
 

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 
 

 
 

 
            

** ชมเส้นทางใบไมเ้ปลี�ยนสีอนัสวยงาม “เส้นทางอโิระฮะซากะ” 
** นั�ง “กระเช้าอะเคจไิดระ” เพื�อชมความงามของใบไมเ้ปลี�ยนสี  
** สมัผสับรรยากาศ “เมืองคาวาโกเอะ” ที�ยงัคงความเก่าแก่สมยัเอโดะ จนไดฉ้ายาวา่ “ลติเติ�ลเอโดะ” 
** ตระการตากบัเทศกาล “MEPLE CORRIDOR” อุโมงคเ์มเปิ, ลแดง ณ คาวากจิุโกะ 
** ชมความงามของ เทศกาลประดบัไฟฤดูหนาว ณ TOKYO GERMAN VILLAGE 
** ใหท่้านไดผ้อ่นคลาย แช่นํ�าแร่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยกัษ์ อิ�มไม่อั,น 
** บริการท่านดว้ยนํ�าดื@มที@ญี@ปุ่นท่านละ /ขวด/วนั 

 

 

กาํหนดการเดนิทาง C-E / E-CC พฤศจกิายน HIEH 
(หากท่านมจีองตั�วภายในประเทศ รบกวน ขอเที�ยวบินกบัเจ้าหน้าที� ก่อนจองตั�วด้วยค่ะ) 

 

วนัแรก  ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ- สนามบินฮาเนดะ 
20.04 น. พร้อมกนัที�ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั,น 7 ส่วนผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ขาออก ประตู 2 เคาน์เตอร์ C 

โดย สายการบินไทย  เจา้หนา้ที� คอยใหก้ารตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกดา้นเอกสารก่อนขึ,นเครื�อง 
2;./< น. เหินฟ้าสู่ ประเทศญี�ปุ่น โดยสายการบินไทย เที�ยวบินที� TG 6MH 

(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชั�วโมง / เวลาทอ้งถิ�นจะเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชั�วโมง) 
 

วนัที@สอง เมืองคาวาโกเอะ+ย่านคาชิย่า โยโกโช - โตรกผาโทโน เฮทสึริ - หมู่บ้านโออจุ ิจูก ุ            
0D.<5 น. เดินทางถึงสนามบินฮาเนดะ ประเทศญี�ปุ่น หลงัจากผา่นขั,นตอนศุลกากรเรียบร้อยแลว้ 



 

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 นาํท่านสู่ “เมืองคาวาโกเอะ” เมืองแห่งประวติัศาสตร์ที�ยงัคงไวซึ้�งวฒันธรรมและกลิ�นอายในสมยัเอโดะ 
บรรยากาศของเมืองนี, ท่านจะไดพ้บเห็น บา้นโกดงัของพอ่คา้ในสมยัก่อนตั,งเรียงราย และโทคิ-โนะ-คาเนะ(หอ
ระฆงั) จะมีเสียงระฆงับอกเวลา คุณจะรู้สึกวา่ไดเ้ดินทางยอ้นกลบัไปในสมยัเอโดะโบราณ ในคาวาโกเอะ คุณ
จะไดส้มัผสัความเป็นญี�ปุ่นแบบดั,งเดิมแท้ๆ  และซึมซบัความรู้สึกในสมยัเอโดะ ซึ�งไม่สามารถพบเห็นไดที้�
โตเกียว และเดินสู่ “ย่านคาชิย่า โยโกโช” (Penny Candy Alley) เป็นตรอกที�มีชื�อเสียงในเมืองคาวาโกเอะ ซึ�งเป็น
ถนนปูดว้ยหินและฝังดว้ยแกว้หลากสี และดว้ยร้านขายลูกกวาดแบบญี�ปุ่นดั,งเดิมถึง VV ร้าน ร้านขายลูกกวาดใน
ตรอกนี,จะส่งต่อรสชาติที�คุน้เคยและชวนใหนึ้กถึงความหลงัของวนัที�ผา่นไป เมื�อใครกต็ามไดล้องยา่งกา้วเขา้ไป
ในร้านเหล่านี,  จะรู้สึกวา่ตวัเองกลบัไปเป็นเดก็อีกครั, ง สถานที�แห่งนี, เป็นที�ที�ทาํใหผู้ค้นทุกรุ่นตื�นเตน้ ทั,งเดก็ๆ ที�
ไม่คุน้เคยกบัลูกกวาดแบบดั,งเดิมและผูใ้หญ่ที�อยากรําลึกถึงความหลงั 

 � รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 จากนั,นนาํท่านชมความสวยงามของใบไมเ้ปลี�ยนสี ณ โตรกผา “โทโน เฮทสึริ” จุดชมวิวในเขตมินะมิไอสุ 
จงัหวดัฟุกชิุมะ เป็นหุบเขาที�อยูติ่ดกบัแม่นํ,าโอะกะวะ ไดรั้บการจดัใหเ้ป็นอนุสรทางธรรมชาติที�มีความสาํคญั 
ในภาษาพดูทอ้งถิ�นคาํวา่ เฮทสึริ หมายถึง “หนา้ผา” หินนี, ก่อตวัโดยการกดัเซาะเป็นระยะเวลามากกวา่ / ลา้นปี 
และกลายเป็นหอคอย จึงเป็นที�มาของชื�อโทโน เฮทสึริ (หอคอยหนา้ผา)  ที�ชั,นหินสีขาวจะมีตน้ไมง้อกออกมา 
ซึ�งถูกปกคลุมดว้ยใบไมเ้ปลี�ยนสีในฤดูใบไมร่้วง สีสนัที�ตดักนัระหวา่งหินและตน้ไมเ้ป็นภาพที�สวยงามอยา่งยิ�ง 
ท่านสามารเที�ยวชมทั,งสองฝั�งไดโ้ดยเดินขา้มสะแพนแขวนที�สร้างไวพ้าดผา่น (ความสวยงามของสีสันใบไม้...
ขึ $นอยู่กับสภาพอากาศ) นาํท่านสู่ “หมู่บ้านโออุจิ จูก”ุ หมู่บา้นโบราณที�อดีตเคยเป็นเมืองสาํคญัในยคุเอโดะถูก
สร้างเมื�อหลายร้อยปีก่อน เป็นบา้นชาวนาญี�ปุ่นโบราณที�มุงหลงัคาทรงหญา้คาหนาๆเรียงรายกนัสองฝั�งกิน
ระยะทางประมาณ 500 เมตร มีบา้นโบราณประมาณ 40 - 50 หลงั เมื�อ พ.ศ.2524 หมู่บา้นโออุจิจูคุไดรั้บการขึ,น
ทะเบียนเป็นเขตอนุรักษสิ์�งปลูกสร้างอนัทรงคุณค่าของชาติ ซึ�งในปัจจุบนัหมู่บา้นโบราณหลายหลงัในโอะอุชิ จู
คุไดรั้บการบูรณะใหม่ จนกลายเป็นร้านขายของที�ระลึก ร้านคา้ขายสินคา้พื,นเมือง ร้านอาหารและที�พกัแบบ
ญี�ปุ่นเพื�อดึงดูดนกัท่องเที�ยว ปัจจุบนัมีนกัท่องมาเยี�ยมชมหมู่บา้นนี,กวา่ 1.2 ลา้นคนต่อปี 

 � รับประทานอาหารคํ@า ณ ภัตตาคาร 
 � พกัที� NASU MID CITY HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

   
 



 

 

   

 

 

 

 

 

                                   

วนัที@สาม นั@งกระเช้าอะเคจไิดระ - เส้นทางอโิระฮะซากะ - ซาโนะ เอาท์เลต็ - โอชิโนะ ฮัคไค - ออนเซ็น+ขาปู

ยกัษ์ไม่อั�น 
 � รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั,นนาํท่าน “นั@งกระเช้าอะเคจิไดระ” ใหท่้านไดส้มัผสัทศันียภาพมุมสูงแบบพาโนราม่าของทะเลสาบ ซึ�ง
ตั,งอยูบ่นเชิงภูเขานนัไต เกิดจากทะเลสาบที�ก่อตวัจากการระเบิดของหิน
ละลายจากภูเขาไฟนนัไตในอดีต ซึ�งเป็นทะลสาบที�อยูสู่งที�สุดในญี�ปุ่น 
เหนือระดบันํ,าทะเล /,V\4 เมตร ทาํใหอ้ากาศที�นี�เยน็ตลอดปี อีกทั,งท่าน
จะไดรั้บชมความงามของนํ,าตกเคกอน ที�มีแหล่งตน้นํ,าของนํ,าตกไหลมา
จากทะเลสาบจูเซนจิ ความงามของนํ,าตกนี,  ถูกจดัอนัดบัวา่สวยที�สุด หนึ�ง
ในสามของนํ,าตกในประเทศญี�ปุ่น 
**ในกรณทีี@นั@งกระเช้าอะเคจิไดระไม่ได้ อาจนําทุกท่านสู่นํ�าตกเคกอนโดยลฟิต์ (ขึ�นอยู่กบัสภาพอากาศ) 
นาํทุกท่านชมทิวเขาทางตะวนัตกของเมืองเป็นส่วนหนึ�งของอุทยานแห่งชาตินิกโก ้เป็นที�ตั,งของนํ,าตก 
และทางชมทิวทศัน์ที�กล่าวกนัวา่สวยงามที�สุดแห่งหนึ�งในญี�ปุ่น ตลอดเสน้ทางสมัผสัความสวยงามของแมกไม้
นอ้ยใหญ่ที�พร้อมใจกนัเปลี�ยนสี สลบัสีสนัสวยงามสุดแสนโรแมนติกของ “เส้นทางอโิระฮะซากะ” เป็นทางโคง้
หกัศอกที�มีถึง 7] โคง้ ทาํใหท่้านสามารถชมทศันียภ์าพที�สวยงามของขนุเขาและแมกไมที้�มีความสวยงามของ
ใบไมเ้ปลี�ยนสี (ความสวยงามของสีสันใบไม้...ขึ $นอยู่กับสภาพอากาศ) 

 � รับประทานอาหารกลางวนัแบบอิสระ เพื�อใหท่้านไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 
จากนั,นนาํท่านเดินทางสู่ “ซาโนะ เอาท์เลต็” ศูนยร์วมแห่งสินคา้ชั,นนาํนานาชนิด อาทิ นาฬิกา, กลอ้ง, กระเป๋า, 
รองเทา้, เสื,อผา้ เป็นตน้ เพื�อใหท่้านไดช้อ้ปปิ, ง และเลือกซื,อของฝากอยา่งเตม็ที� นาํท่านเดินทางสู่ “โอชิโนะฮัค

ไค” บ่อนํ,าที�เกิดจากการละลายของหิมะบนภูเขาไฟฟูจิ ที�ใชเ้วลาอนัยาวนาน ในการไหลลงมาสู่พื,นดินและซึม
ไปยงับ่อนํ,าแต่ละบ่อ ดงันั,นนํ,าที�อยูใ่นบ่อจะเป็นนํ,าที�ใสสะอาดและสดชื�นมาก ในปี 1985 สถานที�แห่งนี,ยงัได้
ถูกเลือกใหเ้ป็น 1 ใน 100 อนัดบัแหล่งนํ,าจากธรรมชาติที�ดีที�สุดของญี�ปุ่นอีกดว้ย 
� พกัที� TOMINOKO HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 
� รับประทานอาหารคํ@า ณ ห้องอาหารของโรงแรม พเิศษ!!ทานขาปูยกัษ ์อนัขึ,นชื�อของ
ญี�ปุ่น แบบไม่อั,น 

 พิเศษ! ณ โรงแรมที�พกัแห่งนี,  ท่านจะไดส้มัผสักบัการอาบนํ,าแร่ หรือ เรียกอีกอยา่งวา่ออนน
เซ็น เพื�อผอ่นคลายความเมื�อยลา้ การอาบนํ,าแร่ จะทาํให ้เลือดลมดี, ผวิพรรณสดใส, สุขภาพ
ดี, ผอ่นคลายความเมื�อยลา้ และยงัช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายอีกดว้ย 



 

 

   

 

 

 

 

 

                                   

   
 

วนัที@สี@ ภูเขาไฟฟูจ ิ- เส้นทางเมเปิ� ล คาวากจูโิกะ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - มหานครโตเกยีว - โตเกยีว เบย์ 

อควาไลน์ - เทศกาลประดบัไฟฤดูหนาว Tokyo German Village 
 � รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 นาํท่านขึ,นสู่ “ภูเขาไฟฟูจิ” ที�ตั,งตระหง่านอยูเ่หนือเกาะญี�ปุ่นดว้ยความสูง ;,\\D เมตรจากระดบันํ,าทะเล นาํท่าน
ขึ,นชมความงามกนัแบบใกลชิ้ดยงับริเวณ “ชั,น <” ของภูเขาไฟฟูจิ (หรือชั,นสูงสุดที�ทางอุทยานฯอนุญาตใหขึ้,น
ไดใ้นวนันั,นๆ) เพื�อชมทศันียภาพโดยรอบของภูเขาไฟ จากนั,นนาํท่านสู่ “เส้นทางเมเปิ� ล คาวากจิูโกะ 

(Kawaguchiko Maple Corridor)” กล่าวกนัวา่เป็นอีกหนึ�งจุดชมวิว ที�ชาวญี�ปุ่นนิยมมาชม “ใบเมเปิ, ล” ที�ใหสี้
แดงสม้แต่งแตม้ความสวยงาม ปลายกิ�งกา้นของตน้โคง้รับเขา้หากนัมองเห็นไดเ้ป็นลกัษณะคลา้ยอุโมงค ์ให้
ภาพที�ประทบัใจกบัทุกท่านที�มาเยอืน ซึ�งอยูไ่ม่ไกลจากทะเลสาบคาวากจิูโกะ (ความสวยงามของสีสันใบไม้...
ขึ $นอยู่กับสภาพอากาศ) 

 � รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นาํทุกท่านเดินทางสู่ “ฮาโกเน่” เพื�อนาํท่าน “ล่องเรือโจรสลดั” (ล่องสั,น /4 นาที) ยงับริเวณ “ทะเลสาบอาชิ” 
เพื�อใหท่้านไดส้มัผสับรรยากาศธรรมชาติและชมความงามของทะเลสาบนํ,าจืดขนาดใหญ่ที�เกิดจากการระเบิด
ของภูเขาไฟเมื�อกวา่ ;,444 ปีที�แลว้ จากนั,นเดินทางสู่ “มหานครโตเกยีว” เพื�อท่านเดินทางลอดทางด่วนพิเศษซึ�ง
เป็นอุโมงคใ์ตท้ะเล หรือ ที�ญี�ปุ่นเรียกวา่ “โตเกยีว เบย์ อควาไลน์” ซึ�งความพิเศษของทางด่วนนี,อยูที่�การเป็นทาง
ด่วนที�ไดรั้บการรับรองใหเ้ป็นอุโมงคใ์ตท้ะเลผสมสะพานที�ยาวที�สุดในโลก ซึ�งจะแวะจุดพกัรถชมวิวตรง
บริเวณกลางทาง ซึ�งมีชื�อเรียกวา่ TOKYO BAY OASIS หรือ “อุมิโนะ โฮตารุ” (หิ�งหอ้ยแห่งทะเล) ใหท่้านได้
เพลิดเพลินกบัการถ่ายภาพความมหศัจรรยข์องสิ�งก่อสร้างที�มนุษยส์ร้างขึ,นในอ่าวโตเกียว ซึ�งนอกจากจะเป็นที�
พกัรถแลว้ที�นี�กย็งัมีร้านขายของที�ระลึก ภตัตาคาร รวมไปถึงร้านเกมส์ใหพ้กัผอ่นหยอ่นใจกนัอีกดว้ย จากนั,นให้
ทุกท่านเพลิดเพลินกบัหมู่บา้นเยอรมนัภายใตบ้รรยากาศของชนบทเยอรมนักบั “เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว” 
การประดบัประดาตกแต่งไฟดว้ยหลอดแอลอีดีกวา่ Vลา้นดวงในช่วงฤดูหนาวของที�นี�ยิ�งใหญ่ที�สุดในจงัหวดั
จิบะและถือเป็น “หนึ�งในสามการประดบัประดาไฟที�ยิ�งใหญ่ที�สุดในภูมิภาคตะวนัออก” อีกดว้ย 

� รับประทานอาหารคํ�าแบบอิสระ เพื�อใหท่้านไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 
 � พกัที� NARITA GATEWAY HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ k ดาว 



 

 

   

 

 

 

 

 

                                   

   
 

วนัที@ห้า วดัอาซากสุะ+ถ่ายภาพโตเกยีวสกายทรี - ย่านชินจูก ุ- ห้างไดเวอร์ซิตี� (หุ่นกนัดั�ม) - ออิอนพลาซ่า 
 � รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นาํทุกท่านนมสัการเจา้แม่กวนอิมทองคาํ ณ “วดัอาซากสุะ” วดัที�ไดชื้�อวา่เป็นวดัที�มีความศกัดิd สิทธิd  และไดรั้บ
ความเคารพนบัถือมากที�สุดแห่งหนึ�งในกรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองคเ์จา้แม่กวนอิมทองคาํที�ศกัดิd สิทธิd  
ขนาด 5.5 เซนติเมตร ซึ�งมกัจะมีผูค้นมากราบไหวข้อพรเพื�อความเป็นสิริมงคลตลอดทั,งปี ประกอบกบัภายใน
วดัยงัเป็นที�ตั,งของโคมไฟยกัษที์�มีขนาดใหญ่ที�สุดในโลกดว้ยความสูง 4.5 เมตร ซึ�งแขวนหอ้ยอยู ่ณ ประตู
ทางเขา้ที�อยูด่า้นหนา้สุดของวดั ที�มีชื�อวา่ “ประตูฟ้าคาํรณ” และถนนจากประตูเขา้สู่ตวัวหิารที�ประดิษฐานเจา้แม่
กวนอิมทองคาํ มีชื�อวา่ “ถนนนากามิเซะ” ซึ�งเป็นที�ตั,งของร้านคา้ขายของที�ระลึกพื,นเมืองต่างๆ มากมาย อาทิ 
ขนมนานาชนิด ของเล่น รองเทา้ พวงกญุแจที�ระลึก ฯลฯ ใหทุ้กท่านไดเ้ลือกซื,อเป็นของฝากของที�ระลึก และนาํ
ทุกท่านเดิน ถ่ายรูปคู่กบั แลนดม์าร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริมแม่นํ,าสุมิดะ “หอคอยโตเกยีวสกาย 

ทรี”(Tokyo Sky tree) หอส่งสญัญาณโทรคมนาคมที�สูงที�สุดในโลก ... เปิดใหบ้ริการเมื�อวนัที� VV พฤษภาคม 
V<<< โดยหอนี, มีความสูง D;7 เมตร สามารถทาํลายสถิติความสูงของหอกวางตุง้ ในมณฑลกวา่งโจว ซึ�งมีความ
สูง D44 เมตร และหอซีเอน็ ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มีความสูง <<; เมตร ... ทิวทศัน์ของ 
“หอคอยโตเกียวสกายทรี”ที�บรรจุเทคโนโลยแีนวหนา้สุดสามารถมองเห็นไดจ้ากละแวกวดัอาซะกซุ่าที�เตม็ไป
ดว้ยกลิ�นอายแบบเมืองเก่าของเอะโดะ นาํท่านสู่ “ย่านชินจูก”ุ ยา่นแห่งความเจริญอนัดบัหนึ�งของกรุงโตเกียว 
ท่านจะไดพ้บกบัหา้งสรรพสินคา้และร้านขายของเป็นพนัๆ ร้าน ซึ�งจะมีผูค้นนบัหมื�นเดินกนัขวกัไขว ่ถือเป็นจุด
นดัพบยอดนิยมอีกดว้ย เชิญท่านเลือกชมสินคา้มากมาย อาทิ เครื�องใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถ่ายรูป, นาฬิกา, เสื,อผา้, 
รองเทา้แฟชั�น และเครื�องสาํอาง เป็นตน้ อิสระใหท่้านไดเ้พลินเพลินกบัการ “เลือกชมและซื,อ” สินคา้ตาม
อธัยาศยั 
� รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
จากนั,นนาํท่านสู่ “โอไดบะ” แหล่งชอ้ปปิ, งชื�อดงัอีกแห่งของญี�ปุ่นซึ�งตั,งอยูริ่มอ่าวโตเกียว สถานที�ออกเดทของ
หนุ่มสาวญี�ปุ่นที�ไดรั้บการโหวตวา่ “โรแมนติคที�สุด” ของโตเกียว สามารถมองเห็น “สะพานเรนโบว”์ ที�พาด
ผา่นจากโอไดบะสู่เมืองโตเกียว โดยมี “หอคอยโตเกียว” สญัลกัษณ์ของเมืองตั,งตระหง่านอยู ่รวมทั,ง “เทพี
สนัติภาพ” เวอร์ชั�นญี�ปุ่นยนืถือคบเพลิงอยูริ่มอ่าวโตเกียว และนาํท่านเดินทางสู่หา้ง “DiverCity Tokyo Plaza” 
ซึ�งเป็นอีกหนึ�งสถานที�ถูกสร้างขึ,นมาเพื�อดึงดูดนกัท่องเที�ยวทั,งชาวญี�ปุ่น และชาวต่างชาติ ภายใตค้อนเซ็ปท ์



 

 

   

 

 

 

 

 

                                   

“Theatrical City Space” แหล่งชอ้ปปิ, งขนาดใหญ่ที�มีร้านคา้ต่างๆ มารวมตวักนัอยูถึ่ง /<7 ร้าน ท่านจะไดช้ม 
“หุ่นยนต ์GUNDAM โดยเป็นรุ่น RX-q Unicorn Gundam” ตวัโตเท่าขนาดจริง ยนืรอตอ้นรับท่านที�ดา้นหนา้
ของหา้ง ที�เป็นเสมือนสญัลกัษณ์ของสถานที�แห่งนี,  อีกทั,งยงัมี “GUNDAM Front Tokyo” Theme Park แห่งใหม่
ที�จะบอกผา่นความยิ�งใหญ่ของ GUNDAM ไปทั�วโลก (ไม่รวมค่าเขา้ชม) 
นาํท่านเดินทางสู่ “ออิอนพลาซ่า” ศูนยร์วมแห่งสินคา้นานาชนิด ไม่วา่จะเป็นขนมญี�ปุ่น ผลไม ้และอาหารนานา
ชนิดใน ซุปเปอร์มาร์เกต็ ใหท่้านเลือกซื,อสินคา้และของฝากไดต้ามอธัยาศยั  
สมควรแก่เวลา เดินทางสู่ “สนามบินฮาเนดะ” เพื�อเตรียมตวัเดินทางกลบั 
� รับประทานอาหารคํ�าแบบอิสระ เพื�อใหท่้านไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 

   
 

วนัที@หก สนามบินฮาเนดะ - กรุงเทพฯ 
44.V4 น.   เหินฟ้าสู่เมืองไทย โดยสายการบินไทย เที�ยวบินที� TG 6EC 
4<.V< น.   เดินทางถึงเมืองไทย พร้อมกบัความประทบัใจเตม็เปี� ยม 
 

หมายเหตุ :  รายการต่างๆ สามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื�องจากภยัธรรมชาติ, สภาวะอากาศ,  
การเมือง, สายการบิน เป็นตน้ อีกทั,งโรงแรมต่างๆที�ระบุในรายการนี,อาจมีการปรับยา่น และสถานที�ตั,ง ไดต้ามความเหมาะสม  

ทั,งนี, ยงัคงไวซึ้�งระดบัในมาตรฐานเดียวกนั โดยบริษทัจะคาํนึงถึงความสะดวกของเสน้ทางระหวา่งการนาํเที�ยวเป็นสาํคญั 
โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 
 

เดนิทาง  C-E / E-CC พฤศจกิายน HIE2 

อตัราค่าบริการ สาํหรับคณะ 30 ท่านขึ,นไป 

ผูใ้หญ่ ;y,y44 บาท 
เดก็อาย ุ\-//ปี / มีเตียง  ;\,y44 บาท 
เดก็อาย ุV-D ปี / ไม่มีเตียง ;<,y44 บาท 



 

 

   

 

 

 

 

 

                                   

พกัเดี�ยวจ่ายเพิ�ม (จากราคาผูใ้หญ่) D,444 บาท 
ไม่ใชต้ัzวเครื�องบิน ลด (ทั,งเดก็และผูใ้หญ่) -/<,444 บาท 

เดก็ทารก อายตุ ํ�ากวา่ V ปี (ณ. วนัเดินทาง) เช็คราคาตัzวก่อนทาํการจองค่ะ 
 

อตัราค่าบริการนี�ประกอบด้วย H ส่วน  
/.ค่าทวัร์รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม (ไม่รวมถึงตัzวเครื�องบิน)  

V.ค่าตัzวเครื�องบิน (สินคา้ยกเวน้ภาษีมูลค่าเพิ�มตามกฎหมาย) 
 

อตัราค่าบริการนี�รวม 
o ค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม \% + หกั ณ ที�จ่าย ;%  (เฉพาะค่าทวัร์) 
o ตัzวเครื�องบินไป-กลบั ตามเสน้ทางและสายการบินที�ระบุในโปรแกรม (ชั,นทศันาจร) 
o ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร์ 
o ค่าธรรมเนียมนํ,ามนัที�สายการบินเรียกเกบ็ (คาํนวณ ณ วนัที� /\/6/V<DV) 
o ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที�ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
o โรงแรมที�พกัตามระบุไวใ้นรายการ หรือในระดบัเดียวกนั (พกัหอ้งละ V หรือ ; ท่าน) 
o ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหวา่งการเดินทาง  ***ไม่คุม้ครองเดก็อายตุ ํ�ากวา่ 1เดือน 

วงเงินทุนชีวิตท่านละ V,444,444 บาท ดูแลค่ารักษาพยาบาลอุบติัเหตุ <44,444 บาท และอาหารเป็นพษิระหวา่งเดินทาง  
o การบริการของมัคคุเทศก์จากเมืองไทยตลอดการเดินทาง C ท่าน 
o นํ,าดื�มที�ญี�ปุ่นท่านละ 1 ขวด / วนั (ทั,งหมด 4 วนั) 
 

อตัราค่าบริการนี�ไม่รวม 
o ค่าทาํหนงัสือเดินทาง / ต่อหนา้เล่มหนงัสือเดินทาง 
o ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเครื�องดื�มในหอ้งพกั และค่าอาหารที�สั�งมาในหอ้งพกั เป็นตน้ 
o ค่าอาหารและเครื�องดื�มที�สั�งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที�บริษทัจดัให ้ในรายการทวัร์ 
o ค่านํ, าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีที�เกินกวา่สายการบินกาํหนด (;4 กิโลกรัมต่อท่าน) 
o ค่าทาํใบอนุญาตที�กลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 
o ค่าเปลี�ยนแปลงตัzว กรณีไป-กลบัไม่พร้อมคณะ หรือเปลี�ยนคนเดินทาง (สอบถามค่าใชจ่้ายกบัเจา้หนา้ที�) 

 กรุณาแจง้อยา่งนอ้ย \ วนัก่อนเดินทาง พร้อมหนา้พาสชดัเจนของคนเดินทางแทน 
o ค่าธรรมเนียมนํ,ามนัที�ทางสายการบินอาจมีการเรียกเกบ็เพิ�มเติมในภายหลงั 



 

 

   

 

 

 

 

 

                                   

o ค่าธรรมเนียมทิปไกด+์คนขบัรถ โดยประมาณ V,444 เยน (ประมาณ D44 บาทไทย) เพิ�มเติมตามความพึงพอใจ 
o ค่าวีซ่าเขา้ประเทศญี�ปุ่น ประเภทท่องเที�ยวระยะสั,น (สาํหรับผูถื้อหนงัสือเดินทางต่างชาติ) 
 

เงื@อนไขการสํารองที@นั@ง / ชําระเงิน / การยกเลกิ 

o กรุณาจองทวัร์ล่วงหนา้ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระมัดจําท่านละ Cq,qqq บาท 
o ส่วนที�เหลือชาํระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ V4 วนั มิฉะนั,นถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 
o กรณยีกเลกิการเดินทาง kC-vI วนัก่อนเดินทาง ยดึมัดจําท่านละ I,qqq บาท (นบัจากวนัที�ส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 
o กรณยีกเลกิการเดินทาง HC-kq วนัก่อนเดินทาง ยดึมัดจําท่านละ Cq,qqq บาท (นบัจากวนัที�ส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 
o กรณยีกเลกิการเดินทาง 11-20 วนัก่อนเดินทาง ยดึเงิน Iq% ของราคาทวัร์ (นบัจากวนัที�ส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 
o กรณยีกเลกิการเดินทาง 10 วนัก่อนเดินทาง ยดึเงิน Cqq% ของราคาทวัร์ (นบัจากวนัที�ส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 
o เนื�องดว้ยไม่ตอ้งยื�นวีซ่าเขา้ประเทศญี�ปุ่น ทางบริษทัฯ จะไม่ทาํการเกบ็เอกสารจริงใดๆ  

รบกวนส่งเอกสารเป็น สําเนาหน้าพาสปอร์ตที@ชัดเจน และมีอายุเหลือการใช้งานไม่น้อยกว่า E เดือน 
พร้อมระบุห้องนอน, อาหารที@ไม่สามารถทานได้, ที@นั@งที@ต้องการ, และเลขที@สะสมไมล์  
ควรแจง้พร้อมสาํรองที�นั�ง หรือ /< วนัก่อนการเดินทาง (เป็นอย่างช้า) 

 

เงื@อนไขและข้อกาํหนดอื@นๆ 
o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิd ในการเลื�อนหรือยกเลิกการเดินทาง หากคณะทวัร์มีผูเ้ดินทางตํ�ากวา่ V4 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้ ้

เดินทางทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย /< วนั ก่อนการเดินทาง(อาจเปลี�ยนแปลงราคาในกรณีที�มีผูร่้วมเดินทางไม่ถึงจาํนวนที�ระบุ) 
o กรณีท่านมีการเดินทางดว้ยตัzวเครื�องบินภายในประเทศตอ้งรบกวนแจง้ใหก้บัเราทราบ ณ วนัที�สาํรองที�นั�ง หากไม่มีการ

แจง้เรื�องไว ้จะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายที�เกิดขึ,นจากตัzวเครื�องบินดงักล่าวได ้
o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิเกบ็ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและภาษีตัzวทุกชนิดเพิ�ม หากสายการบินปรับขึ,นก่อนวนัเดินทาง 
o หากท่านไม่เดินทางกลบัพร้อมคณะทวัร์ ตัzวเครื�องบินขากลบัซึ�งยงัไม่ไดใ้ช ้ไม่สามารถนาํมาขอคืนเงินได ้ 
o ในระหวา่งการท่องเที�ยวนี,  หากท่านไม่ใชบ้ริการใดๆ ไม่วา่ทั,งหมดหรือบางส่วน ถือวา่ท่านสละสิทธิd  ไม่สามารถ

เรียกร้องขอคืนค่าบริการได ้ 
o ค่าบริการที�ท่านชาํระกบัทางบริษทัฯ เป็นการชาํระแบบเหมาขาด และทางบริษทัฯไดช้าํระใหก้บับริษทัฯ ตวัแทนแต่ละ

แห่งแบบเหมาขาดเช่นกนั ดงันั,นหากท่านมีเหตุอนัใดที�ทาํใหท่้านไม่ไดท่้องเที�ยวพร้อมคณะตามรายการที�ระบุไว ้ท่านจะขอ
คืนค่าบริการไม่ได ้ 

o ทางรัฐบาลญี�ปุ่นไดป้ระกาศยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญี�ปุ่นใหก้บัคนไทยที�มีวตัถุประสงคเ์พื�อการพาํนกัระยะสั,นในประเทศ
ญี�ปุ่นนั,น ทางรัฐบาลญี�ปุ่นไดป้ระกาศเริ�มบงัคบัใชใ้นวนัที� C กรกฏาคม พ.ศ.HIIE และสามารถพาํนกัในประเทศญี�ปุ่นได ้/< 
วนั (หากผูย้ื�นประสงคจ์ะพาํนกัในประเทศญี�ปุ่นเกิน /< วนั หรือไปทาํงาน หรือมีวตัถุประสงคอื์�นๆ จะตอ้งยื�นขอวซ่ีา
ตามปกติ) 

o หากท่านถูกเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมืองของประเทศนั,นๆ ปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ดว้ยเหตุผลใดๆ กต็าม ถือเป็นเหตุผล
ซึ�งอยูน่อกเหนืออาํนาจและความรับผดิชอบของบริษทัฯทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิd ที�จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั,งหมด  



 

 

   

 

 

 

 

 

                                   

o หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ไม่วา่ประเทศใดจนทาํใหท่้านไม่สามารถเดินทางต่อไปได ้คณะทวัร์ท่านอื�นๆ 
รวมถึงไกดจ์ะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได ้จาํเป็นตอ้งออกเดินทางตามโปรแกรมที�วางไว ้แต่ทางตวัแทนบริษทัฯ จะทาํ
หนา้ที�ประสานงานและเจา้หนา้ที�จะทาํการติดต่อช่วยเหลือท่านเป็นระยะ 

o บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบในกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ 
คนต่างดา้วที�พาํนกัอยูใ่นประเทศไทย แต่จะทาํหนา้ที�ช่วยเหลือเจรจา แต่อาํนาจสิทธิd ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเขา้เมือง  

o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิd ที�จะไม่รับผดิชอบต่อค่าใชจ่้ายใดๆ ในกรณีที�เกิดเหตุสุดวิสยั เช่น การยกเลิกหรือล่าชา้ของสาย
การบิน, อุบติัเหตุ, ภยัธรรมชาติ, การนดัหยดุงาน, การจลาจล หรือสิ�งของสูญหายตามสถานที�ต่าง ๆ ที�เกิดเหนืออาํนาจ
ควบคุมของบริษทัฯ  

o บริษทัฯ จะทาํหนา้ที�เป็นตวัแทนในการเรียกร้องค่าชดใชจ้ากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษทัขนส่งเมื�อเกิดการสูญหาย
ของ สมัภาระระหวา่งการเดินทาง แต่จะไม่รับผดิชอบต่อการสูญหายดงักล่าว  

o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิd ที�จะเปลี�ยนแปลงรายการทวัร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั,งนี,ทางบริษทัฯ จะ
ยดึถือและคาํนึงถึงความปลอดภยั รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกคา้ส่วนมากเป็นสาํคญั 

o เมื�อท่านตกลงชาํระเงินไม่วา่ทั,งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเงื�อนไขขอ้ตกลงต่างๆ แลว้ 
 


