
 

ทวัร์ญ่ีปุ่น (GH) TOKYO นิกโก ้ฟุคุชิมะ 5D3N โดยสายการบินออลนิปปอน [NH] 

 
 

 

ราคาเพยีง 43,900.- 

รายการทวัร ์+ ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 

 

 

 

 

 

 สมัผสับรรยากาศ หมูบ่า้นโออจูจิคู ุหมูบ่า้นโบราณทีส่วยไมแ่พ ้ชริาคาวาโกะ 

 สนกุสนานกบักจิกรรม เก็บผลไมจ้ากตน้ 

 ชมปราสาทสรึงุะ หรอืปราสาทนกกระเรยีน ฐานทีม่ ัน่สดุทา้ยของกลุม่ซามไูร 

 สนกุกบักจิกรรมภายในสวนน า้ พรอ้ม ชมโชวอ์ลงัการ “ฮาวายโพลนีเีซยีน” 

 เทีย่วเมอืง นคิโก ้ชม ศาลเจา้โทโชก ุศาลเจา้ทีไ่ดร้บัการขึน้ทะเบยีนจากองคก์ารยูเนสโก ้

 ชอ้ปป้ิงจใุจดว้ยแหลง่ชอ้ปป้ิงชือ่ดงัของญีปุ่่ น ถา่ยรปูกบักนัด ัม้ที ่Diver city Tokyo Plaza 

 สมัผสัการอาบน า้แรธ่รรมชาตแิบบญีปุ่่ น (Onsen)  

 บรกิารน า้ด ืม่ทุกวนั วนัละ 1 ขวด พรอ้ม Wi-Fi on Bus !! 

GO2-ICN TG001 

 TOKYO นกิโก ้ฟคุชุมิะ 5D3N  

โดยสายการบนิออลนปิปอน [NH] 
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ทวัร์ญ่ีปุ่น (GH) TOKYO นิกโก ้ฟุคุชิมะ 5D3N โดยสายการบินออลนิปปอน [NH] 

ก าหนดการเดนิทาง 

วนัที ่18 – 22 เมษายน 62 43,900.- 

วนัที ่07 – 11 พฤษภาคม 62 43,900.- 

วนัที ่08 – 12 พฤษภาคม 62 43,900.- 

 

 

  

 

  

 เสน้ทางการเดนิทาง 
วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 
สนามบนิสวุรรณภมู ิ
[NH808 00.30 – 08.40] 

    

2 

สนามบนินารติะ – หลวงพอ่โตองคย์นื  
อชูคิ ุไดบตุส ึ– ตลาดปลาคามนิาโตะ – ฮติาช ิซี

ไซดป์ารค์ – ชมทุง่ดอกนโีมฟีลา่หรอืดอกทวิลปิ 
[ตามสภาพอากาศ] – กจิกรรมสวนน า้-ชมโชว์

ระบ าฮาวายโพลนีเีชยีน-แชน่ า้แร ่

✈ 🍽 🍽 
HAWAIIAN 

HOTEL [♨] 

หรอืเทยีบเทา่  

3 
กจิกรรมเก็บผลไม ้– บฟุเฟ่ราเมน คติะคาตะ – 

ปราสาทสรึงุะ – ชมววิทะเลสาบอนิะวะชโิระ 🍽 🍽 🍽 

LISTEL 
INAWASHIRO 

HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 

4 
หมูบ่า้น โออจุ ิจคู ุ– เมอืงนกิโก ้– ศาลเจา้โทโชก ุ
เมอืงโตเกยีว 🍽 🍽 อสิระ 

TOKYO 
HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

5 

วดัอาซากสุะ – ถา่ยรปูโตเกยีวสกายทร ี– ชอ้ปป้ิง
ชนิจกู ุ– หา้งไดเวอร ์ซติ ี ้โอไดบะ –  

สนามบนินารติะ – สนามบนิสวุรรณภมู ิ
[NH805 18.25 – 23.10] 

🍽 อสิระ ✈ 

 

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น 

***(เก็บทปิกอ่นการเดนิทางทีส่นามบนิสุวรรณภูม)ิ*** 
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ทวัร์ญ่ีปุ่น (GH) TOKYO นิกโก ้ฟุคุชิมะ 5D3N โดยสายการบินออลนิปปอน [NH] 

โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 สนามบนิสวุรรณภูม ิ

22.00 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิประตหูมายเลข 6 เคานเ์ตอร ์L สายการบนิออลนปิปอน 

เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 

[ส าคญัมาก!!ไมอ่นญุาตใหน้ าอาหารสด จ าพวกเนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศญีปุ่่ นหากฝ่าฝืนมี

โทษจบัปรบัได]้ 

วนัที ่2 

สนามบนินารติะ – หลวงพอ่โตองคย์นื อูชคิ ุไดบุตส ึ– ตลาดปลาคามนิาโตะ – ฮติาช ิซไีซด์

ปารค์ – ชมทุง่ดอกนโีมฟีลา่หรอืดอกทวิลปิ [ตามสภาพอากาศ] – กจิกรรมสวนน า้ – ชม

โชวร์ะบ าฮาวายโพลนีเีชยีน – แชน่ า้แร ่

00.30 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนินารติะ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิ ออลนปิปอน เทีย่วบนิที ่NH 808 

สายการบนิมบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

08.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนินารติะ ประเทศญี่ปุ่ น น าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรเรียบรอ้ย

แลว้ และเมือ่รับสมัภาระเรียบรอ้ย ไกดจ์ะพาทุกทา่นไปขึน้รถบัส เตรียมตวัออกเดนิทาง พรอ้มกับรบกวนปรับ

นาฬกิาของทา่นใหต้รงตามเวลาของญีปุ่่ น ซึง่เร็วกว่าเมอืงไทย 2 ชัว่โมง เพือ่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา 

น าทา่นเดนิทาง สกัการะหลวงพ่อโตองคย์นื พระใหญ ่อชุคิ ุไดบตุส ึ(Ushiku Daibutsu) เป็นพระพุทธรูป

ปางยืนที่สูงที่สุดของประเทศญี่ปุ่ น และยังเคยเป็นรูปปั้นที่สุงที่สุดในโลกที่ถูกบันทกึไวโ้ดย กนิเนสบุ๊ค 

(Guinness Book of world records) เมื่อปี ค.ศ. 1995 ดว้ย จากความสงูถงึ 120 เมตร โดยพระใหญ่แห่งนี้ 

ใชเ้วลาในการสรา้งยาวนานถงึ 10 ปี สรา้งแลว้เสร็จเมือ่ปี ค.ศ. 1993 ความสงูจากฐาน 20 เมตร ความสงูของ

รูปปั้น 100 เมตร หล่อขึน้ดว้ยทองสมัฤทธิ ์ภายในพระพุทธรูปสามารถเขา้ชมไดท้ัง้หมด 5 ชัน้ โดยแตล่ะชัน้ก็

จะมกีารจัดแสดงทีแ่ตกต่างกนัออกไป และในวันทีท่อ้งฟ้าโปร่ง ทา่นสามารถมองเห็นไดไ้กลถงึใจกลางเมือง

โตเกยีวเลยทเีดยีว (รวมคา่ลฟิทเ์พือ่ข ึน้ไปดา้นบนองคพ์ระ เพือ่ชมววิ) จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ตลาดปลานา

กามนิาโตะ ตลาดปลาชือ่ดงัของจังหวัดฮบิาราก ิดว้ยภมูภิาคของจังหวัดทีห่ันหนา้เขา้หามหาสมุทรแปซฟิิก 

ท าใหต้ลาดปลาแห่งนี้เป้นศูนยก์ลางอาหารทะเลของจังหวัดเลยทเีดยีว และทีน่ี่ยังเป็นแหลง่ของรา้นอาหารที่

เสริฟ์เมนูซฟีู้ดสง่ตรงจากทะเล และยังเป็นทีน่ยิมส าหรับคนชอบทานซชูหิรอืซาชมิอิกีดว้ย 

 
กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร ภายในตลาดปลา 

https://www.goholidaytour.com/


 

ทวัร์ญ่ีปุ่น (GH) TOKYO นิกโก ้ฟุคุชิมะ 5D3N โดยสายการบินออลนิปปอน [NH] 

 
 น าท่านชม สวนฮติาช ิซไีซค ์พารค์ (Hitachi Seaside Park) ตัง้อยู่ใน เมืองฮติาชนิากะ ในจังหวัดอบิา

ราก ิเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ทีม่เีนื้อทีก่วา้ง 1,187.5 ไร่ ทีน่ี่เป็นสวรรคข์องคนรักดอกไมเ้พราะเต็มไปดว้ย

ไมด้อกนานาชนดิทีจ่ะหมุนเวียนเปลีย่นกันบานใหนั้กเทีย่วไดช้มตลอดทัง้ปี ชว่งฤดใูบไมผ้ลนิ าท่านชม ดอก

แดฟโฟดลิ (หรือนารซ์สิซัส) และดอกทวิลปิ 170 ชนิด แต่ถา้ไปก่อนเขา้สู่ฤดูรอ้น ทีน่ี่จะเต็มไปดว้ยดอก

กหุลาบ และทุง่ดอกนโีมฟิลลา่ (หรอืเบบี ้บลอูายส)์ใหท้า่นไดถ้า่ยรูปเก็บภาพความประทบัใจ จากนัน้น าทา่น

เดนิทางสู ่SPA RESORT HAWAIIANS สปารสีอรท์สไตลฮ์าวายขนาดใหญ่ มีส ิง่อ านวยความสะดวกครบ

ครัน ไม่ว่าจะเป็น สวนน ้า สปา ออนเซ็น ซึง้ภายในสวนน ้ายังจัดเป็นธีมฮาวายอีกดว้ย อสิระใหทุ้กท่านสนุก

สนามกบั กจิกรรมภายในสวนน า้ ชมโชวก์ารแสดงโพลนีเีชยีน จากสาวสาวฮูลา่เกริล์ 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 
 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก SPA RESORT HAWAIIANS หรอืเทยีบเทา่ 

ผ่อนคลายกบัการแชน่ ้าจากแร่ธรรมชาตสิไตลญ์ีปุ่่ น 

วนัที ่3 กจิกรรมเก็บผลไม ้– บุฟเฟ่ราเมน คติะคาตะ – ปราสาทสรึงุะ – ชมววิทะเลสาบอนิะวะชโิระ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 น าท่านสู่ ฟารม์ผลไม ้ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิการกับ กจิกรรมเก็บผลไม  ้เช่น แอปเป้ิล [SEP-DEC] สาลี่ 

[DEC-JAN] สตอเบอรร์ี ่[DEC-MAY]ตามฤดกุาลของชาวญีปุ่่ นทีม่กีารปลกูอย่างพถิพีถิันและไดร้ับการดแูลเอา

ใจใสทุ่กกระบวนการทุกขัน้ตอน ท าใหผ้ลไมข้องทีน่ี่นัน้มีขนาดใหญ่ และรสชาตหิวานกว่าบา้นเราหลายเท่า 

หมายเหตุ..ผลไมแ้ตล่ะชนดิขึน้อยูก่บัสภาพอากาศในแตล่ะทอ้งถิน่ จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงคติะ

กาตะ เมืองที่มี ราเมนตดิอนัดบั 1ใน 3 สุดยอดราเมงทีโ่งดนัของญีปุ่่ น หรือ Big Tree Ramen เมืองรา

เมนดงัแห่งญี่ปุ่ นนัน้ไดแ้ก่Sapporo (ซปัโปโร) , Hakata (ฮากะตะ), และ Kitakata (คติะกาตะ) ใหท้กุทา่น

ไดเ้ลอืกราเมงชามโปรด ไม่ว่าจะเป็นสายเสน้ สายผัก หรอืสายเนื้อกอ้มใีหท้กุทา่นไดเ้ลอืกทาน ตามอัธยาศยั 
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กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร [รา้นราเมน ในเมอืงคติะกาตะ] 

 น าทา่นชม ปราสาทซรึงุะ ซ ึง่แปลว่าปราสาทนกกระเรยีน ปราสาทนี้ถกูสรา้งข ึน้ครัง้แรกเมื่อปี ค.ศ.1384 และ

ผ่านเหตุการณ์ทางประวัตศิาสตรม์ามากมาย ท าใหโ้ดนท าลายและสรา้งขึน้ใหม่หลายครัง้ โดยครัง้ล่าสดุถูก

สรา้งข ึน้ใหม่ในปี ค.ศ.1964 ปัจจุบันปราสาทสรึุกะไดเ้ป็นพพิธิภัณฑจ์ัดแสดงประวัตศิาสตรข์องเมืองไอส-ุวา

คามัทส ุรวมทัง้เครื่องเขนิและดาบโบราณต่างๆ และในชัน้ 5 ของปราสาทเป็นจุดชมววิ ใหท้า่นไดช้มทวิทศัน์

อันงดงามของตวัเมืองทีถู่กโอบลอ้มดว้ยภเูขารอบดา้น จากนัน้น าท่านชมววิของ ทะเลสาบอนิะวะชโิระ หรือ

เรยีกอีกชือ่นงึว่า กระจกแห่งสวรรคต์ัง้อยู่ในบรเิวณอุทยานแห่งชาตบิันได อะซะฮี  ในจังหวัดฟคุชุมิะ เป็นหนึง่

ในทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่ น แถมยังตดิหนึ่งในสีข่องทะเลสาบที่มีน ้าใสสะอาดที่สุดในญี่ปุ่ นอีกดว้ย 

ทะเลสาบอนิาวะชโิระเกดิจากการระเบดิของภเูขาไฟซึง่อยู่ใกลก้บัภูเขาบันไดเมือ่หลายหมืน่ปีกอ่น ซึง้ในวันที่

อากาศเป็นใจท่านสามารถมองเห็นววิภูเขาบันไดสะทอ้นลงบนผวิน ้าไดอ้ย่างสวยงาม อสิระใหท้า่นไดถ้่ายรูป

เก็บภาพความประทบัใจ ตามอัธยาศยั 

 
ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอารหารภายในโรงแรม 

 
 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก HOTEL LISTEL INAWASHIRO หรอืเทยีบเทา่ 

ผ่อนคลายกบัการแชน่ ้าจากแร่ธรรมชาตสิไตลญ์ีปุ่่ น 

วนัที ่4 หมูบ่า้น โออุจ ิจคู ุ– เมอืงนกิโก ้– ศาลเจา้โทโชก ุ– เมอืงโตเกยีว – ชอ้ปป้ิงชนิจกูุ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 
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ทวัร์ญ่ีปุ่น (GH) TOKYO นิกโก ้ฟุคุชิมะ 5D3N โดยสายการบินออลนิปปอน [NH] 

 น าท่านยอ้นรอยในสมัยเอโดะชม หมู่บา้นโออูจจิูคุ เป็นบา้นสไตลญ์ี่ปุ่ นแบบมุงหลัง ถูกสรา้งขึน้ในปี พ.ศ.

2183 เป็นบา้นพักในสมัยเอโดะทีต่ัง้อยู่ในถนนสายส าคญั ทีใ่ชเ้ชือ่มระหว่างเมอืงไอสวุาคามัสส ึกบัเมอืงนคิโก ้

ซึง่ปัจจุบันดัดแปลงเป็นรา้นคา้ รา้นอาหารทีม่ขีองทอ้งถิน่ข ึน้ชือ่ “โซบะตน้หอม” ทีช่าวญีปุ่่ นนยิมรับประทาน 

นอกจากนี้ยังมศีาลเจา้และวัดประจ าเมอืงโออูจจิูค ุโดยวัดตัง้อยู่ปลายสดุของถนนสายหลกั ใหนั้กทอ่งเทีย่วจะ

ไดช้มทวิทศันอ์ันงดงามของเมอืงไดจ้ากบรเิวณดา้นบนของวัด จากนัน้น าท่านออกเดนิทางสู ่เมอืงนกิโก ้เป็น

เมืองเก่ายุคเอโดะ ที่ยังคงความเป็นญี่ปุ่ นแบบดัง้เดมิเอาไวไ้ดด้ี อยู่ห่างจากกรุงโตเกียวไปทางทศิเหนือ

ประมาณ 140 กโิลเมตร เป็นเมอืงหนา้ดา่นของโตเกยีว ในยุครุ่งเรอืงของสมัยโชกนุโตกกุาว่า เพราะนกิโกเ้ป็น

เมืองท่องเที่ยวที่สวยงามตดิอันดับของญี่ปุ่ น มีธรรมชาติอันสวยงามและมีโบราณสถานที่อยู่ใน UNESCO 

World Heritage List 

 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

 น าท่านเขา้ชม ศาลเจา้โทโชก ุศาลเจา้ทีส่รา้งเพือ่เป็นสถานทีฝั่งศพโชกุณโทกงุาว่า ทีเ่กา่แกนั่บ 4 ศตวรรษ 

ตัง้แต่สมัยโชกนุโตกกุาว่า อเิยยะส ึชมสถาปัตยกรรมไมแ้กะสลกัทีว่จิติรตระการตาทัง้สวยงามในแง่ของศลิปะ

และทีแ่ฝงแง่มุมทางปรัชญา ศาลเจา้แห่งนี้ไดร้ับการขึน้ทะเบยีนจากองคก์ารยูเนสโกใ้หเ้ป็นหนึง่ในมรดกโลก

ทางวัฒนธรรมอีกดว้ย จากนัน้เดนิทางสู ่เมอืงโตเกยีว เมตร น าทา่นสู ่ยา่นชอ้ปป้ิงชนิจกุุ ใหท้า่นอสิระและ

เพลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมายและ เครื่องใชไ้ฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูปดจิติอล นาฬกิา เครื่องเล่นเกมส ์

หรือสนิคา้ที่จะเอาใจคุณผูห้ญิงดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เสื้อผา้ แบรนด์เนม เสื้อผา้แฟชั่นส าหรับวัยรุ่น 

เครือ่งส าอางยีห่อ้ดงัของญีปุ่่ นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO 
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ค า่  อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั ณ แหลง่ชอ้ปป้ิง 

 
 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก TOKYO HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่5 วดัอาซากุสะ – ถา่ยรปูโตเกยีวสกายทร ี– หา้งไดเวอร ์ซติ ี ้โอไดบะสนามบนินารติะ – 

สนามบนิสวุรรณภูม ิ

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 น าท่านนมัสการเจา้แม่กวนอมิทองค า ณ วดัอาซากุสะ หรอื วดัเซนโซจ  ิเป็นวัดที่เก่าแก่และไดร้ับความ

เคารพจากชาวกรุงโตเกียวอย่างมาก เพราะภายในอารามประดษิฐานองคเ์จา้แม่กวนอมิทองค าทีศ่ักด ิส์ทิธิ ์

ขนาด 5.5 เซนตเิมตร และยังมี โคมไฟยักษ์ 4.5 เมตร ณ ประตทูางเขา้ทีอ่ยู่ดา้นหนา้สดุของวัด ในนามประตู

ฟ้าค ารณและทา่นจะไดส้นุกกบัการเดนิเลอืกดูสนิคา้ตา่งๆ สองขา้งทางของ ถนนนากามเิซะ ซึง่มีรา้นคา้ขาย

ของทีร่ะลกึต่างๆ มากมาย อาท ิขนมนานาชนดิ ของเลน่ รองเทา้ พวงกุญแจทีร่ะลกึฯลฯ เดนิสูร่มิแม่น ้าซูมดิะ

เพื่อถ่ายรูปกับหอคอยที่สูงที่สุดในโลก หอคอยโตเกียวสกาย ทรี (Tokyo Sky tree) ที่เปิดเมื่อ 22 

พฤษภาคม 2555 มคีวามสงู 634 เมตร และสามารถท าลายสถติคิวามสงูของหอกวางตุง้ ในมณฑลกว่างโจว 

ซึง่มีความสงู 600 เมตร กับ CN Tower ในนครโตรอนโต ของแคนาดา ทีม่ีความสงู 553 จากนัน้น าท่านสู่ 

ย่านโอไดบะ (Odaiba) คอืเกาะทีส่รา้งข ึน้ไวเ้ป็นแหล่งชอ้ปป้ิงและแหล่งบันเทงิต่างๆในอ่าวโตเกยีว เช่น 

หา้งไดเวอรซ์ติ ี ้โตเกยีว พลาซ่า (DiverCity Tokyo Plaza) ทีเ่ป็นหา้งดังอีกหา้งหนึง่ ทีอ่ยู่บนเกาะโอ

ไดบะ แหลง่รวมรา้นคา้ไวม้ากมายทัง้ UNIQLO , H&M , Fossil , GU , FANCL ฯลฯ อกีทัง้จุดเดน่ของหา้งนี้ก็

คอื หุน่ยนตก์นัด ัม้ ขนาดเทา่ของจรงิ 1:1 ตัง้ตระหง่านอยู่หนา้หา้ง ใหไ้ดถ้่ายรูปสวยๆ กนั และในบรเิวณ

หา้ง ยังมี กันดัม้คาเฟ่ (Gundam Cafe) และ กันดัม้ฟรอนท ์(Gundam Front) ใหก้ับเหล่าสาวกหุ่นยนตต์ัวนี้

ไดเ้ขา้ไปตดิตามเก็บภาพลง IG หรอื Facebook กนัไปเลย  

 
กลางวนั  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั ณ แหลง่ชอ้ปป้ิง 

 สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนินารติะ 

18.25 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดย สายการบนิออลนปิปอน เทีย่วบนิที ่NH805 

สายการบนิมบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

23.10 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

https://www.goholidaytour.com/


 

ทวัร์ญ่ีปุ่น (GH) TOKYO นิกโก ้ฟุคุชิมะ 5D3N โดยสายการบินออลนิปปอน [NH] 

 

************************************************** 

 

โปรแกรม : TOKYO นกิโก ้ฟคุชุมิะ 5D3N BY TG 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่
พกัหอ้งละ 2-

3 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี  

[มเีตยีง] 

พกักบัผูใ้หญ ่
 1 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

[มเีตยีง] 

พกักบัผูใ้หญ ่
2 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ7ปี 
[ไมม่เีตยีง] 

พกักบัผูใ้หญ ่
2 ทา่น  
ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมต ัว๋ 

ทา่นละ 

พกัเดีย่ว
เพิม่ 

ทา่นละ 

18 – 22 เมษายน 62 43,900 43,900 43,900 42,900 23,400 7,900 

07 – 11 พฤษภาคม 62 43,900 43,900 43,900 42,900 23,400 7,900 

08 – 12 พฤษภาคม 62 43,900 43,900 43,900 42,900 23,400 7,900 

** เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ จงึไมม่รีาคาเด็ก ** 

 ราคาเด็กทารก [อายุไมถ่งึ 2 ปีบรบิูรณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั]  ทา่นละ 10,500 บาท  

ราคานีร้วมรายการทวัร ์ต ัว๋เครือ่งบนิ 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว  

 ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯเพือ่เช็ควา่กรุป๊มกีาร 

 คอนเฟิรม์เดนิทางกอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

3. การช าระคา่บรกิาร 

    3.1 กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 15,000 บาท  

    3.2 กรณุาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 25 วนักอ่นออกเดนิทาง 

 

4.การยกเลกิารเดนิทาง 

4.1 แจง้ยกเลกิ กอ่นการเดนิทาง 45 วนั ไม่นับวันเดนิทาง คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด  
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4.2 แจง้ยกเลกิ กอ่นเดนิทาง 15 วนั ไม่นับวนัเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 15,000 บาท  

4.3 แจง้ยกเลกิ นอ้ยกว่า 15 วันการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด  

4.4 ยกเวน้กรุป๊ทีอ่อกเดนิทางชว่งเทศกาลวนัหยุด เชน่ ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตมีดัจ าทีน่ั่ง

กบัสายการบนิและคา่มัดจ าทีพ่ัก รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า หรอื คา่ทวัร ์

ท ัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

4.5 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบ ุไว้

ในรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

 **ส าคญั!! บรษัิทท าธุรกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ ไม่สนับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศญีปุ่่ นโดยผดิกฎหมายและใน

ขัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ไทยและญีปุ่่ น ข ึน้อยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ทา่นัน้ ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผ่าน

การตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของท่านเอง ทางมคัคเุทศกไ์ม่สามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ัง้ส ิน้** 

4.6 เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง   

 พรอ้มคณะถอืว่าทา่นสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจ าคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

 กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดบัชัน้ทีน่ั่งจากชัน้ประหยัดเป็นชัน้ธุรกจิ โดยใชค้ะแนนจากบัตรสะสมไมล ์

จะตอ้งด าเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วันลว่งหนา้ และถา้โดยการช าระเงนิเพือ่อพัเกรดตอ้งกระท าทีเ่คานเ์ตอรส์นามบนิ ณ วัน

เดนิทาง เทา่นัน้  

2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทยีบเทา่ 

** ในกรณีทีท่า่นจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทีน่อนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจดัหาหอ้งพกั

แบบ TRIPLE ได ้ทางบรษิทัอาจมกีารจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป ** 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5. คา่น ้าหนักสมัภาระรวมในตัว๋เครือ่งบนิ [แอรเ์อเซยีเอกซ ์20 กโิล / การบนิไทย 30 กโิล / เจแปนแอรไ์ลนแ์ละออลนปิปอน 2 

ใบใบละไม่เกนิ 23 กโิล] คา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ 

6. คา่ประกนัอุบัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

 คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอุบตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุเร ือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

เพ ิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุมากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  

 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 
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**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7. ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่่าย 3%  

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ(ทางรฐับาลญีปุ่่ นประกาศยกเลกิวซีา่ใหก้บัคนไทย ผูท้ ี่

ประสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ15 **ถา้กรณีทางรฐับาลญีปุ่่ นประกาศใหก้ลบัมาใชว้ซีา่ ผูเ้ดนิทาง

จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ในการขอวซี่าตามทีส่ถานทตูก าหนด) 

 2. คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืทีร่ะบุ อาทเิชน่ คา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์ 

 3. คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ 

 4. คา่ทปิมัคคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 4,000 เยน /ทรปิ/ตอ่ทา่น  

 

รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย  

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่เกนิ 15 วัน ไม่ว่าจะดว้ย

วัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ อาจจะมกีาร ถกูตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง เพือ่เป็น

การยนืยันวา่มคีณุสมบัตใินการเขา้ ประเทศญีปุ่่ น 

**เอกสารทีอ่าจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตัว๋เครือ่งบนิและเอกสารเรือ่งทีพ่ักทางบรษัิทจะ

จัดเตรยีมใหก้บัลกูทวัร ์แตท่ัง้นี้ข ึน้อยู่กบัการพจิารณาของกองตรวจคนเขา้เมอืงของญีปุ่่ น** 

1. ตัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น  

2. สิง่ทีย่นืยันว่าทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีอ่าจเกดิข ึน้ระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น  

    (เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู่ และหมายเลขโทรศพัทท์ีต่ดิตอ่ไดร้ะหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (เชน่ คน รูจ้กั โรงแรม และอืน่ๆ) 

4. ก าหนดการเดนิทางระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น 

 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นตามมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางอเิล็กทรอนกิสท์ีย่ังมอีายุการใชง้านเหลอือยู ่

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไม่เป็นส ิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบัตเิพือ่การพ านักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่ม่มปีระวัตกิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญีปุ่่ น หรอืมไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่

เขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีอ่าจจะถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 
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หมายเหต ุ: 

 1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไม่ถงึ 10 ทา่น 

 2. ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็คา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง 

 3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ 

 4. บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การกอ่

การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การน าส ิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

 5. บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อุบัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

 6. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ การเมอืง 

สายการบนิ และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกลุเยน 
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