
 

 

รหัสทัวร ZET 2000549 
ทัวรญี่ปุ�น นาริตะ อิบารากิ ฟูจิ โตเกียว 5วัน3คืน [TG] 
พระใหญอุชิคุไดบุตส ึ- เอมิพรีเมี่ยมเอาทเล็ท – อาบนํ้าแรธรรมชาติ – บุฟเฟ�ตขาปูยักษ - ลานสกี
ฟูจิเท็น - พิพิธภัณฑแผนดินไหว - หมูบานนํ้าสโอชิโนะฮัคไค – ชมเทศกาลประดบัไฟหมูบาน
เยอรมันโตเกียว – อิสระชอปปم�งตามอัธยาศัย 1 วัน - ไรสตรอเบอรรี่ - วัดนารติะ - อิออนมอลล   
พักใจกลางเมืองยานชินจูก ุ

 
 



 

 

 

วันแรก  กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ  

 
20.30 น. พรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูหมายเลข 2 สายการบินไทย 

เคานเตอร D เพื่อเตรียมตวัเดินทาง และผานขั้นตอนการเช็คอิน 
23.55 น. เหิรฟ�าสู สนามบินนาริตะ  ประเทศญี่ปุ�น โดยเที่ยวบินที่ TG 642 บริการอาหาร

และเคร่ืองดืม่บนเครื่อง 
 

 
 

วันที่สอง สนามบินนาริตะ - พระใหญอุชิคุ ไดบุตส ึ- เอมิ พรีเมี่ยม เอาทเล็ต - อาบนํ้าแร
ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ 

 
07.40 น. เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ�น หลังจากผานขั้นตอนการตรวจคนเขา

เมืองของประเทศญี่ปุ�นแลว  นําทานเดินทางสู จังหวัดอิบารากิ เพื่อสักการะ พระ
ใหญอุชิคุ ไดบุตสึ  แหงเมืองอุชิคุ เปนพระพุทธรูปที่มีขนาดใหญมาก มีความสูงถึง 
120 เมตร และยังไดรับการบันทึกจากกินเนสบุควา เปนรูปปم�นพระพุทธรูปปางยืนที่
หลอจากทองสัมฤทธิ์มีความสูงที่สุดในโลก พระพุทธรูปปางยืนนี้ สูงเปนอันดับ 3 
ของโลกเลยทีเดียว อีกทั้งยังสามารถเขาไปเยีย่มชมดานในของพระพุทธรูปไดดวย ซึ่ง
ภายในรูปปم�นจะแบงออกเปน 5 ชัน้ แตละชั้นของรูปปم�นจะมีการจัดแสดงที่แตกตางกัน
ออกไปคะ สามารถขึ้นลิฟทเพ่ือไปยังจุดชมวิวที่ตั้งอยูบริเวณหนาอกของพระพุทธรูป 
มีความสูงประมาณ 85 เมตร   ภายในบริเวณวัดยังยังสามารถเดินชมสวนดอกไม 
และสวนสัตวขนาดเล็กที่มีท้ังกระรอก, กระตาย  เปนตน  ไมรวมคาขึน้ลิฟท ทานละ  
400 เยน 
 



 

 

 
 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 

หลังจากนั้นใหทานไดชอปปم�งสินคาแบรนดเนมชื่อดังที่  เอมิ พรีเมี่ยม เอาท
เล็ต แหลงรวมสินคานําเขาและสินคาแบรนดญี่ปุ�นที่ดังไปทั่วโลก กวา  150 ราน 
อาทิเชน COACH, GAP, SAMSONITE, RAYBAN เลือกดูเครื่องประดับ และ
นาฬิกาหรูอยาง CITIZEN, G-SHOCK, FOSSIL, SEIKO ฯลฯ รองเทาแฟชั่น 
ADIDAS, NIKE, ABC MART, PUMA, REEBOK, TIMBERLAND ฯลฯ  อีกทั้ง
ยังมีรานอาหารใหทานไดเลือกชิม เลือกลิ้มลอง มากกวา  20 รานใหเลือกไมวาจะ
เปน อาหารญี่ปุ�น ราเม็ง อาหารจีน หรือแมกระทั่งพิซซา   

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

พิเศษที่มีขาปูยักษใหทานไดลิ้มลองรสชาตปิูพรอมนํ้าจิม้สไตสญี่ปุ�นอยางจุใจ 
หลังอาหารใหทานไดผอนคลายกับการแชนํ้าแรธรรมชาติ เชื่อวาถาไดแชนํ้าแร
แลว จะทําใหผิวพรรณสวยงามและชวยใหระบบหมุนเวียนโลหติดีขึ้น 

 
 



 

 

วนัที่สาม ลานสกีฟูจิเท็น  - พิพิธภัณฑแผนดนิไหว - หมูบานโอชิโนะฮัคไค - ชมเทศกาล 
Illuminations  ณ หมูบานเยอรมนั 

 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

นําทานสนุกกับกิจกรรมกลางแจงทามกลางหิมะ ณ ลานสกี ฟูจิเท็น ใหทานได
เพลิดเพลินกับการเลนไมกระดานเล่ือนไดตามอัธยาศัย ณ ดินแดนแหงนี้ที่ซึ่งเปนสวน
สนุกขนาดใหญ มีกิจกรรมนอกเหนือจากการเลนสกีมากมาย เปนลานสกีที่มีชื่อเสียง
และมีฉากหลังเปนภูเขาไฟฟูจิที่สวยงามทานจะไดสนุกกับลานหิมะขาวโพลน ทานที่
สนใจจะเชาอุปกรณเครื่องเลนสามารถติดตอหัวหนาทัวรลวงหนา ราคานี้ไมรวมคา
เชาอุปกรณเครื่องเลนสกี สโนวสเลด หรือครูฝก ประมาณ 5000 เยน (ลานสกีจะ
เปดใหบรกิารหรือไม ข้ึนอยูกับสภาพภมูอิากาศ) 
 

 
 

(หมายเหต:ุ ในกรณีที่ ลานสกีเขาไมไดเนื่องจากสภาพอากาศ  บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์เปลี่ยนโปรแกรมทัวรเปน ภูเขาไฟฟูจิ ที่ตั้งตระหงานอยูเหนือเกาะญี่ปุ�นดวย
ความสูง3,776เมตร จากระดับนํ้าทะเล นําทานขึ้นชมความงามกันแบบใกลชิด ยัง
บริเวณ “ชั้น 5” ของภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยูกับสภาพภูมิอากาศ) เพื่อชมทัศนียภาพ
โดยรอบของภูเขาไฟที่ สามารถมอง เห็นทะเลสาบทั้งหากระจายอยูโดยรอบ ใหทาน
ไดสัมผัสอากาศอันบริสุทธิ์บนยอดเขาฟูจิ ถายภาพที่ระลึก กับภูเขาไฟที่ไดชื่อวามี
สัดสวนสวยงามที่สุดในโลก ซึ่งเปนภูเขาไฟที่ยังดับไมสนิท และมีความสูงที่สุดใน
ประเทศญี่ปุ�น 



 

 

นําทานเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ EARTH QUAKE MUSEUM ที่จําลองเรื่องราวของ
ภูเขาไฟฟูจิ และใหทานไดสัมผัสกับบรรยากาศของการจําลองเรื่องราวเกี่ยวกับ
แผนดินไหวที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ�น จากนั้นอิสระใหทานไดเลือกซื้อของที่ระลึกตาม
อัธยาศัย 
 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
 

จากนั้นนําทานเดินทางสู หมูบานโอชิโนะฮัคไค ใหทานเจาะลึกตามหาแหลงนํ้า
บริสุทธิ์จากภูเขาไฟฟูจิ ที่เปนแหลงนํ้าตามธรรมชาติตั้งอยูในหมูบานโอชิโนะ จ.ยา
มานชิ หรือพูดในทางกลับกันคือกลุมนํ้าผุดโอชิโนะฮัคไค เพียงกาวแรกที่ยางเทาเขา
ไปในหมูบานก็สัมผัสไดถึงอากาศบริสุทธิ์ และไอเย็นจากแหลงนํ้าธรรมชาติที่มีใหเห็น
อยูทุกมุม โดยในบอนํ้าใสแจวมีปลาหลากหลายพันธุแหวกวายอยางสบายอารมณ  
แตขอบอกเลยวานํ้าแตละบอนั้นเยน็จับใจจนแอบสงัสัยวานองปลาไมหนาวสะทานกัน
บางหรือ เพราะอุณหภูมิในนํ้าเฉลี่ยอยูที่ 10-12 องศาเซลเซียสนอกจากชมแลวก็ยัง
มีนํ้าผุดจากธรรมชาติใหตักดื่มตามอัธยาศัย และที่สําคัญ หมูบานโอชิโนะยังเปน
แหลงชอปปم�งสนิคาโอทอปชั้นเยี่ยมอีกดวย 
 
 

 
 

จากนั้นนําทานเดินทางชมแสงสีของงานประดับไฟ หรือ Illuminations สุดอลังการ
ที่จัดขึ้นกันอยางยิ่งใหญเปนประจําทุกป  หมูบานเยอรมันแหงโตเกียว  โดยงานประดับ



 

 

ไฟชวงฤดูหนาว ท่ีจัดเปนประจําทุกปในชวงฤดูหนาว โดยเราจะไดเหไฟ LED หลากเฉด
สีกวา 3 ลานดวงสองสวางระยิบระยับอยูทั่วพื้นที่ราวกับเปนดินแดนในเทพนิยายเลย
เปนงานประดไฟฤดหนาวสุดยิ่งใหญอลังการจนไดชื่อวาเปน 1 ใน 10 งานประดับไฟที่
สวยที่สุดในญี่ปุ�น และยังเปน 1 ใน 3 การประดับประดาไฟที่ยิ่งใหญที่สุดในภูมิภาค
ตะวันออก ** อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย ** 
 

 
 
 
พักที่ โรงแรม SHINJUKU GRANDBELL หรือระดับเดียวกัน 
 

วันที่สี ่ โตเกียว – อิสระเลือกชอปปم�งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร ดิสนียแลนด 

 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม   

อิสระเต็มวัน ใหทานอิสระชอปปم�ง หรือเดินทางสูสถานที่ทองเที่ยวอื่น ๆ โดยมีไกด
คอยใหคําแนะนําในการเดินทาง อาท ิ
- ศาลเจาเมจิ เปนศาลเจาหลวงในศาสนาชินโต ท่ีสรางขึ้นเพ่ืออุทิศและเปนที่สถิตย

วิญญาณขององคสมเด็จพระจักรพรรดิเมจิ ซึ่งเปนจักรพรรดิที่มีความสําคัญกับ
ประเทศญี่ปุ�นยุคปจจุบันเปนอยางยิ่ง และไดรับความเคารพจากชาวญี่ปุ�นยุค
ปจจุบันมากที่สดุ   

- ยานฮาราจูกุ แหลงรวมเสื้อผา เครื่องประดับ รองเทา ของวัยรุนญี่ปุ�น หากคุณ
คือคนที่กําลังมองหาซื้อเส้ือผาแบบแปลกๆ หรือตองการหาซื้อเสื้อผาแนว Cost 
Play ทานยงัสามารถหาไดจากที่นี่อีกดวย หรือ ถาตองการเห็นวัยรุนญี่ปุ�นแตงตัว
แบบแปลกๆ ก็สามารถมาดูไดที่นี่ได จะมีวัยรุนญี่ปุ�นนารักๆ เดินกันเต็มถนน



 

 

เหมือนกับถนนสายแบรนดเนมโอโมโตะซานโดะ นอกจากนั้นแลว ทานยังไดชอป
ปم�งสินคาแบรนดดังระดับโลก อาทิ CHANNEL, Dior, LOUIS VULTTON, 
ZARA, GAP หรือสาวก ONITSUKA TIGER ที่ตองการหารองเทาแบบ
ตนฉบับ MADE IN JAPAN ที่ SHOP นี้มีแบบใหเลือกสรรมากมาย อีกทั้ง
ยังมีรานขายตุกตา KITTY DORAENMON หรือตุกตา LINE สุดแสนนารัก
ไวคอยเอาใจคุณหนู อีกทั้งยังมี SHOP ใหญของ กระเป�าสุดฮิต BAO BAO 
ISSEY MIYAKE, เสื้อ COMME DES GARCONS อีกดวย  

- ยานชิบุยา ศูนยกลางแฟชั่นวัยรุนในโตเกียวหามุมถูกใจถายภาพคูไวเปนที่ระลึก
กับ                “ฮาจิโกะ” รูปปم�นสุนัขแสนรูที่กลายเปนจุดนัดพบยอดฮิตสําหรับ
หนุมสาวโตเกียว อัพเดทแฟชั่นสไตลโตเกียวที่ตึก(109) อิจิมารุคิว ทั้งเสื้อผา 
กระเป�า รองเทา เครื่องประดับและแฟชั่นชั้นนําของญี่ปุ�นในฤดูตางๆอื่นๆ
มากมาย  

เที่ยง  เพื่อไมเปนการรบกวนเวลาชอปปم�ง อิสระอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย  
หรือหากทานใดมีความประสงคจะเลือกซื้อดิสนียแลนดเพ่ิมทานละ 2,700.- บาท 
(ไมรวมคาเดินทาง) ดีสนียแลนดโลกแหงจินตนาการของราชาการตูนญี่ปุ�นซึ่ง
เปนดิสนียแลนดแหงแรกที่สรางนอกประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสรางขึ้นในป พ.ศ. 
2526 จากการถมทะเลและใชทุนสรางกวา 600 ลานบาท ใหทานสนุกสนานกับ
เครื่องเลนนานาชนิด (ไมจํากัดจํานวนการเลน ) ผจญภัยในดินแดนตางๆ ใหทานเลน
เครื่องเลนตัวใหมจากภาพยนตรการตูนเรื่องดัง Toy Story ชมฉากรบกลางทะเลคา
ริเบียนในดินแดนโจรสลัดจากภาพยนตร The Pirate of Caribbean เขยาขวัญ
กับบานผีสิงใน Haunted Mantion สัมผัสความนารักของตุกตาเด็กนานาชาติใน
โลกใบเล็ก Small World ชมภาพยนตรสามมิติThe Invention of the Year 
ใหทานไดสนุกสนานพรอมกับการจับจายเลือกซื้อสินคาที่ระลึกนารักในดิสนียแลนด
อีกทั้งยังจะไดสัมผัสกับตัวการตูนเอกจากวอลดิสนีย อยาง มิกกี้เมาส มินนี่เมาส 
พรอมผองเพื่อนการตูนอีกมากมายสนุกกับการจับจายซื้อของที่ระลึกนารักในดิสนีย
แลนด 
 



 

 

 
 

 
 

การเดินทางจากนาริตะสูโตเกยีว 
1) จากโรงแรมแถวยานนาริตะสูสนามบินนาริตะใชรถบัสบริการฟรีของทางโรงแรม 
แตเนื่องดวยจะตองเริ่มตั้ง แต 9.00 น.เปนตนไปเพราะเนื่องจากในตอนเชาระหวาง 
6.00 - 9.00 น เปนชวงที่มีลกูคาใชบริการไปสนามบิน เปนจํานวนมากซึ่งอาจจะทํา
ใหขึ้นรถบัสไมครบตามจํานวนผูเดินทางทัง้หมด 



 

 

2) รถไฟสาย Keisei Skyliner เปนรถไฟที่วิ่งจากสนามบินนาริตะไปสถาณีอู
เอะโนะเพียง 41 นาทีโดยใชความ เร็วในการวิ่ง 160 ก.ม./ชม.โดยคาตั๋วจะอยูที่
เที่ยวละ 2,470 เยน/ทาน โดยเวลาท่ีใหบริการ 7.28-18.20 น  เพ ร า ะ ฉ ะ นั้ น
กอนเดินทางกลับควรเช็คเท่ียวสุดทายวาหมดตอนกี่โมง    
    
3)รถไฟสาย Narita Express (N'EX) เปนรถไฟเขาเมืองจากคาย JR ถือวาเปน
รถไฟที่ราคาคอนขางสูงนิดนึงแตตั๋วรถไฟจะเปนแบบระบุที่นั่งบนรถไฟไดเลยโดยไม
ตองกลัววาขึ้นไปแลวเราจะไมมีที่นั่งเบาะสามารถหมุนเขา หากันไดมีอาหารขายบน
รถไฟโดยคาตั๋วรถไฟจะอยูที่ราคาเที่ยวละ 3,190 เยน/ทานโดยเวลาที่รถไฟ
ใหบริการตั้งแตเวลา 7.44-19.42 น เพราะฉะนั้นกอนเดินทางกลับควรเช็คเที่ยว
สุดทายวาหมดตอนกี่โมง       
4) Airport Limousine Bus เปนอีก 1 ทางเลือกในการเดินทางเขาโตเกียวแตรถ
บัสนี้จะจํากัดจํานวนผูโดยสาร ตอรอบโดยตอรอบจะรับอยู 35-40 ทานตอเที่ยวโดย
จะใชระยะเวลาในการเดินทาง 80-100 นาที ราคา 3,000 เยน/ทาน/เที่ยว เวลา
ที่ใหบริการ 5.55-17.30 น ถาเด็กอายุตํากวา 12 จะเสียครึง่ราคา   
   
5) Taxi ในสวนของรถแท็กซี่นี้คาโดยสารจากโตเกียว สูโรงแรมที่พักยานนาริตะจะ
อยูทีร่าคา 20,000-25,000 เยน (โดยราคานี้จะไมรวมคาทางดวน)  
    

คํ่า  อิสระอาหารคํ่า ตามอัธยาศัย 
พักที่ โรงแรม SHINJUKU GRANDBELL หรือระดับเดียวกัน 
 

วันที่หา  ไรสตรอเบอรรี่ – วัดนารติะ - อิออน มอลล - สนามบนินาริตะ - 
สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ 

 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม   

นําทานชิมสตรอเบอรรี่สด ณ ไรสตรอเบอรรี่ ของชาวญี่ปุ�นที่มีการปลูกอยาง
พิถีพิถัน และไดรับการดูแลเอาใจใสทุกกระบวนการทุกขั้นตอน  ทําใหผลของสตรอ
เบอรรี่นั้นมีขนาดใหญ สีแดงสด และรสชาติหวานกวาบานเราหลายเทา ทานจะได
ชมถึงวิธีการเก็บสตรอเบอรรี่และที่สําคัญ คือทานสามารถชิมสตรอเบอรรี่ในไรนี้ได 
โดยสามารถเด็ดจากตนดวยตัวเอง และยังซื้อกลับมาเปนของฝากแกคนที่บานได 
 



 

 

 
 

นําทานชม วัดนาริตะซัง ตั้งอยูบนเนินเขากลางเมืองนาริตะ วัดที่ไดรับความศรัทธา
อยางสูงโดยเฉพาะอยางยิ่งในวันขึ้นปใหมจะคลาคลํ่าไปดวยผูคนที่มาขอพรสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์นับแสนเพื่ อขอพรจากหลวงพอ “ฟุ โดเมียว” อันศักดิ์สิทธิ์ เลือกซื้อ 
“เครื่องราง” หรือ “ฮู” ตางๆ รวมท้ังสนิคาที่ระลึกตางๆ ในราคายอมเยา  
 



 

 

 
 

นําทานชอปปم�ง ณ หางสรรพสินคา หางจัสโกอิออน ซึ่งเปนหางสรรพสินคาขนาด
ใหญของญี่ปุ�น มีสินคามากมายหลากหลายชนิดใหทานไดเลือกซื้อกัน ไมวาจะเปน
โซนเครื่องซําอางค ของใชเด็ก ของเลน เส้ือผา กระเป�า รองเทา ยาสามญัประจําบาน
หรือแมกระทั่งผลไมสดๆจากไรของญี่ปุ�นก็มีจําหนายที่นี่ดวยเชนกัน  พิเศษสุดกับราน 
100 เยน ทีทุกอยางในรานราคาเพียง 100 เยนเทานั้น ซึ่งเปนรานยอดฮิตของคน
ญี่ปุ�นกันเลยทีเดียว   

เที่ยง  อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
ไดเวลาอันสมควรนําทานสู สนามบนินาริตะ เพื่อเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ 

17.30 น. เหิรฟ�าสูกรุงเทพ ฯ โดยเท่ียวบินที่ TG677 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเคร่ือง 
22.30 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 

** หากทานทีต่องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร ,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาท่ีทุกครัง้
กอนทําการ 

ออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบ
ลวงหนา ** 

** ขอขอบพระคุณทีเ่ลือกใชบริการ ** 
 



 

 

อัตราคาบริการ ** บริการนํ้าดื่มวันละ 1 ขวดในวันที่มีรายการทองเที่ยว** 
 

กําหนดการเดินทาง 
 ผูใหญหองละ 

2-3 ทาน 

1 เด็ก 2 
ผูใหญ เด็ก

มีเตียง 
(ตํ่ากวา 12 

ป) 

1 เด็ก 2 
ผูใหญ  

เด็กไมมี
เตียง 

(ตํ่ากวา 12 
ป) 

พัก
เดี่ยว
เพิ่ม 

ราคา
ทัวรไม
รวมตั๋ว 

10 – 14 มกราคม 
2563 

33,999 31,999 30,999 8,000 23,999 

11 – 15 มกราคม 
2563 

33,999 
31,999 30,999 8,000 23,999 

15 – 19 มกราคม 
2563 

33,999 
31,999 30,999 8,000 23,999 

16 – 20 มกราคม 
2563 

33,999 
31,999 30,999 8,000 23,999 

17 – 21 มกราคม 
2563 

33,999 
31,999 30,999 8,000 23,999 

22 – 26 มกราคม 
2563 

33,999 
31,999 30,999 8,000 23,999 

23 – 27 มกราคม 
2563 

33,999 
31,999 30,999 8,000 23,999 

24 – 28 มกราคม 
2563 

33,999 
31,999 30,999 8,000 23,999 

29 ม.ค. – 02 ก.พ. 
2563 

33,999 
31,999 30,999 8,000 23,999 

30 ม.ค. – 03 ก.พ. 
2563 

33,999 
31,999 30,999 8,000 23,999 

31 ม.ค. – 04 ก.พ. 
2563 

33,999 
31,999 30,999 8,000 23,999 

05 – 09 กุมภาพันธ 
2563 

33,999 
31,999 30,999 8,000 23,999 



 

 

06 – 10 กุมภาพันธ 
2563 

34,999 32,999 31,999 
8,000 

24,999 

07 – 11 กุมภาพันธ 
2563 

34,999 32,999 31,999 
8,000 

24,999 

12 – 16 กุมภาพันธ 
2563 

33,999 
31,999 30,999 8,000 

23,999 

13 – 17 กุมภาพันธ 
2563 

33,999 
31,999 30,999 8,000 23,999 

14 – 18 กุมภาพันธ 
2563 

33,999 
31,999 30,999 8,000 23,999 

19 – 23 กุมภาพันธ 
2563 

33,999 
31,999 30,999 8,000 23,999 

20 – 24 กมุภาพันธ 
2563 

33,999 
31,999 30,999 8,000 23,999 

21 – 25 กุมภาพันธ 
2563 

33,999 
31,999 30,999 8,000 23,999 

26 ก.พ. – 01 มี.ค. 
2563 

33,999 
31,999 30,999 8,000 23,999 

27 ก.พ. – 02 มี.ค. 
2563 

33,999 
31,999 30,999 8,000 23,999 

28 ก.พ. – 03 มี.ค. 
2563 

31,999 29,999 28,999 
8,000 

21,999 

04 – 08 มีนาคม 
2563 

35,999 33,999 32,999 
8,000 

25,999 

11 – 15 มีนาคม 
2563 

35,999 33,999 32,999 
8,000 

25,999 

18 – 22 มีนาคม 
2563 

36,999 34,999 33,999 
8,000 

26,999 

21 – 25 มีนาคม 
2563 

36,999 34,999 33,999 
8,000 

26,999 

 



 

 

***คาบริการขางตน ยงัไมรวมคาทิปคนขบัรถ และไกดนําเที่ยวทานละ 3,500 เยน /ทริป/
ตอทาน*** 

** ราคาเด็กอายุไมถึง 2 ขวบ 10,000 บาท 
กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
ในการคืนมัดจําทั้งหมด เนื่องจากทางบริษัทฯ ไดชําระคาตั๋วเครื่องบินเต็มใบใหกับสายการ
บนิเปนที่เรยีบรอย ยกเวนคาภาษีนํ้ามันที่ยงัมิไดชําระ คาทัวรสวนที่เหลือ กรุณาชําระ 21 วัน
กอนการเดินทาง 
 
หมายเหตุ 1. ตั๋วเมื่อออกแลว ไมสามารถรีฟนดได อันเนื่องจากเงื่อนไขของสายการบิน 
 2. คาทัวรไมมีราคาเด็ก เนื่องจากเปนราคาโปรโมชั่น 
 
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย ผูทีป่ระสงคจะพํานกัระยะสั้นใน
ประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว เย่ียมญาติ หรือ
ธุรกิจ จะตองยื่นเอกสารในขัน้ตอนการตรวจเขาเมือง เพื่อยืนยันการมีคณุสมบตัิการเขา
ประเทศญี่ปุ�น* ดังตอไปนี้ 
 
1. ตัว๋เครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ�น ทางทัวรจดัเตรียมให 
2. สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นในระหวางที่พาํนักในประเทศ
ญี่ปุ�นได (เชน เงินสด บัตรเครดติ) 
3. ชื่อ ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานักในประเทศญีปุ่�น (เชน คนรูจัก โรงแรม 
และอืน่ๆ) ทางทัวรจัดเตรียมให 
4. กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานกัในประเทศญี่ปุ�น ทางทัวรจัดเตรียมให 

อัตราคาบริการนี้รวม 
 คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ    คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี 
 คานํ้าหนักกระเป�าสัมภาระทานละไมเกิน 30 กก.  คารถรับ-สง และนําเท่ียวตามรายการ 
 คาท่ีพักตามที่ระบใุนรายการ พักหองละ 2 ทาน  คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ  
 คาอาหารตามมื้อทีร่ะบุในรายการ    คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการ
เดินทาง  
 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงนิทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 

อัตราคาบริการนี้ไมรวม 
 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 รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพ่ิม
นอกเหนอืรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ) 
 คาทิปคนขับรถ และไกดนําเที่ยวทานละ 3500 เยน /ทริป/ตอทาน 
 คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% 
 คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ปุ�น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับ
คนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน) 
เงื่อนไขการชําระคาบริการ 
1. นักทองเท่ียวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินมัดจําเปนเงินจํานวน 10,000 บาทตอทานเพื่อสํารอง

ที่นั่ง  
2. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือทั้งหมดกอนวันเดินทางอยาง

นอย 21 วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด 
รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆ ใหถือวานักทองเท่ียวสละสิทธิ
การเดินทางในทัวรนั้นๆ 

3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการ
ของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 
น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปนั้นๆ
ถือวาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิ2กการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง 

นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผูมีชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือเดินทางมา
เซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่งเพื่อแจงยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปน
ลายลักษณอักษร ทางบรษิัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ 

2. กรณีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูมี
ชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่
บริษัทอยางใดอยางหนึ่งเพื่อทําเรื่องขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจ
พรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหนาสมุด
บัญชธีนาคารที่ตองการใหนําเงนิเขาใหครบถวน โดยมเีงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังนี้ 
2.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการ

ที่ชําระแลว ***ในกรณีที่วันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ ตองยกเลิกการ
เดินทางไมนอยกวา 30 วัน 



 

 

2.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการที่
ชําระแลว 

2.3 ยกเลิกกอนวนัเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงนิคาบริการทีช่ําระแลวทั้งหมด 
ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเนื่องในการเตรียมการ
จัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองที่นัง่ตั๋วเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ 

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

4. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการ
ของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 
น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปนั้นๆ
ถือวาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเทีย่วเดินทางไมถึง 15 คน  
 
เงือ่นไขและขอกําหนดอื่นๆ 

1. ทัวรนี้สําหรับผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยวเทานั้น 
2. ทัวรนี้เปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไม

วาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม
คืนเงินคาบรกิารไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทาน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอย
กวา 15 ทาน โดยจะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอน
การเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา  และอยางนอย 10 วันกอนการเดินทางสําหรับ
ประเทศที่มีวีซา  แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มจากการที่มี
นักทองเท่ียวรวมเดินทางนอยกวาท่ีทางบริษัทกําหนดเพ่ือใหคณะเดินทางได  ทางเรายินดีที่
จะใหบริการตอไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผดิชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล 
คํานําหนาชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่
นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษัทพรอมการชําระเงินมัด
จํา 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือให
สอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง 
ทั้งนี้ บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเที่ยวสวนใหญเปนสําคัญ 



 

 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพ่ิมขึ้นของ
นักทองเที่ยวที่มิไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัด
หยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป�วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความ
ลาชา เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบนิ เหตุสุดวิสัยอ่ืน เปนตน 

7. อัตราคาบริการนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอ
ราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีเชื้อเพลิง คา
ประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทน
บริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทานั้น  

 
ขอแนะนํากอนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 
มิลลิลิตรตอชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อค
ปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถือได
ทานละ 1 ใบเทานั้น ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาที่กําหนดจะตองใสกระเป�าใบ
ใหญและฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเครือ่งบินเทานั้น  
 
2. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใส
กระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น  
3. ประเทศญี่ปุ�น มีกฎหมายหามนําผลิตภัณฑทีท่ํามาจากพืช และเนื้อสัตวทุกชนิดเขาประเทศ เชน 
ผัก ผลไมสด  ไข เนื้อสัตว ไสกรอกฯ เพื่อเปนการป�องกันโรคติดตอที่จะมาจากสิ่งเหลานี้ หาก
เจาหนาท่ีตรวจพบ จะตองเสียคาปรับในอัตราท่ีสูงมาก 

  
 
 


