
 

 

รหัสทัวร ZET1902828 
ทัวรญี่ปุ�น โตเกียว ฟูจิ นาริตะ นิกโก 5 วัน 3 คืน [SL] 
สนุกสนานกับกิจกรรมบนลานสกีฟูจิเท็น  
ชมความงามสวยงามของน้ําตกเคงอน ณ เมอืงนิกโก  
วัดอาซากุสะ ถนนนาคามิเซ ถายรูปโตเกียวสกายทรี กระเชาคาจ-ิคาจิ  หมูบานโอชิโนะฮคัไค  
อาบน้ําแรธรรมชาติ บฟุเฟ�ตขาปูยักษ ฟูจิเท็นสกีรีสอรท พิพิธภัณฑแผนดินไหว ดิวต้ีฟร ี 
ชอปปم�งชินจูก ุศาลเจาโทโชกุ สะพานชินเคียว ทะเลสาบซูเซนจิ น้ําตกเคงอน 
 

 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันแรก  กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง 
 
22.00 น. พรอมกันที่สนามบินนานาชาติดอนเมือง ช้ัน 3 อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ 

เคานเตอรสายการบิน THAI LION AIR หมายเลข 8 เจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอย
ใหการตอนรบั และอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน 

 

 
 
วันที่สอง นาริตะ – วัดอาซากุสะ - ถนนนาคามิเซ - ถายรูปโตเกียวสกายทรี – กระเชาคาจิ 

คาจิ - หมูบานโอชิโนะ ฮัคไค อาบน้ําแรธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ 
 
01.00 น. เหิรฟ�าสูเมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ�น โดยสายการบิน THAI LION AIR เท่ียวบินที่ 

SL300 (บริการอาหารวางบนเครื่อง) 
 
สายการบิน THAI LION AIR ใชเคร่ือง AIRBUS A330-300 จํานวน 392 ที่
น่ัง 
เครื่องใหม ลําใหญ มีจอทีวี การบริการทุกท่ีน่ัง  
** ไมรวมคาหูฟงบนเคร่ืองทานละ  100 บาท โดยสามารถเก็บไวใชขากลับได ** 
จัดท่ีน่ังแบบ 3-3-3 มีบริการอาหารวางเสิรฟท้ังขาไปและขากลับ 
(น้ําหนักกระเป�า 20 กก./ทาน หากตองการซือ้น้ําหนักเพ่ิม ตองเสียคาใชจายเพ่ิม) 

**หมายเหตุ : ประเภทของเครื่องบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศของทางสายการบิน  
โดยไมไดแจงใหทานทราบลวงหนา** 



 

 

 
 
09.10 น.   เดินทางถึง เมืองนาริตะ ประเทศญีปุ่�น หลังจากผานขั้นตอนศุลกากรแลว นําทาน 

เก็บภาพประทับใจกบัคูกับแลนดมารกแหงใหมของกรุงโตเกียว ณ ริมแมน้ําสุมิดะ 
หอคอยโตเกียวสกายทร”ี (Tokyo Sky tree) หอสงสัญญาณโทรคมนาคมที่สูง
ท่ีสุดในโลก  เปดใหบริการเม่ือวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 โดยหอน้ีมีความสูง 
634 เมตร สรางดวยเทคนิคทางสถาปตยกรรมและวิศวกรรมอันทันสมัย ในชวงที่
เกิดแผนดินไหวครัง้ใหญหอคอยแหงน้ีไดพิสูจนใหเห็นถึงโครงสรางทาง
สถาปตยกรรมที่แข็งแรงทนทาน เพราะไมเกิดความเสียหายแมแตนอย  

 

 
 

นําทานเดินทางสูโตเกียว นําทานชม วัดอาซากุสะ วัดที่เกาแกท่ีสุดในกรุงโตเกียว 
เขานมัสการขอพรจากพระพุทธรูปเจาแมกวนอิมทองคํา  นอกจากน้ันทานยังจะได
พบเก็บภาพประทับใจกับโคมไฟขนาดยักษท่ีมีความสูงถึง 4.5 เมตรซึ่งแขวนอยู
บริเวณประตูทางเขาวัด และยังสามารถเลือกซื้อเครื่องรางของขลังไดภายในวัด 
ฯลฯ  
 



 

 

 
 

หรือเพลิดเพลินกับ ถนนนาคามิเซ ถนนชอปปم�งที่มี ชื่อเสียงของวัด มรีานขายของ
ท่ีระลึกมากมายไมวาจะเปนเครื่องรางของขลัง ของเลนโบราณ และตบทายดวย
รานขายขนมที่คนญีปุ่�น มายังวดัแหงน้ีตองมาตอคิวกันเพ่ือลิ้มลองกับรสชาดสุด
แสนอรอย  
 

 
นอกจากวัดอาสากุซะจะเปนวัดที่เกาแกของญีปุ่�นแลว ถนนชอป

ปم�งนาคามิเซก็ยงัเปนถนนชอปปم�งท่ีมีช่ือเสียงของวัดอีกดวยแลวจะ
ไมใหมีขนมข้ึนช่ือของวัดไดอยางไร ขนาดองคจักรพรรด์ิยังรับส่ังคน
สนิทใหมาซื้อที่น่ี!!! เมนูน้ันก็คือ “เมลอนปง” เปนขนมปงแบบด้ังเดิม
ของญี่ปุ�น บางคนอาจจะเขาใจผิดวาเปนขนมปงสอดไสเมลอน แตจริงๆแลวคือ
ขนมปงอบแลวยดานบนมีลายแตกๆ ซึ่งเหมือนผิวเมลอนของญี่ปุ�น เปนท่ีมาของ
ช่ือ “เมลอนปง” น่ันเอง ซึ่งปกตกิ็จะหาทานไดท่ัวไปแมกระท่ังในรานสะดวกซื้อ
ตางๆ แตที่ขึ้นช่ือก็ตองยกใหราน Asakusa Kagetsu-do ที่ขายเมลอนปงรส
ด้ังเดิมและซอฟครีมหลากรส ท่ีรานน้ีจะทําใหมๆอบเสร็จจากเตารอนๆ ขนมเม



 

 

ลอนปงจะกรอบนอกนุมใน หวานกําลังดีซึ่งเปนเมนูแนะนําท่ีมาถึงวัดอาซากุสะแลว
ตองลอง หามพลาดกันเลยทีเดียว 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นําทาน ข้ึนกระเชาคาจคิาจ ิเปนกระเชาลอยฟ�าที่ใชเวลาเพียง 3 นาทีถึงยอดเขา 
จากจุดชมวิวบนความสูง 1,075 เมตร ทานจะสามารถชมภูเขาไฟฟูจิและทิวทัศน
โดยรอบของทะเลสาบคาวากุจิในแบบพาโนรามา 360 องศา และในวันที่อากาศ
แจมใสจะสามารถมองเห็นไดไกลถึงภูเขาแอลป�ญี่ปุ�นทางตอนใต (เทือกเขาอากาอิ
ชิ และเทือกเขาอาราคาวะ) (อาจมีการงดใหบริการช่ัวคราวเน่ืองจากสาเหตุตางๆ 
เชน สภาพอากาศไมเอ้ืออํานวย)    

 

 
 
จากน้ันนําทาน เดินทางสู หมูบานโอชิโนะฮัคไค ใหทานเจาะลึกตามหาแหลงน้ํา
บริสุทธ์ิจากภูเขาไฟฟูจิ ท่ีเปนแหลงน้ําตามธรรมชาติต้ังอยูในหมูบานโอชิโนะ จ.ยา
มานชิ หรือพูดในทางกลับกันคือกลุมน้ําผุดโอชิโนะฮัคไค เพียงกาวแรกท่ียางเทา
เขาไปในหมูบานก็สัมผัสไดถึงอากาศบริสุทธ์ิ และไอเย็นจากแหลงน้ําธรรมชาติท่ีมี
ใหเห็นอยูทุกมุม โดยในบอน้ําใสแจวมีปลาหลากหลายพันธุแหวกวายอยางสบาย
อารมณ  แตขอบอกเลยวาน้ําแตละบอน้ันเย็นจับใจจนแอบสังสัยวานองปลาไม
หนาวสะทานกันบางหรือ เพราะอุณหภูมิในน้ําเฉล่ียอยูที ่10-12 องศาเซลเซียส
นอกจากชมแลวก็ยงัมน้ํีาผุดจากธรรมชาติใหตักด่ืมตามอัธยาศัย และที่สําคัญ 
หมูบานโอชิโนะยงัเปนแหลงชอปปم�งสินคาโอทอปชั้นเยี่ยมอีกดวย 
 



 

 

 
 ข้ึนช่ือวามาหมูบานแหลงน้ําบริสุทธ์ิจากภูเขาไฟฟูจิทั้งที จะไมมีเมนู
ทานเลนรสเลิศไดอยางไรกัน เมื่อทานมาถึงหมูบานโอชิโนะฮัคไค ท่ี
เต็มเปم�ยมไปดวยอากาศบริสุทธ์ิแลว ภายในหมูบานยังมีรานคาขาย
ของท่ีระลึกซึ่งเปนสินคาโอท็อปของหมูบานและบริเวณหมูบานยงั
รายลอมไปดวยรานอาหารทานเลนตางๆมากมาย สําหรับเมนูที่แนะนําน้ีมีช่ือ
เรียกวา “ยากิคุซะโมจิ” เปนแป�งเน้ือนุมสีเขียว ซึ่งทํามาจากใบโยะโมะง ิเปนพืช
สมุนไพรของญี่ปุ�น สอดดวยไสถั่วแดงบด ยางบนเตาถาน หอมกรุน ทานรอนๆกับ
อากาศหนาวๆ รับรองวาฟนสุด 

 ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม *** ใหทานไดอ่ิมอรอยกับมื้อ
พิเศษท่ีมีขาปูยักษใหทานไดลิ้มลองรสชาติปูพรอมน้ําจิ้มสไตสญี่ปุ�นอยางจุใจ หลัง
อาหารใหทานไดผอนคลายกับการแชน้ําแรธรรมชาติ เช่ือวาถาไดแชน้ําแรแลว จะ
ทําใหผิวพรรณสวยงามและชวยใหระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น 

พักที่  โรงแรม FUJI SCHOLE LAND HOTEL หรือเทียบเทา 
 
วันที่สาม ฟูจิเท็น สกีรีสอรท - พิพิธภัณฑแผนดินไหว -  ดิวต้ีฟร ี - ชอปปم�งชนิจูก ุ 
 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

นําทานสนุกกับกิจกรรมกลางแจงทามกลางหิมะ ณ ลานสก ีฟูจิเท็น   ใหทานได
เพลิดเพลินกับการเลนไมกระดานเลื่อนไดตามอัธยาศัย ณ ดินแดนแหงน้ีที่ซ่ึงเปน
สวนสนุกขนาดใหญ มกีิจกรรมนอกเหนือจากการเลนสกีมากมาย เปนลานสกีท่ีมี
ช่ือเสียงและมีฉากหลังเปนภูเขาไฟฟูจิที่สวยงามทานจะไดสนุกกับลานหิมะขาว
โพลน ทานที่สนใจจะเชาอุปกรณเคร่ืองเลนสามารถติดตอหัวหนาทัวรลวงหนา 



 

 

ราคาน้ีไมรวมคาเชาอุปกรณเคร่ืองเลนสกี สโนวสเลด หรือครูฝก ประมาณ 
5,000-15,000 เยน (ลานสกีจะเปดใหบริการหรือไม ข้ึนอยูกบัสภาพภูมิอากาศ) 
 

 
 

หมายเหตุ: ในกรณีท่ี ลานสกีเขาไมไดเน่ืองจากสภาพอากาศ  บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์เปลี่ยนโปรแกรมทัวร นําทานเดินทางสู ภูเขาไฟฟูจิ ที่ต้ังตระหงานอยูเหนือ
เกาะญี่ปุ�นดวยความสูง3,776เมตร จากระดับน้ําทะเล นําทานขึ้นชมความงามกนั
แบบใกลชิด ยังบริเวณ “ช้ัน 5” ของภูเขาไฟฟูจิ (ข้ึนอยูกับสภาพภูมิอากาศ) เพ่ือ
ชมทัศนียภาพโดยรอบของภูเขาไฟท่ี สามารถมอง เห็นทะเลสาบท้ังหากระจายอยู
โดยรอบ ใหทานไดสัมผัสอากาศอันบริสุทธ์ิบนยอดเขาฟูจิ ถายภาพท่ีระลึก กบั
ภูเขาไฟท่ีไดช่ือวามีสัดสวนสวยงามท่ีสุดในโลก ซึ่งเปนภูเขาไฟที่ยังดับไมสนิท และ
มีความสูงท่ีสุดในประเทศญี่ปุ�น 
นําทานเยี่ยมชม พิพิธภัณฑแผนดินไหว ที่จําลองเร่ืองราวของภูเขาไฟฟูจิ และให
ทานไดสัมผัสกับบรรยากาศของการจําลองเร่ืองราวเกี่ยวกบัแผนดินไหวที่เกิดขึ้นใน
ประเทศญี่ปุ�น จากน้ันอิสระใหทานไดเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย  จากน้ันนําทานชอปปم�งสินคาเครื่องสําอางค อาหารเสริม เคร่ืองประดับคุณภาพดีที่

รานคาปลอดภาษี ณ ดิวตีฟรี  อิสระใหทานไดเลือกชอปปم�งยานดัง ยานชินจุก ุให
ทานไดเพลิดเพลินกับการจับจายซ้ือสินคานานาชนิด ไดจากที่น่ี ไมวาจะเปน ราน
ซานริโอะ รานขายเคร่ืองอิเลคทรอนิกส กลองถายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องสําอาง 
ตางๆ กันท่ีราน MATSUMOTO แหลงรวมเหลาบรรดาเคร่ืองสําอางมากมาย 
อาทิ มารคเตาหู, โฟมลางหนา WHIP FOAM ท่ีราคาถูกกวาบานเรา 3 เทา, ครีม
กันแดดชิเซโด แอนเนสซาที่คนไทยรูจักเปนอยางดี  และสินคาอ่ืน ๆ  หรือใหทาน
ไดสนุกกับการเลือกซื้อสินคา แบรนดดังอาทิ LOUIS VULTTON, UNIQLO, 
กระเป�าสุดฮิต BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสื้อ COMME DES 



 

 

GARCONS, H&M หรือเลือกซื้อรองเทาหลากหลายแบรนดดัง อาทิ NIKE, 
CONVERSE, NEW BALANCE, REEBOK ฯลฯ ไดที่ราน ABC MART  

 

 
 
ค่ํา  อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย 
พักที่  โรงแรม HEDISTAR HOTEL หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน 
 
วันที่ส่ี  นิกโก - ศาลเจาโทโชก ุ-  สะพานชินเคียว - ทะเลสาบชูเซนจิ - น้ําตกเคงอน - อิ

ออน 
 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

นําทานชม ศาลเจาโทโชกุ เปนศาลเจาประจําตระกูลโทกงุาวะที่โดงดังในอดีตและ
ยังเปนสุสานของ “โทกุงาวะ อิเอยะสุ” โชกุนผูพลิกชะตาชีวติของชาวญี่ปุ�น พรอม
สักการะเทพเจาคุมครองและปกป�องลูกหลานของตระกูลและบรรดาผูเลื่อมใส ชม
เจดีย 5 ช้ัน สถานที่รวบรวมพระธรรมคําสอน บทสวดมนต และส่ิงของมีคา แลว
ชมงานแกะสลัก อันเปนโบราณวตัถุลํ้าคาท่ีมมีากกวา 5,000 ช้ิน แลวตื่นตากบัซุม 
ประตูโยเมมง อันเปนสถาปตยกรรมท่ีมคีวามสําคัญในแงประวติัศาสตรศิลป�ของ
ญี่ปุ�นและยังเปนศิลปะช้ินเอกและมีชื่อเสียงของประทศญีปุ่�น  
 



 

 

 
 

ศาลเจาโทโชกุ เปนที่ท่ีมีสถาปตยกรรมวิจติรงดงาม
มาก  โดยเฉพาะอยางยิ่งซุมโยเมมง ท่ีประดับ
ประดาดวยสิงหและมังกรในทวงทาและลีลาท่ี
ตางกันอยางมากมาย  ตัวเสาทําจากไมเคยากิ
รองรับน้ําหนัก 12 ตน โดยในอดีตจะมีเพียงซามูไร
ช้ันสูงเทาน้ันที่สามารถผานเขาออกประตูนี้ไดแตตองทิ้งดาบไวดานนอกเสียกอน
ตามธรรมเนียมดานความปลอดภัยสําหรับงานไมแกะสลักท่ีมีคุณคาทางดาน
ประวติัศาสตร ของศาลเจาโทโชกุ คือ งานแกะสลักปรศินาธรรม รูปลิงปดหู ปดตา 
และปดปาก เปนการสอนใหผูคนละเวนการดู การฟง และการพูดในส่ิงท่ีไมดี ซึ่ง
ปริศนาาธรรมน้ีไดรับอิทธิพลมาจากลัทธิเตา ซึ่งเปนการผสมผสานที่เขากันอยาง
ลงตัวของลัทธิเตา และศาสนาชินโต 
 

 
 
 
 
 
 
 

นอกจากน้ีที่คานในฉนวนทางเดินจะมีรูปสัตวอีกหน่ึงรูปท่ีโดงดัง กคื็อ รูปแมวหลับ 
ท่ีดูเหมือนแมวน้ีกําลังนอนหลับ แตแทจริงแลวแมวตัวที่เห็นน้ีไมไดหลับ  แตจะรูได
ก็ตอเมื่อเดินไปที่ดานหลังของภาพแมวหลับน้ี  แลวจะไดเห็นรูปนกกระจอกที่กําลัง
ต่ืนตระหนกอยูคูหน่ึง แผนภาพแกะสลักน้ีส่ือถึงวารัฐบาลทหารเอโดะท่ีมองเผินๆ
เหมือนแมวหลับอยูน้ี  ในความจริงเปนแมวท่ีพรอมจะกระโดดตระครุบนกอยู  



 

 

หากแวนแควนใดไมอยูในรองรอยแลวรัฐบาลเอโดะก็พรอมจะบดขย้ีในทันท ี ทั้งน้ี
ยังมีประติมากรรมที่เต็มเปم�ยมไปดวยอารมณและจินตนาการอยางมากมาย เชน 
มังกร 100 หัว, แมวนอนหลับ, มังกร หัวเราะ เปนตัน ใหทานไดเลือกมุม
ประทับใจบนัทึกภาพความงามตามอัธยาศัย 

 จากน้ันนําทานผานชม  สะพานชินเคียว ซึ่งเปนของศาลเจาฟูทาราซัง เปน 1 ใน 3 
ของสะพานที่สวยที่สุดของประเทศญี่ปุ�นรวมกับสะพานคินไตเคียว ท่ีอิวาคูนิกับ
สะพานซารุฮาชิ ที่ยามานาชิ, โอสึกิ  สะพานชินเคียวเปนสะพานโคงสีแดง ทอด
ขามแมน้ําไดยะ ตรงเชงิปากทางขึ้นสูแหลงมรดกโลก ช่ือวาสะพานชินเคียว หรือ 
สะพานอสรพิษคู มคีวามยาว 28 เมตร กวาง 7 เมตร สูงจากระดับน้ําประมาณ 
10 เมตร สรางจากไมโดยมีเสาหิน รองรบัน้ําหนัก ซึ่งเปนสะพานที่สวยงามอีกแหง
หน่ึงของบรรดาสะพานไมของญี่ปุ�น ทาดวยสีแดง สมัยกอนสะพานน้ีใชเฉพาะ
เจานายช้ันสูงหรือเช้ือพระวงศเทาน้ันในการขามแมน้ําไดยะ 

 

 
 
เท่ียง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร  
บาย  นําทานเก็บภาพประทับใจกับ ทะเลสาบชูเซ็นจ ิเชิงเขานันไต เกดิจากทะเลสาบท่ี

กอตัวจากการระเบิดของหินละลายจากภูเขาไฟนันไตในอดีต ซึ่งเปนทะลสาบที่อยู
สูงท่ีสุดในญี่ปุ�น เหนือระดับน้ําทะเล 1,270 เมตร ทําใหอากาศที่น่ีเย็นตลอดป 
(โดยเฉพาะในฤดูใบไมรวง ซึ่งอาจจะมีลมพัด ทําใหรูสึกหนาวมากขึ้น ควรเตรียม
เส้ือหนาวและเส้ือกันลมมาใหพรอม) เพลิดเพลินกับการน่ังชมวิวบนรถบัสที่ข้ึนเขา



 

 

สูงชันและโคงหักศอกอันเปนความมหัศจรรยในการสรางทางโดยแตละโคงจะมช่ืีอ
โคงเปนของตวัเอง 
 

 
 

จากน้ันนําทานชม น้ําตกเคงอน ที่เปนน้ําตกสูงราว 100 เมตร ท่ีสายน้ําตกลงมา
จากหนาผาสูงกระทบลงในแองน้ําเบ้ืองลาง โดยเฉพาะสายน้ําทามกลางใบไมสีแดง
ยิ่งแปลกตาและนาดูยิ่งข้ึนไปอีกโดยบริเวณรอบทะเลสาบมีเสนทางเดินศึกษา
ธรรมชาติเพ่ือชมความงามของฤดกูาลที่กําลังผลัดใบ (ไมรวมคาขึ้นลิฟททานละ 
550 เยน) 
 

 
 



 

 

 นําทานอิสระชอปปم�ง ณ หางสรรพสินคาขนาดใหญของนาริตะ หางฯ อิออน จัสโก  
ซื้อของฝากกอนกลับ อาทิ ขนมโมจ ิเบนโตะ ผลไม และ หากทานใดหลงไหลใน
รสชาดของคิทแคทชาเขียวสามารถหาซ้ือไดที่น่ีไดเลย   

ค่ํา อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย 
พักที่  โรงแรม HEDISTAR HOTEL หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน 
 
วันทีห่า  นาริตะ - สนามบินดอนเมือง - กรุงเทพฯ 
 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม    

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

(บริการอาหารวางบนเครื่อง) 
16.15 น. ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ 
 
** หากทานที่ตองออกต๋ัวภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทัวร ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาท่ีทุกคร้ัง

กอนทําการ 
ออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบ

ลวงหนา ** 
** ขอขอบพระคุณที่เลือกใชบริการ ** 
 
 
อัตราคาบรกิาร 
 

 
กําหนดการเดินทาง 

ผูใหญหองละ 
2-3 ทาน 

 
 
พักเด่ียวเพิ่ม 
 
 

ราคาทัวรไม
รวมต๋ัว
เครื่องบิน 

01 – 05 ธันวาคม 2562 24,999 8,000 16,999 
02 – 06 ธันวาคม 2562 25,999 8,000 17,999 
03 – 07 ธันวาคม 2562 29,999 8,000 21,999 
04 – 08 ธันวาคม 2562 29,999 8,000 21,999 



 

 

05 – 09 ธันวาคม 2562 29,999 8,000 21,999 
06 – 10 ธันวาคม 2562 29,999 8,000 21,999 
07 – 11 ธันวาคม 2562 29,999 8,000 21,999 
08 – 12 ธันวาคม 2562 25,999 8,000 17,999 
09 – 13 ธันวาคม 2562 25,999 8,000 17,999 
10 – 14 ธันวาคม 2562 24,999 8,000 16,999 
11 – 15 ธันวาคม 2562 25,999 8,000 17,999 
12 – 16 ธันวาคม 2562 25,999 8,000 17,999 
13 – 17 ธันวาคม 2562 25,999 8,000 17,999 
14 – 18 ธันวาคม 2562 25,999 8,000 17,999 
15 – 19 ธันวาคม 2562 24,999 8,000 16,999 
16 – 20 ธันวาคม 2562 24,999 8,000 16,999 
17 – 21 ธันวาคม 2562 24,999 8,000 16,999 
18 – 22 ธันวาคม 2562 25,999 8,000 17,999 
19 – 23 ธันวาคม 2562 25,999 8,000 17,999 
20 – 24 ธันวาคม 2562 25,999 8,000 17,999 
21 – 25 ธันวาคม 2562 25,999 8,000 17,999 
 22 – 26 ธันวาคม 2562 25,999 8,000 17,999 
23 – 27 ธันวาคม 2562 27,999 8,000 19,999 
24 – 28 ธันวาคม 2562 27,999 8,000 19,999 
25 – 29 ธันวาคม 2562 27,999 8,000 19,999 
26 – 30 ธันวาคม 2562 35,999 8,000 27,999 
27 – 31 ธันวาคม 2562 35,999 8,000 27,999 
28 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2563 35,999 8,000 27,999 
29 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2563 35,999 8,000 27,999 
30 ธ.ค. – 03 ม.ค. 2563 35,999 8,000 27,999 
31 ธ.ค. – 04 ม.ค. 2563 31,999 8,000 23,999 

 
** บริการน้ําด่ืมวันละ 1 ขวดในวันที่มีรายการทองเที่ยว** 

** ราคาเด็กอายุไมถึง 2 ขวบ 10,000 บาท ** 



 

 

***คาบริการขางตน ยงัไมรวมคาทิปคนขับรถ และไกดนําเท่ียวทานละ 1500 บาท /ทริป/ตอ
ทาน*** 
 
การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 30 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวน
ดังกลาว บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา 
 
ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตองยกเลิก 30 วันกอนการเดินทางเทาน้ัน ไมเชนน้ันทางบริษทัจะ
ไมคืนมดัจําไมวาดวยกรณีใดๆท้ังสิ้น เพราะวาทางบริษัทไดทําการจายคาตั๋วไปใหกบัการสาย
การบินเรียบรอยแลว โปรดอานขอความใหถีถ่วนกอนการจองทัวรทุกครัง้ เพ่ือประโยชนแกตัว
ทานเอง  
 
กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน
การคืนมัดจําทั้งหมด เน่ืองจากทางบริษัทฯ ไดชําระคาต๋ัวเคร่ืองบินเต็มใบใหกับสายการบินเปน
ท่ีเรียบรอย ยกเวนคาภาษีน้ํามันท่ียังมิไดชําระ คาทัวรสวนที่เหลือ กรุณาชําระ 21 วันกอนการ
เดินทาง 
 
หมายเหตุ 1.  ต๋ัวเม่ือออกแลว ไมสามารถรีฟนดได อันเน่ืองจากเงื่อนไขของสายการบิน 
 2.  คาทัวรไมมรีาคาเดก็ เน่ืองจากเปนราคาโปรโมช่ัน 
 
จากมาตรการยกเวนวซีาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศ
ญี่ปุ�นไมเกนิ 15 วัน ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะตองยื่น
เอกสารในข้ันตอนการตรวจเขาเมือง เพ่ือยืนยันการมคุีณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุ�น* 
ดังตอไปน้ี 
 
1. ต๋ัวเคร่ืองบินขาออกจากประเทศญีปุ่�น ทางทัวรจัดเตรียมให 
2. ส่ิงที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นในระหวางที่พํานักในประเทศ
ญี่ปุ�นได (เชน เงินสด บัตรเครดิต) 
3. ชื่อ ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางท่ีพํานักในประเทศญี่ปุ�น (เชน คนรูจัก โรงแรม และ
อ่ืนๆ) ทางทัวรจัดเตรียมให 
4. กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น ทางทัวรจัดเตรียมให 
 
 



 

 

อัตราคาบรกิารน้ีรวม 
 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ     คาภาษีสนามบินทุกแหงที่ม ี
 คาน้ําหนักกระเป�าสมัภาระทานละไมเกิน 20 กก.   คารถรับ-สง และนําเท่ียวตาม
รายการ 
 คาที่พักตามท่ีระบุในรายการ พักหองละ 2 ทาน   คาเขาชมสถานทีต่างๆ ตาม
รายการ  
 คาอาหารตามมื้อท่ีระบุในรายการ     คาจางมัคคุเทศกคอยบริการ
ตลอดการเดินทาง  
 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตาม
กรมธรรม) 
อัตราคาบรกิารน้ีไมรวม 
 คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ปุ�น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับ
คนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะส้ันในประเทศญี่ปุ�นไมเกนิ 15 วัน) **ถากรณีท่ีทางรัฐบาล
ประกาศใหกลับมาใชวซีา ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายในการทําวซีาเพ่ิม ทานละ 1,700 
บาท** 
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คา
โทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซกัรดี มนิิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องด่ืมที่ส่ัง
เพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ) 
 คาทิปคนขับรถ และไกดนําเท่ียวทานละ 1,500 บาท/ทริป/ตอทาน 
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 
 
เง่ือนไขการชําระคาบริการ 
1. นักทองเท่ียวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินมัดจําเปนเงินจํานวน 10,000 บาทตอทานเพ่ือ

สํารองที่น่ัง  
2. นักทองเท่ียวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินคาบรกิารสวนท่ีเหลือท้ังหมดกอนวันเดินทางอยาง

นอย 21 วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายใน
กําหนด รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆ ใหถือวา
นักทองเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทัวรน้ันๆ 

3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการ
ของทางบริษัท ดังน้ี วนัจันทร ถงึศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 
9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษท่ีรัฐบาลประกาศ
ในปน้ันๆถือวาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 



 

 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีท่ีนักทองเทีย่วหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง 

นักทองเท่ียวหรือเอเจนซี่(ผูมีช่ือในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือเดินทางมา
เซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพ่ือแจงยกเลิกการจองกับทางบรษิัทเปน
ลายลักษณอักษร ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ 

2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงนิคาบรกิารคืน นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู
มีช่ือในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงิน
คืนท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพ่ือทําเร่ืองขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบ
อํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ 
และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงนิเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงิน
คาบริการดังน้ี 
2.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของ

คาบรกิารที่ชําระแลว ***ในกรณีท่ีวันเดินทางตรงกับวันหยดุนักขตัฤกษ ตองยกเลิก
การเดินทางไมนอยกวา 30 วัน 

2.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของ
คาบรกิารที่ชําระแลว 

2.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการท่ีชําระแลวท้ังหมด 
ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเน่ืองในการ
เตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองที่น่ังตั๋วเคร่ืองบิน การจองที่
พักฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีตองการันตีมดัจําหรือซื้อขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาลํา Charter 
Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  
จะไมมีการคืนเงินมัดจาํหรือคาบริการทั้งหมด   

4. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการ
ของทางบริษัท ดังน้ี วนัจันทร ถงึศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 
9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษท่ีรัฐบาลประกาศ
ในปน้ันๆถือวาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนกัทองเที่ยวเดินทางไมถึง 15 คน  
 
เง่ือนไขและขอกําหนดอ่ืนๆ 

1. ทัวรน้ีสําหรับผูมีวตัถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน 



 

 

2. ทัวรน้ีเปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามท่ีระบุไวในรายการ
ไมวาบางสวนหรือท้ังหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะ
ไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทาน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักทองเที่ยวรวมเดินทาง
นอยกวา 15 ทาน โดยจะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย 7 
วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศท่ีไมมีวีซา  และอยางนอย 10 วนักอนการเดินทาง
สําหรับประเทศท่ีมีวีซา  แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีท่ีจะชําระคาบริการเพ่ิมจาก
การที่มีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพ่ือใหคณะเดินทางได  ทาง
เรายินดีที่จะใหบริการตอไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผดิพลาดในการสะกดช่ือ 
นามสกุล คํานําหนาช่ือ เลขที่หนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองต๋ัวเคร่ืองบิน ใน
กรณีท่ีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษัทพรอมการ
ชําระเงินมดัจํา 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม 
เพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศที่
เดินทาง ทั้งน้ี บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเท่ียวสวนใหญเปนสําคัญ 

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

7. อัตราคาบรกิารน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัท
เสนอราคา ดังน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาคาบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมี
การเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ คาต๋ัวเคร่ืองบนิ คาภาษีเช้ือเพลิง 
คาประกันภัยสายการบนิ การเปลี่ยนแปลงเทีย่วบินฯลฯ  

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทน
บริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากบัเทาน้ัน  

 
ขอแนะนํากอนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ท่ีจะนําติดตัวข้ึนเคร่ืองบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 
100 มิลลิลิตรตอช้ิน และรวมกันทุกช้ินไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมี
ซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จดุเอ็กซเรย 



 

 

อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทาน้ัน ถาส่ิงของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาที่กําหนด
จะตองใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเคร่ืองบินเทาน้ัน  
2. ส่ิงของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกฬีาฯ จะตอง
ใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน  
3. ประเทศญีปุ่�น มีกฎหมายหามนําผลิตภัณฑท่ีทํามาจากพืช และเน้ือสัตวทุกชนิดเขาประเทศ 
เชน ผัก ผลไมสด  ไข เน้ือสัตว ไสกรอกฯ เพ่ือเปนการป�องกันโรคตดิตอท่ีจะมาจากส่ิงเหลานี้ 
หากเจาหนาที่ตรวจพบ จะตองเสียคาปรบัในอัตราท่ีสูงมาก 
 
 
 


