
 

 

รหัสทัวร ZET1901964 
ทัวรญี่ปุ�น โตเกียว ฟูจิ โอไดบะ [เลสโก โตเกียว ใบไมหลากสี] 
5 วัน 3 คืน (JL) 
ทุงหญาเซ็นโกุคุฮาระ   กระเชาคาจิคาจ ิ  ชอปปองโกเทมบะเอาทเล็ท 
อาบน้ําแรแชออนเซ็น   บุฟเฟ�ตขาปูยักษ   ภูเขาไฟฟูจ ิ  พิพิธภัณฑแผนดินไหว 
หมูบานโอชิโนะฮคัไค   ดิวต้ีฟรี   ชอปปم�งชินจุก ุ  ศาลเจาโอโตเมะอินาริ 
ถายรูปโตเกียวสกายทรี   วัดอาซากุสะ   ชมใบไมเปลี่ยนสีมหาวิทยาลัยโตเกียว 
ชอปปم�งยานชิบูยา   โอไดบะ 
 

 



 

 

วันแรก กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ – ฮาเนดะ  
 
06.30 น. พรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตูหมายเลข 8 สายการบินเจแปน 

แอรไลน เคานเตอร R เพ่ือเตรียมตัวเดินทาง และผานขั้นตอนการเช็คอิน 
09.45 น. เหิรฟ�าสูเมืองฮาเนดะ ประเทศญี่ปุ�น โดยเที่ยวบินที่ JL032 บริการอาหาร และ

เคร่ืองดื่มบนเครื่อง 

 
17.55 น.   เดินทางถึง เมืองฮาเนดะ ประเทศญี่ปุ�น หลังจากผานขั้นตอนศุลกากรแลวนําทาน
เดินทางสูท่ีพัก 
พักที่ โรงแรม RELIEF PREMIUM HANEDA / OMORI TOKYU REI HOTEL 

หรือเทียบเทา 
 
วันที่สอง ฮาเนดะ - ทุงหญาเซ็นโกคุฮาระ - กระเชาคาจิ คาจ ิ - ชอปปم�งโกเทมบะ 
เอาตเล็ท - อาบนํ้าแรธรรมชาติ - ทานขาปูยักษ 
 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

จากน้ันนําทานเดินทางสู ทุงหญาเซ็นโกคุฮาระ เพื่อชมความสวยงามทาง
ธรรมชาติของ ดอกซูซูกิ เปนทุงหญาที่ติดอันดับหน่ึงในรอยของทิวทัศนดอกไมที่ดี
ที่สุดในคานากาวะ และยังเปนหน่ึงในหาสิบของจุดชมวิวที่เยี่ยมที่สุดโดยสามารถ
มองเห็นทุงหญาอันกวางใหญที่กลายเปนสีเหลืองทอง เสมือนขนนกพริ้วไสวเต็ม
ทุงยามแสงอาทิตยสาดสองใตทองฟ�าอันสดใส เปนอีกหน่ึงสถานที่ ที่ไมควรพลาด
ที่จะแวะมาเก็บภาพสวยๆ ไวเปนภาพประทับใจอีกดวย 

 



 

 

 
 

หมายเหตุ: กรณีดอกซูซูกิ ลวงหลนหมดแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธเปลี่ยน
โปรแกรมทัวร โดยนําทานเดินทางสู วัดโจอันจิ  ซึ่งเปนวัดพุทธในจังหวัดโออิตะ  
ประวัติของวัดน้ียอนไปไกลถึงกอนยุคเฮอัน  ซามูไรผูศรัทธาในศาสนาอยางแรง
กลามารวมตัวกันที่น่ีชวงครึ่งหลังของคริสตศตวรรษที่ 12 ไปจนถึงยุคคามาคุระ 
คุณจะมองเห็นพืชพรรณสีเขียวชะอุมอยูทุกหนทุกแหง รวมไปถึงกุหลาบพันปกวา 
7,000 ชนิด  วัดน้ีมีชื่อเสียงเรื่องความงดงามของดอกไฮเดรนเยียและใบไม
เปลี่ยนสีในฤดูใบไมรวงซึ่งสรางสีสันและภูมิทัศนตระการตาบนภูเขาโดยรอบ  ใน
หอไตรของวัดมีรูปปم�นไมและพระสูตรที่พิมพลงบนแผนพิมพทองแดง จึงไดรับยก
ยองใหเปนทรัพยสินทางวัฒนธรรมท่ีสําคัญ 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
จากน้ันนําทาน ขึ้นกระเชาคาจิคาจิ เปนกระเชาลอยฟ�าที่ใชเวลาเพียง 3 นาทีถึง
ยอดเขา จากจุดชมวิวบนความสูง 1,075 เมตร ทานจะสามารถชมภูเขาไฟฟูจิและ
ทิวทัศนโดยรอบของทะเลสาบคาวากุจิในแบบพาโนรามา 360 องศา และในวันที่
อากาศแจมใสจะสามารถมองเห็นไดไกลถึงภูเขาแอลป�ญี่ปุ�นทางตอนใต (เทือกเขา
อากาอิชิ และเทือกเขาอาราคาวะ) (อาจมีการงดใหบริการชั่วคราวเน่ืองจากสาเหตุ
ตางๆ เชน สภาพอากาศไมเอ้ืออํานวย) 
 



 

 

 
 
บาย หลังจากนั้นใหทานไดชอปปم�งสินคาแบรนดเนมชื่อดังที่ โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอาท

เล็ต แหลงรวมสินคานําเขาและสินคาแบรนดญี่ปุ�นที่ดังไปทั่วโลก พบกับคอล
เลคชั่ น เสื้ อ ผ า ให ม ล าสุ ด  อ าทิ  MK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, 
CYNTHIA ROWLEY ฯลฯ เลือกซื้ อกระเป� าแบรนด เนมยี่ห อดั งไดที่ ร าน 
BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, TUMOI, GAP, ARMANI ฯลฯ เลือกดู
เครื่องประดับ และนาฬิกาหรูอยาง TAG HEURE, AGETE, S.T.DUPONT, 
TASAKI, LONGINES ฯล ฯรอ ง เท าแฟ ชั่ น  HUSH PUPPIES, SCOTCH 
GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ 

พักที่  FUJI HAKONE LAND SCHOLE PLAZA หรือระดับเดียวกัน 
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม *** ใหทานไดอิ่มอรอยกับ

ม้ือพิเศษที่มีขาปูยักษใหทานไดลิ้มลองรสชาติปูพรอมนํ้าจิ้มสไตสญี่ปุ�นอยางจุ
ใจ หลังอาหารใหทานไดผอนคลายกับการแชนํ้าแรธรรมชาติ เช่ือวาถาไดแช
นํ้าแรแลว จะทําใหผวิพรรณสวยงามและชวยใหระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึน้ 

 
วันที่สาม ภูเขาไฟฟูจิ (ช้ันที่5) – พิพิธภัณฑแผนดินไหว – หมูบานโอชิโนะฮัคไค – ดิวตี้

ฟรี - 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
ที่บริเวณโดยรอบของฟูจิซังชั้น 5 น้ี ถูกเรียกวา “สวนของทานเทนกุโดยมีความเชื่อ
วาที่น่ีมีทานเทนกุปกครองอยูน่ันเอง และยังวากันวา ศาลเจาแหงน้ีมีสมบัติของ
ทานเทนกุหลงเหลืออยูมากมาย อยางเชน ขวานขนาดใหญที่มีน้ําหนักกวา 375 
กิโลกรัมตกอยูที่พื้นในสวน ซึ่งในสมัยกอนมีผูคนนิยมมาทดลองยกขวานน้ีกัน
มากมาย เปนตน 
 



 

 

 
 

 สําหรับทานที่หลงใหลในกลิ่นหอมกรุน
ของกาแฟน้ัน บริเวณดานหนาภูเขาไฟฟูจิมีคา
เฟ�กาแฟไวบริการทุกๆทานใหใชบริการไวดื่ม
ดํ่ารสชาติกาแฟพรอมชมวิวภูเขาไฟฟูจิได
อยางเพลิดเพลิน หรือจะเลือกชอปปم�งของฝาก
ผลิตภัณฑของภูเขาไฟฟูจิซึ่งมีบริการอยูที่

ภูเขาไฟฟูจิที่เดียวหาไมไดจากที่ไหนอีกแลว อาทิเชน โคคา โคลา ลายภูเขาไฟฟูจิ 
อันลิมิเต็ด , น้ําแรธรรมชาติภูเขาไฟฟูจิ เปนตน 

 
นําทานเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ EARTH QUAKE MUSEUM ที่จําลองเรื่องราว
ของภเูขาไฟฟูจิ และใหทานไดสัมผัสกับบรรยากาศของการจําลองเร่ืองราวเกี่ยวกับ
แผนดินไหวที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ�น จากน้ันอิสระใหทานไดเลือกซื้อของที่ระลึก
ตามอัธยาศัย 

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 และที่สําคัญ หมูบานโอชิโนะยังเปน
แหลงชอปปم�งสินคาโอทอปชั้นเยี่ยม 
 

 
 ขึ้นชื่อวามาหมูบานแหลงน้ําบริสุทธิ์จากภูเขาไฟฟูจิทั้ง
ที จะไมมีเมนูทานเลนรสเลิศไดอยางไรกัน เมื่อทาน
มาถึงหมูบานโอชิโนะฮัคไค ที่เต็มเปم�ยมไปดวยอากาศ
บริสุทธ์ิแลว ภายในหมูบานยังมีรานคาขายของที่ระลึก
ซึง่เปนสินคาโอท็อปของหมูบานและบริเวณหมูบานยัง
รายลอมไปดวยรานอาหารทานเลนตางๆมากมาย 
สําหรับเมนูที่แนะนําน้ีมีช่ือเรียกวา “ยากิคุซะโมจ”ิ เปน
แป�งเน้ือนุมสีเขียว ซ่ึงทํามาจากใบโยะโมะงิ เปนพืชสมุนไพรของญี่ปุ�น สอดดวยไส
ถั่วแดงบด ยางบนเตาถาน หอมกรุน ทานรอนๆกับอากาศหนาวๆ รับรองวาฟน
สุดๆ 

 
 
 
 



 

 

จากน้ันนําทานชอปปم�งสินคาเครื่องสําอาง อาหารเสริม เครื่องประดับคุณภาพดีที่
รานคา ปลอดภาษี ณ ดิวตี้ฟรี ยานดัง ยานชินจุกุ ใหทานไดเพลิดเพลินกับการ
จับจายซื้อสินคานานาชนิด ไดจากที่น่ี ไมวาจะเปน รานซานริโอะ รานขายเครื่อง
อิเลคทรอนิกส กลองถายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องสําอาง ตางๆ กันที่ราน 
MATSUMOTO แหลงรวมเหลาบรรดาเครื่องสําอางมากมาย อาทิ มารค
เตาหู, โฟมลางหนา WHIP FOAM ที่ราคาถูกกวาบานเรา 3 เทา, ครีมกัน
แดดชิเซโด แอนเนสซาที่คนไทยรูจักเปนอยางดี  และสินคาอื่น ๆ  หรือให
ทานไดสนุกกับการเลือกซื้อสินคา แบรนดดังอาทิ LOUIS VULTTON, 
UNIQLO, กระเป� าสุดฮิต BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสื้ อ  COMME 
DES GARCONS, H&M หรือเลือกซื้อรองเทาหลากหลายแบรนดดัง อาทิ 
NIKE, CONVERSE, NEW BALANCE, REEBOK ฯลฯ ไดที่ ราน ABC 
MART  **เพ่ือไมเปนการเสียเวลาชอปปم�งอิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย**  
สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูท่ีพัก 
 

 
 

พักที่ MARROAD INTERNATIONAL NARITA HOTEL หรือระดับเดียวกัน 
 
วันที่สี่ ศาลเจาโอโตเมะอินาริ - ถายรูปโตเกียวสกายทร ี - วัดอาซากุ- ชมใบไม

เปลี่ยนสี ณ มหาวิทยาลัยโตเกียว    ชอปปم�งยานชิบูยา - โอไดบะ - สนามบิน
ฮาเนดะ 



 

 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม   
จากนน้ันนําทานชม เสาโทริอิแดงพันตน ณ ศาลเจาโอโตเมะอินาริ ที่เรียงราย
ไปตามถนนที่มุงหนาไปสูชะเด็น (ศาลาศาลเจา) มีความสวยงามมากอีกสถานที่
หน่ึง อีกทั้งที่ศาลเจาแหงน้ียังมีตนไมศักดิ์สิทธิ์ที่วากันวาทําใหคําอธิษฐานของงู
เผือกเปนจริง อิสระใหทานเดินเที่ยวชมตามอัธยาศัย (ไมรวมคาเขาชมสวนดอกไม
ราคาทานละ 200 เยน) 
 

 
 

นําทาน เก็บภาพประทับใจกับคูกับแลนดมารกแหงใหมของกรุงโตเกียว ณ ริม
แมนํ้าสุมิดะ หอคอยโตเกียวสกายทรี” (Tokyo Sky tree) หอสงสัญญาณ
โทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก ... เปดใหบริการเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 
โดยหอน้ีมีความสูง 634 เมตร สรางดวยเทคนิคทางสถาปตยกรรมและวิศวกรรม
อันทันสมัย ในชวงที่เกิดแผนดินไหวครั้งใหญหอคอยแหงน้ีไดพิสูจนใหเห็นถึง
โครงสรางทางสถาปตยกรรมที่แข็งแรงทนทาน เพราะไมเกิดความเสียหายแมแต
นอย  
 



 

 

 
 
จากน้ันนําทานขอพร วัดอาซากุสะ วัดที่เกาแกที่สุดในกรุงโตเกียว เขานมัสการขอ
พรจากพระพุทธรูปเจาแมกวนอิมทองคํา  นอกจากน้ันทานยังจะไดพบเก็บภาพ
ประทับใจกับโคมไฟขนาดยักษที่มีความสูงถึง 4.5 เมตรซึ่งแขวนอยูบริเวณประตู
ทางเขาวัด และยังสามารถเลือกซื้อเครื่องรางของขลังไดภายในวัด ฯลฯ  
 

 
 



 

 

หรือเพลิดเพลินกับ ถนนนาคามิเซ ถนนชอปปم�งที่มี ชื่อเสียงของวัด มีรานขายของ
ที่ระลึกมากมายไมวาจะเปนเครื่องรางของขลัง ของเลนโบราณ และตบทายดวย
รานขายขนมที่คนญี่ปุ�น มายังวัดแหงน้ีตองมาตอคิวกันเพื่อลิ้มลองกับรสชาดสุด
แสนอรอย  
 

 
นอกจากวัดอาสากุซะจะเปนวัดที่เกาแกของญี่ปุ�นแลว ถนนชอปปم�งนาคามิเซก็

ยังเปนถนนชอปปم�งที่มีชื่อเสียงของวัดอีกดวยแลวจะ
ไมใหมีขนมขึ้นชื่อของวัดไดอยางไร ขนาดองค
จักรพรรดิ์ยังรับสั่งคนสนิทใหมาซื้อที่น่ี!!! เมนูน้ันก็คือ 
“เมลอนปง” เปนขนมปงแบบดั้งเดิมของญี่ปุ�น บาง
คนอาจจะเขาใจผิดวาเปนขนมปงสอดไสเมลอน แต
จริงๆแลวคือขนมปงอบแลวยดานบนมลีายแตกๆ ซึ่ง
เหมือนผิวเมลอนของญี่ปุ�น เปนที่มาของชื่อ “เมลอนปง” น่ันเอง ซึ่งปกติก็จะหา
ทานไดทั่วไปแมกระทั่ งในรานสะดวกซื้อตางๆ แตที่ขึ้นชื่อก็ตองยกใหราน 
Asakusa Kagetsu-do ที่ขายเมลอนปงรสดั้งเดิมและซอฟครีมหลากรส ท่ีราน
น้ีจะทําใหมๆอบเสร็จจากเตารอนๆ ขนมเมลอนปงจะกรอบนอกนุมใน หวานกําลัง
ดีซึ่งเปนเมนูแนะนําที่มาถึงวัดอาซากุสะแลวตองลอง หามพลาดกันเลยทีเดียว 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นําทานเดินทางชม ชมใบไมเปลี่ยนสี ณ มหาวิทยาลัยโตเกียว เปนจุดชมใบไม
เปลี่ยนที่สวยงามบริเวณในมหาวิทยาลัยโตเกียวจะมีตนแปะกวยที่ปลูกเรียงกัน 
และจะเปลี่ยนสีเปนสีเหลืองพรอมกัน ซึ่งยังถือเปนสถานที่ยอดนิยมในการชมใบ
แปะกวยในโตเกียวอีกดวย ชวงใบแปะกวยเปลี่ยนสี สําหรับการชมใบแปะกวย



 

 

เปลี่ยนสีที่มหาวิทยาลัยโตเกียวน้ัน สามารถชมไดตั้งแตประมาณเดือนตุลาคม แต
หากไปชวงปลายเดือนพฤศจิกายน–ตนเดือนธนัวาคม จะเปนชวงที่ใบแปะกวยเปน
สีเหลืองอรามทั้งมหาวิทยาลัย มุมยอดฮิตที่นักทองเที่ยวนิยมมาถายรูปชมใบ
แปะกวยเปลี่ยนสี จะอยูที่ทางเดินไปหอนาฬิกา ถนนเสนน้ีจะปลูกตนแปะกวยทั้ง
สองฝم�ง ใบไมจะเปลี่ยนสีเปนสีเหลืองพรอมกัน ใบแป�ะกวยที่รวงลงสูพื้นทําใหพื้น
ถนนกลายเปนสีเหลือง** ซึ่งโดยปกติใบแปะกวยจะเริ่มเปลี่ยนสีในชวงปลาย
เดือน ปลายพฤศจิกายน - ตนธันวาคมของทุกป (ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ)** 
 

 
 
หมายเหตุ: กรณีใบแป�ะกวยไมเปลี่ยนสีหรือลวงหลนหมดแลว ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธเปลี่ยนโปรแกรมทัวร โดยนําทานเดินทางสู ศาลเจาเมจิ เปนศาลเจา
หลวงในศาสนาชินโต ที่สรางขึ้นเพื่ออุทิศและเปนที่สถิตวิญญาณขององคสมเด็จ
พระจักรพรรดิเมจิ ซึ่งเปนจักรพรรดิที่มีความสําคัญกับประเทศญี่ปุ�นยุคปจจุบัน
เปนอยางยิ่ง และไดรับความเคารพจากชาวญี่ปุ�นยุคปจจุบันมากที่สุด 
 
จากน้ันเดินทางสูยานชิบุยา ศูนยกลางแฟชั่นวัยรุนในโตเกียวหามุมถูกใจถายภาพ
คูไวเปนที่ระลึกกับ “ฮาจิโกะ” รูปปم�นสุนัขแสนรูที่กลายเปนจุดนัดพบยอดฮิตสําหรับ
หนุมสาวโตเกียว อัพเดทแฟชั่นสไตลโตเกียวที่ตึก(109) อิจิมารุคิว ทั้งเสื้อผา 
กระเป�า รองเทา เครื่องประดับและแฟช่ันชั้นนําของญี่ปุ�นในฤดูตางๆอ่ืนๆมากมาย 
นอกจากน้ันแลว ทานยังไดชอปปم�งสินคาแบรนดดังระดับโลก อาทิ CHANNEL, 



 

 

Dior, LOUIS VULTTON, ZARA, GAP หรือสาวก ONITSUKA TIGER ที่
ตองการหารองเทาแบบตนฉบับ MADE IN JAPAN ที่ SHOP นี้มีแบบให
เลือกสรร  
 

 
 
นําทานเดินทางสู เมืองโอไดบะ เปนเมืองที่เกิดจากการนําขยะมาถมทะเลจน
กลายเปนเกาะขนาดใหญบริเวณอาวโตเกียวเพื่อประโยชนในการป�องกันประเทศ 
แตปจจุบันโอไดบะไดกลายมาเปนเขตเศรษฐกิจอีกแหงของประเทศ เน่ืองจากเต็ม
ไปดวยรานคากวา 150 ราน โซนอาหาร หางสรรพสินคา และอ่ืนๆ อีกมากมาย 
นอกจากน้ันยังเต็มไปดวยสถานที่ทองเที่ยวหลากหลายดวยฝมือของมนุษย ไมวา
จะเปนสะพานสายรุง เปนตน สวนการเดินทางมาที่น่ีก็สะดวกสบาย จึงไมแปลก
หากที่น่ีคือสถานที่ทองเที่ยวสุดฮิตของนักทองเที่ยวทั้งในและตางประเทศ 
 



 

 

 
 

และในบริเวณใกลกันทานสามารถเดินไปถายภาพคูกับแลนดมารคเทพีเสรีภาพที่
โอไดบะ ซึ่งตั้งอยูบริเวณใกลเคียงหางใน  AQUA CITY Odaiba โดยมีวิว
ทิวทัศนตัดกับสะพานสายรุงอยางสวยงาม ซึ่งเทพีเสรีภาพน้ันทางการฝร่ังเศสไดสง
ใหกับทางญี่ปุ�น เน่ืองในโอกาสฉลองความสัมพันธอันยาวนาน กวา 3 ศตวรรษ
ระหวางญี่ปุ�นกับฝรั่งเศส ในป ค.ศ.1998 จนเม่ือถึงเวลานํากลับไดมีการขอรองไป
ยังรัฐบาลฝรั่งเศสวาอยาขนกลับเลย แตรัฐบาลฝรั่งเศสน้ันมีความจําเปนที่จะตอง
ขนกลับเพราะเปนตัวตนแบบของเทพีเสรีภาพที่นิวยอรก จึงไดสรางเทพีเสรีภาพตัว
ปจจุบันน้ีซึ่งมีขนาดใหญกวาตัวตนแบบแตก็ยังเล็กกวาเทพีเสรีภาพที่ตั้งอยูที่
นิวยอรก และสงมาใหในป ค.ศ.2000 น่ันเอง ดังน้ันเทพีเสรีภาพที่โอไดบะน้ัน
ไมใชของท่ีทําจําลองขึ้นมา แตเปนของแทแนนอนจากฝร่ังเศส 
 

 



 

 

 
คํ่า อิสระอาหารคํ่าตามอธัยาศัย 

ไดเวลาอันสมควรนําทานสู สนามบินฮาเนดะ เพ่ือเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ 
 

วันที่หา  ฮาเนดะ - กรุงเทพฯ 
 
00.55 น. เหิรฟ�าสูกรุงเทพฯ โดยสายการบินเจแปน แอรไลนส เที่ยวบินที่ JL033 บริการ

อาหารและเคร่ืองดื่มบนเครื่อง 
05.05 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

 
** หากทานที่ตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร ,รถไฟ) 

กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการ 
ออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟลท 

หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ** 
** ขอขอบพระคุณที่เลือกใชบริการ ** 

 
 

อัตราคาบริการ 
กําหนดการเดินทาง ผูใหญหองละ 

2-3 ทาน พักเด่ียวเพ่ิม ราคาไมรวมตั๋ว
เคร่ืองบิน 

21 – 25 พฤศจิกายน 
2562 31,199 8,000 19,999 

28 พ.ย. – 02 ธ.ค. 
2562 30,999 8,000 19,999 

04 – 08 ธันวาคม 
2562 32,999 8,000 19,999 

07 – 11 ธันวาคม 2562 32,999 8,000 19,999 
** บริการน้ําดื่มวันละ 1 ขวดในวันที่มีรายการทองเที่ยว** 

** ราคาเด็กอายุไมเกิน 2 ป 10,000 บาท 
***คาบริการขางตน ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ และไกดนําเทียว ทานละ 3500 เยน /ทริป/

ตอทาน*** 
 



 

 

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตองยกเลิก 30 วันกอนการเดินทางเทานั้น ไมเชนนั้นทาง
บริษัทจะไมคืนมัดจําไมวาดวยกรณีใดๆทั้งสิ้น เพราะวาทางบริษัทไดทําการจายคาตั๋วไป
ใหกับการสายการบินเรียบรอยแลว โปรดอานขอความใหถี่ถวนกอนการจองทัวรทุกครั้ง 
เพ่ือประโยชนแกตัวทานเอง  
 
การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 30 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบ
จํานวนดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา 
กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ในการคืนมัดจําทั้งหมด เนื่องจากทางบริษัทฯ ไดชําระคาตั๋วเครื่องบินเต็มใบใหกับ
สายการบินเปนที่เรียบรอย ยกเวนคาภาษีนํ้ามันที่ยังมิไดชําระ คาทัวรสวนที่เหลือ กรุณา
ชําระ 21 วันกอนการเดินทาง 
 
หมายเหตุ 1. ตั๋วเม่ือออกแลว ไมสามารถรีฟนดได อันเน่ืองจากเงื่อนไขของสายการ
บิน 
 
 
 
 
 
 
 
 

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) 
 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ี�ประสงคจ์ะพํานกัระยะส ั�นในประเทศญี�ปุ่ นไมเ่กนิ 
15 วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยว เยี�ยมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยื�นเอกสารในข ั�นตอนการ
ตรวจเขา้เมอืง เพื�อยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี�ปุ่ น* ดงัตอ่ไปนี� 
 

1. ต ั�วเครื�องบนิขาออกจากประเทศญี�ปุ่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
2. สิ�งที�ยนืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที�อาจเกดิขึ�นในระหวา่งที�พํานกัในประเทศญี�ปุ่ นได ้

(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 
3. ชื�อ ที�อยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งที�พํานกัในประเทศญี�ปุ่ น (เช่น คนรูจ้กั โรงแรม และอื�นๆ) 

ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งที�พํานกัในประเทศญี�ปุ่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้



 

 

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 และไกดนําเที่ยว ทานละ 3500 เยน /ทริป/ตอทาน 
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 
 คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ปุ�น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับ

คนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน) 
 
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 45 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของ
คาบริการที่ชําระแลว    
2.2   ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของ
คาบริการที่ชําระแลว 
2.3   ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมดทั้งน้ี 
ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเน่ืองในการเตรียมการ
จัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน การสํารองที่น่ังต๋ัวเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ 

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. ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถึง 15 คน  
 
เงื่อนไขและขอกําหนดอื่นๆ 

1. ทัวรนี้สําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน 
2. ทัวรน้ีเปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการ

ไมวาบางสวนหรือท้ังหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะ
ไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทาน 

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



 

 

การที่มีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอยกวาท่ีทางบริษัทกําหนดเพ่ือใหคณะเดินทางได  ทาง
เรายินดีที่จะใหบริการตอไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ 
นามสกุล คํานําหนาชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง 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�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน  

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


