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HILIGHT 
 
สกัการะเจา้แมก่วนอมิแหง่“วดัอาซากสุะ” 

นงักระเชา้คาจ ิคาจ ิขนึไปชมววิทะเลสาบคาวากจูโิกะ 

ถา่ยรูปกบักนัดมั ท ีDiver city Tokyo Plaza 

ชมความงามของซากรุะทสีวนอเุอโนะ 

ชอ้ปปิง โกเทมบะ เอาทเ์ล็ท ชนิจูก ุออิอน มอลล ์

แชนํ่าแร ่ออนเซ็น พรอ้มอมิอรอ่ยกบั บุฟเฟ่ตข์าปยูกัษ ์

บรกิารนําดมื วนัละ 1 ขวด Free Wi-Fi on Bus !! 

วนัท ี1 สนามบนิดอนเมอืง 
วนัท ี2 สนามบนินารติะ-โตเกยีว-วดัอาซากสุะ-
ถา่ยรปูโตเกยีวสกายทร ี- นงักระเชา้คาจ ิคาจ-ิ
โกเทมบะ เอาทเ์ล็ท-แช่ออนเซ็น+บฟุเฟ่ตข์าปู 
วนัท ี3 ภเูขาไฟฟจู-ิศนูยจํ์าลองแผน่ดนิไหว –
พธิชีงชาญปีุ่ น – โตเกยีว-ชอ้ปปิงชนิจกู ุ

วนัท ี4 สวนอเุอโนะ – ตลาดอะเมโยโกะ- 
หา้งไดเวอร ์ซติ ีโอไดบะ(กนัดมัยกัษ)์ 
พระใหญ ่อชุคิ ุไดบทุส ึ- ออิอน มอลล ์
วนัท ี5  นารติะ- วดันารติะซงั-ถนนชอ้ปปิง 
นารติะ - โอโมเตะซงัโดะ 
สนามบนินารติะ-สนามบนิดอนเมอืง 

TOKYO  
ซากรุะ ฮาเฮ 

5D3N 

โดยสายการบนินกสกูต๊[xw] 

เดนิทาง : เมษายน 62 

ราคาเพยีง 29,900.- 
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 กาํหนดการเดนิทาง 
วนัท ี 18 - 22 เมษายน 2562 29,900.- 

 

 

  

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น 

***(เก็บทปิกอ่นการเดนิทางทสีนามบนิดอนเมอืง)*** 

 เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั คาํ โรงแรมทพีกั 

1 
สนามบนิดอนเมอืง  
(XW102 02.20 - 10.25) 

    

2 
สนามบนินารติะ-โตเกยีว-วดัอาซากสุะ-ถา่ยรปูโตเกยีว 
สกายทร ี- นงักระเชา้คาจ ิคาจ ิ– โกเทมบะ เอาทเ์ล็ท - 
แช่ออนเซ็น + บุฟเฟ่ตข์าปยูกัษ ์

✈ 🍽 🍽 
FUJI HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 
 [♨] 

3 ภเูขาไฟฟจู-ิศนูยจ์าํลองแผน่ดนิไหว –พธิชีงชาญปีุ่ น 
โตเกยีว-ชอ้ปปิงชนิจกู ุ 🍽 🍽 อสิระ 

NARITA 
HOTELหรอื

เทยีบเทา่  

4 สวนอเุอโนะ – ตลาดอะเมโยโกะ -หา้งไดเวอร ์ซติ ี
(กนัดมัยกัษ)์ -พระใหญ ่อชุคิ ุไดบทุส ึ– ออิอน มอลล ์ 🍽 อสิระ อสิระ 

NARITA 
HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่  

5 
นารติะ-วดันารติะซงั-ถนนชอ้ปปิงนารติะ โอโมเตะ
ซงัโดะ-สนามบนินารติะ-สนามบนิดอนเมอืง 
(XW101 13.55 - 18.25) 

🍽 ✈  
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โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัท ี1 สนามบนิดอนเมอืง  
23.00 น. พรอ้มกนัทสีนามบนิดอนเมอืง อาคาร 1 ชนั 3 เคานเ์ตอร ์ 6 สายการบนินกสกูต๊ 

(NOK SCOOT)  
เจา้หนา้ทีจากบริษัท คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกดา้นเอกสารและ
สมัภาระ  
[ สาํคญัมาก!! ไมอ่นุญาตใหนํ้าอาหารสด จาํพวก เนอืสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้
ประเทศญปีุ่ น หากฝ่าฝืนมโีทษจบัปรบัได ้] 
++ สายการบนิ NOK SCOOT ใชเ้ครอืง Boeing 777-200 Dreamliner จดัที
นงัแบบ 3-4-3 
นําหนกักระเป๋า 20 กก.ตอ่ทา่น (หากตอ้งการซอืนําหนกัเพมิ จะตอ้งเสยี
คา่ใชจ้า่ยเพมิตา่งหาก) 
++ [พเิศษบรกิารอาหารรอ้นบนเครอืง] ++ 

วนัท ี2 
สนามบนินารติะ-โตเกยีว-วดัอาซากสุะ-ถา่ยรปูกบัโตเกยีว สกายทร-ี นงั
กระเชา้คาจ ิคาจ-ิโกเทมบะ เอาทเ์ล็ท-แชอ่อนเซ็น + บฟุเฟ่ต ์ขาปยูกัษ ์

02.20 น. ออกเดนิทางสู่ สนามบนินารติะ ประเทศญีปุ่ น โดย สายการบนินกสกู๊ต เทยีวบนิท ี
XW 102 

10.25 น. 

 

เดนิทางถงึ สนามบนินารติะ ประเทศญีปุ่ น นําท่านผา่นขันตอนการตรวจคนเขา้เมอืง
และศลุกากร และเมอืรับสมัภาระเรยีบรอ้ย ไกดจ์ะพาทุกท่านไปขนึรถบัส เตรยีมตัวออก
เดนิทาง พรอ้มกบัรบกวนปรบันาฬกิาของทา่นใหต้รงตามเวลาของญปุ่ีน ซงึเร็ว
กว่าเมอืงไทย 2 ชวัโมง เพือความสะดวกในการนัดหมายเวลา) จากนันนําท่าน
เดนิทางสู่ กรงุโตเกยีว นําท่านนมัสการเจา้แม่กวนอมิทองคํา ณ วดัอาซากุสะ หรอื 
วดัเซนโซจ ิเป็นวัดทเีกา่แกแ่ละไดรั้บความเคารพจากชาวกรงุโตเกยีวอย่างมาก เพราะ
ภายในอารามประดษิฐานองคเ์จา้แม่กวนอมิทองคําทศีักดสิทิธ ิขนาด 5.5 เซนตเิมตร 
และยังม ีโคมไฟยักษ์ 4.5 เมตร ณ ประตูทางเขา้ทอียู่ดา้นหนา้สดุของวัด ในนามประตู
ฟ้าคํารณและทา่นจะไดส้นุกกบัการเดนิเลอืกดสูนิคา้ต่างๆ สองขา้งทางของ ถนนนากามิ
เซะ ซงึมรีา้นคา้ขายของทรีะลกึต่างๆ มากมาย อาท ิขนมนานาชนดิ ของเลน่ รองเทา้ 
พวงกญุแจทรีะลกึ ฯลฯ  

 

เดนิสูร่มิแมนํ่าซมูดิะเพอืถา่ยรูปกบัหอคอยทสีงูทสีดุในโลก หอคอยโตเกยีวสกาย ทร ี
(Tokyo Sky tree) ทเีปิดเมอื 22 พฤษภาคม 2555 มคีวามสงู 634 เมตร และสามารถ
ทําลายสถติคิวามสูงของหอกวางตุง้ ในมณฑลกว่างโจว ซงึมคีวามสูง 600 เมตร กับ 
CN Tower ในนครโตรอนโต ของแคนาดา ทมีคีวามสงู 553 เมตร 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

บา่ย 

 

ทะเลสาบคาวากจูโิกะ (Lake Kawaguchiko) ซงึเป็น 1 ในทะเลสาบทมีจีุดชมววิ
ฟูจิสวยทีสุดแห่งหนึง พรอ้มกับนําท่านขนึ กระเชา้ คาจ ิคาจ ิ(Kachi Kachi 
Ropeway) กระเชา้ทีจะพาไปบนยอดเขา ภูเขาเทนโจ เพือชมความสวยงามของ
ทะเลสาบคาวากูจโิกะจากมุมสูง (หากสภาพอากาศไม่เออือํานวย อาจมกีารงด
ใหบ้รกิารชวัคราว)  
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ชอ้ปปิงสนิคา้แบรนดเ์นม โกเทมบะ พรเีมยีม เอาทเ์ล็ท (Gotemba Premium 
Outlet) เป็นหนงึในสาขาแบรนดเ์อาทเ์ล็ททกีระจายครอบคลุมประเทศญีปุ่ น ใหท้่าน
ไดช้อ้ปปิงอย่างจุใจกับสนิคา้หลากหลายแบรนดดั์ง ทังในประเทศ และ ต่างประเทศ 
เชน่ MORGAN, ELLE, BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL,TUMI,GAP, ARMANY, 
NIKE , ADIDAS ฯลฯ 

  นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่พัีก FUJI HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
คาํ  บรกิารอาหารคาํ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

พเิศษกบั บฟุเฟ่ต ์เมนขูาปูยกัษ ์แบบไมอ่นั !!! 
หลังอาหารคํา ใหท้า่นไดผ่้อนคลายกับการแชอ่อนเซ็นจากแรธ่รรมชาตสิไตลญ์ปุ่ีน 
ภายในโรงแรม 

วนัท ี3 ภเูขาไฟฟจู-ิศนูยจ์ําลองแผน่ดนิไหว –พธิชีงชาญปีุ่ น - โตเกยีว-ชอ้ปปิง
ชนิจูก ุ

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 

เดนิทางสู ่ภูเขาไฟฟูจ ิทตัีงตระหง่านอยู่เหนือเกาะญปีุ่ นดว้ยความสงู3,776เมตร จาก
ระดับนําทะเล นําทา่นขนึชมความงามกนัแบบใกลช้ดิ ยังบรเิวณ “ชนั 5” ของภเูขาไฟฟู
จิ (ขนึอยู่กับสภาพภูมอิากาศ) เพือชมทัศนียภาพโดยรอบของภูเขาไฟที สามารถ
มองเห็นทะเลสาบทังหา้กระจายอยู่โดยรอบ ใหท้่านไดส้ัมผัสอากาศอันบรสิทุธบินยอด
เขาฟูจ ิถ่ายภาพทรีะลกึกับภูเขาไฟทีไดช้อืว่ามีสัดส่วนสวยงามทีสุดในโลก ซงึเป็น
ภเูขาไฟทยีังดับไมส่นทิ และมคีวามสงูทสีดุในประเทศญปีุ่ น 

 

ศูนยจํ์าลองแผ่นดนิไหว หรอื FUJINOEKI โดยภายในมหีอ้งจัดแสดงขอ้มูลการ
ปะทุของภเูขาไฟจากทุกมมุโลก มหีอ้งจัดฉากการเกดิแผ่นดนิไหว และ ความแรงของ
การสนัสะเทอืนในระดับรคิเตอรต์า่งๆ กนั รวมไปถงึการเสนอแนวทางการเอาตัวรอดจาก
สงิกดีขวางต่างๆ หลังจากเกดิแผ่นดนิไหวไปแลว้ จากนันจะปิดทา้ยดว้ยโซนชอ้ปปิง
สนิคา้ตา่งๆมากมายทเีป็นโปรดักสข์องญปีุ่ น 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 
บา่ย 

 

สัมผัสวัฒนธรรมดังเดมิของชาวญปีุ่ นนันก็คอื การเรยีนพธิชีงชาญปุ่ีน โดยการชงชา
ตามแบบญีปุ่ นนัน มขีันตอนมากมาย เรมิตังแต่การชงชา การจับถว้ยชา และการดมืชา 
ทุกขันตอนนันลว้นมขีันตอนทมีรีายละเอยีดทปีระณีตและสวยงามเป็นอย่างมาก และ
ท่านยังมโีอกาสไดล้องชงชาดว้ยตัวท่านเองอกีดว้ย ซงึก่อนกลับใหท้่านอสิระเลอืกซอื
ของทฝีากของทีระลกึตามอัธยาศัย นําท่านสู่ ย่านชอ้ปปิงชนิจุกุ ใหท้่านอสิระและ
เพลดิเพลนิกบัการชอ้ปปิงสนิคา้มากมายและเครอืงใชไ้ฟฟ้า นาฬกิา หรอืสนิคา้ทจีะเอา
ใจคณุผูห้ญงิดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เสอืผา้ เสอืผา้แฟชันสําหรับวัยรุ่น เครอืงสําอางยหีอ้
ดัง ไมว่า่จะเป็น KOSE, KANEBO, SK-II, SHISEDO และอนืๆ อกีมากมาย 

คาํ  อสิระรบัประทานอาหารคาํ ตามอธัยาศยั ณ แหลง่ชอ้ปปิง 
  นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่พัีก NARITA HOTEL หรอืเทยีบเท่า 
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วนัท ี4 สวนอเุอโนะ – ตลาดอะเมโยโกะ - หา้งไดเวอร ์ซติ ี(กนัดมัยกัษ)์ - 
พระใหญ ่อุชคิ ุไดบทุส ึ–ออิอน มอลล ์

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 

สวนอุเอโนะ(Ueno Park) เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ของโตเกยีว ภายในมทีังวัด 
ศาลเจา้ ทะเลสาบ และสวนสัตว ์มตีน้ไมม้ากมาย ใหบ้รรยากาศร่มรนืจงึเป็นสถานททีี
ชาวโตเกยีวนยิมมาพักผ่อนกัน และในฤดูใบไมผ้ลขิองทุกๆปีสวนอเุอโนะจะไดรั้บความ
นยิมเป็นอยา่งมากในการมาชมซากรุะ โดยจะมตีน้ซากรุะเรยีงรายอยูท่ังสองขา้งยาวไป
ตามทางเดนิภายในสวน มจํีานวนมากกว่า 1,000 ตน้ ทําใหด้งึดูดผูค้นจํานวนมากมา
เยยีมชมในเทศกาลชมดอกซากรุะ หรอืทเีรยีกกันว่า งานฮานาม ิ(โดยปกตซิากรุะจะ
บานประมาณปลายเดอืนมนีาคมถงึตน้เดอืนเมษายน อาจมกีารเปลยีนแปลงได้
ขนึอยู่กบัสภาพอากาศ)) นําท่านสู่ ตลาดอะเมโยโกะ (Ameyoko Market) 
ตลาดทคีกึคักเกอืบตลอดเวลาตังอยู่ระหว่างสถานีอุเอโนะ และสถานีโอคาชมิาช ิแต่
กอ่นนันบรเิวณนีเป็นทขีายขนมและลูกอมลูกวาด ซงึในภาษาญปีุ่ นเรยีกรา้นขนมเหลา่นี
วา่ Ameya Yokocho จงึเป็นทมีาของชอืตลาดอะเมโยโกะ (Ameyoko) ปัจจุบันมสีนิคา้
หลากหลายชนดิทัง ของสด ของใช ้เครอืงสําอาง กระเป๋า รองเทา้ เสอืผา้ทังของญีปุ่ น 
และของนําเขา้ทีส่วนใหญ่จะมีราคาถูกกว่าในหา้งบางรา้นอาจจะต่อราคาเพิมไดอ้ีก 
อาหารทะเล ผลไม ้ผักสด รา้นขนมของกนิเล่น เช่น ทาโกะยากยิักษ์ โมจ ิขนมเคก้ 
ช็อคโกแลต ไอศกรมี ชานมไขมุ่ก และรา้นอาหารญีปุ่ น อยา่งราเม็ง ซูช ิขา้วหนา้ปลา
ไหล พนืทตีลาดกนิขนาดใหญ่กนิพนืทไีปหลายซอย รวมถงึใตด้นิ สว่นใหญ่จะเปิดรา้น
ประมาณ 10 โมงเชา้ไปจนถงึชว่งเย็นๆ และมักจะปิดทกุวันพุธ  

 

ยา่นโอไดบะ (Odaiba) คอืเกาะทีสรา้งขนึไวเ้ป็นแหล่งชอ้ปปิง และแหล่งบันเทงิ
ต่างๆ ในอ่าวโตเกยีว เชน่ หา้งไดเวอรซ์ติ ีโตเกยีว พลาซ่า (DiverCity Tokyo 
Plaza) ทเีป็นหา้งดังอกีหา้งหนงึ ทอียูบ่นเกาะโอไดบะ แหล่งรวมรา้นคา้ไวม้ากมายทัง 
UNIQLO , H&M , Fossil , GU , FANCL ฯลฯ อกีทังจุดเดน่ของหา้งนก็ีคอื หุน่ยนต์
กนัดมั ขนาดเท่าของจรงิ 1:1 ตังตระหง่านอยู่หนา้หา้ง ใหไ้ดถ้่ายรูปสวยๆ กนั และ
ในบรเิวณหา้ง ยังม ีกันดัมคาเฟ่ (Gundam Cafe) และ กันดัม ฟรอนท์ (Gundam 
Front) ใหก้ับเหลา่สาวกหุ่นยนตต์ัวนไีดเ้ขา้ไปตดิตามเก็บภาพลง IG หรอื Facebook 
กนัไปเลย 

กลางวนั  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั 

บา่ย

 

พระใหญอ่ชุคิุ ไดบุสส ึ(Ushiku Daibutsu) เป็นพระพุทธรูปทสีูงทสีุดในโลก ถูก
บันทกึไวโ้ดยหนังสอืบันทกึสถติโิลกกนิเนสบุค๊ (Guinness Book of world records) 
เมอืปี ค.ศ. 1995 มคีวามสงู 120 เมตร ยนือยุบ่นกลบีดอกบวับาน นําหนักถงึ 4,000 ตัน 
โดยขา้งใน เป็นหอ้งจัดแสดงถงึความโลภโกรธหลง คําสงัสอนของพระพุทธเจา้ และยัง
มหีอ้งเก็บพระบรมสารรีกิธาตุของพระพุทธเจา้ หอ้งจําลองดนิแดนสขุาวดมีพีระพุทธรุป
ทองคําองคเ์ล็กๆประดษิฐานอยูถ่งึ 3400 องค ์และเป็นทเีก็บพระไตรปิฏกภาษาบาลอีกี
ดว้ย ทสํีาคัญตรงหนา้อกพระพุทธรูป เป็นจุดทสีามารถมองเห็นววิไดอ้ย่างสวยงาม และ
ยังสามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจแิละโตเกยีวสกายทรี ไดอ้กีดว้ย (ราคาไมร่วมค่าเขา้
พระพทุธรปูดา้นใน)  

 

ออิอน มอลล ์(Aeon Narita Mall) หา้งสรรพสนิคา้ทมีสีาขาอยูท่วัประเทศญปีุ่ น มี
รา้นคา้ทหีลากหลายมากกวา่ 150 รา้น เชน่ MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, 
Capcom games arcade , รา้นขายเครอืงกฬีา และซปุเปอรม์ารเ์ก็ตขนาดใหญ่ ใหท้า่น
ไดเ้ก็บจัดการลสิตข์องฝากมาจากคนทบีา้นไดอ้ยา่งครบครันเต็มท ี

คาํ  อสิระรบัประทานอาหารคาํ ตามอธัยาศยั ณ ออิอน มอลล ์ 
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  นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่พัีก NARITA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัท ี5 นารติะ –วดันารติะซงั-ถนนหนา้วดันารติะซงั โอโมเตะซงัโดะ -สนามบนินาร ิ
ตะ-สนามบนิดอนเมอืง 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 

 

สักการะ เทพเจา้แหง่ไฟ หลวงพ่อ “ฟุโดเมยีว” ณ วดันารติะซงั ชนิโชจ ิ(Naritasan 
Shinshoji Temple)  ทมีปีระวัตศิาสตรอ์ันเกา่แก ่มอีายุยาวนานมากกว่า 1,000 ปี (สมัยเฮ
อัน ชว่งปลายศตวรรษท ี8) ซงึเป็น 1 ใน 3 วัดหลักของลัทธคัินโตทไีดส้รา้งขนึอุทศิแด่
ศาสนาพุทธใหก้บัเทพเจา้ฟดูเูมยีวโอะ วัดนีถอืไดว้่าเป็นวัดทศัีกดสิทิธมิากทางดา้นการขอ
พรเรอืงความปลอดภัย แคลว้คลาดจากภัยอันตรายและอบัุตเิหตุตา่งๆ รวมทังเรอืงความรัก 
หนา้ทีการงาน วัดแห่งนีมีโครงสรา้งสงิก่อสรา้งทีไดรั้บเลือกใหเ้ป็นสมบัติลําค่าทาง
วัฒนธรรม สงิแรกทดีงึดดูสายตาทกุคูเ่มอืมาถงึหนา้ตัววัดก็คอืประตูทางเขา้ทมีชีอืว่า โซมง 
ทสีรา้งขนึในโอกาสเฉลมิฉลองครบรอบ 1,070 ปีหลังจากกอ่ตังวัด บานประตูจะมสีมบัตลํิา
คา่ทางวัฒนธรรม ชอื นโิอ คอืเทพเจา้สององคท์คีอยปกปักษ์รักษาวัดแห่งน ี ขา้งในวัดจะมี
โบสถ์หลัก  ไดฮนโด  และถัดไปจะมีอาคารชอื ชะกะโด ซงึเคยเป็นโบสถห์ลักมาก่อน 
หลังจากนัน นําทา่นชอ้ปปิง ถนนชอ้ปปิงนารติะ โอโมเตะซงัโดะ ทอียูบ่รเิวณหนา้วัดนาริ
ตะ ถนนทเีต็มไปดว้ยบรรยากาศญปีุ่ นยอ้นยคุ ทังสองขา้งทางของถนนแห่งนีเต็มไปดว้ยตกึ
เกา่แบบดงัเดมิ อาหารขนึชอืของทนีีคอืเนือปลาไหลยา่ง ขา้วหนา้ปลาไหล ซงึแต่ละรา้นจะ
เลือกปลาไหลอย่างดี นํามาแล่ นงึและย่างอย่างพถิีพถัิน นอกจากนียังมขีองทรีะลกึอีก
มากมายใหท้่านไดช้อ้ปปิงอยา่งจุใจ  

 ไดเ้วลาอนัสมควรเดนิทางสู ่ สนามบนินารติะ 

13.55 น. นําทา่นกลบัสู ่กรุงเทพฯ โดย สายการบนินกสกูต๊ (SCOOT) เทยีวบนิท ีXW 101 

18.25 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 
[พเิศษบรกิารอาหารรอ้นบนเครอืง]  

 

************************************************** 
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โปรแกรม :  TOKYO ซากรุะ ฮาเฮ 5D3N  
โดยสายการบนินกสกูต๊ 

 

 

เงอืนไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางในแตล่ะครงัจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 10 ทา่นขนึไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจาํนวนดงักลา่ว  

 ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2. ในกรณีทลีกูคา้ตอ้งออกตวัโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทขีองบรษิทัฯเพอืเช็ควา่กรุป๊มกีาร 

 คอนเฟิรม์เดนิทางกอ่นทุกครงั มฉิะนนัทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทงัสนิ 

3. การชําระคา่บรกิาร 

    3.1 กรณุาชําระมดัจาํ ทา่นละ 15,000 บาท  

    3.2 กรณุาชําระคา่ทวัรส์ว่นทเีหลอื 15 วนักอ่นออกเดนิทาง 

4.การยกเลกิารเดนิทาง 

4.1 แจง้ยกเลกิ กอ่นการเดนิทาง 45 วัน ไมนั่บวันเดนิทาง คนืคา่ใชจ้่ายทังหมด  

4.2 แจง้ยกเลกิ กอ่นเดนิทาง 15 วัน ไมนั่บวันเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ท่านละ 15,000 บาท  

4.3 แจง้ยกเลกิ นอ้ยกว่า 15 วันการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ ิเก็บคา่ใชจ่้ายทังหมด  

4.4 ยกเวน้กรุป๊ทอีอกเดนิทางชว่งเทศกาลวนัหยดุ เชน่ ปีใหม,่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตมัีดจําทนัีง

กบัสายการบนิและคา่มัดจําทพัีก รวมถงึเทยีวบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจาํ หรอื คา่ทวัร ์

ทงัหมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

4.5 กรณีทกีองตรวจคนเขา้เมอืงทงักรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทรีะบ ุไว้

ในรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธทิจีะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทงัสนิ 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ่ 
พักหอ้งละ 
2-3 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

 [มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่

 1 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

[มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่

2 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ7ปี  
[ไมม่เีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ่ 

2 ทา่น  
ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมตัว 
ทา่นละ 

พักเดยีวเพมิ 
ทา่นละ 

18 เม.ย. – 22 เม.ย.62 29,900 29,900 29,900 28,900 14,600 7,900 

ราคาเด็กทารก [อายไุมถ่งึ 2 ปีบรบิรูณ ์ณ วนัเดนิทางกลบั]  ทา่นละ 7,900- บาท  
ราคานรีวมรายการทวัร ์ตวัเครอืงบนิ 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

**โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลยีนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล** 
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 **สําคัญ!! บรษัิททําธรุกจิเพอืการทอ่งเทยีวเทา่นัน ไมส่นับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศญีปุ่ นโดยผดิกฎหมายและใน

ขันตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ทังไทยและญปีุ่ น ขนึอยูก่ับการพจิารณาของเจา้หนา้ทเีทา่นัน ลูกคา้ทกุทา่นตอ้งผา่น

การตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตัวของทา่นเอง ทางมัคคุเทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ังสนิ** 

4.6 เมอืทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนงึ หรอืไมเ่ดนิทาง 

 พรอ้มคณะถอืว่าทา่นสละสทิธ ิไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจําคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทังสนิ 

 

อตัราคา่บรกิารนรีวม 

1. คา่ตัวโดยสารเครอืงบนิไป-กลับ ชนัประหยดัพรอ้มค่าภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 

 กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลยีนระดับชนัทนัีงจากชนัประหยัดเป็นชันธรุกจิ โดยใชค้ะแนนจากบัตรสะสมไมล ์

จะตอ้งดําเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วันลว่งหนา้ และถา้โดยการชําระเงนิเพอือัพเกรดตอ้งกระทําทเีคานเ์ตอรส์นามบนิ ณ วัน

เดนิทาง เท่านัน  

2. คา่ทพัีกหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทรีะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับเทยีบเทา่ 

** ในกรณีททีา่นจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทนีอนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจดัหาหอ้งพกั

แบบ TRIPLE ได ้ทางบรษิทัอาจมกีารจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป ** 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทรีะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทบีรษัิท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5. คา่นําหนักสมัภาระรวมในตวัเครอืงบนิ [นกสกูต๊ 20 กโิลกรัม / แอรเ์อเซยีเอกซ ์20 กโิลกรัม / การบนิไทย 30 กโิลกรัม / 

เจแปนแอรไ์ลน์และออลนปิปอน 2 ใบใบละไมเ่กนิ 23 กโิลกรัม] ค่าประกนัวนิาศภัยเครอืงบนิตามเงอืนไขของแต่ละสายการ

บนิทมีกีารเรยีกเก็บ 

6. คา่ประกันอบัุตเิหตคุุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

 คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบัุตเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงอืนไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซอืประกนัการเดนิทางสําหรบัครอบคลมุเรอืงสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูล  

เพมิเตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบยีประกนัเรมิตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบยีประกนัเรมิตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  

 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนอืง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนอืง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7. ภาษมีลูคา่เพมิ 7% และหกั ณ ทจีา่ย 3%  

 

อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 

 1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารต่างดา้วตา่งๆ(ทางรฐับาลญปีุ่ นประกาศยกเลกิวซีา่ใหก้บัคนไทย ผูท้ ี

ประสงคจ์ะพํานกัระยะสนัในประเทศญปีุ่ นไมเ่กนิ15 **ถา้กรณีทางรฐับาลญปีุ่ นประกาศใหก้ลบัมาใชว้ซีา่ ผูเ้ดนิทาง

จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพมิในการขอวซีา่ตามทสีถานทตูกาํหนด) 
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 2. คา่ใชจ้่ายอนืๆ ทนีอกเหนือทรีะบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร - เครอืงดมื นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์ 

 3. คา่ภาษีนํามัน ทสีายการบนิเรยีกเก็บเพมิภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตวัเครอืงบนิ 
 4. คา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาท / ทรปิ /ตอ่ทา่น 

 

รายละเอยีดเกยีวกบัมาตรการยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญปีุ่ นใหก้บัคนไทย  

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ปีระสงคจ์ะพํานักระยะสนัในประเทศญปีุ่ นไมเ่กนิ 15 วัน ไมว่า่จะดว้ย

วัตถปุระสงคเ์พอืการทอ่งเทยีว เยยีมญาต ิหรอืธรุกจิ อาจจะมกีาร ถกูตรวจสอบเอกสารในขันตอนการตรวจคนเขา้เมอืง เพอืเป็น

การยนืยันว่ามคีณุสมบัตใินการเขา้ ประเทศญปีุ่ น 

**เอกสารทอีาจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตัวเครอืงบนิและเอกสารเรอืงทพัีกทางบรษัิทจะ

จัดเตรยีมใหกั้บลกูทัวร ์แตทั่งนขีนึอยู่กบัการพจิารณาของกองตรวจคนเขา้เมอืงของญีปุ่ น** 

1. ตัวเครอืงบนิขาออกจากประเทศญปีุ่ น  

2. สงิทยีนืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายทอีาจเกดิขนึระหวา่งทพํีานักในประเทศญปีุ่ น  

    (เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชอื ทอียู่ และหมายเลขโทรศัพทท์ตีดิตอ่ไดร้ะหวา่งทพํีานักในประเทศญปีุ่ น (เชน่ คน รูจั้ก โรงแรม และอนืๆ) 

4. กําหนดการเดนิทางระหว่างทพํีานักในประเทศญปีุ่ น 
 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญปีุ่ น (สาํหรบักรณีการเขา้ประเทศญปีุ่ นตามมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางอเิล็กทรอนกิสท์ยีงัมอีายกุารใชง้านเหลอือยู่ 

2. กจิกรรมใดๆ ทจีะกระทําในประเทศญปีุ่ นจะตอ้งไม่เป็นสงิทขัีดตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตัเิพอืการพํานักระยะสนั 

3. ในขันตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ไีมม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญปีุ่ น หรอืมไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่

เขา้ขา่ยคณุสมบัตทิอีาจจะถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 
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หมายเหต ุ: 

 1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะเลอืนการเดนิทางในกรณีทมีผีูร้่วมคณะไม่ถงึ 10 ทา่น 

 2. ขอสงวนสทิธกิารเก็บค่านํามันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพมิ หากสายการบนิมกีารปรับขนึกอ่นวันเดนิทาง 

 3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนเทยีวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนืองจากสาเหตตุ่างๆ 

 4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การ

จลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนําสงิของผดิกฎหมาย ซงึอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

 5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิสงิของสญูหาย อันเนืองเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทยีวเอง 

 6. เมอืทา่นตกลงชําระเงนิมดัจําหรอืค่าทัวรท์ังหมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงอืนไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทังหมด  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ทงันขีนึอยูก่บัสภาวะอากาศ การเมอืง สาย

การบนิ และราคาอาจเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทงันขีนึอยูก่บัอตัราแลกเปลยีนของเงนิสกลุเยน 

 


