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** ชมความงามของทุ่งดอกไมฮิ้ตาชิไคฮิน ณ ลานกวา้งของ "ทุ่งดอกโคเชีย+ทุ่งดอกคอสมอส" หลากสีสัน 
** สนุกสนานกบักิจกรรมเก็บ “แอปเป้ิล” ผลสดๆ ทานแบบไม่อั้นในสวน 
** ชมความงามและทศันียภาพของ “อ่าวมัตสึชิมะ” ท่ีติดอนัดบั1ใน3ของญ่ีปุ่น 
** ชมความสวยงามของฤดูใบไมเ้ปล่ียนสีกบัเส้นทางสวยงาม ณ “บันไดอะซุมะ เลคไลน์” 
** ต่ืนตาไปกบัปรากฎการณ์ทางธรรมชาติท่ีสวยงามของโตรกผา “โทโน เฮทสึริ” และสะพานแขวน 
** ชมเส้นทางใบไมเ้ปล่ียนสีอนัสวยงาม “เส้นทางอโิระฮะซากะ” 
** นัง่ “กระเช้าอะเคจิไดระ” เพื่อชมความงามของใบไมเ้ปล่ียนสี  
** ล่องเรือ “GEIBIKEI” ชมความสวยงามท่ีรังสรรคโ์ดยธรรมชาติ  
** ใหท่้านไดผ้อ่นคลาย แช่น ้าแร่ออนเซ็น 
** บริการท่านดว้ยน ้าด่ืมท่ีญี่ปุ่ นท่านละ 1ขวด/วนั 

 

ก าหนดการเดินทาง 18 - 23 ตุลาคม 2562 (วนัปิยมหาราช) 
(หากท่านมีจองต๋ัวภายในประเทศ รบกวน ขอเที่ยวบินกบัเจ้าหน้าที่ ก่อนจองตั๋วด้วยค่ะ) 

 

วันแรก  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบนินาริตะ 
20.30 น. พร้อมกนัท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ส่วนผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ขาออก ประตู 2 เคาน์เตอร์ C 

โดย สายการบินไทย  เจา้หนา้ท่ี คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารก่อนขึ้นเคร่ือง 



23.50 น. เหินฟ้าสู่ ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG642 
(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง / เวลาทอ้งถ่ินจะเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 
 

วันที่สอง สวนผลไม้ตามฤดูกาล (สวนแอปเป้ิล) - สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์ (ทุ่งดอกโคเชีย+ทุ่งดอกคอสมอส)  
   - เมืองเซนได - ย่านอจิิบนัโจ   
08.10 น. เดินทางถึงสนามบินนาริตะ ประเทศญ่ีปุ่ น หลงัจากผา่นขั้นตอนศุลกากรเรียบร้อยแลว้ 
 น าท่านเดินทางสู่ “สวนผลไม้ตามฤดูกาล (สวนแอปเป้ิล)” ซ่ึงเป็นแหล่งเพาะปลูกผลไมห้ลากหลายชนิดทั้ง ลูก

สตรอเบอร่ี เชอร่ี แอปเป้ิล เมล่อน และผลไมอ่ื้นๆ ซ่ึงจะผลดักนัออกผลตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคม ถึง ตุลาคม 
แลว้อิสระใหท้่านไดส้นุกสนาน กบัการชิมผลไมต้ามฤดูกาลจากสวนผลไมช้ั้นน าสดๆ ตามอธัยาศยั 

 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์ (Hitachi Seaside Park)” สวนดอกไมท่ี้ตั้งอยูบ่น เนินเขา
โคเชีย (Kochia Hill) ครอบคลุมพื้นท่ี 35,000 ตารางเมตร ท่านจะไดช้ม “ทุ่งดอกโคเชีย”  เป็นไมพุ้่มชนิดหน่ึงท่ี
มีตน้ก าเนิดมาจากยโุรปตอนใต ้โดยไมพุ้่มสามารถเปล่ียนสีได ้3 สี ตามช่วงเวลา ช่วงหนา้ร้อนพุ่มไมจ้ะเป็นสี
เขียว ช่วงตน้ฤดูใบไมร่้วงพุ่มไมจ้ะเปล่ียนเป็นสีแดง ต่อมากลายเป็นสีเหลือง จนเขา้ฤดูใบไมร่้วงจะเปล่ียนเป็นสี
น ้าตาล เม่ือแหง้สามารถน ามามดัรวมเป็นไมก้วาดไดส้วยอศัจรรยแ์ถมมีประโยชน์ และชม “ทุ่งดอกคอสมอส” 
ท่ีพร้อมผลิบานภายรอบบริเวณลานดอกไมก้วา้ง ดอกคอสมอสมีหลากสีผสมผสานกนัอยา่งสวยงาม ใหท้่านเดิน
เล่นและเก็บภาพประทบัใจภายในสวนตามอธัยาศยั..(ความสวยงามของดอกไม้ขึน้อยู่กับสภาพอากาศ)    

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนั้นน าท่านสู่ “เมืองเซนได” เพื่อชอ้ปป้ิง “ย่านอจิิบันโจ” ยา่นท่ีครอบคลุมการเช่ือมต่อของถนนหลาย
เส้นทางในยา่นดาวน์ทาวน์กินพื้นท่ีรูปตวั T ตลอดถนนอิจิบนัโจ(Ichibancho) และถนนชูโอโดริ(Chuo dori) ซ่ึง
มีขนาดใหญ่ท่ีสุดของภูมิภาคโทโฮคุ ประกอบดว้ยร้านคา้ต่างๆมากมาย เช่น ร้าน 100 เยน, แอปเป้ิลสโตร์, 
ร้านอาหาร ร้านเส้ือผา้ และร้านจ าหน่ายของท่ีระลึกต่างๆ เป็นตน้ 
 รับประทานอาหารค ่าแบบอิสระ เพื่อใหท้่านไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 

  พกัท่ี HOTEL PREMIUM GREEN HILLS หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

   
 

วันทีส่าม หุบเขานารุโกะ - ล่องเรือหุบเขาเกบิเคอ ิ- วัดชูซอนจิ - เมืองมัตสึชิมะ - วัดโกไดโดะ+ชมอ่าวมัตสึชิ
มะ 

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ “หุบเขานารูโกะ” เป็นหน่ึงในหุบเขาท่ีสวยงาม

ท่ีสุดของภูมิภาคโทโฮคุ นบัว่าเป็นจุดชมใบไมเ้ปล่ียนสีท่ีนิยมมาก
ท่ีสุดของภูมิภาคเลยทีเดียว หุบเขาแห่งน้ีกินพื้นท่ียาว 2 กิโลเมตรจาก
ทิศตะวนัออกไปยงัทิศตะวนัตก จุดชมธรรมชาติท่ีดีท่ีสุดคือบริเวณ



ศาลา Narukokyo Resthouse เร่ือยไปทางทิศตะวนัตกของหุบเขา ทศันียภาพท่ีมีช่ือเสียงอีกแห่งหน่ึงคือสะพาน
โอฟุคาซาวา่ (Ofukazawa Bridge) ท่ีมองเห็นไดจ้ากดาดฟ้าจุดชมวิวท่ีตั้งอยูข่า้งศาลานารุโกะเคียว  เดินทางท่าน
สู่ “หุบเขาเกบิเคอ ิ(Geibikei)” เป็นหุบเขายาวประมาณ 2 กิโลเมตรท่ีเกิดจากการกดัเซาะหินปูนของแม่น ้า
สะเทะซึกาวา่ หนา้ผาสูงประมาณ 100 เมตรตั้งตระหง่านอยูส่องฝ่ัง และน าท่าน “ล่องเรือแจวเกบิเคอิ” ท่ามกลาง
กระแสน ้าท่ีไหลอยา่งเงียบๆ ใหท้่านไดส้ัมผสัธรรมชาติอนัสวยงามบนเรือทอ้งถ่ิน โดยมีคนแจวเรือล่องไปตาม
แม่น ้าและขบักล่อมร้องเพลง “เกบิโออวิาเกะ” รับฟังบทเพลงไปพร้อมกบัความงามของแมกไมท่ี้สลบัสีปกคลุม
ตามแก่งผาเบ้ืองบน และชมปลาธรรมชาติท่ีแหวกวา่ยในสายน ้าดา้นล่างตลอดเส้นทางน้ี 

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 น าทุกท่านชม “วัดชูซอนจิ” เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของเมืองฮิราอิซูมิ ก่อตั้งขึ้นในปี 850 เป็นวดั

ของพระพุทธศาสนานิกายเทนได ประกอบดว้ยอาคารต่างๆสิบกวา่หลงัในพื้นท่ีขนาดใหญ่ แต่หลงัจากการล่ม
สลายของตระกูลฟูจิวาระในปลายศตวรรษท่ี 12 ปัจจุบนัจึงเหลืออาคารดั้งเดิมเพียง 2 หลงั อาคารท่ีมีช่ือเสียง
มากท่ีสุด คือ อาคารคอนจิคิโดะมีลกัษณะคลา้ยกบัศาลทองค าของวดัคินคะคุจิในเกียวโต แต่มีอาคารครอบไว้
อีกชั้นหน่ึงเพื่อป้องกนัการถ่ายภาพ และหอ้งโถงเคียวโซะใชเ้ป็นพื้นท่ีส าหรับเก็บคมัภีร์ทางพระพุทธศาสนาซ่ึง
ถูกสร้างขึ้นก่อนอาคารคอนจิคิโดะถึง16ปี จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “เมืองมัตสึชิมะ” เมืองท่ีถือไดว้า่เป็น 1 ใน 
3 เมืองท่ีมีบรรยากาศท่ีคงความเป็นธรรมชาติไวม้ากท่ีสุด เพื่อน าท่านเดินทางสู่ “วัดโกไดโดะ” เป็นพระอุโบสถ
ขนาดเลก็บนเกาะติดกบัท่าเรือมตัสึชิมะ เน่ืองจากตั้งอยูใ่นต าแหน่งท่ีโดดเด่น ท าใหว้ดัแห่งน้ีกลายเป็น
สัญลกัษณ์ของเมืองมตัสึชิมะ ถูกสร้างขึ้นในปี 807 เป็นท่ีประดิษฐานของพระพุทธรูป 5 องค ์ซ่ึงก่อตั้งโดย
พระสงฆท่ี์ก่อตั้งวดัซูอิกนัจิ(Zuiganji Temple) โดยรูปป้ันจะถูกน ามาใหป้ระชาชนไดช้มกนัทุกๆ 33 ปี อาคาร
หลงัปัจจุบนัน้ีไดรั้บการบูรณะขึ้นใหม่ในปี 1604 โดยตระกูลดาเตะ ตน้ตระกูลผูก่้อตั้งและปกครองเมืองเซนได
ในยคุแรก ซ่ึงล่าสุดเพิ่งเปิดใหช้มเม่ือปี 2006 ท่ีผา่นมา การขา้มไปศาลเจา้จะมีสะพานช่วงสั้นๆ 3 ช่วง สองช่วง
ก่อนถึงศาลเจา้เรียกวา่ ซึคาชิบาชิ สร้างจากไม ้เวน้ช่องระหวา่งไมก้ระดาน เม่ือเดินขา้มจะมองเห็นพื้นน ้า
ดา้นล่าง มกัมีคู่รักมาจูงเม่ือขา้มสะพานเพราะเช่ือวา่ จะท าใหส้านสัมพนัธ์แห่งรักแนบแน่นยิง่ขึ้น อิสระใหท้่าน
ไดช้มวิว “อ่าวมัตสึชิมะ” อ่าวท่ีประกอบดว้ยเกาะเลก็ๆกวา่ 200 เกาะท่ีปกคลุมดว้ยป่าสน สัมผสัความงามท่ี
ธรรมชาติสร้างสรรคร์ะหวา่งผืนทะเลกบัทอ้งฟ้าในบรรยากาศตามฤดูกาลทั้ง 4 และยงัเป็นท่ีไดรั้บการยกยอ่งวา่
เป็นอ่าวท่ีมีความสวยงามมากท่ีสุด 1 ใน 3 ของญ่ีปุ่ น ใกลก้นัน้ีมีตลาดท่ีเปิดตลอดทั้งปี จ าหน่ายผลผลิตสด ๆ ท่ี
หาไดจ้ากทะเลในทอ้งถ่ิน ภายในมีร้านอาหารท่ีจ าหน่ายขา้วหนา้ปลาดิบ หอยนางรมชุบเกร็ดขนมปังทอด เบอร์
เกอร์หอยนางรม ราเมง็หอย ฯลฯ  
 รับประทานอาหารค ่าแบบอิสระ เพื่อใหท้่านไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 

  พกัท่ี APA HOTEL FUKUSHIMA หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

   
 

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


วันทีส่ี่ เส้นทางทะเลสาบบันไดอาซูมะ เลคไลน์ - ทะเลสาบโกะชิคินุมะ - หมู่บ้านโออุจิ จูกุ -  
โตรกผาโทโน เฮทสึริ - ออนเซ็น 

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ถนนสายท่ีเตม็ไปดว้ยความสวยงามของใบไมเ้ปล่ียนสี 

“เส้นทางทะเลสาบบันไดอาซูมะ (Bandai-Azuma Lake Line)” ใหท้่านได้
ชมกบัความงดงามของใบไมเ้ปลี่ยนสีตลอดเส้นทางท่ีคดเคี้ยวตามไหล่เขาให้
ท่านไดต่ื้นตาต่ืนใจ (ความสวยงามของสีสันใบไม้...ขึน้อยู่กับสภาพอากาศ) 
และน าท่านสู่ “ทะเลสาบโกะชิคินุมะ (Goshikinuma Pond)” หรือเป็นท่ีรู้จกั
กนัในนามของทะเลสาบ 5 สี อนัท่ีจริงแลว้ท่ีทะเลสาบแห่งน้ีเป็นท่ีรวมทะเลสาบมากกวา่ 40 แห่ง ท่านจะ
ประทบัใจกบัความงามของธรรมชาติท่ีใหค้วามสวยงามโดดเด่นประทบัใจ 

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านสู่ “หมู่บ้านโออุจิ จูกุ” หมู่บา้นโบราณท่ีอดีตเคยเป็นเมืองส าคญัในยคุเอโดะถูกสร้างเม่ือหลายร้อยปีก่อน 

เป็นบา้นชาวนาญ่ีปุ่ นโบราณท่ีมุงหลงัคาทรงหญา้คาหนาๆเรียงรายกนัสองฝ่ังกินระยะทางประมาณ 500 เมตร มี
บา้นโบราณประมาณ 40 - 50 หลงั เม่ือ พ.ศ.2524 หมู่บา้นโออุจิจูคุไดรั้บการขึ้นทะเบียนเป็นเขตอนุรักษส่ิ์งปลูก
สร้างอนัทรงคุณค่าของชาติ ซ่ึงในปัจจุบนัหมู่บา้นโบราณหลายหลงัในโอะอุชิ จูคุไดรั้บการบูรณะใหม่ จน
กลายเป็นร้านขายของท่ีระลึก ร้านคา้ขายสินคา้พื้นเมือง ร้านอาหารและท่ีพกัแบบญ่ีปุ่ นเพื่อดึงดูดนกัท่องเท่ียว 
ปัจจุบนัมีนกัท่องมาเยีย่มชมหมู่บา้นน้ีกวา่ 1.2 ลา้นคนต่อปี  
จากนั้นน าท่านชมความสวยงามของใบไมเ้ปล่ียนสี ณ โตรกผา “โทโน เฮทสึริ” จุดชมวิวในเขตมินะมิไอสุ 
จงัหวดัฟุกุชิมะ เป็นหุบเขาท่ีอยูติ่ดกบัแม่น ้าโอะกะวะ ไดรั้บการจดัใหเ้ป็นอนุสรทางธรรมชาติท่ีมีความส าคญั 
ในภาษาพูดทอ้งถ่ินค าวา่ เฮทสึริ หมายถึง “หนา้ผา” หินน้ีก่อตวัโดยการกดัเซาะเป็นระยะเวลามากกวา่ 1 ลา้นปี 
และกลายเป็นหอคอย จึงเป็นท่ีมาของช่ือโทโน เฮทสึริ (หอคอยหนา้ผา)  ท่ีชั้นหินสีขาวจะมีตน้ไมง้อกออกมา 
ซ่ึงถูกปกคลุมดว้ยใบไมเ้ปล่ียนสีในฤดูใบไมร่้วง สีสันท่ีตดักนัระหว่างหินและตน้ไมเ้ป็นภาพท่ีสวยงามอยา่งยิง่ 
ท่านสามารเท่ียวชมทั้งสองฝ่ังไดโ้ดยเดินขา้มสะแพนแขวนท่ีสร้างไวพ้าดผา่น (ความสวยงามของสีสันใบไม้...
ขึน้อยู่กับสภาพอากาศ) 
 พกัท่ี KINUGAWA KANKO HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 
 รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 พิเศษ! ณ โรงแรมท่ีพกัแห่งน้ี ท่านจะไดส้ัมผสักบัการอาบน ้าแร่ หรือ เรียกอีกอยา่งวา่ออนนเซ็น เพื่อผอ่นคลาย
ความเม่ือยลา้ การอาบน ้าแร่ จะท าให ้เลือดลมดี, ผิวพรรณสดใส, สุขภาพดี, ผอ่นคลายความเม่ือยลา้ และยงัช่วย
ในระบบการเผาผลาญของร่างกายอีกดว้ย 
 

   

 

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


วันทีห้่า เส้นทางอโิระฮะซากะ - นัง่กระเช้าอะเคจิไดระ - ซาโนะ เอาท์เลต็ - มหานครโตเกยีว - ย่านชินจูกุ 
  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าทุกท่านชมทิวเขาทางตะวนัตกของเมืองเป็นส่วนหน่ึงของอุทยานแห่งชาตินิกโก ้เป็นท่ีตั้งของน ้าตก 
และทางชมทิวทศัน์ท่ีกล่าวกนัวา่สวยงามท่ีสุดแห่งหน่ึงในญ่ีปุ่ น ตลอดเส้นทางสัมผสัความสวยงามของแมกไม้
นอ้ยใหญ่ท่ีพร้อมใจกนัเปลี่ยนสี สลบัสีสันสวยงามสุดแสนโรแมนติกของ “เส้นทางอิโระฮะซากะ” เป็นทางโคง้
หกัศอกท่ีมีถึง 48 โคง้ ท าให้ท่านสามารถชมทศันียภ์าพท่ีสวยงามของขนุเขาและแมกไมท่ี้มีความสวยงามของ
ใบไมเ้ปล่ียนสี (ความสวยงามของสีสันใบไม้...ขึน้อยู่กับสภาพอากาศ) 
จากนั้นน าท่าน “นั่งกระเช้าอะเคจิไดระ” ใหท้่านไดส้ัมผสัทศันียภาพมุมสูงแบบพาโนราม่าของทะเลสาบ ซ่ึง
ตั้งอยูบ่นเชิงภูเขานนัไต เกิดจากทะเลสาบท่ีก่อตวัจากการระเบิดของหิน
ละลายจากภูเขาไฟนนัไตในอดีต ซ่ึงเป็นทะลสาบท่ีอยูสู่งท่ีสุดในญ่ีปุ่ น 
เหนือระดบัน ้าทะเล 1,270 เมตร ท าให้อากาศท่ีน่ีเยน็ตลอดปี อีกทั้งท่าน
จะไดรั้บชมความงามของน ้าตกเคกอน ท่ีมีแหล่งตน้น ้าของน ้าตกไหลมา
จากทะเลสาบจูเซนจิ ความงามของน ้าตกน้ี ถูกจดัอนัดบัวา่สวยท่ีสุด หน่ึง
ในสามของน ้าตกในประเทศญ่ีปุ่ น 
**ในกรณีท่ีนั่งกระเช้าอะเคจิไดระไม่ได้ อาจน าทุกท่านสู่น ้าตกเคกอนโดยลฟิต์ (ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ) 

  รับประทานอาหารกลางวนัแบบอิสระ เพื่อใหท้่านไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 
 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “ซาโนะ เอาท์เลต็” ศูนยร์วมแห่งสินคา้ชั้นน านานาชนิด อาทิ นาฬิกา, กลอ้ง, กระเป๋า, 

รองเทา้, เส้ือผา้ เป็นตน้ เพื่อใหท้่านไดช้อ้ปป้ิง และเลือกซ้ือของฝากอยา่งเตม็ท่ี น าทุกท่านเดินทางสู่ “มหานคร
โตเกยีว” เพื่อชอ้ปป้ิง “ย่านชินจูกุ” ยา่นแห่งความเจริญอนัดบัหน่ึงของกรุงโตเกียว ท่านจะไดพ้บกบั
หา้งสรรพสินคา้ และร้านขายของเป็นพนัๆ ร้าน ซ่ึงจะมีผูค้นนบัหม่ืนเดินกนัขวกัไขว ่ถือเป็นจุดนดัพบยอดนิยม
อีกดว้ย เชิญท่านเลือกชมสินคา้มากมาย อาทิ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถ่ายรูป, นาฬิกา, เส้ือผา้, รองเทา้แฟชัน่ และ
เคร่ืองส าอาง เป็นตน้ 
สมควรแก่เวลา เดินทางสู่ “สนามบินฮาเนดะ” เพื่อเตรียมตวัเดินทางกลบั 
 รับประทานอาหารค ่าแบบอิสระ เพื่อใหท้่านไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 

    
 

วันทีห่ก สนามบินฮาเนดะ - กรุงเทพฯ 
00.20 น.   เหินฟ้าสู่เมืองไทย โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 661 
04.50 น.   เดินทางถึงเมืองไทย พร้อมกบัความประทบัใจเตม็เป่ียม 
 

หมายเหตุ :  รายการต่างๆ สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากภยัธรรมชาติ, สภาวะอากาศ,  
การเมือง, สายการบิน เป็นตน้ อีกทั้งโรงแรมต่างๆท่ีระบุในรายการน้ีอาจมีการปรับยา่น และสถานท่ีตั้ง ไดต้ามความเหมาะสม  



ทั้งน้ียงัคงไวซ่ึ้งระดบัในมาตรฐานเดียวกนั โดยบริษทัจะค านึงถึงความสะดวกของเส้นทางระหวา่งการน าเท่ียวเป็นส าคญั 
โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 
 
 

ก าหนดเดินทาง   18 - 23 ตุลาคม 2562 (วนัปิยมหาราช) 

อตัราค่าบริการ ส าหรับคณะ 30 ท่านข้ึนไป 

ผูใ้หญ่ 44,900 บาท 
เด็กอาย ุ7-11ปี / มีเตียง  42,900 บาท 
เด็กอาย ุ2-6 ปี / ไม่มีเตียง 40,900 บาท 
พกัเด่ียวจ่ายเพิ่ม (จากราคาผูใ้หญ่) 6,000 บาท 
ไม่ใชต้ัว๋เคร่ืองบิน ลด (ทั้งเด็กและผูใ้หญ่) -18,000 บาท 

เด็กทารก อายตุ  ่ากวา่ 2 ปี (ณ. วนัเดินทาง) เช็คราคาตัว๋ก่อนท าการจองค่ะ 
 
 

อตัราค่าบริการนีป้ระกอบด้วย 2 ส่วน  
1.ค่าทวัร์รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ไม่รวมถึงตัว๋เคร่ืองบิน)  

2.ค่าตัว๋เคร่ืองบิน (สินคา้ยกเวน้ภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมาย) 
 
อตัราค่าบริการนี้รวม 
o ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% + หกั ณ ท่ีจ่าย 3%  (เฉพาะค่าทวัร์) 
o ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ตามเส้นทางและสายการบินท่ีระบุในโปรแกรม (ชั้นทศันาจร) 
o ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร์ 
o ค่าธรรมเนียมน ้ามนัท่ีสายการบินเรียกเก็บ (ค านวณ ณ วนัท่ี 6/6/2562) 
o ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
o โรงแรมท่ีพกัตามระบุไวใ้นรายการ หรือในระดบัเดียวกนั (พกัหอ้งละ 2 หรือ 3 ท่าน) 
o ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหวา่งการเดินทาง  ***ไม่คุม้ครองเด็กอายตุ ่ากวา่ 1เดือน 

วงเงินทุนชีวิตท่านละ 2,000,000 บาท ดูแลค่ารักษาพยาบาลอุบติัเหตุ 500,000 บาท และอาหารเป็นพิษระหวา่งเดินทาง  
o การบริการของมัคคุเทศก์จากเมืองไทยตลอดการเดินทาง 1 ท่าน 
o น ้าด่ืมท่ีญ่ีปุ่ นท่านละ 1 ขวด / วนั (ทั้งหมด 4 วนั) 
 



 
อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
o ค่าท าหนงัสือเดินทาง / ต่อหนา้เล่มหนงัสือเดินทาง 
o ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั และค่าอาหารท่ีสั่งมาในหอ้งพกั เป็นตน้ 
o ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัจดัให ้ในรายการทวัร์ 
o ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน) 
o ค่าท าใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 
o ค่าเปล่ียนแปลงตัว๋ กรณีไป-กลบัไม่พร้อมคณะ หรือเปล่ียนคนเดินทาง (สอบถามค่าใชจ่้ายกบัเจา้หนา้ท่ี) 

 กรุณาแจง้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนเดินทาง พร้อมหนา้พาสชดัเจนของคนเดินทางแทน 
o ค่าธรรมเนียมน ้ามนัท่ีทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมในภายหลงั 
o ค่าธรรมเนียมทิปไกด+์คนขบัรถ โดยประมาณ 2,000 เยน (ประมาณ 600 บาทไทย) เพิ่มเติมตามความพึงพอใจ 
o ค่าวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่ น ประเภทท่องเท่ียวระยะสั้น (ส าหรับผูถื้อหนงัสือเดินทางต่างชาติ) 
 
เง่ือนไขการส ารองท่ีนั่ง / ช าระเงิน / การยกเลกิ 
o กรุณาจองทวัร์ล่วงหนา้ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ าท่านละ 10,000 บาท 
o ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 20 วนั มิฉะนั้นถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 
o กรณียกเลกิการเดินทาง 31-45 วันก่อนเดินทาง ยึดมัดจ าท่านละ 5,000 บาท (นบัจากวนัท่ีส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 
o กรณียกเลกิการเดินทาง 21-30 วันก่อนเดินทาง ยึดมัดจ าท่านละ 10,000 บาท (นบัจากวนัท่ีส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 
o กรณียกเลกิการเดินทาง 11-20 วันก่อนเดินทาง ยึดเงิน 50% ของราคาทัวร์ (นบัจากวนัท่ีส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 
o กรณียกเลกิการเดินทาง 10 วันก่อนเดินทาง ยึดเงิน 100% ของราคาทัวร์ (นบัจากวนัท่ีส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 
o เน่ืองดว้ยไม่ตอ้งยืน่วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่ น ทางบริษทัฯ จะไม่ท าการเก็บเอกสารจริงใดๆ  

รบกวนส่งเอกสารเป็น ส าเนาหน้าพาสปอร์ตท่ีชัดเจน และมีอายุเหลือการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
พร้อมระบุห้องนอน, อาหารท่ีไม่สามารถทานได้, ท่ีนั่งท่ีต้องการ, และเลขท่ีสะสมไมล์  
ควรแจง้พร้อมส ารองท่ีนัง่ หรือ 15 วนัก่อนการเดินทาง (เป็นอย่างช้า) 

 
เง่ือนไขและข้อก าหนดอ่ืนๆ 
o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนหรือยกเลิกการเดินทาง หากคณะทวัร์มีผูเ้ดินทางต ่ากวา่ 20 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทาง

ทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 15 วนั ก่อนการเดินทาง(อาจเปลี่ยนแปลงราคาในกรณีท่ีมีผูร่้วมเดินทางไม่ถึงจ านวนท่ีระบุ) 
o กรณีท่านมีการเดินทางดว้ยตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศตอ้งรบกวนแจง้ใหก้บัเราทราบ ณ วนัท่ีส ารองท่ีนัง่ หากไม่มีการแจง้

เร่ืองไว ้จะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายท่ีเกิดขึ้นจากตัว๋เคร่ืองบินดงักล่าวได ้
o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิเก็บค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและภาษีตัว๋ทุกชนิดเพิ่ม หากสายการบินปรับขึ้นก่อนวนัเดินทาง 
o หากท่านไม่เดินทางกลบัพร้อมคณะทวัร์ ตัว๋เคร่ืองบินขากลบัซ่ึงยงัไม่ไดใ้ช ้ไมส่ามารถน ามาขอคืนเงินได ้ 
o ในระหวา่งการท่องเท่ียวน้ี หากท่านไม่ใชบ้ริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไมส่ามารถเรียกร้องขอ

คืนค่าบริการได ้ 
o ค่าบริการท่ีท่านช าระกบัทางบริษทัฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบริษทัฯไดช้ าระใหก้บับริษทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่ง

แบบเหมาขาดเช่นกนั ดงันั้นหากท่านมีเหตุอนัใดท่ีท าให้ท่านไม่ไดท้่องเท่ียวพร้อมคณะตามรายการท่ีระบุไว ้ท่านจะขอคืน
ค่าบริการไม่ได ้ 



o ทางรัฐบาลญ่ีปุ่ นไดป้ระกาศยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทยท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อการพ านกัระยะสั้นในประเทศ
ญ่ีปุ่ นนั้น ทางรัฐบาลญ่ีปุ่ นไดป้ระกาศเร่ิมบงัคบัใชใ้นวนัท่ี 1 กรกฏาคม พ.ศ.2556 และสามารถพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ นได ้15 
วนั (หากผูย้ืน่ประสงคจ์ะพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ นเกิน 15 วนั หรือไปท างาน หรือมีวตัถุประสงคอ่ื์นๆ จะตอ้งยืน่ขอวีซ่า
ตามปกติ) 

o หากท่านถูกเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซ่ึงอยู่
นอกเหนืออ านาจและความรับผิดชอบของบริษทัฯทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด  

o หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ไม่วา่ประเทศใดจนท าใหท้่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได ้คณะทวัร์ท่านอ่ืนๆ รวมถึง
ไกดจ์ะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได ้จ าเป็นตอ้งออกเดินทางตามโปรแกรมท่ีวางไว ้แต่ทางตวัแทนบริษทัฯ จะท าหนา้ท่ี
ประสานงานและเจา้หนา้ท่ีจะท าการติดต่อช่วยเหลือท่านเป็นระยะ 

o บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ คน
ต่างดา้วท่ีพ  านกัอยูใ่นประเทศไทย แต่จะท าหนา้ท่ีช่วยเหลือเจรจา แต่อ านาจสิทธ์ิขาดเป็นของทางกองตรวจคนเขา้เมือง  

o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใชจ่้ายใดๆ ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าชา้ของสายการบิน, 
อุบติัเหตุ, ภยัธรรมชาติ, การนดัหยดุงาน, การจลาจล หรือส่ิงของสูญหายตามสถานท่ีต่าง ๆ ท่ีเกิดเหนืออ านาจควบคุมของ
บริษทัฯ  

o บริษทัฯ จะท าหนา้ท่ีเป็นตวัแทนในการเรียกร้องค่าชดใชจ้ากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษทัขนส่งเม่ือเกิดการสูญหายของ 
สัมภาระระหวา่งการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดงักล่าว  

o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการทวัร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะยดึถือ
และค านึงถึงความปลอดภยั รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกคา้ส่วนมากเป็นส าคญั 

o เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ แลว้ 


