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รหัสโปรแกรม : 13202 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

TOKYO FUJI  

ลาเวนเดอร ์จดัเต็ม 

6D3N 

HILIGHT 

 

น ัง่เรอืหงษ ์ลอ่งทะเลสาบยามานากะโกะ ชมววิฟูจ ิ

สกัการะเจา้แมก่วนอมิแหง่วดัอาซากสุะ 

สกัการะพระใหญไ่ดบทุส ึ

ชมภเูขาไฟฟจูชิ ัน้ 5 (ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ) 

ชมความสวยงามของดอกลาเวนเดอร ์(ขึน้อยูก่บั

สภาพอากาศ) 

ชอ้ปป้ิง โกเทมบะ พรเีมยีม เอา้ทเ์ล็ตส ์ออิอน 

มอลล ์ยา่นชอ้ปป้ิงชนิจกู ุชบิยูา่ ฮาราจกู ุ 

ยา่นไชนา่ทาวนแ์บบฉบบัคนญีปุ่่ น 

เทีย่วเต็มทกุวนั ไมม่วีนัอสิระ 

ผอ่นคลายกบัการแชน่ า้ธรรมชาต ิ(Onsen) 

ลิม้รสบฟุเฟ่ขาป ูพรอ้มน า้จ ิม้รสเด็ด 

บรกิารน า้ด ืม่ วนัละ 1 ขวด FREE Wi-Fi on Bus !! 
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ก าหนดการเดนิทาง 

วนัที ่25-30 มถินุายน 2562 42,900.- 

 

 

   

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น 

***(เก็บทปิกอ่นการเดนิทางทีส่นามบนิสวุรรณภมู)ิ*** 

 เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั ค า่ 
โรงแรมที่

พกั 

1 
สนามบนิสวุรรณภมู ิ 
[JL034 21.55 - 06.05+1]    

 

2 

สนามบนิฮาเนดะ – อทุยานแหง่ชาตฮิาโกเน ่– ศาล
เจา้ฮาโกเน ่– หบุเขาโอวาคดุาน ิ– โกเทมบะ พรี
เมยีม เอาทเ์ล็ตส ์– แชน่ า้แรธ่รรมชาต ิ– บฟุเฟตข์าปู
ยกัษ ์

✈ 🍽 🍽 

FUJI 
REOSRT  

หรอืเทยีบเทา่ 

[♨] 

3 

น ัง่เรอืหงษ ์ลอ่งทะเลสาบยามานากะโกะ – ศนูย์
จ าลองแผน่ดนิไหว – ภเูขาไฟฟจู ิช ัน้ 5 (ขึน้อยูก่บั
สภาพอากาศ) – ชมลาเวนเดอร ์ณ สวนดอกไมโ้ออชิ ิ
ปารค์ (ข ึน้อยูก่บัสภาพอากาศ) – กจิกรรมชงชาแบบ
ญีปุ่่ น – โตเกยีว – ชอ้ปป้ิงออิอน มอลล ์

🍽 🍽 อสิระ 
APA 

MAKUHARI 
หรอืเทยีบเทา่ 

4 
วดัอาซากซุะ - ถา่ยรปูโตเกยีวสกายทร ี– ศาลเจา้เม
จ ิ- ชอ้ปป้ิงฮาราจกุ ุ– ชอ้ปป้ิงชบิยูา่ – ชอ้ปป้ิงชนิจกู ุ 🍽 อสิระ อสิระ 

APA 
MAKUHARI 
หรอืเทยีบเทา่ 

5 

เมอืงคามาครุะ – หลวงพอ่โตไดบตุส ึ– เมอืงโยโก
ฮามา่ – โยโกฮามา่ ไชนา่ทาวน ์– พพิธิภณัฑร์าเมง
ชนิโยโกฮามา่ – ไดเวอรซ์ติ ี ้โอไดบะ – สนามบนิ
ฮาเนดะ 

🍽 อสิระ อสิระ  

6 
สนามบนิฮาเนดะ-สนามบนิสวุรรรภมู ิ 
[JL033 00.40-05.00] ✈    
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โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 สนามบนิสวุรรณภมู ิ[JL034 21.55 - 06.05+1] 

19.00 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณ ประตหูมายเลข 8 เคานเ์ตอร ์R สายการบนิเจแปนแอร์

ไลน ์เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 

[ส าคญัมาก!!ไมอ่นญุาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้

ประเทศญีปุ่่ นหากฝ่าฝืนมโีทษจบัปรบัได]้ 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

21.55 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนิฮาเนดะ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์

เทีย่วบนิที ่JL304 สายการบนิมบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

วนัที ่2 

สนามบนิฮาเนดะ – อทุยานแหง่ชาตฮิาโกเน ่– ศาลเจา้ฮาโกเน ่– หบุเขาโอ

วาคดุาน ิ– โกเทมบะ พรเีมยีม เอาทเ์ล็ตส ์– แชน่ า้แรธ่รรมชาต ิ– บฟุเฟตข์า

ปยูกัษ ์( - / L / D ) 
06.05 น. เดนิทางถงึ สนามบนินารติะ ประเทศญีปุ่่ น น าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและ

ศลุกากรและเมือ่รับสมัภาระเรยีบรอ้ย ไกดจ์ะพาทุกท่านไปขึน้รถบัส เตรยีมตัวออกเดนิทาง 

พรอ้มกับรบกวนปรับนาฬกิาของท่านใหต้รงตามเวลาของญี่ปุ่ น ซึง่เร็วกว่าเมอืงไทย 2 

ชัว่โมง เพือ่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา 

 

อทุยานแหง่ชาตฮิาโกเน ่(HAKONE IZU NATIONAL PARK) ตัง้อยูใ่นจังหวัดคะนะ

งะวะ ชือ่เสยีงในดา้นน ้าพุรอ้นซึง่เกดิจากความรอ้นของภูเขาไฟรวมทัง้ยังมทีวิทัศน์ของ

ภเูขาไฟฟจูทิีส่วยงาม น าท่าน ลอ่งเรอืทะเลสาบอาช ิซ ึง่ไดก้อ่ตัวจากลาวาของภเูขาไฟ 

ทา่นจะไดส้มัผัสกบัทัศนยีภาพทีส่วยงามดั่งภาพวาดสะทอ้นลงสูท่ะเลสาบเปรยีบดั่งสะทอ้น

จากกระจกใสบานใหญ ่ 

 

ศาลเจา้ฮาโกเน ่( Hakone Shrine ) ตัง้อยูด่า้นล่างของภเูขาฮาโกเน่บรเิวณชายฝ่ัง

ของทะเลสาบอาช ิ(Lake Ashi) ถูกซอ่นอยูใ่นป่าลกึ สังเกตง่ายๆคอืจะม ีเสาโทรอิสิแีดง 

(Torii) ตัง้เด่นอยู่ในทะเลสาบ และทางเดนิไปยังศาลเจา้โดยสองขา้งทางจะมตีะเกยีง

แขวนเรยีงรายอยูต่ลอดทาง ภายในศาลเจา้นัน้มบีรรยากาศทีเ่งยีบสงบอยูท่่ามกลางตน้ไม ้

ใหญ ่มคีวามสวยงามตลอดทัง้ปี บางครัง้จะมหีมอกปกคลมุไปทั่ว 

http://bit.ly/2NMk5YE


   
   
   

                                                                                                                                                           QE2HND-JL003      หนา้ 4 จาก 12 
 

 

หบุเขาโอวาคดุาน ิหรอื หุบเขานรก (Owakudani) ชมบอ่น ้าแร่ก ามะถันทีส่ามารถตม้

ไขไ่หส้กุ ดว้ยอณุหภมู ิ97 องศาเซลเซยีส ชมิไขด่ า ทีเ่ชือ่กันว่า เมือ่กนิไขด่ า 1 ฟอง จะ

ท าใหม้อีายยุนืยาวขึน้ 7 ปี 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร  

บา่ย 

 

 

ชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนด์เนม โกเทมบะ พรเีมีย่ม เอา้ทเ์ล็ตส ์(Gotemba Premium 

Outlet) เป็นหนึง่ในสาขาแบรนดเ์อาทเ์ล็ททีก่ระจายครอบคลุมประเทศญีปุ่่ น ใหท้่านไดช้ ้

อปป้ิงอย่างจุใจกับสนิคา้หลากหลายแบรนด์ดัง ทัง้ในประเทศ และ ต่างประเทศ เช่น 

MORGAN, ELLE, BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL,TUMI,GAP, ARMANY, NIKE , 

ADIDAS ฯลฯ 

ค า่ 

 

 บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

**พเิศษ เมนขูาปยูกัษส์ไตลญ์ีปุ่่ น พรอ้มน า้จ ิม้รสเด็ด** 

 
 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก FUJI RESORT หรอืเทยีบเทา่  

หลังอาหารค า่ ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการแชน่ า้จากแรธ่รรมชาตสิไตลญ์ีปุ่่ น 

วนัที ่3 น ัง่เรอืหงษ ์ลอ่งทะเลสาบยามานากะโกะ – ศนูยจ์ าลองแผน่ดนิไหว – ภเูขา
ไฟฟจู ิช ัน้ 5 (ข ึน้อยูก่บัสภาพอากาศ) – ชมลาเวนเดอร ์ณ สวนดอกไมโ้ออิ
ช ิปารค์ (ข ึน้อยูก่บัสภาพอากาศ) – กจิกรรมชงชาแบบญีปุ่่ น – โตเกยีว –  
ชอ้ปป้ิงออิอน มอลล ์( B / L / - ) 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 

น่ังเรอืหงส ์[Swan Lake] ลอ่งทะเลสาบยามานาคะโกะ (Yamanakako) เป็นหนึง่ใน

หา้ทะเลสาบที่อยู่รอบภูเขาไฟฟูจ ิและมขีนาดใหญ่ที่สุดในจ านวนทัง้หา้แห่ง ชาวญี่ปุ่ น

มักจะมาเทีย่วและพักผ่อนกันในบรเิวณนี้เป็นจ านวนมากเพราะว่าเป็นจุดทีม่องเห็นววิภเูขา

ไฟฟจูไิดส้วยทีส่ดุอกีแห่งหนึง่ โดยมักจะมกีจิกรรมกลางแจง้มากมายทีบ่รเิวณนี้ ไมว่่าจะ

เป็น ลอ่งเรอื ตกปลา และ แคมป์ป้ิง (การลอ่งเรอืขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ) 

 

ศนูยจ์ าลองแผน่ดนิไหว หรอื FUJINOEKI โดยภายในมหีอ้งจัดแสดงขอ้มลูการปะทุ

ของภูเขาไฟจากทุกมุมโลก มีหอ้งจัดฉากการเกดิแผ่นดนิไหว และ ความแรงของการ

สัน่สะเทอืนในระดับรคิเตอรต์า่งๆ รวมไปถงึการเสนอแนวทางการเอาตัวรอดจากสิง่กดีขวาง

ต่างๆ หลังจากเกดิแผ่นดนิไหวไปแลว้ จากนั้นจะปิดทา้ยดว้ยโซนชอ้ปป้ิงสนิคา้ต่างๆ

มากมายทีเ่ป็นโปรดักสข์องญีปุ่่ น 
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ภูเขาไฟฟูจ ิ(Mt.Fuji) ทีต่ัง้ตระหง่านอยูเ่หนือเกาะญีปุ่่ นดว้ยความสงู3,776เมตร จาก

ระดับน ้าทะเล น าท่านขึน้ชมความงามกันแบบใกลช้ดิยังบรเิวณ “ชัน้ 5” ของภูเขาไฟฟจู ิ

(ขึน้อยู่กับสภาพภูมอิากาศ) เพือ่ชมทัศนียภาพโดยรอบของภูเขาไฟที่ สามารถมองเห็น

ทะเลสาบทัง้หา้กระจายอยู่โดยรอบ ใหท้่านไดส้ัมผัสอากาศอันบรสิุทธิบ์นยอดเขาฟูจ ิ

ถา่ยภาพทีร่ะลกึกบัภเูขาไฟทีไ่ดช้ ือ่วา่มสีดัสว่นสวยงามทีส่ดุในโลก ซึง่เป็นภเูขาไฟทีย่งัดับ

ไมส่นทิ และมคีวามสงูทีส่ดุในประเทศญีปุ่่ น 

หมายเหต:ุ 

ในกรณีที ่ภเูขาไฟฟูจไิมส่ามารถขึน้ไดเ้นือ่งจากสภาพอากาศ ทางบรษิทัฯ ขอสงวน

สทิธิเ์ปลีย่นโปรแกรมทัวรเ์ป็น Fuji Visitor Center ซึง่ท่านสามารถศกึษาความเป็นมา

ของภูเขาไฟฟจูแิละเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึเกีย่วกับภูเขาไฟฟจูไิด ้และยังเป็นจุดถ่ายรูปกับ

ภเูขาไฟฟจูไิดส้วยงาม 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

 

สวนดอกไมโ้ออชิ ิปารค์ OISHI PARK (ข ึน้อยูก่บัสภาพอากาศ) นับเป็นจุดชมววิฟจูิ

ทีส่วยงามอกีแห่งนงึ ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิไปกับการเดนิชมถนนทีป่ระดับประดาไปดว้ย

ดอกไมท้ีม่คีวามยาวประมาณ 350 เมตร พรอ้มชมความงามของภเูขาไฟฟจู(ิFuji) ทีเ่ป็น

ฉากหลัง โดยสวนนี้จะปลูกดอกไมส้ลับสับเปลีย่นกันตลอด โดยชว่งกลางเดอืนมถิุนายน

จนถงึเดอืนกรกฎาคม จะเป็นชว่งทีม่กีารจัดงาน Kawaguchiko Herb Festival ซึง่เต็มไป

ดว้ย ดอกลาเวนเดอร ์(Lavandula) สง่กลิน่หอมไปทั่วทัง้สวน 

 

สมัผัสวัฒนธรรมดัง้เดมิของชาวญีปุ่่ นน่ันก็คอื การเรยีนพธิชีงชาญีปุ่่ น โดยการชงชาตาม

แบบญี่ปุ่ นนั้น มขีัน้ตอนมากมาย เริม่ตัง้แต่การชงชา การจับถว้ยชา และการดื่มชา ทุก

ขัน้ตอนนัน้ลว้นมขีัน้ตอนทีม่รีายละเอยีดทีป่ระณีตและสวยงามเป็นอยา่งมาก และท่านยังมี

โอกาสไดล้องชงชาดว้ยตัวท่านเองอกีดว้ย ซึง่ก่อนกลับใหท้่านอสิระเลอืกซือ้ของทีฝ่าก

ของทีร่ะลกึตามอธัยาศัย 

 

เดนิทางสู่ เมอืงโตเกยีว (Tokyo) น าท่านชอ้ปป้ิงที ่ออิอน มอลล ์(Aeon Mall) 

หา้งสรรพสนิคา้ทีม่สีาขาอยูท่ั่วประเทศญีปุ่่ น มรีา้นคา้ทีห่ลากหลายมากกว่า 150 รา้น เชน่ 

MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, Capcom games arcade , รา้นขายเครือ่งกฬีา และ

ซปุเปอรม์าร์เก็ตขนาดใหญ่ ใหท้่านไดเ้ก็บจัดการลสิตข์องฝากมาจากคนที่บา้นไดอ้ย่าง

ครบครันเต็มที ่

ค า่  อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั ณ แหลง่ชอ้ปป้ิง 

 
 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก APA MUKUHARI HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่4 วดัอาซากซุะ - ถา่ยรปูโตเกยีวสกายทร ี– ศาลเจา้เมจ ิ- ชอ้ปป้ิงฮาราจุก ุ– 

ชอ้ปป้ิงชบิยูา่ – ชอ้ปป้ิงชนิจกู ุ

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 

นมสัการเจา้แมก่วนอมิทองค า ณ วดัอาซากสุะ (Asakusa) หรอื วัดเซนโซจ ิ เป็นวดัที่

เกา่แกแ่ละไดรั้บความเคารพจากชาวกรงุโตเกยีวอยา่งมาก เพราะภายในอารามประดษิฐาน

องคเ์จา้แมก่วนอมิทองค าทีศ่ักดิส์ทิธิ ์ ขนาด 5.5 เซนตเิมตร และยงัม ี โคมไฟยกัษ์ 4.5 

เมตร ณ ประตทูางเขา้ทีอ่ยูด่า้นหนา้สดุของวัด ในนามประตฟู้าค ารณและทา่นจะไดส้นุกกบั

การเดนิเลอืกดสูนิคา้ตา่งๆ สองขา้งทางของ ถนนนากามเิซะ ซึง่มรีา้นคา้ขายของทีร่ะลกึ

ตา่งๆ มากมาย อาท ิขนมนานาชนดิ ของเลน่ รองเทา้ พวงกญุแจทีร่ะลกึ ฯลฯ 
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เดนิสู่รมิแม่น ้าสุมดิะ อสิระใหท้่านไดถ้่ายรูปเก็บภาพความประทับใจหอคอยทีสู่งทีสุ่ดใน

โลก หอคอยโตเกยีวสกาย ทร ี(Tokyo Sky tree) ทีเ่ปิดเมือ่ 22 พฤษภาคม 2555 มี

ความสูง 634 เมตร และสามารถท าลายสถติคิวามสูงของหอกวางตุง้ ในมณฑลกว่างโจว 

ซึง่มคีวามสงู 600 เมตร กับ CN Tower ในนครโตรอนโต ของแคนาดา ทีม่คีวามสงู 553 

เมตร 

 

 

ศาลเจา้เมจ ิ( Meiji Shrine ) เป็นหนึง่ในศาลเจา้ทีโ่ด่งดังในกรุงโตเกยีว สรา้งขึน้เพือ่

เป็นสถานที่บูชาดวงวญิญาณของจักรพรรดเิมยจ์แิละจักรพรรดนิีโชเกน ในระหว่างช่วง

สงครามโลกครัง้ทีส่อง ศาลเจา้เมจไิดถู้กท าลายลง แต่ภายหลังไดม้กีารบูรณะและสรา้ง

ขึน้มาใหมจ่นถงึปัจจุบัน ซึง่ศาลเจา้นี้ตัง้อยูใ่กลก้ับสถานีฮาราจูก ุ(Harajuku Station) อยู่

ตดิกบัสวนโยโยก ิ(Yoyogi Park) และบรเิวณทางเขา้จะมเีสาโทรอิขินาดใหญ่อยูด่า้นหนา้ 

เมือ่เดนิผ่านเขา้มาจะเป็นป่าใจกลางเมอืง มตีน้ไมอ้ยู่มากถงึ 1 แสนตน้ หรอืทีเ่รยีกกันว่า 

Meiji Jingu’s forest รม่รืน่มาก คนญีปุ่่ นมกัจะมาเดนิเลน่และออกก าลังบรเิวณนี้ 

 

ชอ้ปป้ิง ยา่นฮาราจูกุ โดยมถีนนทาเคชติะทีถ่อืเป็นสัญลักษณ์ของฮาราจุกแุละเป็นตน้

ก าเนดิของแฟชั่นญีปุ่่ น เรยีกไดว้่าเป็นแฟชัน่การแต่งตัวแบบแฟชั่นหลุดโลกเลยทเีดยีว , 

SHISEDO และอืน่ๆ อกีมากมาย 

กลางวนั  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั ณ แหลง่ชอ้ปป้ิง 

บา่ย 

 

 

ยา่นชบิยูา่ (Shibuya) แหลง่ชอ้ปป้ิงสตรทีทีย่ ิง่ใหญส่ดุๆในโตเกยีว รายลอ้มไปดว้ยหา้ง

ฯตา่งๆและรา้นคา้อกีนับพัน ซึง่มหีา้งฯ SHIBUYA 109 ทีร่วบรวมรา้นคา้แฟชัน่ไวม้ากมาย

รวมทัง้มรีปูปัน้ “ฮาจโิกะ” หรอืเจา้หมาแสนซือ่สัตยฮ์าจ ิทีเ่ฝ้ารอคอยเจา้นายหนา้สถานีชบิู

ยา่ ตราบจนวันตายของมนั 

 

ยา่นชนิจูกุ (Shinjuku) แหล่งบันเทงิและแหล่งชอ้ปป้ิงขนาดใหญ่ใจกลางเมอืงหลวง

โตเกยีว เป็นศูนยร์วมแฟชัน่เก๋ๆ  เท่ห์ๆ  ของเหล่าบรรดาแฟชัน่นสิตา้ มสีถานีรถไฟชนิจูกุที่

เป็นเหมอืนศนูยก์ลางของของยา่นนี ้ซ ึง่เป็นหนึง่ในสถานทีีค่กึคกัทีส่ดุในญีปุ่่ น ในแตล่ะวันมี

ผูค้นจ านวนมากถงึ 2.5 ลา้นคนทีใ่ชบ้รกิารสถานแีหง่นี ้ทางดา้นตะวันตกยา่นนีท้ีเ่ต็มไปดว้ย

ตกึระฟ้าหลายอาคาร มทีัง้โรงแรมชัน้น า และในส่วนทางดา้นตะวันออกนัน้คอื คาบูกโิจ 

(Kabuki-jo) เป็นย่านทีเ่ต็มไปดว้ยหา้งสรรพสนิคา้, รา้นเครือ่งใชไ้ฟฟ้าขนาดใหญ่อย่าง 

Big Camera และยา่นบันเทงิยามราตรทีีม่รีา้นอาหารเยอะแยะมากมาย เชน่รา้นอซิากายะ 

(Izakaya) 

ค า่  อสิระรบัประทานอาหารค า่ ตามอธัยาศยั ณ แหลง่ชอ้ปป้ิง 

 
 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก APA MAKUHARI HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัที ่5 เมอืงคามาครุะ – หลวงพอ่โตไดบตุส ึ– เมอืงโยโกฮามา่ – โยโกฮามา่ ไชนา่

ทาวน ์– พพิธิภณัฑร์าเมงชนิโยโกฮามา่ – ไดเวอรซ์ติ ี ้โอไดบะ –  

สนามบนิฮาเนดะ ( B / - / - ) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 

เมอืงคามาครูะ เป็นเมอืงชายฝ่ังเล็กๆในเขตจังหวัดคานากาวา่(Kanagawa) ทีด่งึดูดเหล่า

นักท่องเที่ยวใหแ้วะมาเยี่ยมเยียน ถูกขนานนามใหเ้ป็น “เกียวโตแห่งฝ่ังตะวันออก” 

เพราะว่ามทีัง้วัดและศาลเจา้อันเก่าแก่ อนุสรณ์สถานทางประวัตศิาสตรม์ากมาย น าท่าน

สกัการะ “หลวงพอ่โต” แหง่วดัโคโตคอุนิ เป็นรปูหลอ่โลหะทีส่งู 13.35 เมตรตัง้อยูก่ลาง

ลานวัด ใหญเ่ป็นอนัดับสองของประเทศญีปุ่่ น 

 

โยโกฮามา่ ไชนา่ทาวน ์(Yokohama Chinatown) ยา่นทีผ่สมผสาน ความเป็นญีปุ่่ น

กนัอยา่งลงตัว อาคารบา้นเรอืนทีม่สีถาปัตยกรรมแบบจนี มคีวามเป็นระเบยีบ และมโีคมไฟ

สแีดงประดับอยู่ตามถนนอย่างสวยมาก ภายในย่านนี้มรีา้นอาหารมากมายใหทุ้กท่านได ้

เลอืกลองชมิความอร่อยตลอดสองฝ่ังขา้งทาง ซึง่อาหารยอดนยิมในย่านนี้จะเป็นฮะเก๋า

รอ้นๆ นอกจากอาหารแลว้ ยังมรีา้นขายของทีร่ะลกึหลายรา้น ขาย Magnet , รูปภาพ , 

กระเป๋า , รม่ และของฝากอืน่ๆอกีมากมาย 

 

พพิธิภณัฑร์าเมงชนิโยโกฮามา่ (Shinyokohama Raumen Museum) ตัง้อยูใ่น

เมอืงโยโกฮาม่าของจังหวัดคานากาว่า เรียกไดว้่าเป็นพพิธิภัณฑส์ าหรับคนรักราเมงที่

พลาดไมไ่ดเ้ด็ดขาด ภายในพพิธิภณัฑม์กีารจัดแสดงประวัตคิวามเป็นของราเมงในญีปุ่่ นไว ้

มากมาย พรอ้มรอใหท้กุๆทา่นไดส้มัผัมความอรอ่ยตามแบบตน้ฉบบัคนญีปุ่่ นแท ้ๆ  

กลางวนั  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั ณ แหลง่ชอ้ปป้ิง 

 

ไดเวอร ์ซติ ี ้โอไดบะ (Diver city Odaiba) เมอืงแห่งศตวรรษที ่21 ของมหานคร

โตเกยีว ตัง้อยู่ ณ รมิอ่าวโตเกยีวจุดชมววิที่สวยงามของสะพานสายรุง้ที่เชือ่ต่อระหว่าง

แผ่นดนิใหม่และแผ่นดนิเก่าทีเ่กดิจากการถมทะเลขึน้มา อกีทัง้เทพเีสรภีาพทีต่ัง้เด่นเป็น

สง่าอกีจุดถ่ายรูปสวยของมหานครโตเกยีว หา้งรา้นที่เรียงรายเชือ่ต่อกันบรเิวณรมิอ่าวนี ้

รวมทัง้ Divercity ทีม่หีุน่ยนตก์นัดัม้ขนาดใหญย่นืตระหงา่นอยูด่า้นหนา้ อกีไฮไลตท์ีต่อ้งมา

เยอืนแหง่มหานครโตเกยีวอกีดว้ย ภายในหา้งเองก็มรีา้นคา้สนิคา้และภตัตาคารหลากหลาย

ใหเ้ลอืกซือ้เลอืกชมิกนัอยา่งเต็มทีอ่กีดว้ย 

ค า่  อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั ณ แหลง่ชอ้ปป้ิง 

 สมควรแกเ่วลาเดนิทางน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิฮาเนดะ 

วนัที ่6 สนามบนิฮาเนดะ – สนามบนิสวุรรรภมู ิ[B/-/-] 

[JL033 00.40-05.00]  

00.40 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่JL033 

สายการบนิมบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

05.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

 

************************************************** 
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โปรแกรม : TOKYO FUJI ลาเวนเดอร ์จดัเต็ม 6D3N  

โดยสายการบนิเจแปนแอรไลน ์ 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่
พกัหอ้งละ 2-3 

ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ12ปี  
[มเีตยีง] 

พกักบัผูใ้หญ ่
 1 ทา่น  

ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ12ปี 
[มเีตยีง] 

พกักบัผูใ้หญ ่
2 ทา่น  

ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ7ปี 
[ไมม่เีตยีง] 

พกักบัผูใ้หญ ่
2 ทา่น  

ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมต ัว๋ 

ทา่นละ 

พกัเดีย่ว
เพิม่ 

ทา่นละ 

25 ม.ิย. - 30 ม.ิย. 62 42,900 42,900 42,900 41,900 32,900 7,900 

 **เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ จงึไมม่รีาคาเด็ก ** 

ราคาเด็กทารก [อายไุมถ่งึ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั]  ทา่นละ 9,900 บาท  

ราคานีร้วมรายการทวัร ์ต ัว๋เครือ่งบนิ 

    

7,900 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

 
 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว  

 ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯเพือ่เช็ควา่กรุป๊มกีาร 

 คอนเฟิรม์เดนิทางกอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

3. การช าระคา่บรกิาร 

    3.1 กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 15,000 บาท  

    3.2 กรณุาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วนักอ่นออกเดนิทาง 

4.การยกเลกิารเดนิทาง 

4.1 แจง้ยกเลกิ กอ่นการเดนิทาง 45 วัน ไมนั่บวันเดนิทาง คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด  

4.2 แจง้ยกเลกิ กอ่นเดนิทาง 15 วัน ไมนั่บวันเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 15,000 บาท  

4.3 แจง้ยกเลกิ นอ้ยกวา่ 15 วันการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด  

4.4 ยกเวน้กรุป๊ทีอ่อกเดนิทางชว่งเทศกาลวนัหยดุ เชน่ ปีใหม,่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตมีดัจ าทีน่ั่ง

กบัสายการบนิและคา่มดัจ าทีพั่ก รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า หรอื คา่ทวัร ์

ท ัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

4.5 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบ ุไว้

ในรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

 **ส าคญั!! บรษัิทท าธรุกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ ไมส่นับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศญีปุ่่ นโดยผดิกฎหมายและใน

ขัน้ตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ไทยและญีปุ่่ น ขึน้อยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ทา่นัน้ ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผา่น
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การตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตัวของทา่นเอง ทางมคัคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ัง้ส ิน้** 

4.6 เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง 

 พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
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อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

 กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดับชัน้ทีน่ั่งจากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธรุกจิ โดยใชค้ะแนนจากบตัรสะสมไมล ์

จะตอ้งด าเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วันลว่งหนา้ และถา้โดยการช าระเงนิเพือ่อพัเกรดตอ้งกระท าทีเ่คานเ์ตอรส์นามบนิ ณ วัน

เดนิทาง เทา่นัน้  

2. คา่ทีพ่กัหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับเทยีบเทา่ 

** ในกรณีทีท่า่นจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทีน่อนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจดัหาหอ้งพกั

แบบ TRIPLE ได ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใินการจดัหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้งคอื 1 TWN + 1SGL และอาจมี

การจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป ** 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5. คา่น ้าหนักสมัภาระรวมในตั๋วเครือ่งบนิ [การบนิไทย 30 กโิล **ต ัง้แตว่นัที ่1 กรกฎาคม 2562 เป็นตน้ไป ทางสายการ

บนิไทย มกีารปรบัลดน า้หนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่งจาก 30กโิล เหลอืเพยีง 20 กโิลเทา่น ัน้ ** แอรเ์อเซยี

เอกซ ์20 กโิล / เจแปนแอรไ์ลนแ์ละออลนปิปอน 2 ใบใบละไมเ่กนิ 23 กโิล] คา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของ

แตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเกบ็ 

6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  
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 คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  

 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ(ทางรฐับาลญีปุ่่ นประกาศยกเลกิวซีา่ใหก้บัคนไทย ผูท้ ี่

ประสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ15 **ถา้กรณีทางรฐับาลญีปุ่่ นประกาศใหก้ลบัมาใชว้ซีา่ ผูเ้ดนิทาง

จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ในการขอวซีา่ตามทีส่ถานทตูก าหนด) 

 2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืทีร่ะบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์ 

 3. คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ 

 4. คา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น  

5. ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่า่ย 3%  
 

รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย  

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั ไมว่า่จะดว้ย

วัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธรุกจิ อาจจะมกีาร ถกูตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง เพือ่เป็น

การยนืยนัวา่มคีณุสมบตัใินการเขา้ ประเทศญีปุ่่ น 

**เอกสารทีอ่าจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตัว๋เครือ่งบนิและเอกสารเรือ่งทีพ่ักทางบรษัิทจะ

จัดเตรยีมใหก้บัลกูทัวร ์แตท่ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัการพจิารณาของกองตรวจคนเขา้เมอืงของญีปุ่่ น** 

1. ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น  

2. สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น  

    (เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขโทรศัพทท์ีต่ดิตอ่ไดร้ะหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (เชน่ คน รูจั้ก โรงแรม และอืน่ๆ) 

4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น 
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คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นตามมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางอเิล็กทรอนกิสท์ีย่งัมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตัเิพือ่การพ านักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น หรอืมไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไม่

เขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีอ่าจจะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

มายเหต ุ: 

 1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 10 ทา่น 

 2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง 

 3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ 

 4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่

การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

 5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

 6. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ การเมอืง 

สายการบนิ และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกลุเยน 

 


