
 

 

รหัสทัวร B2B2000473 
ทัวรญี่ปุ�น โตเกียว นาโกยา มหาสงกรานต 7 วัน 4 คืน (TG) 
วัดอาซากุสะ | ชมซากุระ สวนอุเอโนะ | ศาลเจาเนซุ | ภูเขาไฟฟูจิ | ชอปปم�งชินจูก ุ
ลองเรือทะเลสาบอาช ิ| วัดนิตไตจิ | ศาลเจาโอสุคันนอน | นั่งรถไฟชนิคนัเซน็  
 

 

 

 

 



 

 

เสนทางการเดินทาง 
วันที่ 1.  กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – โตเกียว (สนามบินนาริตะ)  [TG642 / 23.50-
08.10+1] 
วันที่ 2.  โตเกียว (สนามบินนาริตะ)  - วัดนาริตะ – ถนน โอโมเตะซังโดะ -  โตเกียว  – ศาลเจา
เมจิ - ชอปปم�งฮาราจูก ุ- ชอปปم�งชบิูยา 
วันที่ 3.  วัดอาซากุสะ - ชมซากุระ ริมแมนํ้าสุมิดะ - ถายรูปโตเกียวสกายทรี - ศาลเจาเนซุ – ช
อปปم�งชินจกูุ  
วันที่ 4  ชมซากุระสวนอุเอโนะ - ลองเรือทะเลสาบอาชิ - สวนสันติภาพ เฮวะโคเอน - โอชิ
โนะฮัคไก - แชออนเซ็น - บุฟเฟ�ตขาปูยักษ 
วันที่ 5.  ภูเขาไฟฟูจิ – กิจกรรมชงชา – ชิสุโอกะ - ทะเลสาบฮามานะ – ทดลองนั่งรถไฟชนิคัน
เซน็ – สถานนีาโกยา - ชอปปم�งซาคาเอะ  
วันที่ 6.  ศาลเจาโอสุคันนอน - ชอปปم�งโอสุ – วัดนิตไตจิ - Mitsui Outlet Park Jazz 
Dream - นาโกยา (สนามบินชูบุเซ็นแทรร)  
วันที่ 7.  กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) [TG647 / 00.30-04.30] 
 

วันที่ 1 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - โตเกียว (สนามบินนาริตะ)  
[TG642 / 23.50-08.10+1] 

20.00 น. คณะพรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคานเตอร C สายการบิน
ไทยเจาหนาที่ใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกดานเอกสารและสัมภาระ 

23.50 น. ออกเดินทางสู สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ�น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  
TG642 
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเคร่ือง) 
 

วันที่ 2 
โตเกียว (สนามบินนาริตะ) - วัดนาริตะ - ถนน โอโมเตะซังโดะ - โตเกียว -  
ศาลเจาเมจิ - ชอปปم�งฮาราจูกุ - ชอปปم�งชิบูยา 

08.10 น. เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ�น (เวลาทองถิ่นเร็วกวาเวลาประเทศไทย 2 
ชม.) 

 ผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมือง ดานศุลกากร และรับกระเป�าเรียบรอยแลว  [สําคัญ
มาก!!ไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เนื้อสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ
ญี่ปุ�นหากฝ�าฝนมีโทษจับปรับได] 

 วัดนาริตะซัง ชินโชจิ (Naritasan Shinshoji Temple) มีประวัติศาสตรอัน



 

 

เกาแก มีอายุยาวนานมากกวา 1,000 ป (สมัยเฮอัน ชวงปลายศตวรรษที่ 8) ซึ่งเปน 
1 ใน 3 วัดหลักของลัทธิคันโตที่ไดสรางขึ้นอุทิศแดศาสนาพุทธใหกับเทพเจาฟูดูเมียว
โอะ วัดนี้ถือไดวาเปนวัดที่ศักดิ์สิทธิ์มากทางดานการขอพรเรื่องความปลอดภัย แคลว
คลาดจากภัยอันตรายและอุบัติเหตุตางๆ รวมท้ังเรื่องความรัก หนาท่ีการงาน 

 นําทานชอปปم�ง ถนนชอปปم�งนาริตะ โอโมเตะซังโดะ ที่อยูบริเวณหนาวัดนาริตะ ถนน
ที่เต็มไปดวยบรรยากาศญี่ปุ�นยอนยคุ ท้ังสองขางทางของถนนแหงนี้เต็มไปดวยตกึเกา
แบบดั้งเดิม อาหารขึ้นชื่อของที่นี่คือเนื้อปลาไหลยาง ขาวหนาปลาไหล ซึ่งแตละรานจะ
เลือกปลาไหลอยางดี นํามาแร นึ่งและยางอยางพิถีพิถัน นอกจากนี้ยังมีของที่ระลึกอีก

มากมายใหทานไดชอปปم�ง 
อยางจุใจ 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร 
 ศาลเจาเมจิ ศาลเจาเมจิตั้งอยูในเขตชิบุยะ โตเกียว ใกลๆ กับสถานีฮาราจูกุ เปนศาล

เจาในศาสนาชินโต ที่สรางขึ้นในป ค.ศ. 1920 เพ่ือเปนอนุสรณสถานแดดวงวิญญาณ
ของสมเด็จพระจักรพรรดิเมจิ เปนศาลเจาที่หากมาถึงโตเกียวแลว ตองมาสักการะสัก
ครั้งหนึ่ง 

 
 ชอปปم�งฮาราจูกุ (Harajuku) แหลงวัยรุนที่รูจักกันดีในนามถนนเด็กแนวของ

กรุงโตเกียว เดินเลนที่ ถนนทาเคชิตะ (Takeshita Dori) พบกับรานคาที่ขายสินคา
วัยรุนมากมาย รานขนมเครปที่มีชื่อเสียง ฯลฯ หากมาในชวงวันเสาร-อาทิตย ทานจะ
ไดพบกับเด็กหนุมสาวที่แตงตัวคอสเพลย เลียนแบบตัวการตูน มาเดินอวดโฉมกัน



 

 

มากมาย 
 ชอปปم�งชิบูยา (Shibuya) แหลงชอปปم�งสตรีทที่ยิ่งใหญสุดๆในโตเกียว รายลอมไป

ดวยหางฯตางๆและรานคาอีกนับพัน ซึ่งมีหางฯ SHIBUYA 109 ที่รวบรวมรานคา
แฟชั่นไวมากมายรวมทั้งมีรูปปم�น “ฮาจิโกะ” หรือเจาหมาแสนซื่อสัตยฮาจิ ที่เฝ�ารอคอย
เจานายหนาสถานีชิบูยา ตราบจนวันตายของมัน 

คํ่า อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก TOKYO HOTEL หรือเทียบเทา 

วันที่ 3 
วัดอาซากุสะ - ชมซากุระริมแมนํ้าสุมิดะ - ถายรูปโตเกียวสกายทรี - ศาลเจา
เนซุ  - ชอปปم�งชินจูกุ 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 วัดอาซากุสะ (Asakusa) วัดที่เกาแกที่สุดในกรุงโตเกียว ขอพรจากพระพุทธรูปเจา

แมกวนอิมทองคํา ทานยังจะไดเก็บภาพประทับใจกับโคมไฟขนาดยักษที่มีความสูงถึง 
4.5 เมตรซึ่งแขวนอยูบริเวณประตูทางเขาวัด และยังสามารถเลือกซื้อเครื่องรางของ
ขลังไดภายในวัด ฯลฯ หรือเพลิดเพลินกับ ถนนนาคามิเซะ ถนนชอปปم�งที่มีชื่อเสียง
ของวัด มีรานขายของที่ระลึกมากมายไมวาจะเปนเครื่องรางของขลัง ของเลนโบราณ
และตบทายดวยรานขายขนมท่ีคนญี่ปุ�นชื่นชอบ 

 เดินสูริมแมนํ้าสุมิดะ ชมความงามของซากุระ อิสระใหทานไดถายรูปเก็บภาพความ
ประทับใจหอคอยท่ีสูงที่สุดในโลก หอคอยโตเกียวสกาย ทรี (Tokyo Sky tree) ที่
เปดเม่ือ 22 พฤษภาคม 2555 มีความสูง 634 เมตร และสามารถทําลายสถิติความ
สูงของหอกวางตุง ในมณฑลกวางโจว ซึ่งมีความสูง 600 เมตร กับ CN Tower ใน



 

 

นครโตรอนโต ของแคนาดา ที่มีความสูง 553 เมตร 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร 
 ศาลเจาเนซุ (Nezu Shrine) เปนศาลเจาชินโตเกาแกและเปน 1 ใน 10 ศาลเจาที่

สําคัญของกรุงโตเกียว (Tokyo) สิ่งกอสรางสวนใหญภายในศาลเจาสรางขึ้นในป ค.ศ. 
1706 และไดรับการขึ้นทะเบียนเปนสมบัติทางวัฒนธรรมที่สําคัญแหงชาติ ขางในวัด
จะมีซุมประตูสีเสาโทริสีแดงเรียงรายสวยงาม เหมือนกับที่ฟุชิมิ อินาริ (Fushimi 
Inari) ในเกียวโต วากันวาถาเราไดเดินลอดผานเสาโทริอินี้จากทางเหนือไปทางใต ก็
จะทําใหสิ่งชั่วรายถูกขับไลออกไป เดินตามเสาโทริอิสีแดงไปทานจะไดเจอกับศาลเจา
เล็กๆ ที่คนนิยมมาขอพรดานความรัก เนื่องจากศาลเจาแหงนี้มีชื่อเสียงในการ
อธิษฐานเพื่อใหสมหวังในความรัก 

 ชอปปم�งใจกลางมหานครโตเกียวอันเลื่อชื่ออยาง ยานชินจูกุ สินคาหลากหลายที่เหมาะ
แกทุกเพศทุกวัยไมวาจะเปนถนนชอปปم�งใตดิน Subnade หางสรรพสินคาชั้นนําที่
เรียงรายอยูรอบสถานีรถไฟใหญชิจูกุ เชน หางอิเซตัน หางมารุยอิ หางทาคาชิมายะ 
รานขายอุปกรณอิเลคทรอนิกสชื่อดัง อยาง Bic camera Yodobashi Labi ทั้ง
สินคามากมาย เกมส กันดั้ม เสื้อผา กระเป�า รองเทา นาฬิกา รานรอยเยน ทั้งสินคา
ทอปแบรนด สินคามือสอง และรานสะดวกซื้อชั้นนําอยาง Donkihotei เปนตน 



 

 

คํ่า อิสระรับประทานอาหารคํ่า ตามอัธยาศัย 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก TOKYO HOTEL หรือเทียบเทา 

 

วันที่ 4 
ชมซากุระสวนอุเอโนะ - ลองเรือทะเลสาบอาชิ - สวนสันติภาพ เฮวะโคเอน -  
โอชิโนะฮัคไก - แชออนเซ็น - บุฟเฟ�ตขาปูยักษ 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 สวนอุเอโนะ(Ueno Park) เปนสวนสาธารณะขนาดใหญของโตเกียว ภายในมีทั้งวัด 

ศาลเจา ทะเลสาบ และสวนสัตว มีตนไมมากมาย ใหบรรยากาศรมรื่นจึงเปนสถานที่ที่
ชาวโตเกียวนิยมมาพักผอนกัน และในฤดูใบไมผลิของทุกๆปสวนอุเอโนะจะไดรับ
ความนิยมเปนอยางมากในการมาชมซากุระ โดยจะมีตนซากุระเรียงรายอยูทั้งสอง
ขางยาวไปตามทางเดินภายในสวน มีจํานวนมากกวา 1,000 ตน ทําใหดึงดูดผูคน
จํานวนมากมาเยี่ยมชมในเทศกาลชมดอกซากุระ หรือที่เรียกกันวา งานฮานามิ  (โดย
ปกติซากุระจะบานประมาณปลายเดือนมีนาคมถึงตนเดือนเมษายน อาจมีการ
เปลี่ยนแปลงไดขึ้นอยูกับสภาพอากาศ) 

 อุทยานแหงชาติฮาโกเน (HAKONE IZU NATIONAL PARK) จุดชมวิวและเมือง
พักผอนตากอากาศที่ ตั้งอยูในจังหวัดคะนะงะวะ มีชื่อเสียงในดานนํ้าพุรอนซึ่งเกิดจาก
ความรอนของภูเขาไฟรวมท้ังยังมีทิวทัศนของภูเขาไฟฟูจิท่ีสวยงาม 

 ล อ งเรื อท ะเลสาบ อาชิ  (Lake Ashi Hakone Cruise) ท าน จะได สั ม ผั ส



 

 

ประสบการณแปลกใหมลองเรือโจรสลัดเรือตนแบบจากการตูนดังของญี่ปุ�น One 
Piece ชมบรรยากาศธรรมชาติ ทัศนียภาพที่สวยงามของทะเลสาบนํ้าจืดขนาดใหญที่
เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟ  

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร 
 สวนสันติภาพ หรือ เฮวะโคเอน เปนอนุสรณสถานสงครามเกาหลี มีเจดียสีขาวทรง

ลังกา โดยภายในสวนแหงนี้มีรูปปم�นสิงโต 7 ตัว ซึ่งเปนสัญลักษณของเหลาประเทศที่
เขารวมในสงครามในครั้งนั้นดวย  สิงโต 1 ใน 7 ตัวนันเปนสิงโตที่เปนตัวแทนของ
ประเทศไทย บริเวณสวนสันติภาพ สามารถมองเห็นวิวภูเขาไฟฟูจิไดอยางชัดเจน 
 

 โอชิโนะฮัคไก (Oshino Hakkai) ซึ่งเปนจุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิไดสวยงามที่สุดอีกจุด
หนึ่ง ซึ่งไดรับความนิยมจากนักทองเที่ยวชาวญี่ปุ�นเปนอยางมาก และที่นี่ยังมีบอนํ้า
ศักดิ์สิทธิ์อันแสนบริสุทธ์ิซึ่งเกิดจากหิมะบนยอดเขาละลายและไหลผานภูเขาไฟฟูจิลงสู
พื้นเบื้องลางผุดขึ้นเปนตานํ้าและบอนํ้าขนาดเล็กใหญมากมาย ซึ่งใชเวลายาวนานถึง 
3-4 ป ซึ่งชาวบานเชื่อกันวาถานํานํ้าในบอนี้มาดื่มนอกจากจะไดความสดชื่นจากการ
ลิ้มรสนํ้าอันบริสุทธ์ิ ยังจะทําใหสุขภาพแข็งแรง และจะมีโชคดีอีกดวย ท่ีนี่ทานสามารถ
ซื้อของที่ระลึกจากรานคาที่ตั้งอยูภายในบริเวณนี้อยางสําราญใจ 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม พิเศษเมนูขาปูยักษสไตลญี่ปุ�น 
พรอมนํ้าจิ้มรสเด็ด 



 

 

ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก FUJI HOTEL หรือเทียบเทา 
ผอนคลายกับการแชนํ้าจากแรธรรมชาติสไตลญี่ปุ�น 
 

วันที่ 5 ภูเขาไฟฟูจิ - กิจกรรมชงชา - ชิสุโอกะ - ทะเลสาบฮามานะ – ทดลองนั่งรถไฟ
ชินคนัเซน็ - สถานีนาโกยา - ชอปปم�งซาคาเอะ 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 เดินทางสู ภูเขาไฟฟูจิ (Mt.Fuji) ที่ตั้งตระหงานอยูเหนือเกาะญี่ปุ�นดวยความสูง 

3,776 ถเมตร จากระดับนํ้าทะเล นําทานขึ้นชมความงามกันแบบใกลชิดยังบริเวณ 
“ชั้น 5” ของภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยูกับสภาพภูมิอากาศ) เพื่อชมทัศนียภาพโดยรอบของ
ภูเขาไฟที่ สามารถมองเห็นทะเลสาบทั้งหากระจายอยูโดยรอบ ใหทานไดสัมผัส
อากาศอันบริสุทธิ์บนยอดเขาฟูจิ ถายภาพที่ระลึกกับภูเขาไฟที่ไดชื่อวามีสัดสวน
สวยงามที่สุดในโลก ซึ่งเปนภูเขาไฟที่ยังดับไมสนิท และมีความสูงที่สุดในประเทศ
ญี่ปุ�น 
หมายเหตุ:  
ในกรณีที่ ภูเขาไฟฟูจิไมสามารถขึ้นไดเนื่องจากสภาพอากาศ ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์เปลี่ยนโปรแกรมทัวรเปน Fuji Visitor Center ซึ่งทานสามารถศึกษาความ
เปนมาของภูเขาไฟฟูจิและเลือกซื้อของที่ระลึกเกี่ยวกับภูเขาไฟฟูจิได และยังเปนจุด
ถายรูปกับภูเขาไฟฟูจิไดสวยงาม  



 

 

 สัมผัสวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวญี่ปุ�น นั่นก็คอื การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ�น (Sado) โดย
การชงชาตามแบบญีปุ่�นนั้น มีขั้นตอนมากมาย เริ่มตั้งแตการชงชา การจับถวยชา และ
การดื่มชา ทุกขั้นตอนนัน้ลวนมีขั้นตอนที่มีรายละเอียดที่ประณีตและสวยงามเปนอยาง
มาก และทานยังมีโอกาสไดลองชงชาดวยตัวทานเองอีกดวย ซึ่งกอนกลับใหทานอิสระ
เลือกซื้อของที่ฝากของที่ระลึกตามอัธยาศัย 

 เดินทางสู ชิสุโอกะ ชมทะเลสาบฮามานะ ทะเลสาบที่เปนแหลงเพาะพันธุปลาไหลที่
ใหญที่สุดในประเทศญี่ปุ�น อิสระใหทานไดชมทิวทัศนของทะเลสาบหรือเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑจากปลาไหลนานาชนิดพรอมภัตตาคารหรูและศูนยจําหนายสินคา อาหาร
พื้นเมือง เชน พายปลาไหล,ปลาไหลอบซีอิ้ว ที่ขึ้นชื่อเพื่อเปนของฝาก และ สตารบัค
สุดชิล 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร 
 นําทานเดินทางสู สถานีรถไฟชินคันเซน็ เพ่ือใหทานไดสัมผัสประสบการณ นั่งรถไฟ

ชินคันเซน็ หรือ รถไฟหัวกระสุน ดวยความเร็วสูงสุดเฉลี่ย 240 ก.ม./ชม. ถือเปน
รถไฟที่มีความปลอดภัยท่ีสุดในโลกอีกดวย 

 นําทานชอปปم�ง ยานซาคาเอะ แหลงรวมความบันเทิงและหางสรรพสินคา รวมท้ังสวน
สวยใจกลางเมืองแหลงพักผอนกหยอนใจและจับจายใชสอยไดอยางเต็มที่ เชนรานดง
กี้โฮเต หางสรรพสินคาใหญ Parco, Matsuzakaya, LACHIC และ Mitsukoshi 
เปนตน อีกทั้งสัญลักษณใจกลางเมืองอาคารสวยสงาอยางนาโกยาเทเลบิทาวเวอร จุด
เช็คอินท่ีตองไป 



 

 

คํ่า อิสระรับประทานอาหารคํ่า ตามอัธยาศัย 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก MYSTAY NAGAYA HOTEL หรือเทียบเทา 

 
วันที่ 6 ศาลเจาโอสุคันนอน - ชอปปم�งโอสุ - วัดนิตไตจิ - Mitsui Outlet Park Jazz 

Dream - นาโกยา (สนามบินชูบุเซ็นแทรร ) 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 ศาลเจาโอสุคันนอน (Osu Kannon Temple) สรางขึ้นเมื่อเกือบ 700 กวาป
มาแลวตั้งแตป 1333  เปนวัดในพระพุทธศาสนาที่มีชื่อเสียงมากๆของนาโงยา เพราะ
วัดแหงนี้เปนที่ประดิษฐานของเทพคันนอน ซ่ึงเชื่อกันวาเปนเทพเจาท่ีขึ้นชื่อเรื่องความ
เมตตา แกะสลักอยางประณีตโดยพระสงฆนามวา “Kobo Daishi” แถมภายใตหอง
โถงใหญ คือหองสมุดชินปูคุจิ ที่จัดเก็บหนังสือภาษาญี่ปุ�นและภาษาจีน กวา 15,000 
เลม หนังสือเหลานี้เปนสมบัติของชาติ และเปนมรดกทางวัฒนธรรม รวมถึงสําเนาที่
เกาแกที่สุดของพงศาวดารโคจิค ิที่รวบรวมประวัติศาสตรตนกําเนินของญี่ปุ�น 

 ชอปปم�งโอสุ (Osu Shopping Arcade) ถนนชอปปم�งที่อยูเยื้องกับบริเวณวัดโอสุ
คันนอน เปนถนนการคาที่มีชื่อเสียงและไดรับความนิยมจากนักทองเที่ยวเปนอยาง
มากดวยมนตเสนหของบรรยากาศแบบดั้งเดิม มีรานคาและรานอาหารกวา 400 
รานคา เรียงรายอยูสองขางทาง  ของขึ้นชื่อของโอสุก็คือไกทอดยอดนิยม อยางราน  
GABURI CHICKEN 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร 
 วัดนิตไตจิ ( Nittaiji Temple ) จารึกประวัติศาสตร 2 แผนดิน ครั้งหนึ่ง ในหลวง 

รัชกาลที่  9 ยังเคยเสด็จฯ เยือนที่นี่ดวย สรางขึ้นในป  พ.ศ. 2447 ในรัชสมัย 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 ไดพระราชทานพระบรม
สารีริกธาตุใหเพื่อเปนมิ่งขวัญของชาวพุทธในญี่ปุ�น นอกจากนี้ยังไดพระราชทาน
พระพุทธรูปสําริดอายุกวาหนึ่งพันปใหดวย ภายในอุโบสถของวัดมีพระศากยะมุนี
ประดิษฐานเปนพระประธานอยูที่นี่ ซึ่งสวยงาม โดยไดรับ พระราชทานจาก รัชกาลที่ 



 

 

9 พรอมทั้งไดพระราชทานป�ายจารึก พระพุทธศากยมุนี ใชพระปรมาภิไธยยอ จปร. 
และ ภปร. บนป�ายจารึก ในป พ.ศ.2532  นอกจากนี้ยังมีความรมรื่น สวยงามและ
สถาปตยกรรมตามศาสนาอ่ืนๆ ใหชมดวย  

 Mitsui Outlet Park Jazz Dream เปนเอาทเล็ทใหญมาก แบงเปน 5 โซน 
Nagashima Spaland,Outlet,Nabana no Sato,สวนนํ้า,นํ้าพุรอน เปนศูนย
รวมสินคาแบรนดเนม เชน Kate spade, Furla, Michael Kors, Samsonite, 
Coach ,Moschino, Longchamp,  Asics Walking, Skechers, Gap, 
Ralph Lauren, Tory burch มรีานอาหารมากมายใหทานไดเลือกทานแบบจุใจ 

คํ่า อิสระรับประทานอาหารคํ่า ตามอัธยาศัย 
 สมควรเวลา นําทานเดินทางสูสนามบินสนามบินชูบุเซ็นแทรร 

 

วันที่ 7 กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) [TG647 / 00.30-04.30] 
00.30 น. ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG647 

(สายการบินมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเคร่ือง) 
04.30 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 

 
** หากทานที่ตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน,รถทัวร,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุก

ครั้งกอนทําการ 



 

 

ออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงให
ทราบลวงหนา ** 

ทองถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทาน/ทริป 

หัวหนาทัวรที่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแตทานจะเห็นสมควร 
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 
 

 
 
 
 
 

ราคาแนะนําเพียง :  TOKYO NAGOYA มหาสงกรานต 7วัน 4คืน 
โดยสายการบินไทย 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพัก 2-

3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป  

(เสริมเตียง)  
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
7 ป 

(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

พักเด่ียว 
ทานละ 

ไมรวมตั๋ว 
ทานละ 

วันที่ 12-18 
เมษายน 2563 

56,900 56,900.- 54,900.- 8,900.- 
29,900.

- 
ราคาเด็กทารก [อายุไมถึง 2 ปบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ] ทานละ 10,500 บาท ราคานี้รวม

รายการทัวร ต๋ัวเครื่องบิน  
 ไมมีราคาเด็ก เนื่องจากเปนราคาพิเศษ 



 

 

เงื่อนไขการใหบริการ 
1.  การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบ

จํานวนดังกลา 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 

2.  ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯเพื่อ
เช็ควากรุปมีการคอนเฟรมเดินทางกอนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ 
ทั้งสิ้น 

3.  การชําระคาบริการ 
     3.1 กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 15,000 บาท  
    3.2 กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 15 วันกอนออกเดินทาง 
4. การยกเลิการเดินทาง 

4.1 แจงยกเลิก กอนการเดินทาง 45 วัน ไมนับวันเดินทาง คืนคาใชจายทั้งหมด  
4.2 แจงยกเลิก กอนเดินทาง 15 วัน ไมนับวันเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 15,000 
บาท  
4.3 แจงยกเลิก นอยกวา 15 วันการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจาย
ทั้งหมด  
4.4 ยกเวนกรุปที่ออกเดินทางชวงเทศกาลวันหยุด เชน ปใหม, สงกรานต เปนตน บาง
สายการบินมีการการันตีมัดจําที่นั่งกับสายการบินและคามัดจําที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ 
เชน CHARTER FLIGHT จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือ คาทัวรทั้งหมด ไมวายกเลิก
ดวยกรณีใดๆ 
4.5 กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก 
หรือ เขาประเทศที่ระบุ ไวในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมคืนคาทัวรไมวา
กรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 **สําคัญ!! บริษัททําธุรกิจเพื่อการทองเที่ยวเทานั้น ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขา
ประเทศญี่ปุ�นโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผานการตรวจคนเขาเมือง ทั้งไทยและ
ญี่ปุ�น ขึ้นอยูกับการพิจารณาของเจาหนาที่เทานั้น ลูกคาทุกทานตองผานการตรวจคนเขา
เมืองดวยตัวของทานเอง ทางมัคคุเทศกไมสามารถใหความชวยเหลือใดๆไดทั้งสิ้น** 
4.6 เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหนึ่ง 
หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืน 
ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 
 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการนี้รวม 
1.  คาตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ

ทัวรขางตน 
 กรณีทานมีความประสงคจะตองการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเปนชั้นธุรกิจ 

โดยใชคะแนนจากบัตรสะสมไมล จะตองดําเนินกอนเดินทาง 7 วันลวงหนา และถาโดยการ
ชําระเงินเพ่ืออัพเกรดตองกระทําที่เคานเตอรสนามบิน ณ วันเดินทาง เทานั้น  

2.  คาท่ีพักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมท่ีระบุไวในรายการ หรือ ระดับเทียบเทา 
** ในกรณีที่ทานจองหองพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แลวทางโรงแรม
ไมสามารถจัดหาหองพักแบบ TRIPLE ได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดหองให
เปนแบบ แยก 2หองคือ 1 TWN + 1SGL และอาจมีการจัดหองพักใหตามความ
เหมาะสมตอไป ** 

3.  คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน 
4.  เจาหนาท่ีบริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง 
5.  คานํ้าหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบินการบินไทย 20 กิโล  คาประกันวินาศภัยเครื่องบิน

ตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ **ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เปน
ตนไป ทางสายการบินไทย มีการปรับลดนํ้าหนักสัมภาระโหลดใตทองเครื่องจาก 30กิโล 
เหลือเพียง 20 กิโลเทานั้น  

6.  คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 
บาท  

 คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของ
กรมธรรม  
** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถ
สอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได **  
- เบี้ยประกันเริ่มตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
- เบี้ยประกันเริ่มตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายมุากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป **  
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 
ลานบาท] 
**ความครอบคลมุผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป **  
  [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 
ลานบาท] 

7.  ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และหัก ณ ท่ีจาย 3%  
 



 

 

อัตราคาบริการนี้ไมรวม 
1.  คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ(ทางรัฐบาลญี่ปุ�นประกาศยกเลิกวี

ซาใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15  **ถากรณี
ทางรัฐบาลญี่ปุ�นประกาศใหกลับมาใชวีซา ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายเพิ่มในการ
ขอวีซาตามที่สถานทูตกําหนด) 

2.  คาใชจายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเชน คาอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ 
คาซักรีด คาโทรศัพท  

3.  คาภาษีนํ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบิน 
4.  คาทิปมัคคุเทศกและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ทาน 
 
หมายเหตุ 
1.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเล่ือนการเดินทางในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง 10 ทาน 
2.  ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคานํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้น

กอนวันเดินทาง 
3.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเนื่องจาก

สาเหตุตางๆ 
4.  บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การ

ประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย 
ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

5.  บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความ
ประมาทของทานเกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยว
เอง 

6.  เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือ
วาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิตองแจงลวงหนา ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
สภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน 

  



 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกบัคนไทย  
จากมาตรการยกเวนวซีาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศ
ญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมี
การ ถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเขาเมือง เพื่อเปนการยืนยันวามีคุณสมบัติใน
การเขา ประเทศญี่ปุ�น 
**เอกสารที่อาจจะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตใหเขาประเทศ – ตั๋วเครื่องบินและเอกสาร
เรื่องที่พักทางบริษัทจะจัดเตรียมใหกับลูกทัวร แตทั้งนี้ขึ้นอยูกับการพิจารณาของกองตรวจคน
เขาเมืองของญี่ปุ�น** 
1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญีปุ่�น  
2. สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรบัผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น  
     (เชน เงินสด บัตรเครดิต เปนตน) 
3. ชื่อ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น (เชน คน รูจัก 

โรงแรม และอื่นๆ) 
 
กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น 
คุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุ�น (สําหรับกรณีการเขาประเทศญี่ปุ�นตามมาตรการยกเวนวี
ซา) 
1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกสท่ียังมีอายุการใชงานเหลืออยู 
2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระทําในประเทศญี่ปุ�นจะตองไมเปนสิ่งที่ขัดตอกฎหมาย และเขาขาย

คุณสมบัติเพ่ือการพํานักระยะสั้น 
3. ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน 
 เปนผูที่ไมมีประวัตกิารถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ปุ�น หรือมิไดอยูในระยะเวลาของการถูก

ปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ 


