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วนัแรกของการเดินทาง (1)  กรงุเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ - ฮาเนดะ 

06.30 น. พรอ้มกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตูหมายเลข 8 สายการบินเจแปน แอรไ์ลน์ เคาน์เตอร ์R เพ่ือ

เตรียมตวัเดินทาง และผ่านขัน้ตอนการเช็คอิน 

09.45 น. เหิรฟ้าสูเ่มืองฮาเนดะ ประเทศญ่ีปุ่น โดยเท่ียวบินท่ี JL032 บริการอาหาร และเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 

 

 

 

17.55 น.   เดินทางถึง เมืองฮาเนดะ ประเทศญ่ีปุ่น หลงัจากผา่นขัน้ตอนศุลกากรแลว้น าทา่นเดินทางสูท่ี่พกั 

พกัท่ี โรงแรม OMORI TOKYU REI OR HOTEL RELIEF PREMIUM HANEDA หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีสองของการเดินทาง (2)        ฮาเนดะ - พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ - สวนดอกไมฮิ้ตาชิ ซีไซด ์ปารค์ –  

             เอมิ พรีเม่ียม เอา้ทเ์ล็ต - อาบน ้าแร่ธรรมชาติ - บุฟเฟ่ตข์าปยูกัษ ์

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากน้ันน าทา่นเดินทางสู ่จงัหวดัอิบารากิ เพ่ือสกัการะ พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ  แหง่เมืองอุชิคุ เป็นพระพุทธรูปที่ มี

ขนาดใหญม่าก มีความสูงถึง 120 เมตร และยงัไดร้ับการบนัทึกจากกินเนสบุค๊วา่ เป็นรูปปั้นพระพุทธรูปปางยืนท่ีหลอ่

จากทองสมัฤทธ์ิมีความสูงท่ีสุดในโลก พระพุทธรูปปางยืนน้ี สูงเป็นอนัดบั 3 ของโลกเลยทีเดียว อีกทัง้ยงัสามารถเขา้ไป

เย่ียมชมดา้นในของพระพุทธรูปไดด้ว้ย ซ่ึงภายในรูปปั้นจะ

แบง่ออกเป็น 5 ชัน้ แตล่ะชัน้ของรูปปั้นจะมีการจดัแสดงท่ี

แตกตา่งกนัออกไปคะ่ สามารถข้ึนลิฟทเ์พ่ือไปยงัจุดชมวิวท่ี

ต ัง้อยูบ่ริเวณหน้าอกของพระพุทธรูป มีความสูงประมาณ 

85 เมตร   ภายในบริเวณวดัยังยังสามารถเดินชมสวน

ดอกไม ้และสวนสัตวข์นาดเล็กท่ีมีท ัง้กระรอก , กระตา่ย  

เป็นตน้  ไม่รวมค่าข้ึนลิฟท ์ท่านละ  400 เยน 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย น าทา่นชม สวนฮิตาชิ ซีไซด ์ปารค์ เป็นสถานท่ีทอ่งเที่ ยวอนัสวยงามอยูใ่กล ้ๆ  โตเกียวซ่ึงสวนแหง่น้ีต ัง้อยูใ่นจงัหวดัอิ

บารากิ  สวนฮิตาชิเป็นสวนดอกไมข้นาดใหญ ่มีพ้ืนท่ี 1.9 ลา้น ตร.ม. มีช่ือเสียงเร่ือง ดอกไมท่ี้จะบานใหช้ม ผลดัเปล่ียน

สายพนัธุ ์ตลอดทัง้ปี ตามฤดูกาล (ข้ึนอยูก่บัสภาพอากาศ) ภายในสวนมีทุง่ดอกไมต้ามฤดูกาลหลากหลายสายพนัธุท่ี์

ออกดอกหมุนเวียนใหช้มตลอดปี ในฤดูใบไมผ้ลิจะไดช้มทุง่ดอกนาร์ซิสซสั และดอกทิวลิป เม่ือถึงชว่งตน้ฤดูรอ้นจะมีทุง่

ดอกเนโมฟีลา (เบบีบลูอายส)์ และดอกกุหลาบ สว่นดอกบานช่ืนจะบานในชว่งกลางฤดูรอ้น เม่ือเขา้สูฤ่ดูใบไมร้่วงก็จะ

ไดช้มทุง่ดอกโคเชียและทุง่ดอกคอสมอส นอกจากน้ียงัมีเสน้ทางปั่นจกัรยานท่ีนักทอ่งเท่ียวสามารถปั่นชมภายในสวน 

รวมถึงโซนอ่ืน ๆ อีกมากมายท่ีน่าสนใจ เชน่ สวนสนุก สนาม BMX วิบาก สนามกีฬา และสถานท่ีท าบาร์บีคิว เป็นตน้ 
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หลงัจากน้ันใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นมช่ือดงัท่ี เอมิ พรีเม่ียม เอา้ทเ์ล็ต แหลง่รวมสินคา้น าเขา้และสินคา้แบ

รนดญ่ี์ปุ่นท่ีดงัไปทัว่โลก กวา่  150 รา้น อาทิเชน่ COACH, GAP, SAMSONITE, RAYBAN เลือกดูเคร่ืองประดบั และ

นาฬิกาหรูอย่าง CITIZEN, G-SHOCK, FOSSIL, SEIKO ฯลฯ รองเทา้แฟชัน่ ADIDAS, NIKE, ABC MART, 

PUMA, REEBOK, TIMBERLAND ฯลฯ  อีกทัง้ยงัมีรา้นอาหารใหท้า่นไดเ้ลือกชิม เลือกล้ิมลอง มากกวา่  20 รา้นให ้

เลือกไมว่า่จะเป็น อาหารญ่ีปุ่น ราเม็ง อาหารจีน หรือแมก้ระทัง่พิซซา่   

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม *** ใหท่้านไดอ่ิ้มอร่อยกบัม้ือพิเศษท่ีมีขาปยูกัษใ์หท่้าน

ไดล้ิ้มลองรสชาติปูพรอ้มน ้ าจ้ิมสไตส์ญ่ีปุ่ นอย่างจุใจ หลงัอาหารใหท่้านไดผ่้อนคลายกบัการแช่น ้ าแร่

ธรรมชาติ เช่ือว่าถา้ไดแ้ช่น ้าแร่แลว้ จะท าใหผิ้วพรรณสวยงามและช่วยใหร้ะบบหมุนเวียนโลหิตดีข้ึน 

พกัท่ี  โรงแรม FUJI SCHOLE LAND HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีสามของการเดินทาง (3)  ภูเขาไฟฟูจิ (ชัน้ท่ี5) -  ศาลเจา้โคมิตาเคะ - พิพิธภณัฑแ์ผ่นดินไหว –  

     กระเชา้คาจิ คาจิ  - ดิวต้ีฟรี - ชอ้ปป้ิงชินจูก ุ

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าทา่นเดินทางสู ่ภูเขาไฟฟูจิ ท่ีต ัง้ตระหงา่นอยูเ่หนือเกาะญี่ ปุ่นดว้ยความสูง3,776เมตร จากระดบัน ้าทะเล น าทา่นข้ึน

ชมความงามกนัแบบใกลชิ้ด ยงับริเวณ “ชัน้ 

5 ” ขอ ง ภู เ ข า ไ ฟ ฟู จิ  ( ข้ึ น อ ยู่ก ับ ส ภาพ

ภูมิอากาศ) เพ่ือชมทศันียภาพโดยรอบของ

ภูเขาไฟท่ี สามารถมอง เห็นทะเลสาบทัง้หา้

กระจายอยูโ่ดยรอบ ใหท้า่นไดส้มัผสัอากาศ

อนับริสุทธ์ิบนยอดเขาฟจิู ถา่ยภาพท่ีระลึก กบั

ภูเขาไฟท่ีไดช่ื้อวา่มีสดัสว่นสวยงามท่ีสุดใน 
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โลก ซ่ึงเป็นภูเขาไฟท่ียงัดบัไมส่นิท และมีความสูงท่ีสุดในประเทศญ่ีปุ่น  

นอกจากน้ีดา้นหลงัยงัมี ศาลเจา้โคมิตาเคะ ของศาสนาลทัธิชินโต เป็นท่ีสกัาระบูชาและอธิฐานขอพร อีกทัง้ยงัเป็นท่ี

ส าหรับบวงสรวงทา่นเทนกุ โดยมีความเช่ือวา่

ท่ีบริเวณโดยรอบของฟูจิซังชั้น 5 น้ี  ถูก

เรียกวา่ “สวนของทา่นเทนกุโดยมีความเช่ือวา่

ท่ีน่ีมีทา่นเทนกุปกครองอยูน่ั่นเอง และยงัวา่

กนัวา่ ศาลเจา้แห่งน้ีมีสมบติัของทา่นเทนกุ

หลงเหลืออยูม่ากมาย อยา่งเชน่ ขวานขนาด

ใหญท่ี่มีน ้าหนักกวา่ 375 กิโลกรัมตกอยูท่ี่พ้ืน

ในสวน ซ่ึงในสมยักอ่นมีผูค้นนิยมมาทดลอง

ยกขวานน้ีกนัมากมาย เป็นตน้ 

 ส าหรับทา่นท่ีหลงใหลในกล่ินหอมกรุ่นของกาแฟน้ัน บริเวณดา้นหนา้

ภูเขาไฟฟจิูมีคาเฟ่กาแฟไวบ้ริการทุกๆทา่นใหใ้ชบ้ริการไวด่ื้มด ่ารสชาติกาแฟ

พรอ้มชมวิวภูเขาไฟฟูจิไดอ้ย่างเพลิดเพลิน หรือจะเลือกชอ้ปป้ิงของฝาก

ผลิตภณัฑข์องภูเขาไฟฟจิูซ่ึงมีบริการอยูท่ี่ภูเขาไฟฟจิูท่ีเดียวหาไมไ่ดจ้ากท่ีไหน 

อีกแลว้ อาทิเชน่ โคคา โคลา่ ลายภูเขาไฟฟจิู อนัลิมิเต็ด , น ้าแร่ธรรมชาติ

ภูเขาไฟฟจิู เป็นตน้ 

จากน้ัน น าทา่นเย่ียมชม พิพิธภณัฑ ์EARTH QUAKE MUSEUM ท่ีจ  าลองเร่ืองราวของภูเขาไฟฟูจิ และใหท้า่นได ้

สมัผสักบัความรูสึ้กของการจ าลองเร่ืองราวเก่ียวกบัแผน่ดินไหวท่ีเกิดข้ึนในประเทศญ่ีปุ่น จากน้ันอิสระใหท้า่นไดเ้ลือก

ซ้ือของท่ีระลึกตามอธัยาศยั 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย จากน้ันน าทา่น ข้ึนกระเชา้คาจิคาจิ เป็นกระเชา้ลอย

ฟ้าท่ีใชเ้วลาเพียง 3 นาทีถึงยอดเขา จากจุดชมวิวบน

ความสูง 1,075 เมตร ทา่นจะสามารถชมภูเขาไฟฟูจิ

และทิวทศัน์โดยรอบของทะเลสาบคาวากุจิในแบบพา

โนรามา 360 องศา และในวัน ท่ีอากาศแจ่มใสจะ

สามารถมองเห็นไดไ้กลถึงภูเขาแอลป์ญ่ีปุ่นทางตอนใต ้

(เทือกเขาอากาอิชิ และเทือกเขาอาราคาวะ) (อาจมีการ

งดใหบ้ริการชั่วคราวเน่ืองจากสาเหตุตา่งๆ เชน่ สภาพ

อากาศไมเ่อ้ืออ านวย) 
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จากน้ันน าทา่นชอ้ปป้ิงเคร่ืองส าอางค ์สินคา้ปลอดภาษี ณ รา้นดิวต้ีฟรี ซ่ึงภายในรา้นมีจ าหน่ายสินคา้เคร่ืองส าอาง ยา

รักษาโรค วิตามิน รวมถึงเวชส าอาง ผลิตภณัฑเ์สริมความงามทัง้ของผูห้ญิงและผูช้าย มีใหท้า่นเลือกซ้ือมากมายแบบ

ปลอดภาษี อิสระใหท้า่นชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั  จากน

น้ันน าทา่นเดินทางสู่ย ่านดงั ย่านชินจุกุ ใหท้า่นได ้

เพลิดเพลินกบัการจบัจา่ยซ้ือสินคา้นานาชนิด ไดจ้าก

ท่ี น่ี  ไม่ว ่าจะเป็น ร้านซานริโอะ ร้านขาย เคร่ือง

อิ เลคทรอนิกส์  กล ้องถ่าย รูป ดิ จิตอล  นา ฬิกา 

เคร่ืองส าอาง ตา่งๆ กนัท่ีรา้น MATSUMOTO แหลง่

รวมเหลา่บรรดาเคร่ืองส าอางมากมาย อาทิ มาร์คเตา้หู,้ 

โฟมลา้งหนา้ WHIP FOAM ท่ีราคาถูกกวา่บา้นเรา 3 

เทา่, ครีมกนัแดดชิเซโด ้แอนเนสซา่ท่ีคนไทยรูจ้กัเป็นอยา่งดี  และสินคา้อ่ืน ๆ  หรือใหท้า่นไดส้นุกกบัการเลือกซ้ือ

สินคา้ แบรนดด์งัอาทิ LOUIS VULTTON, UNIQLO, กระเป๋าสุดฮิต BAO BAO ISSEY MIYAKE, เส้ือ COMME 

DES GARCONS, H&M หรือเลือกซ้ือรองเทา้หลากหลายแบรนดด์ัง อาทิ NIKE, CONVERSE, NEW BALANCE, 

REEBOK ฯลฯ ไดท่ี้รา้น ABC MART  

*อิสระอาหารค า่ตามอธัยาศยั* 

พกัท่ี โรงแรม MARROAD INTERNATIONAL NARITA HOTEL หรือระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีส่ีของการเดินทาง (4) ศาลเจา้โอโตเมะอินาริ - ถ่ายรปูโตเกียวสกายทรี  - วดัอาซากสุะ - ชอ้ปป้ิงย่านชิบูย่า  

                                         โอไดบะ - สนามบินฮาเนดะ 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

จากนน้ันน าทา่นชม เสาโทริอิแดงพนัตน้ ณ ศาลเจา้โอ

โตเมะอินาริ ท่ีเรียงรายไปตามถนนท่ีมุง่หน้าไปสู่ชะเด็น 

(ศาลาศาลเจา้) มีความสวยงามมากอีกสถานท่ีหน่ึง อีกทัง้ท่ี

ศาลเจา้แหง่น้ียงัมีตน้ไมศ้กัด์ิสิทธ์ิท่ีวา่กนัวา่ท  าใหค้  าอธิษฐาน

ของงูเผือกเป็นจริง อิสระใหท้า่นเดินเท่ียวชมตามอธัยาศยั 

(ไมร่วมคา่เขา้ชมสวนดอกไมร้าคาทา่นละ 200 เยน) 

น าทา่น เก็บภาพประทบัใจกบัคู่กบัแลนดม์ารก์แห่งใหม่

ของกรุงโตเกียว ณ ริมแม่น ้าสุมิดะ หอคอยโตเกียว

สกายทรี” (Tokyo Sky tree) หอสง่สญัญาณโทรคมนาคม

ท่ีสูงท่ีสุดในโลก ... เปิดใหบ้ริการเม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคม 

2555 โดยหอน้ีมีความสูง 634 เมตร สรา้งดว้ยเทคนิคทาง

สถาปัตยกรรมและวิศวกรรมอันทันสมัย ในช่วงท่ีเกิด

แผ่นดินไหวครั้งใหญ่หอคอยแห่งน้ีไดพิ้สูจน์ใหเ้ ห็นถึง

โครงสรา้งทางสถาปัตยกรรมท่ีแข็งแรงทนทาน เพราะไมเ่กิด

ความเสียหายแมแ้ตน่อ้ย  
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จากน้ันน าทา่นขอพร วดัอาซากุสะ วดัท่ีเกา่แกท่ี่สุดในกรุงโตเกียว เขา้นมสัการขอพรจากพระพุทธรูปเจา้แมก่วนอิม 

ทองค า  นอกจากน้ันทา่นยงัจะไดพ้บเก็บภาพประทบัใจกบัโคม

ไฟขนาดยกัษ์ท่ีมีความสูงถึง 4.5 เมตรซ่ึงแขวนอยูบ่ริเวณประตู

ทางเขา้วดั และยงัสามารถเลือกซ้ือเคร่ืองรางของขลงัไดภ้ายใน

วดั ฯลฯ หรือเพลิดเพลินกบั ถนนนาคามิเซ ถนนชอ้ปป้ิงท่ีมี 

ช่ือเสียงของวดั มีร้านขายของท่ีระลึกมากมายไม่วา่จะเป็น

เคร่ืองรางของขลงั ของเลน่โบราณ และตบทา้ยดว้ยรา้นขายขนมท่ีคนญ่ีปุ่น มายงัวดัแหง่น้ีตอ้งมาตอ่คิวกนัเพ่ือล้ิมลอง

กบัรสชาดสุดแสนอร่อย  

นอกจากวดัอาสากุซะจะเป็นวดัท่ีเกา่แกข่องญ่ีปุ่นแลว้ ถนนชอ้ปป้ิงนาคามิเซก็ยงัเป็นถนนชอ้ปป้ิงท่ีมีช่ือเสียง

ของวดัอีกดว้ยแลว้จะไมใ่หมี้ขนมข้ึนช่ือของวดัไดอ้ยา่งไร ขนาดองคจ์กัรพรรด์ิยงัรับสั่งคนสนิทใหม้าซ้ือท่ีน่ี!!! เมนูน้ันก็

คือ “เมล่อนปัง” เป็นขนมปังแบบดัง้เดิมของญ่ีปุ่น บางคนอาจจะเขา้ใจผิดวา่เป็นขนมปังสอดไสเ้มลอ่น แตจ่ริงๆแลว้

คือขนมปังอบแลว้ยดา้นบนมีลายแตกๆ ซ่ึงเหมือนผิวเมลอ่นของญ่ีปุ่น เป็นท่ีมาของช่ือ “เมลอ่นปัง” น่ันเอง ซ่ึงปกติก็จะ

หาทานไดท้ ัว่ไปแมก้ระทัง่ในรา้นสะดวกซ้ือตา่งๆ แตท่ี่ข้ึนช่ือก็ตอ้งยกใหร้า้น Asakusa Kagetsu-do ท่ีขายเมลอ่นปังรส 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดัง้เดิมและซอฟครีมหลากรส ท่ีรา้นน้ีจะท าใหม่ๆ อบเสร็จจากเตารอ้นๆ ขนมเมลอ่นปังจะกรอบนอกนุ่มใน หวานก าลงัดี

ซ่ึงเป็นเมนูแนะน าท่ีมาถึงวดัอาซากุสะแลว้ตอ้งลอง หา้มพลาดกนัเลยทีเดียว 

จากน้ันเดินทางสู่ย่านชิบุย่า ศูนยก์ลางแฟชั่นวยัรุ่นในโตเกียวหามุม

ถูกใจถ่ายภาพคู ่ไว เ้ป็น ท่ีระลึกกับ “ฮาจิโกะ” รูปปั้นสุนัขแสนรู้ท่ี

กลายเป็นจุดนัดพบยอดฮิตส าหรับหนุ่มสาวโตเกียว อพัเดทแฟชั่นสไตล์

โตเกียวท่ีตึก(109) อิจิมารุคิว ท ัง้เส้ือผา้ กระเป๋า รองเทา้ เคร่ืองประดบั

และแฟชั่นชัน้น าของญ่ีปุ่นในฤดูตา่งๆอ่ืนๆมากมาย นอกจากน้ันแลว้ 

ทา่นยงัไดช้อ้ปป้ิงสินคา้แบรนดด์งัระดบัโลก อาทิ CHANNEL, Dior,  
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LOUIS VULTTON, ZARA, GAP หรือสาวก ONITSUKA TIGER ท่ีตอ้งการหารองเทา้แบบตน้ฉบบั MADE 

IN JAPAN ท่ี SHOP น้ีมีแบบใหเ้ลือกสรร  

เท่ียง  อิสระอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั 

บ่าย น าทา่นเดินทางสู ่เมืองโอไดบะ เป็นเมืองท่ีเกิดจากการน าขยะมาถมทะเลจนกลายเป็นเกาะขนาดใหญบ่ริเวณอา่ว

โตเกียวเพ่ือประโยชน์ในการป้องกนัประเทศ แตป่ัจจุบนัโอไดบะไดก้ลายมาเป็นเขตเศรษฐกิจอีกแห่งของประเทศ 

เน่ืองจากเต็มไปดว้ยรา้นคา้กวา่ 150 รา้น โซนอาหาร หา้งสรรพสินคา้ และอ่ืนๆ อีกมากมาย นอกจากน้ันยงัเต็มไปดว้ย

สถานท่ีทอ่งเท่ียวหลากหลายดว้ยฝีมือของมนุษย์ ไม่วา่จะเป็นสะพานสายรุ้ง เป็นตน้  ส่วนการเดินทางมาท่ีน่ีก็

สะดวกสบาย จึงไมแ่ปลกหากท่ีน่ีคือสถานท่ีทอ่งเที่ ยวสุดฮิตของนักทอ่งเที่ ยวทัง้ในและตา่งประเทศ 

และในบริเวณใกลก้นัทา่นสามารถเดินไปถา่ยภาพคูก่บั

แลนดม์าร์คเทพีเสรีภาพท่ีโอไดบะ ซ่ึงตัง้อยูบ่ริเวณ

ใกล ้เ คียงห ้างใน   AQUA CITY Odaiba โดยมี วิว

ทิวทศัน์ตดักบัสะพานสายรุ้งอย่างสวยงาม ซ่ึงเทพี

เสรีภาพน้ันทางการฝรั่งเศสไดส้ง่ใหก้บัทางญ่ีปุ่น เน่ือง

ในโอกาสฉลองความสัมพันธ์อ ันยาวนาน กว่า 3 

ศตวรรษระหวา่งญ่ีปุ่นกบัฝรั่งเศส ในปี ค.ศ.1998 จน

เม่ือถึงเวลาน ากลับไดมี้การขอร้องไปยังรัฐบาล

ฝรั่งเศสวา่อยา่ขนกลบัเลย แตร่ัฐบาลฝรั่งเศสน้ันมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งขนกลบัเพราะเป็นตวัตน้แบบของเทพีเสรีภาพท่ี

นิวยอร์ก จึงไดส้รา้งเทพีเสรีภาพตวัปัจจุบนัน้ีซ่ึงมีขนาดใหญก่วา่ตวัตน้แบบแตก็่ยงัเล็กกวา่เทพีเสรีภาพท่ีตัง้อยูท่ี่นิวยอร์ก 

และสง่มาใหใ้นปี ค.ศ.2000 น่ันเอง ดงัน้ันเทพีเสรีภาพท่ีโอไดบะน้ันไมใ่ชข่องท่ีท  าจ าลองข้ึนมา แตเ่ป็นของแทแ้น่นอน

จากฝรั่งเศส 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่ อิสระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านสู่ สนามบินฮาเนดะ เพ่ือเดินทางกลบัสู่กรงุเทพฯ 

วนัท่ีหา้ของการเดินทาง (5)  ฮาเนดะ - กรงุเทพฯ 

00.55 น. เหิรฟ้าสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบินเจแปน แอร์ไลนส ์เที่ ยวบินท่ี JL033 บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 

05.05 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 
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** หากทา่นท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทวัร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทุกครั้งกอ่นท าการ 

ออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

** ขอขอบพระคุณท่ีเลือกใชบ้ริการ ** 

 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่หอ้งละ 

2-3 ท่าน 
พกัเด่ียวเพ่ิม 

ราคาไม่รวม 

ตัว๋เคร่ืองบิน 

11 – 15 กนัยายน 2562 29,999 8,000 19,999 

25 – 29 กนัยายน 2562 29,999 8,000 19,999 

03 – 07 ตุลาคม 2562 30,999 8,000 19,999 

10 – 14 ตุลาคม 2562 32,999 8,000 19,999 

11 – 15 ตุลาคม 2562 33,199 8,000 19,999 

19 – 23 ตุลาคม 2562 33,199 8,000 19,999 

25 – 29 ตุลาคม 2562 31,199 8,000 19,999 

 

** บริการน ้าด่ืมวนัละ 1 ขวดในวนัท่ีมีรายการท่องเท่ียว** 

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 15,000 บาท 

***ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ และไกดน์ าเทียว ท่านละ 3500 เยน /ทริป/ต่อท่าน*** 

 

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตอ้งยกเลิก 30 วนัก่อนการเดินทางเท่านัน้ ไม่เช่นนัน้ทางบริษทัจะ 

ไม่คืนมดัจ าไม่ว่าดว้ยกรณีใดๆทัง้ส้ิน เพราะว่าทางบริษทัไดท้ าการจ่ายค่าตัว๋ไปใหก้บัการสายการบินเรียบรอ้ยแลว้  

โปรดอ่านขอ้ความใหถ่ี้ถว้นก่อนการจองทวัรท์ุกครัง้ เพ่ือประโยชนแ์ก่ตวัท่านเอง 

 

การเดินทางในแต่ละครัง้จะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 30 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ

ในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา 

กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลงั ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนมดัจ าทัง้หมด 

เน่ืองจากทางบริษทัฯ ไดช้ าระค่าตัว๋เคร่ืองบินเต็มใบใหก้บัสายการบินเป็นท่ีเรียบรอ้ย ยกเวน้ค่าภาษีน ้ามนัท่ียงัมิไดช้ าระ ค่า

ทวัรส่์วนท่ีเหลือ กรณุาช าระ 21 วนัก่อนการเดินทาง 

 

หมายเหต ุ 1. ตัว๋เม่ือออกแลว้ ไม่สามารถรีฟันดไ์ด ้อนัเน่ืองจากเง่ือนไขของสายการบิน 
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อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบินทุกแหง่ท่ีมี 

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กิน 46 กก.   คา่รถรับ-สง่ และน าเที่ ยวตามรายการ 

 คา่ท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ทา่น   คา่เขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการ  

 คา่อาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ    คา่จา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

 คา่ประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 คา่ธรรมเนียมวีซา่เขา้ประเทศญ่ีปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วีซา่เขา้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้บัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ใน

ประเทศญ่ีปุ่นไมเ่กิน 15 วนั) 

 **ถา้กรณีท่ีทางรัฐบาลประกาศใหก้ลบัมาใชวี้ซา่  ผูเ้ดินทางจะตอ้งเสียคา่ใชจ้า่ยในการท าวีซา่เพ่ิม ทา่นละ 1,700 บาท** 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน่ คา่ท  าหนังสือเดินทาง คา่โทรศพัท ์คา่โทรศพัทท์างไกล คา่อินเตอร์เน็ต คา่ซกัรีด 

มินิบาร์ในหอ้ง รวมถึงคา่อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรณุาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้ริการ) 

 ค่าทิปคนขบัรถ และไกดน์ าเท่ียว ท่านละ 3500 เยน /ทริป/ต่อท่าน 

 คา่ภาษีมูลคา่เพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

 คา่ธรรมเนียมวีซา่เขา้ประเทศญ่ีปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วีซา่เขา้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้บัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ใน

ประเทศญ่ีปุ่นไมเ่กิน 15 วนั) 

 

เง่ือนไขการช าระค่าบริการ 

1. นักทอ่งเที่ ยวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 15,000 บาทตอ่ทา่นเพ่ือส ารองท่ีน่ัง  

2. นักทอ่งเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินคา่บริการสว่นท่ีเหลือทัง้หมดกอ่นวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 21 วนั กรณีนักทอ่งเท่ียวหรือเอ

เจนซ่ีไมช่  าระเงิน หรือช าระเงินไมค่รบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของทา่นถูกปฏิเสธการจา่ยเงินไมว่า่กรณีใดๆ ใหถื้อวา่

นักทอ่งเที่ ยวสละสิทธิการเดินทางในทวัร์น้ันๆ 

 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่นไมเ่กนิ 

15 วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการ
ตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้
 

1. ต ัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
2. สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่นได ้

(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่น (เชน่ คนรูจ้กั โรงแรม และอืน่ๆ) 
ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
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3. การติดตอ่ใดๆ กบัทางบริษัทเชน่ แฟกซ ์อีเมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดงัน้ี วนัจนัทร์ ถึงศุกร์ 

เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรัฐบาล

ประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบริษทั 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักทอ่งเที่ ยวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักทอ่งเที่ ยวหรือเอเจนซ่ี(ผูมี้ช่ือในเอกสาร

การจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพ่ือแจง้ยกเลิกการจองกบัทาง

บริษทัเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบริษทัไมร่ับยกเลิกการจองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเที่ ยวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรับเงินคา่บริการคืน นักทอ่งเที่ ยวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์

อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษทัอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพ่ือท าเร่ืองขอรับเงินคา่บริการคืน โดยแนบหนังสือ

มอบอ านาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินคา่บริการตา่งๆ และหนา้สมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการ

ใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินคา่บริการดงัน้ี 

2.1   ยกเลิกกอ่นวนัเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 45 วนั คืนเงินคา่บริการรอ้ยละ 100 ของคา่บริการท่ีช าระแลว้    

2.2   ยกเลิกกอ่นวนัเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั คืนเงินคา่บริการรอ้ยละ 50 ของคา่บริการท่ีช าระแลว้ 

2.3   ยกเลิกกอ่นวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไมคื่นเงินคา่บริการท่ีช าระแลว้ทัง้หมด 

ทัง้น้ี ทางบริษทัจะหกัคา่ใชจ้า่ยที่ ไดจ้า่ยจริงจากคา่บริการท่ีช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการน าเที่ ยวใหแ้กนั่กทอ่งเที่ ยว เชน่ 

การส ารองท่ีน่ังตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการันตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กบัสายการ

บิน หรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศ  จะไมมี่การคืนเงินมดัจ าหรือคา่บริการทัง้หมด   

4. การติดตอ่ใดๆ กบัทางบริษัทเชน่ แฟกซ ์อีเมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดงัน้ี วนัจนัทร์ ถึงศุกร์ 

เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และ วนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรัฐบาล

ประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบริษทั 

5. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทอ่งเท่ียวเดินทางไมถึ่ง 15 คน  

 

เง่ือนไขและขอ้ก าหนดอ่ืนๆ 

1. ทวัร์น้ีส าหรับผูมี้วตัถุประสงคเ์พ่ือการทอ่งเที่ ยวเทา่น้ัน 

2. ทวัร์น้ีเป็นทวัร์แบบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรือทัง้หมด หรือถูกปฏิเสธ
การเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษทัจะไมคื่นเงินคา่บริการไมว่า่บางสว่นหรือทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักทอ่งเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้บั

นักทอ่งเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการเดินทางส าหรับประเทศท่ีไมมี่วีซา่  และอยา่งนอ้ย 10 วนักอ่น

การเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซา่  แตห่ากทางนักทอ่งเท่ียวทุกทา่นยินดีท่ีจะช าระคา่บริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักทอ่งเท่ียวร่วม

เดินทางนอ้ยกวา่ท่ีทางบริษทัก าหนดเพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายินดีท่ีจะใหบ้ริการตอ่ไป 
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4. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไมรั่บผิดชอบคา่เสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหนา้ช่ือ เลขท่ีหนังสือเดินทาง 
และอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักทอ่งเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิไดส้ง่หนา้หนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการ

ช าระเงินมดัจ า 

5. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ภูมิอากาศ 
และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทัง้น้ี บริษทัจะค านึงถึงความปลอดภยัของนักทอ่งเที่ ยวสว่นใหญเ่ป็นส าคญั 

6. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไมรั่บผิดชอบใดๆ ตอ่ความเสียหายหรือคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของนักทอ่งเท่ียวท่ีมิไดเ้กิดจากความผิดของ
ทางบริษัท เชน่ ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของ

สมัภาระ ความลา่ชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัราคา่บริการน้ีค  านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดงัน้ัน ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ

ในการปรับราคาคา่บริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ คา่ตัว๋เคร่ืองบิน คา่ภาษี

เช้ือเพลิง คา่ประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเที่ ยวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไมมี่อ านาจในการใหค้  าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แตมี่เอกสารลงนามโดยผูมี้
อ  านาจของบริษทัก ากบัเทา่น้ัน  

 

ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์มเ่กิน 100 มิลลิลิตรตอ่ช้ิน และรวมกนัทุกช้ินไม่

เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุ่งพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ท่ีตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุด

เอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท้า่นละ 1 ใบเทา่น้ัน ถา้ส่ิงของดงักลา่วมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกวา่ท่ีก  าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝาก

เจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเทา่น้ัน  

 

2. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ท่ีโหลด

ใตท้อ้งเคร่ืองบินเทา่น้ัน  

3. ประเทศญ่ีปุ่น มีกฎหมายหา้มน าผลิตภณัฑท่ี์ท  ามาจากพืช และเน้ือสตัวทุ์กชนิดเขา้ประเทศ เชน่ ผกั ผลไมส้ด  ไข ่เน้ือสตัว ์ไสก้รอกฯ 

เพ่ือเป็นการป้องกนัโรคติดตอ่ท่ีจะมาจากส่ิงเหลา่น้ี หากเจา้หนา้ท่ีตรวจพบ จะตอ้งเสียคา่ปรับในอตัราท่ีสูงมาก 

  

 

 

 


