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 19.00 น.          กรุ๊ปทวัร์พร้อมกนัทีท่่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ช้ัน 4 แถว C 
เคาน์เตอร์สายการบินไทย 

เจ้าหน้าทีค่อยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสาร เช็คอนิและสัมภาระในการเดินทาง  
 22.45 น.          เหิรฟ้าสู่ประเทศญีปุ่่นโดย สายการบินไทย เทีย่วบินที ่TG 682 

 

 06.55 น. เดินทางถึง สนามบินฮาเนดะ ประเทศญ่ีปุ่น นาํท่านผา่นขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 

นาํท่านชม สวนฮิตาชิ ซีไซค์ พาร์ค (Hitachi Seaside Park) ตั้งอยู่ใน เมืองฮิตาชินากะ ใน
จงัหวดัอิบารากิ เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ท่ีมีเน้ือท่ีกวา้ง 1,187.5 ไร่ ท่ีน่ีเป็นสวรรคข์องคนรัก
ดอกไมเ้พราะเต็มไปดว้ยไมด้อกนานาชนิดท่ีจะหมุนเวียนเปล่ียนกนับานให้นกัเท่ียวไดช้มตลอด
ทั้งปี  
สําหรับช่วงตุลาคม 

วนั
ที ่ โปรแกรมท่องเที่ยว   

อาหาร โรงแรม 
หรือเทยีบเท่า เช้า เทีย่ง เย็น 

1 กรุงเทพฯ – สนามบินฮาเนดะ - - -  

2 สนามบินฮาเนดะ – สวนฮิตาชิ ซีไซค์ ปาร์ค (ทุ่งดอกโคเชีย) – เมอืงนิกโก้ –  
กระเช้าลอยฟ้าอะชิได – นํา้ตกเคง่อน  – ทะเลสาบชูเซ็นจิ –  ออนเซน 
 

- - 

 

MORINOKAZE NASU ONSEN 
HOTEL หรือเทียบเท่า 

3 ศาลเจ้าโทโชคุ – เมอืงอคิาโฮ – ภูเขาฮารุนะ – วดัมิซูซาวะ – ออนเซ็น     KARUIZAWA KITETSU   
HOTEL หรือเทียบเท่า  

4  สวนสาธารณะโอนิโอชิดาชิ – เจแปนแอลป์ OGISAWA  
 

  - TATEYAMA PRINCE HOTEL 
หรือเทยีบเท่า  
 

5 ปราสาทมตัสึโมโต้ – โกเทมบะ เอ้าตเลท็ – ออนเซ็น 
 

   SHINKO HOTEL  HOTEL 
หรือเทยีบเท่า 

6 ภูเขาไฟฟูจิ – สวนผลไม้ – ชินจูก ุช้อปป้ิง – สนามบินฮาเนดะ  
 

    

7 สนามบินฮาเนดะ – กรุงเทพ ฯ     

วนัที ่1 กรุงเทพฯ – สนามบินฮาเนดะ - - - 

วนัที่ 2 สนามบินฮาเนดะ – สวนฮิตาชิ ซีไซค์ ปาร์ค (ทุ่งดอกโคเชีย) –  
เมืองนิกโก้ – กระเช้าลอยฟ้าอะชิได –นํา้ตกเคง่อน  – 
 ทะเลสาบชูเซ็นจิ – ออนเซน 

- เทีย่ง เย็น 



ทุ่งดอกโคเชีย(Kochia) หรือที่เรียกว่าช่วง Kochia Carnival ในฤดูใบไมร่้วงช่วงปลายเดือน
กนัยายนถึงกลางเดือนตุลาคม โดยปกติตน้โคเชียจะเป็นไมพุ้่มกลมสีเขียวซ่ึงก็สวยงามอยูแ่ลว้ แต่
พอถึงช่วงฤดูใบไมร่้วงจะเปล่ียนสีเป็นสีแดงสดก็ยิ่งทาํให้ทั้งสวยงามและแปลกตามากยิ่งข้ึน จก
ลายเป็นไฮไลทห์ลกัของสวนแห่งน้ีเลยทีเดียว ซ่ึงท่ีสวนฮิตาชิจะปลูกอยู่บริเวณเนินเขา มิฮาราชิ
(Miharashi)ทัว่ทั้งเนินทาํให้เนินแห่งน้ีจะเปล่ียนจากสีเขียวเขม้ กลายเป็นสีแดงสดในช่วงเดือน
ตุลาคม พร้อมกนัน้ียงัมีดอกคอสมอสหลากสีสนับานอยูใ่กล้ๆ กนัดว้ย (ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ) 
ที่ราบสูงอาเคจิไดระ(Akechidaira Plateau) ตั้งอยู่ใกลก้บัสุดดา้นบนของถนนอิโรฮาซากะ
(Irohazaka) บนท่ีราบสูงมีลานจอดรถและดาดฟ้าชมวิวของถนนคดเค้ียว และหุบเขาเบ้ืองล่าง 
ในช่วงฤดูใบไมร่้วงความสวยงามของใบไมจ้ะแผ่กระจายไปทัว่ทุกมุมมองจุดแวะพกัดา้นบนยงั
เปิดบริการร้านขายของท่ีระลึก โรงอาหาร และสถานีเคเบ้ิลคาร์อาเคจิไดระ(Akechidaira 
Ropeway) เม่ือข้ึนไปยงัภูเขาจะสามารถชมทศันียภาพของนํ้ าตกเคงอน(Kegon Waterfall) และ
ทะเลสาบชูเซนจิ(Lake Chuzenji) และเดินผา่นป่าจากทะเลสาบข้ึนไปยงัดาดฟ้าชมวิวประมาณ 2 
ชัว่โมงกจ็ะไดเ้ห็นทศันียภาพในมุมมองท่ีกวา้งข้ึน(ยกเวน้ฤดูหนาว) 

เทีย่ง    รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร   
  นาํท่านเดินทางสู่ นํ้าตกเคกอน เป็นหน่ึงในสามนํ้ าตกมีช่ือของญ่ีปุ่น นํ้าตกท่ีมีความสูงถึง 100 

เมตร ไหลมาจากนํ้ า ในทะเลสาบชูเซนจิ และแม่นํ้ า Daiya River เขา้ไวด้ว้ยกนั จุดชมวิวท่ีทาง
อุทยานไดส้ร้างข้ึน เพื่อให้นักท่องท่ียวสามารถซึมซับภาพกระแสนํ้ าขนาดมหึมาท่ีตกลงมา
ตรงหนา้ และละอองนํ้ าฟุ้ งกระจายไปทัว่ ถือว่าเป็นนํ้ าตกท่ี สวยงามท่ีสุดในญ่ีปุ่น ท่านสามารถชม
ความงามในระยะใกลโ้ดยใชลิ้ฟทล์งสู่หุบเขาเบ้ืองล่าง สู่ “ทะเลสาบชูเซนจิ” ซ่ึงเป็นการก่อตวัจาก
หินละลายซ่ึงระเบิดมาจากภูเขาไฟนนัไต 
ทะเลสาบชูเซนจิ (Lake Chuzenji) ตั้งอยูท่างทิศเหนือของเมืองนิกโก ้ฐานภูเขาไฟนนัไต(Mount 
Nantai) ซ่ึงทะเลสาบแห่งน้ีเกิดจากการระเบิดเม่ือประมาณ 20,000 ท่ีผา่นมา 
ชายฝ่ังชูเซนจิโกะ ไม่ไดรั้บการพฒันามากนกั ยกเวน้ทางทิศตะวนัออกของทะเลสาบ ซ่ึงปัจจุบนั
ไดก้ลายเป็นเมืองนํ้ าพุร้อนเลก็ๆ Chuzenjiko Onsen ในช่วงฤดูใบไมร่้วงกลาง-ปลายเดือนตุลาคม
จะสวยงามเป็นพิเศษดว้ยทศันียภาพของสีสันของตน้ไมแ้ละภูเขา ในช่วงฤดูร้อนก็มีอากาศท่ีเยน็
สบายเน่ืองจากเป็นพื้นท่ีสูง 1,269 เมตรเหนือระดบันํ้าทะเล 

คํา่   รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่านสู่ทีพ่กั โรงแรม  MORINOKASE NASU ONSEN HOTEL  หรือเทยีบเท่า 
 นําท่านอาบนํา้แร่สปารีสอร์ทสไตล์ญีปุ่่นแท้ๆทีเ่รียกว่า“ออนเซ็น”เพือ่สุขภาพและผิวพรรณที่ด ี

 
 

เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
วนัที ่3 ศาลเจ้าโทโชคุ – เมืองอคิาโฮ – ภูเขาฮารุนะ – วดัมิซูซาวะ – ออนเซ็น  เช้า เทีย่ง เย็น 

https://www.talonjapan.com/irohazaka/
https://www.talonjapan.com/irohazaka/
https://www.talonjapan.com/kegon-waterfall/
https://www.talonjapan.com/lake-chuzenji/


นาํท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าโทโชกุ ศาลเจา้ประจาํตระกลู โทกุงาวะท่ีโด่งดงัในอดีต และยงัเป็นสุสาน
ของ โชกนุโทกงุาวะ อิเอยะสุ โชกนุผูผ้ลิกพลนัชะตาชีวิตของชาวญ่ีปุ่น เป็นสถาปัตยกรรมชั้นเยีย่ม
ของช่างฝีมือท่ีหาไม่ไดแ้ลว้ในปัจจุบนั ซ่ึงเป็นการผสานสถาปัตยกรรมระหว่างพุทธและชินโต  
สร้างโดย   โชกุนรุ่นท่ี 3 ของตระกลูอิเอะยาสุ ภายในมีงานประติมากรรมท่ีเตม็ไปดว้ยอารมณ์และ
จินตนาการอยา่งมากมาย เช่น มงักร 100 หัว , แมวนอนหลบั , ลิงสามตวั และมงักรหวัเราะ ชม 
เจดีย์ 5 ช้ัน สถานท่ีเก็บพระธรรมคาํสอน, บทสวดมนต ์และส่ิงของมีค่า   แลว้ชม “งานแกะสลกั” 
อนัเป็นโบราณวตัถุท่ีลํ้ าค่า ท่ีมีมากกว่า 5,000 ช้ิน แลว้ต่ืนตากบั ซุ้มประตูโยเมมง อนัเป็น
สถาปัตยกรรมท่ีมีความสาํคญัในแง่ประวติัศาสตร์ศิลป์ของญ่ีปุ่น และยงัเป็น ศิลปะช้ินเอก และมี
ช่ือเสียงของญ่ีปุ่น 
เมืองอคิาโฮ มีบนัไดหินยาว 300 เมตร (ishidan gai) เป็นทางผา่นกลางเมืองท่ีเรียงรายไปดว้ยร้าน
ขายของท่ีระลึก และห้องพกัแบบเรียวกงั บนัไดน้ีมีทั้งหมด 365 ขั้น จากบนัไดขั้นล่างห่างไปไม่
ไกลเป็นท่ีตั้งของอดีตวิลล่าของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงประจาํราชอาณาจกัรฮาวาย(Former Villa 
of the Minister of the Kingdom of Hawaii) ซ่ึงเป็นวิลล่าสไตลญ่ี์ปุ่น สร้างข้ึนในสมยัเมจิเม่ือคร้ังท่ี
ฮาวายย ังเป็นประเทศเอกราช ถัดไปเป็นท่ีตั้ งของพิพิธภัณฑ์ขนาดเล็กท่ีให้ข้อมูลเก่ียวกับ
ความสมัพนัธ์ระหวา่งเมืองอิคาโฮกบัฮาวาย นอกจากน้ียงัมีการจดัเทศกาลฮาวายเป็นประจาํทุกปี  
นาํท่านเดินทางสู่ ภูเขาฮารุนะ  สูง 1,449 เมตร เป็นภูเขาไฟท่ีสงบแลว้ ตั้งอยูใ่กลก้บัภูเขาเมียวงิ
(Mount Myogi) และภูเขาอาคางิ (Mount Akagi) ซ่ึงเป็นภูเขาท่ีมีช่ือเสียงของจงัหวดักุนมะ ภูเขา
แห่งน้ีเป็นรูปทรงกรวยท่ีสมมาตรอย่างสมบูรณ์แบบ เรียกว่า Haruna Fuji  ยอดภูเขาฮารุนะเป็น
ปล่องภูเขาไฟขนาดใหญ่และทะเลสาบ เป็นจุดสาํหรับพายเรือ และตกปลา 
 

เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร   
วัดมิซูซาวะ เป็นวดัท่ีก่อตั้งมานานกว่า 1,300 ปี บนพื้นท่ีเนินเขาทางทิศตะวนัออกเฉียงใตข้อง
เมืองฮิคาโอออนเซน เป็นท่ีประดิษฐานของพระ Kannon เทพแห่งความเมตตา เป็นรูปป้ัน 11 หนา้ 
1,000 มือ แต่ไม่เปิดให้ประชาชนไดช้ม ภายในบริเวณวดัประกอบดว้ยอาคารหลายแห่ง รวมถึง
หอ้งโถงหลกั หอระฆงั อาคารหกเหล่ียมสีแดงท่ีตกแต่งดว้ยไมแ้กะสลกัรูปสตัว ์เจดีย ์2 ชั้น และเสา
ดา้นในท่ีคนนิยมเดินวน 3 รอบเพื่อขอใหโ้ชคดี 

คํา่   รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่านสู่ทีพ่กั โรงแรม  KARUIZAWA KITETSU HOTEL  หรือเทยีบเท่า 
 นําท่านอาบนํา้แร่สปารีสอร์ทสไตล์ญีปุ่่นแท้ๆทีเ่รียกว่า“ออนเซ็น”เพือ่สุขภาพและผิวพรรณที่ด ี

 

เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

สวนสาธารณะโอนิโอชิดาชิ (Onioshidashi Park) มีภูมิทศัน์ท่ีเป็นเอกลกัษณ์พิเศษ ท่ีเกิดจาก
เหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิดในปี 1783 ตั้งอยูช่ายแดนฝ่ังจงัหวดักุนมะ แต่นิยมท่องเท่ียวผา่นเมืองคา

วนัที่ 4 สวนสาธารณะโอนิโอชิดาชิ – เจแปนแอลป์ OGISAWA เช้า เทีย่ง เย็น 



รุอิซาว่านอกจากจะได้ชมหินภูเขาไฟรูปร่างประหลาดแลว้ ยงัสามารถมองเห็นวิวของเมือง
ใกลเ้คียง และภูเขาไฟอะซามะ(Mount Asama)ในวนัฟ้าโปร่งอีกดว้ย และใจกลางสวนสาธารณะมี 

วดัทางพุทธศาสนาสําหรับสักการะเทพแห่งความเมตตาห่างออกจากสวนสาธารณะไปเล็กน้อย
เป็นท่ีตั้งของพิพิธภณัฑภู์เขาไฟอะซามะ(Asama Volcano Museum) ท่ีนกัท่องเท่ียวจะไดเ้รียนรู้
เก่ียวกบัภูมิศาสตร์ของภูเขาไฟ ส่ิงมีชีวิตทั้งพืชและสัตวท่ี์อาศยัอยูใ่นภูมิประเทศภูเขาไฟ ผา่นการ
นาํเสนอวีดีโอขนาดใหญ่พร้อมเคร่ืองจาํลอง 

เทีย่ง    รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร   
จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ เสน้ทางท่ีเร่ิมตน้ท่ีเขาทาเตยามะ (Mount Tateyama) ในจงัหวดัโทยามะ 
(Toyama) ไปส้ินสุดท่ีสถานีโองิซาวะ (Ogisawa) ในจงัหวดันะงะโนะ (Nagano) ระยะทางยาว
ประมาณ 25 กิโลเมตร และตอ้งอาศยัยานพาหนะหลากหลายรูปแบบในการเดินทาง ทั้งเคเบ้ิลคาร์ 
รถบสั และกระเชา้ไฟฟ้า เป็นตน้ โดยตลอดเส้นทางน้ีนักท่องเท่ียวจะไดร่ื้นรมยก์บัทิวทศัน์อนั
ยิง่ใหญ่ตระการตาของเทือกเขาแอลป์เหนือซ่ึงครอบคลุมระยะทางกว่า 3,000 เมตร และในคร้ังน้ี
เราจะขอแนะนาํสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ ท่ีอยากใหทุ้กคนไดแ้วะลงเท่ียวในระหวา่งเสน้ทางน้ีกนั 

คํา่   รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่านสู่ทีพ่กั โรงแรม  TATEYAMA PRINCE HOTEL   หรือเทยีบเท่า 
 นําท่านอาบนํา้แร่สปารีสอร์ทสไตล์ญีปุ่่นแท้ๆที่เรียกว่า“ออนเซ็น”เพือ่สุขภาพและผิวพรรณที่ด ี

 

         เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
  ปราสาทมัตสึโมโต้ ตั้ งอยู่ในเมืองมะสึโมะโตะ  จังหวัดนะงะโนะ  เน่ืองจากอยู่ไม่ไกลจาก

กรุงโตเกียว จึงมีนกัท่องเท่ียวทั้งชาวญ่ีปุ่นและชาวต่างประเทศไปเยีย่มชมเป็นจาํนวนมาก 
ปราสาทน้ีมีอีกช่ือหน่ึงว่า ปราสาทอีกา เน่ืองจากผนังปราสาทมีสีดาํ และปีกด้านต่างๆของ
ปราสาทแผก่างออกเหมือนปีกนก เป็นตวัอยา่งหน่ึงของปราสาทท่ีสร้างบนพื้นท่ีราบ ไม่ใช่บนเนิน
เขาหรือกลางแม่นํ้ าประวติัความเป็นมาของปราสาทยอ้นหลงัไปไดถึ้งยคุสงคราม ในช่วงเวลานั้น 
กองทพัโองาซาวาระไดส้ร้างป้อปราสาทข้ึนในบริเวณน้ี มีช่ือเรียกว่า ปราสาทฟุกะชิ ต่อมาป้อม
ปราสาทไดถู้กกองทพัทาเคดะยดึครองไปได ้และตกเป็นของโทะกงุะวะ อิเอะยะซุ ในเวลาต่อมา 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร   
นาํท่านชอ้ปป้ิง โกเทมบะพรีเมี่ยมเอ้าท์เลต (Gotemba Premium Outlets) เป็น Outlet ท่ีใหญ่ท่ีสุด
ในญ่ีปุ่น อยู่ห่างจากโตเกียวประมาณ 90 นาที และเป็นทางผ่านสาํหรับการไปเท่ียวภูเขาไฟฟูจิ 
และทะเลสาบฮาโกเน่(Hakone) มีบรรยากาศแบบเอา้ดอร์ ภายในมีร้านคา้กว่า 200 ร้าน และศูนย์
อาหาร รวมถึงชิงช้า สวรรคท่ี์สูง 50 เมตรร้านคา้ต่างๆลว้นเป็นของพรีเม่ียมแบรนด์จาก
ต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเส้ือผา้แฟชัน่ อุปกรณ์กีฬา เคร่ืองใชใ้นครัวเรือน และสินคา้อิเลกทรอ
นิกส์ ราคาจะตํ่ากวา่ร้านคา้ปลีกท่ีขายทัว่ไปในญ่ีปุ่น ร้านส่วนใหญ่รับชาํระเงินดว้ยบตัรเครดิตเช่น 

วนัที่ 5 ปราสาทมัตสึโมโต้ – โกเทมบะ เอ้าตเลท็ – ออนเซ็น 
 

เช้า เทีย่ง เย็น 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B6%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%87%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B0_%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B0%E0%B8%8B%E0%B8%B8


Visa, Matercard, Maerican Express และ Diners นอกจากน้ี ร้านคา้ท่ียงัมีบริการ Tax Refund 
สาํหรับนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติดว้ย 

คํา่   รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 นําท่านสู่ทีพ่กั โรงแรม  SHINKO HOTEL   หรือเทยีบเท่า 
 นําท่านอาบนํา้แร่สปารีสอร์ทสไตล์ญีปุ่่นแท้ๆทีเ่รียกว่า“ออนเซ็น”เพือ่สุขภาพและผวิพรรณทีด่ ี

 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

    ภูเขาไฟฟูจิ ช้ัน 5 ซ่ึงเป็นภูเขาไฟท่ียงัดบัไม่สนิท และเป็นภูเขาท่ีสูงท่ีสุดในประเทศญ่ีปุ่นโดยมี 
    ความสูงถึง 3,776 เมตร ใหทุ้กท่านไดร่้วมเกบ็ภาพถ่ายเป็นท่ีระลึก กบัภูเขาไฟท่ีถือไดว้า่มีความ 
    สวยงามและเป็นสัญลกัษณ์ของประเทศญ่ีปุ่น  

 (การขึน้ชมภูเขาไฟฟูจิ ช้ัน 5 ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ หากอากาศไม่เอือ้อาํนวย ทางบริษัทฯ  
 ขอนําท่านชมวสิวยงามด้านล่าง เพือ่ความปลอดภัยของทุกท่านเป็นสําคญั  

สวนผลไม้แอปเป้ิล ใหท่้านไดล้ิ้มรสอร่อยทานแอปเป้ิลสดๆ จากตน้ อร่อยหวานช่ืนใจ ท่ีเกาะฮอก
ไกโด เป็นผลไมท่ี้รสชาติอร่อยไม่แพท่ี้ไหนเลย พร้อมให้ท่านไดเ้พลิดเพลินกบัการเลือกซ้ือของ
ฝาก และผลิตภณัฑข้ึ์นช่ือท่ีหลากหลายรูปแบบ 

 
 

เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร   
อสิระช้อปป้ิงย่านดังชินจูก ุแหล่งรวมหา้งร้านดงั อาทิ BIG CAMERA, YODOBASHI,  

 MATSUMOTO KIYOSHI, ISETAN, MARUI, LUMINE และอีกมากมาย และเป็นแหล่งรวม 
 สินคา้ทุกชนิด ท่ีท่านสามารถหาซ้ือไดท่ี้น่ี ไม่วา่จะเป็นเส้ือผา้ เคร่ืองแต่งกาย กระเป๋า รองเทา้  
 เคร่ืองสาํอางค ์นาฬิกา นํ้ าหอม สินคา้มียีห่อ้ (แบรนดช์ั้นนาํต่างๆเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า กลอ้ง สินคา้ 
 มือสอง และยงัรวมไปถึงแหล่งบนัเทิงกลางคืนและร้านอาหารต่างๆ มากมายดว้ย     พร้อมนาํ 
 ท่านชอ้ปป้ิงร้าน 100 เยน ท่ีรวบรวมสินคา้ตั้งแต่ขนม อาหารสาํเร็จรูป เคร่ืองแต่งกาย เคร่ือง 
 เขียน เคร่ืองครัว อุปกรณ์เสริมความงาม ของกระจุกกระจิกน่ารักสไตลญ่ี์ปุ่น และอีกมากมายท่ี 
 ราคาเพียง 100 เยน... ใหท่้านอิสระซ้ือของฝาก   

           คํา่   รับประทานอาหารคํา่อสิระตามอธัยาศัย 
     นาํท่านเดินทางสู่สนามบินฮาเนดะ  
 

  00.20 น.          ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 661 

วนัที ่6 ภูเขาไฟฟูจิ – สวนผลไม้ – ชินจูก ุช้อปป้ิง 
 

เช้า เทีย่ง เย็น 

วนัที่ 7 สนามบินฮาเนดะ – กรุงเทพ ฯ    



  04.50 น.            เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

อตัราค่าบริการ      
วนัเดินทาง ผใหญ่ 1 ผู้ใหญ่+1 เด็กมีเตียง เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พกัเดี่ยว เพิม่ 

18  - 24 / 25-30 ตุลาคม 2561  65,900 62,900 62,900 59,900 9,900 

ราคาไม่รวมตั๋วเคร่ืองบิน 45,900 42,900 42,900 39,900 - 

ราคาเดก็ทารก อายุ ตํา่กว่า 2 ขวบ    ราคา  9,000 บาท 
***หมายเหตุ     การเดนิทางในแต่ละคร้ังต้องมีผู้เดนิทางจาํนวน 10 ท่านขึน้ไป*** 

หากมีผู้เดนิทางไม่ถงึ 10 ท่าน ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่ออกกรุ๊ป หรือเกบ็ค่าใช้จ่ายเพิม่เติม 

 
 
 
 
 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั ชั้นทศันาจรตามเสน้ทางรายการท่ีระบุเท่านั้น 
 ราคานีร้วมภาษีนํา้มัน ณ. วนัที ่17 ก.ค. 2560  และ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการปรับภาษีนํา้มนัขึน้ หากทางสายการ

บินมีการเรียกเกบ็เพิม่เติม โดยทางบริษัท จะแจ้งให้ทราบก่อนการออกตั๋วเคร่ืองบิน 
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการท่ีระบุเท่านั้น  
 ค่าพาหนะรับส่งตามรายการนาํเท่ียวท่ีระบุเท่านั้น   
 ค่าโรงแรมหอ้งพกั 2 ท่านต่อหอ้งตามรายการท่ีระบุเท่านั้น     
 ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีระบุเท่านั้น       
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุเท่านั้น 



 ค่าขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบนํ้าหนกัไม่เกิน 30 กก. 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

(หมายเหตุ...อาย ุ6 เดือน – ไม่ถึง 1 ปี และ อาย ุ76-85 ปี ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงิน 
ท่านละ  500,000 บาท ...)  
 
 

 

 

 
 ค่าธรรมเนียมการยืน่วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่น 
 ค่าทาํหนงัสือเดินทาง หรือพาสปอร์ต   
       ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารท่ีสัง่เพิ่มเติมจาก 
 รายการท่ีทางบริษทัฯ จดัให ้เป็นตน้   
 ค่านํ้ าหนกักระเป๋าเดินทางในกรณีนํ้าหนกัเกินกวา่สายการบินกาํหนด คือ 20 กิโลกรัมต่อท่าน 
 ค่าธรรมเนียมในการยืน่ใบอนุญาตสาํหรับคนต่างดา้วท่ีกลบัเขา้ประเทศ 
 ค่าภาษีนํ้ามนัท่ีทางสายการบินมีการเรียกเกบ็เพิ่มเติม หรือมีการเปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ทิปไกด์ และทิปคนขับรถ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และค่าภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% ซ่ึงต้องจ่ายเพิม่จากราคาค่าทวัร์ 
 

 
 
 
 

เม่ือท่านทาํการจองทวัร์กบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ ขอเรียกเกบ็มดัจาํค่าทวัร์ท่านละ  10,000-20,000 บาท (ข้ึนอยูก่บัช่วงเวลา
ท่ีเดินทาง หรือกฎของสายการบิน)  ส่วนท่ีเหลือตอ้งชาํระทั้งหมดก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 21 วนัทาํการ  

 
 
 
 

 
 
***กรุณาพจิารณาเงือ่นไขต่างๆ และเงือ่นไขการยกเลกิทวัร์ของบริษทั ก่อนท่านทาํการจองทวัร์*** 
หากท่านได้ทาํการจองทัวร์  ทางบริษทัฯ ถอืว่าท่านได้รับทราบและยอมรับเงือ่นไขทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั    ไม่เกบ็ค่าใชจ่้าย 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  21-30 วนั   หกัค่ามดัจาํ   
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  15-20 วนั  หกัค่าใชจ่้าย  50 % ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง    8-14  วนั   หกัค่าใชจ่้าย  75 % ของราคาทวัร์ 



 ยกเลิกก่อนการเดินทาง    1-7  วนั  หกัค่าใชจ่้าย  100% ของราคาทวัร์ 
 ผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้ เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี  หกัค่าใชจ่้าย 100% 

*** ผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้ เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี ไม่วา่เหตุผลใดๆ กต็าม ทางบริษทั
ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คนืค่าทวัร์ทั้งหมด*** 

 
 

ข้อมูลเพิม่เตมิ เร่ืองตัว๋เคร่ืองบิน  
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งชาํระ

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบิน และบริษทัทวัร์เรียกเก็บ และการจัดที่น่ังของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้าํหนด ซ่ึงทางบริษทั
ฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลกิการเดินทาง และไดด้าํเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ (กรณีตัว๋ REFUND ได)้ 
ผูเ้ดินทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น  
 

ข้อมูลเพิม่เตมิ เร่ืองโรงแรมทีพ่กั  
 เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจทาํให้ห้องพกัแบบห้องเด่ียว (Single) และห้องคู่ 
(Twin / Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไม่ติดกนั 
  กรณีมีงานจดัประชุมนานาชาติ ( Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงข้ึนมาก และหอ้งพกัในเมืองเตม็ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ 
ในการปรับเปล่ียน หรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองสัมภาระ และค่าพนักงานยกกระเป๋า (Porter)  
    สาํหรับนํ้ าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20 กิโลกรัม (สาํหรับผูโ้ดยสารชั้น
ประหยดั / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางนํ้าหนกัเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได ้(ท่านตอ้งชาํระ
ในส่วนท่ีโดนเรียกเกบ็เพิ่ม) 
    สาํหรับกระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้าํข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีนํ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวา้ง+ยาว+
สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 น้ิว)  
   กรณีท่ีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ นํ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกกาํหนดใหต้ํ่ากว่ามาตรฐานได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บั
ขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบิน  ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระส่วนของค่าใชจ่้ายท่ีสัมภาระนํ้ าหนกัเกิน (ท่านตอ้งชาํระใน
ส่วนท่ีโดนเรียกเกบ็เพิ่ม) 
   ทางบริษทัฯ ไม่รับผดิชอบ กรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร  
 

หมายเหตุ.. (สําคญัมาก ผู้โดยสารทีเ่ดนิทางต้องรับทราบ และยนิยอม ก่อนการเดินทาง 
1. รายการอาจมีการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรม ท่ีพกั การจราจร เหตุการณ์

ทางการเมือง การนดัหยุดงาน การก่อจลาจล อุบติัเหตุ สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาตภยั อคัคีภยั หรือไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุ



ใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณ์ท่ีเหนือการควบคุมจากทางบริษทัทวัร์ฯ) โดยทางบริษทัจะคาํนึงถึงความปลอดภยัของลูกคา้
เป็นสาํคญั 

2. หากท่านยกเลิกทวัร์ เน่ืองจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาตภยั อคัคีภยั  
ทั้งๆ ท่ีสายการบิน หรือในส่วนของการบริการทางประเทศท่ีท่านเดินทางท่องเท่ียว ยงัคงใหบ้ริการอยูเ่ป็นปกติ ทางบริษทัฯ 
ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คนืค่าทวัร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กบัท่าน 

3. หากสถานท่ีท่องเท่ียวใดท่ีไม่สามารถเขา้ชมไดไ้ม่ว่าดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าใช้จ่าย 
เน่ืองจากทางบริษทัไดท้าํการจองและถูกเกบ็ค่าใชจ่้ายไปแลว้ 

4. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบ และ ขอสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คนืค่าทวัร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กบัท่าน ในกรณีดงัน้ี 
** กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง ห้ามผูเ้ดินทาง เดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือส่ิงของห้ามนาํเขา้ประเทศ  เอกสาร
เดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสียดว้ยเหตุผลใดๆ กต็ามท่ีทางกองตรวจคนเขา้เมืองหา้มเดินทาง  
** กรณีท่ีสถานทูตงดออกวีซ่า อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง  
** กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมือง ให้กบัชาวต่างชาติ หรือ คนต่างดา้วท่ีพาํนกัอยู่ใน
ประเทศไทย 

              (ซ่ึงทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คนืค่าทวัร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กบัท่าน หากเกดิเหตุการณ์ดังกล่าว 

 


