
 

 
 

 
 

 
            

** นัง่ “เรือครูซ” ชมความงามรอบอ่าว “มตัสุชิมะ” 

** ชมความสวยงามของฤดใูบไมเ้ปล่ียนสีกบัเส้นทางสวยงาม ณ “บันไดอะซุมะ สกายไลน์” 

** ต่ืนตาไปกบัปรากฎการณ์ทางธรรมชาติท่ีสวยงามของโตรกผา “โทโน เฮทสึริ” 

** ชมความงามของทุ่งดอกไมฮิ้ตาชิไคฮิน ณ ลานกวา้งของ "ทุ่งดอกโคเชีย+ทุ่งดอกคอสมอส" หลากสีสัน 

** ท่านจะไดช้ม “ศาลเจ้าโทโชก”ุ ท่ีมีงานศิลปะท่ีงดงาม ของโชกุนโตกุกาว่าผูย้ิง่ใหญ่  

** ชม “นํา้ตกเคกอน” นํ้าตกท่ีสวยท่ีสุดในญ่ีปุ่น  

** เท่ียวมหานครโตเกียว ชอ้ปป้ิงยา่นดงั ชินจูกุ 

** ใหท่้านไดผ้อ่นคลาย แช่นํา้แร่ออนเซ็น 2คนื  

** บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยกัษ์ อ่ิมไม่อั้น 

** บริการท่านดว้ยนํา้ดืม่ทีญ่ีปุ่่นท่านละ 1ขวด/วนั 
 

กาํหนดการเดนิทาง    14 - 19  ตุลาคม 2559 

                                   19 - 24 ตุลาคม 2559  (วนัปิยะมหาราช) 

 (หากท่านมีจองต๋ัวภายในประเทศ รบกวน ขอเท่ียวบินกับเจ้าหน้าท่ี ก่อนจองต๋ัวค่ะ) 

 

วนัแรก  ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ- สนามบินนาริตะ 

19.00 น. พร้อมกนัที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ส่วนผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ขาออก ประตู 2 เคาน์เตอร์ D 

โดย สายการบินไทย  เจา้หนา้ที่ คอยใหก้ารตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกดา้นเอกสารก่อนขึ้นเคร่ือง 

22.10 น. เหินฟ้าสู่ ประเทศญี่ปุ่ น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 640 

(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง / เวลาทอ้งถ่ินจะเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 

 



 

วนัทีส่อง  สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์(ทุ่งดอกโคเชีย+ทุ่งดอกคอสมอส) - เมอืงเซนได - ศาลเจ้าโอซากฮิาจมิงัก ุ- 

                        ย่านอจิบิันโจ  

06.20 น. เดินทางถึงสนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น หลงัจากผา่นขั้นตอนศุลกากรเรียบร้อยแลว้ 

จากนั้นนาํท่านสู่ “สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์ (Hitachi Seaside Park)” เป็นสวนดอกไมซ่ึ้งตั้งอยูบ่น เนินเขาโค

เชีย (Kochia Hill) ครอบคลุมพื้นที่ 35,000 ตารางเมตร พนัธุไ์มท้ี่จดัแสดงจะปรับเปล่ียนไปตามฤดูกาล ให้สีสัน

ความงามแตกต่างกนัไป แต่สาํหรับทริปน้ี ท่านจะไดช้ม “ทุ่งดอกโคเชีย”  เป็นไมพุ้่มชนิดหน่ึงท่ีมีตน้กาํเนิดมา

จากยโุรปตอนใต ้โดยไมพุ้ม่สามารถเปล่ียนสีได ้3 สี ตามช่วงเวลา ช่วงหน้าร้อนพุ่มไมจ้ะเป็นสีเขียว ช่วงตน้ฤดู

ใบไมร่้วงพุม่ไมจ้ะเปล่ียนเป็นสีแดง ต่อมากลายเป็นสีเหลือง จนเขา้ฤดูใบไมร่้วงจะเปล่ียนเป็นสีนํ้ าตาล เม่ือแห้ง

สามารถนาํมามดัรวมเป็นไมก้วาดได ้สวยอศัจรรยแ์ถมมีประโยชน์ สาํหรับช่วงเวลาน้ีท่านจะไดช้ม “ทุ่งดอกคอ

สมอส” ที่พร้อมผลิบานภายรอบบริเวณลานดอกไมก้วา้ง ดอกคอสมอสมีหลากสีผสมผสานกนัอยา่งสวยงาม ให้

ท่านเดินเล่นและเก็บภาพประทบัใจภายในสวนตามอธัยาศยั..(ความสวยงามของดอกไม้ขึน้อยู่กับสภาพอากาศ) 

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ “เมืองเซนได” เมืองที่ใหญ่ที่สุดของภูมิภาคโทโฮะกุ เพือ่นาํท่านสู่ “ศาลเจ้าโอซากิฮาจิ

มังกุ” ศาลเจา้ที่สร้างขึ้นในปี 1607 เพื่อบูชาเทพฮาจิมงัซ่ึงเป็นเทพแห่งสงครามของชินโตผูพ้ิทกัษป์ระจาํเมือง 

ศาลเจา้ไดรั้บการบูรณะ และโครงสร้างอาคารเป็นตวัอยา่งที่โดดเด่นของสไตล์สถาปัตยกรรมของดาเตะ อาคาร

หลักประกอบด้วยหอฮอนเดน  และหอไฮเดน  เช่ือมต่อภายใต้หลังคาเดียวกัน  ซ่ึงหลังคารเคลือบสีดํา 

ทองคาํเปลว และสีสนัสดใส เคร่ืองรางเพือ่ความโชคดีโอมิคุจิ(omikuji) บางช้ินก็เป็นสีดาํเพือ่เป็นที่ระลึกถึงศาล

เจา้ที่มีหลงัคาสีดาํโดดเด่น จากนั้นนําท่านชอ้ปป้ิง “ย่านอิจิบันโจ” ยา่นชอ้ปป้ิงที่ครอบคลุมการเช่ือมต่อของ

ถนนหลายเส้นทางในย่านดาวน์ทาวน์กินพื้นที่รูปตวั T ตลอดถนนอิจิบนัโจ(Ichibancho) และถนนชูโอโดริ

(Chuo dori) ซ่ึงมีขนาดใหญ่ที่สุดของภูมิภาคโทโฮคุ ประกอบดว้ยร้านคา้ต่างๆมากมาย เช่น ร้าน 100เยน, แอป

เป้ิลสโตร์, ร้านอาหาร ร้านเส้ือผา้ และร้านจาํหน่ายของที่ระลึกต่างๆ เป็นตน้ 

 รับประทานอาหารคํ่าแบบอิสระ เพือ่ใหท้่านไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 

 พกัที่ SENDAI WASHINGTON HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

   
 

วนัทีส่าม  เมอืงมตัสึชิมะ - วดัโกไดโดะ - ล่องเรือครูซ ชมอ่าวมตัสึชิมะ - เมอืงฟุกชิุมะ - หุบเขานารุโกะ – 

บันไดอะซุมะ สกายไลน์ - ทะเลสาบโกะชิคนุิมะ - ออนเซ็น  

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 



 

นาํท่านเดินทางสู่ เมืองมัตสึชิมะ เมืองที่ถือไดว้า่เป็น 1 ใน 3 เมืองที่มีบรรยากาศที่คงความเป็นธรรมชาติไวม้าก

ทีสุ่ด เพื่อนาํท่านเดินทางสู่ “วัดโกไดโดะ” เป็นพระอุโบสถขนาดเล็กบนเกาะติดกบัท่าเรือมตัสึชิมะ เน่ืองจาก

ตั้งอยูใ่นตาํแหน่งที่โดดเด่น ทาํให้วดัแห่งน้ีกลายเป็นสัญลกัษณ์ของเมืองมตัสึชิมะ ถูกสร้างขึ้นในปี 807 เป็นที่

ประดิษฐานของพระพุทธรูป 5 องค ์ซ่ึงก่อตั้งโดยพระสงฆ์ท่ีก่อตั้งวดัซูอิกนัจิ(Zuiganji Temple) โดยรูปป้ันจะ

ถูกนาํมาใหป้ระชาชนไดช้มกนัทุกๆ 33 ปี อาคารหลงัปัจจุบนัน้ีไดรั้บการบูรณะขึ้นใหม่ในปี 1604 โดยตระกูล

ดาเตะ ตน้ตระกูลผูก่้อตั้งและปกครองเมืองเซนไดในยคุแรก วดัแห่งน้ี

จะเปิดใหช้มทุก 33 ปี ซ่ึงล่าสุดเพิ่งเปิดให้ชมเม่ือปี 2006 ที่ผ่านมา การ

ขา้มไปศาลเจา้จะมีสะพานช่วงสั้นๆ 3 ช่วง สองช่วงก่อนถึงศาลเจา้

เรียกว่า ซึคาชิบาชิ สร้างจากไม ้เวน้ช่องระหว่างไม้กระดาน เม่ือเดิน

ขา้มจะมองเห็นพื้นนํ้ าดา้นล่าง มกัมีคู่รักมาจูงเม่ือขา้มสะพานเพราะเช่ือ

วา่ จะทาํใหส้านสมัพนัธแ์ห่งรักแนบแน่นยิง่ขึ้น  

จากนั้นนาํท่าน “ล่องเรือครูซ ชมอ่าวมัตสึชิมะ” อ่าวที่ประกอบดว้ยเกาะเล็กๆกวา่ 200 เกาะที่ปกคลุมดว้ยป่าสน 

สมัผสัความงามที่ธรรมชาติสร้างสรรคร์ะหว่างผืนทะเลกบัทอ้งฟ้าในบรรยากาศตามฤดูกาลทั้ง 4 และยงัเป็นที่

ไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็นอ่าวที่มีความสวยงามมากที่สุด 1 ใน 3 ของญี่ปุ่ น 

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ “หุบเขานารูโกะ” เป็นหน่ึงในหุบเขาที่สวยงามที่สุดของภูมิภาคโทโฮคุ นับว่าเป็นจุด

ชมใบไมเ้ปล่ียนสีที่นิยมมากที่สุดของภูมิภาคเลยทีเดียว หุบเขาแห่งน้ีกินพื้นที่ยาว 2 กิโลเมตรจากทิศตะวนัออก

ไปยงัทิศตะวันตก จุดชมธรรมชาติที่ ดีที่สุดคือบริเวณศาลา Narukokyo 

Resthouse เร่ือยไปทางทิศตะวนัตกของหุบเขา ทศันียภาพที่มีช่ือเสียงอีกแห่ง

หน่ึงคือสะพานโอฟุคาซาวา่(Ofukazawa Bridge) ที่มองเห็นไดจ้ากดาดฟ้าจุด

ชมววิที่ตั้งอยูข่า้งศาลานารุโกะเคียว จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ถนนสายที่เต็ม

ไปดว้ยความสวยงามของใบไมเ้ปล่ียนสี “บันได อาซุมิ สกายไลน์” (Bandai-

Azumi Skyline) ให้ท่านได้ชมกับความงดงามของใบไม้เปล่ียนสีตลอด

เสน้ทางที่คดเคี้ยวตามไหล่เขาที่มีความยาวกวา่ 29 กิโลเมตร จากนั้นนาํท่านสู่ “ทะเลสาบโกะชิคินุมะ” หรือเป็น

ที่รู้จกักนัในนามของทะเลสาบ 5 สี อนัที่จริงแลว้ที่ทะเลสาบแห่งน้ีเป็นที่รวมทะเลสาบมากกว่า 40 แห่ง ท่านจะ

ประทบัใจกบัความงามของธรรมชาติที่ใหค้วามสวยงามโดดเด่นประทบัใจ 

 พกัที่ URABANDAI ROYAL HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

 รับประทานอาหารคํา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

พเิศษ! ณ โรงแรมที่พกัแห่งน้ี ท่านจะไดส้มัผสักบัการอาบนํ้ าแร่ หรือ เรียกอีกอยา่งวา่ออนนเซ็น เพือ่ผอ่นคลาย

ความเม่ือยลา้ การอาบนํ้ าแร่ จะทาํให ้เลือดลมดี, ผวิพรรณสดใส, สุขภาพดี, ผอ่นคลายความเม่ือยลา้ และยงัช่วย

ในระบบการเผาผลาญของร่างกายอีกดว้ย 

 

http://www.talonjapan.com/zuiganji-temple/


 

   
 

วนัทีส่ี่  หมู่บ้านโออจุ ิจูก ุ- โตรกผาโทโน เฮทสึริ - นิคโก้  - ศาลเจ้าโทโชก ุ– ผ่านชมสะพานชินเคยีว –  

            ออนเซ็น 

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้นนาํท่านสู่ “หมู่บ้านโออุจิ จูกุ” หมู่บา้นโบราณที่อดีตเคยเป็นเมือง

สําคัญในยุคเอโดะถูกสร้างเม่ือหลายร้อยปีก่อน เป็นบา้นชาวนาญี่ปุ่ น

โบราณที่มุงหลังคาทรงหญ้าคาหนาๆเรียงรายกันสองฝ่ังกินระยะทาง

ประมาณ 500 เมตร มีบา้นโบราณประมาณ 40 - 50 หลงั เม่ือ พ.ศ.2524 

หมู่บา้นโออุจิจูคุไดรั้บการขึ้นทะเบียนเป็นเขตอนุรักษส่ิ์งปลูกสร้างอนัทรงคุณค่าของชาติ ซ่ึงในปัจจุบนัหมู่บา้น

โบราณหลายหลงัในโอะอุชิ จูคุไดรั้บการบูรณะใหม่ จนกลายเป็นร้านขายของท่ีระลึก ร้านคา้ขายสินคา้พื้นเมือง 

ร้านอาหารและที่พกัแบบญี่ปุ่ นเพือ่ดึงดูดนกัท่องเที่ยว ปัจจุบนัมีนกัท่องมาเยีย่มชมหมู่บา้นน้ีกว่า 1.2 ลา้นคนต่อ

ปี จากนั้นนาํท่านชมความสวยงามของใบไมเ้ปล่ียนสี ณ โตรกผา “โทโน เฮทสึริ” จุดชมวิวในเขตมินะมิไอสุ 

จงัหวดัฟุกุชิมะ เป็นหุบเขาที่อยูติ่ดกบัแม่นํ้ าโอะกะวะ ไดรั้บการจดัให้เป็นอนุสรทางธรรมชาติท่ีมีความสาํคญั 

ในภาษาพดูทอ้งถ่ินคาํวา่ เฮทสึริ หมายถึง “หนา้ผา” หินน้ีก่อตวัโดยการกดัเซาะเป็นระยะเวลามากกว่า 1 ลา้นปี 

และกลายเป็นหอคอย จึงเป็นที่มาของช่ือโทโน เฮทสึริ (หอคอยหน้าผา)  ที่ชั้นหินสีขาวจะมีตน้ไมง้อกออกมา 

ซ่ึงถูกปกคลุมดว้ยใบไมเ้ปล่ียนสีในฤดูใบไมร่้วง สีสนัที่ตดักนัระหวา่งหินและตน้ไมเ้ป็นภาพที่สวยงามอยา่งยิง่ 

ท่านสามารเที่ยวชมทั้งสองฝ่ังไดโ้ดยเดินขา้มสะแพนแขวนที่สร้างไวพ้าดผา่น  

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นําท่านเข้าสู่เมือง “นิคโก้” เป็นเมืองที่ตั้ งอยู่ในทิวเขาในจังหวดัโทะชิงิ 

ประเทศญี่ปุ่ น อยู่ทางตอนเหนือของกรุงโตเกียว เป็นเมืองท่องเที่ยวที่เป็นที่

นิยมของนักท่องเที่ยวทั้ งชาวญี่ปุ่ นและชาวต่างประเทศ นําท่านเดินทางสู่ 

“ศาลเจ้าโทโชกุ” ศาลเจา้ประจาํตระกูลโตกุกาว่าโดยมีประเพณีว่า โชกุนใน

ตระกูลน้ีจะตอ้งมาสกัการะศาลเจา้อยา่งนอ้ยปีละสามคร้ัง ชม “ประตูโยเม (โย

เมมง)” งานศิลปะที่ไดช่ื้อว่างดงามและมีความสาํคญัยิง่ต่อประวติัศาสตร์ศิลปะของญี่ปุ่น ในสมยัโบราณมีแต่

ชนชั้นซามูไรเท่านั้นที่ใชป้ระตูน้ีเขา้ออกศาลเจา้  โดยตอ้งทิ้งดาบเอาไวด้า้นนอก จากนั้นก็จะพบกบั “ประตูจีน 

(คาระมง)” ไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นสมบติัของชาติเช่นเดียวกบัโยเมมงแต่มีขนาดเล็กกวา่ ดา้นบนประตูสลกัเป็น

รูปต่างๆมากมาย อาทิ มงักร ตน้บว๊ย ตน้โบตัน๋ ตน้ไผ ่ฯลฯ เพดานสลกัเป็นรูปเทพธิดากาํลงัเล่นพิณ ก่อนจะเขา้

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


 

สู่ “ไฮเดง” ศาลาโถงประกอบพธีิ และ “ฮนเดง” ศาลเจา้ใหญ่ (ถอดรองเทา้ก่อนเขา้ชมดา้นใน) นอกจากน้ีศาลเจา้

แห่งน้ียงัเป็นที่ฝังร่างของโชกุน โตกุกาว่า อิเอยะสุ ท่ีบริเวณ “สุสานโชกุน (สุสานโฮะโตะ)” ดว้ย จากบริเวณ

สุสานสามารถมองเห็นทิวทศัน์ของศาลเจา้ไดโ้ดยรอบภายในศาลเจา้แห่งน้ีมีทั้งหมด103วิหารถูกบนัทึกให้เป็น

มรดกโลกเม่ือปี2000 ผา่นชมความงามของ “สะพานชินเคยีว” สะพานสีแดงท่ีเรียกวา่เป็นสญัญาลกัษณ์ของเมือง

นิกโก ้ในอดีตใชเ้ป็นเส้นทางในการเดินของโชกุนไปยงัศาลเจา้โทชุกุ นอกจากน้ีสะพานชินเคียวยงัไดรั้บการ

ขึ้นทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกอีกดว้ย 

 พกัที่ KINUGAWA PLAZA HOTEL OR KINUGAWA KANKO HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

 รับประทานอาหารคํา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

พเิศษ! ณ โรงแรมที่พกัแห่งน้ี ท่านจะไดส้มัผสักบัการอาบนํ้ าแร่ หรือ เรียกอีกอยา่งวา่ออนเซ็น เพือ่ผอ่นคลาย

ความเม่ือยลา้ การอาบนํ้ าแร่ จะทาํให ้เลือดลมดี, ผวิพรรณสดใส, สุขภาพดี, ผอ่นคลายความเม่ือยลา้ และยงัช่วย

ในระบบการเผาผลาญของร่างกายอีกดว้ย  

   
 

วนัทีห้่า  น่ังกระเช้าอะเคจไิดระ - ทะเลสาบชูเซนจ ิ- นํา้ตกเคกอน – ซาโนะ เอาท์เลต็ – ย่านชินจุก ุ

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

จากนั้นนาํท่าน “น่ังกระเช้าอะเคจิไดระ” เพื่อชมวิวมุมสูงแบบพาโนราม่า ของทะเลสาบชู

เซ็นจิ ที่ต้ังอยู่เชิงเขานนัไต เกิดจากทะเลสาบที่ก่อตวัจากการระเบิดของหินละลายจากภูเขา

ไฟนนัไตในอดีต ซ่ึงเป็นทะลสาบที่อยูสู่งที่สุดในญี่ปุ่ น เหนือระดบันํ้ าทะเล 1,270 เมตร ทาํ

ให้อากาศที่น่ีเยน็ตลอดปี ปัจจุบนัเป็นที่ตั้งของสถานที่พกัตากอากาศมากมายและยงัเป็น

แหล่งนํ้ าสําคญั อีกทั้งท่านจะได้รับชมความงามของนํ้ าตกเคกอนที่มีแหล่งต้นนํ้ ามาจากทะเลสาบจูเซนจิ 

“นํ้าตกเคกอน” เป็นนํ้ าตกสูงราว 100 เมตร มีสายนํ้ าที่ตกลงมาจากหน้าผาสูงกระทบลงในแอ่งนํ้ าเบื้องล่าง

ท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามใตท้อ้งฟ้า และ ทะเลสาบอนัสดใส นาํท่านเดินทางสู่ “ซาโนะ เอาท์เล็ต” ศูนยร์วม

แห่งสินคา้ชั้นนาํนานาชนิด อาทิ นาฬิกา, กลอ้ง, กระเป๋า, รองเทา้, เส้ือผา้ เป็นตน้ เพื่อให้ท่านไดช้อ้ปป้ิง และ

เลือกซ้ือของฝากอยา่งเตม็ที่  จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ “มหานครโตเกียว” เพือ่นาํท่านชอ้ปป้ิง “ย่านชินจูกุ” ยา่น

แห่งความเจริญอนัดบัหน่ึงของกรุงโตเกียว ท่านจะไดพ้บกบัหา้งสรรพสินคา้ และร้านขายของเป็นพนัๆ ร้าน ซ่ึง

จะมีผูค้นนับหม่ืนเดินกันขวกัไขว่ ถือเป็นจุดนัดพบยอดนิยมอีกด้วย เชิญท่านเลือกชมสินคา้มากมาย อาทิ 

เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถ่ายรูป, นาฬิกา, เส้ือผา้, รองเทา้แฟชัน่ และเคร่ืองสาํอาง เป็นตน้ อิสระให้ท่านไดเ้พลิน

เพลินกบัการ “เลือกชมและซ้ือ” สินคา้ตามอธัยาศยั  



 

สมควรแก่เวลา เดินทางสู่ “สนามบินฮาเนดะ” เพื่อเตรียมตวัเดินทางกลบั 

 อาหารกลางวนัและอาหารคํ่าแบบอิสระ 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 โดยบริษทัจะคาํนึงถึงความสะดวกของเสน้ทางออนทวัร์เป็นสาํคญั 
โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 
                                 

เดนิทาง  14 – 19 ตุลาคม 2559 

อตัราค่าบริการ สาํหรับคณะ 30 ท่านข้ึนไป 

ผูใ้หญ่ 48,900 บาท 

เดก็อาย ุ7-11ปี / มีเตียง  46,900 บาท 

เดก็อาย ุ2-6 ปี / ไม่มีเตียง 44,900 บาท 

พกัเด่ียวจ่ายเพิ่ม (จากราคาผูใ้หญ่) 6,000 บาท 

ไม่ใชต้ัว๋เคร่ืองบิน ลด (ทั้งเดก็และผูใ้หญ่) -18,000 บาท 

เด็กทารก อายตุ ํ่ากวา่ 2 ปี (ณ. วนัเดินทาง) เช็คราคาตัว๋ก่อนทาํการจองค่ะ 

 

เดนิทาง  19 - 24 ตุลาคม 2559  (วนัปิยะมหาราช) 

อตัราค่าบริการ สาํหรับคณะ 30 ท่านข้ึนไป 



 

ผูใ้หญ่ 49,900 บาท 

เดก็อาย ุ7-11ปี / มีเตียง  47,900 บาท 

เดก็อาย ุ2-6 ปี / ไม่มีเตียง 45,900 บาท 

พกัเด่ียวจ่ายเพิ่ม (จากราคาผูใ้หญ่) 6,000 บาท 

ไม่ใชต้ัว๋เคร่ืองบิน ลด (ทั้งเดก็และผูใ้หญ่) -20,000 บาท 

เด็กทารก อายตุ ํ่ากวา่ 2 ปี (ณ. วนัเดินทาง) เช็คราคาตัว๋ก่อนทาํการจองค่ะ 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม 

o ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ตามเสน้ทางและสายการบินที่ระบุในโปรแกรม (ชั้นทศันาจร) 

o ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร์ 

o ค่าธรรมเนียมนํ้ ามนัที่สายการบินเรียกเก็บ (คาํนวณ ณ วนัที่ 1/6/2559) 

o ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทกุชนิด ตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

o โรงแรมที่พกัตามระบุไวใ้นรายการ หรือในระดบัเดียวกนั (พกัหอ้งละ 2 หรือ 3 ท่าน) 

o ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหวา่งการเดินทาง  ***ไม่คุม้ครองเด็กอายตุ ํ่ากวา่ 1 เดือน 

วงเงินทุนชีวิตท่านละ 2,000,000 บาท ดูแลค่ารักษาพยาบาลอุบติัเหตุ และอาหารเป็นพษิระหวา่งเดินทาง  

o การบริการของมัคคุเทศก์จากเมืองไทยตลอดการเดินทาง 1 ท่าน 

o นํ้ าด่ืมที่ญี่ปุ่ นท่านละ 1 ขวด / วนั (ทั้งหมด 4 วนั) 

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

o ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 

o ค่าทาํหนงัสือเดินทาง / ต่อหนา้เล่มหนงัสือเดินทาง 

o ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั และค่าอาหารที่สัง่มาในหอ้งพกั เป็นตน้ 

o ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมที่สัง่พเิศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัจดัให ้ในรายการทวัร์ 

o ค่านํ้ าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกวา่สายการบินกาํหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน) 

o ค่าทาํใบอนุญาตที่กลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 

o ค่าเปล่ียนแปลงตัว๋ กรณีไป-กลบัไม่พร้อมคณะ หรือเปล่ียนคนเดินทาง (สอบถามค่าใชจ่้ายกบัเจา้หนา้ที่) 

 กรุณาแจง้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนเดินทาง พร้อมหนา้พาสชดัเจนของคนเดินทางแทน 

o ค่าธรรมเนียมนํ้ ามนัที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิม่เติมในภายหลงั 

o ค่าธรรมเนียมทิปไกด+์คนขบัรถ โดยประมาณ 2,000 เยน (ประมาณ 600 บาทไทย) เพิม่เติมตามความพงึพอใจ 



 

o ค่าวซ่ีาเขา้ประเทศญี่ปุ่ น ประเภทท่องเที่ยวระยะสั้น (สาํหรับผูถื้อหนงัสือเดินทางต่างชาติ) 

 

เงื่อนไขการสํารองทีน่ั่ง / ชําระเงิน / การยกเลิก 

o กรุณาจองทวัร์ล่วงหนา้ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระมัดจําท่านละ 10,000 บาท 

o ส่วนที่เหลือชาํระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 20 วนั มิฉะนั้นถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

o กรณยีกเลกิการเดนิทาง 31-45 วันก่อนเดินทาง ยดึมัดจําท่านละ 5,000 บาท (นบัจากวนัที่ส่งอีเมลย์นืยนัแจง้ยกเลิก) 

o กรณยีกเลกิการเดนิทาง 21-30 วันก่อนเดินทาง ยดึมัดจําท่านละ 10,000 บาท (นบัจากวนัที่ส่งอีเมลย์นืยนัแจง้ยกเลิก) 

o กรณยีกเลกิการเดนิทาง 11-20 วันก่อนเดินทาง ยดึเงิน 50% ของราคาทัวร์ (นบัจากวนัที่ส่งอีเมลย์นืยนัแจง้ยกเลิก) 

o กรณยีกเลกิการเดนิทาง 10 วันก่อนเดินทาง ยึดเงนิ 100% ของราคาทัวร์ (นบัจากวนัที่ส่งอีเมลย์นืยนัแจง้ยกเลิก) 

o เน่ืองดว้ยไม่ตอ้งยืน่วซ่ีาเขา้ประเทศญี่ปุ่ น ทางบริษทัฯ จะไม่ทาํการเก็บเอกสารจริงใดๆ  

รบกวนส่งเอกสารเป็น สําเนาหน้าพาสปอร์ตที่ชัดเจน และมีอายุเหลอืการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน 

พร้อมระบุห้องนอน, อาหารที่ไม่สามารถทานได้, ที่น่ังที่ต้องการ, และเลขทีส่ะสมไมล์  

ควรแจง้พร้อมสาํรองที่นัง่ หรือ 15 วนัก่อนการเดินทาง เป็นอยา่งชา้ 

 

เงื่อนไขและข้อกําหนดอื่นๆ 

o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงราคาในกรณีที่มีผูร่้วมเดินทางไม่ถึงจาํนวนที่ระบ ุ
o กรณีท่านมีการเดินทางดว้ยตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศตอ้งรบกวนแจง้ใหก้บัเราทราบ ณ วนัที่สาํรองที่นัง่ หากไม่มีการแจง้

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

คืนค่าบริการได ้ 
o ค่าบริการที่ท่านชาํระกบัทางบริษทัฯ เป็นการชาํระแบบเหมาขาด และทางบริษทัฯไดช้าํระใหก้บับริษทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่ง

แบบเหมาขาดเช่นกนั ดงันั้นหากท่านมีเหตุอนัใดท่ีทาํใหท้่านไม่ไดท้อ่งเท่ียวพร้อมคณะตามรายการท่ีระบุไว ้ท่านจะขอคืน
ค่าบริการไม่ได ้ 

o ทางรัฐบาลญี่ปุ่ นไดป้ระกาศยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญี่ปุ่ นใหก้บัคนไทยที่มีวตัถุประสงคเ์พือ่การพาํนกัระยะสั้นในประเทศ
ญี่ปุ่ นนั้น ทางรัฐบาลญี่ปุ่ นไดป้ระกาศเร่ิมบงัคบัใชใ้นวนัที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ.2556 และสามารถพาํนกัในประเทศญี่ปุ่ นได ้ 
15 วนั (หากผูย้ืน่ประสงคจ์ะพาํนกัในประเทศญี่ปุ่ นเกิน 15 วนั หรือไปทาํงาน หรือมีวตัถุประสงคอ่ื์นๆ จะตอ้งยืน่ขอวซ่ีา
ตามปกติ) 

o หากท่านถูกเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซ่ึงอยู่
นอกเหนืออาํนาจและความรับผดิชอบของบริษทัฯทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด  

o หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ไม่วา่ประเทศใดจนทาํใหท้่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได ้คณะทวัร์ท่านอ่ืนๆ รวมถึง
ไกดจ์ะไม่สามารถรอทา่น ณ สนามบนิได ้จาํเป็นตอ้งออกเดินทางตามโปรแกรมท่ีวางไว ้แต่ทางตวัแทนบริษทัฯ จะทาํหนา้ที่
ประสานงานและเจา้หนา้ที่จะทาํการติดต่อช่วยเหลือท่านเป็นระยะ 

o บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ คน
ต่างดา้วที่พาํนกัอยูใ่นประเทศไทย แต่จะทาํหนา้ที่ช่วยเหลือเจรจา แต่อาํนาจสิทธ์ิขาดเป็นของทางกองตรวจคนเขา้เมือง  



 

o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่รับผดิชอบต่อค่าใชจ่้ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวสิัย เช่น การยกเลิกหรือล่าชา้ของสายการบิน, 
อุบติัเหตุ, ภยัธรรมชาติ, การนดัหยดุงาน, การจลาจล หรือส่ิงของสูญหายตามสถานท่ีต่าง ๆ ท่ีเกิดเหนืออาํนาจควบคุมของ
บริษทัฯ  

o บริษทัฯ จะทาํหนา้ที่เป็นตวัแทนในการเรียกร้องค่าชดใชจ้ากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษทัขนส่งเม่ือเกิดการสูญหายของ 
สมัภาระระหวา่งการเดินทาง แต่จะไม่รับผดิชอบต่อการสูญหายดงักล่าว  

o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงรายการทวัร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะยดึถือ
และคาํนึงถึงความปลอดภยั รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกคา้ส่วนมากเป็นสาํคญั 

o เม่ือท่านตกลงชาํระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ แลว้ 
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