
 

 

รหัสทัวร ZET1902031 

ทัวรญี่ปุ�น โตเกียว ฟูจิ นิกโก นาริตะ [เลสโก ใบไมแดง] 
5 วัน 3 คืน (SL) 
พระใหญอุชิคุไดบุตสึ   สวนดอกมไ ้ฮิตาชิซีไซดปารค   อาบน้ําแรธรรมชาติ 

บุฟเฟ�ตขาปูยักษ   ภูเขาไฟฟูจ ิ  ศาลเจาโคมิตาเคะ 

พิพิธภัณฑแผนดินไหว   หมูบานโอชิโนะฮัคไค   ดิวต้ีฟรี 

ชอปปم�งชินจูกุ   ศาลเจาโทโชก ุ  สะพานชินเคียว 

ทะเลสาบชูเซนจ ิ  น้ําตกเคงอน   อิออน 

 



 

 

วันแรก  กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง 
 
22.00 น. พรอมกันที่สนามบินนานาชาติดอนเมือง ช้ัน 3 อาคารผูโดยสารระหวาง

ประเทศ เคานเตอรสายการบิน THAI LION AIR หมายเลข 8 เจาหนาที่ของ
บริษัทฯ คอยใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน 

 

 
 

วันที่สอง นาริตะ - พรใหญอุชิคุ ไดบุตสึ - สวนดอกไมฮิตาชิ ซีไซดปารค - อาบนํ้าแร
ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ 

 
01.00 น. เหิรฟ�าสู เมืองนาริตะ ประเทศญี่ ปุ�น โดยสายการบิน THAI LION AIR 

เทีย่วบินที่ SL300 (บริการอาหารวางบนเครื่อง) 
สายการบิน THAI LION AIR ใชเคร่ือง AIRBUS A330-300 จํานวน 392 

ที่นั่ง 
เคร่ืองใหม ลําใหญ มีจอทีวี การบริการทุกที่นั่ง  

** ไมรวมคาหูฟงบนเครื่องทานละ  100 บาท โดยสามารถเก็บไวใชขากลับได 
** 

จัดที่น่ังแบบ 3-3-3 มีบรกิารอาหารวางเสิรฟทั้งขาไปและขากลบั 
(นํ้าหนักกระเป�า 20 กก./ทาน หากตองการซื้อน้ําหนักเพ่ิม ตองเสียคาใชจาย

เพ่ิม) 
 



 

 

 
 
 
09.10 น.   ถึง เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ�น หลังจากผาน

ขั้นตอนศุลกากรแลว จากนั้นนําทานเดินทางสู 
จังหวัดอิบารากิ เพ่ือสักการะ พระใหญอุชิคุ 
ไดบุตสึ  แหงเมืองอุชิคุ เปนพระพุทธรูปที่มี
ขนาดใหญมาก มีความสูงถึง 120 เมตร และ
ยังไดรับการบันทึกจากกินเนสบุควา เปนรูป
ปم�นพระพุทธรูปปางยืนที่หลอจากทองสัมฤทธิ์
มีความสูงที่สุดในโลก พระพุทธรูปปางยืนน้ี 
สูงเปนอันดับ 3 ของโลกเลยทีเดียว อีกทั้งยัง
สามารถเขาไปเยี่ยมชมดานในของพระพุทธรูปไดดวย ซึ่งภายในรูปปم�นจะแบง
ออกเปน 5 ชั้น แตละชั้นของรูปปم�นจะมีการจัดแสดงที่แตกตางกันออกไปคะ 
สามารถขึ้นลิฟทเพื่อไปยังจุดชมวิวที่ตั้งอยูบริเวณหนาอกของพระพุทธรูป มีความ
สูงประมาณ 85 เมตร   ภายในบริเวณวัดยังยังสามารถเดินชมสวนดอกไม และ
สวนสัตวขนาดเล็กที่มีทั้งกระรอก, กระตาย  เปนตน  ไมรวมคาขึ้นลิฟท ทานละ  
400 เยน 

 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 
 
 
 
 
 



 

 

บาย นําทานชม สวนฮิตาชิ ซีไซด ปารค เปนสถานที่ทองเที่ยวอันสวยงามอยูใกลๆ 
โตเกียวซึ่งสวนแหงน้ีตั้งอยูในจังหวัดอิบารากิ  สวนฮิตาชิเปนสวนดอกไมขนาด
ใหญ มีพื้นที่ 1.9 ลาน ตร.ม. มีชื่อเสียงเรื่อง ดอกไมที่จะบานใหชม ผัดเปลี่ยนสาย
พันธุ ตลอดทั้งป ตามฤดูกาล (ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ) ภายในสวนมีทุงดอกไมตาม
ฤดูกาลหลากหลายสายพันธุที่ออกดอกหมุนเวียนใหชมตลอดป ในฤดูใบไมผลิจะ
ไดชมทุงดอกนารซิสซัส และดอกทิวลิป เมื่อถึงชวงตนฤดูรอนจะมีทุงดอกเนโมฟลา 
(เบบีบลูอายส) และดอกกุหลาบ สวนดอกบานชื่นจะบานในชวงกลางฤดูรอน เมื่อ
เขาสูฤดูใบไมรวงก็จะไดชมทุงดอกโคเชียและทุงดอกคอสมอส นอกจากน้ียังมี
เสนทางปم�นจักรยานที่นักทองเที่ยวสามารถปم�นชมภายในสวน รวมถึงโซนอ่ืน ๆ อีก
มากมายที่นาสนใจ เชน สวนสนุก สนาม BMX วิบาก สนามกีฬา และสถานที่ทํา
บารบีคิว เปนตน 

  

 
 
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม *** ใหทานไดอิ่มอรอยกับ

ม้ือพิเศษที่มีขาปูยักษใหทานไดลิ้มลองรสชาติปูพรอมนํ้าจิ้มสไตสญี่ปุ�นอยางจุ
ใจ หลังอาหารใหทานไดผอนคลายกับการแชนํ้าแรธรรมชาติ เช่ือวาถาไดแช
นํ้าแรแลว จะทําใหผิวพรรณสวยงามและชวยใหระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น 

พักที่  FUJI SCHOLE LAND HOTEL หรือเทียบเทา 



 

 

 
วันที่สาม ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) - ศาลเจาโคมิตาเคะ - พิพิธภัณฑแผนดินไหว - หมูบาน
โอชิโนะ ฮัคไค  -  ดิวตี้ฟรี ชอปปم�งชินจูกุ 
 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

นําทานเดินทางสู ภูเขาไฟฟูจิ ที่ตั้งตระหงานอยูเหนือเกาะญี่ปุ�นดวยความสูง
3,776เมตร จากระดับน้ําทะเล นําทานขึ้นชมความงามกันแบบใกลชิด ยังบริเวณ 
“ชั้น 5” ของภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยูกับสภาพภูมิอากาศ) เพื่อชมทัศนียภาพโดยรอบ
ของภูเขาไฟที่ สามารถมอง เห็นทะเลสาบทั้งหากระจายอยูโดยรอบ ใหทานได
สัมผัสอากาศอันบริสุทธิ์บนยอดเขาฟูจิ ถายภาพที่ระลึก กับภูเขาไฟที่ไดชื่อวามี
สัดสวนสวยงามที่สุดในโลก ซึ่งเปนภูเขาไฟที่ยังดับไมสนิท และมีความสูงที่สุดใน
ประเทศญี่ปุ�น  
 

 
 

นอกจากน้ีดานหลังยังมี ศาลเจาโคมิตาเคะ ของศาสนาลัทธิชินโต เปนที่สัการะ
บูชาและอธิฐานขอพร อีกทั้งยังเปนที่สําหรับบวงสรวงทานเทนกุ โดยมีความเชื่อวา
ที่บริเวณโดยรอบของฟูจิซงัชั้น 5 น้ี ถูกเรียกวา “สวนของทานเทนกุโดยมีความเชื่อ
วาที่น่ีมีทานเทนกุปกครองอยูน่ันเอง และยังวากันวา ศาลเจาแหงน้ีมีสมบัติของ



 

 

ทานเทนกุหลงเหลืออยูมากมาย อยางเชน ขวานขนาดใหญที่มีน้ําหนักกวา 375 
กิโลกรัมตกอยูที่พื้นในสวน ซึ่งในสมัยกอนมีผูคนนิยมมาทดลองยกขวานน้ีกัน
มากมาย เปนตน 
 

 
 
 
 

 สําหรับทานที่หลงใหลในกลิ่นหอมกรุนของ
กาแฟน้ัน บริเวณดานหนาภูเขาไฟฟูจิมีคาเฟ�กาแฟ
ไวบริการทุกๆทานใหใชบริการไวดื่มดํ่ารสชาติ
กาแฟพรอมชมวิวภูเขาไฟฟูจิไดอยางเพลิดเพลิน 
หรือจะเลือกชอปปم�งของฝากผลิตภัณฑของภูเขาไฟ
ฟูจิซึ่งมีบริการอยูที่ภูเขาไฟฟูจิที่เดียวหาไมไดจากที่ไหนอีกแลว อาทิเชน โคคา โค
ลา ลายภูเขาไฟฟูจิ อันลิมิเต็ด , น้ําแรธรรมชาติภูเขาไฟฟูจิ เปนตน 
 
 



 

 

นําทานเยี่ยมชม พิพิธภัณฑแผนดินไหว ที่จําลองเรื่องราวของภูเขาไฟฟูจิ และให
ทานไดสัมผัสกับบรรยากาศของการจําลองเร่ืองราวเกี่ยวกับแผนดินไหวที่เกิดขึ้นใน
ประเทศญี่ปุ�น จากนั้นอิสระใหทานไดเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย 
 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 

นําทานเดินทางสู หมูบานโอชิโนะฮัคไค นําทานเจาะลึกตามหาแหลงน้ําบริสุทธิ์
จากภูเขาไฟฟูจิ ที่เปนแหลงน้ําตามธรรมชาติตั้งอยูในหมูบานโอชิโนะ จ.ยามานชิ 
หรือพูดในทางกลับกันคือกลุมน้ําผุดโอชิโนะฮัคไค เพียงกาวแรกที่ยางเทาเขาไปใน
หมูบาน ก็สัมผัสไดถึงอากาศบริสุทธิ์ และไอเย็นจากแหลงน้ําธรรมชาติที่มีใหเห็น
อยูทุกมุม โดยในบอน้ําใสแจวมีปลาหลากหลายพันธุแหวกวายสบายอารมณ  แต
ขอบอกเลยวาน้ําแตละบอน้ันเย็นเจี๊ยบถึงใจจนแอบสังสัยวานองปลาไมหนาว
สะทานกันบางรึ เพราะอุณหภูมิในน้ําเฉลี่ยอยูที่ 10-12 องศาฯนอกจากชมแลวก็
ยังมีน้ําผุดจากธรรมชาติใหตักดื่มตามอัธยาศัย และท่ีสําคัญ หมูบานโอชิโนะยังเปน
แหลงชอปปم�งสินคาโอทอปชั้นเยี่ยม 
 

 
 



 

 

 ขึ้นชื่อวามาหมูบานแหลงน้ําบริสุทธิ์จากภูเขาไฟฟูจิทั้ง
ที จะไมมีเมนูทานเลนรสเลิศไดอยางไรกัน เมื่อทาน
มาถึงหมูบานโอชิโนะฮัคไค ที่เต็มเปم�ยมไปดวยอากาศ
บริสุทธิ์แลว ภายในหมูบานยังมีรานคาขายของที่ระลึก
ซึ่งเปนสินคาโอท็อปของหมูบานและบริเวณหมูบานยัง
รายลอมไปดวยรานอาหารทานเลนตางๆมากมาย สําหรับเมนูที่แนะนําน้ีมีชื่อ
เรียกวา “ยากิคุซะโมจิ” เปนแป�งเน้ือนุมสีเขียว ซึ่งทํามาจากใบโยะโมะงิ เปนพืช
สมุนไพรของญี่ปุ�น สอดดวยไสถั่วแดงบด ยางบนเตาถาน หอมกรุน ทานรอนๆกับ
อากาศหนาวๆ รับรองวาฟนสุดๆ 

 
จากนั้นนําทานชอปปم�งสินคาเครื่องสําอางค อาหารเสริม เครื่องประดับคุณภาพดีที่  
รานคาปลอดภาษี ณ ดิวตีฟรี  อิสระใหทานไดเลือกชอปปم�งยานดัง ยานชินจุกุ 
ใหทานไดเพลิดเพลินกับการจับจายซื้อสินคานานาชนิด ไดจากที่น่ี ไมวาจะเปน 
รานซานริโอะ รานขายเครื่องอิเลคทรอนิกส กลองถายรูปดิจิตอล นาฬิกา 
เครื่องสําอาง ตางๆ กันที่ ราน MATSUMOTO แหลงรวมเหลาบรรดา
เครื่องสําอางมากมาย อาทิ มารคเตาหู, โฟมลางหนา WHIP FOAM ที่ราคา
ถูกกวาบานเรา 3 เทา, ครีมกันแดดชิเซโด แอนเนสซาที่คนไทยรูจักเปนอยาง
ดี  และสินคาอื่น ๆ  หรือใหทานไดสนุกกับการเลือกซื้อสินคา แบรนดดังอาทิ 
LOUIS VULTTON, UNIQLO, ก ร ะ เ ป� า สุ ด ฮิ ต  BAO BAO ISSEY 
MIYAKE, เสื้อ COMME DES GARCONS, H&M หรือเลือกซื้อรองเทา
หลากห ลายแบรนด ดั ง  อาทิ  NIKE, CONVERSE, NEW BALANCE, 
REEBOK ฯลฯ ไดที่ราน ABC MART **อิสระอาหารเย็นเพ่ือไมเปนการ
รบกวนเวลาชอปปم�ง** 

 



 

 

 
 
พักที่ MARROAD INTERNATIONAL NARITA HOTEL หรือเทียบเทาระดับ

เดียวกัน 
 
วันที่สี่ นิกโก - ศาลเจาโทโชก ุ-  สะพานชินเคียว - ทะเลสาบชูเซนจิ - นํ้าตกเคงอน 

- อิออน 
 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

นําทานชม ศาลเจาโทโชก ุเปนศาลเจาประจําตระกูลโทกุงาวะที่โดงดังในอดีตและ
ยังเปนสุสานของ “โทกุงาวะ อิเอยะสุ” โชกุนผูพลิกชะตาชีวิตของชาวญี่ปุ�น พรอม
สักการะเทพเจาคุมครองและปกป�องลูกหลานของตระกูลและบรรดาผูเล่ือมใส ชม
เจดีย 5 ชั้น สถานที่รวบรวมพระธรรมคําสอน บทสวดมนต และสิ่งของมีคา แลว
ชมงานแกะสลัก อันเปนโบราณวัตถุลํ้าคาที่มีมากกวา 5,000 ช้ิน แลวตื่นตากับซุม 
ประตูโยเมมง อันเปนสถาปตยกรรมที่มีความสําคัญในแงประวัติศาสตรศิลป�ของ
ญี่ปุ�นและยังเปนศิลปะชิ้นเอกและมีช่ือเสียงของประทศญี่ปุ�น  
 



 

 

 
 

 
 
ศาลเจาโทโชกุ เปนที่ที่มีสถาปตยกรรม
วิจิตรงดงามมาก  โดยเฉพาะอยางยิ่งซุม
โยเมมง ที่ประดับประดาดวยสิงหและ
มังกรในทวงทาและลีลาที่ตางกันอยาง
มากมาย  ตัวเสาทําจากไมเคยากิรองรับ
น้ําหนัก 12 ตน โดยในอดีตจะมีเพียงซามูไรชั้นสูงเทาน้ันที่สามารถผานเขาออก
ประตูน้ีไดแตตองทิ้งดาบไวดานนอกเสียกอนตามธรรมเนียมดานความปลอดภัย 

 
หรับงานไมแกะสลักที่มีคุณคาทางดานประวตัิศาสตร ของศาลเจาโทโชกุ คือ งาน
แกะสลักปริศนาธรรม รูปลิงปดหู ปดตา และปดปาก เปนการสอนใหผูคนละเวน
การดู การฟง และการพูดในสิง่ที่ไมดี ซ่ึงปรศินาาธรรมน้ีไดรับอิทธิพลมาจากลัทธิ
เตา ซึ่งเปนการผสมผสานที่เขากันอยางลงตัวของลัทธิเตา และศาสนาชินโต 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
นอกจากน้ีที่คานในฉนวนทางเดินจะมีรูปสัตวอีกหน่ึงรูปที่โดงดัง ก็คือ รูปแมวหลับ 
ที่ดูเหมือนแมวน้ีกําลังนอนหลับ แตแทจริงแลวแมวตัวที่เห็นน้ีไมไดหลับ  แตจะรูได
ก็ตอเมื่อเดินไปที่ดานหลังของภาพแมวหลับน้ี  แลวจะไดเห็นรูปนกกระจอกที่กําลัง
ตื่นตระหนกอยูคูหน่ึง แผนภาพแกะสลักน้ีสื่อถึงวารัฐบาลทหารเอโดะที่มองเผินๆ
เหมือนแมวหลับอยูน้ี  ในความจริงเปนแมวที่พรอมจะกระโดดตระครุบนกอยู  
หากแวนแควนใดไมอยูในรองรอยแลวรัฐบาลเอโดะก็พรอมจะบดขยี้ในทันท ี ทั้งนี้
ยังมีประติมากรรมที่เต็มเปم�ยมไปดวยอารมณและจินตนาการอยางมากมาย 
เชน มังกร 100 หัว, แมวนอนหลับ, มังกร หัวเราะ เปนตัน ใหทานไดเลือกมุม
ประทับใจบันทึกภาพความงามตามอัธยาศัย 

 จากน้ันนําทานผานชม  สะพานชินเคียว ซึ่งเปนของศาลเจาฟูทาราซัง เปน 1 ใน 
3 ของสะพานที่สวยที่สุดของประเทศญี่ปุ�นรวมกับสะพานคินไตเคียว ท่ีอิวาคูนิกับ
สะพานซารุฮาชิ ที่ยามานาชิ, โอสึกิ  สะพานชินเคียวเปนสะพานโคงสีแดง ทอด
ขามแมน้ําไดยะ ตรงเชิงปากทางขึ้นสูแหลงมรดกโลก ชื่อวาสะพานชินเคียว หรือ 
สะพานอสรพิษคู มีความยาว 28 เมตร กวาง 7 เมตร สูงจากระดับน้ําประมาณ 
10 เมตร สรางจากไมโดยมีเสาหิน รองรับน้ําหนัก ซ่ึงเปนสะพานที่สวยงามอีกแหง
หน่ึงของบรรดาสะพานไมของญี่ปุ�น ทาดวยสีแดง สมัยกอนสะพานน้ีใชเฉพาะ
เจานายช้ันสงูหรือเชื้อพระวงศเทาน้ันในการขามแมน้ําไดยะ 



 

 

 
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร  
บาย  นําทานเก็บภาพประทับใจกับ ทะเลสาบชูเซ็นจิ เชิงเขานันไต เกิดจากทะเลสาบที่

กอตัวจากการระเบิดของหินละลายจากภูเขาไฟนันไตในอดีต ซึ่งเปนทะลสาบที่อยู
สูงที่สุดในญี่ปุ�น เหนือระดับน้ําทะเล 1,270 เมตร ทําใหอากาศที่น่ีเย็นตลอดป 
(โดยเฉพาะในฤดูใบไมรวง ซึ่งอาจจะมีลมพัด ทําใหรูสึกหนาวมากขึ้น ควรเตรียม
เส้ือหนาวและเสื้อกันลมมาใหพรอม) เพลิดเพลินกับการน่ังชมวิวบนรถบัสที่ขึ้นเขา
สูงชันและโคงหักศอกอันเปนความมหัศจรรยในการสรางทางโดยแตละโคงจะมีชื่อ
โคงเปนของตัวเอง 
 



 

 

 
 

จากน้ันนําทานชม นํ้าตกเคงอน ที่เปนน้ําตกสูงราว 100 เมตร ที่สายน้ําตกลงมา
จากหนาผาสูงกระทบลงในแองน้ําเบื้องลาง โดยเฉพาะสายน้ําทามกลางใบไมสีแดง
ยิ่งแปลกตาและนาดูยิ่งขึ้นไปอีกโดยบริเวณรอบทะเลสาบมีเสนทางเดินศึกษา
ธรรมชาติเพื่อชมความงามของฤดูกาลที่กําลังผลัดใบ (ไมรวมคาขึ้นลิฟททานละ 
550 เยน) 
 



 

 

 
 

 นําทานอิสระชอปปم�ง ณ หางสรรพสินคาขนาดใหญของนาริตะ หางฯ อิออน จัสโก  
ซื้อของฝากกอนกลับ อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม และ หากทานใดหลงไหลใน
รสชาดของคิทแคทชาเขียวสามารถหาซ้ือไดที่น่ีไดเลย  **เพ่ือไมเปนการ
เสียเวลาชอปปم�งอิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย** 

พักที่ โรงแรม  MARROAD INTERNATIONAL NARITA HOTEL หรือระดับ
เดียวกัน 

 
วันที่หา  นาริตะ - สนามบินดอนเมือง - กรุงเทพฯ 
 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม    

ไดเวลาอันสมควรนําทานสู สนามบินนาริตะ เพ่ือเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ 
11.00 น. เหินฟ�าสู  กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI LION AIR เที่ยวบินที่  SL301 

(บริการอาหารวางบนเครื่อง) 



 

 

16.15 น. ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ 
 

** หากทานที่ตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร ,รถไฟ) 
กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการ 

ออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟลท 
หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ** 

** ขอขอบพระคุณที่เลือกใชบริการ ** 
 

อัตราคาบริการ 
 

กําหนดการเดินทาง 
 

ผูใหญหองละ 
2-3 ทาน พักเด่ียวเพ่ิม 

ราคาทัวรไม
รวมตั๋ว

เคร่ืองบิน 
30 ก.ย. – 04 ต.ค. 2562 24,999 8,000 15,999 
01 – 05 ตุลาคม 2562 25,999 8,000 17,999 
02 - 06 ตุลาคม 2562 25,999 8,000 17,999 
03 – 07 ตลุาคม 2562 25,999 8,000 17,999 
04 – 08 ตุลาคม 2562 25,999 8,000 17,999 
05 – 09 ตุลาคม 2562 25,999 8,000 17,999 
06 – 10 ตุลาคม 2562 25,999 8,000 17,999 
07 – 11 ตุลาคม 2562 25,999 8,000 17,999 
08 – 12 ตุลาคม 2562 25,999 8,000 17,999 
09 – 13 ตุลาคม 2562 25,999 8,000 17,999 
10 – 14 ตุลาคม 2562 25,999 8,000 17,999 
11 – 15 ตุลาคม 2562 25,999 8,000 17,999 
14 – 18 ตุลาคม 2562 25,999 8,000 17,999 
15 – 19 ตุลาคม 2562 25,999 8,000 17,999 
16 – 20 ตุลาคม 2562 25,999 8,000 17,999 



 

 

17 – 21 ตุลาคม 2562 25,999 8,000 17,999 
18 – 22 ตุลาคม 2562 25,999 8,000 17,999 
19 – 23 ตุลาคม 2562 26,999 8,000 18,999 
20 – 24 ตุลาคม 2562 25,999 8,000 17,999 
21 – 25 ตุลาคม 2562 25,999 8,000 17,999 
22 – 26 ตุลาคม 2562 25,999 8,000 17,999 
23 – 27 ตุลาคม 2562 26,999 8,000 18,999 
24 – 28 ตุลาคม 2562 25,999 8,000 17,999 
25 – 29 ตุลาคม 2562 25,999 8,000 17,999 

** บริการน้ําดื่มวันละ 1 ขวดในวันที่มีรายการทองเที่ยว** 
** ราคาเด็กอายุไมถึง 2 ขวบ 10,000 บาท ** 

***คาบริการขางตน ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ และไกดนําเที่ยวทานละ 1,500 บาท /
ทริป/ตอทาน*** 

 
การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 30 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบ
จํานวนดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา 
 
ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตองยกเลิก 30 วันกอนการเดินทางเทานั้น ไมเชนนั้นทาง
บริษัทจะไมคืนมัดจําไมวาดวยกรณีใดๆทั้งสิ้น เพราะวาทางบริษัทไดทําการจายคาตั๋วไป
ใหกับการสายการบินเรียบรอยแลว โปรดอานขอความใหถี่ถวนกอนการจองทัวรทุกครั้ง 
เพ่ือประโยชนแกตัวทานเอง  
 
กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ในการคืนมัดจําทั้งหมด เนื่องจากทางบริษัทฯ ไดชําระคาตั๋วเครื่องบินเต็มใบใหกับ
สายการบินเปนที่เรียบรอย ยกเวนคาภาษีนํ้ามันที่ยังมิไดชําระ คาทัวรสวนที่เหลือ กรุณา
ชําระ 21 วันกอนการเดินทาง 
 
 



 

 

หมายเหตุ 1.  ตั๋วเม่ือออกแลว ไมสามารถรีฟนดได อันเน่ืองจากเงื่อนไขของสายการบิน 
 2.  คาทัวรไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเปนราคาโปรโมช่ัน 
 
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นใน
ประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยว เย่ียมญาติ หรือ
ธุรกิจ จะตองย่ืนเอกสารในขัน้ตอนการตรวจเขาเมือง เพ่ือยืนยันการมีคุณสมบัติการเขา
ประเทศญี่ปุ�น* ดังตอไปนี ้
 
1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ�น ทางทัวรจัดเตรียมให 
2. สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นในระหวางที่พํานักใน
ประเทศญี่ปุ�นได (เชน เงินสด บัตรเครดิต) 
3. ช่ือ ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น (เชน คนรูจัก โรงแรม 
และอืน่ๆ) ทางทัวรจัดเตรียมให 
4. กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น ทางทัวรจัดเตรียมให 
 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ     
 คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี 
 คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระทานละไมเกิน 20 กก.   
 คารถรับ-สง และนําเท่ียวตามรายการ 
 คาท่ีพักตามที่ระบุในรายการ พักหองละ 2 ทาน   
 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ  
 คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ     
 คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง  
 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตาม
กรมธรรม) 
 
 



 

 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
 คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ปุ�น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับ

คนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน) **ถากรณีที่ทางรัฐบาล
ประกาศใหกลับมาใชวีซา ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายในการทําวีซาเพิ่ม ทานละ 1,700 
บาท** 

 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คา
โทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่
สั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ) 

 คาทิปคนขับรถ และไกดนําเที่ยวทานละ 1,500 บาท/ทริป/ตอทาน 
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% 
 
 
เงื่อนไขการชําระคาบริการ 
1. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินมัดจําเปนเงินจํานวน 10,000 บาทตอทานเพื่อ

สํารองที่น่ัง  
2. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือทั้งหมดกอนวันเดินทางอยาง

นอย 21 วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายใน
กําหนด รวมถึงกรณี เช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆ ใหถือวา
นักทองเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวรนั้นๆ 

3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการ
ของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 
9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศ
ในปน้ันๆถือวาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง 

นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผูมีชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือเดินทางมา
เซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพื่อแจงยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปน
ลายลักษณอักษร ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ 



 

 

2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเท่ียวหรือเอเจนซี่ (ผู
มีชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงิน
คืนที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพื่อทําเรื่องขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบ
อํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ 
และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงิน
คาบริการดังน้ี 
2.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของ

คาบริการที่ชําระแลว ***ในกรณีที่วันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ ตอง
ยกเลิกการเดินทางไมนอยกวา 30 วัน 

2.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของ
คาบริการที่ชําระแลว 

2.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมด 
ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเน่ืองในการ
เตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองที่น่ังตั๋วเครื่องบิน การจองที่
พักฯลฯ 

3. การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter 
Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  
จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมด   

4. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการ
ของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 
9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศ
ในปน้ันๆถือวาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถึง 15 
คน  

 
 
 
 



 

 

เงื่อนไขและขอกําหนดอื่นๆ 
1. ทัวรนี้สําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน 
2. ทัวรน้ีเปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการ

ไมวาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะ
ไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทาน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทาง
นอยกวา 15 ทาน โดยจะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย 7 
วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา  และอยางนอย 10 วันกอนการเดินทาง
สําหรับประเทศที่มีวีซา  แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพ่ิมจาก
การที่มีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอยกวาท่ีทางบริษัทกําหนดเพ่ือใหคณะเดินทางได  ทาง
เรายินดีที่จะใหบริการตอไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ 
นามสกุล คํานําหนาชื่อ เลขที่หนังสอืเดินทาง และอ่ืนๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ใน
กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษัทพรอมการ
ชําระเงินมัดจํา 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม 
เพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่
เดินทาง ทั้งน้ี บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเที่ยวสวนใหญเปนสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้น
ของนักทองเที่ยวที่มิไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การ
นัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป�วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ 
ความลาชา เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เปนตน 

7. อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัท
เสนอราคา ดังน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มี
การเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีเชื้อเพลิง 
คาประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ  



 

 

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทน
บริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทาน้ัน  

 
ขอแนะนํากอนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 

100 มิลลิลิตรตอชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใส
ซึ่งมีซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุด
เอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทาน้ัน ถาส่ิงของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวา
ที่กําหนดจะตองใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน  

2. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตอง
ใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน  

3. ประเทศญี่ปุ�น มีกฎหมายหามนําผลิตภัณฑที่ทํามาจากพืช และเน้ือสัตวทุกชนิดเขาประเทศ 
เชน ผัก ผลไมสด  ไข เน้ือสัตว ไสกรอกฯ เพื่อเปนการป�องกันโรคติดตอที่จะมาจากสิ่ง
เหลาน้ี หากเจาหนาท่ีตรวจพบ จะตองเสียคาปรับในอัตราท่ีสูงมาก 

 
 

 


