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สมัผสัความงดงามแห่งแดนอาทิตยอ์ทุยั!! 
สกัการะขอพร ณ 2 วดัดงัคามาครุะและวดัอาซากสุะ  

สมัผสัความยิง่ใหญ่ของภเูขาไฟฟจิู นัง่กระเช้าชมวิวฟจิูแบบพาโนราม่า  
ช้อปป้ิงจใุจ พกั ออนเซน็ 1 คืน พร้อมทานขาป!ู! 

 บุฟเฟ่ตข์าป ู

 ชิมสตอเบอรี ่สดๆ 
จากไร ่

เมษายน 2562  

ราคาสดุคุ้ม เร่ิมต้น 35,900 - 
TG 640 BKK – NRT 22.30 – 06.20 
TG 677 NRT – BKK 17.30 – 22.30 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

19.30  คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตูทางเข้าท่ี 3 สายการ

บินไทย เคาวเ์ตอร ์D เจา้หน้าทีบ่รษิทัฯ คอยตอ้นรบัและอํานวยความสะดวกใหท้่านก่อนขึน้เครือ่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

22.30  ออกเดนิทางสู่ สนามบินนาริตะ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 640 
 

 

DAY 1 สนามบินสุวรรณภมิู – สนามบินนาริตะ 

วันท่ี รายการ 
อาหาร 

โรงแรม 
B L D 

1 สนามบนิสุวรรณภมิู – สนามบินนาริตะ     

2 
สนามบนินาริตะ – วัดคามาคุระ – น่ังกระเช้าไฟฟ้าคาจิคาจิ –  
พิพิธภณัฑ์แผ่นดนิไหว – ทะเลสาบยามานากะ 

   
LAKE YAMANAKA SUN 

PLAZA HOTEL หรือเทยีบเท่า 

3 
ทะเลสาบยามานากะ – ภเูขาไฟฟูจิ – สวนผลไม้ – ช้อปป้ิงชินจูกุ – 
โตเกียว   - 

DAIWA ROYNET HOTEL 
TOKYO ARIAKE หรือเทยีบเท่า 

4 
อิสระฟรีช้อปป้ิงตลอดทัง้วัน หรือ เลือกซือ้ทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์  

(ไม่รวมค่าต๋ัวสวนสนุกและค่าเดินทาง) หรือ เลอืกซ้ือซิตีทั้วร์เสริม  - - 
DAIWA ROYNET HOTEL 

TOKYO ARIAKE หรือเทยีบเท่า 

5 
โตเกียว – วัดอาซากุสะ – ชิซุย เอ้าท์เลต็มอลล์ – สนามบนินาริตะ – 
กรุงเทพฯ  -   

 

http://bit.ly/2NMk5YE


 

 
06.20 เดนิทางถงึ สนามบินนาริตะ (เวลาท้องถิน่เรว็กว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรบันาฬกิาของท่านเป็น

เวลาทอ้งถิน่เพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรเรยีบรอ้ย

แลว้ นําท่านเดนิทางสู่ วดัคามาครุะ หรอื วดัโคโตกอิุน นมสัการพระพุทธรปูองคใ์หญ่ อมติตา นิ

โอยรูาอ ิหรอืทีรู่จ้กักนัในนาม หลวงพ่อโตกลางแจง้ ทําจากสมัฤทธิอ์งคห์ลวงพ่อมคีวามสูงรวมฐาน 

13.35 เมตร เฉพาะองคพ์ระสูง 11 เมตร น้ําหนักราว 122 ตนั เดมิองคพ์ระใหญ่แกะสลกัจากไมสู้ง

ถงึ 24 เมตร ประดษิฐานในวหิาร อนิาดะ โนสยึโูบเนะ สตรทีีเ่คยรบัใชโ้ชกุนโยรโิมโตะ มนิาโมโตะ 

แห่งคามาครูะ ไดจ้าํลองแบบมาจากเมอืงนารา เกดิพายุใต้ฝุ่ นพดัปผ่านคามาคูระทําใหว้หิารกบัองค์

พระได้รบัความเสยีหายเกินกว่าจะซ่อมแซม นาง และหลวงพ่อโจโคะ จงึเดนิทางบอกบุญไปยงั

พุทธศาสนิกชนทีศ่รทัธาในศาสนาพุทธทัว่ประเทศญี่ปุ่ น เพื่อสรา้งองคพ์ระใหญ่อกีครัง้ แต่ครัง้นี้ใช้

สมัฤทธ์ในการสรา้งด้วยช่างฝีมอืด ีคอื ทนัจ ิฮซิาโตโมะ และ โกโรอิ-มง โอโนะ สําเรจ็ใน ปีค.ศ. 

1335 ประดษิฐานอยู่ในวหิารของวดัโคโตกุอนิ ต่อมาเกดิพายุใต้ฝุ่ น และแผ่นดนิไหวทําใหว้หิารที่

ครอบองคพ์ระไดร้บัความเสยีหายทัง้หมดแมจ้ะสรา้งขึน้ใหม่อกีหลายครัง้ก็ถูกภยัธรรมชาตเิหล่านี้

ทําลายลงจนกระทัง่ครัง้สุดทา้ยในเมื่อ ปีค.ศ. 1584 ไดเ้กดิ คลื่นยกัษ์สนึามพิดัถล่ม กวาดเอาวหิาร

และบ้านเรอืราษฏรลงทะเลไปหมด หากแต่เกดิปาฏหิารยิก์บัองค์หลวงพ่อเพยีงแค่ทรุดลงเลก็น้อย 

แต่ยงัคงประดษิฐานอยู่ที่เดมิไม่ไดเ้คลื่อนยา้ยไปไหน ทําการบูรณะเป็นครัง้ที ่2 หากแต่องคพ์ระยงั 

คงประทบักลางแจง้ โดยไม่มวีหิารครอบช่วยปกป้องเมอืงคามาคุระไห้รอดพ้นจากภยัพธิรรมชาติ

ตัง้แต่บดันัน้ตราบจนถงึวนัน้ี ซึง่ชาวญีปุ่่ นมคีวามศรทัธาเชื่อในการบนบาลขอใหป้ระสบความสําเรจ็

ต่าง ๆ ไมว่่าจะเป็นเรื่องงาน ความรกั สุขภาพ หรอืแมก้ระทัง่ของบุตรสําหรบัคู่สามี-ภรรยาทีม่บีุตร

ยาก และมทีางขึน้ภายในองค์พระสมัฤทธิ ์ใหท่้านได้สมัผสัสายตาดูเน้ือภายในองคพ์ระ มเีวลาเดนิ

เล่นชมสวนบริเวณด้านหลังวัด และประทบัใจในความน่ารกัของกระรอกตามธรรมชาติที่มีทัว่   

บรเิวณ.ลมืไม่ได้ทีจ่ะแวะบนัทกึภาพคู่กบัต้นสน ที่พระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจา้อยู่หวั (รชักาลที ่

7) ทรงปลูกในวโรกาสที่เสดจ็พระราชดําเนิน พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณี พระบรม

ราชนิี ครัง้เยอืนวดัโคโตกุอนิเมือ่วนัที ่9 เมษายน 2474 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นําท่าน นัง่กระเช้าไฟฟ้าคาจิคาจิ ถงึจดุชมววิ ชมทศันียภาพอนัสวยงามแบบพาโนรามาของภูเขา

ไฟฟูจแิละทะเลสาบคาวากุชิโกะ ระยะทาง 400 เมตร เชื่อมต่อระหว่างชายฝัง่ตะวนัออกของ

ทะเลสาบคาวากุชิโกะกับจุดชมวิวใกล้ยอดภูเขาเทนโจ ทีมีความสูงกว่า 1,000 เมตรเหนือ

ระดบัน้ําทะเล ทําใหส้ามารถมองเหน็ทศันียภาพอนังดงามของทะเลสาบดา้นล่างรวมถงึภูเขาไฟฟูจ ิ 

และเหนือจุดชมววิขึน้ไปประมาณ 300 เมตร ยอดภูเขาเทนโจจะเป็นทีต่ ัง้ของศาลเจา้เลก็ๆ อกีทัง้

ยงัมเีสน้ทางเดนิไปยงัภเูขามสิโึทเกะเสน้ทางยอดนิยมเพื่อไปชมววิภเูขาไฟฟูจทิี่สวยงาม ทีจุ่ดชมววิ

บนยอดเขาแห่งนี้ นอกจากจะมทีศันียภาพทีส่วยงามแลว้ยงัม ีตวัการต์ูนทีน่่ารกัๆตกแต่งคู่กบัววิที่

งดงามของภูเขาไฟฟูจ ิและพลาดไม่ได้กบักระดิง่รปูหวัใจ ซึง่เป็นจุดขายอกีอย่างหนึ่งของยอดเขา

DAY 2 สนามบินนาริตะ – วดัคามาครุะ – นัง่กระเช้าไฟฟ้าคาจิคาจิ – พิพิธภณัฑแ์ผน่ดินไหว –  
ทะเลสาบยามานากะ 



แห่งนี้ มคีวามเชื่อกนัว่าถ้าเราเคาะกระดิง่พรอ้มกบัอธษิฐานแล้วสามารถมองเหน็ภูเขาไฟฟูจผิ่าน

กรอบรปูหวัใจไดจ้ะทาํใหส้มหวงั (ขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศเอ้ืออาํนวย) 

นําท่านเยีย่มชม พิพิธภณัฑแ์ผ่นดินไหว EARTH QUAKE MUSEUM ทีจ่าํลองเรื่องราวของภูเขา

ไฟฟูจ ิและให้ท่านไดส้มัผสักบับรรยากาศของการจาํลองเรื่องราวเกี่ยวกบัแผ่นดนิไหวที่เกดิขึน้ใน

ประเทศญี่ปุ่ น หรอืเลอืกทดสอบบ้านจําลองสถานะการณ์แผ่นดนิไหว รบัการสัน่สะเทอืนจากขัน้

ตํ่าสุดสู่ข ัน้สงูสุด และศกึษาเรยีนรูป้ระสบการณ์ ในหอ้งจาํลองต่างๆ จากนัน้อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซื้อ

ของฝากทีร่ะลกึตามอธัยาศยั 

สมควรแก่เวลา นําท่านเขา้สู่ที่พกั ทะเลสาบยามานากะ ณ LAKE YAMANAKA SUN 

PLAZA HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

*** หลงัรบัประทานอาหารคํ่า ขอเชญิท่านสมัผสักบัการแช่น้ําแร่สไตลญ์ี่ปุ่ น หรอืทีเ่รยีกกนัว่า การ

อาบออนเซ็น ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดนิทางและชาวญี่ปุ่ นยงัเชื่อกนัว่าการ

อาบน้ําแรน่ัน้จะทาํใหผ้วิพรรณมสีุขภาพดอีกีดว้ย *** 

(ชือ่โรงแรมทีท่่านพกั ทางบริษทัจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 – 7 วนัก่อนวนัเดินทาง) 

 

 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดนิทางสู่ ภเูขาไฟฟจิู สมัผสัภเูขาไฟฟูจอิย่างใกลช้ดิทีบ่รเิวณขัน้ที ่5 ซึง่เป็นจดุทีร่ถ

โดยสารสามารถขึน้ไปจอดได ้ฟูจเิป็นภเูขาไฟทีส่งูทีสุ่ดในญีปุ่่ น และยงัเป็นสญัลกัษณ์ของประเทศ

ญีปุ่่ นอกีดว้ย ท่านสามารถชมความงามของภเูขาไฟฟูจไิดต้ลอดทัง้ปี เพราะในแต่ละฤดภูเูขาไฟฟูจิ

จะมคีวามงดงามทีแ่ตกต่างกนั และเป็นภเูขาไฟทีส่วยงามไมว่่าจะมองจากมุมไหนกต็าม (การขึน้ชม

ภเูขาไฟฟูจชิัน้ 5 นัน้ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศอํานวย) 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นําท่านเดนิทางสู่ สวนผลไม้ เพลดิเพลนิไปกบัการ เลือกชมและชิมสตอเบอร่ีสดๆ จากไร่ ของ

ชาวญี่ปุ่ นทีม่กีารปลูกอย่างพถิพีถินัและไดร้บัการดูแลเอาใจใส่ทุกกระบวนการทุกขัน้ตอน ทําใหผ้ล

ของสตอเบอรร์นีัน้มขีนาดใหญ่ สด รสชาตหิวานอร่อยและท่านยงัสามารถซื้อกลบัมาเป็นของฝาก

แก่คนทีบ่า้นไดอ้กีดว้ย 

จากนัน้นําท่านเดนิทางสู่ กรงุโตเกียว ศูนยก์ลางมหานครทีค่ราครํ่าไปดว้ยผูค้นมากมาย เดนิทางสู่

ย่าน ช้อปป้ิงชินจูกุ ตื่นตาตื่นใจกับบรรยากาศเมืองหลวง ณ กรุงโตเกียวที่คราครํ่าด้วยผู้คน

มากมาย และเทคโนโลยทีนัสมยัตลอดสองขา้งทาง นําท่านสมัผสับรรยากาศย่านชอ้ปป้ิงชื่อดงัของ

ญีปุ่่ น ทีท่่านจะไดเ้พลดิเพลนิกบัการจบัจา่ยสนิคา้ทีถู่กตาถูกใจถูกเงนิในกระเป๋า ชนิจกุู ย่านชอ้ปป้ิง

ทีม่คีวามเจรญิอนัดบัหนึ่งของโตเกยีวปัจจุบนัถูกขนานนามว่า ศูนยก์ลางที่สองแห่งนคร ศูนยร์วม

รา้นคา้จดัแต่งอยา่งหรหูราน่ารกัหลาก สไตล ์รวมไปถงึรา้นสนิคา้ชื่อดงัเป็นทีน่ิยมทัง้ชาวญี่ปุ่ น และ

นักท่องเที่ยวทีม่าเยอืนร้าน 100 เยนเท่ากนัหมด (ยงัไม่รวมภาษี 8%) มทีัง้เครื่องสําอางค ์กิฟ๊ช๊

DAY 3 ทะเลสาบยามานากะ – ภเูขาไฟฟจิู – สวนผลไม ้– ช้อปป้ิงชินจกู ุ– โตเกียว 



อป ขนม และสนิคา้อื่นๆ  อกีมากมายทีท่่านสามารถเลอืกซือ้เป็นของฝากกลบับา้นไดใ้นราคาสบาย 

กระเป๋า อิสระให้ท่านเพลิดเพลนิกับการจบัจ่ายเลือกซื้อสินค้าถูกใจ อาทิ สินค้าแบรนด์เนมดงั 

อุปกรณ์อเีลคทรอนิค กล้องถ่ายรูปดจิติอล หรอืสนิค้าเอาใจคุณผูห้ญงิ เสือ้ผา้แฟชัน่วยัรุ่น กระเป๋า 

รองเทา้ เครื่องสําอางคย์ีห่อ้ดงัของญี่ปุ่ นไม่ว่าจะเป็น KOSE ,  SHISEDO KANEBO, SK–II ใน

ราคาถูกกว่าเมอืงไทย 

**อาหารคํา่อิสระตามอธัยาศยัเพ่ือให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า** 

สมควรแก่เวลานําท่านเข้าสู่ที่พกั โตเกียว ณ DAIWA ROYNET HOTEL TOKYO 

ARIAKE หรอืเทยีบเท่า 

(ชือ่โรงแรมทีท่่านพกั ทางบริษทัจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 – 7 วนัก่อนวนัเดินทาง) 
 

 

 

 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ใช้เวลาคุ้มค่าเตม็วนั เข้าสู่ช่วงเวลาช้อปกระหน่ําย่านชินจกู,ุ อะคิฮาบาร่า, ชิบยู่า, กินซ่า, ฮาราจกู ุ

ไกดแ์นะนําการเดินทาง (ไม่มีรถบสัให้บริการ) 

หรือเลือกซ้ือทวัรพิ์เศษเท่ียว โตเกียวดีสนียแ์ลนด ์==> ผูใ้หญ่ท่านละ 2,700 บาท  

เดก็ตํา่กว่า 12 ปี ท่านละ 1,900 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทางโดยรถไฟ) 

นําท่านเดนิทางมุ่งหน้าสู่ โตเกียวดิสนียแ์ลนด ์ใหท้่านสมัผสัความสนุกสนานในดนิแดนแห่งความ

หฤหรรษ์อนัยิง่ใหญ่ทุ่มทุนสรา้งกว่า 600 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ ด้วยเนื้อทีไ่ด้จากการถมทะเลในอ่าว

โตเกยีวพบกบัสญัลกัษณ์ดสินีย์แลนด์ มกิกี้เม้าส์ ที่พูดได้คล่องทัง้ภาษาญี่ปุ่ น และภาษาองักฤษ

พรอ้มเพื่อนการต์ูนมากมาย เชญิท่านสนุกสนานเพลดิเพลนิกบัความอลงัการของจนิตนาการตื่นตา

กบั WESTERNLAND ตื่นเต้นกบัการล่องเรอืผจญภยัผ่านเหล่าโจรสลดัใน PIRATES OF THE–

CARIBBEAN สนุกกบัการนัง่เรอืบุกป่า JUNGLE CRUISE ท่านจะได้พบกบัเหล่าสตัว์ป่านานา

ชนิด ผ่อนคลายอริยิาบทกบัการ นัง่รถไฟชมความหลากหลายในดสินียแ์ลนด์ กระชากใจใส่ความ

สนุกเพิม่กบั BIG THUNDER  MOUNTAIN เรา้ใจกบัรถไฟขนถ่านตะลุยความมนัส์ในเหมอืงแร่

โบราณ BUZZ LIGHT YEAR’S  ASTRO BLASTER ทีจ่ะนําเขา้ไปยงัโลกอวกาศ พรอ้ม บตัต ์

ไลท์เยยีร์ ตวัละครเรื่อง TOY STORY และเครื่องเล่นนานาชนิดอนัตื่นเต้นมากมายให้ท่านได้

สนุกสนานอยา่งเตม็ที ่พรอ้มเลอืกซือ้หาสนิคา้ทีร่ะลกึสไตลด์สินีย ์ณ MAIN STREET ประทบัใจกบั

ความงามของ ขบวนอิเลก็ทริคพาเหรดอนัตระการตา บนัทกึภาพความประทบัใจกบัการต์ูนดงั

ของวอลท์ดิสนียท์ี่ท่านชื่นชอบ หมายเหตุ: กรณีลูกค้าต้องการเดินทางไปโตเกียวดิสนีย์ซี 

ต้องชาํระค่ารถ MONORAIL DISNEY LINE เพ่ิมเองท่านละ 520 เยน ไปกลบั 

***อาหารกลางวนัและคํา่อิสระตามอธัยาศยัเพ่ือให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า*** 

DAY 5 
โตเกียว – อิสระฟรีช้อปป้ิงตลอดทัง้วนั หรือ เลือกซ้ือทวัรเ์สริมโตเกียวดิสนียแ์ลนด ์ 
ราคตัว๋ผูใ้หญ่ท่านละ 2,700.- บาท, เดก็ตํา่กว่า 12 ปี ท่านละ 1,900.- บาท(ไม่รวมค่าเดินทาง) 
หรือ เลือกซ้ือซิต้ีทวัรเ์สริม 



สมควรแก่เวลานําท่านเข้าสู่ที่พกั โตเกียว ณ DAIWA ROYNET HOTEL TOKYO 

ARIAKE หรอืเทยีบเท่า 

(ชือ่โรงแรมทีท่่านพกั ทางบริษทัจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 – 7 วนัก่อนวนัเดินทาง) 

 

 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่านสู่ วดัอาซากสุะ นมสัการเจา้แม่กวนอมิอนัศกัดิส์ทิธิท์ ีม่คีวามสูงเพยีง 5.5 เซน็ตเิมตร ซึ่ง

ประดษิฐานในวหิารหลวงของวดัและเป็นที่เคารพสกัการะของชาวญี่ปุ่ น  รวมถงึนักท่องเทีย่วที่มา

เยอืนประเทศญีปุ่่ น วดัอาซากุสะ เป็นวดัเก่าแก่ของมหานครโตเกยีว ทางดา้นหน้าประตูคามนิารมิง  

มโีคมไฟยกัษ์สแีดงทีม่ขีนาดใหญ่ทีสุ่ดในโลก มคีวามสูงถงึ 4.5 เมตร มน้ํีาหนักถงึ 130 กโิลกรมั ให้

ท่านไดไ้ปถ่ายรปูเกบ็ไวเ้ป็นทีร่ะลกึและถดัจากโคมไฟยกัษ์ ท่านจะไดเ้ลอืกซือ้ของทีร่ะลกึ อาทเิช่น 

แมวกวกัแบบต่าง ๆ โคมไฟน้อยใหญ่ พวงกุญแจหรอืเดนิชมิขนมอร่อย ๆ ขึน้ชื่อของย่านนี้ เช่น

ขนมอบรูปทรงตุ๊กตา ซาลาเปาทอดร้อน ๆ เซมเบ้กรุ๊บกรอบหลากหลายรสชาตเิป็นต้น ทางทศิ

ตะวนัออกของวดัคอื แมน้ํ่าซมูดิะงาวะ ไหลลงอ่าวโตเกยีวและใกล้ๆ  กนัจะม ีสวนสาธารณะซูมดิะโค

เอน็ ซึง่เปิดโล่งสู่แมน้ํ่าดว้ยบรรยากาศสวยงามน่าเดนิเล่น 

***อาหารกลางวนัอิสระตามอธัยาศยัเพ่ือให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า*** 

นําท่านเดนิทางสู่ ชิซุย เอ้าท์เลต็มอลล ์ซึง่มสีนิคา้มากมายหลากหลายชนิด อสิระใหท้่านไดเ้ลอืก

ซื้อเลอืกชมทัง้สนิค้าที่นําเขา้จากต่างประเทศ และผลติในญี่ปุ่ นซึ่งล้วนแต่มคีุณภาพเหมาะสมกบ

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

PRADA, GUCCI, DISSEL และอื่น ๆ อกีมากมาย  

สมควรแก่เวลา กรณุาตรวจเช็คสมัภาระให้เรียบร้อย เพ่ือเตรียมตวัเดินทางสู่สนามบินเพ่ือ

กลบักรงุเทพฯ 

17.30 ออกเดนิทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 677 

22.30  ถงึสนามบนิสุวรรณภมูโิดยสวสัดภิาพ 

 

 

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

 

 

 

 

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



กาํหนดการเดินทาง  

วนัเดินทาง 
ราคาผูใ้หญ่  
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 

 

หมายเหต ุ :  การเดนิทางแต่ละครัง้ตอ้งม ีผูใ้หญ่ไม่น้อยกว่า 35 ท่าน ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจาํนวนดงักล่าว            
บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทางหรอืเปลีย่นแปลงราคา 

 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบัสภาวะอากาศ 

การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม  

ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบัอตัราแลกเปล่ียนของเงินสกลุเยน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
อตัราค่าบริการไม่รวม 
 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวั  อาทเิช่น ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรดี , ค่าอาหารและเครือ่งดื่มนอกเหนือจากในรายการ 



 ค่าน้ําหนกักระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากสายการบนิกําหนด 
 ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7%  และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3%  (กรณลีกูคา้ตอ้งการใบเสรจ็รบัเงนิแบบเตม็รปูแบบ) 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าชัว่คราวเข้าประเทศญ่ีปุ่ น (สาํหรบัผูถื้อหนังสือเดินทางไทย) 
 ค่าสนิน้ําใจสาํหรบัมคัคุเทศก์, คนขบัรถ 1,200 บาท/คน/ทรปิ   

 
เง่ือนไขการสาํรองท่ีนัง่ 
 กรณุาสาํรองทีน่ัง่โดยการชาํระมดัจาํ ภายใน 1 วนั หลงัจากสาํรองท่ีนัง่ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เง่ือนไขการยกเลิก 
 กรณียกเลกิการเดนิทางน้อยกว่า 31 วนั กอ่นการเดนิทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มดัจาํ 
 กรณียกเลกิการเดนิทางน้อยกว่า 20 วนัทาํการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการหกัคา่บรกิาร 50% ของราคาทวัร ์
 กรณียกเลกิการเดนิทางน้อยกว่า 15 วนัทาํการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการหกัคา่บรกิาร 100% ของราคาทวัร ์

 

หมายเหตุ 
*** ขอความกรณุาทุกท่านอ่านและศึกษาข้อมลูทัง้หมดก่อนการจอง  
เพือ่ความถกูต้องและความเข้าใจทีต่รงกนัระหว่างท่านและบริษทัฯ  

ดงันัน้หากท่านช าระเงินค่าจองทวัรแ์ละหรือค่าทวัรแ์ล้ว ทางบริษทัถือว่าท่านได้ยอมรบัเงือ่นไขของบริษทัฯ
เป็นทีเ่รียบร้อยแล้ว จึงเรียนมาเพือ่ทราบอีกครัง้ *** 

 กรณเีจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืง ณ ประเทศนัน้ ๆ ปฏเิสธการเขา้-ออก ดว้ยเหตุผลใดกต็าม ถอืเป็นเหตุผล
ซึง่อยูน่อกเหนืออํานาจและความรบัผดิชอบ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืเงนิทัง้หมด 
 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายใด ๆ ในกรณีที่เกดิเหตุสุดวสิยั อาทเิช่น การยกเลกิไฟท์
หรอืการล่าชา้ของสายการบนิ, อุบตัเิหตุ, ภยัธรรมชาต,ิ การนดัหยดุงาน, การจลาจล หรอืสิง่ของสูญหายตามสถานที่
ต่าง ๆ ทีเ่หนืออํานาจการควบคุมของบรษิทัฯ 
 ในกรณีทีล่กูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาติดต่อเจ้าหน้าทีข่องบริษทั ฯ ก่อนทุกครัง้ 
มิฉะนัน้ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทัง้ส้ิน 



 บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงราคาโดยมติ้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มกีารขึ้นลงของ
เงนิตราต่างประเทศ  และหรอืจากการปรบัขึน้ค่าน้ํามนัของสายการบนิ 
 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการท่องเทีย่วไดต้ามความเหมาะสม ในกรณีเกดิจราจรตดิขดั
หรอืเกดิอุบตัเิหตุบนท้องถนน โดยขึน้อยู่ดุลพนิิจของมคัคุเทศก์ ทัง้นี้จะยดึถอืผลประโยชน์ของคณะผู้เดนิทางเป็น
สาํคญั และบรษิทัฯ ยงัคงรกัษามาตรฐานการบรกิารเช่นเดมิ 
 การบริการของรถบสัน าเทีย่วตามกฎหมายแรงงานและการใช้รถทีป่ระเทศญีปุ่่ น สามารถให้บริการ
วนัละ 10 – 12 ชัว่โมงเท่านัน้ อาทิเช่น เริม่งาน 08.00 น. ถึงเวลา 20.00 น. (ต้องถึงโรงแรมเรียบร้อยแล้ว) 
การให้บริการในแต่ละวนัมิอาจเพิม่เวลาการใช้รถบสัได้ ทัง้น้ีมคัคเุทศกแ์ละพนักงานขบัรถจะเป็นผู้บริหาร
เวลาตามความเหมาะสม ข้ึนอยู่กบัสภาพการจราจร ณ วนัเดินทางนัน้ๆเป็นหลกั  
 รายการน้ีเป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่้องไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯอกีครัง้หนึ่ง หลงัจากไดส้ํารองโรงแรมทีพ่กัใน
ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 
 การจดัการเรื่องห้องพกั เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจดัห้องใหก้บักรุ๊ปที่เขา้พกั  โดยมหี้องพกัสําหรบัผู้สูบ
บุหรี ่/ ปลอดบุหรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี่พกั ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัความพร้อมใหบ้รกิาร
ของโรงแรม และไมส่ามารถรบัประกนัได ้
 กรณีผู้เดนิทางต้องการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใช้ววิแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างน้อย 7 วนั
ก่อนการเดนิทาง มฉิะนัน้ บรษิทัฯไมส่ามารถจดัการไดล้่วงหน้าได้ 
 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์มือ่ท่านเดนิทางไปพรอ้มคณะแลว้ หากท่านงดใชบ้รกิารใด และหรอืไม่เดนิทางพรอ้ม
คณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิคนื ไมว่่ากรณใีด ๆ ทัง้สิน้ 

 
****รายละเอียดเก่ียวกบัมาตราการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทย**** 

(เอกสารท่ีท่านจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ) 
จากมาตราการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญี่ปุ่ นใหก้บัคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพํานักระยะสัน้ในประเทศญี่ปุ่ นไม่เกนิ 

15 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะต้องยื่นเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคน
เขา้เมอืง เพื่อยนืยนัการมคีุณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น ดงัต่อไปนี้ 

1. สิง่ยนืยนัว่าท่านสามารถรบัผดิชอบค่าใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพ่ํานักในประเทศญี่ปุ่ นได ้เช่น เงนิสด 
หรอืบตัรเครตดิ 

 
คณุสมบติัการเข้าประเทศญ่ีปุ่ น (สาํหรบักรณีการเข้าประเทศญ่ีปุ่ นด้านมาตราการยกเว้นวีซ่า) 

1. หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่6 เดอืน และมหีน้าหนงัสอืเดนิทางทีไ่มม่ตีราประทบัอยา่งน้อย 3 หน้า  
2. กจิกรรมใดๆทีจ่ะกระทาํในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัต่อกฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพาํนกัระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพาํนกัไมเ่กนิ 15 วนั 
4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวตักิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และ

ไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ  
 

 

 


