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วนัท ี1 สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนินารติะ 
 [TG640 22.10-06.20+1] 
วนัท ี2 สนามบนินารติะ – อทุยานแหง่ชาตฮิาโกเน ่
– ศาลเจา้ฮาโกเน ่– หบุเขาโอวาคดุาน ิ– โกเทมบะ 
พรเีมยีม เอา้ทเ์ล็ตส ์– แชนํ่าแรธ่รรมชาต ิ– 
บฟุเฟตข์าปยูกัษ ์
วนัท ี3 ภเูขาไฟฟจู ิชนั 5 (ขนึอยูก่บัสภาพอากาศ) 
– ศนูยจ์าํลองแผน่ดนิไหว – ชมชบิะซากรุะ หรอื 
ลาเวนเดอร ์ณ สวนดอกไมโ้ออชิ ิปารค์ – กจิกรรม
ชงชาแบบญปีุ่ น – โตเกยีว – ชอ้ปปิงชนิจกุ ุ
วนัท ี4 อสิระชอ้ปปิงเมอืงโตเกยีว หรอื เลอืกซอื
ทวัรเ์สรมิโตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์
วนัท ี5 วดัอาซากซุะ - หา้งไดเวอร ์ซติ ีโอไดบะ - 
ออิอน – สนามบนินารติะ – สนามบนิสวุรรณภมู ิ
 [TG677 17-25-21.55] 

TOKYO FUJI  
สวย สะดดุตา 

5D3N 

โดยสายการบนิไทย [TG] 

เดนิทาง:  กรกฎาคม 2562 

ราคาเพยีง 37,900.- 

HILIGHT 
 
สกัการะเจา้แมก่วนอมิแหง่วดัอาซากสุะ 
ชมภเูขาไฟฟจูชินั 5 (ขนึอยูก่บัสภาพอากาศ) 
ชมความสวยงามของดอกชบิะ ซากรุะ หรอื ดอก
ลาเวนเดอร ์(ขนึอยูก่บัสภาพอากาศ) 
ชมิไขด่ําหบุเขาโอวาคดุาน ิ
ชอ้ปปิงจใุจในวนัอสิระ ดว้ยแหลง่ชอ้ปปิงชอืดงั
ของโตเกยีว 
ชอ้ปปิง โกเทมบะ พรเีมยีม เอา้ทเ์ล็ตส ์ออิอน 
มอลล ์ยา่นชนิจกู ุ
ผอ่นคลายกบัการแชนํ่าธรรมชาต ิ(Onsen) 
บรกิารนาํดมื วนัละ 1 ขวด 
FREE Wi-Fi on Bus !! 
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กาํหนดการเดนิทาง 
วนัท ี12-16 กรกฎาคม 2562 [ดอกลาเวนเดอร]์  (วนัหยดุอาสาฬหบชูา) 37,900.- 

 

 

   

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น 

***(เก็บทปิกอ่นการเดนิทางทสีนามบนิสุวรรณภมู)ิ*** 

 เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั คํา 
โรงแรมที

พกั 

1 
สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนินารติะ 
[TG640 22.10-06.20+1]    

 

2 

สนามบนินารติะ – อทุยานแหง่ชาตฮิาโกเน ่– 
ศาลเจา้ฮาโกเน ่– หบุเขาโอวาคดุาน ิ– โกเทมบะ 
พรเีมยีม เอาทเ์ล็ตส ์– แชน่ําแรธ่รรมชาต ิ– 
บฟุเฟตข์าปยูกัษ ์

✈ 🍽 🍽 
FUJI HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 

[♨] 

3 

ภเูขาไฟฟจู ิชนั 5 (ขนึอยูก่บัสภาพอากาศ) – 
ศนูยจํ์าลองแผน่ดนิไหว – ชมชบิะซากรุะ หรอื 
ลาเวนเดอร ์ณ สวนดอกไมโ้ออชิ ิปารค์ (ขนึอยู่
กบัสภาพอากาศ) – กจิกรรมชงชาแบบญปีุ่ น – 
โตเกยีว – ชอ้ปปิงชนิจกุ ุ

🍽 🍽 อสิระ 
TOKYO 
HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

4 
อสิระชอ้ปปิงเมอืงโตเกยีว หรอื เลอืกซอืทวัร ์
เสรมิโตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์ 🍽 อสิระ อสิระ 

TOKYO 
HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

5 
วดัอาซากซุะ - หา้งไดเวอร ์ซติ ีโอไดบะ - ออิอน 
– สนามบนินารติะ – สนามบนิสวุรรณภมู ิ
[TG677 17.25-21.55] 

🍽 อสิระ ✈  



 

   
   
   
                                                                                                                                                          QE2NRT-TG006       หนา้ 3 จาก 10 
 

โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัท ี1 สนามบนิสวุรรณภูม ิ– สนามบนินารติะ [TG640 22.10-06.20+1] 
20.00 น. พรอ้มกนัทสีนามบนิสวุรรณภมู ิประตหูมายเลข 2 เคานเ์ตอร ์C สายการบนิไทย 

เจา้หนา้ทใีหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 
[สาํคญัมาก!!ไมอ่นุญาตใหนํ้าอาหารสด จาํพวก เนอืสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้
ประเทศญปีุ่ นหากฝ่าฝืนมโีทษจบัปรบัได]้ 

22.10 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนินารติะ ประเทศญปีุ่ น โดยสายการบนิไทย เทยีวบนิท ีTG 640 

สายการบนิมบีรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืง 

วนัท ี2 
สนามบนินารติะ – อทุยานแหง่ชาตฮิาโกเน ่– ศาลเจา้ฮาโกเน ่– หบุเขาโอวา
คดุาน ิ– โกเทมบะ พรเีมยีม เอา้ทเ์ล็ตส ์– แชน่ําแรธ่รรมชาต ิ– บุฟเฟตข์าปู
ยกัษ ์( - / L / D ) 

06.20 น. เดนิทางถงึ สนามบนินารติะ ประเทศญปีุ่ น นําท่านผ่านขันตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและ
ศลุกากรและเมอืรับสมัภาระเรียบรอ้ย ไกดจ์ะพาทุกท่านไปขนึรถบัส เตรยีมตัวออกเดนิทาง 
พรอ้มกับรบกวนปรับนาฬกิาของท่านใหต้รงตามเวลาของญีปุ่ น ซงึเร็วกว่าเมืองไทย 2 
ชวัโมง เพอืความสะดวกในการนัดหมายเวลา 

 

อทุยานแหง่ชาตฮิาโกเน ่(HAKONE IZU NATIONAL PARK) ตังอยู่ในจังหวัดคะนะ
งะวะ ชอืเสยีงในดา้นนําพุรอ้นซงึเกดิจากความรอ้นของภูเขาไฟรวมทังยังมีทวิทัศน์ของ
ภเูขาไฟฟจูทิสีวยงาม นําท่าน ลอ่งเรอืทะเลสาบอาช ิซงึไดก้อ่ตัวจากลาวาของภูเขาไฟ 
ทา่นจะไดสั้มผัสกบัทัศนียภาพทสีวยงามดงัภาพวาดสะทอ้นลงสูท่ะเลสาบเปรยีบดังสะทอ้น
จากกระจกใสบานใหญ่  

 

ศาลเจา้ฮาโกเน ่( Hakone Shrine ) ตังอยู่ดา้นล่างของภเูขาฮาโกเน่บรเิวณชายฝัง
ของทะเลสาบอาช ิ(Lake Ashi) ถูกซอ่นอยู่ในป่าลกึ สงัเกตง่ายๆคอืจะม ีเสาโทรอิสิแีดง 
(Torii) ตังเด่นอยู่ในทะเลสาบ และทางเดนิไปยังศาลเจา้โดยสองขา้งทางจะมตีะเกยีง
แขวนเรยีงรายอยู่ตลอดทาง ภายในศาลเจา้นันมบีรรยากาศทเีงยีบสงบอยู่ท่ามกลางตน้ไม ้
ใหญ่ มคีวามสวยงามตลอดทังปี บางครังจะมหีมอกปกคลมุไปทวั 

 

หบุเขาโอวาคดุาน ิหรอื หบุเขานรก (Owakudani) ชมบ่อนําแร่กํามะถันทสีามารถตม้
ไข่ไหส้กุ ดว้ยอณุหภมู ิ97 องศาเซลเซยีส ชมิไขด่ํา ทเีชอืกันว่า เมอืกนิไข่ดํา 1 ฟอง จะ
ทําใหม้อีายยุนืยาวขนึ 7 ปี 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร  

บา่ย 

 

 
ชอ้ปปิงสนิคา้แบรนดเ์นม โกเทมบะ พรเีมยีม เอา้ทเ์ล็ตส ์(Gotemba Premium 
Outlet) เป็นหนงึในสาขาแบรนดเ์อาทเ์ล็ททกีระจายครอบคลุมประเทศญีปุ่ น ใหท้่านไดช้ ้
อปปิงอย่างจุใจกับสนิคา้หลากหลายแบรนด์ดัง ทังในประเทศ และ ต่างประเทศ เช่น 
MORGAN, ELLE, BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL,TUMI,GAP, ARMANY, NIKE , 
ADIDAS ฯลฯ 
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คาํ 

 

 บรกิารอาหารคาํ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
**พเิศษ เมนขูาปูยกัษส์ไตลญ์ปีุ่ น พรอ้มนาํจมิรสเด็ด** 

  นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่พัีก FUJI HOTEL หรอืเทยีบเทา่  
หลังอาหารคํา ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการแชนํ่าจากแรธ่รรมชาตสิไตลญ์ปีุ่ น 

วนัท ี3 ภเูขาไฟฟจู ิชนั 5 (ขนึอยูก่บัสภาพอากาศ) – ศนูยจ์ําลองแผน่ดนิไหว – ชม
ชบิะซากรุะ หรอื ลาเวนเดอร ์ณ สวนดอกไมโ้ออชิ ิปารค์ – กจิกรรมชงชา
แบบญปุ่ีน – โตเกยีว – ชอ้ปปิงชนิจกุุ ( B / L / - ) 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 
 

 

เดนิทางสู่ ภูเขาไฟฟูจ ิ(Mt.Fuji) ทตัีงตระหง่านอยู่เหนือเกาะญีปุ่ นดว้ยความสงู3,776
เมตร จากระดับนําทะเล นําทา่นขนึชมความงามกนัแบบใกลช้ดิยงับรเิวณ “ชนั 5” ของภเูขา
ไฟฟูจ ิ(ขนึอยู่กับสภาพภูมอิากาศ) เพือชมทัศนียภาพโดยรอบของภูเขาไฟที สามารถ
มองเห็นทะเลสาบทังหา้กระจายอยู่โดยรอบ ใหท้่านไดสั้มผัสอากาศอันบรสิุทธบินยอดเขา
ฟจู ิถ่ายภาพทรีะลกึกับภเูขาไฟทไีดช้อืว่ามสัีดสว่นสวยงามทสีดุในโลก ซงึเป็นภูเขาไฟที
ยังดับไมส่นทิ และมคีวามสงูทสีดุในประเทศญปีุ่ น 
หมายเหต:ุ 
ในกรณีท ีภเูขาไฟฟจูไิมส่ามารถขนึไดเ้นอืงจากสภาพอากาศ ทางบรษิทัฯ ขอสงวน
สทิธเิปลยีนโปรแกรมทัวรเ์ป็น Fuji Visitor Center ซงึท่านสามารถศกึษาความเป็นมา
ของภูเขาไฟฟูจแิละเลือกซอืของทรีะลกึเกยีวกับภเูขาไฟฟูจไิด ้และยังเป็นจุดถ่ายรูปกับ
ภูเขาไฟฟูจไิดส้วยงาม จากนันเดนิทางสู่ ศูนยจ์ําลองแผ่นดนิไหว หรอื FUJINOEKI 
โดยภายในมหีอ้งจัดแสดงขอ้มูลการปะทุของภเูขาไฟจากทุกมุมโลก มหีอ้งจัดฉากการเกดิ
แผ่นดนิไหว และ ความแรงของการสันสะเทอืนในระดับรคิเตอร์ต่างๆ รวมไปถงึการเสนอ
แนวทางการเอาตัวรอดจากสงิกดีขวางต่างๆ หลังจากเกดิแผ่นดนิไหวไปแลว้ จากนันจะปิด
ทา้ยดว้ยโซนชอ้ปปิงสนิคา้ตา่งๆมากมายทเีป็นโปรดักสข์องญปีุ่ น 

 

สมัผัสวัฒนธรรมดงัเดมิของชาวญีปุ่ นนันก็คอื การเรยีนพธิชีงชาญปุ่ีน โดยการชงชาตาม
แบบญีปุ่ นนัน มีขันตอนมากมาย เริมตังแต่การชงชา การจับถว้ยชา และการดมืชา ทุก
ขันตอนนันลว้นมขีันตอนทมีรีายละเอยีดทปีระณีตและสวยงามเป็นอย่างมาก และท่านยังมี
โอกาสไดล้องชงชาดว้ยตัวท่านเองอีกดว้ย ซงึก่อนกลับใหท้่านอสิระเลอืกซอืของทฝีาก
ของทรีะลกึตามอธัยาศัย 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

บา่ย 

 
 

กรุป๊ 16-20 พฤษภาคม 2562 

ดอกชบิะซากรุะหรอืดอกพงิคม์อส (ขนึอยูก่บัสภาพอากาศ) มตีน้กําเนดิมาจากทวปี
อเมรกิาตะวันออกเฉียง เหนือ ดอกไมช้นดินีมหีลายพันธุ ์ทงัสชีมพูและสขีาว ดอกจะบานที
พนืดนิ ญปีุ่ นนํามาปลกูตามรัวบา้น หรอืตามทลีาดเอยีง ดุจดังพรมผนืยักษ์ ในชว่งฤดใูบไม ้
ผลดิอกไมจ้ะบานและหนา้ตาดูคลา้ยกับดอกซากรุะ 
[สถานทชีมอาจจะมกีารเปลยีนแปลงขนึอยูก่บัสภาพอากาศ] 
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กรุป๊ 12-17 ก.ค. 62 /13-17 ก.ค.62 / 14-18 ก.ค.62/16-20 ก.ค.62 
สวนดอกไมโ้ออชิ ิปารค์ OISHI PARK (ขนึอยูก่บัสภาพอากาศ) นับเป็นจุดชมววิฟจูิ
ทสีวยงามอกีแห่งนึง ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิไปกับการเดนิชมถนนทปีระดับประดาไปดว้ย
ดอกไมท้มีคีวามยาวประมาณ 350 เมตร พรอ้มชมความงามของภเูขาไฟฟูจ(ิFuji) ทเีป็น
ฉากหลัง โดยสวนนีจะปลูกดอกไมส้ลับสับเปลยีนกันตลอด โดยชว่งกลางเดือนมถิุนายน
จนถงึเดอืนกรกฎาคม จะเป็นชว่งทมีกีารจัดงาน Kawaguchiko Herb Festival ซงึเต็มไป
ดว้ย ดอกลาเวนเดอร ์(Lavandula) สง่กลนิหอมไปทัวทังสวน 
 

 

เดนิทางสู ่เมอืงโตเกยีว (Tokyo) นําท่านสู ่ยา่นชอ้ปปิงชนิจกุุ (Shinjuku) ใหท้่าน
อสิระและเพลดิเพลนิกับการชอ้ปปิงสนิคา้มากมายและ เครืองใชไ้ฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูป
ดจิติอล นาฬกิา เครอืงเล่นเกมส ์ หรือสนิคา้ทจีะเอาใจคุณผูห้ญงิดว้ย กระเป๋า รองเทา้ 
เสอืผา้ แบรนดเ์นม เสอืผา้แฟชันสําหรับวัยรุ่น เครอืงสําอางยหีอ้ดังของญีปุ่ นไม่ว่าจะเป็น 
KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO 

คาํ  อสิระรบัประทานอาหารคาํตามอธัยาศยั ณ แหลง่ชอ้ปปิง 
  นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่พัีก TOKYO HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
วนัท ี4 อสิระชอ้ปปิงเมอืงโตเกยีว หรอื เลอืกซอืทวัรเ์สรมิโตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์

 ( B / - / -  ) 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 

 
 

 
 

 

ใหท้่านไดเ้ลือกอสิระท่องเทียวตามสถานทีต่างๆใน เมอืงโตเกยีว โดยมีไกด์ค่อยให ้

คําแนะนําท่านในการเดนิทาง เชน่ยา่นชนิจกูุ (Shinjuku) แหล่งบันเทงิและแหลง่ชอ้ป

ปิงขนาดใหญ่ใจกลางเมอืงหลวงโตเกยีว เป็นศูนยร์วมแฟชันเก๋ๆ เท่ห์ๆ ของเหล่าบรรดา

แฟชนันสิตา้ มสีถานีรถไฟชนิจูกทุเีป็นเหมอืนศูนยก์ลางของของย่านนี ซงึเป็นหนงึในสถานี

ทคีกึคักทสีดุในญีปุ่ น ในแต่ละวันมผีูค้นจํานวนมากถงึ 2.5 ลา้นคนทใีชบ้รกิารสถานีแห่งนี 

ทางดา้นตะวันตกย่านนีทเีต็มไปดว้ยตกึระฟ้าหลายอาคาร มทีังโรงแรมชันนํา และในส่วน

ทางดา้นตะวันออกนันคอื คาบกูโิจ (Kabuki-jo) เป็นยา่นทเีต็มไปดว้ยหา้งสรรพสนิคา้, รา้น

เครอืงใชไ้ฟฟ้าขนาดใหญ่อย่าง Bic Camera และย่านบันเทงิยามราตรีทีมรีา้นอาหาร

เยอะแยะมากมาย เชน่รา้นอซิากายะ (Izakaya) เป็นตน้และยังมสีถานทที่องเทยีวสําคัญๆ

ตา่งๆมากมาย เชน่ 
ยา่นฮาราจกู ุ ยา่นชบิยูา่ ยา่นอากฮิาบาระ 
ไดเวอรว์ติโีอไดบะ ตลาดอาเมโยโกะ ตลาดปลาสคึจิ ิ
ศาลเจา้เมยจ์ ิ Tokyo Sky Tree 

หรอืเลอืกซอืทวัรเ์สรมิโตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์เต็มวนั เพมิผูใ้หญท่า่นละ 2,700 บาท / 

เด็ก 2,000 บาท ไมร่วมคา่รถไฟในการเดนิทาง [ราคาอาจมกีารเปลยีนแปลง] เชญิ

ท่านพบกับความอลังการซงึเต็มไปดว้ยเสน่หแ์ห่งตํานานและจนิตนาการของการผจญภัย 

ใชทุ้นในการกอ่สรา้ง 600 ลา้นเยน โดยการถมทะเล ท่านจะไดพ้บสัมผัสกับเครอืงเลน่ใน

หลายรูปแบบ เชน่ ทา้ทายความมันสเ์หมอืนอยู่ในอวกาศไปกับ SPACE MOUTAIN, ระทกึ

ขวัญกับ HAUNTED MANSION บา้นผสีงิ, ตนืเตน้กบั SPLASH MOUNTAIN, นังเรอืผจญ

ภยัในป่ากบั JUNGLE CRUISE, เทยีวบา้นหมพูีห,์ตะลุยอวกาศไปกับ BUZZ LIGHTYEAR’S 

ASTRO BLASTERS, เขา้ไปอยูใ่นโลกแห่งจนิตนาการกบัการต์นูทที่านชนืชอบของ WALT 

DISDEY 

* เพอืใหท้า่นไดส้นุกสนานอยา่งเต็มทจีงึไมม่บีรกิารอาหารกลางวนัและอาหารคํา* 
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  นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่พัีก TOKYO HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
วนัท ี5 วดัอาซากสุะ – หา้งไดเวอร ์ซติ ีโอไดบะ (กนัดมัยกัษ)์ – ออิอน – สนามบนิ

นารติะ – สนามบนิสวุรรณภมู ิ( B / - / - ) 
[TG677 17.25-21.55] 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 
 

 

นมัสการเจา้แม่กวนอมิทองคํา ณ วดัอาซากสุะ (Asakusa) หรอื วัดเซนโซจ ิเป็นวัดที
เกา่แกแ่ละไดรั้บความเคารพจากชาวกรุงโตเกยีวอย่างมาก เพราะภายในอารามประดษิฐาน
องค์เจา้แม่กวนอมิทองคําทีศักดสิทิธ ิขนาด 5.5 เซนตเิมตร และยังมี โคมไฟยักษ์ 4.5 
เมตร ณ ประตทูางเขา้ทอียูด่า้นหนา้สดุของวัด ในนามประตูฟ้าคํารณและท่านจะไดส้นุกกับ
การเดนิเลอืกดูสนิคา้ต่างๆ สองขา้งทางของ ถนนนากามเิซะ ซงึมรีา้นคา้ขายของทรีะลกึ
ตา่งๆ มากมาย อาท ิขนมนานาชนดิ ของเลน่ รองเทา้ พวงกญุแจทรีะลกึ ฯลฯ  

 

 

ไดเวอร ์ซติ ีโอไดบะ (Diver city Odaiba) เมืองแห่งศตวรรษที 21 ของมหานคร
โตเกยีว ตังอยู่ ณ รมิอ่าวโตเกยีวจุดชมววิทสีวยงามของสะพานสายรุง้ทีเชอืต่อระหว่าง
แผ่นดนิใหม่และแผ่นดนิเก่าทเีกดิจากการถมทะเลขนึมา อกีทังเทพีเสรีภาพทตัีงเด่นเป็น
สง่าอกีจุดถ่ายรูปสวยของมหานครโตเกยีว หา้งรา้นทเีรียงรายเชอืต่อกันบรเิวณรมิอ่าวน ี
รวมทงั Divercity ทมีหีุน่ยนตกั์นดัมขนาดใหญ่ยนืตระหงา่นอยูด่า้นหนา้ อกีไฮไลตท์ตีอ้งมา
เยอืนแหง่มหานครโตเกยีวอกีดว้ย ภายในหา้งเองก็มรีา้นคา้สนิคา้และภตัตาคารหลากหลาย
ใหเ้ลอืกซอืเลอืกชมิกนัอยา่งเต็มทอีกีดว้ย 

กลางวนั  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั ณ แหลง่ชอ้ปปิง 

 
 

ชอ้ปปิงตอ่ท ีออิอน มอลล ์(Aeon Mall) หา้งสรรพสนิคา้ทมีสีาขาอยู่ทัวประเทศญปีุ่ น มี
รา้นคา้ทหีลากหลายมากกว่า 150 รา้น เช่น MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, 
Capcom games arcade , รา้นขายเครอืงกฬีา และซปุเปอรม์าร์เก็ตขนาดใหญ่ ใหท้่านได ้
เก็บจัดการลสิตข์องฝากมาจากคนทบีา้นไดอ้ยา่งครบครันเต็มท ี

 สมควรแกเ่วลาเดนิทางนําทา่นเดนิทางสูส่นามบนินารติะ 
17.25 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิไทย เทยีวบนิท ีTG677 

สายการบนิมบีรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืง 
21.55 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

 

************************************************** 

  



 

   
   
   
                                                                                                                                                          QE2NRT-TG006       หนา้ 7 จาก 10 
 

โปรแกรม : TOKYO FUJI สวย สะดดุตา 5D3N  

โดยสายการบนิไทย  

อตัราคา่บรกิาร 

กาํหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่
พกัหอ้งละ 2-

3 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี  

[มเีตยีง] 
พกักบัผูใ้หญ ่

 1 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

[มเีตยีง] 
พกักบัผูใ้หญ่ 

2 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ7ปี 
[ไมม่เีตยีง] 

พกักบัผูใ้หญ ่
2 ทา่น  
ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมตวั 
ทา่นละ 

พกัเดยีว
เพมิ 

ทา่นละ 

12 ก.ค. - 16 ก.ค. 62 
      (วนัหยุดอาสาฬหบชูา) 

37,900.- 37,900.- 37,900.- 36,900.- 26,900.- 7,900.- 

 **เนอืงจากเป็นราคาพเิศษ จงึไมม่รีาคาเด็ก ** 
ราคาเด็กทารก [อายุไมถ่งึ 2 ปีบรบิรูณ ์ณ วนัเดนิทางกลบั]  ทา่นละ 10,500 บาท  

ราคานรีวมรายการทวัร ์ตวัเครอืงบนิ 

 

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

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลยีนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

 
 

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 

 **สําคัญ!! บรษัิททําธรุกจิเพอืการทอ่งเทยีวเทา่นัน ไมส่นับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศญปีุ่ นโดยผดิกฎหมายและใน

ขันตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ทังไทยและญปีุ่ น ขนึอยูก่ับการพจิารณาของเจา้หนา้ทเีทา่นัน ลูกคา้ทกุทา่นตอ้งผา่น
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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 ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใินการจดัหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้งคอื 1 TWN + 1SGL และอาจมี

การจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป ** 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทรีะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทบีรษัิท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5. คา่นําหนักสมัภาระรวมในตวัเครอืงบนิ [การบนิไทย 30 กโิล **ตงัแตว่นัท ี1 กรกฎาคม 2562 เป็นตน้ไป ทางสายการ

บนิไทย มกีารปรบัลดนําหนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครอืงจาก 30กโิล เหลอืเพยีง 20 กโิลเทา่นนั ** แอรเ์อเซยี

เอกซ ์20 กโิล / เจแปนแอรไ์ลนแ์ละออลนปิปอน 2 ใบใบละไมเ่กนิ 23 กโิล] คา่ประกันวนิาศภัยเครอืงบนิตามเงอืนไขของ

แต่ละสายการบนิทมีกีารเรยีกเก็บ 

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. ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และหัก ณ ทจี่าย 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. คา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทรปิ/ต่อท่าน  
 

รายละเอยีดเกยีวกบัมาตรการยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญปีุ่ นใหก้บัคนไทย  

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ปีระสงคจ์ะพํานักระยะสนัในประเทศญปีุ่ นไมเ่กนิ 15 วัน ไมว่า่จะดว้ย

วัตถปุระสงคเ์พอืการทอ่งเทยีว เยยีมญาต ิหรอืธรุกจิ อาจจะมกีาร ถกูตรวจสอบเอกสารในขันตอนการตรวจคนเขา้เมอืง เพอืเป็น

การยนืยันว่ามคีณุสมบัตใินการเขา้ ประเทศญปีุ่ น 

**เอกสารทอีาจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตัวเครอืงบนิและเอกสารเรอืงทพัีกทางบรษัิทจะ

จัดเตรยีมใหกั้บลกูทัวร ์แตทั่งนขีนึอยู่กบัการพจิารณาของกองตรวจคนเขา้เมอืงของญปีุ่ 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. เป็นผูท้ไีมม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตวักลับจากประเทศญปีุ่ น หรอืมไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่

เขา้ขา่ยคณุสมบัตทิอีาจจะถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 
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หมายเหต ุ: 

 1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะเลอืนการเดนิทางในกรณีทมีผีูร้่วมคณะไม่ถงึ 10 ทา่น 

 2. ขอสงวนสทิธกิารเก็บคา่นํามันและภาษีสนามบนิทุกแหง่เพมิ หากสายการบนิมกีารปรับขนึกอ่นวันเดนิทาง 

 3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนเทยีวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนืองจากสาเหตตุ่างๆ 

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

การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนําสงิของผดิกฎหมาย ซงึอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

 5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิสงิของสญูหาย อันเนืองเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทยีวเอง 

 6. เมอืทา่นตกลงชําระเงนิมดัจําหรอืค่าทัวรท์ังหมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงอืนไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทังหมด  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ทงันขีนึอยูก่บัสภาวะอากาศ การเมอืง 

สายการบนิ และราคาอาจเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทงันขีนึอยูก่บัอตัราแลกเปลยีนของเงนิสกลุเยน 

 


