
 

 
 
 
 
 
วนัแรก  กรงุเทพฯ – สนามบินดอนเมอืง 



 
22.00 น. พร้อมกนัท่ีสนามบินนานาชาติดอนเมือง ชัน้ 3 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอรส์ายการ

บิน THAI LION AIR หมายเลข 8 เจ้าหน้าทีข่องบรษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกในการ
เชค็อนิ 

 

 
 

วนัท่ีสอง นาริตะ - พรใหญ่อุชิค ุไดบตุสึ - สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซดป์ารค์ - อาบน ้าแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยกัษ์ 
 
01.00 น. เหิรฟ้าสู่เมืองนาริตะ ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบิน THAI LION AIR เท่ียวบินท่ี SL300 (บริการอาหาร

ว่างบนเครื่อง) 
สายการบิน THAI LION AIR ใช้เครื่อง AIRBUS A330-300 จ านวน 392 ท่ีนัง่ 

เครื่องใหม่ ล าใหญ่ มีจอทีวี การบริการทุกท่ีนัง่  
** ไม่รวมค่าหฟัูงบนเครื่องท่านละ  100 บาท โดยสามารถเกบ็ไว้ใช้ขากลบัได้ ** 

จดัท่ีนัง่แบบ 3-3-3 มีบริการอาหารว่างเสิรฟ์ทัง้ขาไปและขากลบั 
(น ้าหนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน หากต้องการซ้ือน ้าหนักเพ่ิม ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพ่ิม) 

 

 
 
09.10 น.   ถึง เมืองนาริตะ ประเทศญ่ีปุ่ น หลงัจากผ่านขัน้ตอนศุลกากรแล้ว จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู่ จงัหวดัอิบารา

กิ เพื่อสกัการะ พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ  แหง่เมอืงอุชคิุ เป็นพระพุทธรูปทีม่ขีนาดใหญ่มาก มคีวามสูงถงึ 120 
เมตร และยงัได้รบัการบนัทกึจากกนิเนสบุ๊ควา่ เป็นรูปปัน้พระพุทธรูปปางยนืทีห่ล่อจากทองสมัฤทธิม์คีวามสูง
ทีส่ดุในโลก พระพุทธรูปปางยนืนี้ สูงเป็นอนัดบั 3 ของโลกเลยทเีดยีว อกีทัง้ยงัสามารถเขา้ไปเยีย่มชมดา้นใน
ของพระพุทธรูปไดด้ว้ย ซึ่งภายในรูปปัน้จะแบ่งออกเป็น 5 ชัน้ แต่ละชัน้ของรูปปัน้จะมกีารจดัแสดงทีแ่ตกต่าง
กนัออกไปค่ะ สามารถขึน้ลฟิทเ์พื่อไปยงัจุดชมววิทีต่ัง้อยู่บรเิวณหน้าอกของพระพุทธรูป มคีวามสูงประมาณ 
85 เมตร   ภายในบรเิวณวดัยงัยงัสามารถเดนิชมสวนดอกไม ้และสวนสตัวข์นาดเลก็ทีม่ที ัง้กระรอก, กระต่าย  
เป็นตน้  ไม่รวมค่าข้ึนลิฟท ์ท่านละ  400 เยน 



 
เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 
บ่าย น าทา่นชม สวนฮิตาชิ ซีไซด ์ปารค์ เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วอนัสวยงามอยูใ่กล้ๆ  โตเกยีวซึ่งสวนแหง่นี้ตัง้อยูใ่น

จงัหวดัอบิาราก ิ สวนฮิตาชเิป็นสวนดอกไม้ขนาดใหญ่ มพีื้นที ่1.9 ล้าน ตร.ม. มชีื่อเสยีงเรื่อง ดอกไม้ทีจ่ะ
บานใหช้ม ผดัเปลี่ยนสายพนัธุ์ ตลอดทัง้ปี ตามฤดูกาล (ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ) ภายในสวนมทีุ่งดอกไม้ตาม
ฤดูกาลหลากหลายสายพนัธุท์ ีอ่อกดอกหมุนเวยีนใหช้มตลอดปี ในฤดูใบไมผ้ลจิะไดช้มทุง่ดอกนารซ์ิสซสั และ
ดอกทวิลปิ เมื่อถงึช่วงต้นฤดูรอ้นจะมทีุง่ดอกเนโมฟีลา (เบบบีลูอายส)์ และดอกกุหลาบ สว่นดอกบานชื่นจะ
บานในช่วงกลางฤดูร้อน เมื่อเขา้สูฤ่ดูใบไม้ร่วงก็จะได้ชมทุ่งดอกโคเชยีและทุง่ดอกคอสมอส นอกจากนี้ยงัมี
เสน้ทางปัน่จกัรยานทีน่ักทอ่งเทีย่วสามารถปัน่ชมภายในสวน รวมถงึโซนอื่น ๆ อกีมากมายทีน่่าสนใจ เช่น 
สวนสนุก สนาม BMX วบิาก สนามกฬีา และสถานทีท่ าบารบ์คีวิ เป็นตน้ 

  

 
 
ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม *** ให้ท่านได้อ่ิมอร่อยกบัมื้อพิเศษท่ีมีขาปูยกัษ์ให้

ท่านได้ล้ิมลองรสชาติปูพร้อมน ้าจ้ิมสไตสญ่ี์ปุ่ นอย่างจใุจ หลงัอาหารให้ท่านได้ผ่อนคลายกบัการแช่
น ้าแร่ธรรมชาติ เช่ือว่าถ้าได้แช่น ้าแร่แล้ว จะท าให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียน
โลหิตดีข้ึน 

พกัท่ี  FUJI SCHOLE LAND HOTEL หรือเทียบเท่า 
 
วนัท่ีสาม ภเูขาไฟฟจิู (ชัน้ท่ี 5) - ศาลเจ้าโคมิตาเคะ - พิพิธภณัฑแ์ผ่นดินไหว - หมู่บ้านโอชิโนะ ฮคัไค  -  ดิวต้ีฟรี    

            ช้อปป้ิงชินจกู ุ
 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  



น าท่านเดนิทางสู่ ภเูขาไฟฟูจิ ทีต่ัง้ตระหง่านอยู่เหนือเกาะญี่ปุ่ นด้วยความสูง3,776เมตร จากระดบัน ้าทะเล 
น าทา่นขึน้ชมความงามกนัแบบใกลช้ดิ ยงับรเิวณ “ชัน้ 5” ของภูเขาไฟฟูจ ิ(ขึน้อยู่กบัสภาพภูมอิากาศ) เพื่อ
ชมทศันียภาพโดยรอบของภูเขาไฟที ่สามารถมอง เหน็ทะเลสาบทัง้หา้กระจายอยู่โดยรอบ  ใหท้่านไดส้มัผสั
อากาศอนับรสิทุธิบ์นยอดเขาฟูจ ิถ่ายภาพทีร่ะลกึ กบัภูเขาไฟทีไ่ด้ชื่อว่ามสีดัสว่นสวยงามทีส่ดุในโลก ซึ่งเป็น
ภูเขาไฟทีย่งัดบัไม่สนิท และมคีวามสงูทีส่ดุในประเทศญีปุ่่ น  
 

 
 

นอกจากนี้ด้านหลงัยงัม  ีศาลเจ้าโคมิตาเคะ ของศาสนาลทัธชินิโต เป็นทีส่กัาระบูชาและอธฐิานขอพร อกีทัง้
ยงัเป็นทีส่ าหรบับวงสรวงท่านเทนกุ โดยมคีวามเชื่อว่าทีบ่รเิวณโดยรอบของฟูจซิงัชัน้ 5 นี้ ถูกเรยีกว่า “สวน
ของท่านเทนกุโดยมคีวามเชื่อวา่ทีน่ี่มทีา่นเทนกุปกครองอยูน่ัน่เอง และยงัวา่กนัวา่ ศาลเจา้แหง่นี้มีสมบตัขิอง
ทา่นเทนกุหลงเหลอือยู่มากมาย อย่างเช่น ขวานขนาดใหญ่ทีม่นี ้าหนักกว่า 375 กโิลกรมัตกอยู่ทีพ่ ื้นในสวน 
ซึ่งในสมยัก่อนมผีูค้นนิยมมาทดลองยกขวานนี้กนัมากมาย เป็นตน้ 
 



 
 

 ส าหรบัท่านที่หลงใหลในกลิ่นหอมกรุ่นของกาแฟนั ้น 
บรเิวณด้านหน้าภูเขาไฟฟูจมิคีาเฟ่กาแฟไวบ้รกิารทกุๆทา่นให้
ใชบ้รกิารไวด้ื่มด ่ารสชาตกิาแฟพร้อมชมววิภูเขาไฟฟูจไิดอ้ยา่ง
เพลดิเพลนิ หรอืจะเลอืกชอ้ปป้ิงของฝากผลติภณัฑข์องภูเขาไฟ
ฟูจซิึ่งมบีรกิารอยูท่ ีภู่เขาไฟฟูจทิีเ่ดยีวหาไม่ไดจ้ากทีไ่หนอกีแล้ว 
อาทิเช่น โคคา โคล่า ลายภู เขาไฟฟูจิ อันลิมิเต็ด , น ้ าแร่
ธรรมชาตภิูเขาไฟฟูจ ิเป็นตน้ 
 
 
น าท่านเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว ที่จ าลองเรื่องราวของภูเขาไฟฟูจิ และให้ท่านได้สัมผัสกับ
บรรยากาศของการจ าลองเรื่องราวเกี่ยวกบัแผ่นดนิไหวทีเ่กดิขึน้ในประเทศญีปุ่่ น จากนัน้อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืก
ซื้อของทีร่ะลกึตามอธัยาศยั 
 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 

น าทา่นเดนิทางสู่ หมู่บ้านโอชิโนะฮคัไค น าท่านเจาะลกึตามหาแหล่งน ้าบรสิทุธิจ์ากภูเขาไฟฟูจ ิทีเ่ป็นแหล่ง
น ้าตามธรรมชาตติัง้อยูใ่นหมู่บา้นโอชโินะ จ.ยามานช ิหรอืพูดในทางกลบักนัคอืกลุ่มน ้าผดุโอชโินะฮคัไค เพยีง
กา้วแรกทีย่า่งเทา้เขา้ไปในหมู่บา้น ก็สมัผสัได้ถงึอากาศบรสิุทธิ ์และไอเยน็จากแหล่งน ้าธรรมชาตทิีม่ใีหเ้หน็
อยูท่กุมุม โดยในบ่อน ้าใสแจ๋วมปีลาหลากหลายพนัธุแ์หวกวา่ยสบายอารมณ์  แต่ขอบอกเลยวา่น ้าแต่ละบ่อนัน้
เยน็เจีย๊บถงึใจจนแอบสงัสยัวา่น้องปลาไม่หนาวสะทา้นกนับา้งร ึเพราะอุณหภูมใินน ้าเฉลีย่อยูท่ ี ่10-12 องศาฯ



นอกจากชมแล้วก็ยงัมนี ้าผดุจากธรรมชาตใิหต้กัดื่มตามอธัยาศยั และทีส่ าคญั หมู่บ้านโอชโินะยงัเป็นแหล่งช้
อปป้ิงสนิคา้โอทอปชัน้เยีย่ม 
 

 
 

 ขึ้นชื่อว่ามาหมู่บ้านแหล่งน ้าบรสิุทธิจ์ากภูเขาไฟฟูจทิัง้ท ีจะไม่มี
เมนูทานเล่นรสเลศิได้อย่างไรกนั เมื่อท่านมาถงึหมู่บ้านโอชโินะฮคั
ไค ทีเ่ตม็เป่ียมไปดว้ยอากาศบรสิุทธิแ์ลว้ ภายในหมู่บ้านยงัมรีา้นค้า
ขายของทีร่ะลกึซึ่งเป็นสนิค้าโอทอ็ปของหมู่บา้นและบรเิวณหมู่บา้น
ยงัรายล้อมไปดว้ยร้านอาหารทานเล่นต่างๆมากมาย ส าหรบัเมนูที่
แนะน านี้มชี ื่อเรยีกว่า “ยากคิุซะโมจ”ิ เป็นแป้งเนื้อนุ่มสเีขยีว ซึ่งท า
มาจากใบโยะโมะง ิเป็นพชืสมุนไพรของญีปุ่่ น สอดดว้ยไสถ้ัว่แดงบด 
ยา่งบนเตาถ่าน หอมกรุ่น ทานรอ้นๆกบัอากาศหนาวๆ รบัรองวา่ฟินสดุๆ 

 
จากนัน้น าทา่นชอ้ปป้ิงสนิค้าเครื่องส าอางค ์อาหารเสรมิ เครื่องประดบัคุณภาพดทีี่  ร้านค้าปลอดภาษี ณ ดิว
ตีฟรี  อสิระใหท้่านได้เลอืกช้อปป้ิงย่านดงั ย่านชินจุก ุใหท้่านได้เพลดิเพลนิกับการจบัจ่ายซื้อสนิค้านานา
ชนิด ไดจ้ากทีน่ี่ ไม่วา่จะเป็น ร้านซานริโอะ ร้านขายเครื่องอิเลคทรอนิกส ์กล้องถ่ายรปูดิจิตอล นาฬิกา 
เครื่องส าอาง ต่างๆ กันท่ีร้าน MATSUMOTO แหล่งรวมเหล่าบรรดาเครื่องส าอางมากมาย อาทิ 
มารค์เต้าหู้, โฟมล้างหน้า WHIP FOAM ท่ีราคาถกูกว่าบ้านเรา 3 เท่า, ครีมกนัแดดชิเซโด้ แอนเนสซ่า
ท่ีคนไทยรู้จกัเป็นอย่างดี  และสินค้าอ่ืน ๆ  หรือให้ท่านได้สนุกกบัการเลือกซ้ือสินค้า แบรนดด์งัอาทิ 
LOUIS VULTTON, UNIQLO, ก ร ะ เ ป๋ า สุ ด ฮิ ต  BAO BAO ISSEY MIYAKE, เ ส้ื อ  COMME DES 
GARCONS, H&M หรือเลือกซ้ือรองเท้าหลากหลายแบรนด์ดัง อาทิ  NIKE, CONVERSE, NEW 
BALANCE, REEBOK ฯลฯ ได้ท่ีร้าน ABC MART **อิสระอาหารเยน็เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อป
ป้ิง** 

 



 
 
พกัท่ี MARROAD INTERNATIONAL NARITA HOTEL หรือเทียบเท่าระดบัเดียวกนั 
 
วนัท่ีส่ี นิกโก้ - ศาลเจ้าโทโชก ุ-  สะพานชินเคียว - ทะเลสาบชูเซนจิ - น ้าตกเคง่อน - อิออน 
 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าทา่นชม ศาลเจ้าโทโชก ุเป็นศาลเจ้าประจ าตระกูลโทกุงาวะทีโ่ด่งดงัในอดตีและยงัเป็นสุสานของ “โทกุงา
วะ อเิอยะสุ” โชกุนผูพ้ลกิชะตาชวีติของชาวญี่ปุ่ น พร้อมสกัการะเทพเจ้าคุ้มครองและปกป้องลูกหลานของ
ตระกูลและบรรดาผูเ้ลื่อมใส ชมเจดยี ์5 ชัน้ สถานทีร่วบรวมพระธรรมค าสอน บทสวดมนต์ และสิง่ของมีค่า 
แลว้ชมงานแกะสลกั อนัเป็นโบราณวตัถุล ้าค่าทีม่มีากกว่า 5,000 ชิน้ แลว้ตื่นตากบัซุ้ม ประตูโยเมมง อนัเป็น
สถาปัตยกรรมทีม่คีวามส าคญัในแง่ประวตัศิาสตรศ์ลิป์ของญีปุ่่ นและยงัเป็นศลิปะชิน้เอกและมชีื่อเสยีงของประ
ทศญีปุ่่ น  
 



 
 

 
 
ศาลเจ้าโทโชกุ เป็นที่ที่มีสถาปัตยกรรมวิจิตร
งดงามมาก  โดยเฉพาะอย่างยิ่งซุ้มโยเมมง ที่
ประดับประดาด้วยสงิห์และมงักรในท่วงท่าและ
ลลีาทีต่่างกนัอย่างมากมาย  ตวัเสาท าจากไม้เค
ยากริองรบัน ้าหนัก 12 ต้น โดยในอดตีจะมเีพยีง
ซามูไรชัน้สูงเท่านัน้ทีส่ามารถผ่านเขา้ออกประตู
นี้ได้แต่ต้องทิง้ดาบไวด้า้นนอกเสยีก่อนตามธรรม
เนียมดา้นความปลอดภยั 

 
หรบังานไมแ้กะสลกัทีม่คีุณค่าทางดา้นประวตัศิาสตร ์ของศาลเจา้โทโชกุ คอื งานแกะสลกัปรศินาธรรม รูปลงิ
ปิดห ูปิดตา และปิดปาก เป็นการสอนใหผู้ค้นละเวน้การดู การฟัง และการพูดในสิง่ทีไ่ม่ด ีซึง่ปริศนาธรรมนี้
ไดร้บัอทิธพิลมาจากลทัธเิต๋า ซึ่งเป็นการผสมผสานทีเ่ขา้กนัอยา่งลงตวัของลทัธเิต๋า และศาสนาชนิโต 
 

 
 
 
 
 

นอกจากนี้ทีค่านในฉนวนทางเดนิจะมรีูปสตัวอ์กีหนึ่งรูปทีโ่ด่งดงั ก็คอื รูปแมวหลบั ทีดู่เหมอืนแมวนี้ก าลัง
นอนหลบั แต่แทจ้รงิแลว้แมวตวัทีเ่หน็นี้ไม่ได้หลบั  แต่จะรูไ้ด้ก็ต่อเมื่อเดนิไปทีด่า้นหลงัของภาพแมวหลบันี้  



แล้วจะได้เหน็รูปนกกระจอกทีก่ าลงัตื่นตระหนกอยู่คู่หนึ่ง แผ่นภาพแกะสลกันี้ส ื่อถงึว่ารฐับาลทหารเอโดะที่
มองเผนิๆเหมอืนแมวหลบัอยูน่ี้  ในความจรงิเป็นแมวทีพ่รอ้มจะกระโดดตระครุบนกอยู ่ หากแว่นแควน้ใดไม่
อยู่ในร่องรอยแล้วรฐับาลเอโดะก็พร้อมจะบดขยี้ในทนัที  ทัง้น้ียงัมีประติมากรรมท่ีเต็มเป่ียมไปด้วย
อารมณ์และจินตนาการอย่างมากมาย เช่น มงักร 100 หวั, แมวนอนหลบั, มงักร หวัเราะ เป็นตนั ให้
ท่านได้เลือกมุมประทบัใจบนัทึกภาพความงามตามอธัยาศยั 

 จากนัน้น าท่านผ่านชม  สะพานชินเคียว ซึ่งเป็นของศาลเจา้ฟูทาราซัง เป็น 1 ใน 3 ของสะพานทีส่วยทีสุ่ด
ของประเทศญีปุ่่ นร่วมกบัสะพานคนิไตเคยีว ทีอ่วิาคูนิกบัสะพานซารุฮาช ิทีย่ามานาชิ, โอสกึ ิ สะพานชนิเคยีว
เป็นสะพานโค้งสแีดง ทอดขา้มแม่น ้าไดยะ ตรงเชงิปากทางขึน้สู่แหล่งมรดกโลก ชื่อว่าสะพานชนิเคยีว หรอื 
สะพานอสรพษิคู่ มคีวามยาว 28 เมตร กวา้ง 7 เมตร สูงจากระดบัน ้าประมาณ 10 เมตร สร้างจากไม้โดยมี
เสาหนิ รองรับน ้าหนัก ซึ่งเป็นสะพานทีส่วยงามอีกแห่งหนึ่งของบรรดาสะพานไม้ของญี่ปุ่ น ทาด้วยสแีดง 
สมยัก่อนสะพานนี้ใชเ้ฉพาะเจา้นายชัน้สงูหรอืเชือ้พระวงศเ์ทา่นัน้ในการขา้มแม่น ้าไดยะ 

 
 
เท่ียง รบัประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร  
บ่าย  น าทา่นเก็บภาพประทบัใจกบั ทะเลสาบชูเซ็นจิ เชงิเขานันไต เกดิจากทะเลสาบทีก่่อตวัจากการระเบดิของ

หนิละลายจากภูเขาไฟนันไตในอดตี ซึ่งเป็นทะลสาบทีอ่ยูส่งูทีสุ่ดในญีปุ่่ น เหนือระดบัน ้าทะเล 1,270 เมตร ท า
ใหอ้ากาศทีน่ี่เยน็ตลอดปี (โดยเฉพาะในฤดูใบไม้ร่วง ซึ่งอาจจะมลีมพดั ท าใหรู้้สกึหนาวมากขึน้ ควรเตรยีม
เสือ้หนาวและเสือ้กนัลมมาใหพ้ร้อม) เพลดิเพลนิกบัการนัง่ชมววิบนรถบสัทีข่ ึน้เขาสงูชนัและโค้งหกัศอกอนั
เป็นความมหศัจรรยใ์นการสรา้งทางโดยแต่ละโคง้จะมชีื่อโคง้เป็นของตวัเอง 
 



 
 

จากนัน้น าท่านชม น ้าตกเคง่อน ทีเ่ป็นน ้าตกสงูราว 100 เมตร ทีส่ายน ้าตกลงมาจากหน้าผาสงูกระทบลงใน
แอ่งน ้าเบื้องล่าง โดยเฉพาะสายน ้าท่ามกลางใบไม้สแีดงยิง่แปลกตาและน่าดูยิง่ข ึ้นไปอีกโดยบรเิวณรอบ
ทะเลสาบมเีสน้ทางเดนิศกึษาธรรมชาตเิพื่อชมความงามของฤดูกาลทีก่ าลงัผลดัใบ (ไม่รวมค่าขึน้ลฟิทท์า่นละ 
550 เยน) 

 



 
 น าทา่นอสิระชอ้ปป้ิง ณ หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ของนารติะ ห้างฯ อิออน จสัโก้  ซื้อของฝากก่อนกลบั 

อาท ิขนมโมจ ิเบนโตะ ผลไม ้และ หากทา่นใดหลงไหลในรสชาดของคทิแคทชาเขยีวสามารถหาซื้อไดท้ีน่ี่ได้
เลย  **เพ่ือไม่เป็นการเสียเวลาช้อปป้ิงอิสระอาหารค า่ตามอธัยาศยั** 

พกัท่ี โรงแรม  MARROAD INTERNATIONAL NARITA HOTEL หรอืระดบัเดียวกนั 
 
วนัท่ีห้า  นาริตะ - สนามบินดอนเมอืง - กรงุเทพฯ 
 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม    

ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นสู ่สนามบินนาริตะ เพื่อเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ 
11.00 น. เหนิฟ้าสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ THAI LION AIR เทีย่วบนิที ่SL301 (บริการอาหารว่างบนเครื่อง) 
16.15 น. ถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ 
 

** หากทา่นทีต่้องออกตัว๋ภายใน (เครื่องบนิ ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หน้าทีท่กุครัง้ก่อนท าการ 
ออกตัว๋เนื่องจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้า ** 

** ขอขอบพระคณุท่ีเลือกใช้บริการ ** 
 

อตัราค่าบริการ 
 

ก าหนดการเดินทาง 
 

ผู้ใหญ่ห้องละ 
2-3 ท่าน 

พกัเด่ียวเพ่ิม ราคาทวัรไ์ม่รวม
ตัว๋เครื่องบิน 

30 ก.ย. – 04 ต.ค. 2562 24,999 8,000 15,999 
01 – 05 ตุลาคม 2562 25,999 8,000 17,999 
02 - 06 ตุลาคม 2562 25,999 8,000 17,999 
03 – 07 ตุลาคม 2562 25,999 8,000 17,999 
04 – 08 ตุลาคม 2562 25,999 8,000 17,999 
05 – 09 ตุลาคม 2562 25,999 8,000 17,999 
06 – 10 ตุลาคม 2562 25,999 8,000 17,999 
07 – 11 ตุลาคม 2562 25,999 8,000 17,999 
08 – 12 ตุลาคม 2562 25,999 8,000 17,999 
09 – 13 ตุลาคม 2562 25,999 8,000 17,999 
10 – 14 ตุลาคม 2562 25,999 8,000 17,999 
11 – 15 ตุลาคม 2562 25,999 8,000 17,999 
14 – 18 ตุลาคม 2562 25,999 8,000 17,999 
15 – 19 ตุลาคม 2562 25,999 8,000 17,999 
16 – 20 ตุลาคม 2562 25,999 8,000 17,999 



17 – 21 ตุลาคม 2562 25,999 8,000 17,999 
18 – 22 ตุลาคม 2562 25,999 8,000 17,999 
19 – 23 ตุลาคม 2562 26,999 8,000 18,999 
20 – 24 ตุลาคม 2562 25,999 8,000 17,999 
21 – 25 ตุลาคม 2562 25,999 8,000 17,999 
22 – 26 ตุลาคม 2562 25,999 8,000 17,999 
23 – 27 ตุลาคม 2562 26,999 8,000 18,999 
24 – 28 ตุลาคม 2562 25,999 8,000 17,999 
25 – 29 ตุลาคม 2562 25,999 8,000 17,999 

** บริการน ้าด่ืมวนัละ 1 ขวดในวนัท่ีมีรายการท่องเท่ียว** 
** ราคาเดก็อายไุม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท ** 

***ค่าบริการข้างต้น ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ และไกดน์ าเท่ียวท่านละ 1,500 บาท /ทริป/ต่อท่าน*** 
 

การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 30 ท่านข้ึนไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา 
 
ในกรณียกเลิกการเดินทาง ต้องยกเลิก 30 วนัก่อนการเดินทางเท่านัน้ ไม่เช่นนัน้ทางบริษทัจะไม่คืนมดัจ าไม่ว่าด้วย
กรณีใดๆทัง้ส้ิน เพราะว่าทางบริษทัได้ท าการจ่ายค่าตัว๋ไปให้กบัการสายการบินเรียบร้อยแล้ว โปรดอ่านข้อความให้
ถ่ีถ้วนก่อนการจองทวัรท์ุกครัง้ เพื่อประโยชน์แก่ตวัท่านเอง  
 
กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลงั ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนมดัจ าทัง้หมด 
เน่ืองจากทางบริษทัฯ ได้ช าระค่าตัว๋เครื่องบินเตม็ใบให้กบัสายการบินเป็นท่ีเรียบร้อย ยกเว้นค่าภาษีน ้ามนัท่ียงัมิได้
ช าระ ค่าทวัรส่์วนท่ีเหลือ กรณุาช าระ 21 วนัก่อนการเดินทาง 
 
หมายเหตุ 1.  ตัว๋เมื่อออกแล้ว ไม่สามารถรีฟันดไ์ด้ อนัเน่ืองจากเงื่อนไขของสายการบิน 
 2.  ค่าทวัรไ์ม่มีราคาเดก็ เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชัน่ 
 
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทย ผู้ท่ีประสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไม่เกิน 15 วนั 
ไม่ว่าจะด้วยวตัถปุระสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียว เย่ียมญาติ หรือธรุกิจ จะต้องย่ืนเอกสารในขัน้ตอนการตรวจเข้าเมือง 
เพ่ือยืนยนัการมีคณุสมบติัการเข้าประเทศญ่ีปุ่ น* ดงัต่อไปน้ี 
 
1. ตัว๋เครื่องบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่ น ทางทวัรจ์ดัเตรียมให้ 
2. ส่ิงท่ียืนยนัว่าท่านสามารถรบัผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีอาจเกิดข้ึนในระหว่างท่ีพ านักในประเทศญ่ีปุ่ นได้ (เช่น เงินสด 
บตัรเครดิต) 
3. ช่ือ ท่ีอยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างท่ีพ านักในประเทศญ่ีปุ่ น (เช่น คนรู้จกั โรงแรม และอ่ืนๆ) ทางทวัร์
จดัเตรียมให้ 
4. ก าหนดการเดินทางระหว่างท่ีพ านักในประเทศญ่ีปุ่ น ทางทวัรจ์ดัเตรียมให้ 



 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 
 ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ     ค่าภาษสีนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี
 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไม่เกนิ 20 กก.   ค่ารถรบั-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 
 ค่าทีพ่กัตามทีร่ะบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ทา่น   ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการ  
 ค่าอาหารตามมือ้ทีร่ะบุในรายการ     ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  
 ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 
 ค่าธรรมเนียมวซ่ีาเขา้ประเทศญีปุ่่ น (เพราะรฐับาลประกาศยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญี่ปุ่นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านัก
ระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่เกนิ 15 วนั) **ถา้กรณทีีท่างรฐับาลประกาศใหก้ลบัมาใชว้ซ่ีา ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายในการ
ท าวซ่ีาเพิม่ ทา่นละ 1,700 บาท** 
 ค่าใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่าอนิเตอรเ์น็ต 
ค่าซักรดี มนิิบารใ์นหอ้ง รวมถงึค่าอาหารและเครื่องดื่มทีส่ ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหน้าทวัรก่์อน
การใช้บริการ) 
 ค่าทิปคนขบัรถ และไกดน์ าเท่ียวท่านละ 1,500 บาท/ทริป/ต่อท่าน 
 ค่าภาษมีูลค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% 
 
 
เงื่อนไขการช าระค่าบริการ 
1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี่ตอ้งช าระเงนิมดัจ าเป็นเงนิจ านวน 10,000 บาทต่อทา่นเพื่อส ารองทีน่ัง่  

2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องช าระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทัง้หมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21  วัน กรณี
นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี่ไม่ช าระเงนิ หรอืช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการ
จ่ายเงนิไม่วา่กรณใีดๆ ใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทวัรน์ัน้ๆ 

3. การตดิต่อใดๆ กบัทางบรษิัทเช่น แฟกซ์ อเีมลล์ หรอืจดหมายฯ ต้องท าในวนัเวลาท าการของทางบรษิัท ดงันี้ วนั
จนัทร์ ถงึศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุด
นักขตัฤกษ์ทีร่ฐับาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบรษิทั 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณทีีน่ักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี่ตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลื่อนการเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี่(ผูม้ชี ื่อ

ในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อเีมลล์ หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษิัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้ง
ยกเลกิการจองกบัทางบรษิทัเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบรษิทัไม่รบัยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณใีดๆ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี่ต้องการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี่ (ผูม้ชี ื่อในเอกสารการจอง) 
จะต้องแฟกซ์ อเีมลล์ หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงนิคนืทีบ่รษิัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อท าเรื่องขอรบัเงนิ
ค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจพร้อมหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงนิค่าบรกิาร
ต่างๆ และหน้าสมุดบญัชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงื่อนไขการคนืเงนิค่าบรกิารดงันี้ 
2.1 ยกเลกิก่อนวนัเดนิทางไม่น้อยกวา่ 30 วนั คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของค่าบรกิารทีช่ าระแล้ว ***ในกรณีท่ี

วนัเดินทางตรงกบัวนัหยดุนักขตัฤกษ์ ต้องยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วนั 
2.2 ยกเลกิก่อนวนัเดนิทางไม่น้อยกวา่ 15 วนั คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 50 ของค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ 



2.3 ยกเลกิก่อนวนัเดนิทางน้อยกวา่ 15 วนั ไม่คนืเงนิค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 
ทัง้นี้  ทางบรษิัทจะหกัค่าใช้จ่ายทีไ่ด้จ่ายจริงจากค่าบริการทีช่ าระแล้วเนื่องในการเตรยีมการจัดการน าเที่ยวให้แก่
นักทอ่งเทีย่ว เช่น การส ารองทีน่ัง่ตัว๋เครื่องบนิ การจองทีพ่กัฯลฯ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการนัตมีดัจ าหรอืซื้อขาดแบบมเีงื่อนไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กบั
สายการบนิ หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ  จะไม่มกีารคนืเงนิมดัจ าหรอืค่าบรกิารทัง้หมด   

4. การตดิต่อใดๆ กบัทางบรษิัทเช่น แฟกซ์ อเีมลล์ หรอืจดหมายฯ ต้องท าในวนัเวลาท าการของทางบรษิัท ดงันี้ ว ัน
จนัทร์ ถงึศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุด
นักขตัฤกษ์ทีร่ฐับาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบรษิทั 

5. ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณมีนีักทอ่งเทีย่วเดนิทางไม่ถงึ 15 คน  
 
เงื่อนไขและข้อก าหนดอ่ืนๆ 

1. ทวัรน์ี้ส าหรบัผูม้วีตัถุประสงคเ์พื่อการทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทวัรน์ี้เป็นทวัร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดนิทางหรอืใช้บรกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมด 
หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบรษิทัจะไม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้ก่ทา่น 

3. ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นีักท่องเทีย่วร่วมเดนิทางน้อยกว่า 15 ทา่น โดยจะแจ้ง
ใหก้บันักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนการเดนิทางส าหรบัประเทศทีไ่ม่มวีซ่ีา  และอย่าง
น้อย 10 วนัก่อนการเดนิทางส าหรบัประเทศทีม่วีซ่ีา  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิ่ม
จากการทีม่นีักท่องเทีย่วร่วมเดนิทางน้อยกวา่ทีท่างบรษิัทก าหนดเพื่อใหค้ณะเดนิทางได้  ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิาร
ต่อไป 

4. ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค าน าหน้าชื่อ เลขที่
หนังสอืเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋เครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรอืเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสอื
เดนิทางใหก้บัทางบรษิทัพรอ้มการช าระเงนิมดัจ า 

5. ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคล้องกบัสถานการณ์ 
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทัง้นี้  บริษัทจะค านึงถึงความปลอดภัยของ
นักทอ่งเทีย่วสว่นใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใช้จ่ายใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิด้เกดิ
จากความผดิของทางบรษิทั เช่น ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิตั ิ อุบตัเิหตุ ความเจบ็ป่วย ความ
สญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสดุวสิยัอื่น เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบรกิารนี้ค านวณจากอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ ณ วนัทีท่างบรษิทัเสนอราคา ดงันัน้ ทางบรษิัทขอ
สงวนสทิธิใ์นการปรบัราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าตัว๋
เครื่องบนิ ค่าภาษเีชือ้เพลงิ ค่าประกนัภยัสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรอืตวัแทนของทางบรษิัท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษิัท  เวน้แต่มเีอกสารลง
นามโดยผูม้อี านาจของบรษิทัก ากบัเทา่นัน้  

 
ข้อแนะน าก่อนการเดินทาง 



1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตวัขึน้เครื่องบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ และรวมกนั
ทกุชิน้ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึ่งมซีปิล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หน้าทีต่รวจไดอ้ยา่ง
สะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย ์อนุญาตใหถ้อืได้ทา่นละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของดงักล่าวมขีนาดบรรจุภณัฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะต้องใส่
กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าทีโ่หลดใตท้อ้งเครื่องบนิเทา่นัน้  
2. สิง่ของที่มีลกัษณะคล้ายกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หน้าทีโ่หลดใตท้อ้งเครื่องบนิเทา่นัน้  
3. ประเทศญีปุ่่ น มกีฎหมายหา้มน าผลติภณัฑท์ีท่ ามาจากพชื และเนื้อสตัวท์กุชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผกั ผลไมส้ด  ไข ่เนื้อสตัว ์
ไสก้รอกฯ เพื่อเป็นการป้องกนัโรคตดิต่อทีจ่ะมาจากสิง่เหล่านี้ หากเจา้หน้าทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีค่าปรบัในอตัราทีส่งูมาก  

 
 

 


