
 

 

รหัสทัวร HPT1901323 

ทัวรญี่ปุ�น โตเกียว พิ้งคมอส ปะทะ ลาเวนเดอร 5 วัน 3 คืน (XW) 
ทุงดอกพิงคมอส ชิบะซากุระ   โอชิโนะ ฮัคไค   ภูเขาไฟฟูจิ 
ศูนยจําลองแผนดินไหว   ลองเรือหงส สุดคลาสสิค   สวนสนุกฟูจิคิว ไฮแลนด 
วัดอาซากุสะ   ศาลเจาเมจิ   ยานฮาราจูก ุ  ยานโอไดบะ   ชอปยานชินจุกุ 
อาบน้ําแร กินขาปู เลนสวนสนุก ชอปปم�งจุใจ พักโตเกียว 

 



 

 

วันเดินทาง ราคาผูใหญ พักเด่ียว 
01 – 05 มิ.ย. 2562 16,876.- 8,000.- 
02 – 06 มิ.ย. 2562 16,876.- 8,000.- 
03 – 07 มิ.ย. 2562 16,876.- 8,000.- 
04 – 08 มิ.ย. 2562 16,876.- 8,000.- 
05 – 09 มิ.ย. 2562 19,876.- 8,000.- 
06 – 10 มิ.ย. 2562 19,876.- 8,000.- 
07 – 11 มิ.ย. 2562 19,876.- 8,000.- 
08 – 12 มิ.ย. 2562 18,876.- 8,000.- 
09 – 13 มิ.ย. 2562 17,876.- 8,000.- 
10 – 14 มิ.ย. 2562 17,876.- 8,000.- 
11 – 15 มิ.ย. 2562  17,876.- 8,000.- 
12 – 16 มิ.ย. 2562  20,876.- 8,000.- 
13 – 17 มิ.ย. 2562 20,876.- 8,000.- 
14 – 18 มิ.ย. 2562 19,876.- 8,000.- 
15 – 16 มิ.ย. 2562  18,876.- 8,000.- 
16 – 17 มิ.ย. 2562 17,876.- 8,000.- 
17 – 18 มิ.ย. 2562 17,876.- 8,000.- 
18 – 22 มิ.ย. 2562 17,876.- 8,000.- 
19 – 23 มิ.ย. 2562 20,876.- 8,000.- 
20 – 24 มิ.ย. 2562 20,876.- 8,000.- 
21 – 25 มิ.ย. 2562 19,876.- 8,000.- 
22 – 26 มิ.ย. 2562 18,876.- 8,000.- 
23 – 27 มิ.ย. 2562 17,876.- 8,000.- 
24 – 28 มิ.ย. 2562 17,876.- 8,000.- 
25 – 29 มิ.ย. 2562 17,876.- 8,000.- 
26 – 30 มิ.ย. 2562 20,876.- 8,000.- 



 

 

27 มิ.ย. – 01 ก.ค. 2562 20,876.- 8,000.- 
28  มิ.ย. – 02 ก.ค. 2562 19,876.- 8,000.- 
29 มิ.ย. – 03 ก.ค. 2562 18,876.- 8,000.- 
30 มิ.ย. – 04 ก.ค. 2562 17,876.- 8,000.- 
01 – 05 ก.ค. 2562 17,876.- 8,000.- 
02 – 06 ก.ค. 2562 17,876.- 8,000.- 
03 – 07 ก.ค. 2562 20,876.- 8,000.- 
04 – 08 ก.ค. 2562 20,876.- 8,000.- 
05 – 09 ก.ค. 2562 19,876.- 8,000.- 
06 – 10 ก.ค. 2562 19,876.- 8,000.- 
07 – 11 ก.ค. 2562 18,876.- 8,000.- 
08 – 12 ก.ค. 2562 20,876.- 8,000.- 
09 – 13 ก.ค. 2562 21,876.- 8,000.- 
10 – 14 ก.ค. 2562  21,876.- 8,000.- 
11 – 15 ก.ค. 2562 21,876.- 8,000.- 
12 – 16 ก.ค. 2562 22,876.- 8,000.- 
13 – 17 ก.ค. 2562  22,876.- 8,000.- 
14 – 18 ก.ค. 2562 24,876.- 8,000.- 
15 – 19 ก.ค. 2562 24,876.- 8,000.- 
16 – 20 ก.ค. 2562 25,876.- 8,000.- 
17 – 21 ก.ค. 2562 22,876.- 8,000.- 
18 – 22 ก.ค. 2562 21,876.- 8,000.- 
19 – 23 ก.ค. 2562 20,876.- 8,000.- 
20 – 24 ก.ค. 2562 20,876.- 8,000.- 
21 – 25 ก.ค. 2562 19,876.- 8,000.- 
22 – 26 ก.ค. 2562 19,876.- 8,000.- 
23 – 27 ก.ค. 2562 20,876.- 8,000.- 



 

 

24 – 28 ก.ค. 2562 23,876.- 8,000.- 
25 – 29 ก.ค. 2562 25,876.- 8,000.- 
26 – 30 ก.ค. 2562 25,876.- 8,000.- 
27 – 31 ก.ค. 2562 23,876.- 8,000.- 
28 ก.ค. – 01 ส.ค. 2562 22,876.- 8,000.- 
29 ก.ค. – 02 ส.ค. 2562 22,876.- 8,000.- 
30 ก.ค. – 03 ส.ค. 2562 22,876.- 8,000.- 
31 ก.ค. – 04 ส.ค. 2562 22,876.- 8,000.- 
01 – 05 ส.ค. 2562 22,876.- 8,000.- 
02 – 06 ส.ค. 2562 22,876.- 8,000.- 
03 – 07 ส.ค. 2562 23,876.- 8,000.- 
04 – 08 ส.ค. 2562 22,876.- 8,000.- 
05 – 09 ส.ค. 2562 22,876.- 8,000.- 
06 – 10 ส.ค. 2562 24,876.- 8,000.- 
07 – 11 ส.ค. 2562 28,876.- 8,000.- 
08 – 12 ส.ค. 2562 28,876.- 8,000.- 
09 – 13 ส.ค. 2562 28,876.- 8,000.- 
10 – 14 ส.ค. 2562 26,876.- 8,000.- 
11 – 15 ส.ค. 2562 25,876.- 8,000.- 
12 – 16 ส.ค. 2562 24,876.- 8,000.- 
13 – 17 ส.ค. 2562 24,876.- 8,000.- 
14 – 18 ส.ค. 2562 24,876.- 8,000.- 
15 – 19 ส.ค. 2562 24,876.- 8,000.- 
16 – 20 ส.ค. 2562 24,876.- 8,000.- 
17 – 21 ส.ค. 2562 23,876.- 8,000.- 
18 – 22 ส.ค. 2562 23,876.- 8,000.- 
19 – 23 ส.ค. 2562 23,876.- 8,000.- 



 

 

 
จอยแลนด หักคาตั๋ว 7,000 บาท 
***ไมมีราคาเด็ก INFANT 7,000 บาท*** 

 
วันแรก  สนามบินดอนเมือง (-- /--/--) 
23.00 น.  พรอมกันที่ สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ มี 
เจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยตอนรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน  สายการบิน   
NOKSCOOT เคานเตอร 3 ประตู 4 
 
วันที่สอง เทศกาล Fuji Shibazakura Festival (PINK MOSS) หรือ โอชโินะ ฮัคไค   
หรือ ทุงลาเวนเดอร – ทานขาปูยักษ บุฟเฟต – อานํ้าแร แชออนเซน (-/SET BOX/D) 
02.20 น.    ออกเดินทางสูโตเกียว ประเทศญี่ปุ�น โดยสายการบิน NOKSCOOT เที่ยวบินที ่ 
XW 102 
10.25 น.   ถึงสนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ�น (เวลาทองถิ่นเร็วกวาไทย 2 ชั่วโมง) 
 
 
 

20 – 24 ส.ค. 2562 24,876.- 8,000.- 
21 – 25 ส.ค. 2562 24,876.- 8,000.- 
22 – 26 ส.ค. 2562 24,876.- 8,000.- 
23 – 27 ส.ค. 2562 24,876.- 8,000.- 
24 – 28 ส.ค. 2562 23,876.- 8,000.- 
25 – 29 ส.ค. 2562 23,876.- 8,000.- 
26 – 30 ส.ค. 2562 23,876.- 8,000.- 
27 – 31 ส.ค. 2562 22,876.- 8,000.- 
28 ส.ค. – 01 ก.ย. 2562 22,876.- 8,000.- 
29 ส.ค. – 02 ก.ย. 2562 22,876.- 8,000.- 
30 ส.ค. – 03 ก.ย. 2562 22,876.- 8,000.- 



 

 

  เน่ืองจากแตละชวงเวลา เปนการพยากรณคราวๆวาจะไดชม 

ทุงดอกพิงคมอส หรือ ทุงลาเวนเดอร หรือ หมูบานนํ้าใส โอชโินะ ฮัคไค   
 
เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน (ม้ือที่ 1) SET BOX 
 
  โปรแกรมที่ 1 

นําทานเดินทางสู คาวากุจิโกะ ในจังหวัดยามา
นาชิ ชม ทุงดอกพิงคมอส ในชวงฤดูใบไมผลิ 
ดอกไมจะบานและหนาตาดูคลายกบัดอก
ซากุระ สวนในฤดอ่ืูนจะมีใบสีเขียวแทนดูคลาย
ตนหญา คําวาชิบะ หมายถึงตนหญา ดังน้ันจงึ
เรียกกันวา ชิบะซากุระ (Shibazakura) 
แปลวา ซากุระตนหญา นําทานเดินชมตนชิบะซากุระที่มีอยูอยูนับแสนตน ปลูกอยู
บริเวณรอบภูเขาฟูจ ิซึ่งมีจํานวนมากที่สุดใน ภาคคันโต ดูเหมือนพรมหลากสี ทัง้สี
ขาว สีชมพู และสีแดงซึ่งสีของดอกจะเขมขึ้นตามอายุที่ปลูก ใหทานไดสัมผัสและ
เก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย (ดอกพิงคมอสจะบานหรือไมน้ัน ทั้งน้ี
ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ)  **ขอสงวนสิทธิ ์ในกรณี ดอกพิงคมอส ไมบาน   
 
โปรแกรมที่ 2 
จะนําทานเดินทางไป โอชิโนะ ฮัคไค (OSHINO HAKKAI) บอน้ําธรรมชาติกบั
ความเลื่อมใสศรัทธา ความเชื่อในภูเขาไฟ 
ศักดิ์สิทธิ์ฟูจิยามา กับเวลาแสนยาวนานจากการ
ละลายของหิมะของบนภูเขาไฟฟูจีท่ีไหลซึม ลึก
ลงพื้นพิภพ ปฏิบัติการซมึซับบริเวณทีลุ่มทําให
เกิดน้ําซึมขังขยายวงกวางกลายเปนบอขนาด
ยอมน้ําในบอแตละบอใสสะอาดจนเกิดสะทอนที่สวยงาม ตอมาในป ค.ศ. 1985 
สถานที่แหงน้ีไดรับการคัดเลือกเปน 1ใน100 อันดับแหลงน้ํา จากธรรมชาติ ที่ดี
ที่สุดของญี่ปุ�น ทานสามารถเลือกซื้อสินคาพื้นเมืองตางๆ  และสินคาเกษตรกรรมท่ี



 

 

ชาวบาน นํามาขายระหวางทางได  ไมวาจะเปนผักภูเขาท่ีสดกรอบ ผลไมอบแหง 
ถั่ว มันญี่ปุ�น และอ่ืนๆ อีกมากมาย 

 
โปรแกรมที่ 3 
นําทานเดินทางสู Oishi Park สวนสาธารณะ ริม
ทะเลสาบคาวากูจิโกะ ดานในมีศูนย 
Kawaguchiko Natural Living Center ที่
สามารถซื้อของฝากสินคา หัตถกรรมทองถิ่น
มากมายอีกทั้งในหนารอนยงัสามารถชื่นชม ความ
งามของลาเวนเดอร โดยมีภูเขาไฟฟูจ ิในหนารอนเปนฉากหลังนับเปนอีกหน่ึงจุด
ถายรูปยอดฮติเลย(การบานขอดอกไมขึ้นอยูกับสภาพอากาศเปนสําคัญ ปกติจะอยู
ชวงประมาณชวงกลางมิถุนายน - กลางกรกฏาคม)   

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า (ม้ือที่ 2) ณ หองอาหาร 
อิ่มอรอยกับเมนูม้ือพิเศษที่มีขาปู ใหทานไดลิ้มลองรสชาติปูพรอมน้ําจิ้มสไตส
ญี่ปุ�นอยางจุใจ หลังอาหารใหทานไดผอนคลายกับการแชนํ้าแรธรรมชาติ เช่ือวา
ถาไดแชน้ําแรแลว จะทําใหผิวพรรณสวยงามและชวยใหระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น 
สมควรแกเวลานําทานเดินทางเขาสูที่พัก 

พักที่   Hotel Alexander Royal Resort Yamanakako  หรือเทียบเทา 
 
วันที่สาม ภูเขาไฟฟูจิ - ศูนยจําลองแผนดนิไหว – ลองเรือหงส– ฟูจิคิว ไฮแลนด                      
(B / L / อิสระ) 
เชา บริการอาหารเชา (ม้ือที่ 3) ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู ภูเขาไฟฟูจ ิสัมผัสภูเขาไฟฟูจิอยาง
ใกลชิดที่บริเวณขั้นที ่5 ซึ่งเปนจุดที่รถโดยสารสามารถ
ขึ้นไปจอดได ฟูจิเปนภูเขาไฟที่สูงที่สุดในญี่ปุ�น และยัง
เปนสัญลักษณของประเทศญี่ปุ�นอีกดวย ทานสามารถ
ชมความงามของภูเขาไฟฟูจิไดตลอดทั้งป เพราะในแต
ละฤดูภูเขาไฟฟูจิจะมีความงดงามที่แตกตางกนั และเปนภูเขาไฟที่สวยงามไมวาจะ



 

 

มองจากมุมไหนก็ตาม (หมายเหต ุการขึ้นชมภูเขาไฟฟูจ ิชั้น 5 นั้นขึ้นอยูกับสภาพ
อากาศอํานวย)  จากน้ันนําทานเยี่ยมชม ศูนยจําลองแผนดินไหว ตั้งอยูบริเวณ
ใกลๆ กับเขตภูเขาไฟฟูจิ ภายในมีหองจัดแสดงขอมูลการประทุของภูเขาไฟจากทุก
มุมโลก หองแสดงภาพแผนดินไหว หองแสดงเหตุการณหลังแผนดินไหว หอง
จําลองแผนดินไหว หองอุทกภัย หองเขาวงกตกระจก นอกจากน้ียังมีโซนถายภาพ
กับภูเขาไฟฟูจิ โซนความรูตางๆ และ โซนช็อปปم�งสินคางานฝมือญี่ปุ�นตางๆ เชน
มีดแบบดั้งเดิม ผลิตภณัฑเครื่องปم�นดินเผา เครื่องสําอาง และ ของฝากอีกมากมาย 
พาทาน ลองเรือหงส สุดคลาสสิคกลางทะเลสาบยามานะกะโกะ เปนทะเลสาบที่
ใหญที่สุดจาก 5 ทะเลสาบ มีรูปรางคลายปลาวาฬขนาดใหญ ใหความรูสึกเหมือน
ลองเรือกลางธรรมชาติ (ราคาทัวรรวมคานั่งเรือหงสแลว) 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน (ม้ือที่ 4) ณ รานอาหาร  
บาย นําทานเดินทางสู ฟูจิคิว ไฮแลนด ตั้งอยูติดกบัทางแยกคาวาคุจิโกะ ขนานกับทาง

ดวนชูโอ สวนสนุกแหงน้ีมีเครื่องเลนที่ไดรับการบันทึกลงใน “กินเนสสบุค” อยู
หลายเครื่องเลน เชน “เอจาไนกะ” รถไฟเหาะตีลังกาที่มีจํานวนการหมุนมากที่สุด
ในโลก, “ฟูจิยามะ” , “โดะดนปะ” และ “เขาวงกตสุดสยอง 4.0”และที่น่ียังมีสวน
สนุกของตัวการตูนที่มีชื่อเสียงอยาง “โทมัสแลนด” ฟูจิคิว ไฮแลนดมุงม่ันที่จะสราง
ความสนุกสนานใหกับผูมาเยือนทุกวัย ตั้งแตวัยรุนไปจนถึงครอบครวั ลานไอซส
เก็ตเปดใหบริการในชวงฤดูหนาวและยังชวยดงึดูดนักสเก็ตจํานวนมาก พิเศษ!!! 
รวมคาเขาและคาขึ้นชิงชาสวรรค คนละ 1 รอบ เรียบรอยแลว (ไมรวมคาเครื่อง
เลนอ่ืนๆ) 

 
คํ่า อิสระอาหารคํ่าตามอธัยาศัย  



 

 

สมควรแกเวลานําทานเดินทางเขาสูที่พัก 
พักที่   RELIEF HOTEL HANEDA หรือเทียบเทา 
 
 
วันที่สี่ อิสระทองเที่ยว หรือ  (B / อิสระ / อิสระ) ซื้อทัวร โตเกียวสกายทรี - 

วัดอาซากุสะ - ศาลเจาเมจิ – ยานฮาราจูกุ – ยานโอไดบะ - ยานชินจุกุ                  
เชา  บริการอาหารเชา (ม้ือที ่5) ณ หองอาหารของโรงแรม  
  อิสระกับการทองเที่ยว  ไกด แนะนําเสนทางการเดิทาง 

หรือ ซื้อทัวรเพ่ิม ไกดพาเที่ยวทั้งวัน 
กรณีเดินทางนอยกวา 8 ทาน ไกดแนะนําการเดินทาง 
กรณีเดินทาง 8-15 ทาน คิดทานละราคา 3,500 บาท 
กรณีเดินทาง 16-20 ทาน คิดทานละราคา 3,000 บาท 
กรณีเดินทาง 21-34 ทาน คิดทานละราคา 2,000 บาท 
(หมายเหตุ : ทางบริษัทจะจัดรถตามความเหมาะสมกับจํานวนคน) 
หลังอาหารเชา จากน้ันเดินทางสูเมืองโตเกียว ผานชมแลนดมารกแหงใหมของ
กรุงโตเกียว ณ ริมแมน้ําสุมิดะ หอโทรทัศนโตเกียวสกายทรี เปนตึกที่สูงที่สุดใน
ญี่ปุ�น มีความสูงถึง 634 เมตร เที่ยวชม วัดอาซากุสะ วัดที่เกาแกที่สุด ใน
กรุงโตเกียว เขานมัสการขอพรจากพระพุทธรูปเจาแมกวนอิมทองคํา  นอกจากน้ัน
ทานยังจะไดพบเก็บภาพประทับใจ กับโคมไฟขนาดยักษที่มี
ความสูงถึง 4.5 เมตรซึ่งแขวนอยูบริเวณประตูทางเขาวดั และ
ยังสามารถเลือกซื้อเครื่องรางของขลัง ได  ภายในวัด ฯลฯ หรือ
เพลิดเพลินกับ ถนนนาคามิเซ ถนนชอปปم�งที่มี ช่ือเสียงของวัด 
มีรานขายของที่ระลึกมากมาย ไมวาจะเปนเครื่องรางของขลัง 
ของเลนโบราณ และตบทายดวยรานขายขนมท่ีคนญี่ปุ�น มายังวัดแหงน้ีตองมาตอ
คิวกัน เพื่อลิ้มลองกับรสชาติสุดแสนอรอย ชม ศาลเจาเมจ ิตั้งอยูในเขตชิบุยะ 
โตเกียว ใกลๆ กับสถานีฮาราจูกุ เปนศาลเจาในศาสนาชินโต ท่ีสรางขึ้นในป ค.ศ. 
1920 เพ่ือเปนอนุสรณสถานแดดวงวญิญาณของสมเด็จพระจักรพรรดิเมจิ และ
สมเด็จพระจักรพรรดินีโชเก็ง ตามความเชื่อของศาสนาชินโต แตในชวง



 

 

สงครามโลกครัง้ที่ 2 ศาลเจาแหงน้ีไดถูกทําลายไปหมดสิ้น จนกระทั่งสงครามจบ
ลงจึงไดมีการบรูณะขึ้นใหมจนแลวเสร็จในป 1958 สําหรับบรรยากาศภายในศาล
เจาน้ันแมจะอยูในแหลงพลุกพลาน แตก็รมร่ืนไ  ปดวยตนไมสูงใหญ จนเหมือนกับ
คนละโลกกบัภายนอกศาลเจาจากน้ัน ยานฮาราจูกุ ฮาราจูกุน้ันไมใชแคศูนยรวม
ของวัยรุนที่ชอบแตงหนา แตงตัวมีเอกลักษณจนอาจเรียกไดวาหลุดโลกอยางท่ีเรา
รูจักเทาน้ันแตฮาราจูกใุนอดีตน้ันเปนเพียงยานที่พักคางแรมเล็กๆ เทาน้ัน แต
ปจจุบันฮาราจกูุคือยานหน่ึงที่ต้ังอยูใจกลางโตเกียว ซ่ึงที่น่ีไมเพียงแคเปนแหลงรวม
รานคาเทาน้ัน แตรอบๆ บริเวณยังมีศาลเจา สวนสาธารณะ และถนนเสนใหญ
สไตลตะวันตกแบบ Champs-Elysees เขาไวดวยกันไดอยางลงตัว และถนนที่
ขึ้นชื่อท่ีสุดในยานฮาราจูกุน้ันคือถนนทาเคะชติะที่อยูตรงขามสถานีฮาราจูกุนั่นเอง 

เที่ยง อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย  
บาย นําทานเดินทางสู ยานโอไดบะ เปนเกาะจําลองขนาดใหญซึ่งสรางขึ้นจากการถม

ทะเลบริเวณอาวโตเกียว เติบโตขึ้นอยางรวดเร็วในฐานะ
เขตทาเรือจนถึงชวงทศวรรษที ่1990 โอะไดบะได
กลายเปนยานการคา ยานพักอาศัย และนันทนาการที่
ใหญโตแหงหน่ึง นําชม Unicorn Gundam หุนกันดั้ม
ตัวใหมเปนรุน RX-0 Unicorn Gundam ในโหมด 
Destroy เปนหุนสีขาว-แดง มีความสูงประมาณ 24 
เมตร สูงกวาหุนตัวเดิมถึง 6 เมตร นําทานเดินทางสู ยานชินจุกุ ใหทานได
เพลิดเพลินกับการจบัจายซื้อสินคานานาชนิด ไมวาจะเปน รานซานริโอะ รานขาย
เครื่องอิเลคทรอนิกส กลองถายรูปดิจติอล นาฬิกา เครื่องสําอาง ตางๆ กันที่ราน 
MATSUMOTO แหลงรวมเหลาบรรดาเคร่ืองสําอางมากมาย อาทิ มารคเตาหู, 
โฟมลางหนา WHIP FOAM , ครีมกันแดดชิเซโด แอนเนสซาท่ีคนไทยรูจักเปน
อยางดี  ***หากทานเดินทางตรงกบัชวงที่ดอกซากุระบาน (ประมาณปลายเดือน
มีนาคม-ตนเดือนเมษายน ของทุกป) นําคณะเดินชมซากุระบานบริเวณสวนอุเอ
โนะ ท่ีแขงกันบานอวดโฉมรอตอนรับผูมาเยือน รายรอบดวยไมดอกนานาพันธุ 
หากเดินทางไมตรงชวง ไมสามารถหักคาใชจายใดใดคืนไดทัง้สิ้น***  

เย็น อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย  



 

 

19.00 น. พบกัน ณ จุดนัดหมาย นําทานเดินทางเขาสูที่พัก..... 
พักที่   ASIA NARITA HOTEL หรือเทียบเทา 
 
วันที่หา  สนามบินนารติะ - สนามบินดอนเมือง                     (B / อิสระ / --) 
เชา บริการอาหารเชา (ม้ือที่ 6) ณ หองอาหาร 
  นําทานเดินทางสูสนามบิน 
13.55 น. ออกเดินทางจากสนามบินนาริตะ โดยสายการบิน NOKSCOOT 

เที่ยวบินที่ XW 101 
18.25 น.  เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ 
 
**โปรแกรมสามารถสลับปรับเปลี่ยนไดโดยไมตองแจงลวงหนา** 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

ผังที่นั่งบนเครื่องบนิ NOK SCOOT 

 



 

 

 
 

 
 

 

ทางบริษัทเร่ิมตนและจบการบรกิารทีส่นามบินดอนเมืองเทาน้ัน  
กรณีทานเดินทางมาจากตางจังหวดัหรือตางประเทศ และจะทําการสํารองตั๋วเครื่องบินหรือ
ยานพาหนะอ่ืนๆเพ่ือใชเดินทางมาและกลับจากสนามบินดอนเมืองน้ัน ทางบริษัทจะไม
รับผิดชอบคาใชจายในสวนน้ีที่เกิดขึ้น เน่ืองจากเปนคาใชจายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการ
เดินทางของบริษัท  
ฉะนั้นทานควรจะใหกรุป Final 100% กอนที่จะสํารองตั๋วเครื่องบิน หรือยานพาหนะอ่ืนๆ 

เงื่อนไขหองพัก :  
1. โรงแรมท่ีระบุในรายการทัวรยังไมคอนเฟรม 100% ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยทางบริษัท
ทัวรจะแจงใหทราบพรอมกับใบนัดหมายเตรยีมตัว ประมาณ 1-3 วัน กอนการเดินทาง โดยจะจัด
โรงแรมใหอยูในระดับเดียวกัน 

2. โรงแรมในประเทศญี่ปุ�น หองพักจะมีขนาดคอนขางเล็กและบางโรงแรมจะไมมีบริการหองพัก
แบบ 3 ทาน (TRIPLE) ดังน้ันทางบริษัททัวรจะจัดหองพักใหทานแยกเปน 2 หองพักแทน คือ 1 
หองนอนคู (พัก 2 ทาน) และ 1 หองพักเด่ียว (พัก 1 ทาน) 
3. บางโรงแรมในประเทศญี่ปุ�น ไมมบีริการหองพักแบบเตียงคู (TWIN) หรือกรณีที่หองพักแบบ
เตียงคูโรงแรมน้ันเต็ม (TWIN) ทางบริษัททัวรจะจัดหองพักแบบ 1 เตียงใหญ (DOUBLE) ให
ทานแทน 
4. กรณีโรงแรมท่ีเขาพักในประเทศญีปุ่�น ไมมีบริการออนเซ็นภายในโรงแรม ทางบริษัททัวรจะนํา
คณะเขาใชบรกิารออนเซ็นท่ีอยูบริเวณใกลเคียงแทน (เฉพาะรายการทัวรที่ระบุโปรแกรมอาบ



 

 

 
 

 
ราคาทัวรรวม 

1. คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลบั ตามรายการ    
2. คาอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ 
3. คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ    
4. คาท่ีพักหองละ 2-3 ทาน ตามรายการ 
5. คารถรับ-สง และนําเท่ียวตามรายการ    
6. คาภาษีสนามบิน ทุกแหงที่มี 
7. คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระไป-กลบั ทานละ 20 กก.   
8. คาประกันอุบัติเหตรุะหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตาม

กรมธรรม) 
 
 
 
 
 

* ตั๋วสายการบินไมสามารถระบุที่น่ัง ใชวิธี RANDOM คือการสุมเลือกที่น่ังโดยระบบสายการบิน * 
การจัดที่น่ังบนเครื่องบนิ เปนไปโดยสายการบินเปนผูกําหนด ทางผูจัดไมสามารถเขาไปแทรกแซงได
แตจะทําการ Request ใหไดเทาน้ัน งดการคืนบัตรโดยสาร และหากยกเลิกการเดินทาง ทางสาย
การบินไมมีระบบคนืเงนิบางสวน 

หากผูโดยสารถูกปฎิเสธการออกนอกประเทศไทยหรือเขาประเทศญี่ปุ�น จากเจาหนาที่แรงงานไทย
หรือเจาหนาท่ีตรวจคนออกนอกประเทศไทยและเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองที่ประเทศญี่ปุ�นทางผูจัด
และทางสายการบินจะไมสามารถรับผิดชอบคาใชจายทีเ่กิดขึ้นทุกกรณีผูโดยสารอาจจะตองรับผิดชอบ
คาปรบัที่ประเทศญีปุ่�นเรียกเก็บผูโดยสารตองรอกลับประเทศไทยในเที่ยวบินถัดไปที่มีท่ีน่ังวางหรือ
ตามวันเดินทางของตั๋วเครื่องบินทั้งน้ีแลวแตทางเจาหนาท่ีตรวจคนและสายการบิน ทางผูจัดไม
สามารถเขาไปแทรกแซงได 



 

 

ราคาทัวรไมรวม  
1.   ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% 
(กรณีตองการใบเสร็จรบัเงิน / ใบกํากับภาษี) 
2.   คาใชจายสวนตัว อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพทสวนตัว คาซักรีด มินิบารใน 

หอง อาหารและเครื่องดื่มท่ีสั่งเพ่ิม 
3. คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระ ท่ีหนักเกินสายการบินกําหนด 

(ปกติ ขาไป 20 กก. / ขากลับ 20 ก.ก.) 
4. คาทําวีซาสําหรับหนังสือเดินทางตางชาติ (ไมใชหนังสือเดินทางไทย) 
5. คาทิปคนขับรถ และไกดทองถิ่นทานละ 7,000 เยน หรือ 2,000 บาท ตอทริป  

(ชําระที่สนามบินดอนเมือง ในวันเช็คอิน) 
6. คาทิปหัวหนาทัวรไทย ตามความพึงพอใจ 

 
การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารอยางนอยจํานวน 30 ทานขึ้นไป หากผูโดยสารไม
ครบจํานวนดังกลาว 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคาทัวร 
กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 15,000 บาท  หรือทานละ 20,000 (กรณีเดินทางตรงกับ
วันหยุดนักขัตฤกษ)  
กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือ ภายใน 30 วันกอนการเดินทาง (นับรวมวันเสาร-อาทิตย) 
 

เงื่อนไขการเปลี่ยนวันเดินทางหรือเปลี่ยนช่ือผูเดินทาง 
1. กรณีวันเดินทางตรงกับวันหยดุนักขัตฤกษหรือชวงเทศกาล ผูจองทัวรตองแจงเปลี่ยนวัน
เดินทางหรือเปลี่ยนช่ือผูเดินทาง ไมนอยกวา 45 วัน กอนการเดินทาง (นับรวมเสาร-อาทิตย) 
สามารถเปลี่ยนไดเพียง 1 ครั้งเทาน้ัน หากแจงหลังจากน้ี ผูเดินทางควรหาผูเดินทางทานใหมมา
แทนผูที่ไมสามารถเดินทางได 
2. กรณีวันเดินทางไมตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษหรือชวงเทศกาล ผูจองทัวรตองแจงเปลี่ยนวัน
เดินทางหรือเปลี่ยนช่ือผูเดินทางไมนอยกวา 30 วัน กอนการเดิน (นับรวมเสาร-อาทิตย) 
สามารถเปลี่ยนไดเพียง 1 ครั้งเทาน้ัน หากแจงหลังจากน้ี ผูเดินทางควรหาผูเดินทางทานใหมมา
แทนผูที่ไมสามารถเดินทางได 



 

 

3. กรณีจองทัวรภายใน 15 วันกอนออกเดินทาง (นับรวมเสาร-อาทิตย) ผูจองทัวรไมสามารถ
เปลี่ยนวันเดินทางหรือเปลี่ยนช่ือผูเดินทางไดทุกกรณี 
4. กรณีแจงเปลี่ยนช่ือผูเดินทางหลังจากออกตั๋วโดยสารเรียบรอยแลว ผูเดินทางจะตองชําระคา
ตั๋วโดยสารเพ่ิมดวยตนเองจากคาทัวรที่ชําระมาแลว ณ วันที่ตองการเปลี่ยนชื่อผูเดินทาง ตาม
ขอกําหนดของทางบริษัทและสายการบิน  
5. กรณีที่กรุปปดไปแลวหรือกรุปเต็มไปแลว จะไมสามารถเล่ือนการเดินทางไดในทุกกรณี 
 
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง 
นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูมีช่ือในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็น
เอกสารการยกเลิกที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพื่อแจงยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปนลาย
ลักษณอักษร ทางบรษิทัไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ 
2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูมี
ช่ือในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคนืที่
บริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพื่อทําเรื่องขอรับเงินคาบรกิารคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพรอม
หลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบรกิารตางๆ และหนาสมุดบัญชี
ธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบรกิารดงัน้ี 

2.1 แจงยกเลิกกอนการเดนิทาง ไมนอยกวา 45 วัน (นับรวมวันเสาร-อาทิตย) คืน
เงินคาบริการ 100% ของคาบริการที่ชําระมาแลว  
2.2 แจงยกเลิกกอนการเดินทางภายใน  31-44 วัน (นับรวมวันเสาร-อาทิตย) ยึด
เงินคามัดจําทั้งหมดของคาบริการที่ชําระมาแลว 
2.3 แจงยกเลิกกอนการเดินทางภายใน 30 วัน (นับรวมวันเสาร-อาทิตย) ยึดเงิน
คาบริการ 100% ของคาบริการที่ชําระมาแลว  
เน่ืองจากบริษัทตองดําเนินการจัดเตรียมนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียวลวงหนา เชน การ
สํารองที่น่ังต๋ัวเครื่องบินโดยสาร การจองโรงแรมที่พัก ยานพานหะสําหรับเดินทาง 
รานอาหาร เปนตน 

3. การเดินทางท่ีตองการันตีมัดจําหรือเปนเท่ียวบินเชาเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra 
Flight กับสายการบิน จะไมมีการคืนเงินมัดจาํหรือคาบริการทั้งหมด   



 

 

4. การติดตอประสานงานกับทางบรษิัท เชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมาย ตองทําในวันเวลาทํา
การของทางบริษัท ดังน้ี  

วันจันทรถงึวันศุกร เวลา 09.00 น. – 17.30 น.  
วันเสาร เวลา 09.00 น. – 16.00 น.  
หรือสามารถติดตอประสานงานผานแอพพลิเคชัน่อ่ืนๆตามชองทางของบริษัทได 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาทัวร หรือยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยว จอง 
เดินทางนอยกวา 30 ทาน  
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
ขอแนะนํากอนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ท่ีจะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 
100 มิลลิลิตรตอช้ิน และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมี
ซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย 
อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทาน้ัน ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจภุัณฑมากกวาที่กําหนด
จะตองใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน  

ขอควรทราบ 

จากมาตรการยกเวนวซีาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสั้นใน
ประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15 วันไมวาจะดวยวัตถปุระสงคเพื่อการทองเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ 
จะตองยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมืองเพ่ือยืนยันการมีคุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุ�น* 
ดังตอไปน้ี 

- ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญีปุ่�น ทางทัวรจัดเตรียมให 
- สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรบัผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นในระหวางที่พํานักในประเทศ

ญี่ปุ�นได  
(เชน เงินสด บัตรเครดิต เปนตน) 

- ชื่อ ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น  
(เชน คนรูจัก โรงแรม และอ่ืนๆ) ทางทัวรจัดเตรียมให 

- กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น ทางทัวรจัดเตรยีมให 



 

 

2. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬา ฯ จะตอง
ใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน  
3. ประเทศญี่ปุ�น มีกฎหมายหามนําผลิตภัณฑที่ทํามาจากพืช และเน้ือสัตวทุกชนิดเขาประเทศ 
เชน ผัก ผลไมสด  ไข เน้ือสัตว    ไสกรอก ฯ เพื่อเปนการป�องกันโรคติดตอท่ีจะมาจากสิ่งเหลาน้ี 
หากเจาหนาท่ีตรวจพบ จะตองเสียคาปรับในอัตราท่ีสูงมาก 
 
หมายเหตุ 
1. ทัวรนี้สําหรับผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเทีย่วเทาน้ัน 
2. ทัวรนี้เปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือไมใชบริการตามที่ระบุไวในรายการ 
ทัวร ไมวาบางสวนหรือทั้งหมดหรือถูกปฏเิสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม 
คืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทาน 
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอย 
กวา 30 ทาน โดยจะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการ 
เดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา  และอยางนอย 15 วันกอน การเดินทางสําหรับประเทศที่มีวี 
ซา  แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพ่ิมจากการที่มีนักทองเที่ยวรวม 
เดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได  ทางเรายินดีที่จะใหบริการตอไป 
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล  
คํานําหนาช่ือ เลขที่หนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที ่
นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษทัพรอมการชําระเงินมัดจํา 
5.ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือให
สอดคลองกับสถานการณ  
6.ภูมิอากาศและเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งน้ี บริษัทจะคํานึงถึงความ
ปลอดภัยของนักทองเที่ยวสวนใหญเปนสําคัญ 
7.ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มข้ึนของ 
นักทองเที่ยวท่ีมิไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุด 
งาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป�วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความลาชาของ 
สายการบิน เปลี่ยนแปลงตารางบิน การบริการของสายการบิน และเหตุสุดวิสัยอ่ืน เปนตน 
 



 

 

8. อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอ 
ราคา ดังน้ัน ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีที่มีการ 
เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีเชื้อเพลิง คา 
ประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเท่ียวบิน ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 

 

โปรดอานทุกขอในรายการทัวรโดยละเอียด หากมีขอสงสัยกรุณาสอบถามกอนทําการจองทุกครั้ง 


