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** ชมความสวยงามของฤดูใบไมเ้ปล่ียนสีกบัเส้นทางสวยงาม ณ “บันไดอะซุมะ เลคไลน์” 
** ต่ืนตาไปกบัปรากฎการณ์ทางธรรมชาติท่ีสวยงามของโตรกผา “โทโน เฮทสึริ” 
** เพลิดเพลินและสนุกกบักิจกรรมเก็บ “แอปเป้ิล” ผลสดๆ ทานแบบไม่อั้นในสวน 
** นัง่ “กระเช้าอะเคจไิดระ” เพื่อชมความงามของใบไมเ้ปล่ียนสี และวิวทะเลสาบชูเซ็นจิ 
** ตามรอยละคร รอยรักหกัเหล่ียมตะวนั ณ “เมืองเก่าซาวาระ” เมืองท่ีข้ึนช่ือว่าเป็น ลิตเต้ิลเอโดะ แห่งชิบะ  
** ใหท่้านไดผ้อ่นคลาย แช่น า้แร่ออนเซ็น  
** บริการท่านดว้ยน า้ด่ืมทีญ่ีปุ่่ นท่านละ 1ขวด/วนั 

 

ก าหนดการเดนิทาง    15-20 / 26-31 ตุลาคม 2559 
                                   2-7 / 4-9 / 5-10 / 11-16 พฤศจิกายน 2559 

 (หากท่านมจีองตั๋วภายในประเทศ รบกวน ขอเท่ียวบินกับเจ้าหน้าท่ี ก่อนจองตั๋วค่ะ) 

 

วนัแรก  ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ- สนามบินนาริตะ 
19.00 น. พร้อมกนัที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ส่วนผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ขาออก ประตู 2 เคาน์เตอร์ D 

โดย สายการบินไทย  เจา้หนา้ที่ คอยใหก้ารตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกดา้นเอกสารก่อนขึ้นเคร่ือง 
22.10น.  เหินฟ้าสู่ ประเทศญี่ปุ่ น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 640 

(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง / เวลาทอ้งถ่ินจะเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 

วนัทีส่อง  เมืองเก่าซาวาระ - สวนผลไม้ตามฤดูกาล - พระพทุธรูป อุชิคุ ไดบุทสึ - เมืองเซนได - ย่านอจิบิันโจ 
06.20 น. เดินทางถึงสนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่ น หลงัจากผา่นขั้นตอนศุลกากรเรียบร้อยแลว้ 
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จากนั้นนาํท่านตามรอยละคร รอยรักหกัเหล่ียมตะวนั ณ "เมืองเก่าซาวาระ" เมืองที่ขึ้นช่ือวา่เป็น ลิตเต้ิลเอโดะ 
แห่งชิบะ ซ่ึงเป็นเขตพื้นที่ที่ยงัคงหลงเหลือร้านคา้และสภาพของอาคารบา้นเรือนที่ตั้งเรียงรายมาตั้งแต่สมยั
โบราณ โดยสภาพยงัคงเป็นเหมือนเม่ือร้อยกวา่ปีที่แลว้ ดว้ยความร่วมมือของคนในทอ้งถ่ิน อิสระใหท้่านสมัผสั
เมืองเก่าดั้งเดิมของญี่ปุ่ นและตามรอยความรักของทาเคชิ และ เซโกะ ได ้ณ ที่น้ี จากนั้นนาํทกุท่านสู่ “สวนผลไม้
ตามฤดูกาล” ใหทุ้กท่านร่วมสนุกกบักิจกรรมและเพลิดเพลินกบัการเก็บผลแอปเป้ิลสดๆจากตน้ทานแบบอ่ิมไม่
อั้นในสวน 

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนั้นนาํท่านชม “พระพุทธรูป อุชิคุ ไดบุทสึ” (ดา้นนอก) รูปป้ันพระพทุธรูปที่ใหญ่ที่สุดในโลก ที่ทาํจาก
ทองบรอนซ์ มีความสูง 120 เมตร(390ฟุต) และไดรั้บการบนัทึกอยูใ่นกินเนสบุก๊วา่ เป็นพระพทุธรูปที่สูงที่สุด
ในโลก ตอ้งใชเ้วลาในการสร้างถึง 10 ปี สร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี 1993 รูปป้ันขนาดใหญ่น้ี มีความสูงมากกวา่
อนุสาวรียเ์ทพเีสรีภาพในนิวยอร์ก(40เมตร) มาตรฐานของสวนสวรรคก์ระจายออกไปดว้ยเทา้ของพระพทุธเจา้ 
มีดอกไมบ้านตลอดทั้งส่ีฤดูกาล จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ “เมืองเซนได” เมืองที่ใหญ่ที่สุดของภูมิภาคโทโฮะก ุ
ท่านชอ้ปป้ิง “ย่านอิจิบันโจ” ยา่นชอ้ปป้ิงที่ครอบคลุมการเช่ือมต่อของถนนหลายเสน้ทางในยา่นดาวน์ทาวน์กิน
พื้นที่รูปตวั T ตลอดถนนอิจิบนัโจ(Ichibancho) และถนนชูโอโดริ(Chuo dori) ซ่ึงมีขนาดใหญ่ที่สุดของภูมิภาค
โทโฮคุ ประกอบดว้ยร้านคา้ต่างๆมากมาย เช่น ร้าน 100 เยน, แอปเป้ิลสโตร์, ร้านอาหาร ร้านเส้ือผา้ และร้าน
จาํหน่ายของที่ระลึกต่างๆ เป็นตน้ 

  รับประทานอาหารคํ่าแบบอิสระ เพือ่ใหท้่านไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 
 พกัที่ HOTEL ROUTE SENDAI หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

   
 

วนัทีส่าม  เมืองมตัสึชิมะ - วดัโกไดโดะ - เมืองฟุกชิุมะ - หุบเขานารุโกะ - บันไดอะซุมะ เลคไลน์ - ทะเลสาบ
โกะชิคนุิมะ - ออนเซ็น  
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นาํท่านเดินทางสู่ เมืองมัตสึชิมะ เมืองที่ถือไดว้า่เป็น 1 ใน 3 เมืองที่มีบรรยากาศที่คงความเป็นธรรมชาติไวม้าก
ที่สุด เพือ่นาํท่านเดินทางสู่ “วัดโกไดโดะ” เป็นพระอุโบสถขนาดเล็กบนเกาะติดกบัท่าเรือมตัสึชิมะ เน่ืองจาก
ตั้งอยูใ่นตาํแหน่งที่โดดเด่น ทาํให้วดัแห่งน้ีกลายเป็นสญัลกัษณ์ของเมืองมตัสึชิมะ ถูกสร้างขึ้นในปี 807 เป็นที่
ประดิษฐานของพระพทุธรูป 5 องค ์ซ่ึงก่อตั้งโดยพระสงฆท์ี่ก่อตั้งวดัซูอิกนัจิ(Zuiganji Temple) โดยรูปป้ันจะ

http://www.talonjapan.com/zuiganji-temple/
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ถูกนาํมาใหป้ระชาชนไดช้มกนัทุกๆ 33 ปี อาคารหลงัปัจจุบนัน้ีไดรั้บการบูรณะขึ้นใหม่ในปี 1604 โดยตระกูล
ดาเตะ ตน้ตระกูลผูก่้อตั้งและปกครองเมืองเซนไดในยคุแรก วดัแห่งน้ีจะเปิดใหช้มทุก 33 ปี ซ่ึงล่าสุดเพิง่เปิดให้
ชมเม่ือปี 2006 ที่ผา่นมา การขา้มไปศาลเจา้จะมีสะพานช่วงสั้นๆ 3 ช่วง สองช่วงก่อนถึงศาลเจา้เรียกวา่ ซึคาชิบา
ชิ สร้างจากไม ้เวน้ช่องระหวา่งไมก้ระดาน เม่ือเดินขา้มจะมองเห็นพื้นนํ้ าดา้นล่าง มกัมีคู่รักมาจูงเม่ือขา้ม
สะพานเพราะเช่ือวา่ จะทาํใหส้านสมัพนัธแ์ห่งรักแนบแน่นยิง่ขึ้น  
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ “หุบเขานารูโกะ” เป็นหน่ึงในหุบเขาที่สวยงามที่สุดของภูมิภาคโทโฮคุ นบัวา่เป็นจุด
ชมใบไมเ้ปล่ียนสีที่นิยมมากที่สุดของภูมิภาคเลยทีเดียว หุบเขาแห่งน้ีกินพื้นที่ยาว 2 กิโลเมตรจากทิศตะวนัออก
ไปยงัทิศตะวนัตก จุดชมธรรมชาติที่ดีที่สุดคือบริเวณศาลา Narukokyo 
Resthouse เร่ือยไปทางทิศตะวนัตกของหุบเขา ทศันียภาพที่มีช่ือเสียงอีกแห่ง
หน่ึงคือสะพานโอฟุคาซาวา่(Ofukazawa Bridge) ที่มองเห็นไดจ้ากดาดฟ้าจุด
ชมววิที่ตั้งอยูข่า้งศาลานารุโกะเคียว จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ถนนสายที่เตม็
ไปดว้ยความสวยงามของใบไมเ้ปล่ียนสี “บันได อาซุมะ เลคไลน์” (Bandai-
Azuma Lake line) ใหท้่านไดช้มกบัความงดงามของใบไมเ้ปล่ียนสีตลอด
เสน้ทางที่คดเคี้ยวตามไหล่เขาพร้อมบรรยากาศทะเลสาบ จากนั้นนาํท่านสู่ “ทะเลสาบโกะชิคนุิมะ” หรือเป็นที่
รู้จกักนัในนามของทะเลสาบ 5 สี อนัที่จริงแลว้ที่ทะเลสาบแห่งน้ีเป็นที่รวมทะเลสาบมากกวา่ 40 แห่ง ท่านจะ
ประทบัใจกบัความงามของธรรมชาติที่ใหค้วามสวยงามโดดเด่นประทบัใจ 
 พกัที่ URABANDAI ROYAL HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 
 รับประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
พเิศษ! ณ โรงแรมที่พกัแห่งน้ี ท่านจะไดส้มัผสักบัการอาบนํ้ าแร่ หรือ เรียกอีกอยา่งวา่ออนนเซ็น เพือ่ผอ่นคลาย
ความเม่ือยลา้ การอาบนํ้ าแร่ จะทาํให ้เลือดลมดี, ผวิพรรณสดใส, สุขภาพดี, ผอ่นคลายความเม่ือยลา้ และยงัช่วย
ในระบบการเผาผลาญของร่างกายอีกดว้ย 
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วนัทีส่ี่  หมู่บ้านโออจุ ิจูก ุ- โตรกผาโทโน เฮทสึริ - นิคโก้  - น่ังกระเช้าอะเคจไิดระ - ทะเลสาบชูเซนจ ิ- 
   น า้ตกเคกอน - ช้อปป้ิงลาล่า สแควร์ 

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั้นนาํท่านสู่ “หมู่บ้านโออุจิ จูก”ุ หมู่บา้นโบราณที่อดีตเคยเป็นเมือง
สาํคญัในยคุเอโดะถูกสร้างเม่ือหลายร้อยปีก่อน เป็นบา้นชาวนาญี่ปุ่ น
โบราณที่มุงหลงัคาทรงหญา้คาหนาๆเรียงรายกนัสองฝ่ังกินระยะทาง
ประมาณ 500 เมตร มีบา้นโบราณประมาณ 40 - 50 หลงั เม่ือ พ.ศ.2524 
หมู่บา้นโออุจิจูคุไดรั้บการขึ้นทะเบียนเป็นเขตอนุรักษส่ิ์งปลูกสร้างอนัทรงคุณค่าของชาติ ซ่ึงในปัจจุบนัหมู่บา้น
โบราณหลายหลงัในโอะอุชิ จูคุไดรั้บการบูรณะใหม่ จนกลายเป็นร้านขายของที่ระลึก ร้านคา้ขายสินคา้พื้นเมือง 
ร้านอาหารและที่พกัแบบญี่ปุ่ นเพือ่ดึงดูดนกัท่องเที่ยว ปัจจุบนัมีนกัท่องมาเยีย่มชมหมู่บา้นน้ีกวา่ 1.2 ลา้นคนต่อ
ปี จากนั้นนาํท่านชมความสวยงามของใบไมเ้ปล่ียนสี ณ โตรกผา “โทโน เฮทสึริ” จุดชมววิในเขตมินะมิไอสุ 
จงัหวดัฟุกุชิมะ เป็นหุบเขาที่อยูติ่ดกบัแม่นํ้ าโอะกะวะ ไดรั้บการจดัใหเ้ป็นอนุสรทางธรรมชาติที่มีความสาํคญั 
ในภาษาพดูทอ้งถ่ินคาํวา่ เฮทสึริ หมายถึง “หนา้ผา” หินน้ีก่อตวัโดยการกดัเซาะเป็นระยะเวลามากกวา่ 1 ลา้นปี 
และกลายเป็นหอคอย จึงเป็นที่มาของช่ือโทโน เฮทสึริ (หอคอยหนา้ผา)  ที่ชั้นหินสีขาวจะมีตน้ไมง้อกออกมา 
ซ่ึงถูกปกคลุมดว้ยใบไมเ้ปล่ียนสีในฤดูใบไมร่้วง สีสนัที่ตดักนัระหวา่งหินและตน้ไมเ้ป็นภาพที่สวยงามอยา่งยิง่ 
ท่านสามารเที่ยวชมทั้งสองฝ่ังไดโ้ดยเดินขา้มสะแพนแขวนที่สร้างไวพ้าดผา่น  
  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นาํท่านเขา้สู่เมือง “นิคโก้” เป็นเมืองที่ตั้งอยูใ่นทิวเขาในจงัหวดัโทะชิงิ ประเทศญี่ปุ่ น อยูท่างตอนเหนือของ
กรุงโตเกียว เป็นเมืองทอ่งเที่ยวที่เป็นที่นิยมของนกัท่องเที่ยวทั้งชาวญี่ปุ่ นและชาวต่างประเทศ ในเมืองเป็นที่ตั้ง
ของสุสานของโชกุนโทะกุงะวะ อิเอะยะซุ กบัโทะกุงะวะ อิเอะมิสึ ผูเ้ป็นหลาน และศาลเจา้ฟุตะระซงัอายกุวา่ 
1,200 ปี และยงัมีรีสอร์ทนํ้ าพรุ้อนที่มีช่ือเสียงอีกมากมาย ทิวเขาทางตะวนัตกของเมืองเป็นส่วนหน่ึงของอุทยาน
แห่งชาตินิกโก เป็นที่ตั้งของนํ้ าตกและเสน้ทางชมทิวทศัน์ที่กล่าวกนั
วา่สวยงามที่สุดแห่งหน่ึงในญี่ปุ่ น ตลอดเสน้ทางสมัผสัความสวยงาม
ของแมกไมน้อ้ยใหญ่ที่พร้อมใจกนัเปล่ียนสี สลบัสีสนัสวยงามสุด
แสนโรแมนติก ของ เส้นทางอิโระฮะซากะ เป็นทางโคง้หกัศอกที่มี
ถึง 48 โคง้ ทาํใหท้่านสามารถชมทศันียภ์าพที่สวยงามของขนุเขา
และแมกไมท้ี่มีความสวยงามของใบไมเ้ปล่ียนสี จากนั้นนาํท่าน “น่ังกระเช้าอะเคจิไดระ” เพือ่ชมววิมุมสูงแบบ
พาโนราม่า ของทะเลสาบชูเซ็นจิ ที่ตั้งอยูเ่ชิงเขานนัไต เกิดจากทะเลสาบที่ก่อตวัจากการระเบิดของหินละลาย
จากภูเขาไฟนนัไตในอดีต ซ่ึงเป็นทะลสาบทีอ่ยูสู่งที่สุดในญี่ปุ่ น เหนือระดบันํ้ าทะเล 1,270 เมตร ทาํใหอ้ากาศ
ที่น่ีเยน็ตลอดปี ปัจจุบนัเป็นที่ตั้งของสถานที่พกัตากอากาศมากมายและยงัเป็นแหล่งนํ้ าสาํคญั อีกทั้งท่านจะได้

https://www.japanhoppers-thai.com/tohoku/fukushima/
https://www.japanhoppers-thai.com/tohoku/ouchijuku/kanko/1377/
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รับชมความงามของนํ้ าตกเคกอนทีมี่แหล่งตน้นํ้ ามาจากทะเลสาบจูเซนจิ “น ้าตกเคกอน” เป็นนํ้ าตกสูงราว 100 
เมตร มีสายนํ้ าที่ตกลงมาจากหนา้ผาสูงกระทบลงในแอ่งนํ้ าเบื้องล่างท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามใตท้อ้งฟ้า 
และ ทะเลสาบอนัสดใส จากนั้นนาํทกุท่านชอ้ปป้ิง “ลาล่า สแควร์” ที่น่ีมีสินคา้หลากหลายใหเ้ลือกชมเลือกซ้ือ 
เช่น ร้านรองเทา้ ABC Mart, ร้านDaiso, ร้านเส้ือผา้แบรนดต่์างๆ รวมถึงร้านอาหารญี่ปุ่ นมากมายใหท้่านเลือก
ชิมอีกดว้ย 

  รับประทานอาหารคํ่าแบบอิสระ เพือ่ใหท้่านไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 
 พกัที่ HOTEL ROUTE UTSUNOMIYA หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

    
 

วนัทีห้่า  เมืองคาวาโกเอะ - ซาโนะ เอาท์เลต็ - ย่านชินจุกุ - ออิอนพลาซ่า 
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
นาํท่านเดินทางสู่ “เมืองคาวาโกเอะ” ซ่ึงตั้งอยูใ่นจงัหวดัไซตามะ เป็นเมืองที่ไดรั้บฉายาวา่ “ลิตเติ้ลเอโดะ” 
เน่ืองจากสภาพบา้นเรือน และบรรยากาศภายในเมืองยงัคงสภาพความรุ่งเรืองของสมยัเอโดะไวไ้ดอ้ยา่งลงตวั 
จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ “ซาโนะ เอาท์เล็ต” ศูนยร์วมแห่งสินคา้ชั้นนาํนานาชนิด อาทิ นาฬิกา, กลอ้ง, กระเป๋า, 
รองเทา้, เส้ือผา้ เป็นตน้ เพือ่ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิง และเลือกซ้ือของฝากอยา่งเตม็ที่  จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ “มหา
นครโตเกียว” เพือ่นาํท่านชอ้ปป้ิง “ย่านชินจูก”ุ ยา่นแห่งความเจริญอนัดบัหน่ึงของกรุงโตเกียว ท่านจะไดพ้บกบั
หา้งสรรพสินคา้ และร้านขายของเป็นพนัๆ ร้าน ซ่ึงจะมีผูค้นนบัหม่ืนเดินกนัขวกัไขว ่ถือเป็นจุดนดัพบยอดนิยม
อีกดว้ย เชิญท่านเลือกชมสินคา้มากมาย อาทิ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถ่ายรูป, นาฬิกา, เส้ือผา้, รองเทา้แฟชัน่ และ
เคร่ืองสาํอาง เป็นตน้ จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ “อิออนพลาซ่า” ศูนยร์วมแห่งสินคา้นานาชนิด ไม่วา่จะเป็นขนม
ญี่ปุ่ น ผลไม ้และอาหารนานาชนิดในซุปเปอร์มาร์เก็ต ใหท้่านเลือกซ้ือสินคา้และของฝากไดต้ามอธัยาศยั 
สมควรแก่เวลา เดินทางสู่ “สนามบินฮาเนดะ” เพื่อเตรียมตวัเดินทางกลบั 
 รับประทานอาหารกลางวนัและอาหารคํ่าแบบอิสระ เพือ่ใหท้่านไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร)  
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วนัทีห่ก  สนามบินฮาเนดะ - กรุงเทพฯ 
00.20 น.   เหินฟ้าสู่เมืองไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 661 
04.50 น.   เดินทางถึงเมืองไทย พร้อมกบัความประทบัใจเตม็เป่ียม 
 

หมายเหตุ :  รายการต่างๆ สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากภยัธรรมชาติ, สภาวะอากาศ,  
การเมือง, สายการบิน เป็นตน้ อีกทั้งโรงแรมต่างๆที่ระบุในรายการน้ีอาจมีการปรับยา่น และสถานที่ตั้ง ไดต้ามความเหมาะสม  

ทั้งน้ียงัคงไวซ่ึ้งระดบัในมาตรฐานเดียวกนั โดยบริษทัจะคาํนึงถึงความสะดวกของเสน้ทางออนทวัร์เป็นสาํคญั 
โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 
 
                                 

เดนิทาง  15-20 / 26-31 ตุลาคม 2559 

อตัราค่าบริการ สาํหรับคณะ 30 ท่านข้ึนไป 

ผูใ้หญ่ 45,900 บาท 
เดก็อาย ุ7-11ปี / มีเตียง  43,900 บาท 
เดก็อาย ุ2-6 ปี / ไม่มีเตียง 41,900 บาท 
พกัเด่ียวจ่ายเพ่ิม (จากราคาผูใ้หญ่) 6,000 บาท 
ไม่ใชต้ัว๋เคร่ืองบิน ลด (ทั้งเดก็และผูใ้หญ่) -18,000 บาท 

เด็กทารก อายตุ ํ่ากวา่ 2 ปี (ณ. วนัเดินทาง) เช็คราคาตัว๋ก่อนทาํการจองค่ะ 
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เดนิทาง  2-7 / 4-9 / 5-10 / 11-16 พฤศจิกายน 2559   

อตัราค่าบริการ สาํหรับคณะ 30 ท่านข้ึนไป 

ผูใ้หญ่ 44,900 บาท 
เดก็อาย ุ7-11ปี / มีเตียง  42,900 บาท 
เดก็อาย ุ2-6 ปี / ไม่มีเตียง 40,900 บาท 
พกัเด่ียวจ่ายเพ่ิม (จากราคาผูใ้หญ่) 6,000 บาท 
ไม่ใชต้ัว๋เคร่ืองบิน ลด (ทั้งเดก็และผูใ้หญ่) -17,000 บาท 

เด็กทารก อายตุ ํ่ากวา่ 2 ปี (ณ. วนัเดินทาง) เช็คราคาตัว๋ก่อนทาํการจองค่ะ 
 
อัตราค่าบริการนี้รวม 
o ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ตามเสน้ทางและสายการบินที่ระบุในโปรแกรม (ชั้นทศันาจร) 
o ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร์ 
o ค่าธรรมเนียมนํ้ ามนัที่สายการบินเรียกเก็บ (คาํนวณ ณ วนัที่ 29/8/2559) 
o ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทกุชนิด ตามที่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 
o โรงแรมที่พกัตามระบุไวใ้นรายการ หรือในระดบัเดียวกนั (พกัหอ้งละ 2 หรือ 3 ท่าน) 
o ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหวา่งการเดินทาง  ***ไม่คุม้ครองเด็กอายตุ ํ่ากวา่ 1เดือน 

วงเงินทุนชีวิตท่านละ 2,000,000 บาท ดูแลค่ารักษาพยาบาลอุบติัเหตุ และอาหารเป็นพษิระหวา่งเดินทาง  
o การบริการของมัคคุเทศก์จากเมืองไทยตลอดการเดินทาง 1 ท่าน 
o นํ้ าด่ืมที่ญี่ปุ่ นท่านละ 1 ขวด / วนั (ทั้งหมด 4 วนั) 
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
o ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 
o ค่าทาํหนงัสือเดินทาง / ต่อหนา้เล่มหนงัสือเดินทาง 
o ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั และค่าอาหารที่สัง่มาในหอ้งพกั เป็นตน้ 
o ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมที่สัง่พเิศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษทัจดัให ้ในรายการทวัร์ 
o ค่านํ้ าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกวา่สายการบินกาํหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน) 



 

ทวัร์ญ่ีปุ่น JG_NIKKO SENDAI AUTUMN NO.2_ NRT-HND 3N OCT-NOV 2016_start 44900                     - 8 - 

http://www.hijapantour.com/ 

o ค่าทาํใบอนุญาตที่กลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 
o ค่าเปล่ียนแปลงตัว๋ กรณีไป-กลบัไม่พร้อมคณะ หรือเปล่ียนคนเดินทาง (สอบถามค่าใชจ่้ายกบัเจา้หนา้ที่) 

 กรุณาแจง้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนเดินทาง พร้อมหนา้พาสชดัเจนของคนเดินทางแทน 
o ค่าธรรมเนียมนํ้ ามนัที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิม่เติมในภายหลงั 
o ค่าธรรมเนียมทิปไกด+์คนขบัรถ โดยประมาณ 2,000 เยน (ประมาณ 600 บาทไทย) เพิม่เติมตามความพงึพอใจ 
o ค่าวซ่ีาเขา้ประเทศญี่ปุ่ น ประเภทท่องเที่ยวระยะสั้น (สาํหรับผูถื้อหนงัสือเดินทางต่างชาติ) 
เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง / ช าระเงิน / การยกเลิก 
o กรุณาจองทวัร์ล่วงหนา้ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ าท่านละ 10,000 บาท 
o ส่วนที่เหลือชาํระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 20 วนั มิฉะนั้นถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 
o กรณยีกเลกิการเดนิทาง 31-45 วันก่อนเดินทาง ยดึมัดจ าท่านละ 5,000 บาท (นบัจากวนัที่ส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 
o กรณยีกเลกิการเดนิทาง 21-30 วันก่อนเดินทาง ยดึมัดจ าท่านละ 10,000 บาท (นบัจากวนัที่ส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 
o กรณยีกเลกิการเดนิทาง 11-20 วันก่อนเดินทาง ยดึเงิน 50% ของราคาทัวร์ (นบัจากวนัที่ส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 
o กรณยีกเลกิการเดนิทาง 10 วันก่อนเดินทาง ยึดเงนิ 100% ของราคาทัวร์ (นบัจากวนัที่ส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 
o เน่ืองดว้ยไม่ตอ้งยืน่วซ่ีาเขา้ประเทศญี่ปุ่ น ทางบริษทัฯ จะไม่ทาํการเก็บเอกสารจริงใดๆ  

รบกวนส่งเอกสารเป็น ส าเนาหน้าพาสปอร์ตที่ชัดเจน และมีอายุเหลือการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
พร้อมระบุห้องนอน, อาหารที่ไม่สามารถทานได้, ที่น่ังที่ต้องการ, และเลขทีส่ะสมไมล์  
ควรแจง้พร้อมสาํรองที่นัง่ หรือ 15 วนัก่อนการเดินทาง เป็นอยา่งชา้ 

 
เง่ือนไขและข้อก าหนดอ่ืนๆ 
o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงราคาในกรณีที่มีผูร่้วมเดินทางไม่ถึงจาํนวนที่ระบ ุ
o กรณีท่านมีการเดินทางดว้ยตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศตอ้งรบกวนแจง้ใหก้บัเราทราบ ณ วนัที่สาํรองที่นัง่ หากไม่มีการแจง้

เร่ืองไว ้จะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากตัว๋เคร่ืองบินดงักล่าวได ้
o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิเก็บค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและภาษีตัว๋ทุกชนิดเพิม่ หากสายการบินปรับขึ้นก่อนวนัเดินทาง 
o หากท่านไม่เดินทางกลบัพร้อมคณะทวัร์ ตัว๋เคร่ืองบินขากลบัซ่ึงยงัไม่ไดใ้ช ้ไม่สามารถนาํมาขอคนืเงินได ้ 
o ในระหวา่งการท่องเที่ยวน้ี หากท่านไม่ใชบ้ริการใดๆ ไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน ถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่สามารถเรียกร้องขอ

คืนค่าบริการได ้ 
o ค่าบริการที่ท่านชาํระกบัทางบริษทัฯ เป็นการชาํระแบบเหมาขาด และทางบริษทัฯไดช้าํระใหก้บับริษทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่ง

แบบเหมาขาดเช่นกนั ดงันั้นหากท่านมีเหตุอนัใดที่ทาํใหท้่านไม่ไดท้อ่งเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว ้ท่านจะขอคืน
ค่าบริการไม่ได ้ 

o ทางรัฐบาลญี่ปุ่ นไดป้ระกาศยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญี่ปุ่ นใหก้บัคนไทยที่มีวตัถุประสงคเ์พือ่การพาํนกัระยะสั้นในประเทศ
ญี่ปุ่ นนั้น ทางรัฐบาลญี่ปุ่ นไดป้ระกาศเร่ิมบงัคบัใชใ้นวนัที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ.2556 และสามารถพาํนกัในประเทศญี่ปุ่ นได ้15 
วนั (หากผูย้ืน่ประสงคจ์ะพาํนกัในประเทศญี่ปุ่ นเกิน 15 วนั หรือไปทาํงาน หรือมีวตัถุประสงคอ่ื์นๆ จะตอ้งยืน่ขอวซ่ีา
ตามปกติ) 
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o หากท่านถูกเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซ่ึงอยู่
นอกเหนืออาํนาจและความรับผดิชอบของบริษทัฯทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด  

o หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ไม่วา่ประเทศใดจนทาํใหท้่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได ้คณะทวัร์ท่านอ่ืนๆ รวมถึง
ไกดจ์ะไม่สามารถรอทา่น ณ สนามบนิได ้จาํเป็นตอ้งออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว ้แต่ทางตวัแทนบริษทัฯ จะทาํหนา้ที่
ประสานงานและเจา้หนา้ที่จะทาํการติดต่อช่วยเหลือท่านเป็นระยะ 

o บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ คน
ต่างดา้วที่พาํนกัอยูใ่นประเทศไทย แต่จะทาํหนา้ที่ช่วยเหลือเจรจา แต่อาํนาจสิทธ์ิขาดเป็นของทางกองตรวจคนเขา้เมือง  

o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่รับผดิชอบต่อค่าใชจ่้ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวสิัย เช่น การยกเลิกหรือล่าชา้ของสายการบิน, 
อุบตัิเหตุ, ภยัธรรมชาติ, การนดัหยดุงาน, การจลาจล หรือส่ิงของสูญหายตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดเหนืออาํนาจควบคุมของ
บริษทัฯ  

o บริษทัฯ จะทาํหนา้ที่เป็นตวัแทนในการเรียกร้องค่าชดใชจ้ากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษทัขนส่งเม่ือเกิดการสูญหายของ 
สมัภาระระหวา่งการเดินทาง แต่จะไม่รับผดิชอบต่อการสูญหายดงักล่าว  

o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงรายการทวัร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะยดึถือ
และคาํนึงถึงความปลอดภยั รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกคา้ส่วนมากเป็นสาํคญั 

o เม่ือท่านตกลงชาํระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ แลว้ 


