
 

 



วันแรก  กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง 

 

22.00 น. พรอมกันที่สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ เคานเตอรสายการบิน THAI 

LION AIR หมายเลข 8 เจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน 

 

 
 

วันที่สอง นาริตะ – วดัอาซากุสะ - ถนนนาคามิเซ - ถายรูปโตเกียวสกายทรี – สวนโชวะคะแนน - หมูบานโอชิโนะ ฮัคไค 

อาบน้ําแรธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ 

 

01.00 น. เหิรฟาสูเมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุน โดยสายการบิน THAI LION AIR เที่ยวบินที่ SL300 (บริการอาหารวางบน

เครื่อง) 

สายการบิน THAI LION AIR ใชเครื่อง AIRBUS A330-300 จํานวน 392 ที่นั่ง 

เครื่องใหม ลําใหญ มีจอทีวี การบริการทุกที่นั่ง  

** ไมรวมคาหูฟงบนเครื่องทานละ  100 บาท โดยสามารถเก็บไวใชขากลับได ** 

จัดที่นั่งแบบ 3-3-3 มีบริการอาหารวางเสิรฟทั้งขาไปและขากลับ 

(น้ําหนักกระเปา 20 กก./ทาน หากตองการซื้อน้ําหนักเพิ่ม ตองเสียคาใชจายเพิ่ม) 

**หมายเหตุ : ประเภทของเคร่ืองบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศของทางสายการบิน  โดยไมไดแจงใหทานทราบ

ลวงหนา** 

 

 



 

09.10 น.   เดินทางถึง เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุน หลังจากผานขั้นตอนศุลกากรแลว นําทาน เก็บภาพประทับใจกับคูกับ

แลนดมารกแหงใหมของกรุงโตเกียว ณ ริมแมน้ําสุมิดะ หอคอยโตเกียวสกายทรี” (Tokyo Sky tree) หอสง

สัญญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก  เปดใหบริการเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 โดยหอนี้มีความสูง 634 เมตร 

สรางดวยเทคนิคทางสถาปตยกรรมและวิศวกรรมอันทันสมัย ในชวงที่เกิดแผนดินไหวครั้งใหญหอคอยแหงนี้ได

พิสูจนใหเห็นถึงโครงสรางทางสถาปตยกรรมที่แข็งแรงทนทาน เพราะไมเกิดความเสียหายแมแตนอย  

 
 

นําทานเดินทางสูโตเกียว นําทานชม วัดอาซากุสะ วัดที่เกาแกที่สุดในกรุงโตเกียว เขานมัสการขอพรจาก

พระพุทธรูปเจาแมกวนอิมทองคํา  นอกจากนั้นทานยังจะไดพบเก็บภาพประทับใจกับโคมไฟขนาดยักษที่มีความสูง

ถึง 4.5 เมตรซึ่งแขวนอยูบริเวณประตูทางเขาวัด และยังสามารถเลือกซื้อเครื่องรางของขลังไดภายในวัด ฯลฯ  

 

 



หรือเพลิดเพลินกับ ถนนนาคามิเซ ถนนชอปปงที่มี ชื่อเสียงของวัด มีรานขายของที่ระลึกมากมายไมวาจะเปน

เครื่องรางของขลัง ของเลนโบราณ และตบทายดวยรานขายขนมที่คนญี่ปุน มายังวัดแหงนี้ตองมาตอคิวกันเพื่อลิ้ม

ลองกับรสชาดสุดแสนอรอย  

 
 

นอกจากวัดอาสากุซะจะเปนวัดที่เกาแกของญี่ปุนแลว ถนนชอปปงนาคามิเซก็ยังเปนถนนชอปปงที่มีชื่อเสียง

ของวัดอีกดวยแลวจะไมใหมีขนมขึ้นชื่อของวัดไดอยางไร ขนาดองคจักรพรรดิ์ยังรับสั่งคนสนิทใหมาซื้อที่นี่!!! เมนูนั้น

ก็คือ “เมลอนปง” เปนขนมปงแบบดั้งเดิมของญี่ปุน บางคนอาจจะเขาใจผิดวาเปนขนมปงสอดไสเมลอน แตจริงๆ

แลวคือขนมปงอบแลวยดานบนมีลายแตกๆ ซึ่งเหมือนผิวเมลอนของญี่ปุน เปนที่มาของชื่อ “เมลอนปง” นั่นเอง ซึ่ง

ปกติก็จะหาทานไดทั่วไปแมกระทั่งในรานสะดวกซื้อตางๆ แตที่ขึ้นชื่อก็ตองยกใหราน Asakusa Kagetsu-do ที่ขาย

เมลอนปงรสดั้งเดิมและซอฟครีมหลากรส ที่รานนี้จะทําใหมๆอบเสร็จจากเตารอนๆ ขนมเมลอนปงจะกรอบนอกนุม

ใน หวานกําลังดีซึ่งเปนเมนูแนะนําที่มาถึงวัดอาซากุสะแลวตองลอง หามพลาดกันเลยทีเดียว 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนั้นนําทานเดินทางสู สวนโชวะคิเนน ถูกสรางขึ้นเพื่อเปนการเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ป ของจักรพรรดิโชวะ มี

ขนาดใหญถึง 16,300 เอเคอร ภายในแบงโซนออกเปน 2-3 สวน โดยเชื่อมตอกันดวยเสนทางสําหรับเดินเทาและ

จักรยาน โดยทุกทานจะไดชมตนกิงโกะและตนเมเปลลอมรอบสวนญี่ปุน ที่มีสีเหลืองอรามและแดงอวดโฉมทั่วทั้ง

พื้นที ่(ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ)  

 



 
 

หมายเหตุ : กรณีใบแปะกวยไมเปลี่ยนสีหรือลวงหลนหมดแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธเปลี่ยนโปรแกรมทัวร โดย

นําทานเดินทางสู ศาลเจาเมจิ เปนศาลเจาหลวงในศาสนาชินโต ที่สรางขึ้นเพื่ออุทิศและเปนที่สถิตวิญญาณขององค

สมเด็จพระจักรพรรดิเมจิ ซึ่งเปนจักรพรรดิที่มีความสําคัญกับประเทศญี่ปุนยุคปจจุบันเปนอยางยิ่ง และไดรับความ

เคารพจากชาวญี่ปุนยุคปจจุบันมากที่สุด 

จากนั้นนําทาน เดินทางสู หมูบานโอชิโนะฮัคไค ใหทานเจาะลึกตามหาแหลงนํ้าบริสุทธิ์จากภูเขาไฟฟูจิ ที่เปนแหลง

นํ้าตามธรรมชาติตั้งอยูในหมูบานโอชิโนะ จ.ยามานชิ หรือพูดในทางกลับกันคือกลุมนํ้าผุดโอชิโนะฮัคไค เพียงกาว

แรกที่ยางเทาเขาไปในหมูบานก็สัมผัสไดถึงอากาศบริสุทธิ์ และไอเย็นจากแหลงนํ้าธรรมชาติที่มีใหเห็นอยูทุกมุม โดย

ในบอนํ้าใสแจวมีปลาหลากหลายพันธุแหวกวายอยางสบายอารมณ  แตขอบอกเลยวานํ้าแตละบอนั้นเย็นจับใจจน

แอบสังสัยวานองปลาไมหนาวสะทานกันบางหรือ เพราะอุณหภูมิในนํ้าเฉลี่ยอยูที่ 10-12 องศาเซลเซียสนอกจากชม

แลวก็ยังมีนํ้าผุดจากธรรมชาติใหตักดื่มตามอัธยาศัย และที่สําคัญ หมูบานโอชิโนะยังเปนแหลงชอปปงสินคาโอทอป

ชั้นเยี่ยมอีกดวย 

 



 
 

 ขึ้นชื่อวามาหมูบานแหลงน้ําบริสุทธิ์จากภูเขาไฟฟูจิทั้งที จะไมมีเมนูทานเลนรสเลิศไดอยางไรกัน เมื่อทานมาถึง

หมูบานโอชิโนะฮัคไค ที่เต็มเปยมไปดวยอากาศบริสุทธิ์แลว ภายในหมูบานยังมีรานคาขายของที่ระลึกซึ่งเปนสินคา

โอท็อปของหมูบานและบริเวณหมูบานยังรายลอมไปดวยรานอาหารทานเลนตางๆมากมาย สําหรับเมนูที่แนะนํานี้มี

ชื่อเรียกวา “ยากิคุซะโมจิ” เปนแปงเนื้อนุมสีเขียว ซึ่งทํามาจากใบโยะโมะงิ เปนพืชสมุนไพรของญี่ปุน สอดดวยไส

ถั่วแดงบด ยางบนเตาถาน หอมกรุน ทานรอนๆกับอากาศหนาวๆ รับรองวาฟนสุด 

 ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม *** ใหทานไดอิ่มอรอยกับมื้อพิเศษที่มีขาปูยักษใหทานไดลิ้ม

ลองรสชาติปูพรอมน้ําจิ้มสไตสญี่ปุนอยางจุใจ หลังอาหารใหทานไดผอนคลายกับการแชน้ําแรธรรมชาติ เชื่อวา

ถาไดแชน้ําแรแลว จะทําใหผิวพรรณสวยงามและชวยใหระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น 

พักท่ี  โรงแรม FUJI SCHOLE LAND HOTEL หรือเทียบเทา 

 

วันที่สาม ภูเขาไฟฟูจ ิ(ชั้นที่ 5) - ศาลเจาโคมิตาเคะ - พิพิธภัณฑแผนดินไหว - อุโมงคเมเปล โมมิจิ ไคโร  -  ดิวตี้ฟรี    

            ชอปปงชินจูก ุ

 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

นําทานเดินทางสู ภูเขาไฟฟูจิ ที่ตั้งตระหงานอยูเหนือเกาะญี่ปุนดวยความสูง3,776เมตร จากระดับน้ําทะเล นําทาน

ขึ้นชมความงามกันแบบใกลชิด ยังบริเวณ “ชั้น 5” ของภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยูกับสภาพภูมิอากาศ) เพื่อชมทัศนียภาพ

โดยรอบของภูเขาไฟที่ สามารถมอง เห็นทะเลสาบทั้งหากระจายอยูโดยรอบ ใหทานไดสัมผัสอากาศอันบริสุทธิ์บน

ยอดเขาฟูจิ ถายภาพที่ระลึก กับภูเขาไฟที่ไดชื่อวามีสัดสวนสวยงามที่สุดในโลก ซึ่งเปนภูเขาไฟที่ยังดับไมสนิท และมี

ความสูงที่สุดในประเทศญี่ปุน  



 
 

นอกจากนี้ดานหลังยังมี ศาลเจาโคมิตาเคะ ของศาสนาลัทธิชินโต เปนที่สักา

ระบูชาและอธิฐานขอพร อีกทั้งยังเปนที่สําหรับบวงสรวงทานเทนกุ โดยมี

ความเชื่อวาที่บริเวณโดยรอบของฟูจิซังชั้น 5 นี้ ถูกเรียกวา “สวนของทาน

เทนกุโดยมีความเชื่อวาที่นี่มีทานเทนกุปกครองอยูนั่นเอง และยังวากันวา 

ศาลเจาแหงนี้มีสมบัติของทานเทนกุหลงเหลืออยูมากมาย อยางเชน ขวาน

ขนาดใหญที่มีน้ําหนักกวา 375 กิโลกรัมตกอยูที่พื้นในสวน ซึ่งในสมัยกอนมีผูคนนิยมมาทดลองยกขวานนี้กัน

มากมาย เปนตน 

 สําหรับทานที่หลงใหลในกลิ่นหอมกรุนของกาแฟนั้น บริเวณดานหนาภูเขาไฟฟูจิมีคาเฟกาแฟไวบริการทุกๆ

ทานใหใชบริการไวดื่มด่ํารสชาติกาแฟพรอมชมวิวภูเขาไฟฟูจิไดอยางเพลิดเพลิน หรือจะเลือกชอปปงของฝาก

ผลิตภัณฑของภูเขาไฟฟูจิซึ่งมีบริการอยูที่ภูเขาไฟฟูจิที่เดียวหาไมไดจากที่ไหนอีกแลว อาทิเชน โคคา โคลา ลาย

ภูเขาไฟฟูจิ อันลิมิเต็ด , น้ําแรธรรมชาติภูเขาไฟฟูจิ เปนตน 

 

นําทานเยี่ยมชม พิพิธภัณฑแผนดินไหว ที่จําลองเรื่องราวของภูเขาไฟฟูจิ และใหทานไดสัมผัสกับบรรยากาศของ

การจําลองเรื่องราวเกี่ยวกับแผนดินไหวที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุน จากนั้นอิสระใหทานไดเลือกซื้อของที่ระลึกตาม

อัธยาศัย 

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 



บาย นําทานเดินทางชม อุโมงคใบเมเปล โมมิจิ ไคโร เปนจุดชมใบไมเปลี่ยนที่สวยงามบริเวณทะเลสาบคาวากูชิโกะ ซึ่งมี

ตนเมเปลอยูทั้ง 2 ฝงของคลองน้ําที่เปลี่ยนสีทั้งสีสมและสีแดง ใบที่แหงแลวก็จะรวงหลนลงที่คลองน้ํา ทําใหทั้ง

ดานบนและดานลางเต็มไปดวยใบเมเปล จึงดูเหมือนกับเปนอุโมงคใบเมเปลที่สวยงามมาก** ซึ่งโดยปกติอุโมงคใบเม

เปลจะเริ่มบานในชวงปลายเดือนตุลาคม-ปลายพฤศจิกายนของทุกป (ข้ึนอยูกับสภาพอากาศ)** 

 
 

หมายเหตุ: หากอุโมงคเมเปล ใบไมเปลี่ยนสีไมมีแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ปรับโปรแกรมเที่ยว โดยนําทาน ช

อปปงสินคาแบรนดเนมชื่อดังที่ ชิซุย เอาทเล็ต แหลงรวมสินคานําเขาและสินคาแบรนดญี่ปุนที่ดังไปทั่วโลก พบกับ

คอลเลคชั่นเสื้อผาใหมลาสุด อาทิ MK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY ฯลฯ เลือกซื้อ

กระเปาแบรนดเนมยี่หอดังไดที่ราน BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, TUMOI, GAP, ARMANI ฯลฯ เลือกดู

เครื่องประดับ และนาฬิกาหรูอยาง TAG HEURE, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯรองเทาแฟชั่น 

HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ 

จากนั้นนําทานชอปปงสินคาเครื่องสําอางค อาหารเสริม เครื่องประดับคุณภาพดีที่รานคาปลอดภาษี ณ ดิวตีฟร ี 

อิสระใหทานไดเลือกชอปปงยานดัง ยานชินจุกุ ใหทานไดเพลิดเพลินกับการจับจายซื้อสินคานานาชนิด ไดจากที่นี่ 

ไมวาจะเปน รานซานริโอะ รานขายเครื่องอิเลคทรอนิกส กลองถายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องสําอาง ตางๆ กันที่

ราน MATSUMOTO แหลงรวมเหลาบรรดาเครื่องสําอางมากมาย อาทิ มารคเตาหู, โฟมลางหนา WHIP 

FOAM ที่ราคาถูกกวาบานเรา 3 เทา, ครีมกันแดดชิเซโด แอนเนสซาที่คนไทยรูจักเปนอยางดี  และสินคาอื่น ๆ  

หรือใหทานไดสนุกกับการเลือกซื้อสินคา แบรนดดังอาทิ LOUIS VULTTON, UNIQLO, กระเปาสุดฮิต BAO 

BAO ISSEY MIYAKE, เสื้อ COMME DES GARCONS, H&M หรือเลือกซื้อรองเทาหลากหลายแบรนดดัง อาทิ 

NIKE, CONVERSE, NEW BALANCE, REEBOK ฯลฯ ไดท่ีราน ABC MART  



 
 

ค่ํา  อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย 

พักท่ี โรงแรม  HEDISTAR HOTEL หรือระดับเดียวกัน 

 

วันที่สี่  นิกโก - ศาลเจาโทโชกุ -  สะพานชินเคียว - ทะเลสาบชูเซนจิ - น้ําตกเคงอน - อิออน 

 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

นําทานชม ศาลเจาโทโชกุ เปนศาลเจาประจําตระกูลโทกุงาวะที่โดงดังในอดีตและยังเปนสุสานของ “โทกุงาวะ อิเอ

ยะสุ” โชกุนผูพลิกชะตาชีวิตของชาวญี่ปุน พรอมสักการะเทพเจาคุมครองและปกปองลูกหลานของตระกูลและ

บรรดาผูเลื่อมใส ชมเจดีย 5 ชั้น สถานที่รวบรวมพระธรรมคําสอน บทสวดมนต และสิ่งของมีคา แลวชมงาน

แกะสลัก อันเปนโบราณวัตถุล้ําคาที่มีมากกวา 5,000 ชิ้น แลวตื่นตากับซุม ประตูโยเมมง อันเปนสถาปตยกรรมที่มี

ความสําคัญในแงประวัติศาสตรศิลปของญี่ปุนและยังเปนศิลปะชิ้นเอกและมีชื่อเสียงของประทศญี่ปุน  

 



 
 

ศาลเจ า โทโชกุ  เปนที่ ที่ มี สถาปตยกรรมวิจิตรงดงามมาก  

โดยเฉพาะอยางยิ่งซุมโยเมมง ที่ประดับประดาดวยสิงหและมังกร

ในทวงทาและลีลาที่ตางกันอยางมากมาย  ตัวเสาทําจากไมเคยากิ

รองรับน้ําหนัก 12 ตน โดยในอดีตจะมีเพียงซามูไรชั้นสูงเทานั้นที่

สามารถผานเขาออกประตูนี้ไดแตตองทิ้งดาบไวดานนอกเสียกอน

ตามธรรมเนียมดานความปลอดภัยสําหรับงานไมแกะสลักที่มี

คุณคาทางดานประวัติศาสตร ของศาลเจาโทโชกุ คือ งานแกะสลัก

ปริศนาธรรม รูปลิงปดหู ปดตา และปดปาก เปนการสอนใหผูคน

ละเวนการดู การฟง และการพูดในสิ่งที่ไมดี ซึ่งปริศนาาธรรมนี้ไดรับอิทธิพลมาจากลัทธิเตา ซึ่งเปนการผสมผสานที่

เขากันอยางลงตัวของลัทธิเตา และศาสนาชินโต 

นอกจากนี้ที่คานในฉนวนทางเดินจะมีรูปสัตวอีกหนึ่งรูปที่โดงดัง ก็คือ รูปแมวหลับ ที่ดูเหมือนแมวนี้กําลังนอนหลับ 

แตแทจริงแลวแมวตัวที่เห็นนี้ไมไดหลับ  แตจะรูไดก็ตอเมื่อเดินไปที่ดานหลังของภาพแมวหลับนี้  แลวจะไดเห็นรูป

นกกระจอกที่กําลังตืน่ตระหนกอยูคูหนึ่ง แผนภาพแกะสลักนี้สื่อถึงวารัฐบาลทหารเอโดะที่มองเผินๆเหมือนแมวหลับ

อยูนี้  ในความจริงเปนแมวที่พรอมจะกระโดดตระครุบนกอยู  หากแวนแควนใดไมอยูในรองรอยแลวรัฐบาลเอโดะก็

พรอมจะบดขยี้ในทันที  ทั้งนี้ยังมีประติมากรรมที่เต็มเปยมไปดวยอารมณและจินตนาการอยางมากมาย เชน 

มังกร 100 หัว, แมวนอนหลับ, มังกร หัวเราะ เปนตัน ใหทานไดเลือกมุมประทับใจบันทึกภาพความงามตาม

อัธยาศัย 

 



 
  

จากนั้นนําทานผานชม  สะพานชินเคียว ซึ่งเปนของศาลเจาฟูทาราซัง เปน 1 ใน 3 ของสะพานที่สวยที่สุดของ

ประเทศญี่ปุนรวมกับสะพานคินไตเคียว ที่อิวาคูนิกับสะพานซารุฮาชิ ที่ยามานาชิ, โอสึกิ  สะพานชินเคียวเปน

สะพานโคงสีแดง ทอดขามแมน้ําไดยะ ตรงเชิงปากทางขึ้นสูแหลงมรดกโลก ชื่อวาสะพานชินเคียว หรือ สะพาน

อสรพิษคู มีความยาว 28 เมตร กวาง 7 เมตร สูงจากระดับน้ําประมาณ 10 เมตร สรางจากไมโดยมีเสาหิน รองรับ

น้ําหนัก ซึ่งเปนสะพานที่สวยงามอีกแหงหนึ่งของบรรดาสะพานไมของญี่ปุน ทาดวยสีแดง สมัยกอนสะพานนี้ใช

เฉพาะเจานายชั้นสูงหรือเชื้อพระวงศเทานั้นในการขามแมน้ําไดยะ 

 

 
 

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร  

บาย  นําทานเก็บภาพประทับใจกับ ทะเลสาบชูเซ็นจิ เชิงเขานันไต เกิดจากทะเลสาบที่กอตัวจากการระเบิดของหิน

ละลายจากภูเขาไฟนันไตในอดีต ซึ่งเปนทะลสาบที่อยูสูงที่สุดในญี่ปุน เหนือระดับน้ําทะเล 1,270 เมตร ทําใหอากาศ

ที่นี่เย็นตลอดป (โดยเฉพาะในฤดูใบไมรวง ซึ่งอาจจะมีลมพัด ทําใหรูสึกหนาวมากขึ้น ควรเตรียมเสื้อหนาวและเสื้อ

กันลมมาใหพรอม) เพลิดเพลินกับการนั่งชมวิวบนรถบัสที่ขึ้นเขาสูงชันและโคงหักศอกอันเปนความมหัศจรรยในการ

สรางทางโดยแตละโคงจะมีชื่อโคงเปนของตัวเอง 

 



 
 

จากนั้นนําทานชม น้ําตกเคงอน ที่เปนน้ําตกสูงราว 100 เมตร ที่สายน้ําตกลงมาจากหนาผาสูงกระทบลงในแองน้ํา

เบื้องลาง โดยเฉพาะสายน้ําทามกลางใบไมสีแดงยิ่งแปลกตาและนาดูยิ่งขึ้นไปอีกโดยบริเวณรอบทะเลสาบมีเสนทาง

เดินศึกษาธรรมชาติเพื่อชมความงามของฤดูกาลที่กําลังผลัดใบ (ไมรวมคาข้ึนลิฟททานละ 550 เยน) 

 

 
 นําทานอิสระชอปปง ณ หางสรรพสินคาขนาดใหญของนาริตะ หางฯ อิออน จัสโก  ซื้อของฝากกอนกลับ อาทิ ขนม

โมจิ เบนโตะ ผลไม และ หากทานใดหลงไหลในรสชาดของคิทแคทชาเขียวสามารถหาซื้อไดท่ีนี่ไดเลย   

 



ค่ํา อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย 

พักท่ี โรงแรม  HEDISTAR HOTEL หรือระดับเดียวกัน 

 

วันทีห่า  นาริตะ - สนามบินดอนเมือง - กรุงเทพฯ 

 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม    

ไดเวลาอันสมควรนําทานสู สนามบินนาริตะ เพื่อเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ 

11.00 น. เหินฟาสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI LION AIR เที่ยวบินที่ SL301 (บริการอาหารวางบนเครื่อง) 

16.15 น. ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ 

 

** หากทานที่ตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการ 

ออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ** 

** ขอขอบพระคุณที่เลือกใชบริการ ** 

 
อัตราคาบริการ 

 

 

กําหนดการเดินทาง 

ผูใหญหองละ 

2-3 ทาน 

 

 

พักเดี่ยวเพิ่ม 

 

 

ราคาทัวรไมรวม

ตั๋วเครื่องบิน 

26 – 30 ตุลาคม 2562 25,999 8,000 17,999 

27 – 31 ตุลาคม 2562 25,999 8,000 17,999 

28 ต.ค. – 01 พ.ย. 2562 25,999 8,000 17,999 

29 ต.ค. – 02 พ.ย. 2562 25,999 8,000 17,999 

30 ต.ค. – 03 พ.ย. 2562 25,999 8,000 17,999 

31 ต.ค. – 04 พ.ย. 2562 25,999 8,000 17,999 

01 – 05 พฤศจิกายน 2562 24,999 8,000 16,999 

02 – 06 พฤศจิกายน 2562 24,999 8,000 16,999 

03 – 07 พฤศจิกายน 2562 23,999 8,000 15,999 

04 – 08 พฤศจิกายน 2562 23,999 8,000 15,999 



05 – 09 พฤศจิกายน 2562 24,999 8,000 16,999 

06 – 10 พฤศจิกายน 2562 24,999 8,000 16,999 

07 – 11 พฤศจิกายน 2562 24,999 8,000 16,999 

08 – 12 พฤศจิกายน 2562 24,999 8,000 16,999 

09 – 13 พฤศจิกายน 2562 24,999 8,000 16,999 

10 – 14 พฤศจิกายน 2562 23,999 8,000 15,999 

11 – 15 พฤศจิกายน 2562 23,999 8,000 15,999 

12 – 16 พฤศจิกายน 2562 24,999 8,000 16,999 

13 – 17 พฤศจิกายน 2562 24,999 8,000 16,999 

14 – 18 พฤศจิกายน 2562 24,999 8,000 16,999 

15 – 19 พฤศจิกายน 2562 24,999 8,000 16,999 

16 – 20 พฤศจิกายน 2562 24,999 8,000 16,999 

17 – 21 พฤศจิกายน 2562 23,999 8,000 15,999 

18 – 22 พฤศจิกายน 2562 23,999 8,000 15,999 

19 – 23 พฤศจิกายน 2562 24,999 8,000 16,999 

20 – 24 พฤศจิกายน 2562 24,999 8,000 16,999 

21 – 25 พฤศจิกายน 2562 24,999 8,000 16,999 

22 – 26 พฤศจิกายน 2562 24,999 8,000 16,999 

23 – 27 พฤศจิกายน 2562 24,999 8,000 16,999 

24 – 28 พฤศจิกายน 2562 23,999 8,000 15,999 

25 – 29 พฤศจิกายน 2562 22,999 8,000 14,999 

26 – 30 พฤศจิกายน 2562 24,999 8,000 14,999 

27 พ.ย. – 01 ธ.ค. 2562 24,999 8,000 14,999 

28 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2562 24,999 8,000 14,999 

29 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2562 24,999 8,000 14,999 

30 พ.ย. – 04 ธ.ค. 2562 24,999 8,000 14,999 

 
** บริการน้ําดื่มวันละ 1 ขวดในวันที่มีรายการทองเที่ยว** 

** ราคาเด็กอายุไมถึง 2 ขวบ 10,000 บาท ** 

 



***คาบริการขางตน ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ และไกดนําเที่ยวทานละ 1500 บาท /ทริป/ตอทาน*** 

การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 30 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน

การเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา 

 

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตองยกเลิก 30 วันกอนการเดินทางเทานั้น ไมเชนนั้นทางบริษัทจะไมคืนมัดจําไมวาดวยกรณีใดๆ

ทั้งสิ้น เพราะวาทางบริษัทไดทําการจายคาตั๋วไปใหกับการสายการบินเรียบรอยแลว โปรดอานขอความใหถี่ถวนกอนการจองทัวร

ทุกครั้ง เพื่อประโยชนแกตัวทานเอง  

 

กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจําทั้งหมด เนื่องจาก

ทางบริษัทฯ ไดชําระคาตั๋วเครื่องบินเต็มใบใหกับสายการบินเปนที่เรียบรอย ยกเวนคาภาษีน้ํามันที่ยังมิไดชําระ คาทัวรสวนที่

เหลือ กรุณาชําระ 21 วันกอนการเดินทาง 

 

หมายเหตุ 1.  ตั๋วเมื่อออกแลว ไมสามารถรีฟนดได อันเนื่องจากเงื่อนไขของสายการบิน 

 2.  คาทัวรไมมีราคาเด็ก เนื่องจากเปนราคาโปรโมชั่น 

 

จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุนใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุนไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวย

วัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะตองยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติ

การเขาประเทศญี่ปุน* ดังตอไปนี้ 

 

1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุน ทางทัวรจัดเตรียมให 

2. สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุนได (เชน เงินสด บัตรเครดิต) 

3. ชื่อ ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางท่ีพํานักในประเทศญี่ปุน (เชน คนรูจัก โรงแรม และอื่นๆ) ทางทัวรจัดเตรียมให 

4. กําหนดการเดินทางระหวางท่ีพํานักในประเทศญี่ปุน ทางทัวรจัดเตรียมให 

 

อัตราคาบริการนี้รวม 

 คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ      คาภาษีสนามบินทุกแหงที่ม ี

 คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน 20 กก.   คารถรับ-สง และนําเที่ยวตามรายการ 

 คาที่พักตามที่ระบุในรายการ พักหองละ 2 ทาน    คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ  

 คาอาหารตามมื้อท่ีระบุในรายการ     คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง  

 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 

 



อัตราคาบริการนี้ไมรวม 

 คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ปุน (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุนใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะ

สั้นในประเทศญี่ปุนไมเกิน 15 วัน) **ถากรณีที่ทางรัฐบาลประกาศใหกลับมาใชวีซา ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายในการทําวีซาเพิ่ม 

ทานละ 1,700 บาท** 

 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซัก

รีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ) 

 คาทิปคนขับรถ และไกดนําเที่ยวทานละ 1,500 บาท/ทริป/ตอทาน 

 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 

 

เงื่อนไขการชําระคาบริการ 

1. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินมัดจําเปนเงินจํานวน 10,000 บาทตอทานเพื่อสํารองที่นั่ง  

2. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือทั้งหมดกอนวันเดินทางอยางนอย 21 วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือ

เอเจนซี่ไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆ ใหถือวา

นักทองเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวรนั้นๆ 

3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร ถึง

ศุกร เวลา 8.30 น. – 17.30 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปนั้นๆถือวาเปนวันหยุด

ทําการของทางบริษัท 

 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผูมีชื่อใน

เอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่งเพื่อแจงยกเลิกการ

จองกับทางบริษัทเปนลายลักษณอักษร ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ 

2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูมีชื่อในเอกสารการจอง) จะตอง

แฟกซ อีเมลล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่งเพื่อทําเรื่องขอรับเงินคาบริการคืน โดย

แนบหนังสือมอบอํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหนาสมุดบัญชี

ธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังนี ้

2.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการที่ชําระแลว ***ในกรณีที่วัน

เดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ ตองยกเลิกการเดินทางไมนอยกวา 30 วัน 

2.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการที่ชําระแลว 

2.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมด 



ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเนื่องในการเตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว 

เชน การสํารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ 

3. การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสาย

การบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมด   

4. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร ถึง

ศุกร เวลา 8.30 น. – 17.30 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปนั้นๆถือวาเปนวันหยุด

ทําการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถึง 15 คน  

 

เงื่อนไขและขอกําหนดอื่นๆ 

1. ทัวรนี้สําหรับผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยวเทานั้น 

2. ทัวรนี้เปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถูก

ปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทาน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวา 15 ทาน โดยจะแจงใหกับ

นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา  และอยางนอย 10 วัน

กอนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซา  แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มจากการที่มี

นักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได  ทางเรายินดีที่จะใหบริการตอไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหนาชื่อ เลขที่หนังสือ

เดินทาง และอื่นๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทาง

บริษัทพรอมการชําระเงินมัดจํา 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณ 

ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเที่ยวสวน

ใหญเปนสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักทองเที่ยวที่มิไดเกิดจาก

ความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บปวย ความสูญหาย

หรือเสียหายของสัมภาระ ความลาชา เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เปนตน 

7. อัตราคาบริการนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวน

สิทธิ์ในการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คา

ภาษีเชื้อเพลิง คาประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ  



8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผู

มีอํานาจของบริษัทกํากับเทานั้น  

 

ขอแนะนํากอนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 มิลลิลิตรตอชิ้น และรวมกันทุกชิ้น

ไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุด

เอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทานั้น ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาที่กําหนดจะตองใสกระเปาใบใหญและ

ฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น  

2. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่

โหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น  

3. ประเทศญี่ปุน มีกฎหมายหามนําผลิตภัณฑที่ทํามาจากพืช และเนื้อสัตวทุกชนิดเขาประเทศ เชน ผัก ผลไมสด  ไข เนื้อสัตว ไส

กรอกฯ เพื่อเปนการปองกันโรคติดตอที่จะมาจากสิ่งเหลานี้ หากเจาหนาท่ีตรวจพบ จะตองเสียคาปรับในอัตราท่ีสูงมาก 

 


