
#15732 ทัวรญ่ีปุน โตเกียว 5 วัน 3 คืน หมูบานโบราณโออุจิ
จูคุ เทศกาลคามาคุระ บิน XW
ทัวรญี่ปุน โตเกียว ฟุกุชิมะ วัดอาซากุสะ ถนนนากามิเซะ กันด้ัมโอไดบะ หางได
เวอรซิตี้ ลานสกีฟูจิเท็น หมูบานโอชิโนะฮัคไค หนาผาโทโนะเฮทสึริ สถานีรถไฟยูโน
คามิ ชอปปงชินจูกุ แชออนเซ็น



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานดอนเมือง    -

2 ทาอากาศยานนาริตะ - วัดเซนโซจิ (วัดอาซากุสะ) - ประตูฟาคํารณ - ถนนนาคามิเสะ - โต
เกียวสกายทรี - โอไดบะ - ไดเวอรซิต้ี โตเกียว พลาซา - ยามานาชิ - ออนเซ็น   

Jiragonno
Fuji No
Yakata หรือ
เทียบเทา

3 ลานสกีฟูจิเท็น - พิพิธภัณฑแผนดินไหวญ่ีป ุน - หมูบานโอชิโนะฮัคไค - ฟุกุชิมะ - หมูบาน
โบราณโออุจิจูคุ - เทศกาลคามาคุระโยโกเตะ - กระทอมหิมะคามาคุระ - ออนเซ็น   

APA Hotel
Fukushima
หรือเทียบเทา

4 หนาผาโทโนะเฮทสึริ (หนาผาลานปี) - ยูโนคามิ ออนเซ็น - โตเกียว - ดิวต้ีฟรี - ยานชินจูกุ   

Keisei
Miramare
Hotel หรือ
เทียบเทา

5 อิออนนาริตะ - ทาอากาศยานนาริตะ - ทาอากาศยานดอนเมือง    -

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



วันท่ี 1 ทาอากาศยานดอนเมือง

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานนาริตะ - วัดเซนโซจิ (วัดอาซากุสะ) - ประตูฟาคํา
รณ - ถนนนาคามิเสะ - โตเกียวสกายทรี - โอไดบะ - ไดเวอรซิตี้
โตเกียว พลาซา - ยามานะชิ - ออนเซ็น

กําหนดการทั้งหมด

สายการบิน NOK SCOOT ใชเครื่อง BOEING 777-200 จํานวน 415 ท่ีน่ัง
จัดท่ีน่ังแบบ 3-4-3

รวมน้ําหนักสัมภาระถือขึ้นเครื่อง 7 กก./ทาน และสามารถโหลดใตเครื่อง 20 กก./ทาน (หากตองการซ้ือน้ําหนักเพ่ิม ทาน
จะตองทําการซ้ือเพ่ิม)

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

 กิจกรรม ค่ํา

23.00 น. คณะพรอมกันท่ี สนามบินดอนเมือง อาคารผูโดยสารขาออก Terminal1 ชั้น 3 อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ
เคานเตอรสายการบิน NOK SCOOT เจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกดานเอกสารตางๆ

สายการบิน NOK SCOOT ใชเครื่อง BOEING 777-200 จํานวน 415 ท่ีน่ัง
จัดท่ีน่ังแบบ 3-4-3

รวมน้ําหนักสัมภาระถือขึ้นเครื่อง 7 กก./ทาน และสามารถโหลดใตเครื่อง 20 กก./ทาน (หากตองการซ้ือน้ําหนักเพ่ิม ทาน
จะตองทําการซ้ือเพ่ิม)

ทาอากาศยานดอนเมือง คํ่า

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีสามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซ่ึงสามารถใช
เป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอ่ืนๆ ไดอยางดี

 กิจกรรม เชา

02.45 น. เหินฟาสู เมืองนาริตะ ประเทศญ่ีป ุน โดยเท่ียวบินท่ี XW 102

10.25 น. เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญ่ีป ุน (เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกาของทาน
เป็นเวลาทองถิ่นเพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย) หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร รับกระเปาและทําภารกิจสวน
ตัวเรียบรอยแลว

สําคัญ!!! ประเทศญ่ีป ุนไมอนุญาตใหนํา อาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝาฝืนจะมีโทษจับและ
ปรับ



บาย

รับประทานอาหารกลางวัน SET BOX

นมัสการเจาแมกวนอิมทองคําท่ีศักดิส์ิทธิ ์วัดอาซากุสะ หรือ วัดเซ็นโซจิ (Sensoji) วัดน้ีไดชื่อวามีความศักดิส์ิทธิ ์และไดรับ
ความเคารพนับถือมากท่ีสุดแหงหน่ึงในกรุงโตเกียว ซ่ึงมักจะมีผูคนมากราบไหวขอพรเพ่ือความเป็นสิริมงคลตลอดท้ังปี ประกอบ
กับภายในวัดยังเป็นท่ีตั้งของโคมไฟยักษท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดในโลกดวยความสูง 4.5 เมตร ซ่ึงแขวนหอยอยู ณ ประตูทางเขาท่ีอยู
ดานหนาสุดของวัด ท่ีมีชื่อวา “ประตูฟาคํารณ”

และถนนจากประตูเขาสูตัววิหารท่ีประดิษฐานเจาแมกวนอิมทองคํา มีชื่อวา “ถนนนากามิเซะ” ถนนช็อปป้ิงชื่อดัง ซ่ึงเป็นท่ี
ตั้งของรานคาขายของท่ีระลึกพ้ืนเมืองตางๆ มากมาย อาทิ ขนมนานาชนิด ของเลน รองเทา พวงกุญแจท่ีระลึก ฯลฯ ใหทุกทาน
ไดเลือกซ้ือเป็นของฝากของท่ีระลึกตามอัธยาศัย

จากนั้นเดินทางสู โตเกียวสกายทรี TOKYO SKY TREE (ถายภาพดานนอก) คือหอโทรทัศนโตเกียวสกายทรี ซ่ึงตั้งอยู
ใจกลางของ Sumida City Ward เป็นจุดชมวิวเมืองโตเกียวท่ีสวยท่ีสุดอีกจุดนึงเน่ืองจากสามารถชมวิวไดรอบทิศ 360 องศา
โดยไดรับการยอมรับใหโตเกียวสกายทรีเป็นตึกท่ีสูงท่ีสุดในญ่ีป ุน ท่ีกินเท่ียวช็อปป้ิงอยูในตึกแหงน้ีครบครันรวมท้ังยังมีอควอ
เรียมอยูในนั้นอีกดว

นําทานขึ้นรถโคชเพ่ือเดินทางสู ยานโอไดบะ (ODAIBA) คือเกาะท่ีสรางขึ้นไวเป็นแหลงชอปป้ิงและแหลงบันเทิงตางๆในอาว
โตเกียว นอกจากมีสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามตั้งอยูมากมายแลว แตก็ยังคงความเป็นธรรมชาติไวดวยความอุดมสมบูรณของพ้ืนท่ี
สีเขียว อิสระใหทานไดเก็บภาพประทับใจกับ เจาหุนยนตกันด้ัมขนาดใหญยักษ ท่ีตั้งตระหงานอยูดานหนา

หางสรรพสินคาไดเวอรซิตี้โตเกียว เปิดบริการในปี 2012 ภายใตแนวคิด "เมืองแหงโลกมายา" หางสรรพสินคาท่ีเปรียบ
เสมือนแลนดมารกของยานโอไดบะ ท้ัง 7 ชั้น มีรานเสื้อผาท่ีมีชื่อเสียงจากอเมริกา, แบรนดแฟชั่นหรูหรา, รานขายของญ่ีป ุนและ
แหลงบันเทิง แตท่ีเดนสุดคือสวนนิทรรศการเล็กๆอยูบนชั้น 7 ใหคนท่ีชื่นชอบการตูนกันด้ัมเป็นพิเศษไดมาชื่นชม

นําทานเดินทางสู เมืองยามานาชิ ดินแดนแหง "ภูเขาไฟฟูจิ" มีแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติมากมายเน่ืองจากลอมรอบดวย
ภูเขา นอกจากน้ีในบรรดาสถานท่ีทองเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงของยามานาชิก็มีเมืองน้ําพุรอนออนเซ็น

ค่ํา

รับประทานอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร

พักท่ี Jiragonno Fuji No Yakata หรือเทียบเทา

หลังเดินทานสูท่ีพักอิสระใหทานได แชน้ําแรออนเซ็นธรรมชาติ เพ่ือผอนคลายความเมื่อยลา จะทําใหระบบหมุนเวียนโลหิต
และใหผิวพรรณสวย (แชครั้งละประมาณ 20 นาที ไมควรเกิน 1 ชั่วโมง)

ทาอากาศยานนาริตะ เชา

เป็นทาอากาศยานนานาชาติหลักของประเทศญ่ีป ุน และเป็นจุดเชื่อมตอของการเดินทาง
ระหวางทวีปเอเชียและอเมริกา ตั้งอยูท่ีเมืองนาริตะ สามารถรองรับผูโดยสารท่ีเดินทางไป
มาโตเกียว โยโกฮามา และจังหวัดใกลเคียงไดกวา 35 ลานคนตอปี และเป็นสนามบินท่ี
รองรับเท่ียวบินสําหรับผูโดยสารมากเป็นอันดับ 2 ของญ่ีป ุน (รองจากสนามบินฮาเนดะ
โตเกียว) โดยสามารถรองรับสายการบินระหวางประเทศไดกวา 65 สายการบิน

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน บนรถโดยสาร SET BOX

วัดเซนโซจิ (วัดอาซากุสะ) บาย

มีชื่ออยางเป็นทางการวาวัดเซนโซ หรือเซนโซจิ แตนิยมเรียกวาวัดอาซากุสะเน่ืองจากตั้ง
อยูในยานอาซากุสะน่ันเอง เป็นวัดในศาสนาพุทธ สัญลักษณของวัดน้ีท่ีคนนิยมมาถาย
รูปกันก็คือ โคมไฟสีแดงขนาดใหญ



ประตูฟาคํารณ

ถนนนาคามิเสะ

โตเกียวสกายทรี

โอไดบะ

ไดเวอรซิต้ี โตเกียว พลาซา

ยามานาชิ

ประตูทางเขาท่ีอยูดานหนาสุดของวัดอาซากุสะ และมีโคมไฟสีแดงขนาดใหญแขวนอยู เป็น
สัญลักษณของวัด

เป็นถนนคนเดินท่ีอยูติดกับวัดอาซากุสะ วัดเกาแกท่ีมีชื่อเสียงของญ่ีป ุน ถนนเสนน้ีมี
รานคามากมายตลอดความยาวท้ัง 250 เมตร ไมนับรานคาท่ีอยูในซอยแยกยอยไปอีก
ทําใหตลอดท้ังปีจะมีนักทองเท่ียวแวะเวียนมาหาซ้ือของฝากอยางไมขาดสาย

เป็นหอท่ีเพ่ิงสรางขึ้นมาใหมและยังเป็นเหมือนแลนดมารคของโตเกียว ตั้งอยูใจกลางของ
Sumida City Ward ไมไกลจาก วัดอาซากุสะ มีความสูงถึง 634 เมตร บริเวณรอบๆเป็น
แหลงชอปป้ิงขนาดใหญ รวมท้ังมีอควอเรียมอยูในนั้น

เป็นเกาะถมท่ีสรางขึ้นมาจากการถมทะเล ซ่ึงเป็นหน่ึงใจจุดสนใจทางดานการคาโดย
เฉพาะของสินคา Electronic และ Modern Culture

เป็นหางดังอีกหางหน่ึง ท่ีอยูบนเกาะ โอไดบะ จุดเดนของหางน้ีก็คือ หุนยนตกันด้ัม ขนาด
เทาของจริง ซ่ึงมีขนาดใหญมาก ในบริเวณหาง ก็จะมีรานคาสําหรับคอกันด้ัม อยางกันด้ัม
คาเฟ (Gundam Cafe) และถาอยากเขาไปดูนิทรรศกาลกันด้ัม ก็ตองไปท่ี กันด้ัมฟรอนท
(Gundam Front) ซ่ึงอยูในบริเวณหาง

เป็นซ่ึงจังหวัดท่ีตั้งอยูในภูมิภาคชูบุของญ่ีป ุน จังหวัดน้ีไมมีทางออกสูทะเล มีหุบเขากลาง
ท่ีอุดมสมบูรณ มีลุมน้ําโคฟุ ลอมรอบดวยภูเขาท่ีสูงท่ีสุดในญ่ีป ุนรวมท้ังภูเขาฟูจิ

 คํ่า



 หมายเหตุ

วันท่ี 3 ลานสกีฟูจิเท็น - พิพิธภัณฑแผนดินไหวญี่ปุน - หมูบานโอชิ
โนะฮัคไค - ฟุกุชิมะ - หมูบานโบราณโออุจิจูคุ - เทศกาลคามาคุระ
โยโกเตะ - กระทอมหิมะคามาคุระ - ออนเซ็น

เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกาของทานเป็นเวลาทองถิ่นเพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย

สําคัญ!!! ประเทศญ่ีป ุนไมอนุญาตใหนํา อาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝาฝืนจะมีโทษจับและ
ปรับ

โตเกียวสกายทรี TOKYO SKY TREE (ถายภาพดานนอก)

ออนเซ็น

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Jiragonno Fuji No Yakata หรือเทียบเทา

การแชน้ําแร ธรรมชาติของทางโรงแรม ซ่ึงสามารถรักษาโรคเหน็บชา โรคกระดูก ฯลฯ ให
ทานอิสระกับกิจกรรมการอาบน้ําแรภายในสระรวม ซ่ึงจะแยกสระชายและหญิง การแช
น้ําแรสระรวม สวนมากเขาไมใสเสื้อผากันนะคะ

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู ลานสกีฟูจิเทน เป็นอีกหน่ึงลานสกีท่ีไปเชาเย็นกลับโตเกียวไดสบาย มีจุดสูงสุด สูง 1,500 เมตรจากระดับ
น้ําทะเล ตํ่าสุดสูง 1,300 เมตร ความลาดชันสูงสุด 32 องศานับวาระดับท่ีเหมาะสําหรับเลนสกีมากๆ ระยะทางยาวท่ีสุด 1,500
เมตรท่ีน่ังใหบริการท้ังหมด 4 ท่ีน่ัง ท่ีสําคัญเสนทางใหเลือกเลนท้ังหมด 7 เสนทาง (ราคาน้ีไมรวมอุปกรณการเลนสกี อุปกรณ
ตางๆ และคาขึ้นกระเชา ประมาณ 3,000 เยน หากทานลูกคาสนใจกรุณาติดตอไกดหรือหัวหนาทัวรท่ีเดินทางไปกับทัวร)

จากนั้นชม พิพิธภัณฑแผนดินไหว เป็นตัวแทนของการสงขอความไปถึงทุกคนใหรับรูถึงผลกระทบจากภัยพิบัติแผนดินไหว
และการระเบิดของภูเขาไฟ ภายในมีหองจัดแสดงขอมูลการประทุของภูเขาไฟจากทุกมุมโลก และยังมีโซนชอปป้ิงสินคางานฝีมือ
ญ่ีป ุนตางๆเชนมีดแบบด้ังเดิม ผลิตภัณฑเครื่องป้ันดินเผาและของฝากอีกมากมาย

นําทานเย่ียมชม หมูบานโอชิโนะฮักไก หรือ หมูบานน้ําใส มีบอน้ําผุดท้ัง 8 บอ ในหมูบาน ซ่ึงชาวญ่ีป ุนเชื่อวาน้ําในหมูบาน
แหงน้ีนั้นเป็นน้ําสะอาดและมีความศักดิส์ิทธิ ์หากใครไดด่ืมน้ําก็จะมีอายุท่ียืนยาวปราศจากโรคภัยหรือทานใดอยากจะเอาน้ํากลับ
ไปฝากเพ่ือนๆ หรือญาติพ่ีนองเป็นท่ีระลึก ภายในบริเวณก็มีขวดขายใหสามารถตักกลับบานไดตามอัธยาศัย

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางสู เมืองฟุคุชิมะ (FUKUSHIMA) ดินแดนแหงธรรมชาติ เป็นเมืองท่ีมีขนาดใหญเป็นอันดับ 3 ของประเทศ
ญ่ีป ุน ตั้งอยูท่ีภูมิภาคโทโฮคุแวดลอมไปดวยธรรมชาติอันสวยงามมากมาย ไมวาจะเป็นภูเขา ทะเลสาบ สถานท่ีชมซากุระ และ
ใบไมเปล่ียนสี

นําทานเย่ียมชม หมูบานโออุจิ จูคุ (OUCHI JUKU) ชมบานโบราณอดีตเมืองสําคัญในยุคเอโดะ ถูกสรางเมื่อหลายรอยปี
กอน เป็นบานชาวนาญ่ีป ุนโบราณท่ีมุงหลังคาทรงหญาคาหนาๆเรียงราย เมื่อ พ.ศ.2524 ไดรับการขึ้นทะเบียนเป็นเขตอนุรักษ
สิ่งปลูกสรางอันทรงคุณคาของชาติ ซ่ึงในปัจจุบันหมูบานโบราณหลายหลังในโออุจิ จูคุไดรับการบูรณะใหม จนกลายเป็นรานขาย
ของท่ีระลึก รานคาขายสินคาพ้ืนเมือง รานอาหารและท่ีพักแบบญ่ีป ุนเพ่ือดึงดูดนักทองเท่ียว

จากนั้นสัมผัสความงามแสนโรแมนติกในฤดูหนาวของกับ เทศกาลคามาคุระ (YOKOTE KAMAKURA SNOW
FESTIVAL) เมืองโยะโคะเตะแหงจังหวัดอะกิตะไดแปลงโฉมมาเป็นดินแดนแหงเทพนิยาย มีสิ่งกอสรางท่ีดูคลายกับอิกลู หรือ
บานน้ําแข็งของเอสกิโมอยูเกล่ือนเมือง เป็นงานเทศกาลท่ีมีประวัติอันยาวนานถึง 400 ปี *** ในกรณีท่ีมีการยกเลิกเทศกาลดัง
กลาวทางบริษัทจะมีการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทัวรโดยจะนําทานไปยังสถานท่ีทองเท่ียวอ่ืนแทน***

ค่ํา

่ ่



เพ่ือเป็นการไมรบกวนเวลา อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย

พักท่ี APA Hotel Fukushima หรือเทียบเทา

หลังรับประทานอาหารใหทานได แชน้ํารอนออนเซ็นธรรมชาติ เพ่ือผอนคลายความเมื่อยลา จะทําใหระบบหมุนเวียนโลหิต
และใหผิวพรรณสวย (แชครั้งละประมาณ 20 นาที ไมควรเกิน 1 ชั่วโมง)

ลานสกีฟูจิเท็น

พิพิธภัณฑแผนดินไหวญี่ปุน

หมูบานโอชิโนะฮัคไค

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นสกีรีสอรทขนาดเล็กท่ีตั้งอยูบริเวณ ภูเขาไฟฟูจิมีท้ังลานสกีสําหรับผูใหญและเด็ก
นอกจากนั้นทานจะไดสัมผัสไดเป็นลานสกีท่ีเต็มไปดวยหิมะขาวโพลนบวกกับฉากหลังท่ี
เป็นภูเขาไฟฟูจิท่ีสวยงามท่ีลานสกีแหงน้ีมีท้ังลานสกีสําหรับผูเริ่มเลนสกี และสําหรับผูท่ี
มีความชํานาญ ทานสามารถเลือกเลนได ท้ังสกี สโนวบอรด กระดานเล่ือนหิมะ นอกจาก
น้ียังมีลานสกีสําหรับเด็กใหเลนกระดานเล่ือนหิมะหรือแคน่ังเลนหิมะ

เป็นพิพิธภัณฑและสถานท่ีท่ีนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับแผนดินไหวในญ่ีป ุน ใหศึกษาวิธี
รับมือกับแผนดินไหว มีสาธิตวิธีเอาตัวรอดและวิธีรับมือ รวมถึงมีรานของฝากท่ีขายของท่ี
ระลึกจากพิพิธภัณฑ

เป็นหมูบานเล็กๆ ในละแวกทะเลสาบท้ัง 5 ของภูเขาไฟฟูจิ อยูระหวาง ทะเลสาป
Kawaguchiko และ Yamanakako โอชิโนะ ฮัคไคมีบอน้ําท้ังหมด 8 บอ เกิดจากการ
หลอมละลายของหิมะและไหลลงมาจากภูเขาไฟฟูจิ ซึมผานชั้นของลาวาท่ีเป็นรูพรุน ใช
เวลานานถึง 80 ปี ทําใหน้ําในบอท่ีหมูบานน้ีใสมาก บอน้ําพุธรรมชาติท้ัง 8 บอ มีความ
เชื่อกันวาเป็นบอน้ําศักดิส์ิทธิ ์ดังนั้นคนมักจะมาขอพรกัน แตละบอก็จะมีความศักดิส์ิทธิ
ท่ีแตกตางกันไป เชน เรื่องสุขภาพ คูครอง ฯลฯ

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ฟุกุชิมะ

หมูบานโบราณโออุจิจูคุ

 บาย

เป็นจังหวัดท่ีมีพ้ืนท่ีขนาดใหญเป็นอันดับ 3 ของประเทศญ่ีป ุน ครอบคลุมพ้ืนท่ีชายฝ่ัง
มหาสมุทรแปซิฟิคมากกวา 150 กิโลเมตร ลึกเขาไปในภูเขาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ของเกาะฮอนชู พ้ืนท่ี 10% เป็นโรงไฟฟานิวเคลียร สวนท่ีเหลืออีก 90%(พ้ืนท่ีกวางใน
ภาคตะวันตกของฟูกุชิมะ รวมถึงภูเขา และเมืองประวัติศาสตรอาอิซุ-วาคามัตสึ(Aizu-
Wakamatsu) ปลอดภัยสําหรับนักทองเท่ียว

เป็นหมูบานสไตลญ่ีป ุนท่ีมีบานแบบมุงหลัง ปัจจุบันยังคงรักษาไวเป็นอยางดี และมีการ
ดัดแปลงเป็นรานคา รานอาหาร และบานพักแบบโฮมสเตยตางๆ อาหารยอดนิยมคือบะหมี่
โซบะ และปลาเทราตยาง นอกจากน้ียังมีศาลเจาและวัดประจําเมืองโออูจิจูคุ นักทองเท่ียว
สามารถชมทิวทัศนอันงดงามของเมืองไดจากบริเวณดานบนของวัดไดตามอัธยาศัย



 หมายเหตุ

วันท่ี 4 หนาผาโทโนะเฮทสึริ (หนาผาลานป) - ยูโนคามิ ออนเซ็น -
โตเกียว - ดิวตี้ฟรี - ยานชินจูกุ

ลานสกีฟูจิเทน (ราคาน้ีไมรวมอุปกรณการเลนสกี อุปกรณตางๆ และคาขึ้นกระเชา ประมาณ 3,000 เยน หากทานลูกคา
สนใจกรุณาติดตอไกดหรือหัวหนาทัวรท่ีเดินทางไปกับทัวร)

เทศกาลคามาคุระ ในกรณีท่ีมีการยกเลิกเทศกาลดังกลาวทางบริษัทจะมีการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทัวรโดยจะนําทานไปยัง
สถานท่ีทองเท่ียวอ่ืนแทน

อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย

เทศกาลคามาคุระโยโกเตะ

กระทอมหิมะคามาคุระ

เป็นเทศกาลฤดูหนาวท่ีจัดขึ้นในเมืองโยโกเตะของจังหวัดอาคิตะ โดยเป็นเทศกาลประดับ
แสงเทียนและบานหิมะคามาคุระแบบด้ังเดิมในพ้ืนท่ีทางตอนเหนือของญ่ีป ุนซ่ึงมีประวัติ
ยาวนานนับรอยๆ ปี ภายในงานนับทองเท่ียวจะไดพบกับบรรยากาศเทศกาลฤดูหนาวอัน
สุดโรแมนติกท่ีมีการประดับแสงเทียนอันงดงาม มีกระทอมหิมะ แผงขายอาหาร งาน
ประติมากรรมหิมะ และอ่ืนๆ

เป็นชื่อเรียกบานหิมะ หรือกระทอมหิมะสําหรับภาษาญ่ีป ุน ซ่ึงมักถูกสรางขึ้นเพ่ือใหกลาย
เป็นสถานท่ีถายรูป พักผอน หรือแมแตงานประดับไฟ Illumination โดยมักจะจัดขึ้น
ประมาณชวงเดือนกุมภาพันธของทุกปี ซ่ึงสถานท่ีท่ีจะสามารถสัมผัสกับประสบการณ
กระทอมหิมะคามาคุระนั้นมีอยูหลายแหงในญ่ีป ุน ไมวาจะเป็นฮอกไกโด อาคิตะ นากาโน
หรืออิวาเตะ

ออนเซ็น คํ่า

 APA Hotel Fukushima หรือเทียบเทา

การแชน้ําแร ธรรมชาติของทางโรงแรม ซ่ึงสามารถรักษาโรคเหน็บชา โรคกระดูก ฯลฯ ให
ทานอิสระกับกิจกรรมการอาบน้ําแรภายในสระรวม ซ่ึงจะแยกสระชายและหญิง การแช
น้ําแรสระรวม สวนมากเขาไมใสเสื้อผากันนะคะ

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู หนาผาโทโนะเฮทสึริ (TONOHETSURI) หรือ หนาผาลานปี เป็นหนาผาเลียบลําธารประมาณ 100 เมตร
ท่ีมีหินในรูปลักษณะแปลกๆท่ีเกิดขึ้นจากการไดรับการกัดเซาะของกระแสน้ํา ลมและฝน เป็นเวลานานนับลานปี จนกลายมา
เป็นวิวทิวทัศน ท่ีสวยงาม

ไฮไลท!! อิสระเพลิดเพลินกับการแชเทาผอนคลายตามอัธยาศัย ณ จุดออนเซ็นเทาท่ี สถานีรถไฟยูโนคามิ ออนเซ็น
(YUNOKAMI ONSEN STATION) นอกจากจะเป็นแหลงออนเซนชั้นดีแหงหน่ึงแลว ยังมีชื่อเสียงดานการเป็นจุดชมซากุระท่ี
สวยงามของเมืองน้ีดวย เพราะจะเห็นตนซากุระออกดอกบานเรียงตัวไปกับทางรถไฟ โดยมีสถานีรถไฟแบบญ่ีป ุนโบราณพรอม
ภูเขาเป็นฉากหลัง

นําทานขึ้นนรถโคชเดินทางสู มหานครโตเกียว เป็นเมืองท่ีรวมสถานท่ีทองเท่ียวยอดฮิต แหลงชอปป้ิงและรานอาหารท่ีดึงดูด
นักทองเท่ียวไมขาดสาย

จากนั้นเดินทางสูแหลงชอปป้ิงชั้นนําในโตเกียว ชอปป้ิงสินคาปลอดภาษีท่ี DUTY FREE

้ ้ ้ ่



 หมายเหตุ อิสระรับประทานอาหารกลางวันและค่ําตามอัธยาศัย

อิสระชอปป้ิง ยานชินจูกุ คือ ยานรวมเสนหทุกอยางโดยเป็นท้ังแหลงชอปป้ิง แหลงรวมรานกินด่ืมและรานอาหารทุกระดับ
และแหลงทองเท่ียวขึ้นชื่อในแหงเดียวกัน ทุกทานจะเพลิดเพลินกับการจับจายซ้ือสินคานานาชนิด ไดจากท่ีน่ี ไมวาจะเป็น ราน
ซานริโอะ รานขายเครื่องอิเลคทรอนิกส กลองถายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องสําอาง ตาง ๆ

เพ่ือเป็นการไมรบกวนเวลา อิสระรับประทานอาหารกลางวันและค่ําตามอัธยาศัย

พักท่ี Keisei Miramare Hotel หรือเทียบเทา

หนาผาโทโนะเฮทสึริ (หนาผาลานป)

ยูโนคามิ ออนเซ็น

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นความสวยงามท่ีธรรมชาติสรางขึ้น โดยหนาผาริมแมน้ําโอคาวะน้ีถูกกัดเซาะโดยน้ําท่ี
ไหลผานกวาจะสึกกรอนเป็นเวลานานเป็นลานปี จนกลายมาเป็นวิวทิวทัศน ท่ีสวยงาม ชื่อ
โทโนะเฮทสึริ เป็นภาษาถิ่นของไอสึ แปลวาหนาผา และดวยรูปรางหนาตาของหนาผาชันๆ
ท่ีดูคลายกับเจดีย จึงเป็นท่ีมาของชื่อโทโนะเฮทสึริ หรือ หนาผารูปเจดีย

ท่ีน่ีเป็นสถานีรถไฟเพียงแหงเดียวของญ่ีป ุนท่ีมีอาคารสถานีทําจากหลังคาแบบญ่ีป ุน
โบราณ อีกท้ังติดกันยังมีจุดออนเซนเทาใหใชบริการไดฟรีระหวางท่ีรอรถไฟดวย ผูโดยสาร
ท่ีมารอรถไฟหรือมาเดินเลนจะชอบมาน่ังแชเทากันท่ีน่ี

โตเกียว

ดิวต้ีฟรี

ยานชินจูกุ

 บาย

กรุงโตเกียว เป็นเมืองหลวงของประเทศญ่ีป ุน โตเกียวเคยถูกเรียกวาเอโดะ ซ่ึงแปลวาปาก
แมน้ํา เมื่อกลายเป็นเมืองหลวงของญ่ีป ุนในปี 1868 ก็ถูกเปล่ียนชื่อเป็นโตเกียว ซ่ึงแปล
วาเมืองหลวงทางตะวันออก

ซ้ือสินคาปลอดภาษี DUTY FREE แหลงรวมสินคาแบรนดเนมมากมาย เชน นาฬิกา
แวนตา เครื่องสําอาง กระเปา กลองถายรูป และสินคาแบรนดอ่ืนๆ อีกมากมาย

ท่ีน่ีเป็นแหลงบันเทิงและแหลงชอปป้ิงขนาดใหญ เป็นศูนยรวมแฟชั่นเกๆ เทหๆ ของ
เหลาบรรดาแฟชั่นนิสตา มีสถานีรถไฟชินจูกุท่ีเป็นเหมือนศูนยกลางของยานน้ี ซ่ึงเป็น
หน่ึงในสถานีท่ีคึกคักท่ีสุดในญ่ีป ุน เป็นยานท่ีเต็มไปดวยหางสรรพสินคา, รานเครื่องใช
ไฟฟาขนาดใหญอยาง Big Camera และยานบันเทิงยามราตรีท่ีใหญท่ีสุดในญ่ีป ุน

 คํ่า  Keisei Miramare Hotel หรือเทียบเทา



วันท่ี 5 อิออนนาริตะ - ทาอากาศยานนาริตะ - ทาอากาศยานดอนเมือง

 หมายเหตุ หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

่ ่ ่

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

อิสระชอปป้ิง อิออนมอลล คือหางท่ีรวมเอาซูเปอรมารเก็ตและชอปป้ิงมอลลไวดวยกัน มีสินคาหลากหลายครบครันตั้งแต
เสื้อผาเครื่องน ุงหม สินคาซักกะ (zakka) เครื่องใชไฟฟา หนังสือ ยาชนิดตางๆตลอดจนสินคาประเภทอาหารและมีบริการกลอง
สําหรับแพ็คใหฟรีดวย เรียกวามีบริการอํานวยความสะดวกใหกับนักชอปจากตางประเทศอยางครบครันเลยทีเดียว

นําทานเดินทางสู สนามบินนาริตะ เพ่ือเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ ระหวางรอขึ้นเครื่องใหทานอิสระชอปป้ิงสินคาปลอดภาษีดิว
ตี้ฟรีภายในสนามบิน

บาย

13.55 น. เหินฟาสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน NOK SCOOT เท่ียวบินท่ี XW 101

ค่ํา

19.10 น. คณะเดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

อิออนนาริตะ

ทาอากาศยานนาริตะ

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

หางสรรพสินคาท่ีนิยมในหมูนักทองเท่ียวชาวตางชาติ เน่ืองจากตั้งอยูใกลกับสนามบิน
นานาชาตินาริตะ ภายในตกแตงในรูปแบบท่ีทันสมัยสไตลญ่ีป ุน มีรานคาท่ีหลากหลาย
มากกวา 150 รานจําหนายสินคาแฟชั่น อาหารสดใหม และอุปกรณภายในบาน ซ่ึงบาง
รานไมตองเสียภาษีสินคาสําหรับนักทองเท่ียวชาวตางชาติ

เป็นทาอากาศยานนานาชาติหลักของประเทศญ่ีป ุน และเป็นจุดเชื่อมตอของการเดินทาง
ระหวางทวีปเอเชียและอเมริกา ตั้งอยูท่ีเมืองนาริตะ สามารถรองรับผูโดยสารท่ีเดินทางไป
มาโตเกียว โยโกฮามา และจังหวัดใกลเคียงไดกวา 35 ลานคนตอปี และเป็นสนามบินท่ี
รองรับเท่ียวบินสําหรับผูโดยสารมากเป็นอันดับ 2 ของญ่ีป ุน (รองจากสนามบินฮาเนดะ
โตเกียว) โดยสามารถรองรับสายการบินระหวางประเทศไดกวา 65 สายการบิน

ทาอากาศยานดอนเมือง คํ่า

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีสามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซ่ึงสามารถใช
เป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอ่ืนๆ ไดอยางดี



โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ



เง่ือนไข
** โปรดอานขอมูลท้ังหมดในรายการทัวรโดยละเอียด หากมีขอสงสัยกรุณาสอบถามกอนทําการจองทุกครั้ง **

- รายการทัวรสามารถปรับเปล่ียนการเดินทางได ตามความเหมาะสม โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา แตทางบริษัทจะยังคงรักษา
ผลประโยชนของลูกคาเป็นสิ่งสําคัญ

- บริษัทฯรับเฉพาะผูมีวัตถุประสงคเดินทางเพ่ือทองเท่ียวเทานั้น หากทานถูกเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองของประเทศนั้น ๆ ปฏิเสธ
การเขา-ออกเมือง ดวยเหตุผลใด ๆ ก็ตามถือเป็นเหตุผลซ่ึงอยูนอกเหนืออํานาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิท่ี์จะไมคืนเงินบางสวนหรือท้ังหมดหากทานถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมือง ไมวาประเทศใดจนทําใหทานไมสามารถเดินทางตอไปได
คณะทัวรทานอ่ืน ๆ รวมถึงไกดจะไมสามารถรอทาน ณ สนามบินได จําเป็นตองออกเดินทางตามโปรแกรมท่ีวางไว แตทางตัวแทน
บริษัทฯจะทําหนาท่ีประสานงานและเจาหนาท่ีจะทําการติดตอและชวยเหลือทานเป็นระยะ ๆ

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะไมรับผิดชอบตอคาใชจายใด ๆ ท้ังสิ้น  ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยตาง ๆ เชน การยกเลิกหรือการลาชา
ของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจราจรติดขัด หรือสิ่งของสูญหายตามสถานท่ีตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้นเหนือ
อํานาจการควบคุมของบริษัทฯ และเจาหนาท่ีนั้น ๆ ท่ีจะสงผลทําใหเสียเวลาในการทองเท่ียวตามรายการทัวร ผูเดินทางไมสามารถ
เรียกรองคาเสียหาย ไมวาในกรณีใด ๆท้ังสิ้น ท้ังคาเสียเวลา คาเสียโอกาส คาเสียความรูสึก และคาใชจายท่ีบริษัทจายไปแลว เป็นตน 

- กรณียกเลิกหรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินท้ังหมดหรือบางสวนใหกับทาน เมื่อทาน
ตกลงชําระเงินไมวาท้ังหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตาง ๆ ท่ีไดระบุไวท้ังหมด
แลว 

- เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ ์
ไมอาจเรียกรองคาบริการ และเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น

- ถากรุปท่ีทานจองทัวรไว ไมสามารถออกเดินทาง จากกรณีจํานวนผูเดินทางไมครบจํานวนตามท่ีกําหนดไว หรือสายการบินแจง
ยกเลิกบิน ทางบริษัทจะคืนเงินคาทัวรใหทาน แตทางบริษัทจะขอหักเงินคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริง  เชน คาธรรมเนียมในการยืนขอวีซา
ของประเทศท่ีทานจะเดินทาง  (ถาโปรแกรมท่ีทานเดินทางจะตองย่ืนขอวีซา)

- อัตราคาบริการคิดคํานวณจากอัตราแลกเปล่ียน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปล่ียนคา
บริการในกรณีท่ีมีการขึ้นราคาคาตั๋ว เครื่องบิน ภาษีเดินทาง คาประกันภัย คาธรรมเนียมน้ํามัน หรือมีการประกาศลดคาเงินบาท หรือ
อัตราแลกเปล่ียนไดปรับขึ้นในชวงใกลวันท่ีคณะจะเดินทาง

- เน่ืองจากตั๋วเครื่องบินชุดน้ีเป็นตั๋วราคาพิเศษ (ตั๋วกรุป) ตองเดินทางตามวันท่ีท่ีระบุไวบนหนาตั๋วเทานั้น จึงไมสามารถยกเลิก
หรือเปล่ียนแปลงใด ๆ ท้ังสิ้น และถาทางบริษัทไดดําเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแลวนั้น ไมสามารถยกเลิกหรือเปล่ียนแปลง

- รายชื่อผูเดินทางได (ยกเวนบางสายการบิน ท่ีสามารถเปล่ียนแปลงรายชื่อผูเดินทางได เมื่อทานตองการเปล่ียนแปลงรายชื่อผูเดิน
ทางหลังจากออกตั๋วเครื่องบินไปแลว จะตองเสียคาใชจายในการดําเนินการ ท้ังน้ีจะขึ้นอยูกับสายการบินเทานั้น)

- บริษัทฯทําหนาท่ีเป็นตัวแทนในการเรียกรองคาชดใชจากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษัทขนสงเมื่อเกิดการสูญหายของสัมภาระ
ระหวางการเดินทาง แตจะไมรับผิดชอบตอการสูญหายดังกลาวในระหวางการ ทองเท่ียวน้ี หากทานไมใชบริการใด ๆ ไมวาท้ังหมดหรือ
บางสวน ถือวาทานสละสิทธิไ์มสามารถเรียกรองขอคืนคาบริการไดหากทานไม เดินทางกลับพรอมคณะทัวร ตั๋วเครื่องบินขากลับซ่ึงยัง
ไมไดใช ไมสามารถนํามาขอคืนเงินไดคาบริการท่ี ทานชําระกับทางบริษัทฯ เป็นการชําระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯไดชําระใหกับ
บริษัทฯ ตัวแทนแตละแหงแบบเหมาขาดเชนกัน ดังนั้นหากทานมีเหตุอันใดท่ีทําใหทานไมไดทองเท่ียวพรอมคณะตามรายการ ท่ีระบุไว
ทานจะขอคืนคาบริการไมไดบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเปล่ียนแปลงรายการทัวรตามความเหมาะสม และสถานการณตาง ๆ ท้ังน้ีทางบ
ริษัทฯจะยึดถือและคํานึงถึง ความปลอดภัย รวมถึงประโยชนสูงสุดของลูกคาสวนมากเป็นสําคัญ

การชําระเงิน
1. ชําระเงินมัดจําทานละ 10,000 บาท ภายใน 36 ชั่วโมงหลังการจอง โดยโอนเขาบัญชีและสงหลักฐานการโอนเงินใหเจาหนาท่ีท่ี

ดูแลเสนทาง ท่ีน่ังจะยืนยันเมื่อไดรับ เงินมัดจําแลวเทานั้น

2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูท่ีเดินทาง (ท่ีมีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน) 

3. หากทานท่ีตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอเจาหนาท่ี กอนออกบัตรโดยสารทุก
ครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดขึ้น

4. การชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 15 วัน (ในวันเวลาทําการ) ทานควรจัดเตรียมคา
ทัวรใหเรียบรอยกอนกําหนดเน่ืองจากทางบริษัทตองสํารองคาใชจายในสวนของคาท่ีพักและตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นจะถือวาทานยกเลิก
การเดินทางโดยอัตโนมัติ

อัตรานี้รวม:
คาตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด  เสนทางตามท่ีระบุไวในโปรแกรม (ตั๋วกรุป) ท่ีน่ังเป็นไปตามการจัดสรร Random ของ

สายการบินไมสามารถเลือกระบุท่ีน่ังได ยกเวนการซ้ือท่ีน่ังเพ่ิม
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คาน้ําหนัก กระเปาสัมภาระเดินทางโหลดใตทองเครื่อง ตามท่ีสายการบินกําหนดแตละเสนทาง (ไมเกินทานละ 20 กิโลกรัม
เทานั้น) ถือขึ้นเครื่องได (ไมเกินทานละ 7 กิโลกรัม) (คาทัวรไมรวมการประกันความคุมครองการสูญเสียหรือเสียหายของกระเปาเดิน
ทาง และทรัพยสินสวนตัว กรณีเกิดความเสีย บริษัทฯไมสามารถรับผิดชอบได)

คาธรรมเนียม น้ํามันเชื้อเพลิงของสายการบินและภาษีสนามบินทุกแหง      

คามัคคุเทศกทองถิ่นผูชํานาญเสนทางดูแลตลอดการเดินทาง

คาโรงแรมท่ีพัก ตามท่ีระบุในรายการ (พัก 2-3 ทาน/หอง)           

คาเขาชมสถานท่ีตาง ๆ ตามท่ีระบุในรายการ

คาพาหนะเดินทางระหวางนําเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ         

คาอาหารและเครื่องด่ืม ตามท่ีระบุในรายการ 

คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท คารักษาพยาบาล 500,000 บาท  (หมายเหตุ: คาประกันอุบิติเหตุ
สําหรับเด็กท่ีมีอายุนอยกวา 2 ปี และ ผูใหญอายุมากกวา 70 ปี ทางบริษัทประกันฯจะชดใชคาสินไหมทดแทนเพียงครึ่งหน่ึงของ
สัญญาฯ) (กรณีสงจอยหนาราน)

อัตรานี้ไมรวม:
คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญ่ีป ุน (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญ่ีป ุนใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานัก ระยะสั้น

ในประเทศญ่ีป ุนไมเกิน 15 วัน) **ถากรณีท่ีทางรัฐบาลประกาศใหกลับมาใชวีซา ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายในการทําวีซาเพ่ิม ทาน
ละ 1,700 บาท**

คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพททางไกล , คาอินเตอรเน็ต , คา
ซักรีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องด่ืมท่ีสั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)

คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 1,600 บาท/ทาน/ทริป

คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3%

คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญ่ีป ุน (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญ่ีป ุนใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสั้น
ในประเทศญ่ีป ุนไมเกิน 15 วัน)

วีซา
หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได

จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญ่ีป ุนใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญ่ีป ุนไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวย
วัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ จะตองย่ืนเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมือง เพ่ือยืนยันการมีคุณสมบัติการ
เขาประเทศญ่ีป ุน* ดังตอไปน้ี

1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญ่ีป ุน ทางทัวรจัดเตรียมให

2. สิ่งท่ียืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายท่ีอาจเกิดขึ้นในระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุนได (เชน เงินสด บัตรเครดิต
เป็นตน)

3. ชื่อ ท่ีอยู และหมายเลขติดตอในระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุน (เชน คนรูจัก โรงแรม และอ่ืน ๆ) ทางทัวรจัดเตรียมให

4. กําหนดการเดินทางระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุน ทางทัวรจัดเตรียมให

หมายเหตุ
จอยแลนดไมใชตั๋ว 11,990 บาท

การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 25 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาวบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการ
เล่ือนการเดินทางหรือเปล่ียนแปลงราคา

ราคาเด็กอายุไมเกิน 2 ปี  7,990 บาท

กรณีเด็กอายุเกิน 2 ใหคิดเป็นผูใหญ (นับวันเกิดจากวันท่ีกลับจากญ่ีป ุน)

ราคาทัวรน้ีไมรวมทิป พนักงานขับรถ,  ไกดทองถิ่น และหัวหนาทัวรจากเมืองไทย คาทิป จํานวน 1,600 บาท  *กรุณาย่ืนคาทิปให
กับหัวหนาทัวรท่ีสนามบิน (วันแรก)

โปรแกรมและโรงแรมอาจมีการปรับเปล่ียนหรือเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม ขึ้นอยูกับสภาพอากาศการจราจร, การเมือง,
สายการบินและฤดูกาล
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หากทานท่ีตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร, รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาท่ีกอนทําการจองตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมี
การปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน 

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตองยกเลิก 30 วันกอนการเดินทางเทานั้น ไมเชนนั้นทางบริษัทจะไมคืนมัดจําไมวาดวยกรณีใดๆท้ัง
สิ้น

ตั๋วเมื่อออกแลว ไมสามารถรีฟันดได อันเน่ืองจากเงื่อนไขของสายการบิน

ไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ

การยกเลิก
กรณีท่ีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ี(ผูมีชื่อในเอกสาร

การจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพ่ือแจงยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็น
ลายลักษณอักษร ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใด ๆ

กรณีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมีชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ
อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพ่ือทําเรื่องขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบ
อํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตาง ๆ และหนาสมุดบัญชีธนาคารท่ีตองการใหนําเงิน
เขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี

ชวงเทศกาลหรือวันหยุดตอเน่ืองตองแจงยกเลิกกอนเดินทางอยางนอย 45 วันทําการ 

ยกเลิกการเดินทางอยางนอย 30 วัน ทําการ คืนเงินคาบริการ 100% ของคาบริการท่ีชําระแลว 

ยกเลิกการเดินทางภายใน 15-30 วัน คิดคาใชจาย 50% ของราคาทัวรในทุกกรณี

ยกเลิกการเดินทางภายใน 1-15 วัน ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินคาทัวรท้ังหมดในทุกกรณี ท้ังน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายท่ีไดจาย
จริงจากคาบริการท่ีชําระแลวเน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน การสํารองท่ีน่ังตั๋วเครื่องบิน การจองท่ีพัก
ฯลฯ

ยกเวนกรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาล ท่ีตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือกรุปท่ีมีการการันตีคามัดจําท่ีพักโดยตรงหรือ
โดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ และไมอาจขอคืนเงินได รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เชน EXTRA FLIGHT และ
CHARTER FLIGHT จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรท้ังหมดเน่ืองจากคาตั๋วเป็นการเหมาจายในเท่ียวบินนั้น


