผู้ค้นทุกรุ่นต่ืนเตน้ ทั้งเด็กๆ ที่ไม่คุน้เคยกบัลูกกวาด
แบบดั้งเดิมและผูใ้หญ่ที่อยากร าลึกถึงความหลงั  
 รับประทานอาหารกลางวนัแบบอิสระ เพือ่ใหท้่านไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 
จากนั้นน าทุกท่านเดินทางสู่ “มหานครโตเกียว” เพือ่ชอ้ปป้ิง “ย่านชินจูก”ุ ยา่นแห่งความเจริญอนัดบัหน่ึงของ
กรุงโตเกียว ท่านจะไดพ้บกบัหา้งสรรพสินคา้ และร้านขายของเป็นพนัๆ ร้าน ซ่ึงจะมีผูค้นนบัหม่ืนเดินกนั
ขวกัไขว ่ถือเป็นจุดนดัพบยอดนิยมอีกดว้ย เชิญท่านเลือกชมสินคา้มากมาย อาทิ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถ่ายรูป, 
นาฬิกา, เส้ือผา้, รองเทา้แฟชัน่ และเคร่ืองส าอาง เป็นตน้ น าท่านนมสัการเจา้แม่กวนอิมทองค า ณ “วัดอาซากุ
สะ” วดัที่ไดช่ื้อวา่เป็นวดัที่มีความศกัด์ิสิทธ์ิ และไดรั้บความเคารพนบัถือมากที่สุดแห่งหน่ึงในกรุงโตเกียว 
ภายในประดิษฐานองคเ์จา้แม่กวนอิมทองค าที่ศกัด์ิสิทธ์ิ ขนาด 5.5 เซนติเมตร ซ่ึงมกัจะมีผูค้นมากราบไหวข้อพร
เพือ่ความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี ประกอบกบัภายในวดัยงัเป็นที่ตั้งของโคมไฟยกัษท์ี่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก
ดว้ยความสูง 4.5 เมตร ซ่ึงแขวนหอ้ยอยู ่ณ ประตูทางเขา้ที่อยูด่า้นหนา้สุดของวดั ที่มีช่ือวา่ “ประตูฟ้าค  ารณ” 
และถนนจากประตูเขา้สู่ตวัวหิารที่ประดิษฐานเจา้แม่กวนอิมทองค า มีช่ือวา่ “ถนนนากามิเซะ” ซ่ึงเป็นที่ตั้งของ
ร้านคา้ขายของที่ระลึกพื้นเมืองต่างๆ มากมาย อาทิ ขนมนานาชนิด ของเล่น รองเทา้ พวงกุญแจที่ระลึก ฯลฯ ให้
ทุกท่านไดเ้ลือกซ้ือเป็นของฝากของที่ระลึก และน าทุกท่านเดิน ถ่ายรูปคู่กับ แลนดม์าร์กแห่งใหม่ของ
กรุงโตเกียว ณ ริมแม่น ้ าสุมิดะ “หอคอยโตเกียวสกาย ทรี”(Tokyo Sky tree) หอส่งสญัญาณโทรคมนาคมที่สูง
ที่สุดในโลก ... เปิดใหบ้ริการเม่ือวนัที่ 22 พฤษภาคม 2555 โดยหอน้ีมีความสูง 634 เมตร สามารถท าลายสถิติ
ความสูงของหอกวางตุง้ ในมณฑลกวา่งโจว ซ่ึงมีความสูง 600 เมตร และหอซีเอ็น ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโต 
ของแคนาดา มีความสูง 553 เมตร ... ทิวทศัน์ของ “หอคอยโตเกียวสกายทรี”ที่บรรจุเทคโนโลยแีนวหนา้สุด
สามารถมองเห็นไดจ้ากละแวกวดัอาซะกุซ่าที่เตม็ไปดว้ยกล่ินอายแบบเมืองเก่าของเอะโดะ จากนั้นน าทุกท่าน
เดินทางสู่ “อิออนพลาซ่า” ศูนยร์วมแห่งสินคา้นานาชนิด ไม่วา่จะเป็นขนมญี่ปุ่ น ผลไม ้และอาหารนานาชนิด
ใน ซุปเปอร์มาร์เก็ต ใหท้่านเลือกซ้ือสินคา้และของฝากไดต้ามอธัยาศยั  
สมควรแก่เวลา เดินทางสู่ “สนามบินฮาเนดะ” เพื่อเตรียมตวัเดินทางกลบั 
 รับประทานอาหารค ่าแบบอิสระ เพือ่ใหท้่านไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 

   
 

วนัทีห่ก สนามบินฮาเนดะ - กรุงเทพฯ 
00.20 น.   เหินฟ้าสู่เมืองไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 661 
04.50 น.   เดินทางถึงเมืองไทย พร้อมกบัความประทบัใจเตม็เป่ียม 



 

 

หมายเหตุ :  รายการต่างๆ สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากภยัธรรมชาติ, สภาวะอากาศ,  
การเมือง, สายการบิน เป็นตน้ อีกทั้งโรงแรมต่างๆที่ระบุในรายการน้ีอาจมีการปรับยา่น และสถานที่ตั้ง ไดต้ามความเหมาะสม  
ทั้งน้ียงัคงไวซ่ึ้งระดบัในมาตรฐานเดียวกนั โดยบริษทัจะค านึงถึงความสะดวกของเสน้ทางระหวา่งการน าเที่ยวเป็นส าคญั 

โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
 

 

ก าหนดเดนิทาง  1 ธันวาคม 2562 - 15 มนีาคม 2563 
(ยกเวน้!! 25-31ธ.ค.2562) 

อตัราค่าบริการ ส าหรับคณะ 15 ท่านข้ึนไป 

ผูใ้หญ่ 45,900 บาท 
เดก็อาย ุ7-11ปี / มีเตียง  45,900 บาท 
เดก็อาย ุ2-6 ปี / ไม่มีเตียง 43,900 บาท 
พกัเด่ียวจ่ายเพ่ิม (จากราคาผูใ้หญ่) 6,000 บาท 
ไม่ใชต้ัว๋เคร่ืองบิน ลด (ทั้งเดก็และผูใ้หญ่) -15,000 บาท 

เด็กทารก อายตุ  ่ากวา่ 2 ปี (ณ. วนัเดินทาง) เช็คราคาตัว๋ก่อนท าการจองค่ะ 
** เลือกวนัเดินทางเองได้ แต่ต้องได้รับการยืนยนัที่นั่งว่าง V/W จึงสามารถช าระเงินพร้อมออกตัว๋ตามก าหนด** 

 
อัตราค่าบริการนี้รวม 
o ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั +ภาษีสนามบินทุกแห่งตามเสน้ทางและสายการบินที่ระบุในโปรแกรม  

(ชั้นทศันาจรโปรโมชัน่ V,W) 
o ค่าธรรมเนียมน ้ ามนัที่สายการบินเรียกเก็บ (ค  านวณ ณ วนัที่ 11/9/2562) 
o ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทกุชนิด ตามที่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 
o โรงแรมที่พกัตามระบุไวใ้นรายการ หรือในระดบัเดียวกนั (พกัหอ้งละ 2 หรือ 3 ท่าน) 
o ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหวา่งการเดินทาง  ***ไม่คุม้ครองเด็กอายตุ  ่ากวา่ 1เดือน 

วงเงินทุนชีวิตท่านละ 2,000,000 บาท ดูแลค่ารักษาพยาบาลอุบตัิเหตุ 500,000 บาท และอาหารเป็นพษิระหวา่งเดินทาง  
o การบริการของมัคคุเทศก์จากเมืองไทยตลอดการเดินทาง 1 ท่าน 
o น ้ าด่ืมที่ญี่ปุ่ นท่านละ 1 ขวด / วนั (ทั้งหมด 4 วนั) 



 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
o ค่าท าหนงัสือเดินทาง / ต่อหนา้เล่มหนงัสือเดินทาง / ค่าใชจ่้ายส่วนตวั 
o ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมที่สัง่พเิศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษทัจดัให ้ในรายการทวัร์ 
o ค่าน ้ าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกวา่สายการบินก าหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน) 
o ค่าเปล่ียนแปลงตัว๋ขากลบัหลงัท าการออกตัว๋ไปแลว้  

 กรุณาแจง้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนเดินทาง พร้อมหนา้พาสชดัเจนของคนเดินทางแทน 
o ค่าธรรมเนียมน ้ ามนัที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิม่เติมในภายหลงั 
o ค่าธรรมเนียมทิปไกด+์คนขบัรถ โดยประมาณ 2,000 เยน (ประมาณ 600 บาทไทย) เพิม่เติมตามความพงึพอใจ 
o ค่าวซ่ีาเขา้ประเทศญี่ปุ่ น ประเภทท่องเที่ยวระยะสั้น (ส าหรับผูถื้อหนงัสือเดินทางต่างชาติ) 
o ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% + หกั ณ ที่จ่าย 3%  
 
เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง / ช าระเงิน / การยกเลิก 
o ก าหนดออกต๋ัวโปรโมช่ันนี้ต้องท าการซ้ือขายออกต๋ัวภายในวันที่  15 ตุลาคม 2562 ขยายเวลา 30 พฤศจิกายน 2562 เท่าน้ัน 
o กรุณาจองทวัร์(ด้วยส าเนาหน้าพาสปอร์ต ชัดเจน)เม่ือไดรั้บการคอนเฟิร์มที่นัง่ตามเง่ือนไข จึงช าระเงินมัดจ า 20,000 บาท  
o ส่วนที่เหลือช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 20 วนั มิฉะนั้นถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 
o กรณยีกเลกิการเดนิทางยึดเงิน 100% ของราคาทัวร์ (นบัจากวนัที่ส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 
o ตัว๋โปรโมชัน่น้ีไม่สามารเปล่ียนคนเดินทางแทนได ้หากเดินทางไม่ได้ต้องท าการซ้ือต๋ัวใหม่เท่าน้ัน 
o เน่ืองดว้ยไม่ตอ้งยืน่วซ่ีาเขา้ประเทศญี่ปุ่ น ทางบริษทัฯ จะไม่ท าการเก็บเอกสารจริงใดๆ  

รบกวนส่งเอกสารเป็น ส าเนาหน้าพาสปอร์ตที่ชัดเจน และมีอายุเหลือการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
พร้อมระบุห้องนอน, อาหารที่ไม่สามารถทานได้, ที่น่ังที่ต้องการ, และเลขทีส่ะสมไมล์ 25%  

 
เง่ือนไขและข้อก าหนดอ่ืนๆ 
o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนหรือยกเลิกการเดินทาง หากคณะทวัร์มีผูเ้ดินทางต ่ากวา่ 20 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทาง

ทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 15 วนั ก่อนการเดินทาง(อาจเปล่ียนแปลงราคาในกรณีที่มีผูร่้วมเดินทางไม่ถึงจ านวนที่ระบุ) 
o กรณีท่านมีการเดินทางดว้ยตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศตอ้งรบกวนแจง้ใหก้บัเราทราบ ณ วนัที่ส ารองที่นัง่ หากไม่มีการแจง้

เร่ืองไว ้จะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากตัว๋เคร่ืองบินดงักล่าวได ้
o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิเก็บค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและภาษีตัว๋ทุกชนิดเพิม่ หากสายการบินปรับขึ้นก่อนวนัเดินทาง 
o หากท่านไม่เดินทางกลบัพร้อมคณะทวัร์ ตัว๋เคร่ืองบินขากลบัซ่ึงยงัไม่ไดใ้ช ้ไม่สามารถน ามาขอคนืเงินได ้ 
o ในระหวา่งการท่องเที่ยวน้ี หากท่านไม่ใชบ้ริการใดๆ ไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน ถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่สามารถเรียกร้องขอ

คืนค่าบริการได ้ 
o ค่าบริการที่ท่านช าระกบัทางบริษทัฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบริษทัฯไดช้ าระใหก้บับริษทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่ง

แบบเหมาขาดเช่นกนั ดงันั้นหากท่านมีเหตุอนัใดที่ท  าใหท้่านไม่ไดท้อ่งเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว ้ท่านจะขอคืน
ค่าบริการไม่ได ้ 



 
o ทางรัฐบาลญี่ปุ่ นไดป้ระกาศยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญี่ปุ่ นใหก้บัคนไทยที่มีวตัถุประสงคเ์พือ่การพ  านกัระยะสั้นในประเทศ

ญี่ปุ่ นนั้น ทางรัฐบาลญี่ปุ่ นไดป้ระกาศเร่ิมบงัคบัใชใ้นวนัที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ.2556 และสามารถพ านกัในประเทศญี่ปุ่ นได ้15 
วนั (หากผูย้ืน่ประสงคจ์ะพ  านกัในประเทศญี่ปุ่ นเกิน 15 วนั หรือไปท างาน หรือมีวตัถุประสงคอ่ื์นๆ จะตอ้งยืน่ขอวซ่ีา
ตามปกติ) 

o หากท่านถูกเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซ่ึงอยู่
นอกเหนืออ านาจและความรับผดิชอบของบริษทัฯทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด  

o หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ไม่วา่ประเทศใดจนท าใหท้่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได ้คณะทวัร์ท่านอ่ืนๆ รวมถึง
ไกดจ์ะไม่สามารถรอทา่น ณ สนามบนิได ้จ  าเป็นตอ้งออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว ้แต่ทางตวัแทนบริษทัฯ จะท าหนา้ที่
ประสานงานและเจา้หนา้ที่จะท าการติดต่อช่วยเหลือท่านเป็นระยะ 

o บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ คน
ต่างดา้วที่พ  านกัอยูใ่นประเทศไทย แต่จะท าหนา้ที่ช่วยเหลือเจรจา แต่อ านาจสิทธ์ิขาดเป็นของทางกองตรวจคนเขา้เมือง  

o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่รับผดิชอบต่อค่าใชจ่้ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวสิัย เช่น การยกเลิกหรือล่าชา้ของสายการบิน, 
อุบตัิเหตุ, ภยัธรรมชาติ, การนดัหยดุงาน, การจลาจล หรือส่ิงของสูญหายตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดเหนืออ านาจควบคุมของ
บริษทัฯ  

o บริษทัฯ จะท าหนา้ที่เป็นตวัแทนในการเรียกร้องค่าชดใชจ้ากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษทัขนส่งเม่ือเกิดการสูญหายของ 
สมัภาระระหวา่งการเดินทาง แต่จะไม่รับผดิชอบต่อการสูญหายดงักล่าว  

o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงรายการทวัร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะยดึถือ
และค านึงถึงความปลอดภยั รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกคา้ส่วนมากเป็นส าคญั 

o เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ แลว้ 


