
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
ตระการตา ซากรุะบานสะพรัง่ ณ สวนอเุอโนะ ขึ้นภเูขาไฟฟจิูชั้น 5 สญัลกัษณข์องประเทศญ่ีปุ่ น 

เย่ียมชม หม ู่บ้านน ้าใส โอชิโนะฮักไก นั่งกระเช้า คาชิคาชิ 

นมสัการส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ วดัอาซากสุะและวดันาริตะ 

เยือนหม ู่บ้านโบราณ ลิตเต้ิลเอโดะ ณ เมืองซาวาระ 

ช้อปป้ิงจใุจ โกเท็มบะ เอ้าเลท อาเมโยโกะและชินจกู ุ

เพลิดเพลินสวนสนกุขนาดย่อม ณ หม ู่บ้านเยอรมนัแห่งโตเกียว 

อาบน ้าแร่ธรรมชาติ พรอ้มกบั ดินเนอรข์าปูยกัษ์ 

FREE WIFI ON BUS มีน ้าด่ืมบริการบนรถบัสวนัละ 1 ขวด 



วนัแรก      กรุงเทพ   สนามบนิดอนเมอืง  

21.00 น. พรอ้มกันที่ สนามบินนานาชาติดอนเมือง ช ัน้ 3 อาคารผู ้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 6 

เคานเ์ตอร ์6 สายการบนิสกู๊ต (SCOOT) เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความ

สะดวกในการเช็คอนิ 

สายการบนิ SCOOT ใชเ้ครือ่ง Boeing 787 Dreamliner จัดทีน่ั่งแบบ 3-3-3 น ้าหนักกระเป๋า 20 กก.ต่อ

ท่าน (หากตอ้งการซือ้น ้าหนักเพิ่ม ตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายเพิ่ม)  

สายการบนิมบีรกิารจ าหนา่ยอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง (ราคาทวัรไ์มร่วมคา่อาหาร) 

วนัที่สอง   สนามบนินารติะ – วดัอาซากุสะ – ผ่านชมโตเกยีวสกาย ทร ี– น ัง่กระเช้า คาชิ คาชิ - โก

เท็มบะ เอา้ตเ์ลต – Dinner บุฟเฟตข์าปูยกัษ ์- ออนเช็นธรรมชาต ิ 

00.45 น. เหริฟ้าสู่ เมอืงนารติะ ประเทศญีปุ่่น โดยเทีย่วบนิที ่TR868 

08.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนินารติะ ประเทศญี่ปุ่น น าท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 

เรยีบรอ้ยแลว้ (เวลาทีญ่ีปุ่่น เร็วกว่าเมอืงไทย 2 ช่ัวโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการ

นัดหมายเวลา) ***ส าคญัมาก!! ประเทศญีปุ่่นไมอ่นุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั 

ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั น าท่านเดนิทางสู่เมอืง เมอืงโตเกยีว น าท่านนมัสการ

เจา้แม่กวนอมิทองค า ณ วดัอาซากุสะ วัดทีไ่ดช้ือ่ว่าเป็นวัดทีม่คีวามศักดิส์ทิธิ ์และไดรั้บความเคารพนับถอื

มากทีสุ่ดแห่งหนึง่ในกรุงโตเกยีว ภายในประดษิฐานองค์เจา้แม่กวนอิมทองค าท ี่ศักดิ์ส ิทธิ์ ขนาด 5.5 

เซนตเิมตร ซึง่มักจะมผูีค้นมากราบไหวข้อพรเพื่อความเป็นสริมิงคลตลอดทัง้ปี ประกอบกับภายในวัดยังเป็น

ทีตั่ง้ของโคมไฟยักษ์ทีม่ขีนาดใหญ่ทีสุ่ดในโลกดว้ยความสูง 4.5 เมตร ซึง่แขวนหอ้ยอยู่ ณ ประตูทางเขา้ท ี่

อยู่ดา้นหนา้สุดของวัด ทีม่ชีือ่ว่า “ประตูฟ้าค ารณ” และถนนจากประตูเขา้สู่ตัววหิารทีป่ระดษิฐานเจา้แม่กวนอิ

มทองค า มชีือ่ว่า ถนนนากามเิซะ ซึง่เป็นทีตั่ง้ของรา้นคา้ขายของทีร่ะลกึพื้นเมืองต่างๆ มากมาย อาท ิ

ขนมนานาชนดิ ของเล่น รองเทา้ พวงกุญแจทีร่ะลกึ ฯลฯ ใหทุ้กท่านไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากของที่ระลึก

อสิระ และท่านสามารถเดนิไปถ่ายรูปคู่กับหอคอยทีสู่งท ีสุ่ดในโลก แลนดม์ารก์แหง่ใหมข่องกรงุโตเกยีว 

ณ รมิแม่น ้าสุมดิะ หอคอยโตเกียวสกาย ทรี (Tokyo 

Sky tree)  (ไม่รวมค่าขึ้นหอคอย)  หอส่งสัญญาณ

โทรคมนาคมทีสู่งท ีสุ่ดในโลก  เปิดใหบ้ริการเมื่อวันที่ 22 

พฤษภาคม 2555 โดยหอนีม้คีวามสูง 634 เมตร สามารถ

ท าลายสถติคิวามสูงของหอกวางตุง้ ในมณฑลกว่างโจว ซึง่

มคีวามสูง 600 เมตร และหอซเีอ็น ทาวเวอร ์ในนครโทรอน

โต ของแคนาดา มีความสูง 553 เมตร .. .  ท ิวทัศน์ของ 

“หอคอยโตเกยีวสกายทร”ี ท ีบ่รรจุเทคโนโลยีแนวหนา้สุด

สามารถมองเห็นไดจ้ากละแวกวัดอาซะกุซ่าท ี่เต็มไปดว้ย

กลิน่อายแบบเมอืงเก่าของเอะโดะ 

 เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

 น าท่านเดนิทางสู่ ทะเลสาบคาวากูจโิกะ (Lake Kawaguchiko) ทะเลสาบทีเป็นจุดชมวิวฟูจิท ี่สวย

ทีสุ่ดแห่งหนึง่ ไฮไลท!์!! น าท่านขึน้ กระเชา้ลอยฟ้า คาช ิ

คาช ิ(Kachi Kachi Ropeway) กระเชา้ท ีจ่ะพาไปบนยอด

เขา Mitsutoge เพื่อชมความสวยงามของทะเลสาบคาวากูจิ

โกะจากมุมสูงเปิดใหบ้รกิารทุกวันตลอดทัง้ปี (อาจมีการงด

ใหบ้รกิารช ัว่คราวเนื่องจากสาเหตุต่างๆ เช่น สภาพ

อากาศไมเ่อื้ออ านวย) เพียงไม่ก ีน่าทถีงึยอดเขา ชมววิแบบ

พาโนรามาที่ม ีความ สูง 1,075 เมตร  ท่ านสามารถชม

ทัศนยีภาพโดยรอบของภูเขาไฟฟูจแิละทะเลสาบคาวากุจิได ้

และ ใน วันที่อากาศแจ่มใสจะสามารถมองเห็นไดไ้กล           

ถงึภูเขาแอลป์ญีปุ่่นทางตอนใต ้(เท ือกเขาอากาอิชิ และเทือกเขาอาราคาวะ)  จากนั้นน าเดินทางสู่                                

โกเท็มบะ แฟคทอรี ่เอ้าทเ์ล็ต ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงอย่างจุใจกับสนิคา้แบรนดเ์นมทีแ่หล่งรวมสินคา้น าเขา้

และสนิคา้แบรนด์ญี่ปุ่นโกอินเตอร์มากมาย เช่น MK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA 

ROWLEY, DIFFUSIONE TESSILE ฯลฯ  เลือกซื้อ  กระ เ ป๋าไฮไซ BALLY, PRADA, GUCCI, 

DIESEL,TUMI,GAP, ARMANY  ฯลฯ เลอืกดูเครือ่งประดับ และนาฬิกาหรู อย่าง TAG HEUER, AGETE, 



S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯ รองเท า้แฟช่ัน HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, 

SKECHERS, HOGAN ฯลฯ หรอืเลอืกซือ้สนิคา้ส าหรับคุณหนู AIGLE, BANDAI ASOBI, HAKKA KIDS 

และสนิคา้อืน่ๆ อกีมากมาย ไดเ้วลาน าท่านเขา้สู่ท ีพั่ก  

ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร ของโรงแรม เมนู บุฟเฟตข์าปูยกัษ์ (2)  

พกัที ่ FUJI SUN RESORT HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดบีวกนั   

จากนัน้ใหท้่านไดผ่้อนคลายกับการ แชน่ า้แรอ่อนเซ็นธรรมชาติ เชื่อว่าถา้ไดแ้ช่น ้าแร่แลว้ จะท าให ้

ผวิพรรณสวยงามและช่วยใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหติดขีึน้ 

 

วนัที่สาม   ภูเขาไฟฟูจ ิ– พธิีชงชาญีปุ่่ น - หมูบ่า้นโอชิโนะฮกัไก - โตเกยีว – สวนอุเอโนะ – ตลาดอะ

เมโยโกะ - ช้อปป้ิงชินจูกุ  

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

น าท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ ท ี่ม ีความสูงเหนือจาก

ระดับน ้าทะเล 3,776 เมตร ภูเขาทีม่ชีือ่เสยีงเป็นที่รูจั้กไป

ทั่วโลกในเรือ่งความสวยงามทีธ่รรมชาตไิดม้อบมาใหอ้ย่าง

ลงตัว และยังถอืว่าเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของประเทศญี่ปุ่น 

ทัง้ยังเป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเท ีย่วต่างชาตทิ ีม่าเยือน

ญีปุ่่นตลอดทุกฤดูกาล น าทา่นขึน้สู่ช ัน้ที ่5 ของภูเขาไฟ

ฟูจิ  (ขอสงวนสิทธิ์ไม่ขึ้น ในกรณีที่อ ากาศไม่

เอื้ออ านวย หรอื ทางขึ้นปิด) ท ี่ทุกท่านจะไดเ้ห็นถ ึง

ความสวยงามของตัวภูเขาและววิโดยรอบของภูเขาไฟฟูจ ิ

และสัมผัสกับความหนาวเย็น ใหทุ้กท่านไดถ้่ายภาพความ

ประทับใจเก็บไว ้และเลอืกซือ้สนิคา้ของทีร่ะลกึซึง่เป็นสัญลักษณ์รูปภูเขาไฟฟูจใินหลากหลายบรรยากาศ

ไดอ้กีดว้ยอสิระใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกับการถ่ายรูปและซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย  จากนั้นสัมผัส

วัฒนธรรมดัง้เดมิของชาวญีปุ่่น น่ันก็คอื การเรยีนพธิชีงชาญีปุ่่น (Sado) โดยการชงชาตามแบบญีปุ่่นนัน้ 

มขัีน้ตอนมากมาย เริม่ตัง้แต่การชงชา การรับชา และการดืม่ชา ทุกขั้นตอนนั้นลว้นมีพิธ ี รายละเอียดที่

บรรจงและสวยงามเป็นอย่างมาก พิธชีงชานี ้ไม่ใช่แค่รับชมอย่างเดยีว ยังเปิดโอกาสใหท้่านไดม้ส่ีวนร่วมใน

พิธกีารชงชานีอ้กีดว้ย และจากนัน้ใหท้่านไดอ้สิระเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึตามอัธยาศัย  

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 

จากนัน้เดนิทางสู่ หมูบ่า้นโอชโินะฮกัไก (Oshino Hakkai) ในช่วงฤดูใบไมเ้ปลีย่นสเีป็นจุดท่องเท ี่ยว

ส าคัญอกีสถานทีห่นึง่ โดยมวีวิภูเขาไฟฟูจสิขีาวตัดกับพื้นหลังสฟ้ีา และใบไมเ้ปลีย่นส ีสีเหลือง แดง สม้ 

เป็นภาพทีส่วยงามมาก โอชโินะฮักไกเป็นหมู่บา้นเล็กๆ ประกอบดว้ยบ่อน ้า 8 บ่อในโอชโินะ ตัง้อยู่ระหว่าง

ทะเลสาบคาวากูจโิกะ กับทะเลสาบยามานาคาโกะ บ่อน ้าทัง้ 8 นีเ้ป็นน ้าจากหมิะทีล่ะลายในช่วงฤดูรอ้น ที่

ไหลมาจากทางลาดใกล ้ๆ ภูเขาไฟฟูจผ่ิานหนิลาวาทีม่รูีพรุนอายุกว่า 80 ปี ท าใหน้ ้าใสสะอาดเป็นพิเศษ 

นอกจากนียั้งมรีา้นอาหาร รา้นจ าหน่ายของทีร่ะลกึ และซุม้รอบๆบ่อ ทีข่ายทัง้ผัก ขนมหวาน ผักดอง งาน

ฝีมอื และผลติภัณฑท์อ้งถ ิน่อ ื่นๆ อิสระใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกับการถ่ายรูปและซื้อของที่ระลึกตาม                      

**เดนิทางสู่ สวนอุเอโนะ (Ueno Park) เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ของโตเกยีว ภายในมทีัง้วัด ศาล

เจา้ ทะเลสาป และสวนสัตว ์มตีน้ไมม้ากมาย ใหบ้รรยากาศร่มรื่นจึงเป็นสถานที่ท ี่ชาวโตเกียวนิยมมา

พักผ่อนกัน และในฤดูใบไมผ้ลขิองทุกๆปีสวนอุเอโนะจะไดรั้บความนยิมเป็นอย่างมากในการมาชมซากุระ 

โดยจะมตีน้ซากุระเรยีงรายอยู่ทัง้งสองขา้งยาวไปตามทางเดนิภายในสวน มจี านวนมากกว่า 1,000 ตน้ ท า

ใหด้งึดูดผูค้นจ านวนมากมาเยี่ยมชมในเทศกาลชมดอกซากุระ หรอืท ีเ่รยีกกันว่า งานฮานามิน าท่านเดิน

ทางเขา้สู่ (โดยปกตซิากุระจะบานชว่งประมาณปลายเดอืนมนีาคมถงึตน้เดอืนเมษายน อาจมีการ

เปลี่ยนแปลงไดข้ึน้อยูก่บัสภาพอากาศ) ** น าท่านสู่ ตลาดอะเมโยโกะ (Ameyoko Market) 

ตลาดทีค่กึคักเกอืบตลอดเวลาตัง้อยู่ระหว่างสถานอีุเอโนะ และสถานโีอคาชมิาช ิแต่ก่อนนัน้บรเิวณนีเ้ป็นที่

ขายขนมและลูกอมลูกวาด ซึง่ในภาษาญีปุ่่นเรยีกรา้นขนมเหล่านีว่้า Ameya Yokocho จึงเป็นที่มาของ

ชือ่ตลาดอะเมโยโกะ (Ameyoko) ปัจจุบันมสีนิคา้หลากหลายชนิดทั ้ง ของสด ของใช ้เครื่องส าอาง 

กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้ทัง้ของญีปุ่่น และของน าเขา้ท ีส่่วนใหญ่จะมรีาคาถูกกว่าในหา้งบางรา้นอาจจะต่อ

ราคาเพิ่มไดอ้กี อาหารทะเล ผลไม ้ผักสด รา้นขนมของกนิเล่น เช่น ทาโกะยากยัิกษ์ โมจ ิขนมเคก้ ช็อคโก

แลต ไอศกรมี ชานมไข่มุก  และรา้นอาหารญีปุ่่น อย่างราเม็ง ซูช ิขา้วหนา้ปลาไหล พื้นท ี่ตลาดกินขนาด

ใหญ่กนิพื้นท ีไ่ปหลายซอย รวมถงึใตด้นิ ส่วนใหญ่จะเปิดรา้นประมาณ 10 โมงเชา้ไปจนถงึช่วงเย็นๆ และ



มักจะปิดทุกวันพุธ จากนัน้น าท่านสู่ ยา่นชอ้ปป้ิงชนิจุกุ ใหท้่านอสิระและเพลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิงสนิคา้

มากมายและ เครือ่งใช ้ไฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูปดจิติอล นาฬิกา เครือ่งเล่นเกมส ์หรอืสนิคา้ท ีจ่ะเอาใจคุณผูห้ญงิ

ดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้ แบรนดเ์นม เสือ้ผา้แฟช่ันส าหรับวัยรุ่น เครือ่งส าอางยี่หอ้ดังของญีปุ่่นไม่ว่าจะ

เป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอืน่ๆ อกีมากมาย  

ค ่า         อิสระรบัประทานอาหารค ่าตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั  NARITA HEDISTAR HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่ี่  วดันารติะซงั – เมอืงซาวาระ – สะพานจาจา –  ชมทุ ่งดอกพิงค์มอส ณ หมู่บ้านเยอรมนัแห่ง

โตเกยีว 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

จากนัน้น าท่านสักการะสิง่ศักดิส์ทิธิ ์ณ วดันารติะซงั ชนิโชจ ิ(Naritasan Shinshoji Temple) เป็นวัด

พุทธเก่าแก่ ขนาดใหญ่ ทีม่ชีือ่เสียงมากของเมืองนาริตะ 

สรา้งขึน้ในปี 940 ตัง้อยู่ไม่ไกลจากสนามบนินานาชาตินาริ

ตะ ภายในวัดมีอาคารที่หลากหลายตั้งอยู่ในบริเวณที่

กวา้งขวาง เช่น หอ้งโถงหลัก เจดยี์ 3 ชัน้สไตล์ Tahoto มี

ชือ่ว่า Great Pagoda of Peace นอกจากนี้ยังมีสวนญี่ปุ่น 

และสวนยุโรปอกีดว้ยน าท่านเดนิทางสู่ เมอืงซาวาระ เป็น

เมอืงเล็กๆ ตัง้อยู่ทางทศิตะวันออกเฉยีงเหนอืของเมอืงนาริ

ตะ เคยเป็นศูนย์กลางการขนส่งขา้วในช่วงสมัยเอโดะ 

บรเิวณใจกลางเมอืงมคีลองตัดผ่าน มชีือ่เรยีกว่าเอโดะนอ้ย 

Little Edo ไดรั้บการรักษาและบูรณะทีอ่ยู่อาศัยแบบดัง้เดมิ รา้นคา้ต่างๆ และคลังสินคา้จากสมัยเอโดะ 

ระหว่างคลองจะเชือ่มต่อดว้ยสะพานหลายแห่ง ไฮไลท!์!! สะพานจาจา หรอื สะพานโทโยฮาช ิซึง่จะมี

น ้าไหลออกมาจากสะพานทัง้สองดา้นคลา้ยน ้าตก ใกล ้ๆ กับสะพานจาจา เป็นทีตั่ง้ของพิพิธภัณฑอ์โินะทาดา

ทากะและบา้นพักอาศัยเดมิของเขา อโินะทาดาทากะ คอืผูท้ ีบุ่กเบกิประเทศญีปุ่่น สรา้งแผนทีท่ ีแ่ม่นย าใน

สมัยโชกุนโทกุงาวะ ภายในพิพิธภัณฑจ์งึจัดแสดงผลงาน และเทคนิคต่างๆที่ใชใ้นการท างานของเขา 

พรอ้มค าอธบิายภาษาอังกฤษ อสิระใหท้่านชมเมอืงซาวาระตามอัธยาศัย  

เทีย่ง อิสระรบัประทานอาหารเทีย่งตามอธัยาศยั  

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ หมูบ่า้นเยอรมนัแหง่โตเกยีว (Tokyo German Village) ตั ้งอยู่ในจังหวัด

ชบิะ บนอาณาบรเิวณขนาดใหญ่ อยู่ห่างใจกลางกรุงโตเกียว (Tokyo) ออกไปราว 2 ช่ัวโมง ที่หมู่บา้น

เยอรมันแห่งโตเกยีวนัน้มทีัง้เครือ่งเล่นแบบสวนสนุกแต่ไม่หวอืหวามาก โซนประสบการณ์ธรรมชาติ เกม 

กฬีา และโซนสัมผัสชวีติสัตว ์รวมไปถงึมกีจิกรรม workshop ต่างๆ กจิกรรมเก็บเกีย่วผลไมต้ามฤดูกาล เป็น

สไตลห์มู่บา้นทีจ่ าลองเอาบรรยากาศของทอ้งทุ่งในเยอรมน ีท ีม่ทีุ่งดอกไมไ้วใ้หถ้่ายรูปเล่น มีอาหารและ

ไวนใ์หไ้ดเ้ลอืกทานกันตามอัธยาศัย  

ค ่า         อิสระรบัประทานอาหารค ่าตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั  TENDER VILLA KUJUKURI หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที่หา้  สนามบนินารติะ – สนามบนิ ดอนเมอืง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 
10.00 น.   ออกเดนิทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบนิสกู๊ต (SCOOT) เทีย่วบนิที ่TR869   
15.00 น.     เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 
 

**สายการบนิมบีรกิารจ าหนา่ยอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง (ราคาทวัรไ์มร่วมคา่อาหาร)** 
 

++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

หมายเหตุ :: โปรแกรมการเดนิทางอาจมเีปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
 

ส าหรบัลกูคา้ท่านทีไ่ม่เอาต ัว๋เคร ือ่งบนิ  หกัคา่ต ัว๋ออก 9,000 บาท จากราคาทวัร ์
 
 

* ท่านใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ทัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัท่านเอง ** 



อตัราคา่บรกิาร 

 
** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ / Infant เด็กอายุต ่ากวา่ 2 ปี ราคา 7,900.-** 

 ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกดท์า่นละ 1,000 บาท/ทรปิ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว จ านวน 

16-20 มนีาคม 2562 26,888.- 7,900.- 34+1 

17-21 มนีาคม 2562 28,888.- 7,900.- 34+1 

18-22 มนีาคม 2562 28,888.- 7,900.- 34+1 

19-23 มนีาคม 2562 29,888.- 7,900.- 34+1 

20-24 มนีาคม 2562 29,888.- 7,900.- 34+1 

21-25 มนีาคม 2562 29,888.- 7,900.- 34+1 

22-26 มนีาคม 2562 29,888.- 7,900.- 34+1 

23-27 มนีาคม 2562 29,888.- 7,900.- 34+1 

24-28 มนีาคม 2562 29,888.- 7,900.- 34+1 

25-29 มนีาคม 2562 29,888.- 7,900.- 34+1 

26-30 มนีาคม 2562 29,888.- 7,900.- 34+1 

27-31 มนีาคม 2562 29,888.- 7,900.- 34+1 

28 มนีาคม – 01 เมษายน 2562 29,888.- 7,900.- 34+1 

29 มนีาคม – 02 เมษายน 2562 29,888.- 7,900.- 34+1 

30 มนีาคม – 03 เมษายน 2562 29,888.- 7,900.- 34+1 

31 มนีาคม – 04 เมษายน 2562 29,888.- 7,900.- 34+1 

01-05 เมษายน 2562 29,888.- 7,900.- 34+1 

02-06 เมษายน 2562 30,888.- 7,900.- 34+1 

03-07 เมษายน 2562 30,888.- 7,900.- 34+1 

04-08 เมษายน 2562 30,888.- 7,900.- 34+1 



บรษิทัขอสงวนสทิธิ์ :  รายการทวัรส์ามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, 

การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วญีปุ่่น ตามกฎหมาย

ของประเทศญีปุ่่น สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิาร

เวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดินทางน ัน้ๆ  เป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการ

ปรบัเปลี่ยนเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 
 ค่าต๋ัวเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบุ รวมถงึค่าภาษีสนามบนิ และค่าภาษีน ้ามัน  

 ค่ารถโคช้ปรับอากาศ  

 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบุ หรอืเทยีบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/หอ้ง)  

 ค่าธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ    

 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ   

 ค่าเบีย้ประกันอุบัตเิหตุในการเดนิทางท่องเท ีย่ว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× ค่าใชจ่้ายส่วนตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครือ่งดืม่ ค่าซักรดี ค่ามนิบิารใ์น

หอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีม่ไิดร้ะบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนยีมวซ่ีาเขา้ประเทศญีปุ่่น กรณีประกาศใหก้ลับมายื่นรอ้งขอวซ่ีาอกีครั้ง (เนื่องจากทางญี่ปุ่นไดป้ระกาศ

ยกเวน้การยื่นวซ่ีาเขา้ประเทศญีปุ่่นใหก้ับคนไทยส าหรับผูท้ ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่นไม่เกนิ 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญีปุ่่นประกาศใหย้ื่นวซ่ีาตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิ่ม 2,000 บาท ส าหรับการยื่นรอ้ง

ขอวซ่ีา 

× ค่าธรรมเนยีมในกรณีท ีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกว่าที่สายการบินนั้นๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน 

× ค่าภาษีน ้ามัน ท ีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกต๋ัวเครือ่งบนิไปแลว้ 

× ค่ามัคคุเทศกท์อ้งถ ิน่ และหัวหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

× คา่ทปิมคัคุเทศก,์ คนขบัรถ, 1,000 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ล้วแตค่วามพงึพอใจของทา่น 

× ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 % 

 

เดนิทางขึน้ต ่า 34 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยินดที ีจ่ะช าระค่าบรกิาร

เพิ่มเพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายินดที ีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ์

ในการงดออกเดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไปในวันอืน่ต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้  

 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 มดัจ าทา่นละ 15,000 บาท ภายใน 1 วัน หลังจากการจอง  กรณีลูกคา้ท าการจองก่อนวันเดนิทางภายใน 20 วัน 

ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าทัวรเ์ต็มจ านวน  

 ส่วนทีเ่หลอื ช าระก่อนวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน 

 หากไม่ช าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหลู้กคา้ท่านอืน่ท ีร่ออยู่ 

 หากช าระไม่ครบตามจ านวน บรษัิทฯถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไม่มเีงือ่นไข 

 เมือ่ท่านช าระเงนิไม่ว่าจะทัง้หมดหรอืบางส่วน ทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงต่างๆทีไ่ด ้

ระบุไวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 หากช าระเงนิในแตล่ะส่วนแล้ว โปรดส่งส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ์ 

 ส่งรายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสือเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้มยนืยนั

วา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่่งส าเนาหนงัสือ

เดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายอ ันเกิดจากความ

ผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกุล และอื่นๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิท ัง้สิ้น 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษอย่าง

ต ่า 2 หนา้หากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 



เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เนือ่งจากเป็นราคาต๋ัวเครือ่งบนิโปรโมช่ัน เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้ก

กรณี และกรณีท ีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที่ระบุไว ้

ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไม่คนืค่าทัวรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ 

ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและ

เงนิมัดจาคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 

จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่นไม่เกิน 15 

วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยื่นเอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเข้า

เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคุีณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่น* ดงัตอ่ไปนี ้

1. ต๋ัวเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2. สิง่ท ีย่ืนยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่นได ้(เช่น เงนิสด บัตร

เครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ท ีอ่ยู่ และหมายเลขตดิต่อในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4. ก าหนดการเดนิทางระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 

คุณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่นดว้ยมาตรการยกเวน้วซี่า) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ ไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่นจะตอ้งไม่เป็นสิง่ท ีขั่ดต่อกฎหมายและเขา้ข่ายคุณสมบัตกิารพ านักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ ีไ่ม่มปีระวัตกิารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญีปุ่่น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และ

ไม่เขา้ข่ายคุณสมบัตทิ ีจ่ะถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง

ทา่นลูกคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิท์ ีจ่ะเลื่อนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บค่าน ้ามันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบนิมกีารปรับขึน้ก่อนวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเท ีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเนือ่งจากสาเหตุต่างๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุด

งาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อันเนือ่งเกดิจากความประมาทของท่าน , เก ิดจากการ

โจรกรรม และ อุบัตเิหตุจากความประมาทของนักท่องเท ีย่วเอง  

6. เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถ ือว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด  

7. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบริษัทฯ  อีกครั้งหนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน

ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูสู้บบุหรี ่/ ปลอด

บุหรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ ีพั่ก ทัง้นีข้ ึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และ

ไม่สามารถรับประกันได ้  



9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพิเศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการ

เดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล่้วงหนา้ได ้ 

10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม

โดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากับเท่านัน้ 

11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีท ี่ผู ้

เดนิทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของ

ทุกประเทศในรายการท่องเท ีย่ว อันเนือ่งมาจากการกระท าท ีส่่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง 

เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอ ืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสทิธใิน

การจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู่ และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่ค่าใชจ่้ายเพิ่ม  

13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญีปุ่่น หรอื วันเสารอ์าทติย์ รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลา

ในการท่องเท ีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพินจิของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการบริหารเวลา 

ซึง่อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ท ีต่อ้งเร่งรบี เพื่อใหไ้ดท้่องเท ีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน ้าดืม่ท่านวันละ 1ขวด ต่อคนต่อวันเริม่ในวันที ่2 ของการเดนิทาง ถงึวันที ่3 ของการเดินทาง รวมจ านวน 2 

ขวด 

15. การบรกิารของรถบัสน าเท ีย่วญีปุ่่น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ช่ัวโมง ในวันนัน้ๆ มอิาจ

เพิ่มเวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทั ้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวัน

เดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาท่องเท ีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ใบจองทวัร ์  / BOOKING FORM 

รายการทัวร.์.................................................................................  วันเดนิทาง........................................ 

ชือ่ผูต้ดิต่อ (ผูจ้อง) .................................................................. โทร...................................................... 

จ านวนผูเ้ดนิทางทัง้หมด.................คน   (ผูใ้หญ่................ท่าน / เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี..............ท่าน) 

จ านวนหอ้งพักทีใ่ชท้ัง้หมด.............หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 

 
รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรุณากรอกชือ่ไทยและองักฤษอยา่งถูกตอ้งตามหนงัสือเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 

หมายเหตุ กรุณาแจง้ความประสงคอ์ ืน่ตามทีท่่านตอ้งการ อาทเิช่น 

อาหาร   ไม่ทานเนือ้วัว  ไม่ทานเนือ้หมู  ไม่ทานสัตวปี์ก  ทานมังสาวรัิต 

รายละเอยีดอืน่ๆ ............................................................................................................... .................... 

............................................................................................................................. ............................ 

 
 

ขา้พเจา้รบัทราบเงือ่นไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแล้ว 
 
 

ลงชือ่.............................................................ผูจ้อง 
 

(..............................................................)  
 

ล าดบั ชือ่-นามสกุล (ภาษาไทย) ชือ่-นามสกุล(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ (ว/ด/ป) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    


