
 

 

รหัสทัวร GS1900440 

ทัวรญี่ปุ�น โตเกียว คามาคุระ  นารา ฮาโกเน  5 วัน 3 คืน (JL) 
ภูเขาไฟฟูจิช้ัน 5 หมูบานน้ําใส โอวาคุดานิ ช็อปปم�ง ชินจุกุ พิพิธภัณฑแผนดินไหว 

พิเศษ ! เมนูบุฟเฟตขาปูยักษไมอ้ัน และ อาบน้ําแร ออนเซ็น 

 
      

 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันที่ 1 
กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) – สนามบินฮาเนดะ (โตเกียว)                                                        
(-/-/-) 

07.00  คณะพรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเขาที่ 
6 สายการบิน เจแปน แอรไลน เคานเตอร R เจาหนาที่บริษัทฯ คอยตอนรับและ
อํานวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพ่ือเตรียม
ความพรอมกอนออกเดินทาง  
** ประเทศญี่ปุ �นไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เนื ้อสัตว พืช ผัก ผลไม เขา
ประเทศ หากฝ�าฝน จะมีโทษปรับและจับ ทั้งน้ีขึ้นอยูกับดุลพินิจของเจาหนาที่ศุลกากร 
ดานตรวจคนเขาเมือง ** 

09.55  นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติฮาเนดะ เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ�น โดย
สายการบิน JAPAN AIRLINE เที่ยวบินที่ JL032  ** มีบริการอาหารและเครื่องด่ืม
บนเครื่องบิน ใชเวลาบินโดยประมาณ 6 ชั่วโมง ** 

17.30 เดินทางถึง สนามบินฮาเนดะ  (เวลาทองถิ่นเร็วกวาไทย 2 ช.ม.) หลังผานพิธีการตรวจ
คนเขาเมืองและศุลกากรเรียบรอยแลว 

คํ่า เพ่ือไมเปนการรบกวนเวลา อิสระอาหารตามอัธยาศัย 
พักที ่ TOYOKO INN HOTEL , HANEDA หรือเทียบเทา  
 

วันที่ 2 
พระใหญไดบุตสึ – โอวาคุดานิ – โอชิโนะ ฮัคไค – โกเทมบะ เอาทเล็ท  
(พิ เ ศ ษ  !!  เ มน ู บ ุ ฟ เ ฟต  ข า ป ู ยั ก ษ ไ ม  อั ้ น  !! แ ล ะ  อ า บ น ํ ้ า แ ร   อ อน เ ซ ็ น  !!)                                     
(B/L/D) 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานเดินทางสู เมืองคามาคุระ (Kamakura) เปนเมืองหลวงเกาของญี่ปุ�น เมืองที่
อยูติดกับทะเลซึ่งอยูไมไกลจากโตเกียว มาเที่ยวไดงายๆหางจากโตเกียวประมาณ 1 
ชั่วโมงเทานั้น เมืองทองเที่ยว ถูกขนานนามวาเปน เมืองเกียวโตตะวันออก (Kyoto 
of Eastern Japan) เน่ืองจากมีวัด ศาลเจา และสถานที่ทางประวัติศาสตรอยูหลาย
แหง 
นําทานชม พระใหญแหงคามาคุระ (Great Buddha of Kamakura) พระใหญ 
(Daibutsu) เปนสัญลักษณของเมืองคามาคุระ มีความสูงถึง 13.5 เมตร ซึ่งเปนรูป



 

 

ปم�นพระที่สูงเปนอันดับสองของญี่ปุ�น รองจากพระใหญที่วัดโทไดจิ เมืองนารา พระ
ใหญแหงคามาคุระนั้นตั้งอยูที่ วัดโคโตคุอิน ดิมทีองคพระจะประดิษฐานอยูภายใน
อาคารวัด แตเมื่อประมาณศตวรรษที่ 14 และ 15 อาคารของวัดหลายสวนไดถูกพายุ
ไตฝุ�นทําลายลง ทําใหเหลือแตองคพระใหญตั้งอยูโดยไมไดสรางอาคารขึ้นมาครอบ
ใหม 
นําทานเดินทางสู โอวาคุดานิ (Owakudani) หรือ หุบเขานรก ถือเปนแหลงทองเที่ยว
ที่มีชื่อเสียงของเมืองฮาโกเนตั้งอยูวนอุทยานแหงชาติฮาโกเน ที่เกิดจากการระเบิดของ
ภูเขาไฟฮาโกเนเมื่อประมาณ 3 พันปกอน และถึงแมจะไมมีการระเบิดอีกแลวแตใต
พื ้นผิวยังคงมีความรอน ทําใหนํ ้าใตผิวพวยพุงระเหยเปนไอนํ ้าออกมาดานนอก
ตลอดเวลา ซึ่งที่นี่ยังคงเต็มไปดวยแรกํามะถันหรือซัลเฟอรอยูเปนจํานวนมาก ไอนํ้าที่
พุงออกมาจึงมีกลิ่นของกํามะถันผสมอยู 

เท่ียง      บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
นําทานเดินทางสู  โอชิโนะ ฮัคไค (OSHINO HAKKAI) บอนํ ้าธรรมชาติกับความ
เลื่อมใสศรัทธา ความเชื่อในภูเขาไฟศักดิ์สิทธิ์ฟูจิยามา กับเวลาแสนยาวนานจากการ
ละลายของหิมะ ของบนภูเขาไฟฟูจิที่ไหลซึม ลึกลงพื้นพิภพปฏิบัติการซึมซับบริเวณที่
ลุมทําใหเกิดน้ําซึมขังขยายวงกวางกลายเปนบอขนาดยอมน้ําในบอแตละบอใสสะอาด
จนเกิดสะทอนที่สวยงาม ตอมาในป ค.ศ. 1985 สถานที่แหงนี้ไดรับการคัดเลือกเปน 
1ใน100 อันดับแหลงน้ํา จากธรรมชาติ ที่ดีที่สุดของญี่ปุ�น ทานสามารถเลือกซื้อสินคา
พื้นเมืองตางๆ และสินคาเกษตรกรรมท่ีชาวบานนํามาขายระหวางทางได  ไมวาจะเปน
ผักภูเขาท่ีสดกรอบผลไมอบแหง ถั่ว มันญี่ปุ�น และอ่ืนๆ อีกมากมาย 
นําทานเดินทางสู โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาทเล็ท (Gotemba Premium Outlets) 
ศูนยรวมสินคาแบรนดเนมทั้ง Street Brand และ Hi-End Brand ที่ยิ่งใหญ ให
ท านได  อิสระช อปป  �م งอย างจ ุ ใจ เช น MICHEL KLEIN, MORGAN , ELLE , 
CYNTHIA ROWLEY , DIFFUSIONE TESSILE , BALLY, PRADA , GUCCI , 
DIESEL ,TUMI , GAP , ARMANY ,TAG HEUER , AGETE , S.T.DUPONT , 
TASAKI , LONGINES , HUSH PUPPIES , SCOTCH GRAIN , SKECHERS, 
HOGAN , AIGLE , BANDAI ASOBI,HAKKA KIDSเปนตน 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ ! เมนูบุฟเฟตขาปูยักษไมอ้ัน 
พักที ่ FUJI SAN GARDEN HOTEL หรือเทียบเทา   



 

 

จากนั้น อิสระใหทานไดผอนคลายกับการแชนํ้าแร ออนเซ็นธรรมชาติ ซึ่งชาวญี่ปุ�นมี
ความเชื่อวาหากไดแชนํ้าแรออนเซ็น ธรรมชาตินี้แลว จะทําใหผิวพรรณเปลงปลั่ง 
สวยงาม และชวยใหระบบการหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น 

  
วันที่ 3 ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 – พิพิธภัณฑแผนดินไหว – ทุงลาเวนเดอร Oishi Park –  

หมูบานอิยาชิ 
                 โนะซาโตะ – นาริตะ                                                                                                  

(B/L/-) 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู ฟูจิยามา ฟูจิซัง หรือ ที่เรารูจักกันทั่วไปในนามของ ภูเขาไฟฟูจิ 
(Mount Fuji) ตั้งอยูระหวาง จ.ชิซึโอกะ และ จ.ยามานาชิ ภูเขาท่ีมีความสูงเหนือจาก
ระดับนํ้าทะเล 3,776 เมตร ภูเขาที่มีชื่อเสียงและเปนที่รูจักไปทั่วโลกในเรื่องความ
สวยงามที่ธรรมชาติไดมอบมาใหอยางลงตัว และยังถือวาเปนสัญลักษณหนึ่งของ
ประเทศญี่ปุ�น ทั้งยังเปนจุดมุงหมายของนักทองเที่ยวตางชาติที่มาเยือนประเทศญี่ปุ�น
ในตลอดทุกฤดูกาล ซึ่งในป พ.ศ. 2556 ที่ผานมา องคการยูเนสโก ไดประกาศให
ภูเขาไฟฟูจิ ไดรับการขึน้ทะเบียนเปนมรดกโลกทางวัฒนธรรมอีกดวย  
นําทานเดินทางขึ้นสู ภูเขาไฟฟูจิ ชั้นที่ 5 (ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ไมขึ้น ในกรณีที่
อากาศไมเอื้ออํานวย หรือ ทางขึ้นปด โดยเจาหนาที่ ที่ดูแลทางขึ้นจะเปนผูพิจารณา
และตัดสินใจเทาน้ัน กรณีที่ไมสามารถขึ้นได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการชดเชยเงิน
คืนไมวากรณีใดๆ เพราะทางบริษัทไดชําระคาใชจายทั้งหมดในลักษณะของการเหมา
จายเรียบรอยแลว) เม่ือถึงที่ภูเขาไฟฟูจิช้ัน 5 ทุกทานจะไดพบกับความสวยงามของตัว
ภูเขาและวิวโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิ และสัมผัสกับอากาศที่บริสุทธิ์ เย็นสบาย อิสระ
ใหทุกทานไดเก็บภาพความประทับใจเก็บไวตามอัธยาศัย ทานสามารถเลือกซื้อสินคา
ของที่ระลึกซึ่งเปนสัญลักษณรูปภูเขาไฟฟูจิในหลากหลายบรรยากาศไดอีกดวย ที่บน
ภูเขาไฟฟูจิชั ้น 5 นี้ ยังเปนที่ตั ้งของ ศาลเจาโคมิตาเคะ (Komitake Jinja) ของ
ศาสนาลัทธิชินโต เปนที่สักการะบูชาและอธิฐานขอพร อีกทั้งยังเปนที่สําหรับบวงสรวง
ทานเทนกุ โดยมีความเชื่อวารอบของฟูจิซังชั้น 5 นี้ ถูกเรียกวา “Tengu no niwa” 
“สวนของทานเทนกุ” (ปศาจที่มีจมูกแดงยื่นออกมา) โดยมีความเชื่อวาที่นี่ทานเทนกุ
ปกครองอยูนั่นเอง และ ยังวากันวา ศาลเจาแหงน้ีมีสมบัติของทานเทนกุหลงเหลืออยู



 

 

มากมาย อยางเชน ขวานขนาดใหญที่มีนํ้าหนักกวา 375 กิโลกรัม ตกอยูที่พื้นในสวน 
ซึ่งในสมัยกอนมีผูคนนิยมมาทดลองยกขวานนี้กันมากมาย เปนตน จึงเปนที่มาวา
ทําไมภูเขาไฟฟูจิ จึงเปนสถานที ่ศักดิ ์สิทธิ ์ที ่ผู คนตางเคารพบูชาและนิยมมาซื้อ
เครื่องรางของขลังกลับไปเปนฝากของเปนที่ระลึก 
นําทานเดินทางสู พิพิธภัณฑแผนดินไหว (Experience Earthquake) ที่จําลอง
เรื่องราวของภูเขาไฟฟูจิ และทานจะไดสัมผัสกับบรรยากาศของการจําลองเหตุการณ
เรื่องราวตางๆ ที่เกี่ยวกับการเกิดแผนดินไหวที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ�น เทคโนโลยี 
วิวัฒนาการ การวางแผนป�องกันตอภัยธรรมชาติที่ประเทศญี่ปุ�นไมสามารถหลีกเลี่ยง
ไดนี้ ใหทานอิสระเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
นําทานสูทุงลาเวนเดอร สวนสาธารณะริม Oishi Park สวนสาธารณะริมทะเลสาบ
คาวากูจิโกะ ดานในมีศูนย Kawaguchiko Natural Living Center ที่สามารถซื้อ
ของฝากสินคาหัตถกรรมทองถิ่นมากมายอีกทั้งในหนารอนยังสามารถชื่นชมความงาม
ของลาเวนเดอร โดยมีภูเขาไฟฟูจิในหนารอนเปนฉากหลัง นับเปนอีกหนึ่งจุดถายรูป
ยอดฮิตเลยทีเดียว  
(การบานของดอกไมขึ้นอยูกับสภาพอากาศเปนสําคัญ ปกติจะอยูชวงประมาณชวง
เดือนมิถุนายน – ตนกรกฏาคม) 
 **ในกรณีที่ทุงลาเวนเดอรยังไมบานหรือบานจนหมดแลว ขอนําทานสูศาลเจาคิตะงุ
จิฮองงุ ฟูจิ แทน** 
นําทานเดินทางชม หมูบานอิยาชิโน ซาโตะ (Iyashi no Sato Village) ตั้งอยูใน
พื้นที่ที่เคยเปนหมูบานเกษตรกรรมบนชายฝم�งทิศตะวันตกของทะเลสาบไซโกะ(Lake 
Saiko) ซึ่งถูกพายุไตฝุ �นพัดถลมในป 1966 จนกระทั้งตอมาอีก 40 ปไดรับการ
บูรณะขึ้นใหมใหเปนแบบดั้งเดิม และเปดเปนพิพิธภัณฑกลางแจงใหประชาชนไดเขา
ชมศึกษาเรียนรูเกี่ยวกับวัฒนธรรม ลองและซื้อสินคาหัตถกรรมแบบดั้งเดิมภายใน
หมูบาน ประกอบดวยบานกวา 20 หลังคาเรือน ที่ไดรับการดัดแปลงใหเปนรานคา 
รานอาหาร พิพิธภัณฑ และแกลเลอรี่ ซึ่งแตละหลังก็จะมีความเชี่ยวชาญในงานฝมือ
ดั้งเดิมที่ตางกัน เชน เครื่องปم�นดินเผา ธูป และผาทอ หรืออาจเขารวมทดลองผลิต
กระดาษวาชิ ถานชารโคล และบะหมี่โซบะดวยตนเอง  สวนของพิพิธภัณฑในบาน 



 

 

ไดแก บานวาตานาเบะ(Watanabe House)ที่จัดแสดงเกี่ยวกับชีวิตประจําวันของ
เกษตรกรที่เคยใชชีวิตอยูในแถบนี้ พิพิธภัณฑการกัดเซาะและการควบคุมตะกอน
(Erosion and Sediment Control Museum) ที่อธิบายถึงสาเหตุของการเกิดดิน
ถลมที่ทําลายหมูบาน และเทคนิคการใชป�องกันภัยพิบัติบานที่เหลือจะเปนอารตแกล
เลอรี่ แสดงงานศิลปะทองถิ่น รานผลิต และสตูดิโอถายภาพบุคคล ซึ่งนักทองเที่ยวจะ
ไดลองสวมชุดกิโมโนะ หรือชุดเกราะซามูไร ถายภาพเปนที่ระลึก(ประมาณ 1000 
เยน) นอกจากนี้ยังมีรานอาหารตั้งอยูรอบๆหมูบานอีกดวย (**รายการน้ีไมรวมคาเชา
ชุดกิโมโน**) 

คํ่า อิสระอาหารคํ่า ตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกแกการทองเที่ยว 
ที่พัก  TOYOKO INN HOTEL NARITA หรือเทียบเทา   
 
วันที่ 4 ตลาดปลาซึกิจิ – วัดอาซากุสะ – ชินจุกุ – โอไดบะ Diver City  - สนามบินฮาเนดะ     

(B/-/-) 
เชา         บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานสู  “ตลาดปลาซึกิจิ (Tsukiji Market)” เปนตลาดคาสงปลา,ผักและผลไม
ขนาดใหญใจกลางกรุงโตเกียว ในบรรดาตลาดคาสงที่กระจายอยูในโตเกียวน้ัน ตลาด
ปลาแหงนี้นับเปนที่ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดและเปนที่รูจักกันดีวาเปนหนึ่งในตลาดปลาที่ 
ใหญที่สุดในโลกอีกดวย เนื่องจากมีการซื้อขายสินคาทะเลกวา 2000 ตันตอวัน คาด
วาจะมีการยายตลาดแหงนี้ไปยัง Toyosu ตลาดแหงใหมภายในตลาดนั้นมีปลาและ
อาหารทะเลสดมากมายหลายชนิด เปนตลาดที ่ค ึกคักอยู เกือบตลอดเวลา และ
คอนขางยุงในบางชวงเวลาจะมีรถสกูตเตอรขับไปมา รวมทั้งรถบรรทุกที่ใชขนสงปลา 
ทั้งคนซื้อและคนขายจะดูเรงรีบ ทําใหเปนสเนหดึงดูดนักทองเที่ยวใหแวะเวียนมาเที่ยว
ชม ภายในตลาดนั้นเปนเปน 2 สวนใหญๆ คือสวนภายนอกซึ่งมีรานคาปลีกและ
รานอาหารตั้งเรียงรายเปนจํานวนมากและสวนภายในซึ่งเปนบริเวณที่รานคาสงใช
เจรจาธุรกิจและเปนจุดที่มีการประมูลปลาทูนาที่มีชื่อเสียงเครื่องสําอางยี่หอดังของ
ญี่ปุ�นไมวาจะเปน KOSE , KANEBO , SK II , SHISEDO และอ่ืนๆ อีกมากมาย 
นําทานนมัสการเจาแมกวนอิมทองคํา ณ วัดอาซากุสะ (Sensoji Temple) วัดที่ได
ชื่อวาเปนวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์ และไดรับความเคารพนับถือมากที่สุดแหงหนึ่งใน 



 

 

กรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองคเจาแมกวน  อิมทองคําที่ศักดิ์สิทธิ์ ขนาด 5.5 
เซนติเมตร ซึ ่งมักจะมีผู คนมากราบไหวขอพรเพื ่อความเปนสิริมงคลตลอดทั ้งป 
ประกอบกับภายในวัดยังเปนที่ตั้งของโคมไฟยักษที่มีขนาดใหญที่สุดในโลกดวยความ
สูง 4.5 เมตร ซึ่งแขวนหอยอยู ณ ประตูทางเขาที่อยูดานหนาสุดของวัด ที่มีชื่อวา 
“ประตูฟ�าคํารณ” และถนนจากประตูเขาสูตัววิหารที่ประดิษฐานเจาแมกวนอิมทองคํา 
มีช่ือวา ถนนนากามิเซะ (Nakamise Road) ซึ่งเปนที่ต้ังของรานคา ขายของที่ระลึก
พื้นเมืองตางๆ มากมาย เชน ขนมนานาชนิด ของเลน รองเทา พวงกุญแจที่ระลึก ฯลฯ 
ใหทุกทานไดเลือกซื้อเปนของฝากของที่ระลึก อิสระใหทานสามารถเดินไปถายรูปคูกับ
หอคอยท่ีสูงทีสุ่ดในโลก แลนดมารกแหงใหมของกรุงโตเกียว ท่ีริมแมน้ําสุมิดะ  

เที่ยง     อิสระอาหารเท่ียง ตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกแกการชอปปم�ง 
จากน้ันนําทานชอปปم�งยานดัง ยานชินจุกุ ใหทานไดเพลิดเพลินกับการจับจายซื้อสินคา
นานาชนิด ไดจากที่นี่ ไมวาจะเปน รานซานริโอะ รานขายเครื่องอิเลคทรอนิกส กลอง
ถายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องสําอาง ตางๆ กันที่ราน MATSUMOTO แหลงรวม
เหลาบรรดาเครื่องสําอางมากมาย อาทิ มารคเตาหู, โฟมลางหนา WHIP FOAM ที่
ราคาถูกกวาบานเรา 3 เทา, ครีมกันแดดชิเซโด แอนเนสซาที่คนไทยรูจักเปนอยางดี  
และสินคาอื่น ๆ  หรือใหทานไดสนุกกับการเลือกซื้อสินคา แบรนดดังอาทิ LOUIS 
VULTTON, UNIQLO, ก ร ะ เ ป � า ส ุ ด ฮิ ต  BAO BAO ISSEY MIYAKE, เ สื้ อ 
COMME DES GARCONS, H&M หรือเลือกซื้อรองเทา 
นําทานเดินทางสู ยานโอไดบะ (Odaiba) คือเกาะที่สรางขึ้นไวเปนแหลงชอปปم�ง และ
แหลงบันเทิงตางๆ ในอาวโตเกียว ไดรับการปรับปรุงใหมีชื ่อเสียงและเปนที่นิยม
ในชวงหลังของป 1990 นอกจากมีสถาปตยกรรมที่สวยงามตั้งอยูมากมายแลว ก็
ยังคงความเปนธรรมชาติไวดวยความอุดมสมบูรณของพ้ืนที่สีเขียว ไดเวอรซิตี้ โตเกียว 
พลาซา (Diver City Tokyo Plaza) เปนหางดังอีกหางหนึ่ง ที่อยูบนเกาะโอไดบะ 
จุดเดนของหางนี้ก็คือ หุนยนตกันดั้ม ขนาดเทาของจริง ซึ่งมีขนาดใหญมาก ที่ตั้งเดน
เปนสงาอยูหนาหาง ใหทานไดถายรูปคูเปนที่ระลึก ในบริเวณหางก็จะมีรานคาสําหรับ
คอกันดั้ม อยางเชน กันดั้มคาเฟ� (Gundam Cafe) และถาอยากเขาไปดูนิทรรศการ
กันดั้ม ก็ตองไปที่ กันดั้มฟรอนท (Gundam Front) ซึ่งอยูในบริเวณหาง ไดเวอรซิตี้ 
แหงน้ี  



 

 

 
คํ่า อิสระอาหารคํ่า ตามอัธยาศัย 

ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสู สนามบินฮาเนดะ เมืองโตเกียว  ประเทศญี่ปุ�น 
 

วันที่ 5 
ส น า ม บิ น ฮ า เ น ด ะ  – ส น า ม บิ น ส ุ ว ร ร ณ ภ ู มิ                                                                                      
(B/-/-) 

00.05  ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสาย
การบิน JAPAN AIRLINES เท่ียวบินที่ JL033  ** มีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบน
เครื่องบิน ใชเวลาบินโดยประมาณ 6 ชั่วโมง ** 

05.05  เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิ
ภาพและความประทับใจ 

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

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 

ผูใหญ หอง
ละ 

2-3 ทาน  
อัตราทานละ 

1 เด็ก 2 ผูใหญ  
เด็กมีเตียง 

(เด็กอายุไมเกิน 12 
ป) 

อัตราเด็ก ทานละ 

1 เด็ก 2 ผูใหญ 
เด็กไมมีเตียง 

(เด็กอายุไมเกิน 12 
ป) 

อัตราเด็ก ทานละ 

พักเด่ียว 
เพ่ิม 

อัตรา หอง
ละ 

ไมใชตั๋ว
เครื่องบิน

อัตรา  
ทานละ 

06 – 10 มิถุนายน 62 26,999 26,999 26,999 8,000 14,90
0 

20 – 24 มิถุนายน 
62 26,999 26,999 26,999 8,000 14,90

0 
26 – 30 กรกฎาคม 

62 27,999 27,999 27,999 8,000 14,90
0 

12 – 16 กันยายน 62 27,999 27,999 27,999 8,000 14,90
0 

26 – 30 กันยายน 62 27,999 27,999 27,999 8,000 14,90
0 



 

 

  
 ** อัตราน้ียังไมรวมคาทิปพนักงานขับรถ หวัหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม 
1,500 บาท ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ 
วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและความพึง
พอใจของทาน โดยสวนน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ที่
สนามบิน ในวันเช็คอิน ** 
 
** ราคาเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 10,000 บาท **  
(ไมมีที่น่ังบนเครื่องบิน)  
 
** ทานทีถ่ือหนังสือเดินทางไทย และมีวัตถุประสงคเดินทางไป เพื่อการทองเที่ยว ประเทศญี่ปุ�น 
ไมจําเปนตองยื่นขอวีซา โดยสามารถพํานักไดไมเกิน 15 วัน ตอครั้ง **  
 
** บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ อัตราน้ีเฉพาะนักทองเที่ยว ที่ถือหนังสือเดินทางไทยเทาน้ัน กรณีถือ
หนังสือเดินทางตางประเทศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ เรียกเก็บคาธรรมเนียมเพิ่มจากราคาทัวร 
ทานละ 100 USD. หรือ (เปนเงินไทยประมาณ 3,200 บาท)  

 
อัตราคาบริการน้ี รวม 

 คาบัตรโดยสารโดยเครือ่งบิน (ตั๋ว) ไป และ กลับพรอมคณะ ช้ันประหยัด (Economy 
Class) รวมถึงคาภาษี 

     สนามบินและคาภาษีน้ํามันทุกแหง กรณีตองการอัพเกรด Upgrade หรือ เปลี่ยนแปลง
บัตรโดยสาร ไมวาเท่ียว  
     ใด เที่ยวหน่ึงกรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ โดยอางอิงคาใชจายการจองทัวรแบบ 
ไมใชตั๋วเครื่องบิน   
     ตามที่ตามที่ตารางอัตราคาบริการระบ ุ
 คาธรรมเนียมการโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเครื่องบิน สายการบิน JAPAN 

AIRLINES อนุญาตใหโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเครื่องบิน โดยมีน้ําหนักไมเกิน 
23 ก.ก.2 ใบ รวม 46 ก.ก.  และ ถือขึ้นเครื่องบินไดนํ้าหนักไมเกิน 7 ก.ก. (ไมจํากัด
จํานวนชิ้น แตทั้งน้ีเจาหนาท่ีจะพิจารณาตามความเหมาะสม) ตอทาน (ตามเงื่อนไขของ
สายการบิน) ** 



 

 

 คารถโคชปรบัอากาศตลอดเสนทางตามรายการระบุ (ยังไมรวมทิปพนักงานขับรถ) 
 คาโรงแรมท่ีพักระดบัมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ (พัก 2-3 ทาน ตอ หอง) ในกรณีมีงาน

เทรดแฟร การแขงขันกีฬาหรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ที่ทําใหโรงแรมตามรายการที่ระยุเต็ม ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนโรงแรมท่ีพัก ไปเปนเมืองใกลเคียงแทน อางอิง
มาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 

 คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ กรณีไมรวมจะชี้แจงแตละสถานที่
ในโปรแกรม 

 คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบรษิัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงตามความ
เหมาะสม    

 คาเบี้ยประกันอุบัติเหตใุนการเดินทางทองเที่ยวตางประเทศ วงเงินประกันสูงสุดทานละ 
1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)  
 

อัตราคาบริการน้ี ไมรวม 
× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร 

เครื่องด่ืม คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่ไมไดระบุในรายการ 
× คาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท 

ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายไุมถึง 2 ป ณ วัน
เดินทางกลับ (Infant) ทั้งน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและความพึง
พอใจของทาน โดยสวนน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ที่
สนามบิน ในวันเช็คอิน 

× คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเป�าสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกวาที่สายการบินน้ันๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน  

× คาธรรมเนียมการจองที่น่ังบนเครื่องบินตามความตองการเปนกรณีพิเศษหากสามารถทํา
ได ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสายการบิน และ รุนของเครื่องบินแตละไฟลทที่ใชบิน ซึ่งอาจ
เปลี่ยนแปลงไดอยูที่สายการบินเปนผูกําหนด 

× คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไป
แลว 



 

 

× ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนาม
บริษัท 

 
เงื่อนไขการจอง และ การชําระเงิน 
 กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 30 วัน กอนออกเดินทาง มัดจําทานละ 15,000 

บาท และตัดที่น่ังการจองภายใน 2 วัน ตัวอยางเชน ทานจองวันน้ี กรุณาชําระเงินใน2วัน
ถัดไป กอนเวลา 16.00 น. เทาน้ัน โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทนัที หากยังไมไดรับ
ยอดเงินตามเวลาที่กําหนด และหากทานมีความประสงคจะตองเดินทางในพีเรียดเดิม 
ทานจําเปนตองทําจองเขามาใหม น่ันหมายถึงวา กรณีที่มีคิวรอ (Waiting List) ก็จะให
สิทธิ์ไปตามระบบ ตามลําดับ เน่ืองจากทุกพีเรียด เรามีที่น่ังราคาพิเศษจํานวนจํากัด  

 กรณีลูกคาเดินทางไมได สามารถเปลี่ยนช่ือคนเดินทางได กอนเดินทาง 7 วัน ขอสงวน
สิทธิ์ไมคืนคาใชจายใดๆในกรณีที่ไมสามารถหาคนมาแทนได 

 
เงื่อนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง 
 ยกเลิกการเดินทาง ไมนอยกวา 30 วัน กอนวันเดินทาง คืนเงินคาบริการรอยละ 100 

ของคาบริการที่ชําระแลว 
** ยกเวน พีเรียดที่มีวันหยุดนักขัตฤกษ ตองยกเลิกเดินทางไมนอยกวา 45 วัน กอน
เดินทาง ** 

 ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน กอนวันเดินทาง คืนคาบรกิารรอยละ 50 ของคาบริการที่
ชําระแลว 

 ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน กอนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินคาบรกิารที่
ชําระมาแลวทั้งหมดทั้งน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบรกิารที่ชําระแลว
เน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน การสํารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน 
การจองที่พัก ฯลฯ 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบ และ คืนคาทัวรสวนใดสวนหน่ึงใหทานไดไมวากรณี
ใดๆท้ังสิ้น เชน สถานทูตปฏิเสธวีซา ดานตรวจคนเขาเมือง ฯลฯ 

 กรณีตองการเปลี่ยนแปลงผูเดินทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะตองแจงใหทางบริษัททราบลวงหนา 
อยางนอย 7 วัน กอนออนออกเดินทาง กรณีแจงหลังจากเจาหนาที่ออกเอกสารเรียบรอย
แลว ไมวาสวนใดสวนหน่ึง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง



 

 

ทั้งหมด ท้ังน้ีขึ้นอยูกับชวงพีเรียดวนัที่เดินทาง และกระบวนการของแตละคณะ เปน
สําคัญดวย กรุณาสอบถามกับเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษ 

 กรณีตองการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เล่ือนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
ในการหักคาใชจายการดําเนินการตางๆ ที่เกิดขึ้นจริงสําหรับการดําเนินการจองครัง้แรก 
ตามจํานวนครั้งที่เปลี่ยนแปลง ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น 

 
เงื่อนไขสําคัญอ่ืนๆที่ทานควรทราบกอนการเดินทาง 
 คณะจะสามารถออกเดินทางไดตามจําเปนตองมีขึ้นตํ่า อยางนอย 30 ทาน หากต่ํากวา

กําหนด คณะจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพ่ิม
เพ่ือใหคณะเดินทางได ทางบริษัทยินดีที่จะประสานงาน เพื่อใหทุกทานเดินทางตามความ
ประสงคตอไป  

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอ่ืน
ตอไป โดยทางบรษิัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนาเพื่อวางแผนการเดินทางใหมอีกครั้ง 
ทั้งน้ี กอนคอนเฟรมลางาน กรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษทุกครั้งหากทานลางาน
แลวไมสามารถเปลี่ยนแปลงได 

 กรณีที่ทานตองออกบัตรโดยสารภายใน (ต๋ัวภายในประเทศ เชน ต๋ัวเครื่องบิน , ตั๋ว
รถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาติดตอสอบถามเพ่ือยืนยันกับเจาหนาท่ีกอนทุกครั้ง และควรจอง
บัตรโดยสารภายในท่ีสามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได เพราะมีบางกรณีที่สายการบิน
อาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทั้งน้ีขึ้นอยูกับ
ฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ และ ตารางบินของทาอากาศยานเปนสําคัญเทาน้ัน ส่ิงสําคัญ 
ทานจําเปนตองมาถึงสนามบินเพ่ือเช็คอินกอนเครื่องบิน อยางนอย 3 ช่ัวโมง โดยในสวน
น้ีหากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น
ใดๆท้ังสิ้น   

 กรณีที่ทานเปนอิสลาม ไมทานเน้ือสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาที่
เปนกรณีพิเศษ 

- กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร (Wheel Chair) 
กรุณาแจงบรษิัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง หรือต้ังแตที่ทานเร่ิมจองทัวร เพื่อให



 

 

ทางบริษัทประสานงานกับสายการบินเพ่ือจัดเตรียมลวงหนา กรณีมีคาใชจายเพ่ิมเติม 
ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผูเดินทาง  

 กรุณาสงรายช่ือผูเดินทาง พรอมสําเนาหนาแรกของหนังสือเดินทางทุกทานใหกับ
เจาหนาท่ีหลังจากชําระเงินกรณีที่ทานเดินทางเปนครอบครัว (หลายทาน) กรุณาแจง
รายนามคูนอนกับเจาหนาท่ีใหทราบ 

 กรณีที่ออกบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เรียบรอยแลว มีรายละเอียดสวนใดผิด ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ในการรับผิดชอบไมวาสวนใดสวนหน่ึง หากทานไมดําเนินการสงสําเนาหนาแรกของ
หนังสือเดินทางใหทางบริษัทเพ่ือใชในการออกบัตรโดยสาร 

 หลังจากทานชําระคาทัวรครบตามจํานวนเรียบรอยแลว ทางบริษัทจะนําสงใบนัดหมาย
และเตรียมตัวการเดินทางใหทานอยางนอย 5 หรือ 7 วัน กอนออกเดินทาง 

 อัตราทัวรน้ี เปนอัตราสําหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมูคณะ (ตั๋วกรุป) ทานจะไม
สามารถเลื่อนไฟลท วัน ไป หรือ กลับสวนใดได จําเปนจะตองไป และ กลับ ตาม
กําหนดการเทาน้ัน หากตองการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ 

 ทางบริษัทไมมีนโยบายจัดคูนอนใหกบัลกูคาท่ีไมรูจักกันมากอน เชน กรณีที่ทานเดินทาง 
1 ทาน จําเปนตองชําระคาหองพักเด่ียวตามที่ระบ ุ

 หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วัน
กลับ  

- ฤดูหนาวในตางประเทศ มีขอควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกวาปกติ ส่ีโมงเย็นก็จะเร่ิม
มืดแลว สถานที่ทองเที่ยวตางๆ จะปดเร็วกวาปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควร
เผ่ือเวลาใหเหมาะสม และ หากมีสถานที่ทองเท่ียวกลางแจง เวลาเดินบนหิมะ อาจลื่นได
ตองใชความระมัดระวงัในการเดินเปนอยางสงู หรือ ใชรองเทาท่ีสามารถเดินบนหิมะได 
แวนกันแดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหิมะจะสวางสะทอนเขาตา อาจทําใหระคายเคืองตา
ได 

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงโปรแกรมไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากฤดูกาล 
สภาพภูมิอากาศ เหตุการทางการเมือง การลาชาของสายการบิน เงื่อนไขการใหบริการ
ของรถในแตละประเทศ เปนตน โดยสวนน้ีทางบริษัทจะคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปน
สําคัญ หากกรณีที่จําเปนจะตองมีคาใชจายเพิ่ม ทางบริษัทจะแจงใหทราบลวงหนา 



 

 

- เน่ืองจากการเดินทางทองเที่ยวในครั้งน้ี เปนการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทน
ในตางประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์ ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน 
หรือ สวนใดสวนหน่ึงที่ทานไมตองการไดรับบริการ หากระหวางเดินทาง สถานที่
ทองเที่ยวใดที่ไมสามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน
การไมสามารถคืนคาใชจายไมวาสวนใดสวนหน่ึงใหทาน เน่ืองจากทางบริษัทไดทําการ
จองและถูกเก็บคาใชจายแบบเหมาจายไปลวงหนาท้ังหมดแลว 

- กรณีที่ทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาใชจาย
ที่จะเกิดขึ้นตามมา และ จะไมสามารถคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใด
สวนหน่ึง 

- หากวันเดินทาง เจาหนาท่ีสายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ 
หนังสือเดินทาง  
(พาสปอรต) ของทานชํารุดแมเพียงเล็กนอย เชน เปยกนํ้า ขาดไปหนาใดหนาหน่ึง มีหนา
ใดหนาหน่ึงหายไป มีกระดาษหนาใดหนาหน่ึงหลุดออกมา มีรอยแยกระหวางสันของเลม
หนังสือเดินทาง เปนตน ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจาหนาท่ีดานตรวจ
คนออก และ เขาเมือง มีสิทธิ์ไมอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังน้ันกรุณาตรวจสอบ 
และ ดูแล หนังสือเดินทางของทานใหอยูในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณี
ชํารุด กรุณาติดตอกรมการกงสุลกระทรวงการตางประเทศเพื่อทําหนังสือเดินทางฉบับ
ใหม โดยใชฉบับเกาไปอางอิง และ ยืนยันดวย พรอมกับแจงมาที่บริษัทเร็วที่สุด เพื่อ
ยืนยันการเปลี่ยนแปลงขอมูลหนังสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาที่บริษัทเรียบรอย
แลว กรณีที่ยังไมแ (ตั๋วเครื่องบิน) ทานสามารถเปลีย่นแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออก
บัตรโดยสาร (ต๋ัวเครื่องบิน) เรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็
คาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ซ่ึงโดยสวนใหญตั๋วเครื่องบินแบบกรุปจะออกกอนออก
เดินทางประมาณ 14-20 วัน ทั้งน้ีขึ้นอยูกับกระบวนการและขั้นตอนของแตละคณะ 

- เกี่ยวกับที่น่ังบนเครื่องบิน เน่ืองจากบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เปนลักษณะของคณะ (กรุป อัตรา
พิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิทธ์ิในการเลือกที่น่ังบนเครื่องบิน กรณีลูกคาเดินทางดวยกัน 
กรุณาเช็คอินพรอมกัน และ สายการบินจะพยายามที่สุดใหทานไดน่ังดวยกนั หรือ ใกล
กันใหมากที่สุด 



 

 

- ขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับหองพักในโรงแรมท่ีพัก เน่ืองจากการวางแปลนแบบหองพักของแต
ละโรงแรมแตกตางกนั จึงอาจทําใหหองพักแบบหองพักเด่ียว (Single) และหองคู 
(Twin/Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน (Triple) จะแตกตางกัน บางโรงแรม 
หองพักแตละแบบอาจจะอยูคนละชั้นกัน (ไมติดกันเสมอไป) 

- กรณีที่ทานไมผานดานตรวจคนออก หรือ เขาเมือง (หามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณีใดๆ
ทั้งสิ้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคาใชจายใหไมวาสวนใดสวนหน่ึงทั้งสิ้น 

- ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรบั
ขึ้นกอนวันเดินทาง  

- บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการ
บิน , การยกเลิกบิน , การประทวง , การนัดหยุดงาน , การกอการจลาจล , ภัยธรรมชาติ 
, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบรษิัท  

- บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหวางการ
เดินทาง ไมวากรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายตามจริง กรณี
ทานลืมสิ่งของไวที่โรงแรมและจําเปนตองสงมายังจุดหมายปลายทางตามที่ทานตองการ  

- รายการนี้เปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกคร้ังหน่ึง หลังจากได
สํารองโรงแรมท่ีพักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซ่ึง
อาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม 

**เม่ือทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลวทางบริษัทฯ จะถือวาทานได                
ยอมรับเงื่อนไขขอตกลงทั้งหมดน้ีแลว** 
 
ขอขอบพระคุณทุกทาน ที่มอบความไววางใจ ใหเราบริการ 


