
 

 

รหัสทัวร GQH1901778 
ทัวรญ่ีปุ�น โตเกียว ฟุกุชิมา ระบําฮาวาย 6 วัน 3 คืน [JL] 
ฮิตาชิ ซีไซดปารค กิจกรรมสวนน้ํา ชมโชวระบําฮาวายโพลีนีเชียน เก็บผลไมตามฤดูกาล  
ชมวิวทะเลสาบอินะวะชิโระ ปราสาทสึรุงะ หมูบาน โออุจิ จูคุ หนาผาหินโทโนะ เฮทสึริ  
อิสระชอปปم�งเมืองโตเกียว หรือ เลือกซ้ือทัวรเสริมโตเกียวดิสนียแลนด 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

  

 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง  

วันท่ี 1  สนามบินสุวรรณภูมิ – โตเกียว (สนามบินฮาเนดะ) [JL034 21.55-06.05+1] 

19.00 น. พรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 8เคานเตอร R สายการบินเจแปน
แอรไลน 
เจาหนาที่ใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกดานเอกสารและสัมภาระ 

21.55 น. ออกเดินทางสู สนามบินฮาเนดะ ประเทศญี่ปุ�น โดยสายการบินเจแปนแอรืไลน 
เท่ียวบินที่ JL034 
สายการบินมีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 

วันท่ี 2 
โตเกียว (สนามบินฮาเนดะ) – หลวงพอโตองคยืน อูชิคุ ไดบุตสึ – ตลาดปลาคามินา
โตะ – ฮิตาชิ ซีไซดปารค – พุมดอกโคเชีย [ตามสภาพอากาศ] – กิจกรรมสวนน้ํา – 
ชมโชวระบําฮาวายโพลีนีเชียน – แชน้ําแร 

06.05 น.  เดินทางถึง สนามบินฮาเนดะ ประเทศญ่ีปุ�น (เวลาทองถ่ินเร็วกวาเวลาประเทศไทย 2 
ชม.) 

 ผานข้ันตอนการตรวจคนเขาเมือง ดานศุลกากร และรับกระเป�าเรียบรอยแลว  [สําคัญ
มาก!!ไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศญี่ปุ�น
หากฝ�าฝนมีโทษจับปรับได] 

 ตลาดปลานากามินาโตะ ตลาดปลาช่ือดังของจังหวัดฮิบารากิ ดวยภูมิภาคของจังหวัด
ท่ีหันหนาเขาหามหาสมุทรแปซิฟก ทําใหตลาดปลาแหงน้ีเปนศูนยกลางอาหารทะเล
ของจังหวัดเลยทีเดียว และที่น่ียังเปนแหลงของรานอาหารที่เสิรฟเมนูซีฟู�ดสงตรงจาก
ทะเล และยังเปนท่ีนิยมสําหรับคนชอบทานซูชิหรือซาชิมิอีกดวย 

 หลวงพอโตองคยืน พระใหญ อุชิคุ ไดบุตสึ (Ushiku Daibutsu) เปนพระพุทธรูป
ปางยืนท่ีสูงที่สุดของประเทศญ่ีปุ�น และยังเคยเปนรูปปم�นท่ีสุงที่สุดในโลกที่ถูกบันทึกไว
โดย กินเนสบุค (Guinness Book of world records) เม่ือป ค.ศ. 1995 ดวย 
จากความสูงถึง 120 เมตร โดยพระใหญแหงน้ี ใชเวลาในการสรางยาวนานถึง 10 ป 
สรางแลวเสร็จเม่ือป ค.ศ. 1993 ความสูงจากฐาน 20 เมตร ความสูงของรูปปم�น 100 
เมตร หลอข้ึนดวยทองสัมฤทธิ์ ภายในพระพุทธรูปสามารถเขาชมไดทั้งหมด 5 ช้ัน 
โดยแตละช้ันก็จะมีการจัดแสดงที่แตกตางกันออกไป และในวันท่ีทองฟ�าโปรง ทาน
สามารถมองเห็นไดไกลถึงใจกลางเมืองโตเกียวเลยทีเดียว (รวมคาลิฟทเพ่ือขึ้นไป
ดานบนองคพระ เพ่ือชมวิว) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร 
 สวนฮิตาชิ ซีไซค พารค (Hitachi Seaside Park) ต้ังอยูใน เมืองฮิตาชินากะ ใน



 

 

จังหวัดอิบารากิ เปนสวนสาธารณะขนาดใหญท่ีมีเน้ือท่ีกวาง 1,187.5 ไร ที่น่ีเปน
สวรรคของคนรักดอกไมเพราะเต็มไปดวยไมดอกนานาชนิดที่จะหมุนเวียนเปล่ียนกัน
บานใหนักเที่ยวไดชมตลอดทั้งป 
ชวงฤดูใบไมรวง (กรุปเดินทาง 24-29 ก.ย.62 / 23 – 28 ต.ค62) นําทานชม พุม
ดอกโคเชีย [ตามสภาพอากาศ] เปนไมพุมที่จะเปล่ียนสี 3 ฤดู ชวงแรกจะเปนสีเขียว
ในชวงหนารอน หลังจากน้ันจะเปล่ียนเปนสีแดงในชวงตนฤดูใบไมรวง และจากแดง
เปนเหลือง น้ําตาลในชวงฤดูใบไมรวง ใหทานไดเดินเลนชมสวนตามอัธยาศัย 

 SPA RESORT HAWAIIANS สปารีสอรทสไตลฮาวายขนาดใหญ มีส่ิงอํานวยความ
สะดวกมากมายครบครัน ไมวาจะเปน สวนน้ํา สปา ออนเซ็น รานคา รานอาหารซ่ึง
ภายในสวนน้ํายังจัดเปนธีมฮาวายอีกดวย อิสระใหทุกทานสนุกสนามกับ กิจกรรม
ภายในสวนน้ําขนาดใหญของโรงแรมและ ชมโชวการแสดงโพลีนีเชียน จากสาวสาวฮู
ลาเกิรล 



 

 

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ หองอาหารภายในโรงแรม 
 นําทานเดินทางเขาสูที่พัก SPA RESORT HAWAIIANS หรือเทียบเทา 

ผอนคลายกับการแชน้ําจากแรธรรมชาติสไตลญ่ีปุ�น 
วันที่ 3 เก็บผลไมตามฤดูกาล – ชมวิวทะเลสาบอินะวะชิโระ – บุฟเฟ�ราเมน คิตะคาตะ – 

ปราสาทสึรุงะ [ชมดานนอก] – แชน้ําแร 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 ฟารมผลไม ใหทานไดสนุกสนานเพลิดเพลินการกับ กิจกรรมเก็บผลไมตามฤดูกาล 

เชน แอปเปم�ล [SEP-DEC] สาล่ี [DEC-JAN] สตอเบอรร่ี [DEC-MAY]ตามฤดุกาล
ของชาวญ่ีปุ�นที่มีการปลูกอยางพิถีพิถันและไดรับการดูแลเอาใจใสทุกกระบวนการทุก
ข้ันตอน ทําใหผลไมของที่น่ีน้ันมีขนาดใหญ และรสชาติหวานกวาบานเราหลายเทา 
หมายเหตุ..ผลไมแตละชนิดข้ึนอยูกับสภาพอากาศในแตละทองถ่ิน 

 ทะเลสาบอินะวะชิโระ หรือเรียกอีกช่ือนึงวา กระจกแหงสวรรคต้ังอยูในบริเวณอุทยาน
แหงชาติบันได อะซะฮี ในจังหวัดฟุคุชิมะ เปนหน่ึงในทะเลสาบท่ีใหญที่สุดในญ่ีปุ�น 
แถมยังติดหน่ึงในส่ีของทะเลสาบท่ีมีน้ําใสสะอาดท่ีสุดในญ่ีปุ�นอีกดวย ทะเลสาบอินา
วะชิโระเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟซึ่งอยูใกลกับภูเขาบันไดเมื่อหลายหม่ืนปกอน 
ซึ้งในวันท่ีอากาศเปนใจทานสามารถมองเห็นวิวภูเขาบันไดสะทอนลงบนผิวน้ําไดอยาง
สวยงาม อิสระใหทานไดถายรูปเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย 

 เมืองคิตะกาตะ เมืองที่มี ราเมนติดอันดับ 1ใน 3 สุดยอดราเมงที่โดงดังของญ่ีปุ�น 
หรือ Big Tree Ramen เมืองราเมนดังแหงญ่ีปุ�นน้ันไดแกSapporo (ซัปโปโร) , 
Hakata (ฮากะตะ), และ Kitakata (คิตะกาตะ) ใหทุกทานไดเลือกราเมงชามโปรด 
ไมวาจะเปนสายเสน สายผัก หรือสายเน้ือกอมีใหทุกทานไดเลือกทาน ตามอัธยาศัย 



 

 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร [รานราเมน ในเมืองคิตะกาตะ] 
 ชมดานนอกของ ปราสาทซึรุงะ ซ่ึงแปลวาปราสาทนกกระเรียน ปราสาทน้ีถูกสรางข้ึน

คร้ังแรกเม่ือป ค.ศ.1384 และผานเหตุการณทางประวัติศาสตรมามากมาย ทําใหโดน
ทําลายและสรางข้ึนใหมหลายคร้ัง โดยคร้ังลาสุดถูกสรางข้ึนใหมในป ค.ศ.1964 
ปจจุบันปราสาทสึรุกะไดเปนพิพิธภัณฑจัดแสดงประวัติศาสตรของเมืองไอสุ-วาคามัท
สุ รวมทั้งเคร่ืองเขินและดาบโบราณตางๆ 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ หองอาหารภายในโรงแรม 
 นําทานเดินทางเขาสูที่พัก ASHINOMAKI ONSEN OKAWASO หรือเทียบเทา 

ผอนคลายกับการแชน้ําจากแรธรรมชาติสไตลญี่ปุ�น 
วันท่ี 4 หมูบาน โออุจิ จูคุ – หนาผาหินโทโนะ เฮทสึริ – เมืองโตเกียว – ชอปปم�งชินจูกุ 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 หมูบานโออูจิจูคุ เปนบานสไตลญ่ีปุ�นแบบมุงหลัง ถูกสรางข้ึนในป พ.ศ.2183 เปน

บานพักในสมัยเอโดะท่ีต้ังอยูในถนนสายสําคัญ ท่ีใชเช่ือมระหวางเมืองไอสุวาคามัสสึ 
กับเมืองนิคโก ซึ่งปจจุบันดัดแปลงเปนรานคา รานอาหารที่มีของทองถ่ินข้ึนช่ือ “โซบะ
ตนหอม” ท่ีชาวญ่ีปุ�นนิยมรับประทาน นอกจากน้ียังมีศาลเจาและวัดประจําเมืองโออูจิ
จูคุ โดยวัดต้ังอยูปลายสุดของถนนสายหลัก ใหนักทองเที่ยวจะไดชมทิวทัศนอันงดงาม
ของเมืองไดจากบริเวณดานบนของวัด 

 หนาผาหินโทโนะ เฮทสึริ หนาผาหินท่ีต้ังอยูติดกับแมน้ําโอคาวะ โดยเช่ือกันวา หนาผา
หินแหงน้ีมีอายุหลายลานป และถูกธรรมชาติกัดเซาะในระยะเวลาที่ผานมา ทําใหหนา
ผาแหงน้ีมีรูปราง หนาตาที่แปลกประหลาดคลายๆกับเจดียหินขนาดยักษ นับเปนอีก



 

 

หน่ึงจุดชมที่ทุกทานไมควรพลาด 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร 
 เดินทางสูเมืองโตเกียว นําทานสู ชอปปم�งชินจุกุ ใหทานอิสระและเพลิดเพลินกับการช

อปปم�งสินคามากมายและ เคร่ืองใชไฟฟ�า กลองถายรูปดิจิตอล นาฬิกา 
เคร่ืองเลนเกมส หรือสินคาท่ีจะเอาใจคุณผูหญิงดวย กระเป�า รองเทา เส้ือผา แบรนด
เนม เส้ือผาแฟช่ันสําหรับวัยรุน เคร่ืองสําอางยี่หอดังของญ่ีปุ�นไมวาจะเปน KOSE, 
KANEBO, SK II, SHISEDO 

ค่ํา อิสระรับประทานอาหารค่ํา ตามอัธยาศัย ณ แหลงชอปปم�ง 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พักโรงแรม TOKYO HOTEL หรือระดับใกลเคียงกัน 
วันท่ี 5 อิสระชอปปم�งเมืองโตเกียว หรือ เลือกซ้ือทัวรเสริมโตเกียวดิสนียแลนด – โตเกียว 

(สนามบินฮาเนดะ) 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 อิสระเต็มวัน ใหทานอิสระชอปปم�ง หรือเดินทางสูสถานท่ีทองเท่ียวอ่ืน ๆ โดยมีไกด

คอยใหคําแนะนําในการเดินทาง อาทิ 
-            ศาลเจา ฮานาโซโนะ สถานที่ศักด์ิสิทธ์ิ ที่คนญี่ปุ�นใหความเคารพนับถือ 
โดยเฉพาะ คนในวงการบันเทิง และงานศิลปะ รวมถึง หนุมสาวหรือคูครอง ท่ีตองการ
สรางความสัมพันธอันดี ตอชีวิตคู หรือแมกระท่ัง การอธิฐานเร่ืองการคาขาย ที่พอคา
หลายคนตางมาซ้ือส่ิงศักด์ิสิทธ์ิไปบูชา 
-           ศาลเจาเนซุ   เปนศาลเจาชินโตเกาแกและเปน 1 ใน 10 ศาลเจาท่ีสําคัญ



 

 

ของกรุงโตเกียว ขางในวัดจะมีซุมประตูสีเสาโทริสีแดงเรียงรายสวยงาม เหมือนกับที่ฟุ
ชิมิ อินาริ ในเกียวโต วากันวาถาเราไดเดินลอดผานเสาโทริอิน้ีจากทางเหนือไปทางใต 
ก็จะทําใหส่ิงช่ัวรายถูกขับไลออกไป เดินตามเสาโทริอิสีแดงไปทานจะไดเจอกับศาลเจา
เล็กๆ ท่ีคนนิยมมาขอพรดานความรัก เน่ืองจากศาลเจาแหงน้ีมีช่ือเสียงในการ
อธิษฐานเพ่ือใหสมหวังในความรัก 
- ชิบูยา แหลงชอปปم�งสตรีทที่ย่ิงใหญสุดๆในโตเกียว รายลอมไปดวยหางฯตางๆ
และรานคาอีกนับพัน ซ่ึงมีหางฯ SHIBUYA 109 ท่ีรวบรวมรานคาแฟช่ันไวมากมาย
รวมทั้งมีรูปปم�น “ฮาจิโกะ” หรือเจาหมาแสนซ่ือสัตยฮาจิ ท่ีเฝ�ารอคอยเจานายหนา
สถานีชิบูยา ตราบจนวันตายของมัน 
- ยานฮาราจูกุ แหลงรวมเส้ือผา เคร่ืองประดับ รองเทา ของวัยรุนญ่ีปุ�น หากคุณ
คือคนท่ีกําลังมองหาซ้ือเส้ือผาแบบแปลกๆ หรือตองการหาซ้ือเส้ือผาแนว Cost 
Play ทานยังสามารถหาไดจากท่ีน่ีอีกดวย หรือ ถาตองการเห็นวัยรุนญ่ีปุ�นแตงตัวแบบ
แปลกๆ ก็สามารถมาดูไดท่ีน่ีได จะมีวัยรุนญี่ปุ�นนารักๆ เดินกันเต็มถนนเหมือนกับ
ถนนสายแบรนดเนมโอโมโตะซานโดะ นอกจากน้ันแลว ทานยังไดชอปปم�งสินคาแบรนด
ดังระดับโลก อาทิ CHANNEL, Dior, LOUIS VULTTON, ZARA, GAP หรือ
สาวก ONITSUKA TIGER ท่ีตองการหารองเทาแบบตนฉบับ MADE IN JAPAN ที่ 
SHOP น้ีมีแบบใหเลือกสรรมากมาย อีกทั้งยงัมีรานขายตุกตา KITTY 
DORAEMON หรือตุกตา LINE สุดแสนนารักไวคอยเอาใจคุณหนู อีกทั้งยังมี 
SHOP ใหญของ กระเป�าสุดฮิต BAO BAO ISSEY MIYAKE, เส้ือ COMME 
DES GARCONS อีกดวย  
หรือหากทานใดมีความประสงคจะเลือกซื้อทัวรดิสนียแลนดเพ่ิมทานละ 2,700.- 
บาท (ไมรวมคาเดินทาง) ดีสนียแลนดโลกแหงจินตนาการของราชาการตูนญี่ปุ�นซ่ึง
เปนดิสนียแลนดแหงแรกที่สรางนอกประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสรางข้ึนในป พ.ศ. 
2526 จากการถมทะเลและใชทุนสรางกวา 600 ลานบาท ใหทานสนุกสนานกับ
เคร่ืองเลนนานาชนิด (ไมจํากัดจํานวนการเลน ) ผจญภัยในดินแดนตางๆ ใหทานเลน
เคร่ืองเลนตัวใหมจากภาพยนตรการตูนเร่ืองดัง Toy Story ชมฉากรบกลางทะเลคาริ
เบียนในดินแดนโจรสลัดจากภาพยนตร The Pirate of Caribbean เขยาขวัญกับ
บานผีสิงใน Haunted Mansion สัมผัสความนารักของตุกตาเด็กนานาชาติในโลกใบ
เล็ก Small World ชมภาพยนตรสามมิติ The Invention of the Year ใหทานได
สนุกสนานพรอมกับการจับจายเลือกซ้ือสินคาที่ระลึกนารักในดิสนียแลนดอีกท้ังยังจะ
ไดสัมผัสกับตัวการตูนเอกจากวอลดิสนีย อยาง มิกก้ีเมาส มินน่ีเมาส พรอมผองเพ่ือน
การตูนอีกมากมายสนุกกับการจับจายซื้อของท่ีระลึกนารักในดิสนียแลนดการเดินทาง



 

 

จากนาริตะสูโตเกียว 
1) จากโรงแรมแถวยานนาริตะสูสนามบินนาริตะใชรถบัสบริการฟรีของทางโรงแรม แต
เน่ืองดวยจะตองเร่ิมต้ังแต 9.00 น.เปนตนไปเพราะเน่ืองจากในตอนเชาระหวาง 
06.00 - 09.00 น เปนชวงท่ีมีลูกคาใชบริการไปสนามบิน เปนจํานวนมากซึ่งอาจจะ
ทําใหข้ึนรถบัสไมครบตามจํานวนผูเดินทางทั้งหมด 
2) รถไฟสาย Keisei Skyliner เปนรถไฟท่ีวิ่งจากสนามบินนาริตะไปสถาณีอูเอะโนะ
เพียง 41 นาทีโดยใชความ เร็วในการว่ิง 160 ก.ม./ชม.โดยคาต๋ัวจะอยูที่เที่ยวละ 
2,470 เยน/ทาน โดยเวลาท่ีใหบริการ 07.28-18.20 น เพราะฉะน้ันกอนเดินทาง
กลับควรเช็คเที่ยวสุดทายวาหมดตอนก่ีโมง 
3) รถไฟสาย Narita Express (N'EX) เปนรถไฟเขาเมืองจากคาย JR ถือวาเปน
รถไฟที่ราคาคอนขางสูงนิดนึงแตต๋ัวรถไฟจะเปนแบบระบุที่น่ังบนรถไฟไดเลยโดยไม
ตองกลัววาข้ึนไปแลวเราจะไมมีท่ีน่ังเบาะสามารถหมุนเขา หากันไดมีอาหารขายบน
รถไฟโดยคาต๋ัวรถไฟจะอยูที่ราคาเที่ยวละ 3,190 เยน/ทานโดยเวลาท่ีรถไฟใหบริการ
ต้ังแตเวลา 7.44-19.42 น เพราะฉะน้ันกอนเดินทางกลับควรเช็คเท่ียวสุดทายวา
หมดตอนก่ีโมง 
4) Airport Limousine Bus เปนอีก 1 ทางเลือกในการเดินทางเขาโตเกียวแตรถ
บัสน้ีจะจํากัดจํานวนผูโดยสาร ตอรอบโดยตอรอบจะรับอยู 35-40 ทานตอเที่ยวโดย
จะใชระยะเวลาในการเดินทาง 80-100 นาที ราคา 3,000 เยน/ทาน/เที่ยว เวลาที่
ใหบริการ 05.55-17.30 น ถาเด็กอายุต่ํากวา 12 จะเสียคร่ึงราคา 
5) Taxi ในสวนของรถแท็กซี่น้ีคาโดยสารจากโตเกียว สูโรงแรมท่ีพักยานนาริตะจะอยู
ท่ีราคา 20,000-25,000 เยน (โดยราคาน้ีจะไมรวมคาทางดวน) 

 อิสระอาหารกลางวัน และอาหารค่ํา ตามอัธยาศัย 
 ไดเวลาอันสมควรนัดเจอทุกทานที่โรงแรม เพ่ือออกเดินทางสู สนามบินฮาเนดะ 
วันท่ี 6 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูม)ิ 
00.40 น. ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดย สายการบินเจแปนแอรไลน เที่ยวบินท่ี JL033 

(สายการบินมีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 
05.00 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 

 
** หากทานที่ตองออกต๋ัวภายใน (เคร่ืองบิน,รถทัวร,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาที่ทุกคร้ัง
กอนทําการ 
ออกต๋ัวเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบ
ลวงหนา ** 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อัตราคาบริการ  

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพัก 2-3 
ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป  
(เสริมเตียง)  
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
7 ป 
(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

พักเด่ียว 
ทานละ 

ไมรวมต๋ัว 
ทานละ 

วันที่ 24-29 ก.ย. 
62 46,900.- 46,900.- 46,900.- 7,900.- 36,900.- 
วันที่ 23-28 ต.ค. 
62 51,900.- 51,900.- 51,900.- 7,900.- 41,900.- 
ราคาเด็กทารก [อายุไมถึง 2 ปบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ] ทานละ 9,900 บาท ราคาน้ีรวมรายการ
ทัวร ต๋ัวเครื่องบิน ไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเปนราคาพิเศษ 

 



 

 

ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปมัคคุเทศนทองถ่ินและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทาน/ทริป 
หัวหนาทัวรท่ีดูแลคณะจากเมืองไทยตามแตทานจะเห็นสมควร 
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
เง่ือนไขการใหบริการ 
1.  การเดินทางในแตละคร้ังจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานข้ึนไป ถาผูโดยสารไมครบ

จํานวนดังกลา 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 

2.  ในกรณีที่ลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯเพ่ือ
เช็ควากรุปมีการคอนเฟรมเดินทางกอนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ 
ท้ังส้ิน 

3.  การชําระคาบริการ 
     3.1 กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 15,000 บาท  
    3.2 กรุณาชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือ 15 วันกอนออกเดินทาง 
4. การยกเลิการเดินทาง 

4.1 แจงยกเลิก กอนการเดินทาง 45 วัน ไมนับวันเดินทาง คืนคาใชจายทั้งหมด  
4.2 แจงยกเลิก กอนเดินทาง 15 วัน ไมนับวันเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 15,000 
บาท  
4.3 แจงยกเลิก นอยกวา 15 วันการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคาใชจาย
ท้ังหมด  
4.4 ยกเวนกรุปที่ออกเดินทางชวงเทศกาลวันหยุด เชน ปใหม, สงกรานต เปนตน บางสาย
การบินมีการการันตีมัดจําที่น่ังกับสายการบินและคามัดจําที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน 
CHARTER FLIGHT จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือ คาทัวรทั้งหมด ไมวายกเลิกดวยกรณี
ใดๆ 
4.5 กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก 
หรือ เขาประเทศที่ระบุ ไวในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไมคืนคาทัวรไมวา
กรณีใดๆ ท้ังส้ิน 

 **สําคัญ!! บริษัททําธุรกิจเพ่ือการทองเท่ียวเทาน้ัน ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขา
ประเทศญ่ีปุ�นโดยผิดกฎหมายและในข้ันตอนการผานการตรวจคนเขาเมือง ท้ังไทยและ
ญ่ีปุ�น ข้ึนอยูกับการพิจารณาของเจาหนาท่ีเทาน้ัน ลูกคาทุกทานตองผานการตรวจคนเขา
เมืองดวยตัวของทานเอง ทางมัคคุเทศกไมสามารถใหความชวยเหลือใดๆไดท้ังส้ิน** 
4.6 เม่ือทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง 
หรือไมเดินทาง   

 พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ 
ท้ังส้ิน 

 



 

 

อัตราคาบริการน้ีรวม 
1.  คาต๋ัวโดยสารเคร่ืองบินไป-กลับ ช้ันประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ

ทัวรขางตน 
 กรณีทานมีความประสงคจะตองการปรับเปล่ียนระดับช้ันที่น่ังจากช้ันประหยัดเปนช้ันธุรกิจ 

โดยใชคะแนนจากบัตรสะสมไมล จะตองดําเนินกอนเดินทาง 7 วันลวงหนา และถาโดยการ
ชําระเงินเพ่ืออัพเกรดตองกระทําที่เคานเตอรสนามบิน ณ วันเดินทาง เทาน้ัน  

2.  คาที่พักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการ หรือ ระดับเทียบเทา 
** ในกรณีท่ีทานจองหองพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ท่ีนอนเสริม] แลวทางโรงแรมไม
สามารถจัดหาหองพักแบบ TRIPLE ได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดหองใหเปนแบบ 
แยก 2หองคือ 1 TWN + 1SGL และอาจมีการจัดหองพักใหตามความเหมาะสมตอไป ** 

3.  คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน 
4.  เจาหนาท่ีบริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง 
5.  คาน้ําหนักสัมภาระรวมในต๋ัวเคร่ืองบินเจแปนแอรไลน  2 ใบใบละไมเกิน 23 กิโล] คา

ประกันวินาศภัยเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแตละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ 
6.  คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 

บาท  
 คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของ

กรมธรรม  
** ลูกคาทานใดสนใจ...ซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถ
สอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได **  
- เบ้ียประกันเร่ิมตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

    -เบ้ียประกันเร่ิมตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
**ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายมุากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป **  
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 
ลานบาท] 
**ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป **  
  [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 
ลานบาท] 

7.  ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และหัก ณ ที่จาย 3%  
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1.  คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ(ทางรัฐบาลญ่ีปุ�นประกาศยกเลิกวีซา

ใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะส้ันในประเทศญ่ีปุ�นไมเกิน 15  **ถากรณีทาง
รัฐบาลญ่ีปุ�นประกาศใหกลับมาใชวีซา ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายเพ่ิมในการขอวีซา
ตามท่ีสถานทูตกําหนด) 

2.  คาใชจายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเชน คาอาหาร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ 
คาซักรีด คาโทรศัพท  

3.  คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกต๋ัวเคร่ืองบิน 
4.  คาทิปมัคคุเทศกและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ทาน 
 
หมายเหตุ 
1.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเล่ือนการเดินทางในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง 10 ทาน 
2.  ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับข้ึน

กอนวันเดินทาง 
3.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจาก

สาเหตุตางๆ 
4.  บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การ

ประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําส่ิงของผิดกฎหมาย 
ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

5.  บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความ
ประมาทของทานเกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยว
เอง 

6.  เม่ือทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือ
วาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิตองแจงลวงหนา ท้ังน้ีข้ึนอยูกับ
สภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม 
ท้ังน้ีข้ึนอยูกับอัตราแลกเปล่ียนของเงินสกุลเยน 

 
รายละเอียดเก่ียวกับมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญ่ีปุ�นใหกับคนไทย  
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะส้ันในประเทศ
ญ่ีปุ�นไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมี
การ ถูกตรวจสอบเอกสารในข้ันตอนการตรวจคนเขาเมือง เพ่ือเปนการยืนยันวามีคุณสมบัติใน
การเขา ประเทศญ่ีปุ�น 



 

 

**เอกสารที่อาจจะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตใหเขาประเทศ – ต๋ัวเคร่ืองบินและเอกสาร
เร่ืองที่พักทางบริษัทจะจัดเตรียมใหกับลูกทัวร แตท้ังน้ีข้ึนอยูกับการพิจารณาของกองตรวจคน
เขาเมืองของญ่ีปุ�น** 
1. ต๋ัวเคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ�น  
2. ส่ิงท่ียืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายท่ีอาจเกิดข้ึนระหวางท่ีพํานักในประเทศญี่ปุ�น  
     (เชน เงินสด บัตรเครดิต เปนตน) 
3. ช่ือ ท่ีอยู และหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดระหวางที่พํานักในประเทศญ่ีปุ�น (เชน คน รูจัก 

โรงแรม และอ่ืนๆ) 
 
กําหนดการเดินทางระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีปุ�น 
คุณสมบัติการเขาประเทศญ่ีปุ�น (สําหรับกรณีการเขาประเทศญ่ีปุ�นตามมาตรการยกเวนวีซา) 
1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกสที่ยังมีอายุการใชงานเหลืออยู 
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญ่ีปุ�นจะตองไมเปนส่ิงท่ีขัดตอกฎหมาย และเขาขาย

คุณสมบัติเพ่ือการพํานักระยะส้ัน 
3. ในข้ันตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน 
 เปนผูท่ีไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญ่ีปุ�น หรือมิไดอยูในระยะเวลาของการถูก

ปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ 


