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DAY 1 สนามบินสวุรรณภมิู – สนามบินนาริตะ 

 

19.30  คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตูทางเข้าท่ี 3 สายการ

บินไทย เคาน์เตอร ์D เจา้หน้าทีบ่รษิทัฯ คอยตอ้นรบัและอํานวยความสะดวกใหท้่านกอ่นขึน้เครื่อง 

22.30  ออกเดนิทางสู่ สนามบินนาริตะ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 640 

DAY 2 สนามบินนาริตะ – วดัคามาครุะ – นัง่กระเช้าไฟฟ้าคาจิคาจิ – พิพิธภณัฑแ์ผน่ดินไหว –  
ทะเลสาบยามานากะ 
 

 

 

วันที่ รายการ 
อาหาร 

โรงแรม 
B L D 

1 สนามบนิสุวรรณภูมิ – สนามบนินาริตะ     

2 
สนามบนินาริตะ – วัดคามาคุระ – น่ังกระเช้าไฟฟ้าคาจคิาจ ิ–  

พพิธิภัณฑ์แผ่นดนิไหว – ทะเลสาบยามานากะ 
   

LAKE YAMANAKA SUN 
PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า 

3 
ทะเลสาบยามานากะ – ภูเขาไฟฟูจ ิ– สวนผลไม้ – ช้อปป้ิงชนิจูกุ – 

โตเกียว   - 
DAIWA ROYNET HOTEL 

TOKYO ARIAKE หรือเทียบเท่า 

4 
อิสระฟรีช้อปป้ิงตลอดทัง้วัน หรือ เลือกซือ้ทัวร์เสริมโตเกียวดสินีย์แลนด์  
(ไม่รวมค่าต๋ัวสวนสนุกและค่าเดนิทาง) หรือ เลือกซ้ือซิต้ีทัวร์เสริม  - - 

DAIWA ROYNET HOTEL 
TOKYO ARIAKE หรือเทียบเท่า 

5 
โตเกียว – วัดอาซากุสะ – ชซุิย เอ้าท์เล็ตมอลล์ – สนามบนินาริตะ – 

กรุงเทพฯ  -   
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06.20 เดนิทางถงึ สนามบินนาริตะ (เวลาท้องถิน่เรว็กว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรบันาฬกิาของท่านเป็น

เวลาทอ้งถิน่เพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรเรยีบร้อย

แลว้ นําท่านเดนิทางสู่ วดัคามาครุะ หรอื วดัโคโตกอิุน นมสัการพระพุทธรูปองค์ใหญ่ อมติตา นิ

โอยูราอ ิหรอืทีรู่จ้กักนัในนาม หลวงพ่อโตกลางแจง้ ทําจากสมัฤทธิอ์งคห์ลวงพ่อมคีวามสูงรวมฐาน 

13.35 เมตร เฉพาะองคพ์ระสูง 11 เมตร น้ําหนกัราว 122 ตนั เดมิองค์พระใหญ่แกะสลกัจากไม้สูง

ถงึ 24 เมตร ประดษิฐานในวหิาร อนิาดะ โนสยึูโบเนะ สตรทีี่เคยรบัใชโ้ชกุนโยรโิมโตะ มนิาโมโตะ 

แห่งคามาคุระ ไดจ้ําลองแบบมาจากเมอืงนารา เกดิพายุใต้ฝุ่นพดัผ่านคามาคุระทําให้วหิารกบัองค์

พระได้รบัความเสยีหายเกนิกว่าจะซ่อมแซม นาง และหลวงพ่อโจโคะ จึงเดนิทางบอกบุญไปยงั

พุทธศาสนิกชนทีศ่รทัธาในศาสนาพุทธทัว่ประเทศญี่ปุ่น เพื่อสร้างองค์พระใหญ่อกีครัง้ แต่ครัง้นี้ใช้

สมัฤทธิใ์นการสร้างด้วยช่างฝีมือดี คือ ทนัจ ิฮซิาโตโมะ และ โกโรอิ-มง โอโนะ สําเรจ็ใน ปีค.ศ. 

1335 ประดษิฐานอยู่ในวหิารของวดัโคโตกุอนิ ต่อมาเกดิพายุใต้ฝุ่น และแผ่นดนิไหวทําให้วหิารที่

ครอบองคพ์ระไดร้บัความเสยีหายทัง้หมดแม้จะสร้างขึน้ใหม่อกีหลายครัง้กถ็ูกภยัธรรมชาตเิหล่านี้

ทําลายลงจนกระทัง่ครัง้สุดทา้ยในเมื่อ ปีค.ศ. 1584 ไดเ้กดิ คลื่นยกัษ์สนึามพิดัถล่ม กวาดเอาวหิาร

และบา้นเรอืนราษฏรลงทะเลไปหมด หากแต่เกดิปาฏหิารยิก์บัองคห์ลวงพ่อเพยีงแค่ทรุดลงเลก็น้อย 

แต่ยงัคงประดษิฐานอยู่ทีเ่ดมิไม่ไดเ้คลื่อนยา้ยไปไหน ทําการบูรณะเป็นครัง้ที่ 2 หากแต่องค์พระยงั 

คงประทบักลางแจ้ง โดยไม่มวีหิารครอบช่วยปกป้องเมอืงคามาคุระไห้รอดพ้นจากภยัพธิรรมชาติ

ตัง้แต่บดันัน้ตราบจนถงึวนันี้ ซึ่งชาวญี่ปุน่มคีวามศรทัธาเชือ่ในการบนบาลขอใหป้ระสบความสําเรจ็

ต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็นเรื่องงาน ความรกั สุขภาพ หรอืแมก้ระทัง่ของบุตรสําหรบัคู่สามี-ภรรยาที่มบีุตร

ยาก และมทีางขึน้ภายในองคพ์ระสมัฤทธิ ์ใหท้่านไดส้มัผสัสายตาดูเนื้อภายในองค์พระ มเีวลาเดนิ

เล่นชมสวนบริเวณด้านหลงัวดั และประทับใจในความน่ารกัของกระรอกตามธรรมชาติที่มีทัว่   

บรเิวณ ลมืไม่ไดท้ีจ่ะแวะบนัทกึภาพคู่กบัตน้สน ทีพ่ระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยู่หวั (รชักาลที ่

7) ทรงปลูกในวโรกาสที่เสด็จพระราชดําเนิน พร้อมด้วยสมเดจ็พระนางเจ้ารําไพพรรณี พระบรม

ราชนิี ครัง้เยอืนวดัโคโตกุอนิเมื่อวนัที ่9 เมษายน 2474 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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นําท่าน นัง่กระเช้าไฟฟ้าคาจิคาจิ ถงึจุดชมววิ ชมทศันียภาพอนัสวยงามแบบพาโนรามาของภูเขา

ไฟฟูจิและทะเลสาบคาวากุชโิกะ ระยะทาง 400 เมตร เชื่อมต่อระหว่างชายฝ ัง่ตะวนัออกของ

ทะเลสาบคาวากุชิโกะกับจุดชมววิใกล้ยอดภูเขาเทนโจ ทีมีความสูงกว่า 1,000 เมตรเหนือ

ระดบัน้ําทะเล ทําใหส้ามารถมองเหน็ทศันียภาพอนังดงามของทะเลสาบดา้นล่างรวมถงึภูเขาไฟฟูจ ิ 

และเหนือจุดชมววิขึน้ไปประมาณ 300 เมตร ยอดภูเขาเทนโจจะเป็นที่ตัง้ของศาลเจ้าเลก็ๆ อกีทัง้

ยงัมเีสน้ทางเดนิไปยงัภูเขามสิโึทเกะเสน้ทางยอดนิยมเพือ่ไปชมววิภูเขาไฟฟูจทิี่สวยงาม ทีจุ่ดชมววิ

บนยอดเขาแห่งนี้ นอกจากจะมทีศันียภาพทีส่วยงามแล้วยงัม ีตวัการ์ตูนที่น่ารกัๆตกแต่งคู่กบัววิที่

งดงามของภูเขาไฟฟูจ ิและพลาดไม่ไดก้บักระดิง่รูปหวัใจ ซึ่งเป็นจุดขายอกีอย่างหนึ่งของยอดเขา

แห่งนี้ มคีวามเชือ่กนัว่าถ้าเราเคาะกระดิง่พร้อมกบัอธษิฐานแล้วสามารถมองเหน็ภูเขาไฟฟูจผิ่าน

กรอบรูปหวัใจไดจ้ะทําใหส้มหวงั (ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศเอ้ืออาํนวย) 

นําท่านเยีย่มชม พิพิธภณัฑแ์ผน่ดินไหว EARTH QUAKE MUSEUM ทีจ่ําลองเรื่องราวของภูเขา

ไฟฟูจ ิและใหท้่านไดส้มัผสักบับรรยากาศของการจําลองเรื่องราวเกี่ยวกบัแผ่นดนิไหวที่เกดิขึน้ใน

ประเทศญี่ปุ่น หรอืเลือกทดสอบบ้านจําลองสถานะการณ์แผ่นดนิไหว รบัการสัน่สะเทอืนจากขัน้

ตํ่าสุดสู่ข ัน้สูงสุด และศกึษาเรยีนรูป้ระสบการณ์ ในหอ้งจําลองต่างๆ จากนัน้อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซื้อ

ของฝากทีร่ะลกึตามอธัยาศยั 

สมควรแก่เวลา นําท่านเขา้สู่ที่พกั ทะเลสาบยามานากะ ณ LAKE YAMANAKA SUN 

PLAZA HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

*** หลงัรบัประทานอาหารคํ่า ขอเชญิท่านสมัผสักบัการแช่น้ําแร่สไตล์ญี่ปุ่น หรอืที่เรยีกกนัว่า การ

อาบออนเซน็ ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดนิทางและชาวญี่ปุ่นยงัเชื่อกนัว่าการ

อาบน้ําแร่นัน้จะทําใหผ้วิพรรณมสีุขภาพดอีกีดว้ย *** 

(ชือ่โรงแรมทีท่่านพกั ทางบริษทัจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 – 7 วนัก่อนวนัเดินทาง) 

 

DAY 3  ทะเลสาบยามานากะ – ภเูขาไฟฟจิู – สวนผลไม้ – ช้อปป้ิงชินจกู ุ– โตเกียว 
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เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดนิทางสู่ ภเูขาไฟฟจิู สมัผสัภูเขาไฟฟูจอิย่างใกลช้ดิทีบ่รเิวณขัน้ที ่5 ซึ่งเป็นจุดทีร่ถ

โดยสารสามารถขึน้ไปจอดได ้ฟูจเิป็นภูเขาไฟทีสู่งทีสุ่ดในญี่ปุน่ และยงัเป็นสญัลกัษณ์ของประเทศ

ญี่ปุน่อกีดว้ย ท่านสามารถชมความงามของภูเขาไฟฟูจไิดต้ลอดทัง้ปี เพราะในแต่ละฤดูภูเขาไฟฟูจิ

จะมคีวามงดงามทีแ่ตกตา่งกนั และเป็นภูเขาไฟทีส่วยงามไม่วา่จะมองจากมมุไหนกต็าม (การขึน้ชม

ภูเขาไฟฟูจชิ ัน้ 5 นัน้ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศอํานวย) 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นําท่านเดนิทางสู่ สวนผลไม้ เพลดิเพลนิไปกบัการ เลือกชมและชิมสตอเบอรี่สดๆ จากไร่ ของ

ชาวญี่ปุน่ทีม่กีารปลูกอย่างพถิพีถินัและไดร้บัการดูแลเอาใจใส่ทุกกระบวนการทุกข ัน้ตอน ทําให้ผล

ของสตอเบอรีน่ัน้มขีนาดใหญ่ สด รสชาตหิวานอร่อยและท่านยงัสามารถซื้อกลบัมาเป็นของฝากแก่

คนทีบ่า้นไดอ้กีดว้ย 

จากนัน้นําท่านเดนิทางสู่ กรงุโตเกียว ศนูยก์ลางมหานครทีค่ราครํ่าไปดว้ยผูค้นมากมาย เดนิทางสู่

ย่าน ช้อปป้ิงชินจูก ุตื่นตาตื่นใจกับบรรยากาศเมืองหลวง ณ กรุงโตเกียวที่คราครํ่าด้วยผู้คน

มากมาย และเทคโนโลยทีนัสมยัตลอดสองขา้งทาง นําท่านสมัผสับรรยากาศย่านชอ้ปป้ิงชื่อดงัของ

ญี่ปุน่ ทีท่่านจะไดเ้พลดิเพลนิกบัการจบัจ่ายสนิคา้ทีถู่กตาถูกใจถูกเงนิในกระเป๋า ชนิจูกุ ย่านชอ้ปป้ิง

ทีม่คีวามเจรญิอนัดบัหนึ่งของโตเกยีวปจัจุบนัถูกขนานนามว่า ศูนย์กลางที่สองแห่งนคร ศูนย์รวม

รา้นคา้จดัแต่งอย่างหรูหราน่ารกัหลาก สไตล ์รวมไปถงึรา้นสนิคา้ชือ่ดงัเป็นทีน่ิยมทัง้ชาวญี่ปุ่น และ

นกัท่องเทีย่วทีม่าเยอืนร้าน 100 เยนเท่ากนัหมด (ยงัไม่รวมภาษี 8%) มทีัง้เครื่องสําอางค์ กิฟ๊ช๊

อป ขนม และสนิคา้อื่นๆ  อกีมากมายทีท่่านสามารถเลอืกซื้อเป็นของฝากกลบับา้นไดใ้นราคาสบาย 

กระเป๋า อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกบัการจบัจ่ายเลือกซื้อสินค้าถูกใจ อาทิ สินค้าแบรนด์เนมดงั 

อุปกรณ์อเีลคทรอนิค กลอ้งถ่ายรูปดจิติอล หรอืสนิค้าเอาใจคุณผูห้ญิง เสื้อผา้แฟชัน่วยัรุ่น กระเป๋า 

รองเท้า เครื่องสําอางค์ยี่ห้อดงัของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็น KOSE ,  SHISEDO KANEBO, SK–II ใน

ราคาถูกกวา่เมอืงไทย 
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**อาหารคํา่อิสระตามอธัยาศยัเพ่ือให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า** 

สมควรแก่เวลานําท่านเข้าสู่ที่พกั โตเกียว ณ DAIWA ROYNET HOTEL TOKYO 

ARIAKE หรอืเทยีบเท่า 

(ชือ่โรงแรมทีท่่านพกั ทางบริษทัจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 – 7 วนัก่อนวนัเดินทาง) 

 

DAY 4 โตเกียว – อิสระฟรีช้อปป้ิงตลอดทัง้วนั หรือ เลือกซ้ือทวัรเ์สริมโตเกียวดิสนียแ์ลนด ์ 
ราคาตัว๋ผูใ้หญ่ท่านละ 2,700.- บาท, เดก็ตํา่กว่า 12 ปี ท่านละ 1,900.- บาท(ไม่รวมค่าเดินทาง) 
หรือ เลือกซ้ือซิต้ีทวัรเ์สริม 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ใช้เวลาคุ้มค่าเตม็วนั เข้าสู่ช่วงเวลาช้อปกระหน่ําย่านชินจกู,ุ อะคิฮาบาร่า, ชิบูย่า, กินซ่า, ฮาราจกู ุ

ไกดแ์นะนําการเดินทาง (ไม่มีรถบสัให้บริการ) 

หรือเลือกซ้ือทวัรพิ์เศษเท่ียว โตเกียวดิสนียแ์ลนด ์==> ผูใ้หญ่ท่านละ 2,700 บาท  

เดก็ตํา่กว่า 12 ปี ท่านละ 1,900 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทางโดยรถไฟ) 

นําท่านเดนิทางมุ่งหน้าสู่ โตเกียวดิสนียแ์ลนด ์ใหท้่านสมัผสัความสนุกสนานในดนิแดนแห่งความ

หฤหรรษ์อนัยิง่ใหญ่ทุ่มทุนสร้างกว่า 600 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ ด้วยเนื้อที่ได้จากการถมทะเลในอ่าว

โตเกยีวพบกบัสญัลกัษณ์ดสินีย์แลนด์ มิกกี้เม้าส์ ที่พูดได้คล่องทัง้ภาษาญี่ปุ่น และภาษาองักฤษ

พรอ้มเพื่อนการต์ูนมากมาย เชญิท่านสนุกสนานเพลดิเพลนิกบัความอลงัการของจนิตนาการตื่นตา

กบั WESTERNLAND ตื่นเต้นกบัการล่องเรอืผจญภยัผ่านเหล่าโจรสลดัใน PIRATES OF THE–

CARIBBEAN สนุกกบัการนัง่เรอืบุกป่า JUNGLE CRUISE ท่านจะได้พบกบัเหล่าสตัวป์่านานา

ชนิด ผอ่นคลายอริยิาบทกบัการ นัง่รถไฟชมความหลากหลายในดสินีย์แลนด์ กระชากใจใส่ความ

สนุกเพิม่กบั BIG THUNDER  MOUNTAIN เร้าใจกบัรถไฟขนถ่านตะลุยความมนัส์ในเหมอืงแร่

โบราณ BUZZ LIGHT YEAR’S  ASTRO BLASTER ที่จะนําเขา้ไปยงัโลกอวกาศ พร้อม บตัต ์

ไลท์เยียร์ ตวัละครเรื่อง TOY STORY และเครื่องเล่นนานาชนิดอนัตื่นเต้นมากมายให้ท่านได้

สนุกสนานอย่างเตม็ที ่พรอ้มเลอืกซื้อหาสนิคา้ทีร่ะลกึสไตลด์สินีย ์ณ MAIN STREET ประทบัใจกบั
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ความงามของ ขบวนอิเลก็ทริคพาเหรดอนัตระการตา บนัทกึภาพความประทบัใจกบัการ์ตูนดงั

ของวอล์ทดิสนียท์ี่ท่านชื่นชอบ หมายเหตุ: กรณีลูกค้าต้องการเดินทางไปโตเกียวดิสนีย์ซี 

ต้องชาํระค่ารถ MONORAIL DISNEY LINE เพ่ิมเองท่านละ 520 เยน ไปกลบั 

***อาหารกลางวนัและคํา่อิสระตามอธัยาศยัเพ่ือให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า*** 

สมควรแก่เวลานําท่านเข้าสู่ที่พกั โตเกียว ณ DAIWA ROYNET HOTEL TOKYO 

ARIAKE หรอืเทยีบเท่า 

(ชือ่โรงแรมทีท่่านพกั ทางบริษทัจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 – 7 วนัก่อนวนัเดินทาง) 

 

  

DAY 5 โตเกียว – วดัอาซากสุะ – ชิซุย เอ้าทเ์ลต็มอลล ์– สนามบินนาริตะ – กรงุเทพฯ 

 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่านสู่ วดัอาซากสุะ นมสัการเจ้าแม่กวนอมิอนัศกัดิส์ทิธิท์ี่มคีวามสูงเพยีง 5.5 เซนตเิมตร ซึ่ง

ประดษิฐานในวหิารหลวงของวดัและเป็นที่เคารพสกัการะของชาวญี่ปุ่น  รวมถงึนักท่องเที่ยวที่มา

เยอืนประเทศญี่ปุน่ วดัอาซากุสะ เป็นวดัเก่าแก่ของมหานครโตเกยีว ทางดา้นหน้าประตูคามนิารมิง  

มโีคมไฟยกัษ์สแีดงทีม่ขีนาดใหญ่ทีสุ่ดในโลก มคีวามสูงถงึ 4.5 เมตร มน้ํีาหนกัถงึ 130 กโิลกรมั ให้

ท่านไดไ้ปถ่ายรูปเกบ็ไวเ้ป็นทีร่ะลกึและถดัจากโคมไฟยกัษ์ ท่านจะได้เลอืกซื้อของที่ระลกึ อาทเิช่น 

แมวกวกัแบบต่าง ๆ โคมไฟน้อยใหญ่ พวงกุญแจหรอืเดนิชมิขนมอร่อย ๆ ขึน้ชื่อของย่านนี้ เช่น

ขนมอบรูปทรงตุ๊กตา ซาลาเปาทอดร้อน ๆ เซมเบ้กรุ๊บกรอบหลากหลายรสชาติเป็นต้น ทางทิศ

ตะวนัออกของวดัคอื แม่น้ําซูมดิะงาวะ ไหลลงอ่าวโตเกยีวและใกล้ๆ  กนัจะม ีสวนสาธารณะซูมดิะโค

เอน็ ซึ่งเปิดโล่งสู่แม่น้ําดว้ยบรรยากาศสวยงามน่าเดนิเล่น 

***อาหารกลางวนัอิสระตามอธัยาศยัเพ่ือให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า*** 

นําท่านเดนิทางสู่ ชิซุย เอ้าทเ์ลต็มอลล ์ซึ่งมสีนิคา้มากมายหลากหลายชนิด อสิระให้ท่านได้เลอืก

ซื้อเลอืกชมทัง้สนิค้าที่นําเขา้จากต่างประเทศ และผลติในญี่ปุ่นซึ่งล้วนแต่มคีุณภาพเหมาะสมกบั
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ราคา อาท ิADIDAS, GAP, TIMBERLAND, CASIO, MICHEL KLIEN, MORGAN, ELLE, 

PRADA, GUCCI, DISSEL และอื่น ๆ อกีมากมาย  

สมควรแก่เวลา กรณุาตรวจเชค็สมัภาระให้เรียบร้อย เพ่ือเตรียมตวัเดินทางสู่สนามบินเพ่ือ

กลบักรงุเทพฯ 

17.30 ออกเดนิทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 677 

22.30  ถงึสนามบนิสุวรรณภูมโิดยสวสัดภิาพ 

 

********************************************************** 

กาํหนดการเดินทาง : 

วนัเดินทาง 
ราคาผู้ใหญ่  
2 – 3 ท่าน 

ราคาเดก็  
2 – 12 ปี 

ราคาเดก็ทารก 
น้อยกว่า 2 ปี 

พกัเด่ียวเพ่ิม 

10 – 1 4 เม.ย. 41,900 บาท ** ไม่มีราคาเดก็** 11,000 บาท 8,500 บาท 

17 – 21 เม.ย. 35,900 บาท ** ไม่มีราคาเดก็** 11,000 บาท 8,500 บาท 
24 – 28 เม.ย. 35,900 บาท ** ไม่มีราคาเดก็** 11,000 บาท 8,500 บาท 

 

หมายเหตุ  :  การเดนิทางแต่ละครัง้ตอ้งม ีผูใ้หญ่ไม่น้อยกว่า 35 ท่าน ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจํานวนดงักล่าว            
บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทางหรอืเปลีย่นแปลงราคา 

 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัสภาวะอากาศ 

การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม  

ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัอตัราแลกเปล่ียนของเงินสกลุเยน 
 

อตัราค่าบริการรวม 
 ค่าตัว๋เครื่องบนิเดนิทางไป-กลบั ชัน้ประหยดั ตามเสน้ทางและสายการบนิ ทีร่ะบุในรายการ  
 ค่าทีพ่กัหอ้งละ 2 - 3 ท่าน / ค่าพาหนะ / ค่าอาหาร / ค่าเขา้ชมตามสถานทีต่่าง ๆ ตามทีร่ะบุในรายการ 
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 ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองท่านละ 1 ลา้นบาท กรณรีกัษาพยาบาล 5 แสนบาท 
 ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่ง ค่าขนกระเป๋าเดนิทางท่านละ 1 ใบ น้ําหนกัไม่เกนิท่านละ 30 กโิลกรมั 

 
อตัราค่าบริการไม่รวม 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตวั  อาทเิชน่ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรดี , ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากในรายการ 
 ค่าน้ําหนกักระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากสายการบนิกําหนด 
 ค่าภาษมีูลค่าเพิม่ 7%  และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3%  (กรณลีูกคา้ตอ้งการใบเสรจ็รบัเงนิแบบเตม็รูปแบบ) 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าชัว่คราวเข้าประเทศญ่ีปุ่ น (สาํหรบัผูถ้ือหนังสือเดินทางไทย) 
 ค่าสนิน้ําใจสําหรบัมคัคุเทศก์, คนขบัรถ 1,200 บาท/คน/ทรปิ   

 
เง่ือนไขการสาํรองท่ีนัง่ 
 กรุณาสํารองทีน่ัง่โดยการชาํระมดัจํา ภายใน 3 วนั หลงัจากสาํรองท่ีนัง่ 

o เดอืน เมษายน มดัจําท่านละ 20,000 บาท 
 กรณุาช าระค่าใช้จ่ายส่วนทีเ่หลือทัง้หมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วนัท าการ 

 
เง่ือนไขการยกเลิก 
 กรณยีกเลกิการเดนิทางน้อยกวา่ 31 วนั กอ่นการเดนิทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มดัจํา 
 กรณยีกเลกิการเดนิทางน้อยกวา่ 20 วนัทาํการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการหกัคา่บรกิาร 50% ของราคาทวัร ์
 กรณยีกเลกิการเดนิทางน้อยกวา่ 15 วนัทาํการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการหกัคา่บรกิาร 100% ของราคาทวัร ์

 

หมายเหตุ 
*** ขอความกรณุาทุกท่านอ่านและศึกษาข้อมูลทัง้หมดก่อนการจอง  
เพือ่ความถกูต้องและความเข้าใจทีต่รงกนัระหว่างท่านและบริษทัฯ  

ดงันัน้หากท่านช าระเงินค่าจองทวัรแ์ละหรอืค่าทวัรแ์ล้ว ทางบริษทัถือว่าท่านได้ยอมรบัเงือ่นไขของบริษทัฯ
เป็นทีเ่รียบร้อยแล้ว จึงเรียนมาเพือ่ทราบอีกครัง้ *** 

 กรณเีจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืง ณ ประเทศนัน้ ๆ ปฏเิสธการเขา้-ออก ดว้ยเหตุผลใดกต็าม ถอืเป็นเหตุผล
ซึ่งอยู่นอกเหนืออํานาจและความรบัผดิชอบ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืเงนิทัง้หมด 
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 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายใด ๆ ในกรณีที่เกดิเหตุสุดวสิยั อาทเิช่น การยกเลกิไฟท์
หรอืการล่าชา้ของสายการบนิ, อุบตัเิหตุ, ภยัธรรมชาต,ิ การนดัหยุดงาน, การจลาจล หรอืสิง่ของสูญหายตามสถานที่
ต่าง ๆ ทีเ่หนืออํานาจการควบคุมของบรษิทัฯ 
 ในกรณีทีลู่กค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาติดต่อเจ้าหน้าทีข่องบริษทั ฯ ก่อนทุกครัง้ 
มิฉะนัน้ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทัง้ส้ิน 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีการขึ้นลงของ
เงนิตราต่างประเทศ  และหรอืจากการปรบัขึน้ค่าน้ํามนัของสายการบนิ 
 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการท่องเทีย่วไดต้ามความเหมาะสม ในกรณีเกดิจราจรตดิขดั
หรอืเกดิอุบตัเิหตุบนทอ้งถนน โดยขึน้อยู่ดุลพนิิจของมคัคุเทศก์ ทัง้นี้จะยดึถอืผลประโยชน์ของคณะผูเ้ดนิทางเป็น
สําคญั และบรษิทัฯ ยงัคงรกัษามาตรฐานการบรกิารเชน่เดมิ 
 การบริการของรถบสัน าเทีย่วตามกฎหมายแรงงานและการใช้รถทีป่ระเทศญีปุ่่ น สามารถให้บริการ
วนัละ 10 – 12 ชัว่โมงเท่านัน้ อาทิเช่น เริม่งาน 08.00 น. ถึงเวลา 20.00 น. (ต้องถึงโรงแรมเรียบร้อยแล้ว) 
การให้บริการในแต่ละวนัมิอาจเพิม่เวลาการใช้รถบสัได้ ทัง้น้ีมคัคเุทศกแ์ละพนักงานขบัรถจะเป็นผู้บริหาร
เวลาตามความเหมาะสม ข้ึนอยู่กบัสภาพการจราจร ณ วนัเดินทางนัน้ๆเป็นหลกั  
 รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯอกีครัง้หนึ่ง หลงัจากไดส้ํารองโรงแรมที่พกัใน
ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึ่งอาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 
 การจดัการเรื่องหอ้งพกั เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจดัห้องให้กบักรุ๊ปที่เขา้พกั   โดยมหี้องพกัสําหรบัผูสู้บ
บุหรี ่/ ปลอดบุหรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี่พกั ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัความพร้อมให้บรกิาร
ของโรงแรม และไม่สามารถรบัประกนัได้ 
 กรณีผูเ้ดนิทางต้องการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้วิแชร์ กรุณาแจ้งบรษิทัฯ อย่างน้อย 7 วนั
ก่อนการเดนิทาง มฉิะนัน้ บรษิทัฯไม่สามารถจดัการไดล้่วงหน้าได้ 
 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์มื่อท่านเดนิทางไปพรอ้มคณะแลว้ หากท่านงดใชบ้รกิารใด และหรอืไม่เดนิทางพรอ้ม
คณะถอืวา่ท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิคนื ไม่วา่กรณใีด ๆ ทัง้สิน้ 

 
****รายละเอียดเก่ียวกบัมาตราการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทย**** 

(เอกสารท่ีท่านจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ) 
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จากมาตราการยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญี่ปุ่นให้กบัคนไทย ผูท้ี่ประสงค์จะพํานักระยะสัน้ในประเทศญี่ปุ่นไม่เกนิ 
15 วนั ไม่วา่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะต้องยื่นเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคน
เขา้เมอืง เพื่อยนืยนัการมคีุณสมบตักิารเขา้ประเทศญี่ปุน่ ดงัต่อไปนี้ 

1. สิง่ยนืยนัวา่ท่านสามารถรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ํานกัในประเทศญี่ปุน่ได ้เชน่ เงนิสด 
หรอืบตัรเครตดิ 

 
คณุสมบติัการเข้าประเทศญ่ีปุ่ น (สาํหรบักรณีการเข้าประเทศญ่ีปุ่ นด้านมาตราการยกเว้นวีซ่า) 

1. หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ 6 เดอืน และมหีน้าหนงัสอืเดนิทางทีไ่มม่ตีราประทบัอย่างน้อย 3 หน้า  
2. กจิกรรมใดๆทีจ่ะกระทาํในประเทศญีปุ่่นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัต่อกฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพาํนกัระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพาํนกัไมเ่กนิ 15 วนั 
4. เป็นผูท้ ีไ่มม่ปีระวตักิารถูกสง่ตวักลบัจากประเทศญีปุ่่น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และ

ไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีจ่ะถูกปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ  
 

 

 


