


1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ -

2 ทาอากาศยานฮาเนดะ - หมูบานโอชิโนะฮัคไค - พิธีชงชาญ่ีป ุน - ลานสกี
ฟูจิเท็น - ออนเซ็น

Sun Plaza
Hotel หรือเทียบ
เทา

3 โตเกียว - ประตูฟาคํารณ - ถนนนาคามิเสะ - โตเกียวสกายทรี - ยานชิน
จูกุ - นิกโก - สวนอะชิคางะ - ฟุกุชิมะ - ออนเซ็น

Urabandai
Lake Resort
หรือเทียบเทา

4 หนาผาโทโนะเฮทสึริ (หนาผาลานปี) - ยูโนคามิ ออนเซ็น - หมูบาน
โบราณโออุจิจูคุ - ศาลเจายาฮิโกะ - นีงาตะ

Ramada by
Wyndham
Niigata หรือ
เทียบเทา

5 ทาอากาศยานนีงาตะ - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ -

3 ก.พ. 64 - 7 ก.พ. 64 ฿20,900 ฿20,900 ฿20,900 ฿8,000



บริการอาหารรอน พรอมเครื่องด่ืม บนเครื่อง

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถ
ทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋ว เน่ืองจากสาย

การบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงให
บริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

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

ค่ํา
18:30/21:00 น. พรอมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผูโดยสารขาออก เคานเตอร C สายการบินไทย มีเจาหนาท่ีของ

บริษัทคอยตอนรับทาน

22:30/23:55 น. ออกเดินทางสู สนามบินฮาเนดะ ณ ประเทศญ่ีป ุน โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG640 และ TG642
(บริการอาหารรอน พรอมเครื่องด่ืม บนเครื่อง)

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

เชา
06:30/07:40 น. เดินทางถึง สนามบินฮาเนดะ ประเทศญ่ีป ุน นําทานผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร

เรียบรอยแลว (เวลาท่ีญ่ีป ุน เร็วกวาเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพ่ือความสะดวกในการนัดหมายเวลา)
***สําคัญมาก!! ประเทศญ่ีป ุนไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝาฝืนมีโทษปรับ

และจับ

จากนั้นเดินทางสู หมูบานโอชิโนะฮักไก (Oshino Hakkai) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เป็นหมูบานเล็กๆ
ประกอบดวยบอน้ํา 8 บอในโอชิโนะ ตั้งอยูระหวางทะเลสาบคาวากูจิโกะ กับทะเลสาบยามานาคาโกะ บอน้ําท้ัง 8 น้ีเป็นน้ําจาก
หิมะท่ีละลายในชวงฤดูรอน ท่ีไหลมาจากทางลาดใกลๆภูเขาไฟฟูจิผานหินลาวาท่ีมีรูพรุนอายุกวา 80 ปี ทําใหน้ําใสสะอาดเป็น
พิเศษ

นอกจากน้ียังมีรานอาหาร รานจําหนายของท่ีระลึก และซุมรอบๆบอ ท่ีขายท้ังผัก ขนมหวาน ผักดอง งานฝีมือ และ
ผลิตภัณฑทองถิ่นอ่ืนๆ อิสระใหทานไดเพลิดเพลินกับการถายรูปและซ้ือของท่ีระลึกตามอัธยาศัย

บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นสัมผัสวัฒนธรรมด้ังเดิมของชาวญ่ีป ุน น่ันก็คือ การเรียนพิธีชงชาญ่ีป ุน (Sado) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 30 นาที)
โดยการชงชาตามแบบญ่ีป ุนนั้น มีขั้นตอนมากมาย เริ่มตั้งแตการชงชา การรับชา และการด่ืมชา ทุกขั้นตอนนั้นลวนมีพิธี ราย
ละเอียดท่ีบรรจงและสวยงามเป็นอยางมาก พิธีชงชาน้ี ไมใชแครับชมอยางเดียว ยังเปิดโอกาสใหทานไดมีสวนรวมในพิธีการชงชา
น้ีอีกดวย อิสระเลือกซ้ือของท่ีระลึกตามอัธยาศัย

นําทานสู ฟูจิเท็น สกีรีสอรท (Fujiten Ski) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 40 นาที) ลานสกีและท่ีพักท่ีตั้งอยูบริเวณภูเขาไฟฟูจิ
ทานจะไดสัมผัสกับหิมะ อิสระใหทานเพลิดเพลินกับการล่ืนไถลดวยสเลด หรือตื่นเตนไปกับการน่ังรถเล่ือนหิมะ ณ ลานสกีแหง

้ ่ ่ ่ ่ ่ ่



เวลาท่ีญ่ีป ุน เร็วกวาเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับ
นาฬิกาของทานเพ่ือความสะดวกในการนัดหมายเวลา

***สําคัญ

มาก!! ประเทศญ่ีป ุนไมอนุญาต
ให
นํา

อาหารสด
จําพวก เน้ือสัตว

พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝาฝืน
มีโทษปรับและจับ

BUS 2 บิน TG640 03FEB
BKK- NRT 22:30-06:30 น. เวลานัดหมายคือ 18:30 น.

BUS 3 บิน TG642 03FEB BKK- NRT 23:55-07:40 น. เวลานัดหมายคือ 21:00 น.

น้ี ทานสามารถด่ืมด่ํากับทัศนียภาพท่ีถูกปกคลุมดวยหิมะท่ีดูแลวสะอาดตาอยางย่ิง และในวันท่ีทองฟาแจมใส

ค่ํา
รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม

พักท่ี Sun Plaza Hotel หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน

จากนั้นใหทานไดผอนคลายกับการ แชน้ําแรออนเซ็นธรรมชาติ เชื่อวาถาไดแชน้ําแรแลว จะทําใหผิวพรรณสวยงามและชวย
ใหระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น

เป็นทาอากาศยานนานาชาติของประเทศญ่ีป ุน ตั้งอยูท่ีเมืองโตเกียว ในอดีต เคยเป็นทา
อากาศยานนานาชาติหลักของญ่ีป ุน กอนท่ีจะยายไปท่ีสนามบินนาริตะ สนามบินฮาเนดะ
เปิดใหบริการสําหรับเท่ียวบินระหวางประเทศ ซ่ึงมุงสูจุดหมายปลายทางกวา 25 แหงใน
17 ประเทศ

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

รับ

ประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

พิธีชงชาญ่ีป ุน ซ่ึงเป็นเอกลักษณของประเทศญ่ีป ุนวาดวยการใชเวลาอยางสุนทรีย ดวย
การด่ืมและการชงชาผงสีเขียวหรือมัทชา นับตั้งแตประมาณศตวรรษท่ี 14 ตนฉบับของ
พิธีชงชา และใหทานไดสัมผัสกับบรรยากาศของการจําลองเรื่องราวเกี่ยวการพบปะกันใน
วงสังคมเกี่ยวกับการด่ิมและชงชาท่ีไดแพรหลายในบรรดาชนชั้นสูงท่ีเกิดขึ้นในประเทศ
ญ่ีป ุน

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

 รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม
 Sun Plaza Hotel หรือเทียบเทา

การแชน้ําแร ธรรมชาติของทางโรงแรม ซ่ึงสามารถรักษาโรคเหน็บชา โรคกระดูก ฯลฯ ให
ทานอิสระกับกิจกรรมการอาบน้ําแรภายในสระรวม ซ่ึงจะแยกสระชายและหญิง การแช
น้ําแรสระรวม สวนมากเขาไมใสเสื้อผากันนะคะ



หอคอยโตเกียวสกาย ทรี (ไมรวมคาขึ้นหอคอย)

อิสระรับประทานอาหารกลางวันและค่ําตามอัธยาศัย

เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู เมืองโตเกียว

นําทานนมัสการเจาแมกวนอิมทองคํา ณ วัดอาซากุสะ (Asakusa Temple) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.50 ชั่วโมง) วัดท่ี
ไดชื่อวาเป็นวัดท่ีมีความศักดิส์ิทธิ ์และไดรับความเคารพนับถือมากท่ีสุดแหงหน่ึงในกรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองคเจาแม
กวนอิมทองคําท่ีศักดิส์ิทธิ ์ขนาด 5.5 เซนติเมตร ซ่ึงมักจะมีผูคนมากราบไหวขอพรเพ่ือความเป็นสิริมงคลตลอดท้ังปี

ประกอบกับภายในวัดยังเป็นท่ีตั้งของโคมไฟยักษท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดในโลกดวยความสูง 4.5 เมตร ซ่ึงแขวนหอยอยู ณ
ประตูทางเขาท่ีอยูดานหนาสุดของวัด ท่ีมีชื่อวา ประตูฟาคํารณ

และถนนจากประตูเขาสูตัววิหารท่ีประดิษฐานเจาแมกวนอิมทองคํา มีชื่อวา ถนนนากามิเซะ ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของรานคาขายของท่ี
ระลึกพ้ืนเมืองตางๆ มากมาย อาทิ ขนมนานาชนิด ของเลน รองเทา พวงกุญแจท่ีระลึก ฯลฯ ใหทุกทานไดเลือกซ้ือเป็นของฝาก
ของท่ีระลึกอิสระ

ทานสามารถเดินไปถายรูปคูกับหอคอยท่ีสูงท่ีสุดในโลก แลนดมารกแหงใหมของกรุงโตเกียว ณ ริมแมน้ําสุมิดะ หอคอยโต
เกียวสกาย ทรี (Tokyo Sky tree) (ไมรวมคาขึ้นหอคอย) หอสงสัญญาณโทรคมนาคมท่ีสูงท่ีสุดในโลก โดยหอน้ีมีความสูง
634 เมตร

จากนั้นชอปป้ิง ยานชอปป้ิงชินจุกุ (Shinjuku) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) ใหทานอิสระและเพลิดเพลินกับการ
ชอปป้ิงสินคามากมายท้ังเครื่องใช ไฟฟา กลองถายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องเลนเกมส หรือสินคาท่ีจะเอาใจคุณผูหญิงดวย
กระเปา รองเทา เสื้อผา แบรนดเนม เสื้อผาแฟชั่นสําหรับวัยรุน เครื่องสําอางย่ีหอดังของญ่ีป ุนไมวาจะเป็น KOSE, KANEBO,
SK II, SHISEDO และอ่ืนๆ อีกมากมาย

บาย
อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

จากนั้นเดินทางสู เมืองนิกโก (Nikko) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) มีชื่อเสียงโดงดังในเรื่องความสวยงามของวัด
และศาลเจาตางๆท่ีไดรับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจาก UNESCO

นําทานชมการประดับดวงไฟท่ีมีชื่อเสียง ณ สวนดอกไมอาชิคางะ (Ashikaga Flower Park) ท่ีน่ีไดรับการคัดเลือกจาก
องคกรทิวทัศนวาใหเป็นหน่ึงในงานประดับไฟท่ีดีท่ีสุดของญ่ีป ุนอีกดวย การจัดการแสดงจะใชไฟประดับตกแตงสวนมากกวา 5
ลานดวง โดยใชหลอดไฟแบบ LED เพ่ือเป็นการประหยัดไฟฟาและเป็นการรักษาสิ่งแวดลอมไปในตัวดวย อาณาเขตภายในสวน
มีความกวางถึง 94,000 ตารางเมตร ท่ีทําใหลูกคาท่ีเขาชมไดพบกับเรื่องราวความประทับใจท่ีชวนใหอบอุนหัวใจตลอดเสนทาง

จากนั้นเดินทางสู เมืองฟุคุชิมะ (FUKUSHIMA) เมืองท่ีมีขนาดใหญเป็นอันดับ 3 ของประเทศญ่ีป ุน ตั้งอยูท่ีภูมิภาคโทโฮคุ
แวดลอมไปดวยธรรมชาติอันสวยงามมากมาย ไมวาจะเป็นภูเขา ทะเลสาบ สถานท่ีชมซากุระ และใบไมเปล่ียนสี (ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 3 ชั่วโมง)

ค่ํา
อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย

พักท่ี Urabandai Lake Resort หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน

จากนั้นใหทานไดผอนคลายกับการ แชน้ําแรออนเซ็นธรรมชาติ เชื่อวาถาไดแชน้ําแรแลว จะทําใหผิวพรรณสวยงามและชวย
ใหระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

กรุงโตเกียว เป็นเมืองหลวงของประเทศญ่ีป ุน โตเกียวเคยถูกเรียกวาเอโดะ ซ่ึงแปลวาปาก
แมน้ํา เมื่อกลายเป็นเมืองหลวงของญ่ีป ุนในปี 1868 ก็ถูกเปล่ียนชื่อเป็นโตเกียว ซ่ึงแปล
วาเมืองหลวงทางตะวันออก
Urabandai Lake Resort หรือเทียบเทา



ประตูทางเขาท่ีอยูดานหนาสุดของวัดอาซากุสะ และมีโคมไฟสีแดงขนาดใหญแขวนอยู เป็น
สัญลักษณของวัด

เป็นถนนคนเดิน อยูติดกับวัดอาซากุสะวัดเกาแกท่ีมีชื่อเสียงของญ่ีป ุน และมีรานคา
มากมายตลอดความยาวท้ัง 250 เมตร ไมนับรานคาท่ีอยูในซอยแยกยอยไปอีก ทําให
ตลอดท้ังปีจะมีนักทองเท่ียวแวะเวียนมาหาซ้ือของฝากอยางไมขาดสาย

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

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

เป็นเมืองเล็ก ๆ ท่ีคอนขางเงียบสงบ แตมีความสําคัญในประวัติศาสตรของญ่ีป ุน และ
เป็นสถานท่ีทองเท่ียวญ่ีป ุน ท่ีเป็นท่ีนิยมเป็นอยางมาก เพราะเป็นพ้ืนท่ีของครอบครัวใน
ตระกูลโทกุกาวา โดยเฉพาะโขกุนอิเอยะสุ โทกุกาวา ผูสรางเมืองเอโดะใหเป็นเมืองหลวง
แหงใหม ( โตเกียว ) มาจนถึงปัจจุบันน้ี อัฐฐิของโชกุนทานน้ีก็ยังบรรจุท่ีสุสาน ภายใน
บริเวณศาลเจาโทโชกุท่ีย่ิงใหญ สวยงามดวยผลงานศิลปะท่ีแปลกตา สลับซับซอน

เป็นสวนดอกไมแหงหน่ึงซ่ึงถาเปรียบเทียบเป็นฤดูดอกไมได จะแบงเป็น8ฤดู ซ่ึงฤดูท่ีสวย
ท่ีสุดก็คือฤดูดอกวิสทีเรีย สวนในชวงเทศกาลประดับแสงไฟนั้น ท่ีน่ีถือเป็น Top 3 ของ
ญ่ีป ุน ท่ีภายในสวนขนาดพ้ืนท่ี 94,000 ตารางเมตรน้ี จะถูกประดับตกแตงดวยหลอดไฟ
หลากสีสันกวา 4,500,000 ดวงซ่ึงจะคอยชวยแตงเติมความรูสึกอ่ิมเอิบใจใหแกแขกผูมา
เยือนทุกทานกับงานประดับไฟท่ีสวยเกินจินตนาการน้ี

่ ้ ่ ่ ้ ่ ่

เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู โทโนะเฮทสึริ (Tonohetsuri) หรือ
หนาผาลานปี (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) เป็น
ความสวยงามท่ีธรรมชาติสรางขึ้น โดยหนาผาริมแมน้ําโอ
คาวะน้ี ถูกกัดเซาะโดยน้ําท่ีไหลผาน กวาจะสึกกรอนเป็น
เวลานานเป็นลานปี จนกลายมาเป็นวิวทิวทัศน ท่ีสวยงาม



อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

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

การแชน้ําแร ธรรมชาติของทางโรงแรม ซ่ึงสามารถรักษาโรคเหน็บชา โรคกระดูก ฯลฯ ให
ทานอิสระกับกิจกรรมการอาบน้ําแรภายในสระรวม ซ่ึงจะแยกสระชายและหญิง การแช
น้ําแรสระรวม สวนมากเขาไมใสเสื้อผากันนะคะ

จากนั้นเดิน
ทางสู เมืองยู
โนะคามิ ออน

เซน เป็นเมืองตากอากาศออนเซน
เล็กๆ ท่ีมีชื่อเสียงของจังหวัดฟูกุชิมะ

ท่ี

เดินทางไดคอนขาง
สะดวกเพราะอยูติดกับ
สถานีรถไฟยูโนคามิ
ออนเซน

(Yunokami Onsen Station) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 10 นาที) โดยเป็นสถานีรถไฟเพียงแหงเดียวของญ่ีป ุนท่ีมีอาคาร
สถานีทําจากหลังคาแบบญ่ีป ุนโบราณ

HILIGHT!!! อิสระใหทานเพลิดเพลินกับการแชเทาผอนคลายตามอัธยาศัย ณ จุดออนเซนเทาท่ีสถานีแหงน้ี

นําทานเดินทางสู หมูบานโออุจิ จูคุ (Ouchi Juku) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 15 นาที) บานโบราณท่ีอดีตเคยเป็นเมือง
สําคัญในยุคเอโดะถูกสรางเมื่อหลายรอยปีกอน เป็นบานชาวนาญ่ีป ุนโบราณท่ีมุงหลังคาทรงหญาคาหนาๆ เรียงรายกันสองฝ่ังกิน
ระยะทางประมาณ 500 เมตร โดยรวมมีบานโบราณประมาณ 40-50 หลัง มีรานขายของท่ีระลึก รานคาขายสินคาพ้ืนเมือง ราน
อาหารและท่ีพักแบบญ่ีป ุนเพ่ือดึงดูดนักทองเท่ียว

บาย
อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

นําทานขอพรความรัก ณ ศาลเจายาฮิโกะ (Yahiko-jinja) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) ศาลเจาสําคัญอัน
ศักดิส์ิทธิข์องเมืองยาฮิโกะ มีอายุกวา 1,300 ปี ถูกสรางขึ้นใหมเมื่อปี ค.ศ. 1916 และไดรับการยกยองใหเป็นสมบัติของชาติใน
ปี ค.ศ. 1988 แวดลอมไปดวยภูเขาลูกเล็กใหญ มีสัญลักษณเป็นเสาโทริอิสีแดงขนาดใหญ ภายในเป็นท่ีตั้งของหอจัดแสดง
สมบัติ เชน ขาวของเครื่องใช ดาบ และหลักฐานการประดิษฐตัวอักษร เป็นตน

จากนั้นชอปป้ิงในตัวเมืองนีงะตะ (Shopping at Niigata Area) ในตัวเมืองมีแหลงชอปป้ิงหลากหลายใหนักทองเท่ียว
ท่ีมาเยือนไดเลือกซ้ือสินคานานาชนิด ไมวาจะเป็นหางสรรพสินคา เชน อิเซตัน มิตสึโคะชิ ชอปป้ิงเซ็นเตอรชื่อดังของเมืองอยาง
LoveLa Bandai ท่ีมีสินคานานาชนิดไมวาจะเป็น มุจิ ยูนิโคล หรือลอฟต รวมถึงหางอิออน รานอาหาร และคาเฟอีกมากมาย

ค่ํา
อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย

พักท่ี Ramada by Wyndham Niigata หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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

Ramada by Wyndham Niigata หรือเทียบเทา

เชา



หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน
(ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณา
สอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุกครั้งกอนทําการ
ออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับ
เปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบ
ลวงหนา ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ
โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือ
ประโยชนของตัวทานเอง

ท่ีน่ีเป็นสถานีรถไฟเพียงแหงเดียวของญ่ีป ุนท่ีมีอาคารสถานีทําจากหลังคาแบบญ่ีป ุน
โบราณ อีกท้ังติดกันยังมีจุดออนเซนเทาใหใชบริการไดฟรีระหวางท่ีรอรถไฟดวย ผูโดยสาร
ท่ีมารอรถไฟหรือมาเดินเลนจะชอบมาน่ังแชเทากันท่ีน่ี

หมูบานโออูจิจูคุ (Ouchijuku) เป็นบานสไตลญ่ีป ุนแบบมุงหลัง ปัจจุบันยังคงรักษาไวเป็น
อยางดี และมีการดัดแปลงเป็นรานคา รานอาหาร และบานพักแบบโฮมสเตยตางๆ อาหาร
ยอดนิยมคือบะหมี่โซบะ และปลาเทราตยาง นอกจากน้ียังมีศาลเจาและวัดประจําเมืองโออูจิ
จูคุ นักทองเท่ียวสามารถชมทิวทัศนอันงดงามของเมืองไดจากบริเวณดานบนของวัดได
ตามอัธยาศัย

เป็นศาลเจาชินโตท่ีตั้งอยูในหมูบานยาฮิโกะของจังหวัดนีงาตะ ศาลเจาน้ีถูกสรางขึ้นมา
ตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตรซ่ึงไมทราบเวลาแนชัด ท่ีน่ีเริ่มเป็นท่ีรูจักเมื่ออาคารใหมถูก
สรางขึ้นโดยคําสั่งของจักรพรรดิในศตวรรษท่ี 8 สวนท่ีเห็นในปัจจุบันนั้นมาจากการสราง
ใหมในปี 1916 เน่ืองจากกอนหนาน้ีเกิดเหตุไฟไหมใหญท่ีน่ี

เป็นเมืองๆ หน่ึงท่ีตั้งอยูในจังหวัดนีงาตะ ซ่ึงอยูบริเวณภูมิภาคชูบุของญ่ีป ุน ตัวเมืองนั้น
ตั้งอยูริมชายฝ่ังโดยหันหนาไปทางทะเลญ่ีป ุน นีงาตะมีชื่อเสียงในการมีอาหารทะเลสด
จํานวนมาก ท้ังยังมีชื่อในเรื่องของสาเกเพราะวามีน้ําสะอาดและขาวท่ีปลูกในทองถิ่น รวม
ถึงเป็นเมืองท่ียังเต็มไปดวยแหลงทองเท่ียวท่ียังคงหลงเหลือประวัติศาสตรทหารเรือ
มากมาย

รับประทานอาหารเชา ณ

หอง
อาหาร

ของโรงแรม

สมควรแกเวลา นําทานเดินทางสู
สนามบินนีงาตะ ประเทศญ่ีป ุน

10.00 น. เหินฟาสู เมืองไทย โดย

สายการบินไทย เท่ียว
บินท่ี TG8055

บาย
15.20 น. เดินทางถึง เมืองไทย พรอมกับความประทับใจเต็มเป่ียม

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นทาอากาศยานชั้นสองประจําเมืองนีงาตะ ตั้งอยูหางไปทางตะวันออกเฉียงเหนือของ
ใจกลางเมืองไปประมาณ 6.7 กิโลเมตร เปิดใหบริการในปี 1930 และเป็นหน่ึงทา
อากาศยานสําหรับกองทัพจักรวรรดิญ่ีป ุนในชวงสงครามโลกครั้งท่ี 2 กระท่ังหลังสงคราม
จึงกลับมาเป็นทาอากาศยานพาณิชยดังเดิม

่ ้ ่ ่



โปรแกรมการเดินทางอาจมีการ
ปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตาม
ความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชา

ของสายการบิน โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัย
ธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทาง
บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



สําคัญมาก!!! ผูโดยสารควรรับทราบ  กอนการเดินทาง
1. รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณ

ทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม
(ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัททัวรฯ) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

2. หากทานยกเลิกทัวร เน่ืองจากเหตุการณความไมสงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย ท้ังๆ
ท่ีสายการบิน หรือในสวนของการบริการทางประเทศท่ีทานเดินทางทองเท่ียว ยังคงใหบริการอยูเป็นปกติ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ์
ในการไมคืนคาทัวรท้ังหมด หรือบางสวนใหกับทาน

3. หากในวันเดินทาง สถานท่ีทองเท่ียวใดท่ีไมสามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการไมคืนคา
ใชจาย เน่ืองจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจายไปลวงหนาแลว

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธิใ์นการไมคืนคาทัวรท้ังหมด หรือบางสวนใหกับทาน ในกรณีดังน้ี
- กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมือง หามผูเดินทาง เดินทาง เน่ืองจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของหามนําเขาประเทศ เอกสารเดินทาง

ไมถูกตอง หรือความประพฤติสอไปในทางเสื่อมเสียดวยเหตุผลใดๆ ก็ตามท่ีทางกองตรวจคนเขาเมืองหามเดินทาง

- กรณีท่ีสถานทูตงดออกวีซา อันสืบเน่ืองมาจากตัวผูโดยสารเอง

- กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขาเมือง ใหกับชาวตางชาติ หรือ คนตางดาวท่ีพํานักอยูใน
ประเทศไทย

ขอมูลเพ่ิมเติม เรื่องตั๋วเครื่องบิน
ในการเดินทางเป็นหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการเล่ือนวันเดินทางกลับ ทานจะตองชําระคาใช

จายสวนตางท่ีสายการบิน และบริษัททัวรเรียกเก็บ และการจัดท่ีน่ังของกรุป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูกําหนด ซ่ึงทางบริษัทฯ ไม
สามารถเขาไปแทรกแซงได และในกรณียกเลิกการเดินทาง และไดดําเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว (กรณีตั๋ว REFUND ได) ผูเดิน
ทางตองรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเทานั้น 

ขอมูลเพ่ิมเติม เรื่องโรงแรมท่ีพัก
เน่ืองจากการวางแปลนแบบหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเด่ียว (Single) และหองคู (Twin /

Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน / 3 เตียง (Triple Room) หองพักอาจจะไมติดกัน

กรณีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมาก และหองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ์ใน
การปรับเปล่ียน หรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความเหมาะสม

ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องสัมภาระ และคาพนักงานยกกระเปา (Porter)
สําหรับน้ําหนักของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหบรรทุกใตทองเครื่องบิน คือ 30 กิโลกรัม (สําหรับผูโดยสารชั้นประหยัด /

Economy Class Passenger) การเรียกคาระวางน้ําหนักเพ่ิมเป็นสิทธิของสายการบินท่ีทานไมอาจปฏิเสธได (ทานตองชําระใน
สวนท่ีโดนเรียกเก็บเพ่ิม)

สําหรับกระเปาสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหนําขึ้นเครื่องได ตองมีน้ําหนักไมเกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวาง+ยาว+สูง ไม
เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 น้ิว) 

กรณีท่ีตองมีบินดวยสายการบินภายในประเทศ น้ําหนักของกระเปาอาจจะถูกกําหนดใหตํ่ากวามาตรฐานได ท้ังน้ีขึ้นอยูกับขอ
กําหนดของแตละสายการบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มรับภาระสวนของคาใชจายท่ีสัมภาระน้ําหนักเกิน (ทานตองชําระในสวนท่ี
โดนเรียกเก็บเพ่ิม)

ทางบริษัทฯ ไมรับผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเปา และสัมภาระของผูโดยสารทุกกรณี

กรุณาอานศึกษารายละเอียดท้ังหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเล่ือนการเดินทาง หรือปรับราคาคาบริการขึ้น ในกรณีท่ีมีผูรวมคณะไมถึง 25 ทาน 

2. ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวันเดินทาง 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ 

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน,
การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ
อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเท่ียวเอง 

6. เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ
ท้ังหมด 

7. รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารองโรงแรมท่ีพักในตางประเทศ
เรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม 

8. การจัดการเรื่องหองพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปท่ีเขาพัก  โดยมีหองพักสําหรับผูสูบบุหรี่/ปลอดบุหรี่ได โดย
อาจจะขอเปล่ียนหองไดตามความประสงคของผูท่ีพัก ท้ังน้ีขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได  



9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะ
นั้นบริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได 

10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังสิ้นแทนผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของผูจัดกํากับเทานั้น

11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเป็นการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไม
ผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเป็นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทอง
เท่ียว อันเน่ืองมาจากการกระทําท่ีสอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธ
ในกรณีอ่ืน ๆ 

12. กรณีตองการพักแบบ 3 ทาน ตอหองหรือหองแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการ
จัดหองใหเป็นแบบ แยก 2 หอง คือ 1 หองพักคู และ 1 หองพักเด่ียว โดยไมคาใชจายเพ่ิม 

13. สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญ่ีป ุน หรือ วันเสารอาทิตย รถอาจจะติด อาจทําใหเวลาในการ
ทองเท่ียวและ ชอปป้ิงแตละสถานท่ีนอยลง โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซ่ึงอาจจะขอความรวมมือ
จากผูเดินทางในบางครั้งท่ีตองเรงรีบ เพ่ือใหไดทองเท่ียวตามโปรแกรม

14. บริการน้ําด่ืมทานวันละ 1 ขวด ตอคนตอวันเริ่มในวันท่ี 2 ของการเดินทาง ถึงวันท่ี 4 ของการเดินทาง รวมจํานวน 3 ขวด

15. การบริการของรถบัสนําเท่ียวญ่ีป ุน ตามกฎหมายของประเทศญ่ีป ุน สามารถใหบริการวันละ 8 ชั่วโมง ในวันนั้นๆ มิอาจเพ่ิม
เวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเป็นผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก
จึงขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปล่ียนเวลาทองเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง

มัดจําทานละ 20,000 บาท ภายหลังจากท่ีทานสงเอกสารการจอง 3 วัน กรณีลูกคาทําการจองกอนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาทัวรเต็มจํานวน 

สวนท่ีเหลือ ชําระกอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน (ในวันเวลาทําการ)
- หากไมชําระมัดจําตามท่ีกําหนด ขออนุญาตตัดท่ีน่ัง ใหลูกคาทานอ่ืนท่ีรออยู

- หากชําระไมครบตามจํานวน บริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไมมีเงื่อนไข

- เมื่อทานชําระเงินไมวาจะท้ังหมดหรือบางสวน ทางบริษัทฯถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขและขอตกลงตางๆท่ีไดระบุไวท้ังหมดน้ีแลว

- หากชําระเงินในแตละสวนแลว โปรดสงสําเนาการโอนเงิน พรอมระบุชื่อพนักงานขายมาทาง E-Mail

- สงรายชื่อสํารองท่ีน่ัง ผูเดินทางตองสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นตชื่อพรอมยืนยันวาตองการเดินทางทองเท่ียว
ทริปใด, วันท่ีใด, ไปกับใครบาง, เบอรโทร // หากไมสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิไ์มรับผิด
ชอบคาเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล และอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองตั๋วเครื่องบินท้ังสิ้น

คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการท่ีระบุ รวมถึงคาภาษีสนามบิน และคาภาษีน้ํามัน 

คารถโคชปรับอากาศ 

โรงแรมท่ีพักตามท่ีระบุ หรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง)

คาธรรมเนียมเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการท่ีระบุ   

คาอาหาร ตามรายการท่ีระบุ  

คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเท่ียว วงประกันทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม)

ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3 %

คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องด่ืม คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะ
ตางๆ ท่ีมิไดระบุในรายการ

คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญ่ีป ุน กรณีประกาศใหกลับมาย่ืนรองขอวีซาอีกครั้ง (เน่ืองจากทางญ่ีป ุนไดประกาศยกเวนการย่ืนวีซา
เขาประเทศญ่ีป ุนใหกับคนไทยสําหรับผูท่ีประสงคพํานักระยะสั้นในประเทศญ่ีป ุนไมเกิน 15 วัน)

หากในภายหลังทางรัฐบาลญ่ีป ุนประกาศใหย่ืนวีซาตามเดิม ผูเดินทางจะตองจายเพ่ิม 2,000 บาท สําหรับการย่ืนรองขอวีซา

คาธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเปาสัมภาระท่ีมีน้ําหนักเกินกวาท่ีสายการบินนั้นๆกําหนดหรือสัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน

คาภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไปแลว

คามัคคุเทศกทองถิ่น และหัวหนาทัวรอํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง



คาทิปมัคคุเทศก, คนขับรถ, 1,500 บาท/ทาน/ทริป, คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตองมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกวา 6 เดือนขึ้นไป และเหลือหนากระดาษอยางตํ่า 2 หนา
หากไมมั่นใจโปรดสอบถาม

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

1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญ่ีป ุน (ทางบริษัทฯจัดการให)

2. สิ่งท่ียืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายท่ีอาจเกิดขึ้นในระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุนได (เชน เงินสด บัตรเครดิต
เป็นตน)

3. ชื่อ ท่ีอยู และหมายเลขติดตอในระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุน (ทางบริษัทจัดการให)

4. กําหนดการเดินทางระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุน (ทางบริษัทฯ จัดการให)

คุณสมบัติการเขาประเทศญ่ีป ุน (สําหรับกรณีการเขาประเทศญ่ีป ุนดวยมาตรการยกเวนวีซา)
1. หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู ไมตํ่ากวา 6 เดือน 

2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระทําในประเทศญ่ีป ุนจะตองไมเป็นสิ่งท่ีขัดตอกฎหมายและเขาขายคุณสมบัติการพํานักระยะสั้น

3. ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน

4. เป็นผูท่ีไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญ่ีป ุน มิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขาย
คุณสมบัติท่ีจะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ

ไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ

Infant เด็กอายุตํ่ากวา 2 ปี ราคา 10,900.-

ราคาน้ีไมรวมคาทิปไกดทานละ 1,500 บาท/ทริป

ไมรับจอยแลนด

สภาพอากาศเป็นเพียงการพยากรณ อาจมีการเปล่ียนแปลงได ควรเช็คในใบนัดหมายอีกครั้ง

ฤดูหนาวในญ่ีป ุนมีขอควรระวัง : สภาพอากาศจะมืดเร็ว สี่โมงเย็นก็มืดแลว สถานท่ีทองเท่ียวตางๆ จะปิดเร็ว 1 ชม. เดินทางควรกะ
เวลาใหดี และถาเท่ียวกลางแจง เวลาเดินบนหิมะจะล่ืนตองระวัง แวนควรจะตองมี เมื่อแสงแดดกระทบหิมะจะสวางจาสะทอนเขาตาได

ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ รบกวนจองเป็นสายการบินไทยหรือไทยสมายดเทานั้น ท้ังน้ีหากสายการบินไฟลทอินเตอร
เกิดเท่ียวบินลาชา ทางบริษัทจะรับผิดชอบชดเชยคาเสียหายเฉพาะสายการบินภายในประเทศท่ีเป็นสายการบินเครือเดียวกันกับไฟล
ทอินเตอร และรบกวนแจงพนักงานขายลวงหนากอนทําการซ้ือตั๋วภายในประเทศทุกครั้ง เพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

บริษัทขอสงวนสิทธิ ์: รายการทัวรสามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน
เป็นตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา การบริการของรถบัสนําเท่ียวญ่ีป ุน ตามกฎหมายของประเทศญ่ีป ุน สามารถใหบริการวันละ
10 ชั่วโมง มิอาจเพ่ิมเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเป็นผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดิน
ทางนั้นๆ เป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปล่ียนเวลาทองเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง

เดินทางขึ้นตํ่า 30 ทาน หากตํ่ากวากําหนด กรุปจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทานยินดีท่ีจะชําระคาบริการเพ่ิมเพ่ือให
คณะเดินทางได ทางเรายินดีท่ีจะประสานงานในการเดินทางตามประสงคใหทานตอไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทาง
และเล่ือนการเดินทางไปในวันอ่ืนตอไป โดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบลวงหนา 

เน่ืองจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี
และกรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองท้ังกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศท่ีระบุไว ในรายการเดิน
ทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น รวมถึง เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการ
รายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ ์ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน ไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น

กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองท้ังกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศท่ีระบุไว ในรายการเดิน
ทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น รวมถึง เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการ
รายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ ์ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน ไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น




