#15732 ทัวรญี่ปุน โตเกียว 5 วัน 3 คืน หมูบานโบราณโออุจิ
จูคุ เทศกาลคามาคุระ บิน XW

ทัวรญี่ปุน โตเกียว ฟุกุชิมะ วัดอาซากุสะ ถนนนากามิเซะ กันดั้มโอไดบะ หางได
เวอรซิตี้ ลานสกีฟูจิเท็น หมูบานโอชิโนะฮัคไค หนาผาโทโนะเฮทสึริ สถานีรถไฟยูโน
คามิ ชอปปงชินจูกุ แชออนเซ็น

สรุปการเดินทาง
วันที่

1

กําหนดการ

เชา เที่ยง เย็น

ทา อากาศยานดอนเมือง



2

ทา อากาศยานนาริตะ - วัดเซนโซจิ (วัดอาซากุสะ) - ประตูฟา คํา รณ - ถนนนาคามิเสะ - โต
เกียวสกายทรี - โอไดบะ - ไดเวอรซิตี้ โตเกียว พลาซา - ยามานาชิ - ออนเซ็น

3

ลานสกีฟูจ ิเท็น - พิพิธภัณฑแผนดินไหวญี่ปุน - หมูบา นโอชิโนะฮัคไค - ฟุกุชิมะ - หมูบา น
โบราณโออุจ ิจ ูคุ - เทศกาลคามาคุระโยโกเตะ - กระทอมหิมะคามาคุระ - ออนเซ็น











โรงแรม



-



Jiragonno
Fuji No
Yakata หรือ
เทียบเทา



APA Hotel
Fukushima
หรือเทียบเทา

4

หนา ผาโทโนะเฮทสึริ (หนา ผาลา นปี ) - ยูโนคามิ ออนเซ็น - โตเกียว - ดิวตี้ฟรี - ยา นชินจูกุ







Keisei
Miramare
Hotel หรือ
เทียบเทา

5

อิออนนาริตะ - ทา อากาศยานนาริตะ - ทา อากาศยานดอนเมือง







-

กําหนดการเดินทาง

ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

25 ก.พ. 65 - 1 มี.ค. 65

฿19,777
฿18,777

฿19,777
฿18,777

฿19,777
฿18,777

฿7,900

กําหนดการทั้งหมด
วันที่ 1


กิจกรรม

ทาอากาศยานดอนเมือง
คํ่า
23.00 น. คณะพรอมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผูโดยสารขาออก Terminal1 ชั้น 3 อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ
เคาน เตอรสายการบิน NOK SCOOT เจาหน าที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกดานเอกสารตางๆ
สายการบิน NOK SCOOT ใชเครื่อง BOEING 777-200 จํานวน 415 ที่นั่ง
จัดที่นั่งแบบ 3-4-3
รวมนํ้ าหนั กสัมภาระถือขึ้นเครื่อง 7 กก./ทาน และสามารถโหลดใตเครื่อง 20 กก./ทาน (หากตองการซื้อนํ้ าหนั กเพิ่ม ทาน
จะตองทําการซื้อเพิ่ม)



ทาอากาศยานดอนเมือง

คํ่า

เป็ นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉี ยงใตที่สามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็ นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซึ่งสามารถใช
เป็ นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอื่นๆ ไดอยางดี



หมายเหตุ

สายการบิน NOK SCOOT ใชเครื่อง BOEING 777-200 จํานวน 415 ที่นั่ง
จัดที่นั่งแบบ 3-4-3
รวมนํ้ าหนั กสัมภาระถือขึ้นเครื่อง 7 กก./ทาน และสามารถโหลดใตเครื่อง 20 กก./ทาน (หากตองการซื้อนํ้ าหนั กเพิ่ม ทาน
จะตองทําการซื้อเพิ่ม)
หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋ว เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณที่นอกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็ นสําคัญ

วันที่ 2



กิจกรรม

ทาอากาศยานนาริตะ - วัดเซนโซจิ (วัดอาซากุสะ) - ประตูฟาคํา
รณ - ถนนนาคามิเสะ - โตเกียวสกายทรี - โอไดบะ - ไดเวอรซิตี้
โตเกียว พลาซา - ยามานะชิ - ออนเซ็น
เชา
02.45 น. เหินฟ าสู เมืองนาริต ะ ประเทศญี่ปุน โดยเที่ยวบินที่ XW 102
10.25 น. เดินทางถึง สนามบินนาริต ะ ประเทศญี่ปุน (เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกาของทาน
เป็ นเวลาทองถิ่นเพื่อความสะดวกในการนั ดหมาย) หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร รับกระเป าและทําภารกิจสวน
ตัวเรียบรอยแลว
สําคัญ!!! ประเทศญี่ปุนไมอนุญาตใหนํา อาหารสด จําพวก เนื้ อสัต ว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝ าฝื นจะมีโทษจับและ
ปรับ

บาย
รับประทานอาหารกลางวัน SET BOX
นมัสการเจาแมกวนอิมทองคําที่ศักดิส
์ ิทธิ ์ วัดอาซากุสะ หรือ วัดเซ็นโซจิ (Sensoji) วัดนี้ ไดช่ อ
ื วามีความศักดิส
์ ิทธิ ์ และไดรับ
ความเคารพนั บถือมากที่สุดแหงหนึ่ งในกรุงโตเกียว ซึ่งมักจะมีผูคนมากราบไหวขอพรเพื่อความเป็ นสิริมงคลตลอดทั้งปี ประกอบ
กับภายในวัดยังเป็ นที่ต ั้งของโคมไฟยักษที่มีขนาดใหญที่สุดในโลกดวยความสูง 4.5 เมตร ซึ่งแขวนหอยอยู ณ ประตูทางเขาที่อยู
ดานหน าสุดของวัด ที่มีช่ อ
ื วา “ประตูฟาคํารณ”
และถนนจากประตูเขาสูต ัววิหารที่ประดิษฐานเจาแมกวนอิมทองคํา มีช่ อ
ื วา “ถนนนากามิเซะ” ถนนช็อปปิ้ งชื่อดัง ซึ่งเป็ นที่
ตั้งของรานคาขายของที่ระลึกพื้นเมืองตางๆ มากมาย อาทิ ขนมนานาชนิ ด ของเลน รองเทา พวงกุญแจที่ระลึก ฯลฯ ใหทุกทาน
ไดเลือกซื้อเป็ นของฝากของที่ระลึกตามอัธยาศัย
จากนั ้นเดินทางสู โตเกียวสกายทรี TOKYO SKY TREE (ถายภาพดานนอก) คือหอโทรทัศน โตเกียวสกายทรี ซึ่งตั้งอยู
ใจกลางของ Sumida City Ward เป็ นจุดชมวิวเมืองโตเกียวที่สวยที่สุดอีกจุดนึ งเนื่ องจากสามารถชมวิวไดรอบทิศ 360 องศา
โดยไดรับการยอมรับใหโตเกียวสกายทรีเป็ นตึกที่สูงที่สุดในญี่ปุน ที่กินเที่ยวช็อปปิ้ งอยูในตึกแหงนี้ ครบครันรวมทั้งยังมีอควอ
เรียมอยูในนั ้นอีกดว
นํ าทานขึ้นรถโคชเพื่อเดินทางสู ยานโอไดบะ (ODAIBA) คือเกาะที่สรางขึ้นไวเป็ นแหลงชอปปิ้ งและแหลงบันเทิงตางๆในอาว
โตเกียว นอกจากมีสถาปั ต ยกรรมที่สวยงามตั้งอยูมากมายแลว แตก็ยังคงความเป็ นธรรมชาติไวดวยความอุดมสมบูรณของพื้นที่
สีเขียว อิสระใหทานไดเก็บภาพประทับใจกับ เจาหุนยนตกันดั้มขนาดใหญยักษ ที่ต ั้งตระหงานอยูดานหน า
หางสรรพสินคาไดเวอรซิต ี้โตเกียว เปิ ดบริการในปี 2012 ภายใตแนวคิด "เมืองแหงโลกมายา" หางสรรพสินคาที่เปรียบ
เสมือนแลนดมารกของยานโอไดบะ ทั้ง 7 ชั้น มีรานเสื้อผาที่มีช่ อ
ื เสียงจากอเมริกา, แบรนดแฟชั่นหรูหรา, รานขายของญี่ปุนและ
แหลงบันเทิง แตที่เดนสุดคือสวนนิ ทรรศการเล็กๆอยูบนชั้น 7 ใหคนที่ช่ น
ื ชอบการต ูนกันดั้มเป็ นพิเศษไดมาชื่นชม
นํ าทานเดินทางสู เมืองยามานาชิ ดินแดนแหง "ภูเขาไฟฟูจิ" มีแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติมากมายเนื่ องจากลอมรอบดวย
ภูเขา นอกจากนี้ ในบรรดาสถานที่ทองเที่ยวที่มีช่ อ
ื เสียงของยามานาชิก็มีเมืองนํ้ าพุรอนออนเซ็น
คํ่า
รับประทานอาหารมื้อคํ่า ณ ภัต ตาคาร
พักที่ Jiragonno Fuji No Yakata หรือเทียบเทา
หลังเดินทานสูที่พักอิสระใหทานได แชนํ้าแรออนเซ็นธรรมชาติ เพื่อผอนคลายความเมื่อยลา จะทําใหระบบหมุนเวียนโลหิต
และใหผิวพรรณสวย (แชครั้งละประมาณ 20 นาที ไมควรเกิน 1 ชั่วโมง)



เชา

ทาอากาศยานนาริตะ
เป็ นทาอากาศยานนานาชาติหลักของประเทศญี่ปุน และเป็ นจุดเชื่อมตอของการเดินทาง
ระหวางทวีปเอเชียและอเมริกา ตั้งอยูที่เมืองนาริต ะ สามารถรองรับผูโดยสารที่เดินทางไป
มาโตเกียว โยโกฮามา และจังหวัดใกลเคียงไดกวา 35 ลานคนตอปี และเป็ นสนามบินที่
รองรับเที่ยวบินสําหรับผูโดยสารมากเป็ นอันดับ 2 ของญี่ปุน (รองจากสนามบินฮาเนดะ
โตเกียว) โดยสามารถรองรับสายการบินระหวางประเทศไดกวา 65 สายการบิน



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน บนรถโดยสาร SET BOX

วัดเซนโซจิ (วัดอาซากุสะ)
มีช่ อ
ื อยางเป็ นทางการวาวัดเซนโซ หรือเซนโซจิ แตนิยมเรียกวาวัดอาซากุสะเนื่ องจากตั้ง
อยูในยานอาซากุสะนั่ นเอง เป็ นวัดในศาสนาพุทธ สัญลักษณของวัดนี้ ที่คนนิ ยมมาถาย
รูปกันก็คือ โคมไฟสีแดงขนาดใหญ

ประตูฟาคํารณ
ประตูทางเขาที่อยูดานหน าสุดของวัดอาซากุสะ และมีโคมไฟสีแดงขนาดใหญแขวนอยู เป็ น
สัญลักษณของวัด

ถนนนาคามิเสะ
เป็ นถนนคนเดินที่อยูต ิดกับวัดอาซากุสะ วัดเกาแกที่มีช่ อ
ื เสียงของญี่ปุน ถนนเสนนี้ มี
รานคามากมายตลอดความยาวทั้ง 250 เมตร ไมนับรานคาที่อยูในซอยแยกยอยไปอีก
ทําใหต ลอดทั้งปี จะมีนักทองเที่ยวแวะเวียนมาหาซื้อของฝากอยางไมขาดสาย

โตเกียวสกายทรี
เป็ นหอที่เพิ่งสรางขึ้นมาใหมและยังเป็ นเหมือนแลนดมารคของโตเกียว ตั้งอยูใจกลางของ
Sumida City Ward ไมไกลจาก วัดอาซากุสะ มีความสูงถึง 634 เมตร บริเวณรอบๆเป็ น
แหลงชอปปิ้ งขนาดใหญ รวมทั้งมีอควอเรียมอยูในนั ้น

โอไดบะ
เป็ นเกาะถมที่สรางขึ้นมาจากการถมทะเล ซึ่งเป็ นหนึ่ งใจจุดสนใจทางดานการคาโดย
เฉพาะของสินคา Electronic และ Modern Culture

ไดเวอรซิตี้ โตเกียว พลาซา
เป็ นหางดังอีกหางหนึ่ ง ที่อยูบนเกาะ โอไดบะ จุดเดนของหางนี้ ก็คือ หุนยนตกันดั้ม ขนาด
เทาของจริง ซึ่งมีขนาดใหญมาก ในบริเวณหาง ก็จะมีรานคาสําหรับคอกันดั้ม อยางกันดั้ม
คาเฟ (Gundam Cafe) และถาอยากเขาไปดูนิทรรศกาลกันดั้ม ก็ต องไปที่ กันดั้มฟรอนท
(Gundam Front) ซึ่งอยูในบริเวณหาง

ยามานาชิ
เป็ นซึ่งจังหวัดที่ต ั้งอยูในภูมิภาคชูบุของญี่ปุน จังหวัดนี้ ไมมีทางออกสูทะเล มีหุบเขากลาง
ที่อุดมสมบูรณ มีลุมนํ้ าโคฟุ ลอมรอบดวยภูเขาที่สูงที่สุดในญี่ปุนรวมทั้งภูเขาฟูจิ



คํ่า

ออนเซ็น
การแชนํ้าแร ธรรมชาติของทางโรงแรม ซึ่งสามารถรักษาโรคเหน็ บชา โรคกระดูก ฯลฯ ให
ทานอิสระกับกิจกรรมการอาบนํ้ าแรภายในสระรวม ซึ่งจะแยกสระชายและหญิง การแช
นํ้ าแรสระรวม สวนมากเขาไมใสเสื้อผากันนะคะ

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร
 Jiragonno Fuji No Yakata หรือเทียบเทา



หมายเหตุ

เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกาของทานเป็ นเวลาทองถิ่นเพื่อความสะดวกในการนั ดหมาย
สําคัญ!!! ประเทศญี่ปุนไมอนุญาตใหนํา อาหารสด จําพวก เนื้ อสัต ว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝ าฝื นจะมีโทษจับและ
ปรับ
โตเกียวสกายทรี TOKYO SKY TREE (ถายภาพดานนอก)

วันที่ 3



กิจกรรม

ลานสกีฟูจิเท็น - พิพิธภัณฑแผนดินไหวญี่ปุน - หมูบานโอชิ
โนะฮัคไค - ฟุกุชิมะ - หมูบานโบราณโออุจิจูคุ - เทศกาลคามาคุระ
โยโกเตะ - กระทอมหิมะคามาคุระ - ออนเซ็น
เชา
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นํ าทานเดินทางสู ลานสกีฟูจิเทน เป็ นอีกหนึ่ งลานสกีที่ไปเชาเย็นกลับโตเกียวไดสบาย มีจุดสูงสุด สูง 1,500 เมตรจากระดับ
นํ้ าทะเล ตํ่าสุดสูง 1,300 เมตร ความลาดชันสูงสุด 32 องศานั บวาระดับที่เหมาะสําหรับเลนสกีมากๆ ระยะทางยาวที่สุด 1,500
เมตรที่นั่งใหบริการทั้งหมด 4 ที่นั่ง ที่สําคัญเสนทางใหเลือกเลนทั้งหมด 7 เสนทาง (ราคานี้ ไมรวมอุปกรณการเลนสกี อุปกรณ
ตางๆ และคาขึ้นกระเชา ประมาณ 3,000 เยน หากทานลูกคาสนใจกรุณาติดตอไกดหรือหัวหน าทัวรที่เดินทางไปกับทัวร)
จากนั ้นชม พิพิธภัณฑแผนดินไหว เป็ นตัวแทนของการสงขอความไปถึงทุกคนใหรับรูถ ึงผลกระทบจากภัยพิบัต ิแผนดินไหว
และการระเบิดของภูเขาไฟ ภายในมีหองจัดแสดงขอมูลการประทุของภูเขาไฟจากทุกมุมโลก และยังมีโซนชอปปิ้ งสินคางานฝี มือ
ญี่ปุนตางๆเชนมีดแบบดั้งเดิม ผลิต ภัณฑเครื่องปั้ นดินเผาและของฝากอีกมากมาย
นํ าทานเยี่ยมชม หมูบานโอชิโนะฮักไก หรือ หมูบานนํ้ าใส มีบอนํ้ าผุดทั้ง 8 บอ ในหมูบาน ซึ่งชาวญี่ปุนเชื่อวานํ้ าในหมูบาน
แหงนี้ นั้นเป็ นนํ้ าสะอาดและมีความศักดิส
์ ิทธิ ์ หากใครไดด่ ม
ื นํ้ าก็จะมีอายุที่ยืนยาวปราศจากโรคภัยหรือทานใดอยากจะเอานํ้ ากลับ
ไปฝากเพื่อนๆ หรือญาติพี่นองเป็ นที่ระลึก ภายในบริเวณก็มีขวดขายใหสามารถตักกลับบานไดต ามอัธยาศัย
บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
นํ าทานเดินทางสู เมืองฟุคุชิมะ (FUKUSHIMA) ดินแดนแหงธรรมชาติ เป็ นเมืองที่มีขนาดใหญเป็ นอันดับ 3 ของประเทศ
ญี่ปุน ตั้งอยูที่ภูมิภาคโทโฮคุแวดลอมไปดวยธรรมชาติอันสวยงามมากมาย ไมวาจะเป็ นภูเขา ทะเลสาบ สถานที่ชมซากุระ และ
ใบไมเปลี่ยนสี
นํ าทานเยี่ยมชม หมูบานโออุจิ จูคุ (OUCHI JUKU) ชมบานโบราณอดีต เมืองสําคัญในยุคเอโดะ ถูกสรางเมื่อหลายรอยปี
กอน เป็ นบานชาวนาญี่ปุนโบราณที่มุงหลังคาทรงหญาคาหนาๆเรียงราย เมื่อ พ.ศ.2524 ไดรับการขึ้นทะเบียนเป็ นเขตอนุรักษ
สิ่งปลูกสรางอันทรงคุณคาของชาติ ซึ่งในปั จจุบันหมูบานโบราณหลายหลังในโออุจิ จูคุไดรับการบูรณะใหม จนกลายเป็ นรานขาย
ของที่ระลึก รานคาขายสินคาพื้นเมือง รานอาหารและที่พักแบบญี่ปุนเพื่อดึงดูดนั กทองเที่ยว
จากนั ้นสัมผัสความงามแสนโรแมนติกในฤดูหนาวของกับ เทศกาลคามาคุระ (YOKOTE KAMAKURA SNOW
FESTIVAL) เมืองโยะโคะเตะแหงจังหวัดอะกิต ะไดแปลงโฉมมาเป็ นดินแดนแหงเทพนิ ยาย มีสิ่งกอสรางที่ดูคลายกับอิกลู หรือ
บานนํ้ าแข็งของเอสกิโมอยูเกลื่อนเมือง เป็ นงานเทศกาลที่มีประวัต ิอันยาวนานถึง 400 ปี *** ในกรณีที่มีการยกเลิกเทศกาลดัง
กลาวทางบริษัทจะมีการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรโดยจะนํ าทานไปยังสถานที่ทองเที่ยวอื่นแทน***
คํ่า
่

่

เพื่อเป็ นการไมรบกวนเวลา อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย
พักที่ APA Hotel Fukushima หรือเทียบเทา
หลังรับประทานอาหารใหทานได แชนํ้ารอนออนเซ็นธรรมชาติ เพื่อผอนคลายความเมื่อยลา จะทําใหระบบหมุนเวียนโลหิต
และใหผิวพรรณสวย (แชครั้งละประมาณ 20 นาที ไมควรเกิน 1 ชั่วโมง)



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ลานสกีฟูจิเท็น
เป็ นสกีรีสอรทขนาดเล็กที่ต ั้งอยูบริเวณ ภูเขาไฟฟูจิมีทั้งลานสกีสําหรับผูใหญและเด็ก
นอกจากนั ้นทานจะไดสัมผัสไดเป็ นลานสกีที่เต็มไปดวยหิมะขาวโพลนบวกกับฉากหลังที่
เป็ นภูเขาไฟฟูจิที่สวยงามที่ลานสกีแหงนี้ มีทั้งลานสกีสําหรับผูเริ่มเลนสกี และสําหรับผูที่
มีความชํานาญ ทานสามารถเลือกเลนได ทั้งสกี สโนวบอรด กระดานเลื่อนหิมะ นอกจาก
นี้ ยังมีลานสกีสําหรับเด็กใหเลนกระดานเลื่อนหิมะหรือแคนั่งเลนหิมะ

พิพิธภัณฑแผนดินไหวญี่ปุน
เป็ นพิพิธภัณฑและสถานที่ที่นําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับแผนดินไหวในญี่ปุน ใหศึกษาวิธี
รับมือกับแผนดินไหว มีสาธิต วิธีเอาตัวรอดและวิธีรับมือ รวมถึงมีรานของฝากที่ขายของที่
ระลึกจากพิพิธภัณฑ

หมูบานโอชิโนะฮัคไค
เป็ นหมูบานเล็กๆ ในละแวกทะเลสาบทั้ง 5 ของภูเขาไฟฟูจิ อยูระหวาง ทะเลสาป
Kawaguchiko และ Yamanakako โอชิโนะ ฮัคไคมีบอนํ้ าทั้งหมด 8 บอ เกิดจากการ
หลอมละลายของหิมะและไหลลงมาจากภูเขาไฟฟูจิ ซึมผานชั้นของลาวาที่เป็ นรูพรุน ใช
เวลานานถึง 80 ปี ทําใหนํ้าในบอที่หมูบานนี้ ใสมาก บอนํ้ าพุธรรมชาติทั้ง 8 บอ มีความ
เชื่อกันวาเป็ นบอนํ้ าศักดิส
์ ิทธิ ์ ดังนั ้นคนมักจะมาขอพรกัน แตละบอก็จะมีความศักดิส
์ ิทธิ
ที่แตกตางกันไป เชน เรื่องสุขภาพ คูครอง ฯลฯ



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ฟุกุชิมะ
เป็ นจังหวัดที่มีพื้นที่ขนาดใหญเป็ นอันดับ 3 ของประเทศญี่ปุน ครอบคลุมพื้นที่ชายฝั่ ง
มหาสมุทรแปซิฟิคมากกวา 150 กิโลเมตร ลึกเขาไปในภูเขาของภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
ของเกาะฮอนชู พื้นที่ 10% เป็ นโรงไฟฟ านิ วเคลียร สวนที่เหลืออีก 90%(พื้นที่กวางใน
ภาคตะวันตกของฟูกุชิมะ รวมถึงภูเขา และเมืองประวัต ิศาสตรอาอิซุ-วาคามัต สึ(AizuWakamatsu) ปลอดภัยสําหรับนั กทองเที่ยว

หมูบานโบราณโออุจิจูคุ
เป็ นหมูบานสไตลญี่ปุนที่มีบานแบบมุงหลัง ปั จจุบันยังคงรักษาไวเป็ นอยางดี และมีการ
ดัดแปลงเป็ นรานคา รานอาหาร และบานพักแบบโฮมสเตยต างๆ อาหารยอดนิ ยมคือบะหมี่
โซบะ และปลาเทราตยาง นอกจากนี้ ยังมีศาลเจาและวัดประจําเมืองโออูจิจูคุ นั กทองเที่ยว
สามารถชมทิวทัศน อันงดงามของเมืองไดจากบริเวณดานบนของวัดไดต ามอัธยาศัย

เทศกาลคามาคุระโยโกเตะ
เป็ นเทศกาลฤดูหนาวที่จัดขึ้นในเมืองโยโกเตะของจังหวัดอาคิต ะ โดยเป็ นเทศกาลประดับ
แสงเทียนและบานหิมะคามาคุระแบบดั้งเดิมในพื้นที่ทางตอนเหนื อของญี่ปุนซึ่งมีประวัต ิ
ยาวนานนั บรอยๆ ปี ภายในงานนั บทองเที่ยวจะไดพบกับบรรยากาศเทศกาลฤดูหนาวอัน
สุดโรแมนติกที่มีการประดับแสงเทียนอันงดงาม มีกระทอมหิมะ แผงขายอาหาร งาน
ประติมากรรมหิมะ และอื่นๆ

กระทอมหิมะคามาคุระ
เป็ นชื่อเรียกบานหิมะ หรือกระทอมหิมะสําหรับภาษาญี่ปุน ซึ่งมักถูกสรางขึ้นเพื่อใหกลาย
เป็ นสถานที่ถ ายรูป พักผอน หรือแมแตงานประดับไฟ Illumination โดยมักจะจัดขึ้น
ประมาณชวงเดือนกุมภาพันธของทุกปี ซึ่งสถานที่ที่จะสามารถสัมผัสกับประสบการณ
กระทอมหิมะคามาคุระนั ้นมีอยูหลายแหงในญี่ปุน ไมวาจะเป็ นฮอกไกโด อาคิต ะ นากาโน
หรืออิวาเตะ



ออนเซ็น

คํ่า

การแชนํ้าแร ธรรมชาติของทางโรงแรม ซึ่งสามารถรักษาโรคเหน็ บชา โรคกระดูก ฯลฯ ให
ทานอิสระกับกิจกรรมการอาบนํ้ าแรภายในสระรวม ซึ่งจะแยกสระชายและหญิง การแช
นํ้ าแรสระรวม สวนมากเขาไมใสเสื้อผากันนะคะ

 APA Hotel Fukushima หรือเทียบเทา



หมายเหตุ

ลานสกีฟูจิเทน (ราคานี้ ไมรวมอุปกรณการเลนสกี อุปกรณต างๆ และคาขึ้นกระเชา ประมาณ 3,000 เยน หากทานลูกคา
สนใจกรุณาติดตอไกดหรือหัวหน าทัวรที่เดินทางไปกับทัวร)
เทศกาลคามาคุระ ในกรณีที่มีการยกเลิกเทศกาลดังกลาวทางบริษัทจะมีการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรโดยจะนํ าทานไปยัง
สถานที่ทองเที่ยวอื่นแทน
อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย

วันที่ 4


กิจกรรม

หนาผาโทโนะเฮทสึริ (หนาผาลานป) - ยูโนคามิ ออนเซ็น โตเกียว - ดิวตี้ฟรี - ยานชินจูกุ
เชา
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นํ าทานเดินทางสู หน าผาโทโนะเฮทสึริ (TONOHETSURI) หรือ หน าผาลานปี เป็ นหน าผาเลียบลําธารประมาณ 100 เมตร
ที่มีหินในรูปลักษณะแปลกๆที่เกิดขึ้นจากการไดรับการกัดเซาะของกระแสนํ้ า ลมและฝน เป็ นเวลานานนั บลานปี จนกลายมา
เป็ นวิวทิวทัศน ที่สวยงาม
ไฮไลท!! อิสระเพลิดเพลินกับการแชเทาผอนคลายตามอัธยาศัย ณ จุดออนเซ็นเทาที่ สถานี รถไฟยูโนคามิ ออนเซ็น
(YUNOKAMI ONSEN STATION) นอกจากจะเป็ นแหลงออนเซนชั้นดีแหงหนึ่ งแลว ยังมีช่ อ
ื เสียงดานการเป็ นจุดชมซากุระที่
สวยงามของเมืองนี้ ดวย เพราะจะเห็นตนซากุระออกดอกบานเรียงตัวไปกับทางรถไฟ โดยมีสถานี รถไฟแบบญี่ปุนโบราณพรอม
ภูเขาเป็ นฉากหลัง
นํ าทานขึ้นนรถโคชเดินทางสู มหานครโตเกียว เป็ นเมืองที่รวมสถานที่ทองเที่ยวยอดฮิต แหลงชอปปิ้ งและรานอาหารที่ดึงดูด
นั กทองเที่ยวไมขาดสาย
จากนั ้นเดินทางสูแหลงชอปปิ้ งชั้นนํ าในโตเกียว ชอปปิ้ งสินคาปลอดภาษีที่ DUTY FREE
้

้

้

่

อิสระชอปปิ้ ง ยานชินจูกุ คือ ยานรวมเสน หทุกอยางโดยเป็ นทั้งแหลงชอปปิ้ ง แหลงรวมรานกินดื่มและรานอาหารทุกระดับ
และแหลงทองเที่ยวขึ้นชื่อในแหงเดียวกัน ทุกทานจะเพลิดเพลินกับการจับจายซื้อสินคานานาชนิ ด ไดจากที่นี่ ไมวาจะเป็ น ราน
ซานริโอะ รานขายเครื่องอิเลคทรอนิ กส กลองถายรูปดิจิต อล นาฬิกา เครื่องสําอาง ตาง ๆ
เพื่อเป็ นการไมรบกวนเวลา อิสระรับประทานอาหารกลางวันและคํ่าตามอัธยาศัย
พักที่ Keisei Miramare Hotel หรือเทียบเทา



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

หนาผาโทโนะเฮทสึริ (หนาผาลานป)
เป็ นความสวยงามที่ธรรมชาติสรางขึ้น โดยหน าผาริมแมนํ้าโอคาวะนี้ ถ ูกกัดเซาะโดยนํ้ าที่
ไหลผานกวาจะสึกกรอนเป็ นเวลานานเป็ นลานปี จนกลายมาเป็ นวิวทิวทัศน ที่สวยงาม ชื่อ
โทโนะเฮทสึริ เป็ นภาษาถิ่นของไอสึ แปลวาหน าผา และดวยรูปรางหน าตาของหน าผาชันๆ
ที่ดูคลายกับเจดีย จึงเป็ นที่มาของชื่อโทโนะเฮทสึริ หรือ หน าผารูปเจดีย

ยูโนคามิ ออนเซ็น
ที่นี่เป็ นสถานี รถไฟเพียงแหงเดียวของญี่ปุนที่มีอาคารสถานี ทําจากหลังคาแบบญี่ปุน
โบราณ อีกทั้งติดกันยังมีจุดออนเซนเทาใหใชบริการไดฟรีระหวางที่รอรถไฟดวย ผูโดยสาร
ที่มารอรถไฟหรือมาเดินเลนจะชอบมานั่ งแชเทากันที่นี่



บาย

โตเกียว
กรุงโตเกียว เป็ นเมืองหลวงของประเทศญี่ปุน โตเกียวเคยถูกเรียกวาเอโดะ ซึ่งแปลวาปาก
แมนํ้า เมื่อกลายเป็ นเมืองหลวงของญี่ปุนในปี 1868 ก็ถ ูกเปลี่ยนชื่อเป็ นโตเกียว ซึ่งแปล
วาเมืองหลวงทางตะวันออก

ดิวตี้ฟรี
ซื้อสินคาปลอดภาษี DUTY FREE แหลงรวมสินคาแบรนดเนมมากมาย เชน นาฬิกา
แวนตา เครื่องสําอาง กระเป า กลองถายรูป และสินคาแบรนดอ่ น
ื ๆ อีกมากมาย

ยานชินจูกุ
ที่นี่เป็ นแหลงบันเทิงและแหลงชอปปิ้ งขนาดใหญ เป็ นศูนยรวมแฟชั่นเกๆ เทหๆ ของ
เหลาบรรดาแฟชั่นนิ สตา มีสถานี รถไฟชินจูกุที่เป็ นเหมือนศูนยกลางของยานนี้ ซึ่งเป็ น
หนึ่ งในสถานี ที่คึกคักที่สุดในญี่ปุน เป็ นยานที่เต็มไปดวยหางสรรพสินคา, รานเครื่องใช
ไฟฟ าขนาดใหญอยาง Big Camera และยานบันเทิงยามราตรีที่ใหญที่สุดในญี่ปุน



คํ่า



หมายเหตุ

 Keisei Miramare Hotel หรือเทียบเทา
อิสระรับประทานอาหารกลางวันและคํ่าตามอัธยาศัย

วันที่ 5


กิจกรรม

อิออนนาริตะ - ทาอากาศยานนาริตะ - ทาอากาศยานดอนเมือง
เชา
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
อิสระชอปปิ้ ง อิออนมอลล คือหางที่รวมเอาซูเปอรมารเก็ต และชอปปิ้ งมอลลไวดวยกัน มีสินคาหลากหลายครบครันตั้งแต
เสื้อผาเครื่องน ุงหม สินคาซักกะ (zakka) เครื่องใชไฟฟ า หนั งสือ ยาชนิ ดตางๆตลอดจนสินคาประเภทอาหารและมีบริการกลอง
สําหรับแพ็คใหฟรีดวย เรียกวามีบริการอํานวยความสะดวกใหกับนั กชอปจากตางประเทศอยางครบครันเลยทีเดียว
นํ าทานเดินทางสู สนามบินนาริต ะ เพื่อเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ ระหวางรอขึ้นเครื่องใหทานอิสระชอปปิ้ งสินคาปลอดภาษีดิว
ตี้ฟรีภายในสนามบิน
บาย
13.55 น. เหินฟ าสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน NOK SCOOT เที่ยวบินที่ XW 101
คํ่า
19.10 น. คณะเดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

อิออนนาริตะ
หางสรรพสินคาที่นิยมในหมูนักทองเที่ยวชาวตางชาติ เนื่ องจากตั้งอยูใกลกับสนามบิน
นานาชาตินาริต ะ ภายในตกแตงในรูปแบบที่ทันสมัยสไตลญี่ปุน มีรานคาที่หลากหลาย
มากกวา 150 รานจําหน ายสินคาแฟชั่น อาหารสดใหม และอุปกรณภายในบาน ซึ่งบาง
รานไมต องเสียภาษีสินคาสําหรับนั กทองเที่ยวชาวตางชาติ

ทาอากาศยานนาริตะ
เป็ นทาอากาศยานนานาชาติหลักของประเทศญี่ปุน และเป็ นจุดเชื่อมตอของการเดินทาง
ระหวางทวีปเอเชียและอเมริกา ตั้งอยูที่เมืองนาริต ะ สามารถรองรับผูโดยสารที่เดินทางไป
มาโตเกียว โยโกฮามา และจังหวัดใกลเคียงไดกวา 35 ลานคนตอปี และเป็ นสนามบินที่
รองรับเที่ยวบินสําหรับผูโดยสารมากเป็ นอันดับ 2 ของญี่ปุน (รองจากสนามบินฮาเนดะ
โตเกียว) โดยสามารถรองรับสายการบินระหวางประเทศไดกวา 65 สายการบิน



คํ่า

ทาอากาศยานดอนเมือง
เป็ นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉี ยงใตที่สามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็ นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซึ่งสามารถใช
เป็ นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอื่นๆ ไดอยางดี



หมายเหตุ

หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋ว เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง

่

่

่

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณที่นอกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็ นสําคัญ

เงื่อนไข
** โปรดอานขอมูลทั้งหมดในรายการทัวรโดยละเอียด หากมีขอสงสัยกรุณาสอบถามกอนทําการจองทุกครั้ง **
- รายการทัวรสามารถปรับเปลี่ยนการเดินทางได ตามความเหมาะสม โดยไมต องแจงใหทราบลวงหน า แตทางบริษัทจะยังคงรักษา
ผลประโยชน ของลูกคาเป็ นสิ่งสําคัญ
- บริษัทฯรับเฉพาะผูมีวัต ถุประสงคเดินทางเพื่อทองเที่ยวเทานั ้น หากทานถูกเจาหน าที่ต รวจคนเขาเมืองของประเทศนั ้น ๆ ปฏิเสธ
การเขา-ออกเมือง ดวยเหตุผลใด ๆ ก็ต ามถือเป็ นเหตุผลซึ่งอยูนอกเหนื ออํานาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิท
์ ี่จะไมคืนเงินบางสวนหรือทั้งหมดหากทานถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมือง ไมวาประเทศใดจนทําใหทานไมสามารถเดินทางตอไปได
คณะทัวรทานอื่น ๆ รวมถึงไกดจะไมสามารถรอทาน ณ สนามบินได จําเป็ นตองออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว แตทางตัวแทน
บริษัทฯจะทําหน าที่ประสานงานและเจาหน าที่จะทําการติดตอและชวยเหลือทานเป็ นระยะ ๆ
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท
์ ี่จะไมรับผิดชอบตอคาใชจายใด ๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยตาง ๆ เชน การยกเลิกหรือการลาชา
ของสายการบิน, อุบัต ิเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนั ดหยุดงาน, การจราจรติดขัด หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต าง ๆ ที่เกิดขึ้นเหนื อ
อํานาจการควบคุมของบริษัทฯ และเจาหน าที่นั้น ๆ ที่จะสงผลทําใหเสียเวลาในการทองเที่ยวตามรายการทัวร ผูเดินทางไมสามารถ
เรียกรองคาเสียหาย ไมวาในกรณีใด ๆทั้งสิ้น ทั้งคาเสียเวลา คาเสียโอกาส คาเสียความรูสึก และคาใชจายที่บริษัทจายไปแลว เป็ นตน
- กรณียกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการคืนเงินทั้งหมดหรือบางสวนใหกับทาน เมื่อทาน
ตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตาง ๆ ที่ไดระบุไวทั้งหมด
แลว
- เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหนึ่ ง หรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ ์
ไมอาจเรียกรองคาบริการ และเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
- ถากรุปที่ทานจองทัวรไว ไมสามารถออกเดินทาง จากกรณีจํานวนผูเดินทางไมครบจํานวนตามที่กําหนดไว หรือสายการบินแจง
ยกเลิกบิน ทางบริษัทจะคืนเงินคาทัวรใหทาน แตทางบริษัทจะขอหักเงินคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน คาธรรมเนี ยมในการยืนขอวีซา
ของประเทศที่ทานจะเดินทาง (ถาโปรแกรมที่ทานเดินทางจะตองยื่นขอวีซา)
- อัต ราคาบริการคิดคํานวณจากอัต ราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปั จจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการปรับเปลี่ยนคา
บริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาคาตั๋ว เครื่องบิน ภาษีเดินทาง คาประกันภัย คาธรรมเนี ยมนํ้ ามัน หรือมีการประกาศลดคาเงินบาท หรือ
อัต ราแลกเปลี่ยนไดปรับขึ้นในชวงใกลวันที่คณะจะเดินทาง
- เนื่ องจากตั๋วเครื่องบินชุดนี้ เป็ นตั๋วราคาพิเศษ (ตั๋วกรุป) ตองเดินทางตามวันที่ที่ระบุไวบนหน าตั๋วเทานั ้น จึงไมสามารถยกเลิก
หรือเปลี่ยนแปลงใด ๆ ทั้งสิ้น และถาทางบริษัทไดดําเนิ นการออกตั๋วเครื่องบินไปแลวนั ้น ไมสามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง
- รายชื่อผูเดินทางได (ยกเวนบางสายการบิน ที่สามารถเปลี่ยนแปลงรายชื่อผูเดินทางได เมื่อทานตองการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผูเดิน
ทางหลังจากออกตั๋วเครื่องบินไปแลว จะตองเสียคาใชจายในการดําเนิ นการ ทั้งนี้ จะขึ้นอยูกับสายการบินเทานั ้น)
- บริษัทฯทําหน าที่เป็ นตัวแทนในการเรียกรองคาชดใชจากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษัทขนสงเมื่อเกิดการสูญหายของสัมภาระ
ระหวางการเดินทาง แตจะไมรับผิดชอบตอการสูญหายดังกลาวในระหวางการ ทองเที่ยวนี้ หากทานไมใชบริการใด ๆ ไมวาทั้งหมดหรือ
บางสวน ถือวาทานสละสิทธิไ์ มสามารถเรียกรองขอคืนคาบริการไดหากทานไม เดินทางกลับพรอมคณะทัวร ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยัง
ไมไดใช ไมสามารถนํ ามาขอคืนเงินไดคาบริการที่ ทานชําระกับทางบริษัทฯ เป็ นการชําระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯไดชําระใหกับ
บริษัทฯ ตัวแทนแตละแหงแบบเหมาขาดเชนกัน ดังนั ้นหากทานมีเหตุอันใดที่ทําใหทานไมไดทองเที่ยวพรอมคณะตามรายการ ที่ระบุไว
ทานจะขอคืนคาบริการไมไดบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท
์ ี่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวรต ามความเหมาะสม และสถานการณต าง ๆ ทั้งนี้ ทางบ
ริษัทฯจะยึดถือและคํานึ งถึง ความปลอดภัย รวมถึงประโยชน สูงสุดของลูกคาสวนมากเป็ นสําคัญ

การชําระเงิน
1. ชําระเงินมัดจําทานละ 10,000 บาท ภายใน 36 ชั่วโมงหลังการจอง โดยโอนเขาบัญชีและสงหลักฐานการโอนเงินใหเจาหน าที่ที่
ดูแลเสนทาง ที่นั่งจะยืนยันเมื่อไดรับ เงินมัดจําแลวเทานั ้น
2. สงสําเนาหน าพาสปอรต ของผูที่เดินทาง (ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน)
3. หากทานที่ต องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูต างจังหวัด) ใหทานติดตอเจาหน าที่ กอนออกบัต รโดยสารทุก
ครั้ง หากออกบัต รโดยสารโดยมิแจงเจาหน าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ มรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น
4. การชําระคาทัวรสวนที่เหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 15 วัน (ในวันเวลาทําการ) ทานควรจัดเตรียมคา
ทัวรใหเรียบรอยกอนกําหนดเนื่ องจากทางบริษัทตองสํารองคาใชจายในสวนของคาที่พักและตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั ้นจะถือวาทานยกเลิก
การเดินทางโดยอัต โนมัต ิ

อัตรานี้รวม:
คาตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด เสนทางตามที่ระบุไวในโปรแกรม (ตั๋วกรุป) ที่นั่งเป็ นไปตามการจัดสรร Random ของ
สายการบินไมสามารถเลือกระบุที่นั่งได ยกเวนการซื้อที่นั่งเพิ่ม
้
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คานํ้ าหนั ก กระเป าสัมภาระเดินทางโหลดใตทองเครื่อง ตามที่สายการบินกําหนดแตละเสนทาง (ไมเกินทานละ 20 กิโลกรัม
เทานั ้น) ถือขึ้นเครื่องได (ไมเกินทานละ 7 กิโลกรัม) (คาทัวรไมรวมการประกันความคุมครองการสูญเสียหรือเสียหายของกระเป าเดิน
ทาง และทรัพยสินสวนตัว กรณีเกิดความเสีย บริษัทฯไมสามารถรับผิดชอบได)
คาธรรมเนี ยม นํ้ ามันเชื้อเพลิงของสายการบินและภาษีสนามบินทุกแหง
คามัคคุเทศกทองถิ่นผูชํานาญเสนทางดูแลตลอดการเดินทาง
คาโรงแรมที่พัก ตามที่ระบุในรายการ (พัก 2-3 ทาน/หอง)
คาเขาชมสถานที่ต าง ๆ ตามที่ระบุในรายการ
คาพาหนะเดินทางระหวางนํ าเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
คาอาหารและเครื่องดื่ม ตามที่ระบุในรายการ
คาประกันอุบัต ิเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท คารักษาพยาบาล 500,000 บาท (หมายเหตุ: คาประกันอุบิต ิเหตุ
สําหรับเด็กที่มีอายุนอยกวา 2 ปี และ ผูใหญอายุมากกวา 70 ปี ทางบริษัทประกันฯจะชดใชคาสินไหมทดแทนเพียงครึ่งหนึ่ งของ
สัญญาฯ) (กรณีสงจอยหน าราน)

อัตรานี้ไมรวม:
คาธรรมเนี ยมวีซาเขาประเทศญี่ปุน (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุนใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานั ก ระยะสั้น
ในประเทศญี่ปุนไมเกิน 15 วัน) **ถากรณีที่ทางรัฐบาลประกาศใหกลับมาใชวีซา ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายในการทําวีซาเพิ่ม ทาน
ละ 1,700 บาท**
คาใชจายสวนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนั งสือเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพททางไกล , คาอินเตอรเน็ ต , คา
ซักรีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนื อรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน าทัวรกอนการใชบริการ)
คาทิปคนขับรถ หัวหน าทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 1,600 บาท/ทาน/ทริป
คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3%
คาธรรมเนี ยมวีซาเขาประเทศญี่ปุน (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุนใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานั กระยะสั้น
ในประเทศญี่ปุนไมเกิน 15 วัน)

วีซา
หนั งสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถ ึงและไมสามารถเดินทางได
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุนใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานั กระยะสั้นในประเทศญี่ปุนไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวย
วัต ถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะตองยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัต ิการ
เขาประเทศญี่ปุน* ดังตอไปนี้
1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุน ทางทัวรจัดเตรียมให
2. สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นในระหวางที่พํานั กในประเทศญี่ปุนได (เชน เงินสด บัต รเครดิต
เป็ นตน)
3. ชื่อ ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานั กในประเทศญี่ปุน (เชน คนรูจัก โรงแรม และอื่น ๆ) ทางทัวรจัดเตรียมให
4. กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานั กในประเทศญี่ปุน ทางทัวรจัดเตรียมให

หมายเหตุ
จอยแลนดไมใชต ั๋ว 11,990 บาท
การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 25 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาวบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการ
เลื่อนการเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงราคา
ราคาเด็กอายุไมเกิน 2 ปี 7,990 บาท
กรณีเด็กอายุเกิน 2 ใหคิดเป็ นผูใหญ (นั บวันเกิดจากวันที่กลับจากญี่ปุน)
ราคาทัวรนี้ไมรวมทิป พนั กงานขับรถ, ไกดทองถิ่น และหัวหน าทัวรจากเมืองไทย คาทิป จํานวน 1,600 บาท *กรุณายื่นคาทิปให
กับหัวหน าทัวรที่สนามบิน (วันแรก)
โปรแกรมและโรงแรมอาจมีการปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม ขึ้นอยูกับสภาพอากาศการจราจร, การเมือง,
สายการบินและฤดูกาล
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หากทานที่ต องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหน าที่กอนทําการจองตั๋ว เนื่ องจากสายการบินอาจมี
การปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน
สิ้น

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตองยกเลิก 30 วันกอนการเดินทางเทานั ้น ไมเชนนั ้นทางบริษัทจะไมคืนมัดจําไมวาดวยกรณีใดๆทั้ง
ตั๋วเมื่อออกแลว ไมสามารถรีฟันดได อันเนื่ องจากเงื่อนไขของสายการบิน
ไมมีราคาเด็ก เนื่ องจากเป็ นราคาพิเศษ

การยกเลิก
กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ต องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นั กทองเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผูมีช่ อ
ื ในเอกสาร
การจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่ งเพื่อแจงยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็ น
ลายลักษณอักษร ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใด ๆ
กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ต องการขอรับเงินคาบริการคืน นั กทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูมีช่ อ
ื ในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ
อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่ งเพื่อทําเรื่องขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนั งสือมอบ
อํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตาง ๆ และหน าสมุดบัญชีธนาคารที่ต องการใหนําเงิน
เขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังนี้
ชวงเทศกาลหรือวันหยุดตอเนื่ องตองแจงยกเลิกกอนเดินทางอยางน อย 45 วันทําการ
ยกเลิกการเดินทางอยางน อย 30 วัน ทําการ คืนเงินคาบริการ 100% ของคาบริการที่ชําระแลว
ยกเลิกการเดินทางภายใน 15-30 วัน คิดคาใชจาย 50% ของราคาทัวรในทุกกรณี
ยกเลิกการเดินทางภายใน 1-15 วัน ขอสงวนสิทธิใ์ นการคืนเงินคาทัวรทั้งหมดในทุกกรณี ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจาย
จริงจากคาบริการที่ชําระแลวเนื่ องในการเตรียมการจัดการนํ าเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พัก
ฯลฯ
ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาล ที่ต องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือกรุปที่มีการการันตีคามัดจําที่พักโดยตรงหรือ
โดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ และไมอาจขอคืนเงินได รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน EXTRA FLIGHT และ
CHARTER FLIGHT จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดเนื่ องจากคาตั๋วเป็ นการเหมาจายในเที่ยวบินนั ้น

