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นกิโก ้ ศาลเจา้โทโชก ุ ชมซากรุะ ณ สวนฮะนะมยิะมะ  
รมิแมน่าํชโิรอชิ ิชมสวนปราสาทฟนุะโอกะ 

เทยีวหมูบ่า้นญปีุ่ นโบราณโออูจจิูค ุทะเลสาบโกชคินิุมะ  
ชมปราสาทสรึุกะ ชอ้ปปิง Sano Outlet  ตลาดอะเมโยโกะ 

วดัอาซากสุะ ชอ้ปปิงฮาราจุก ุชอ้ปปิงชนิจุกุ  
 

รายการทวัร ์
วนัท ี12 เม.ย.     กรงุเทพฯ   สนามบนิสวุรรณภมู ิ      (-/-/-) 

19.00 น. พรอ้มกันท ีสนามบนินานาชาตสิุวรรณภูม ิ ประตู 8 เคาน์เตอร ์R สายการบนิเจแปน แอรไ์ลน์
(Japan Airline) เจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกในการเช็คอนิ 

21.55 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงโตเกยีว ประเทศญปีุ่ น โดยเทยีวบนิท ีJL034  

วนัท ี13 เม.ย.     สนามบนิฮาเนดะ - นกิโก ้- ศาลเจา้โทโชกุ - เมอืงฟคุชุมิา่ - สวนฮะนะมยิะมะ     
                                  (-/L/D)  

06.10 น. เดนิทางถงึ สนามบนิฮาเนดะ ประเทศญปีุ่ น นําท่านผ่านขันตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 
เรียบรอ้ยแลว้ (เวลาทญีปีุ่ น เร็วกว่าเมอืงไทย 2 ชวัโมง กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพือความ
สะดวกในการนัดหมายเวลา) ***สาํคญัมาก!! ประเทศญปีุ่ นไมอ่นุญาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก 
เนอืสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั 

07.30 น. นําทา่นเดนิทางสู ่ศาลเจา้โทโชก ุ(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 นาท)ี ไดรั้บการรับรองเป็น มรดก
โลก จากองกรณ์ยเูนสโก ้เป็นศาลเจา้ประจําตระกลูโทกงุาวะทโีด่งดังในอดตีและยังเป็นสสุานของ 
โทกุงาวะ อเิอยะสุ โชกุนผูพ้ลกิชะตาชวีติของชาวญปีุ่ น พรอ้มสักการะเทพเจา้คุม้ครองและ
ปกป้องลูกหลานของตระกลูและบรรดาผูเ้ลอืมใส ชมเจดยี ์5 ชนั สถานทรีวบรวมพระธรรมคําสอน 
บทสวดมนต ์และสงิของมคี่า แลว้ชมงานแกะสลัก อันเป็นโบราณวัตถุลําค่าทมีมีากกว่า 5,000 ชนิ 
แลว้ตนืตากับซุม้ ประตโูยเมมง อันเป็นสถาปัตยกรรมทมีคีวามสําคัญในแง่ประวัตศิาสตรศ์ลิป์ของญปีุ่ น
และยังเป็นศลิปะชนิเอกและมชีอืเสยีงของประทศญีปุ่ น นอกจากนียังมีประตมิากรรมทเีต็มเปียมไป
ดว้ยอารมณ์และจนิตนาการอย่างมากมาย เชน่ มังกร 100 หัว, แมวนอนหลับ, มังกร หัวเราะ เป็นตัน 
ใหท้า่นไดเ้ลอืกมมุประทับใจบันทกึภาพความงามตามอัธยาศัย 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 หลังจากนันนําทา่นเดนิทางสูเ่มอืง ฟุคชุมิะ(Fukushima) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.30 ชม.) ซงึ

เป็นจังหวัดทมีพีืนทขีนาดใหญเ่ป็นอันดับ 3 ของประเทศญปีุ่ น ครอบคลุมพืนทชีายฝังมหาสมุทรแป
ซฟิิคแผ่ลกึกวา้งเขา้ไปยังเขตทีราบสูงของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ ทําใหฟุ้คุชมิะมี
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แหล่งท่องเทยีวธรรมชาตทิมีชีอืเสยีงหลากหลายรวมทังแหล่งเทยีวทางประวัตศิาสตร ์ภูเขาและบ่อ
นําพุรอ้น 

เทยีง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
นําท่านเขา้ชม ตน้ซากุระ ณ  สวนฮะนะมยิะมะ (Hanamiyama Park) ซงึเป็นทเีลอืงลอืไปทัว
เนืองจากชาวบา้นทอีาศยับนเนนิเขาแหง่นีพรอ้มใจกันปลกูไมด้อกไมป้ระดับมากกว่า 30 ชนดิ ดอกไม ้
นานาพันธุเ์บ่งบานพรอ้มกันในฤดูใบไมผ้ล ิโดยเฉพาะซากุระพนัธุ ์Somei Yoshino บานสะพรัง
สลับกับสสีนัของ ดอกพชี บ๊วย แมกโนเลยี คามเีลยี ฟอรซ์เิทยี และดอกนะโนะฮะนะ ทําใหทั้วทังเนนิ
เขาถูกแตง่แตม้ไปดว้ยสสีนัสวยงดงามจนไดรั้บฉายาวา่ หุบเขาแหง่ดอกไมเ้มอืง Fukushima กันเลย
ทเีดยีว 
***หมายเหต*ุ** ดอกไมช้นดิตา่งๆมกีารบานและรว่ง ไมต่รงกนัในทกุปี หากเกดิเหตุ
สดุวสิยั เชน่ ดอกไมย้งัไมบ่าน หรอื รว่งโรยตามสภาพอากาศกอ่นเวลา และทําใหด้อกไมไ้ม่
สวยงามดงัภาพ ทางบรษิทัฯ ขออนุญาตดําเนนิรายการทวัรต์ามรายละเอยีดเบอืงตน้  เพอืให้
รายการทวัรส์ามารถดําเนนิตอ่ไปได ้โดยไมม่เีงอืนไขใดๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ไดเ้วลาสมควรนําทา่นเดนิทางกลบัสูท่พีกั 
คํา   รบัประทานอาหารคํา ณ โรงแรมทพีกั  
พกัท ี โรงแรม Itoen Hotel lizakakanouya หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั  
 
วนัท ี14 เม.ย.     รมิแมน่ําชโิรอชิ ิ- สวนซากปราสาทฟุนะโอกะ - ทะเลสาบโกชคินิุมะ -  
 ปราสาทสรึกุะ                         (B/L/D)  
เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากนันนําท่านเดนิทางสู่ ฮโิตเมะเซ็มบงซากุระ (Hitomesenbon zakura) (ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 1 ชม.) แปลว่า ซากุระ 1,000 ตน้ ทีเห็นไดใ้นคราวเดียว รมิแม่นําชโิรอชิ ิ(Shiroishi 
River) มีตน้ซากุระกว่า 1,200 ตน้ ทีทอดตัวเป็นแนวยาวราว 8 กโิลเมตร ในวันทีทอ้งฟ้าโปร่ง จะ
สามารถมองเห็นเทอืกเขาซะโอ (Mt. Zao) เป็นฉากหลัง ซงึทวิทัศนอ์ันงดงามนีเป็นหนงึในสญัลักษณ์
ของภมูภิาคโทโฮค ุ(Tohoku) โดย 1 ใน 3 ของจํานวนซากรุะทังหมดของทนีีมอีายมุากกว่า 90 ปี  
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เทยีง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
นําท่านเขา้ชม ชมซากุระท ีFunaoka Castle Ruins Park Sendai (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 
20 นาท)ี จุดชมววิซากุระทมีีไฮไลท์รถรางไต่เขาทะลุอุโมงคซ์ากุระอันโด่งดัง ว่ากันว่าเป็นจุดชม
ซากุระทีสวยทสีุดแห่งนึงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญีปุ่ น บนยอดเขามีรูปปันพระโพธสิัตว์
กวนอมิ ความสงู 24 เมตร และสามารถชมววิได ้360 องศา มองเห็นทัวเมอืงชบิาตะและยอดเขา Zao 
ชว่งเทศกาล Shibata Sakura Festival จะมนัีกท่องเทยีวมาเยยีมชมจุดชมววิซากรุะนีกวา่ 2 แสนคน
เลยทเีดยีว 
***หมายเหต*ุ** ดอกไมช้นดิตา่งๆมกีารบานและรว่ง ไมต่รงกนัในทกุปี หากเกดิเหตุ
สดุวสิยั เชน่ ดอกไมย้งัไมบ่าน หรอื รว่งโรยตามสภาพอากาศกอ่นเวลา และทําใหด้อกไมไ้ม่
สวยงามดงัภาพ ทางบรษิทัฯ ขออนุญาตดําเนนิรายการทวัรต์ามรายละเอยีดเบอืงตน้  เพอืให้
รายการทวัรส์ามารถดําเนนิตอ่ไปได ้โดยไมม่เีงอืนไขใดๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนันนําท่านเดนิทางสู ่ทะเลสาบโกชคินิุมะ (Urabandai Goshiki-numa Ponds) หรอื (บงึ
นํา 5 ส)ี (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชม.) สถานทีทีสรา้งแรงบันดาลใจจากการไดเ้ห็นววิทน่ีา
มหัศจรรย ์ Goshikinuma นันมีบงึหลักๆ รวมตัวกันอยู่ถงึ 9 บงึ ซงึเป็นหนึงในจุดชมววิทใีหญ่ทสีุด
ของอรูะบันได (Urabandai) โดยแตล่ะบงึก็จะมสีขีองนําเฉพาะตัวเอง มตีงัแตส่นํีาตาลเขม้ ไปจนถงึสี
ฟ้าเขม้  ซงึสขีองนําทเีห็นจะเปลยีนไปตามสภาพอากาศ ช่วงเวลา และปัจจัยอนืๆ  ตลอดความยาว
กวา่ 3.6 กโิลเมตร ถอืเป็นเสน้ทางเทยีวชมธรรมชาตยิอดนยิมแหง่หนงึในแถบนทีเีดยีว  หากตอ้งการ
เดนิชมใหทั้วทกุบงึจะใชเ้วลาประมาณ 70 นาท ี คุณสามารถเพลดิเพลนิกับทัศนียภาพไดท้กุฤดูกาล  
สัมผัสความสดชนืของหญา้สเีขียวสดในฤดูใบไมผ้ล ิ และตนืตากับสสีันใบไมเ้ปลียนสทีีโดดเด่น
ในชว่งฤดใูบไมร้่วง 
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หลังจากนันนําท่านเดนิทางสูเ่มอืง อาอสิ ุ(Aizu) พรอ้มเขา้ชม ปราสาทสรึกุะ(Tsuruga Castle) 
(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชม.) ถกูสรา้งขนึในปี 1384 มกีารเปลยีนผูป้กครองมาหลายครังในชว่งที
ยังเป็นภมูภิาคอาอซิ ุและถูกทําลายลงหลังจากเกดิสงครามโบชนิ (Boshin war) ปี 1868 ซงึเกดิการ
จลาจลต่อตา้นรัฐบาลสมัยเมจ ิทําใหส้นิสดุยุคศักดนิายดึอํานาจท่านโทคุกาว่าโชกนุ ต่อมาปราสาท
ไดถู้กฟืนฟขูนึมาใหม่ดว้ยคอนกรีตในปี 1960 เสร็จสมบูรณ์ในปี 2011 หลังคาเดมิซงึเป็นสเีทากลับ
กลายเป็นสแีดง เป็นเอกลักษณ์ไมซํ่ากับปราสาทแหง่อนืในญปีุ่ น  
***หมายเหต*ุ** ดอกไมช้นดิตา่งๆมกีารบานและรว่ง ไมต่รงกนัในทกุปี หากเกดิเหตุ
สดุวสิยั เชน่ ดอกไมย้งัไมบ่าน หรอื รว่งโรยตามสภาพอากาศกอ่นเวลา และทําใหด้อกไมไ้ม่
สวยงามดงัภาพ ทางบรษิทัฯ ขออนุญาตดําเนนิรายการทวัรต์ามรายละเอยีดเบอืงตน้  เพอืให้
รายการทวัรส์ามารถดําเนนิตอ่ไปได ้โดยไมม่เีงอืนไขใดๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ไดเ้วลาสมควรนําทา่นเดนิทางกลบัสูท่พีกั 

คํา   รบัประทานอาหารคํา ณ โรงแรมทพีกั  
พกัท ี  โรงแรม Higashiyama Park Hotel Shinfugetsu หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั   
วนัท ี15 เม.ย.     หมูบ่า้นโออจูจิคูุ - Sano Outlet - โตเกยีว - ตลาดอะเมโยโกะ           

             (B/L/-)  
เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 นําท่านเดนิทางไปชม หมู่บา้นญปีุ่ นโบราณโออูจจิูคุ(Ouchijuku) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 40 

นาท)ี หมูบ่า้นนีในสมัยสมัยเอโดะเป็นเสมอืนแหลง่ทพีักตังขนาบขา้งถนนหลักทมีชีอืวา่ถนนชโิมสเึคะ 
(Shimotsuke) ถนนเสน้นีเคยเป็นเสน้ทางหลักในการคมนาคมและการคา้ ลักษณะของตัวบา้นเป็น
บา้นชาวนาญปีุ่ นโบราณทมีุงหลังคาทรงหญา้คาหนาๆเรียงรายกันสองฝังกนิระยะทางประมาณ 500 
เมตร โดยรวมมบีา้นโบราณประมาณ 40 – 50 หลัง และเมอื พ.ศ.2524 หมู่บา้นโออุจจิูคไุดรั้บการขนึ
ทะเบยีนเป็นเขตอนุรักษ์สงิปลกูสรา้งอันทรงคณุคา่ของชาต ิซงึในปัจจุบันหมูบ่า้นโบราณหลายหลังใน
โอะอุชจิูคุไดรั้บการบูรณะใหม่จนกลายเป็นรา้นขายของทรีะลกึ รา้นคา้ขายสนิคา้พนืเมอืง รา้นอาหาร
และทพีักแบบญปีุ่ นเพอืดงึดดูนักทอ่งเทยีวไดจํ้านวนมาก จุดเด่นของหมูบ่า้นนี ไดแ้ก ่ทางน ้าํไหลสอง
ฝังถนนทคีนัระหว่างบา้นและถนนใสมากจนมองเห็นกน้บอ่ไดเ้ลย 
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หลังจากนันนําท่านเดนิทางสูเ่มือง Tochigi (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชม.)  และพาทุกท่าน
สนุกสนานกับการช็อปปิงกันท ีSano Outlet ซงึเป็นเอาทเ์ล็ตขนาดใหญ่ ภายในประกอบไปดว้ย
รา้นคา้ยอดนิยม เช่น Coach Puma Lacoste Gucci Adidas Citizen NewBalance Lalph 
Lauren Swarovski Diesel Reebok Timberland  

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
เทยีง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

หลังจากนันนําทา่นเขา้สู ่มหานครโตเกยีว 
นําท่านชอ้ปปิง ตลาดอะเมโยโกะ(Ameyoko Market) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชม.) 
ตังอยู่ระหว่างสถานีอุเอโนะ (Ueno Station) และสถานีโอคาชมิาช ิ(Okachimachi Station) นับเป็น
อกีหนึงตลาดฮอตฮติของเมอืงโตเกยีวเลยทเีดยีวค่ะ ดูไดจ้ากบรรยากาศการคา้ขายภายในตลาดที
คกึคักคนเยอะอยู่ตลอดเวลา ซงึทนีีจะเป็นตลาดกลางวันทรีา้นสว่นใหญ่จะเรมิเปิดทําการตังแตเ่วลา 
10 โมงเชา้ไปจนถงึชว่งเย็นๆ และมักจะปิดทุกวันพุธ สงิทน่ีาจะเป็นจุดเด่นของทตีลาดแห่งนีก็นาจะ
เป็นสนิคา้ทหีลากหลายมากๆมทีังของสดไปจนถงึขา้วของเครอืงใชต้า่งๆอยา่ง เครอืงสําอาง กระเป๋า 
รองเทา้ เสอืผา้ทังของญปีุ่ น ของนําเขา้จากต่างประเทศ อาหารทะเล ผลไม ้ผักสด รา้นขนมของกนิ
เล่น ทาโกะยากยิักษ์ โมจ ิขนมเคก้ ช็อคโกแลต ไอศครมี ชานมไขมุ่ก และรา้นอาหารญปีุ่ น อย่างรา
เม็ง ซชู ิขา้วหนา้ปลาไหล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คํา   อสิระรบัประทานอาหารคาํ ตามอธัยาศยั  
ไดเ้วลาสมควรนําทา่นเดนิทางกลบัสูท่พีกั 

พกัท ี  เขา้พกัท ีโรงแรม  Hotel Monterey Hanzomon หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 
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วนัท ี16 เม.ย.     วดัอาซากสุะ - ฮาราจกูุ Harajuku - ชนิจกุ ุ-สนามบนิฮาเนดะ            
        (B/L/-)  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
นําทา่นเดนิทางสู ่วดัอาซากสุะ (Asakusa) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี  นําทา่นมสัการเจา้
แมก่วนอมิทองคํา ทวีดัทไีดช้อืวา่เป็นวัดทมีคีวามศักดสิทิธ ิและไดร้ับความเคารพนับถอืมากทสีดุแหง่
หนงึในกรุงโตเกยีว ภายในประดษิฐานองคเ์จา้แมก่วนอมิทองคาํทศัีกดสิทิธ ิขนาด 5.5 เซนตเิมตร 
ซงึมักจะมผีูค้นมากราบไหว ้
ขอพรเพอืความเป็นสริมิงคลตลอดทังปี ประกอบกับภายในวัดยังเป็นทตีังของโคมไฟยักษ์ทมีขีนาด
ใหญท่สีดุในโลกดว้ยความสงู 4.5 เมตร ซงึแขวนหอ้ยอยู ่ณ ประตทูางเขา้ทอียูด่า้นหนา้สดุของวัด ที
มชีอืว่า “ประตูฟ้าคํารณ” และถนนจากประตูเขา้สูต่ัววหิารทปีระดษิฐานเจา้แม่กวนอมิทองคํา มชีอืวา่ 
ถนนนากามเิซะ ซงึเป็นทตัีงของรา้นคา้ขายของทรีะลกึพนืเมอืงตา่งๆ มากมาย อาท ิขนมนานาชนดิ 
ของเลน่ รองเทา้ พวงกญุแจทรีะลกึ ฯลฯ ใหท้กุทา่นไดเ้ลอืกซอืเป็นของฝากของทรีะลกึ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จากนันนําท่านสู ่ฮาราจูกุ Harajuku (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี ย่านชอ้ปปิงชอืดังของ
เหล่าวัยรุ่นญีปุ่ น ทนีีถอืเป็นความแปลกตาของเราอยู่ไม่นอ้ย แต่คนญีปุ่ นคงเห็นจนชนิตา กับการที
วัยรุ่นพากันแต่งตัวคอสเพลย์ มาอวดโฉมกันแลว้แต่ความชอบ ส่วนของชอ้ปก็จะเป็นของ
กระจุกกระจิก และของแนวหลุดโลก ใครจะหาซือของฝากจากโตเกียวไอเดียเก๋ๆ หรือจะเป็น
เครอืงสําอางญปีุ่ นสําหรับแตง่หนา้คอสเพลย ์สามารถหาซอืไดท้ยีา่นน ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เทยีง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
 นําท่านชอ้ปปิงย่านดัง เดนิชอ้ปปิงยังย่าน ชนิจุกุ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 20 นาท)ี ใหท้่านได ้

เพลดิเพลนิกับการจับจ่ายซอืสนิคา้นานาชนิด ไดจ้ากทนีี ไม่ว่าจะเป็น รา้นซานรโิอะ รา้นขายเครอืง
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อเิลคทรอนกิส ์กลอ้งถ่ายรูปดจิติอล นาฬกิา เครอืงสําอาง ต่างๆ กันทรีา้น MATSUMOTO แหล่งรวม
เหล่าบรรดาเครืองสําอางมากมาย อาท ิมาร์คเตา้หู,้ โฟมลา้งหนา้ WHIP FOAM ทรีาคาถูกกว่าบา้น
เรา 3 เทา่, ครมีกันแดดชเิซโด ้แอนเนสซา่ทคีนไทยรูจ้ักเป็นอยา่งด ี และสนิคา้อนื ๆ  หรอืใหท้า่นได ้
สนุกกับการเลอืกซอืสนิคา้ แบรนดด์ังอาท ิLOUIS VULTTON, UNIQLO, กระเป๋าสุดฮติ BAO BAO 
ISSEY MIYAKE, เสอื COMME DES GARCONS, H&M หรือเลอืกซอืรองเทา้หลากหลายแบรนดด์ัง 
อาท ิNIKE, CONVERSE, NEW BALANCE, REEBOK ฯลฯ ไดท้รีา้น ABC MART 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คํา  อสิระรบัประทานอาหารคํา ตามอธัยาศยั  
19.00 น. นําทา่นออกเดนิทางสูส่นามบนิ ฮาเนดะ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 40 นาท)ี 
20.00 น.   นําทา่นเช็คอนิ เพอืเตรยีมตัวเดนิทางกลับ 

วนัท ี17 เม.ย.     สนารมบนิฮาเนดะ - สนามบนิสวุรรณภมู ิ              (B/-/-)  
00.35 น.   ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิเจแปน แอรไ์ลน(์Japan Airline) เทยีวบนิท ีJL033 
05.00 น.     เดนิทางถงึ สวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 
 

+++*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+++ 
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อตัราคา่บรกิาร 

**เด็ก อายไุมถ่งึ 2 ปี (Infant) ราคา 12,000.-** 
 
 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ทงันเีพอืประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

 

บรษิทัขอสงวนสทิธ ิ:  รายการทวัรส์ามารถเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนอืงจากสภาวะอากาศ, 
การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ การบรกิารของรถบสันําเทยีวญปีุ่ น ตาม
กฎหมายของประเทศญปีุ่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ชวัโมง มอิาจเพมิเวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบั
จะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทงันขีนึอยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางนนัๆ เป็นหลกั จงึขอ
สงวนสทิธใินการปรบัเปลยีนเวลาทอ่งเทยีวตามสถานทใีนโปรแกรมการเดนิทาง 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 
 ค่าตัวเครอืงบนิไป-กลับตามรายการทรีะบุ (เนอืงจากกรุ๊ปน ีทางบรษิทัไดทํ้าการจองทนีงัเป็นตวัเดยีว หลงัจาก

ทลีุกคา้ทําการจองพรอ้มสง่ชอืและโอนมดัจําแลว้ ทางบรษิทัจะดําเนนิการออกตวัใหท้า่น ซงึหลงัจากทอีอก
ตวัแลว้ไมส่ามารถเปลยีนชอืคนเดนิทาง หากขอยกเลกิการเดนิทาง ทางเราขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิมดั
จําในทกุกรณี) รวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และค่าภาษีนํามัน  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
 โรงแรมทพีักตามทรีะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามรายการทรีะบ ุ   
 คา่อาหาร ตามรายการทรีะบ ุ  
 คา่เบยีประกันอบัุตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทยีว วงประกันทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงอืนไขตามกรรมธรรม)์ 
 มัคคเุทศกท์อ้งถนิ และหัวหนา้ทัวรอํ์านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง (มหัีวหนา้ทัวรเ์มอืมผีูร้่วมทาง 30ท่าน) 

 

 
อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 

× คา่ใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครอืงดมื คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์น
หอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทมีไิดร้ะบใุนรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวซี่าเขา้ประเทศญปีุ่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายนืรอ้งขอวซี่าอกีครัง (เนืองจากทางญปีุ่ นไดป้ระกาศ
ยกเวน้การยนืวซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ นใหกั้บคนไทยสําหรับผูท้ปีระสงคพํ์านักระยะสนัในประเทศญปีุ่ นไมเ่กนิ 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญีปุ่ นประกาศใหย้นืวซี่าตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพมิ 2,000 บาท สําหรับการยนื
รอ้งขอวซีา่ หรอืมากกวา่ 2,000 บาท ตามทสีถานทตูกําหนด และมคีา่บรกิารวซีา่ตา่งหาก 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีทกีระเป๋าสัมภาระทมีีนําหนักเกนิกว่าทีสายการบนินันๆกําหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิขนาด
มาตรฐาน 

× คา่ภาษีนํามัน ทสีายการบนิเรยีกเก็บเพมิ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัวเครอืงบนิไปแลว้ 
× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ,  คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 
× ภาษีมลูคา่เพมิ 7 % และภาษีหัก ณ ทจี่าย 3 % 

 

เดนิทางขนึตํา 26 ท่าน หากตํากว่ากําหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดีทีจะชําระ
คา่บรกิารเพมิเพอืใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีจีะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิท

วนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่พกัหอ้งละ 

2-3 ทา่น 

เด็กอาย ุ4 ปีขนึไป 
พกักบัผูใ้หญ ่1 

ทา่น 

เด็กอาย ุ2 -3 ปี  
พกักบัผูใ้หญ ่2 

ทา่น  
(ไมม่เีตยีงเสรมิ) 

พกัเดยีวจา่ยเพมิ 

12-17 APR’23 65,900.- 65,900.- 55,900.- 12,000.- 
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ขอสงวนสทิธใินการงดออกเดนิทางและเลอืนการเดนิทางไปในวันอืนต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่านทราบ
ลว่งหนา้  
 
เงอืนไขการจอง และ การชําระเงนิ  : 

 มดัจําทา่นละ 30,000 บาท ภายหลังจากททีา่นสง่เอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลกูคา้ทําการจองกอ่นวันเดนิทาง
ภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจํานวน  

 สว่นทเีหลอื ชําระกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั 

 หากไมช่าํระมัดจําตามทกํีาหนด ขออนุญาตตัดทนัีงใหลู้กคา้ทา่นอนืทรีออยู ่

 หากชาํระไม่ครบตามจํานวน บรษัิทฯถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไม่มเีงือนไขและขอสงวน
สทิธคิา่มัดจําการจอง 

 เมอืทา่นชาํระเงนิไมว่า่จะทังหมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืว่าทา่นไดย้อมรับเงอืนไขและขอ้ตกลงตา่งๆทไีด ้
ระบไุวท้ังหมดนแีลว้ 

 หากชาํระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สาํเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุอืพนกังานขายมาทางแฟกซ ์

 สง่รายชอืสาํรองทนีงั ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์อืพรอ้มยนืยนั
ว่าตอ้งการเดนิทางทอ่งเทยีวทรปิใด, วนัทใีด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่สาํเนาหนงัสอื
เดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธไิม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายอนัเกดิจากความ
ผดิพลาดจากการสะกดชอื-นามสกลุ และอนืๆ เพอืใชใ้นการจองตวัเครอืงบนิทงัสนิ 

 

***เพอืใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการธุรกจินําเทยีวและมคัคเุทศก*์** 

บรษัิทฯ จงึกําหนดวันยกเลกิการจอง พรอ้มการหักเงนิ ดังนี  

 ยกเลกิกอ่นวันท ี11 มนีาคม 2566  คนืเงนิจํานวน 18,000 บาท  

 ยกเลกิระหวา่งวันท ี12 ม.ีค. -  27 ม.ีค. 2565  คนืเงนิจํานวน 32,000 บาท 

โดยสว่นทเีหลอืหักเป็นคา่  

- คา่มัดจําบัตรโดยสารเครอืงบนิ 

- คา่มัดจําโรงแรมทพีัก 

- คา่บรกิารและการดําเนนิงานของบรษัิทฯ ซงึเป็นคา่ใชจ้่ายทจํีาเป็น 

- คา่วซีา่และคา่บรกิารยนืวซีา่ (ถา้ม)ี  

 ยกเลกิตงัแตว่นัท ี28 ม.ีค. 2565จนถงึวนัเดนิทางไมค่นืคา่ทวัรท์กุกรณี  

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดือนขนึไป และเหลอืหนา้กระดาษ
อยา่งตํา 2 หนา้หากไมมั่นใจโปรดสอบถาม 
 

เงอืนไขยกเลกิการจอง : 

เนืองจากเป็นราคาตัวเครอืงบนิโปรโมชนั เมอืจองทัวรช์ําระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลอืน ขอคนืเงนิ ไดท้กุ
กรณี และกรณีทกีองตรวจคนเขา้เมอืงทังกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทรีะบุไว ้
ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณใีดๆ ทังสนิ รวมถงึ เมอืทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ 
ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนงึ หรือไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าทา่นสละสทิธ ิไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและ
เงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทังสนิ 

 
จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญปีุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ปีระสงคจ์ะพํานกัระยะสนัในประเทศญปีุ่ นไม่เกนิ 15 
วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พอืการทอ่งเทยีว เยยีมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยนืเอกสารในขนัตอนการตรวจเขา้
เมอืง เพอืยนืยนัการมคีุณสมบตักิารเขา้ประเทศญปีุ่ น* ดงัตอ่ไปน ี

1. ตัวเครอืงบนิขาออกจากประเทศญปีุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
2. สงิทยีนืยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายทอีาจเกดิขนึในระหว่างทพํีานักในประเทศญีปุ่ นได ้(เช่น เงนิสด 

บัตรเครดติ เป็นตน้) 
3. ชอื ทอียู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทพํีานักในประเทศญปีุ่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 
4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งทพํีานักในประเทศญปีุ่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญปีุ่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญปีุ่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
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1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู ่ไมต่ํากวา่ 6 เดอืน  
2. กจิกรรมใดๆ ทจีะกระทําในประเทศญปีุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสงิทขีัดตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบัตกิารพํานักระยะสัน 
3. ในขันตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 
4. เป็นผูท้ไีมม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญปีุ่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และ

ไมเ่ขา้ข่ายคณุสมบัตทิจีะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
 

หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดทงัหมดกอ่นทําการจอง เพอืความถูกตอ้งและความเขา้ใจ
ตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธทิจีะเลอืนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขนึในกรณีทมีผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธกิารเก็บคา่นํามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพมิ หากสายการบนิมกีารปรับขนึกอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนเทยีวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเนืองจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุ

งาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนําสงิของผดิกฎหมาย ซงึอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิสงิของสูญหาย อันเนืองเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทยีวเอง  
6. เมอืท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรือค่าทัวรทั์งหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเงือนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ทังหมด  
7. รายการนีเป็นเพียงขอ้เสนอทีตอ้งไดร้ับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครังหนึง หลังจากไดส้ํารองโรงแรมทีพักใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซงึอาจจะปรับเปลยีนตามทรีะบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรอืงหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหกั้บกรุ๊ปทเีขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุร ี/ ปลอด

บหุรไีด ้โดยอาจจะขอเปลยีนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้พัีก ทังนีขนึอยูกั่บความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และ
ไมส่ามารถรับประกันได ้  

9. กรณผีูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการ
เดนิทาง มฉิะนันบรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหค้ําสญัญาใด ๆ ทังสนิแทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อํีานาจของผูจ้ัดกํากับเทา่นัน 

11. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทผีู ้
เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของ
ทุกประเทศในรายการท่องเทยีว อันเนืองมาจากการกระทําทสี่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง 
เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอนื ๆ  

12. กรณตีอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใิน
การจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดยีว โดยไมค่า่ใชจ้่ายเพมิ  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญีปุ่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลา
ในการท่องเทยีวและ ชอ้ปปิงแต่ละสถานทนีอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา 
ซงึอาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครังทตีอ้งเร่งรบี เพอืใหไ้ดท้อ่งเทยีวตามโปรแกรม 

14. บรกิารนําดมืท่านวันละ 1ขวด  
15. การบรกิารของรถบัสนําเทยีวญปีุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญปีุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชวัโมง ในวันนันๆ มอิาจ

เพมิเวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทังนีขนึอยู่กับสภาพการจราจรในวัน
เดนิทางนันๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธใินการปรับเปลยีนเวลาทอ่งเทยีวตามสถานทใีนโปรแกรมการเดนิทาง 


