
 
 
 
 

 
 

วนัแรก  กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง 

22.00 น. พร้อมกันที่สนามบินนานาชาติดอนเมือง ช้ัน 3 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน THAI 
LION AIR หมายเลข 8 เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน 

 

วนัทีส่อง นาริตะ - วดัอาซากุสะ - ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี - สวนโชวะคิเนน - ทานขาปูยกัษ์ + อาบน า้แร่ธรรมชาติ 

01.00 น. เหินฟ้าสู่เมืองนาริตะ ประเทศญีปุ่่น โดยเทีย่วบินที ่SL300 บริการอาหารว่างบนเคร่ือง 
 สายการบิน THAI LION AIR ใช้เคร่ือง AIRBUS A330-300 จ านวน 392 ที่น่ัง เคร่ืองใหม่ ล าใหญ่ มีจอทีวี การ

บริการทุกที่น่ัง ** ไม่รวมค่าหูฟังบนเคร่ืองท่านละ  100 บาท โดยสามารถเกบ็ไว้ใช้ขากลบัได้ ** จัดที่น่ังแบบ 3-3-
3 มีบริการอาหารว่างเสิร์ฟทั้งขาไปและขากลับ (น ้าหนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน หากต้องการซ้ือน า้หนักเพิ่ม ต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายเพิ่ม) **หมายเหตุ : ประเภทของเคร่ืองบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศของทางสายการบิน  โดย
ไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า** 



09.10 น.   ถึง เมืองนาริตะ ประเทศญ่ีปุ่น หลงัจากผา่นขั้นตอนศุลกากรแลว้จากนั้นน าท่าน จากนั้นน าท่านชม วัดอาซากุสะ 
วดัท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในกรุงโตเกียว เขา้นมสัการขอพรจากพระพุทธรูปเจา้แม่กวนอิมทองค า  นอกจากนั้นท่านยงัจะได้
พบเก็บภาพประทบัใจกบัโคมไฟขนาดยกัษ์ท่ีมีความสูงถึง 4.5 เมตรซ่ึงแขวนอยูบ่ริเวณประตูทางเขา้วดั และยงั
สามารถเลือกซ้ือเคร่ืองรางของขลงัไดภ้ายในวดั ฯลฯ หรือเพลิดเพลินกบั ถนนนาคามิเซ ถนนชอ้ปป้ิงท่ีมี ช่ือเสียง
ของวดั มีร้านขายของท่ีระลึกมากมายไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองรางของขลงั ของเล่นโบราณ และตบทา้ยด้วยร้านขาย
ขนมท่ีคนญ่ีปุ่น มายงัวดัแห่งน้ีตอ้งมาต่อคิวกนัเพื่อล้ิมลองกบัรสชาดสุดแสนอร่อย  

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร พเิศษ!! บริการท่านด้วยเมนู บุฟเฟ่ต์ป้ิงย่างยากนิิคุ  
น าท่าน เก็บภาพประทบัใจกบัคู่กบัแลนดม์าร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริมแม่น ้าสุมิดะ หอคอยโตเกียวสกายท
รี” (Tokyo Sky tree) หอส่งสัญญาณโทรคมนาคมท่ีสูงท่ีสุดในโลก ... เปิดใหบ้ริการเม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2555 
โดยหอน้ีมีความสูง 634 เมตร สร้างด้วยเทคนิคทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมอันทันสมัย ในช่วงท่ีเกิด
แผ่นดินไหวคร้ังใหญ่หอคอยแห่งน้ีไดพ้ิสูจน์ให้เห็นถึงโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมท่ีแข็งแรงทนทาน เพราะไม่
เกิดความเสียหายแมแ้ต่นอ้ย  

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ สวนโชวะคิเนน ตั้งอยู่ทางทิศตะวนัตกของเมืองโตเกียว ถูกสร้างข้ึนเพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง
ครบรอบ 50 ปี ของจกัรพรรดิโชวะ สวนแห่งน้ีมีขนาดกวา้งใหญ่ถึง 165 เฮกเตอร์ ในช่วงฤดูใบไมผ้ลิสามารถชม
ความสวยงามของดอกซากุระ ดอกทิวลิป ดอกนาโนะฮานะ และดอกป๊อปป้ี ดว้ยเหตุน้ีจึงเป็นเหตุให้สวนแห่งน้ี
เป็นท่ีนิยมและมีช่ือเสียงอีกหน่ึงแห่ง 
** ในกรณีที่ช่วงที่ทุกท่านเดินทางน้ันหากดอกซากุระยังไม่ผลิบาน เน่ืองด้วยสภาพอากาศในปีน้ันๆ ทางบริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธ์เปลีย่นโปรแกรมทวัร์ โดยน าท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าเมจิ เป็นศาลเจ้าหลวงในศาสนาชินโต ทีส่ร้างขึน้
เพ่ืออุทิศและเป็นที่สถิตวิญญาณขององค์สมเด็จพระจักรพรรดิเมจิ ซ่ึงเป็นจักรพรรดิที่มีความส าคัญกับประเทศ
ญีปุ่่นยุคปัจจุบันเป็นอย่างยิง่ และได้รับความเคารพจากชาวญีปุ่่นยุคปัจจุบันมากทีสุ่ด ** 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม *** ให้ท่านได้อ่ิมอร่อยกบัม้ือพิเศษท่ีมีขาปูยกัษ์ให้ท่านได้ล้ิมลอง
รสชาติปูพร้อมน ้ าจ้ิมสไตส์ญ่ีปุ่นอยา่งจุใจ หลงัอาหารให้ท่านไดผ้อ่นคลายกบัการแช่น ้ าแร่ธรรมชาติ เช่ือวา่ถา้ได้
แช่น ้าแร่แลว้ จะท าใหผ้วิพรรณสวยงามและช่วยใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหิตดีข้ึน 

พกัที ่  โรงแรม FUJI SCHOLE LAND HOTEL หรือเทยีบเท่า 
 

วนัทีส่าม ภูเขาไฟฟูจิ (ช้ันที5่) - พพิธิภัณฑแผ่นดินไหว - หมู่บ้านน า้ใสโอชิโนะฮัคไค - ดิวตีฟ้รี -  ชินจูก ุ

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
น าท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ ท่ีตั้งตระหง่านอยูเ่หนือเกาะญ่ีปุ่นดว้ยความสูง3,776เมตร จากระดบัน ้าทะเล น าท่าน
ข้ึนชมความงามกนัแบบใกลชิ้ด ยงับริเวณ “ชั้น 5” ของภูเขาไฟฟูจิ (ข้ึนอยูก่บัสภาพภูมิอากาศ) เพื่อชมทศันียภาพ
โดยรอบของภูเขาไฟท่ี สามารถมอง เห็นทะเลสาบทั้งห้ากระจายอยูโ่ดยรอบ ให้ท่านไดส้ัมผสัอากาศอนับริสุทธ์ิ
บนยอดเขาฟูจิ ถ่ายภาพท่ีระลึก กบัภูเขาไฟท่ีไดช่ื้อว่ามีสัดส่วนสวยงามท่ีสุดในโลก ซ่ึงเป็นภูเขาไฟท่ียงัดบัไม่
สนิท และมีความสูงท่ีสุดในประเทศญ่ีปุ่น นอกจากน้ีดา้นหลงัยงัมี ศาลเจ้าโคมิตาเคะ ของศาสนาลทัธิชินโต เป็น
ท่ีสัการะบูชาและอธิฐานขอพร อีกทั้งยงัเป็นท่ีส าหรับบวงสรวงท่านเทนกุ โดยมีความเช่ือวา่ท่ีบริเวณโดยรอบของ
ฟูจิซงัชั้น 5 น้ี ถูกเรียกวา่ “สวนของท่านเทนกุโดยมีความเช่ือวา่ท่ีน่ีมีท่านเทนกุปกครองอยูน่ัน่เอง และยงัวา่กนัวา่ 
ศาลเจา้แห่งน้ีมีสมบติัของท่านเทนกุหลงเหลืออยูม่ากมาย อยา่งเช่น ขวานขนาดใหญ่ท่ีมีน ้าหนกักวา่ 375 กิโลกรัม
ตกอยูท่ี่พื้นในสวน ซ่ึงในสมยัก่อนมีผูค้นนิยมมาทดลองยกขวานน้ีกนัมากมาย เป็นตน้ ส าหรับท่านท่ีหลงใหลใน
กล่ินหอมกรุ่นของกาแฟนั้น บริเวณด้านหน้าภูเขาไฟฟูจิมีคาเฟ่กาแฟไวบ้ริการทุกๆท่านให้ใช้บริการไวด่ื้มด ่า



รสชาติกาแฟพร้อมชมววิภูเขาไฟฟูจิไดอ้ยา่งเพลิดเพลิน หรือจะเลือกชอ้ปป้ิงของฝากผลิตภณัฑ์ของภูเขาไฟฟูจิซ่ึง
มีบริการอยูท่ี่ภูเขาไฟฟูจิท่ีเดียวหาไม่ไดจ้ากท่ีไหนอีกแลว้ อาทิเช่น โคคา โคล่า ลายภูเขาไฟฟูจิ อนัลิมิเตด็ , น ้าแร่
ธรรมชาติภูเขาไฟฟูจิ เป็นตน้จากนั้น น าท่านเยีย่มชม พพิิธภัณฑ์ EARTH QUAKE MUSEUM ท่ีจ  าลองเร่ืองราว
ของภูเขาไฟฟูจิ และให้ท่านได้สัมผสักับความรู้สึกของการจ าลองเร่ืองราวเก่ียวกับแผ่นดินไหวท่ีเกิดข้ึนใน
ประเทศญ่ีปุ่น จากนั้นอิสระใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือของท่ีระลึกตามอธัยาศยั 

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านน ้าใสโอชิโนะฮัคไค น าท่านเจาะลึกตามหาแหล่งน ้ าบริสุทธ์ิจากภูเขาไฟฟูจิ ท่ีเป็นแหล่ง
น ้ าตามธรรมชาติตั้งอยูใ่นหมู่บา้นโอชิโนะ จ.ยามานชิ หรือพูดในทางกลบักนัคือกลุ่มน ้ าผุดโอชิโนะฮคัไค เพียง
กา้วแรกท่ีย่างเทา้เขา้ไปในหมู่บา้น ก็สัมผสัไดถึ้งอากาศบริสุทธ์ิ และไอเยน็จากแหล่งน ้ าธรรมชาติท่ีมีให้เห็นอยู่
ทุกมุม โดยในบ่อน ้ าใสแจ๋วมีปลาหลากหลายพนัธ์ุแหวกวา่ยสบายอารมณ์  แต่ขอบอกเลยว่าน ้ าแต่ละบ่อนั้นเยน็
เจ๊ียบถึงใจจนแอบสังสัยว่าน้องปลาไม่หนาวสะท้านกันบ้างรึ เพราะอุณหภูมิในน ้ าเฉล่ียอยู่ท่ี  10-12 องศาฯ
นอกจากชมแลว้ก็ยงัมีน ้ าผุดจากธรรมชาติให้ตกัด่ืมตามอธัยาศยั และท่ีส าคญั หมู่บา้นโอชิโนะยงัเป็นแหล่งชอ้ป
ป้ิงสินคา้โอทอปชั้นเยี่ยม ข้ึนช่ือวา่มาหมู่บา้นแหล่งน ้ าบริสุทธ์ิจากภูเขาไฟฟูจิทั้งที จะไม่มีเมนูทานเล่นรสเลิศได้
อยา่งไรกนั เม่ือท่านมาถึงหมู่บา้นโอชิโนะฮคัไค ท่ีเต็มเป่ียมไปดว้ยอากาศบริสุทธ์ิแลว้ ภายในหมู่บา้นยงัมีร้านคา้
ขายของท่ีระลึกซ่ึงเป็นสินคา้โอท็อปของหมู่บา้นและบริเวณหมู่บา้นยงัรายลอ้มไปดว้ยร้านอาหารทานเล่นต่างๆ
มากมาย ส าหรับเมนูท่ีแนะน าน้ีมีช่ือเรียกวา่ “ยากิคุซะโมจิ” เป็นแป้งเน้ือนุ่มสีเขียว ซ่ึงท ามาจากใบโยะโมะงิ เป็น
พืชสมุนไพรของญ่ีปุ่น สอดด้วยไส้ถัว่แดงบด ย่างบนเตาถ่าน หอมกรุ่น ทานร้อนๆกบัอากาศหนาวๆ รับรอง
วา่ฟินสุดๆจากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิงสินคา้เคร่ืองส าอางค ์อาหารเสริม เคร่ืองประดบัคุณภาพดีท่ีร้านคา้ปลอดภาษี ดิว
ตีฟรี ยา่นดงั “ย่านชินจุกุ” ให้ท่านไดเ้พลิดเพลินกบัการจบัจ่ายซ้ือสินคา้นานาชนิด ไดจ้ากท่ีน่ี ไม่ว่าจะเป็น ร้าน
ซานริโอะ ร้านขายเค ร่ืองอิ เลคทรอนิกส์  กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เค ร่ืองส าอาง ต่างๆ กัน ท่ี ร้าน 
MATSUMOTO แหล่งรวมเหล่าบรรดาเคร่ืองส าอางมากมาย อาทิ มาร์คเตา้หู,้ โฟมลา้งหนา้ WHIP FOAM ท่ีราคา
ถูกกวา่บา้นเรา 3 เท่า, ครีมกนัแดดชิเซโด ้แอนเนสซ่าท่ีคนไทยรู้จกัเป็นอยา่งดี  และสินคา้อ่ืน ๆ  หรือให้ท่านได้
สนุกกับการเลือกซ้ือสินค้า แบรนด์ดังอาทิ LOUIS VULTTON, UNIQLO, กระเป๋าสุดฮิต BAO BAO ISSEY 
MIYAKE, เส้ือ COMME DES GARCONS, H&M หรือเลือกซ้ือรองเท้า หลากหลายแบรนด์ดัง อาทิ NIKE, 
CONVERSE, NEW BALANCE, REEBOK ฯลฯ ไดท่ี้ร้าน ABC MART **อสิระอาหารค ่าตามอธัยาศัย** 

พกัที่ โรงแรม  HEDISTAR HOTEL หรือระดับเดียวกนั 
 

วนัทีส่ี่  ชมซากุระ ณ สวนอูเอโนะ - ย่านฮาราจูกุ - โอไดบะ - ออิอน มอลล์ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
น าท่านเดินทางสู่ สวนอูเอโนะ สวนสวยกลางกรุงท่ีรวบรวมพนัธ์ุไมน้านาชนิดจากทัว่ทุกมุมโลก สัมผสั ดอก
ซากุระ อวดโฉมบานสะพร่ังท่ามกลางสวนสวย รายลอ้มดว้ยดอกไมน้านาพนัธ์ุ แต่เดิมนั้นเคยเป็นท่ีของวดัคนัเอจิ 
(Kaneiji Temple) และไดข้ึ้นทะเบียนเป็นหน่ึงในสวนสาธารณะแห่งแรกของญ่ีปุ่นเม่ือปี ค.ศ. 1873  สวนอุเอโนะ
มีบริเวณกวา้งขวาง ประกอบดว้ยพื้นท่ีอนัร่มร่ืน รวมทั้งสวนสัตว ์วดัและศาลเจา้ อีกทั้งพิพิธภณัฑ์อีกหลายแห่ง 
สวนแห่งน้ีจึงเป็นอีกหน่ึงจุดชมซากุระยอดนิยมในโตเกียว **ในกรณีที่ช่วงที่ทุกท่านเดินทางน้ันซากุระอาจจะ
บานเต็มที ่หรือยงัไม่บานเต็มที ่ทั้งนีขึ้น้อยู่กบัสภาพอากาศในปีน้ันๆ** 
** ในกรณีที่ช่วงที่ทุกท่านเดินทางน้ันหากดอกซากุระยังไม่ผลิบาน เน่ืองด้วยสภาพอากาศในปีน้ันๆ ทางบริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธ์เปลี่ยนโปรแกรมทัวร์ โดยน าท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าโอโตเมะอินาริ ชมเสาโทริอิแดงพันต้น ที่เรียง



รายไปตามถนนทีมุ่่งหน้าไปสู่ศาลาศาลเจ้า ซ่ึงถือว่ามีความสวยงามมากอกีสถานทีห่น่ึง อกีทั้งทีศ่าลเจ้าแห่งนี้ยงัมี
ต้นไม้ศักดิ์สิทธ์ิทีว่่ากนัว่าท าให้ค าอธิษฐานของงูเผือกเป็นจริง ** 
จากนั้นเดินทางสู่ ย่านฮาราจูกุ แหล่งรวมเส้ือผ้า เคร่ืองประดับ รองเท้า ของวยัรุ่นญี่ปุ่น หากคุณคือคนท่ีก าลงัมอง
หาซ้ือเส้ือผา้แบบแปลกๆ หรือตอ้งการหาซ้ือเส้ือผา้แนว Cost Play ท่านยงัสามารถหาไดจ้ากท่ีน่ีอีกดว้ย หรือ ถา้
ตอ้งการเห็นวยัรุ่นญ่ีปุ่นแต่งตวัแบบแปลกๆ ก็สามารถมาดูได้ท่ีน่ีได้ จะมีวยัรุ่นญ่ีปุ่นน่ารักๆ เดินกนัเต็มถนน
เหมือนกบัถนนสายแบรนด์เนมโอโมโตะซานโดะ นอกจากนั้นแลว้ ท่านยงัไดช้อ้ปป้ิงสินคา้แบรนดด์งัระดบัโลก 
อาทิ CHANNEL, Dior, LOUIS VULTTON, ZARA, GAP หรือสาวก ONITSUKA TIGER ท่ีตอ้งการหารองเทา้
แบบต้นฉบับ MADE IN JAPAN ท่ี  SHOP น้ีมีแบบให้เลือกสรรมากมาย อีกทั้ งยงัมีร้านขายตุ๊กตา KITTY 
DORAENMON หรือตุ๊กตา LINE สุดแสนน่ารักไวค้อยเอาใจคุณหนู อีกทั้งยงัมี SHOP ใหญ่ของ กระเป๋าสุดฮิต 
BAO BAO ISSEY MIYAKE, เส้ือ COMME DES GARCONS อีกดว้ย **เพ่ือไม่เป็นการเสียเวลาช้อปป้ิง อิสระ
อาหารกลางวันตามอัธยาศัย**น าท่านเดินทางสู่ เมืองโอไดบะ เป็นเมืองท่ีเกิดจากการน าขยะมาถมทะเลจน
กลายเป็นเกาะขนาดใหญ่บริเวณอ่าวโตเกียวเพื่อประโยชน์ในการป้องกนัประเทศ แต่ปัจจุบนัโอไดบะไดก้ลายมา
เป็นเขตเศรษฐกิจอีกแห่งของประเทศ เน่ืองจากเต็มไปดว้ยร้านคา้กวา่ 150 ร้าน โซนอาหาร ห้างสรรพสินคา้ และ
อ่ืนๆ อีกมากมาย นอกจากนั้นยงัเต็มไปดว้ยสถานท่ีท่องเท่ียวหลากหลายดว้ยฝีมือของมนุษย ์ไม่วา่จะเป็นสะพาน
สายรุ้ง เป็นต้น ส่วนการเดินทางมาท่ีน่ีก็สะดวกสบาย จึงไม่แปลกหากท่ีน่ีคือสถานท่ีท่องเท่ียวสุดฮิตของ
นักท่องเท่ียวทั้ งในและต่างประเทศและในบริเวณใกล้กนัท่านสามารถเดินไปถ่ายภาพคู่กับแลนด์มาร์คเทพี
เสรีภาพท่ีโอไดบะ ซ่ึงตั้งอยูบ่ริเวณใกลเ้คียงห้างใน  AQUA CITY Odaiba โดยมีวิวทิวทศัน์ตดักบัสะพานสายรุ้ง
อย่างสวยงาม ซ่ึงเทพีเสรีภาพนั้นทางการฝร่ังเศสไดส่้งให้กบัทางญ่ีปุ่น เน่ืองในโอกาสฉลองความสัมพนัธ์อนั
ยาวนาน กว่า 3 ศตวรรษระหว่างญ่ีปุ่นกบัฝร่ังเศส ในปี ค.ศ.1998 จนเม่ือถึงเวลาน ากลบัได้มีการขอร้องไปยงั
รัฐบาลฝร่ังเศสวา่อยา่ขนกลบัเลย แต่รัฐบาลฝร่ังเศสนั้นมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งขนกลบัเพราะเป็นตวัตน้แบบของ
เทพีเสรีภาพท่ีนิวยอร์ก จึงได้สร้างเทพีเสรีภาพตวัปัจจุบนัน้ีซ่ึงมีขนาดใหญ่กว่าตวัตน้แบบแต่ก็ยงัเล็กกว่าเทพี
เสรีภาพท่ีตั้งอยู่ท่ีนิวยอร์ก และส่งมาให้ในปี ค.ศ.2000 นัน่เอง ดงันั้นเทพีเสรีภาพท่ีโอไดบะนั้นไม่ใช่ของท่ีท า
จ าลองข้ึนมา แต่เป็นของแทแ้น่นอนจากฝร่ังเศสจากนั้นน าท่านอิสระชอ้ปป้ิง ณ ห้างสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ของ
นาริตะ ห้างฯ ออิอน จัสโก้  ซ่ึงเป็นหา้งซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ มีทั้งโซนซุปเปอร์มาร์เก็ต โซนอาหาร ร้านขาย
ยา เส้ือผา้แบรนด์ทอ้งถ่ิน ซ่ึงซ้ือของฝากก่อนกลบั อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม ้และ หากท่านใดหลงไหลใน
รสชาดของคิทแคทชาเขียวสามารถหาซ้ือไดจ้ากท่ีน่ีไดเ้ลย **อสิระอาหารค ่า ตามอธัยาศัย** 

พกัที่  โรงแรม  HEDISTAR HOTEL หรือระดับเดียวกนั 
 

วนัที่ห้า  สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
11.00 น. เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI LION AIR เท่ียวบินท่ี SL301 บริการอาหารว่างบนเคร่ือง 
16.15 น. ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ 
 

** หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทวัร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทุกคร้ังก่อนท าการ 
ออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

** ขอขอบพระคุณทีเ่ลือกใช้บริการ ** 
 



อตัราค่าบริการ 
 

ก าหนดการเดินทาง 
 

ผู้ใหญ่ห้องละ 
2-3 ท่าน 

พกัเดี่ยวเพิม่ ราคาทวัร์ไม่รวมตั๋ว 

20 – 24 มีนาคม 2563 23,999 8,000 13,999 

21 – 25 มีนาคม 2563 23,999 8,000 13,999 

22 – 26 มีนาคม 2563 22,999 8,000 12,999 

23 – 27 มีนาคม 2563 22,999 8,000 12,999 

24 – 28 มีนาคม 2563 24,999 8,000 14,999 

25 – 29 มีนาคม 2563 25,999 8,000 15,999 

26 – 30 มีนาคม 2563 25,999 8,000 15,999 

27 – 31 มีนาคม 2563 25,999 8,000 15,999 

28 มี.ค. – 01 เม.ย. 2563 25,999 8,000 15,999 

29 มี.ค. – 02 เม.ย. 2563 25,999 8,000 15,999 

30 ม.ีค. – 03 เม.ย. 2563 25,999 8,000 15,999 

31 มี.ค. – 03 เม.ย. 2563 25,999 8,000 15,999 

01 – 05 เมษายน 2563 27,999 8,000 17,999 

02 – 06 เมษายน 2563 (วนัจักรี) 29,999 8,000 19,999 

03 – 07 เมษายน 2563 (วนัจักรี) 29,999 8,000 19,999 

04 – 08 เมษายน 2563 (วนัจักรี) 29,999 8,000 19,999 

05 – 09 เมษายน 2563 27,999 8,000 17,999 

06 – 10 เมษายน 2563 27,999 8,000 17,999 

บริการน า้ด่ืมวนัละ 1 ขวดในวนัทีม่ีรายการท่องเทีย่ว** 
** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท ** 

***ค่าบริการข้างต้น ยงัไม่รวมค่าทปิคนขับรถ และไกด์น าเทีย่วท่านละ 1,500 บาท /ทริป/ต่อท่าน*** 
การเดินทางในแต่ละคร้ังจะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 30 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ
เล่ือนการเดินทาง หรือเปลีย่นแปลงราคา 
ในกรณียกเลิกการเดินทาง ต้องยกเลิก 30 วันก่อนการเดินทางเท่าน้ัน ไม่เช่นน้ันทางบริษัทจะไม่คืนมัดจ าไม่ว่าด้วยกรณีใดๆทั้งส้ิน 
เพราะว่าทางบริษัทได้ท าการจ่ายค่าตั๋วไปให้กับการสายการบินเรียบร้อยแล้ว โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกคร้ัง 
เพ่ือประโยชน์แก่ตัวท่านเอง  
กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 10,000.- บาท ภายใน1วนัหลังการจอง หากมีการยกเลกิภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนมัดจ า
ทั้งหมด เน่ืองจากทางบริษัทฯ ได้ช าระค่าตั๋วเคร่ืองบินเต็มใบให้กับสายการบินเป็นที่เรียบร้อย ยกเว้นค่าภาษีน ้ามันที่ยังมิได้ช าระ 
ค่าทวัร์ส่วนทีเ่หลือ กรุณาช าระ 26 วนัก่อนการเดินทาง 
หมายเหตุ 1. ตั๋วเม่ือออกแล้ว ไม่สามารถรีฟันด์ได้ อนัเน่ืองจากเง่ือนไขของสายการบิน 
 2. ค่าทวัร์ไม่มีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมช่ัน 



จากมาตรการยกเว้นวซ่ีาเข้าประเทศญีปุ่่นให้กบัคนไทย ผู้ทีป่ระสงค์จะพ านักระยะส้ันในประเทศญีปุ่่นไม่เกนิ 15 วนั ไม่ว่าจะด้วย
วตัถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยว เยีย่มญาติ หรือธุรกจิ จะต้องย่ืนเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพ่ือยืนยนัการมีคุณสมบัติการ
เข้าประเทศญีปุ่่น* ดังต่อไปนี ้
1. ตั๋วเคร่ืองบินขาออกจากประเทศญีปุ่่น ทางทวัร์จัดเตรียมให้ 
2. ส่ิงทียื่นยนัว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใช้จ่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต) 
3. ช่ือ ทีอ่ยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่น (เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอ่ืนๆ) ทางทวัร์จัดเตรียมให้ 
4. ก าหนดการเดินทางระหว่างที่พ านักในประเทศญีปุ่่น ทางทวัร์จัดเตรียมให้ 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พร้อมคณะ      ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.   ค่ารถรับ-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 
 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน    ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  
 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ     ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าธรรมเนียมวซ่ีาเขา้ประเทศญ่ีปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญ่ีปุ่นให้กบัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพ านกัระยะ
สั้นในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15 วนั) **ถา้กรณีท่ีทางรัฐบาลประกาศให้กลบัมาใชว้ีซ่า ผูเ้ดินทางจะตอ้งเสียค่าใช้จ่ายในการท าวีซ่า
เพิ่ม ท่านละ 1,700 บาท** 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่า
ซกัรีด มินิบาร์ในหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทวัร์ก่อนการใช้บริการ) 
 ค่าทปิคนขับรถ และไกด์น าเทีย่วท่านละ 1,500 บาท/ทริป/ต่อท่าน 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

เง่ือนไขการช าระค่าบริการ 
1. นกัท่องเท่ียวตอ้งช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 10,000 บาทต่อท่านภายใน1วนัหลงัการจองเพื่อส ารองท่ีนัง่  
2. นกัท่องเท่ียวตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 26 วนั กรณีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่

ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่า
นกัท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัร์นั้นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั ดงัน้ี วนัจนัทร์ ถึง
ศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดังกล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ี
รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบริษทั 

เง่ือนไขการยกเลกิการเดินทาง 
1. กรณีท่ีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี(ผูมี้ช่ือใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษทัอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพื่อแจง้ยกเลิกการ
จองกบัทางบริษทัเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบริษทัไม่รับยกเลิกการจองผา่นทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้ง
แฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษทัอยา่งใดอย่างหน่ึงเพื่อท าเร่ืองขอรับเงินค่าบริการคืน 



โดยแนบหนงัสือมอบอ านาจพร้อมหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหนา้สมุด
บญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 
2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วนั คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ ***ในกรณีที่วัน

เดินทางตรงกบัวนัหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลกิการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วนั 
2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 
2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแลว้ทั้งหมด 
ทั้ งน้ี ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายท่ีได้จ่ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแล้วเน่ืองในการเตรียมการจัดการน าเท่ียวให้แก่
นกัท่องเท่ียว เช่น การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการันตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กบัสาย
การบิน หรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั ดงัน้ี วนัจนัทร์ ถึง
ศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดังกล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ี
รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบริษทั 

5. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนกัท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  

เง่ือนไขและข้อก าหนดอ่ืนๆ 
1. ทวัร์น้ีส าหรับผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่านั้น 
2. ทวัร์น้ีเป็นทวัร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมด หรือ

ถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษทัจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 
3. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ 15 ท่าน โดยจะแจง้ให้กบั

นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอยา่งน้อย 10 วนั
ก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพิ่มจากการท่ีมี
นกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ท่ีทางบริษทัก าหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหนา้ช่ือ เลขท่ีหนงัสือ
เดินทาง และอ่ืนๆ เพื่อใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิไดส่้งหนา้หนงัสือเดินทางใหก้บัทาง
บริษทัพร้อมการช าระเงินมดัจ า 

5. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ 
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี บริษทัจะค านึงถึงความปลอดภยัของนกัท่องเท่ียวส่วน
ใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีเพิ่มข้ึนของนกัท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิดจาก
ความผิดของทางบริษทั เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยุดงาน การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหาย
หรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวสิัยอ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษทัเสนอราคา ดงันั้น ทางบริษทัขอสงวน
สิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน 
ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก์ พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอ านาจในการให้ค  าสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้แต่มีเอกสารลงนาม
โดยผูมี้อ านาจของบริษทัก ากบัเท่านั้น  



ข้อแนะน าก่อนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และรวมกนัทุก
ช้ินไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ท่ีตรวจไดอ้ยา่งสะดวก 
ณ จุดเอ็กซ์เรย ์อนุญาตให้ถือไดท้่านละ 1 ใบเท่านั้น ถา้ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑ์มากกว่าท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบ
ใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่านั้น  
2. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ี
โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่านั้น  
3. ประเทศญ่ีปุ่น มีกฎหมายห้ามน าผลิตภณัฑ์ท่ีท ามาจากพืช และเน้ือสัตวทุ์กชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผกั ผลไมส้ด  ไข่ เน้ือสัตว ์ไส้
กรอกฯ เพื่อเป็นการป้องกนัโรคติดต่อท่ีจะมาจากส่ิงเหล่าน้ี หากเจา้หนา้ท่ีตรวจพบ จะตอ้งเสียค่าปรับในอตัราท่ีสูงมาก 

 
 
 


