
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAY 24-28 

JUNE 7-11 / 21-25 

JULY 19-23 

AUGUST 2-6 / 30-3 SEP 

SEPTEMBER 27-1 OCT 

 

 ขึ้น “กระเชา้” ชมความอศัจรรย์ของหุบเขานรกและชิมไข่ด าที่ “หบุเขาโอวาคุดานิ”  

 ช่ืนชมความงามของ “ภูเขาไฟฟูจิ”  

 เพลิดเพลินไปกบัอควาเรียมที่ใหญ่ที่สดุในญ่ีปุ่น ณ Hakkeijima Sea Paradise  

 ไฮไลท!์! “ล่องเรือ” ชมความงามของสองฝั่ง “แม่น า้สมุิดะ”  

 นมัสการเจ้าแม่กวนอมิทองค าภายใน “วดัอาซะกุซ่าคนันอน”  

 ช้อปป้ิงจุใจ“Gotemba Premium Outlet” ที่รวมแบรนด์ดังระดับโลกไว้บนหุบเขา 

 ย่านแฟช่ันสดุฮิต “ชินจูกุ” ที่รวมสนิค้าไว้หลากหลาย 

 สนุกสนานเพลิดเพลินกับเคร่ืองเล่น “โตเกียวดิสนยี ์แลนด”์ รวม 1 Day Passport 

รับประทานอาหารค ่าในดิสนีย์ พร้อมชมขบวนอเิลก็ทริคพาเหรดแบบใกล้ชิดตระการตา  

 

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

 

 ผ่อนคลายกบัการแช่น ้ าแร่ธรรมชาติ (ONZEN) 

     **พรอ้มเสริฟความอร่อยเป็นพเิศษดว้ยอาหารข้ึนชื่อของญีปุ่่น** 

   อาหารมื้ อพเิศษ! บุฟเฟต ์“ปูซูไว” 1 ในปูน ้ าเย็นรสชาติเยีย่มแห่งเกาะฮอกไกโด 

เนื้ อย่างรา้นดงัจากรายการ TV CHAMPION “Rokkasen” 

บริการท่านดว้ยบุฟเฟ่ตบ์าร์บีคิวสไตลญ่ี์ปุ่น ใหท่้านไดเ้ลือกสรรมากมายทั้ง อาหารทะเลสดๆ 

อาทิ  เช่น กุง้ ปลาหมึก หอยเชลล ์ปูยกัษ ์ เน้ือสนัสไลดอ์ยา่งดี  เน้ือไก่ผกัสดต่างๆ เพ่ือน ามายา่งท่ีโตะ๊เคร่ืองเคียงเป็นผกัสด สลดัผกั และผกัดอง
ต่างๆแบบญ่ีปุ่น ขา้วสวย พร้อมซุปชนิดต่างๆ อาทิ สาหร่าย ซุปไข่ ไวบ้ริการใหทุ้กท่านรับประทานอยา่งจุใจ 

 



 

 

 

 

 

 

 
ก าหนดการเดินทาง 
วนัท่ีหนึง่            กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) - นาริตะ 

2030  พร้อมกนัที่สนามบนิดอนเมอืง Terminal 1 อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 3 ประตทูางเข้าที่ 6 -7  

“เคานเ์ตอรส์ายการบินสกูต๊แอร”์...พบกบัเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวก ณ บริเวณหน้าเคานเ์ตอร์  

** สายการบิน SCOOT AIR ท าการบินด้วยเคร่ืองบนิ BOEING 787-800 DREAM LINER ทีน่ั่งแบบ 3-3-3 (335 ทีน่ั่ง) 
น า้หนักกระเป๋าเดนิทางขาไป 20 กก. ขากลบั 20 กก. ** 
*** หมายเหตุ : เคานเ์ตอรเ์ช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผูโ้ดยสารข้ึนเคร่ือง ดงันั้นผูโ้ดยสาร 

จ าเป็นตอ้งพรอ้ม ณ ประตูข้ึนเคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออกอย่างนอ้ย 45 นาที *** 

   

  

 

 

 

 

 

 
  

วนัท่ีสอง            วนอุทยานฮาโก่เน่ – ล่องเรือโจรสลดั30นาที – หบุเขาโอวาคดุานิ (Ropeway) – ชอ้ปป้ิงโกเทมบะ เอาทเ์ล็ต  

0045  ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Scoot Air เท่ียวบิน TZ292 

**มีบริการอาหารรอ้นและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง (ยกเวน้น ้ าอดัลม, น ้ าผลไม,้ เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล ์ฯลฯ)** 

(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง ... เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 

0800 ถงึสนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่ นดินแดนอาทิตยอ์ุทยั ... ผ่านพิธศีุลกากรและตรวจคนเข้าเมอืง พร้อมตรวจเชค็สมัภาระ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (1)  

บุฟเฟต์แบบตะวันตกและญี่ ปุ่น หมูแฮม ไส้กรอก เบคอน ไข่สูตรต่าง ๆ ผัดผัก 

คอนเฟลกจืดและชอ็กโก ผักดองหลากหลายชนิด ปลาแซลมอนอบเกลือ สาหร่าย

กรอบ ถั่วหมกันัตโตะ บว๊ยดอง น า้ผลไม้ต่าง ๆ นมสด ชาและกาแฟ  

 

 

   
น าท่านเดนิทางสู่ “วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่” ซึ่งถอืว่าเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่มชีื่อเสยีงและได้รับความนิยมมาก

ที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ ปุ่นแล้วน าท่านเปล่ียนอิริยาบถเป็นการ “ล่องเรือโจรสลดั”   สัมผัสความงามราวกับภาพวาดของ

49,900 



ทิวทัศน์ของ “ทะเลสาบอาชิ” (ใช้เวลาล่อง 30 นาที) ... เชิญท่านเลือกหามุมถูกใจบริเวณ “ดาดฟ้าเรือ” เพ่ือ

บนัทกึภาพความงามของทะเลสาบที่มภีเูขาไฟฟูจิเป็นฉากหลัง 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2) 

บริการอาหารกลางวัน แบบเซต็เมนูท้องถิ่นสไตล์ญี่ปุ่นบริการท่านด้วยเมนู อาหารเรียก

น า้ย่อย ของต้มสไตล์ญี่ปุ่นและเมนูเนื้อปลาแดงย่าง เสริฟพร้อมด้วยเมนู กุ้งทอดเทมปุ

ระ มนิินาเบะหม้อหมูพร้อมด้วยเมนูไข่ตุน๋และผกัดองสไตล์ญี่ปุ่น 

 

หลังอาหารน า “นัง่กระเชา้” มุ่งหน้าสู่ “หุบเขาโอวาคุดานิ” หรือ “หุบเขานรก” ที่เกิดขึ้นจากการปะทุขึ้นมาของภเูขา

ไฟฮาโกเน่เมื่อหลายพันปีก่อน ท าให้เกดิบ่อน า้ร้อนผุดขึ้นมาจากใต้ดนิ น า้และควันเหล่านี้จะมสี่วนผสมของก ามะถนัอยู่ด้วย 

... ชมบ่อน า้แร่ก ามะถนัที่สามารถต้มไข่ไห้สกุได้ และไข่ที่ต้มจากบ่อนี้ เปลือกของไข่จะมสีดี าสนิท ... พร้อมชิม “ไข่ด า” โดย

เชื่อกนัว่าเมื่อกนิไข่ด า 1 ฟอง จะท าให้มีอายุยืนยาวขึ้น 7 ปี ... จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “โกเทมบะ พรีเมีย่ม เอา้ทเ์ลท” 

ที่รวบรวมแบรนดร์ะดับโลกมาไว้ด้วยกนับนหุบเขาริม Tomei Expressway ที่เชื่อมระหว่าง ภเูขาฟูจิ-อทุยานแห่งชาติ

ฮาโกเน่กับมหานครโตเกียว ให้ท่านได้อิสระกับการเลือกซื้ อเลือกชมสินค้าแบรนด์ดังไม่ว่าจะเป็น  Coach , Bally , 

Diesel , Gucci , Hugo Boss, Versace, Yves Saint Laurent Rive Gauche, Gap และอีกมากมาย 

นอกจากนี้ ยังมีหมวดสินค้าอื่นๆ อย่างรองเท้า กระเป๋า  เสื้ อผ้าเด็ก ซึ่ งของทุกชิ้ นเป็นของแท้และราคาถูกกว่าใน

ห้างสรรพสนิค้า ที่รวมไว้ในพ้ืนที่กว่า 400,000 ตารางฟุต ถอืเป็นสวรรคแ์ห่งการช้อปป้ิงของคนญี่ปุ่นโดยเฉพาะให้ท่านได้

อสิระช้อปป้ิงกนัตามอธัยาศัย ... สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักพร้อมทั้งอาบน า้แร่ธรรมชาติเพ่ือสขุภาพ ท่านจะ

ได้พักผ่อนกบัการลองอาบ “โอนเซ็น” (Onsen) น า้แร่ในไสตล์ญี่ปุ่นและพักผ่อนอย่างเตม็อิ่ม 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3) 

พรอ้มเสิรฟ์ท่านดว้ยเมนูพเิศษ “บุฟเฟ่ตปู์ยกัษ”์ ให้ท่านได้ลิ้มรสปูน า้เยน็แห่ง  

“เกาะฮอกไกโด” ซึ่งได้รับการกล่าวขานจากนักโภชนาการญี่ปุ่นว่าเป็นปูน า้เยน็ที่เนื้ อมี

รสชาตอิร่อยที่สดุและมเีนื้อที่นุ่มน่ารับประทานให้ท่านได้อิ่มอร่อย “แบบไม่อั้น!!!” 

 

 

ท่ีพกั : Matsuzono Hotel หรือเทียบเท่า 

^_^ หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “การอาบน ้ าแร่ธรรมชาติ” เพ่ือสขุภาพ/ “โอนเซ็น” (Onsen) น า้แร่ใน

ไสตล์ญี่ปุ่นให้ท่านได้พักผ่อนอย่างเตม็อิ่ม ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าน า้แร่ธรรมชาตินี้ มีส่วนช่วยเร่ือง โรคภัยไข้เจบ็และผิวพรรณ

เปล่งปลั่ง 

วนัท่ีสาม  ยามานาชิ - ภูเขาไฟฟูจิ – ฮกัเคอิจิม่า ซีพาราไดซ์ – โตเกียว – ชอ้ปป้ิงชินจูกุ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4) 

  บุฟเฟต์แบบตะวันตกและญี่ ปุ่น หมูแฮม ไส้กรอก เบคอน ไข่สูตรต่าง ๆ 

ผัดผัก คอนเฟลกจืดและชอ็กโก ผักดองหลากหลายชนิด ปลาแซลมอนอบ

เกลือ สาหร่ายกรอบ ถั่วหมักนัตโตะ บ๊วยดอง น ้าผลไม้ต่าง ๆ นมสด ชา

และกาแฟ 

น าท่านเดินทางสู่ “ภูเขาไฟฟูจิ” สัญลักษณ์ของแดนอาทิตย์อุทัยแห่งนี้  

และยังเป็นภเูขาไฟที่มีลักษณะงดงามที่สดุในโลกแห่งหนึ่ง โดยมีความสงูประมาณ 3,776 เมตร ซึ่งมีหิมะปกคลุมบนยอด

เขาตลอดทั้งปี ... น าท่านขึ้นสมัผัสบรรยากาศและกล่ินอายอย่างใกล้ชิดที่ 

“สถานีท่ี 5” บนระดบัความสงูที่ 2,500 เมตร  

(ในกรณีท่ีอากาศเอ้ืออ านวย) อิสระให้ท่านได้บันทึกภาพความงามของ

ภเูขาไฟแห่งนี้  พร้อมทั้งเลือกชมและซื้อ “สินคา้พื้ นเมืองและขนมอร่อย” 

มากมายตามอธัยาศัย  ... จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมอืงโยโกฮาม่า เมอืงท่า
เก่าแก่ที่มขีนาดใหญ่ที่สดุในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเมอืงนี้ รับอทิธพิลจากต่างชาติ

จึงท าให้บรรยากาศในเมืองโยโกฮาม่ามีเสน่ห์ที่แตกต่างไม่เหมือนใคร เพราะผสมผสานวัฒนธรรมของญี่ ปุ่นและต่างชาติ

เอาไว้ด้วยกนั  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดือนตุลาคม น าท่านเดินทางสู่ “ทะเลสาบคาวาคูชิโกะ” เพ่ือน าท่านเปล่ียนบรรยากาศขึ้น “กระเชา้ไฟฟ้า” ขึ้นสู่จุด

ชมวิวภูเขาไฟฟูจิบนยอดเขา“ภูเขาคาจิคาจิ” ถือเป็นต้นแบบของความเชื่อชาวญี่ ปุ่นเกี่ยวกับ “คาจิคาจิ-ยามะ” ... 

กระเช้าไฟฟ้านี้ เชื่อมระหว่างสถานีคาวากูชิและสถานีโคฮันที่อยู่เชิงเขา และยังเชื่อมไปถงึสถานีฟูจิมไิดที่อยู่บนยอดเขา โดย 

มีความสูงจากระดับน ้าทะเล 1,000 กว่าเมตรท าให้สามารถมองเห็นวิวทะเลสาบ คาวาคูชิโกะและวิวเมืองที่รายล้อม

ทะเลสาบและที่ส  าคญัคอืเหน็ “ภูเขาไฟฟูจิ” ได้อย่างชัดเจน ... เมื่อขึ้นมาถงึด้านบนแล้วจุดที่น่าสนใจคือ “The Bell of 

Tenjo” มคีวามเชื่อกนัว่าถ้ามองภเูขาไฟฟูจิผ่านกรอบรปูหัวใจแล้วสั่นกระดิ่ง ค าอธษิฐานจะเป็นจริง ... นอกจากนี้ยังมรีูป

ป้ันกระต่ายที่เป็นสญัลักษณ์ของกระเช้าลอยฟ้า “Kachi Kachi Ropeway” ตั้งไว้ให้นักท่องเที่ยวถ่ายรูปเป็นที่ระลึก 

... อสิระให้ท่านเกบ็ภาพความสวยงามตามหรือเลือก “ชมและซ้ือ” สนิค้าของฝากของที่ระลึกมากมายตามอธัยาศัย 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5) YOKAN ONSEN  

บริการท่านด้วยอาหารญ่ีปุ่นแบบเซ็ตเมนู เน้ือย่างหินภูเขาไฟ “เซ็ตเน้ือวัว
เกรดพรีเมี่ยมอย่างดี” รับประทานเน้ือลายหินอ่อน  เสิร์ฟเป็นเซ็ตขนาดใหญ่ 
พร้อมดว้ย กุง้ และ หอยเชลล ์ ผกัสดนานาชนิด อาทิ ฟักทอง ถัง่งอก กระหล ่า
ปลี ให้ทุกท่านไดท้ดลองยา่งดว้ยตนเองบนเตาท่ีผลิตมาจากหินภูเขาไฟ พร้อม
ดว้ยน ้ าจ้ิมรสเด็ดของทางร้าน ขา้วสวยร้อนๆ และซุปมิโซะ ส ำหรับทำนท่ีไม่
ทำนเนือ้ววั บริกำรเป็น หม,ู กุ้ง และ หอยเชลล์  
หลังอาหารน าท่านเข้าชม “ฮักเคอิจม่ิาซีพาราไดซ์” เป็นพิพิธภัณฑส์ตัว์น า้และสวนสนุกขนาดใหญ่ตั้งอยู่บนเกาะทางตอนใต้

ของโยโกฮาม่าห่างจากฝั่งประมาณ 30 นาท ีการเดนิทางข้ามมายังเกาะนั้นยังไม่ต้องเสยีค่าเข้าชม แต่ถ้าใครต้องการที่จะเข้า

ชมพิพิธภัณฑส์ตัว์น า้หรือเล่นเคร่ืองเล่นต่าง พรอ้มชมการแสดงโชวป์ลาโลมา, สิงโตทะเล และสตัว์ทะเลอื่นๆ 
   

   

 

 

 

 

 

น าท่านเดนิทางสู่ “มหานครโตเกียว” เมอืงหลวงปัจจุบนัของญี่ปุ่น ที่คลาคล ่าไปด้วยผู้คน และเทคโนโลยีล า้ยุคมากมาย ...

เพ่ือและเป็นการเอาใจเหล่านัก  “Shopaholic” ดัวยการพาตะลุยย่านช้อปป้ิงชั้นน าของชาวญี่ ปุ่นที่ถือว่าเป็น “แหล่ง

อพัเดทเทรนด”์ ณ ย่านการค้า “ชินจูกุ” หรือ “ศูนยก์ลางท่ีสองแห่งนคร”  ย่านความเจริญอนัดับหนึ่งของนครโตเกยีว

ในปัจจุบนั เชิญท่านเลือก “ชมและซ้ือ” สนิค้ามากมาย  

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (6)  

Rokkasen    บริการท่านดว้ยบุฟเฟ่ตบ์าร์บีคิวสไตลญ่ี์ปุ่น ร้านดงัจากรายการ TV 
CHAMPION ให้ท่านได้เลือกสรรมากมายทั้ ง อาหารทะเลสดๆ อาทิ    เช่น กุ้ง 
ปลาหมึก หอยเชลล ์ปูยกัษแ์บบสดๆ เน้ือสันสไลดอ์ยา่งดี เน้ือไก่ผกัสดต่างๆ เพื่อน ามา
ยา่งท่ีโต๊ะเคร่ืองเคียงเป็น ผกัสด สลดัผกั และผกัดองต่างๆแบบญ่ีปุ่น ขา้วสวย พร้อม
ซุปชนิดต่างๆอาทิ สาหร่าย ซุปไข่ 



 ท่ีพกั : Keio Plaza Hotel หรือเทียบเท่า 

 
วนัท่ีสี่      โตเกียว – สวนสนุก โตเกียว ดีสนียแ์ลนด ์(รวมบตัร 1Day Passport) – โตเกียว 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (7) 

บุฟเฟต์แบบตะวันตกและญี่ปุ่น หมูแฮม ไส้กรอก เบคอน ไข่สตูรต่าง ๆ ผัดผัก คอน

เฟลกจืดและชอ็กโก ผักดองหลากหลายชนิด ปลาแซลมอนอบเกลือ สาหร่ายกรอบ ถั่ว

หมกันัตโตะ บว๊ยดอง น า้ผลไม้ต่าง ๆ นมสด ชาและกาแฟ 

 

 

 

 

 

 

   

 

          น าท่านเดินทางสู่ “วดัอาซะกุซ่าคนันอน” วัดเก่าแก่ที่สุดในโตเกียว ... เชิญท่านกราบนมัสการขอพรจาก “องคเ์จ้าแม่

กวนอิม” ที่เป็นทองสมัฤทธิ์ มขีนาดเลก็เพียง 5.5 เซนตเิมตร พร้อมถ่ายภาพความประทบัใจกบั “โคมไฟขนาดยกัษ”์  ที่

มขีนาดใหญ่ที่สดุในโลก สงู 4.5 เมตร หากมเีวลา เชิญท่านเลือกชมและเช่าเคร่ืองรางของขลังอนัศักดิ์สทิธิ์ของวัดแห่งนี้ ... 

หรือจะเลือก เดินที่ “ถนนนาคามิเซะ” ท่านจะได้ชมและซื้ อสินค้าของฝากของที่ระลึกที่เป็นสนิค้าพ้ืนเมือง “Made In 

Japan” แท้ๆ รวมทั้งข้าวของเครื่องใช้คุณภาพดี มากมาย อาทิ ร่ม, หมวก, รองเท้า, กระเป๋า, เสื้อผ้า เป็นต้น หรือจะ

เลือกชิมขนมอร่อยสไตล์ญี่ปุ่นตามอธัยาศัย ... 

น าท่านเดินทางสู่ “โตเกียวดิสนียแ์ลนด์”ดนิแดนหรรษาส าหรับคนทุกเพศ

ทุกวัย ทุ่มทุนสร้างกว่า 600 ล้านบาทโดยการถมทะเล....เชิญท่านสมัผัสกบั

ความอลังการจากจินตนาการอันหลากหลาย....ตื่นตากบัดินแดนตะวันตก  

“Western Land” ตื่นเต้นกับการล่องเรือผจญภัยผ่านเหล่า “โจรสลดั”ที่

แสนน่ากลัวใน “Pirates of the Caribbean”...สนุกสนานกับการนั่งเรือบุก

ป่าที่ “Jungle Cruise” ท่านจะได้พบกับเหล่าสัตว์ป่านานาชนิด .... แล้ว

พักผ่อนอิริยาบถด้วยการนั่ง “รถไฟ” ชมความหลากหลายภายในดีสนีย์

แลนด์ ....ต่อด้วยการสนุกเร้าใจที่ “Big Thunder Mountain” นั่งรถไฟขนถ่านตลุยความมันส์ในเหมืองแร่โบราณตื่นเต้น

สะพรึงกลัวที่ “ปราสาทผีสิง” (Hunted Mension) ที่เป็นที่มาของภาพยนตร์แนวสยองขวัญเร่ืองดงัแห่งปี…. แล้วสนุกสนาน

ต่อกับ “Splash Mountain” ที่ท้าทายความกล้า, “BUZZ LIGHT YEAR’s ; ASTRO BLASTER” ที่จะน าท่านเข้าไปยัง

โลกอวกาศพร้อมกับ บัตต์ ไลท์เยียร์ ตัวละครจากเรื่อง “Toy Story”เพ่ือต่อสู้กับ เซิร์ค (ZURG) พร้อมกับเหล่าสมุน

ลูกน้องที่น่ากลัวปนความน่ารัก ...อสิระให้ท่านได้สนุกสนานเพลิดเพลินกบัเคร่ืองเล่นอกีมากมายต่อตามอธัยาศัยจากนั้นน า

ท่านตื่นตากับความงดงามตระการตาของ“ขบวนพาเหรด” (Electric Parade) ที่ประดับประดาด้วยดวงไฟนับหมื่นดวง 

พร้อมชมความงามของ “ดอกไมไ้ฟ” หลากสทีี่เปล่งประกายระยิบระยับบนท้องฟ้ายามค ่าคนื  
 
 
 
 
 

 

 

 

**เพ่ือให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่าอสิระอาหารกลางวันตามอธัยาศัย** 
 



ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (8) Blue Bayou restaurant พรอ้มชมขบวนอิเลก็ทริคพาเหรด  

  บริการอาหารคอร์สรสเลิศโดยเริ่มจากอาหารเรียกน า้ย่อย (Appitizer) ตามด้วย อาหาร

จานหลัก (main course) และ ของหวาน (Dessert)แต่ละเมนูมีความหมายและ

รายละเอยีดแตกต่างกนัไป ระหว่างรับประทานอาหารให้ท่านได้ตื่นตาตื่นใจกบัขบวนอเิลก็ทริค

พาเหรดภายในสวนสนุกอกีด้วย 

ท่ีพกั : Narita ANA Hotel หรือเทียบเท่า  

 

 

 
วนัท่ีหา้     สนามบินนาริตะ –  กรุงเทพฯ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (9) 

บุฟเฟต์แบบตะวันตกและญี่ปุ่น หมูแฮม ไส้กรอก เบคอน ไข่สตูรต่าง ๆ ผัด

ผกั คอนเฟลกจืดและชอ็กโก ผกัดองหลากหลายชนิด ปลาแซลมอนอบเกลือ 

สาหร่ายกรอบ ถั่วหมกันัตโตะ บว๊ยดอง น า้ผลไม้ต่าง ๆ นมสด ชาและกาแฟ 
 

(กรุณาตรวจสอบสมัภาระใหเ้รียบรอ้ย เพือ่เตรียมเดินทางไปสนามบิน) 

 

สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่ “สนามบินนาริตะ”  

0915  เดินทางจากสนามบินนาริตะโดยเท่ียวบิน TZ291 

มบีริการอาหารร้อนและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง (ยกเว้นน า้อดัลม, น า้ผลไม้, เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ ฯลฯ) 

1405  ถงึ สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พร้อมความประทบัใจมริู้ลืม 

หมายเหตุ :  รายการอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบิน เป็นตน้ 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

***กรุณาอ่านเงือ่นไขดา้นล่างก่อนช าระมดัจ าทุกครั้ง  

และรบกวนส่งส าเนาพาสปอรต์ก่อนการเดินทาง 15 วนันะคะ*** 

 

*** ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะลูกคา้ท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อท่องเท่ียวหรือส ารวจเสน้ทางเท่านั้น หากท่านถูก

เจ้าหนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองของทางประเทศไทยและญี่ปุ่ นปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ถือเป็นเหตุผลท่ีอยู่นอกเหนือ

ความรบัผิดชอบของทางบริษทั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการท่ีจะคืนค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ินแก่ท่าน *** 

***หนงัสือเดินทางตอ้งเหลืออายุการใชง้านไดไ้ม่นอ้ยกว่า 6 เดือน*** 



อตัราค่าบริการ  
ผูใ้หญ่ ท่านละ                                                                     ท่านละ 49,900.- บาท 
เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1 ท่าน)                              ท่านละ 49,900.- บาท 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม)               ท่านละ 49,900.- บาท 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม)            ท่านละ 45,900.- บาท 

พกัเดี่ยวเพิม่                                                                        ท่านละ 8,000.- บาท 

มีตัว๋แลว้ลด                                                                         ท่านละ 7,000.- บาท 
 

อตัราค่าบริการนี้ รวม 

1. ค่าบตัรโดยสารเครื่องบนิ ไป – กลับชั้นทศันาจร ตามเส้นทางและสายการบนิที่ได้ระบุไว้ในรายการ  

2. ค่าที่พัก  หอ้งละ 2 ท่าน  ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ  หรือระดบัเดยีวกนั 

3. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ 

4. ค่าใช้จ่ายของมคัคุเทศกท์ี่คอยอ านวยความสะดวกให้กบัท่านในตลอดการเดนิทาง 

5. ค่าประกนัอบุตัเิหตใุนระหว่างการเดนิทางในวงเงนิ ท่านละ  1,000,000.- บาท  

(หากอายเุกิน 70 ปีข้ึนไป ค่าประกนัอุบติัเหตุระหว่างการเดินทาง 50%) 

 
อตัราค่าบริการนี้ ไม่รวม 

1. ค่าใช้จ่ายสว่นตวั  อาท ิค่าอาหาร-เคร่ืองดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท ์เป็นต้น 

2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษมูีลค่าเพ่ิม 

3. ค่าท าหนังสอืเดนิทาง 

4. ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบนิอาจมกีารเรียกเกบ็เพ่ิมเตมิอกี !!!!! 

5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าราคา 1,655 บาท (ประกาศยกเวน้ ณ วนัท่ี 1 ก.ค. 56) 

6. ค่าน า้หนักของกระเป๋าเดนิทางใรกรณทีี่เกนิกว่าสายการบนิก าหนด 20 กโิลกรัม / ท่าน 

 

เงื่อนไขการช าระเงิน :   ส าหรบัการจอง กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 15,000.- บาท  
 

 ช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างนอ้ย 21 วนั 
 

การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์ 

1. ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 45 วันขึ้นไป คนืมดัจ าทั้งหมด 

2. ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 30 วัน เกบ็ค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 5,000 บาท 

3. ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 25-30 วัน ขอเกบ็เงนิมดัจากทั้งหมด 

4. ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 15-25 วัน ขอเกบ็ค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 

5. ยกเลิกก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเกบ็ค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 

6. ยกเว้นกรุป๊ที่ออกเดนิทางช่วงเทศกาลวนัหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นต้น บางสายการบนิมกีารการันตมีดัจ าที่นั่งกบัสายการบนิ

และค่ามดัจ าที่พัก รวมถงึเที่ยวบนิพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มกีารคนืเงนิมดัจ า หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิก

ด้วยกรณใีดๆ 

7. กรณแีจ้งยกเลิกการเดนิทางหลังแต่ถ้าสามารถหาผู้เดนิทางใหม่มาแทนได้ในวันเดมิ ผู้ยกเลิกต้องรับผดิชอบค่าใช้จ่ายที่เกดิขึ้นทั้งหมด

ตามความเป็นจริง เช่นค่าธรรมเนียมการเปล่ียนชื่อตัว๋, ส่วนต่างของภาษีน า้มนัเชื้อเพลิง / ตัว๋ 1 ใบ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ถ้ามี 

8. กรณทีี่ท่านมคีวามประสงคจ์ะย่ืนวีซ่าและฟังผลวีซ่าหลังจากวนัที่ทางบริษัทฯ ได้ดาเนนิการออกตัว๋ เคร่ืองบนิแล้ว ถ้าวีซ่าไม่ผ่าน ทาง

บริษัทฯ ขอเรียกเกบ็ค่าตัว๋เคร่ืองบนิ 100% (ประมาณ 25,000 บาท แต่จะขึ้นอยู่กบัราคาตัว๋เคร่ืองบนิในแต่ละกรุป๊)  

9. กรณทีี่กองตรวจคนเข้าเมอืงทั้งกรงุเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิห้เดนิทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดนิทาง 

บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะไม่คนืค่าทวัร์ไม่ว่ากรณใีดๆ ทั้งสิ้น 



 

หมายเหตุ   

1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมต้ิองแจ้งล่วงหน้า รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

เนื่องจากภัยธรรมชาต,ิ สภาวะอากาศ, ปัญหาการจราจรอบุตัเิหต,ุ การเมอืง, สายการบนิ, อตัราแลกเปล่ียน หรือปัญหาอื่นๆ โดยทาง 

บริษัทฯ จะแก้ไขและค านงึถงึประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นส าคญัที่สดุ  
 

2. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การน าสิ่งของผดิกฎหมาย / เอกสารการเดนิทางไม่

ถูกต้อง และความประพฤตสิ่อไปในทางเสื่อมเสยี รวมถงึภัยธรรมชาต ิและการยกเลิกเที่ยวบนิ 

 

3. ในกรณทีี่เกดิภัยพิบตัทิางธรรมชาตต่ิางๆ ทางบริษัทสามารถคนืเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์ ได้กต่็อเมื่อทางสายการบนิ และโรงแรมที่พักได้ท า

การพิจารณาคนืเงนิสว่นนั้นให้แล้ว 
 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกดิสิ่งของสญูหาย อนัเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม และ 

อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง 
 

5. ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการจดัที่นั่งบนสายการบนิ หากลูกค้าในกรุป๊ส่งเล่มพาสปอร์ตไม่ถงึ 15 ท่าน ทางสายการบนิไทยจะไม่รบัจัด

ที่นั่งล่วงหน้า (PRE CHECK IN) อาจต้องนั่งแยกกนัทั้งกรุป๊ แต่ทางบริษัทจะพยายามจัดให้สมาชิกแต่ละบ้านได้นั่งด้วยกนั โปรด

ทราบ!!! ทางสายการบนิไม่รับจองที่นั่ง LONG LEG ทุกกรณี 
 

6. หากท่านที่ต้องออกตัว๋เคร่ืองบนิภายใน (เคร่ืองบนิ,รถทวัร์,รถไฟ) กรณุาสอบถามจากเจ้าหน้าที่ทุกคร้ังก่อนท าการออกตัว๋ เนื่องจากสาย

การบนิอาจมกีารปรับเปล่ียนเที่ยวบนิ หรือ เวลาบนิ โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 

7. ส าหรับการเดนิทางช่วงปีใหม่ เทศกาลวนัหยุดยาวไทย วนัหยุดญี่ปุ่น อาจเจอปัญหารถตดิ คนแน่นตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ 

ร้านอาหารคนเยอะ หรือในช่วงฤดูหนาวฟ้ามดืเรว็ รวมถงึช่วงปีใหม่ร้านค้าจะปิดบางสว่น ร้านอาหารปิดเรว็กว่าปกต ิขอให้ท่านท าความ

เข้าใจก่อนจองทวัร ์
 

8. เนื่องจากโรงแรมในญี่ปุ่นห้องพักมขีนาดค่อนข้างเลก็ เรียนแนะน าว่าให้จองห้องพักส าหรับ 2-3 คน / ห้อง หากท่านจองห้องแบบเดก็ไม่

เสริมเตยีงแล้วต้องการเปล่ียนภายหลังอาจไม่มห้ีองว่าง ส าหรับเดก็เสริมเตยีงจะสะดวกกว่า 
 

9. โรงแรมในญี่ปุ่นไม่มบีริกรยกกระเป๋า ขอความร่วมมอืจากทุกท่านดูแลกระเป๋าของตวัท่านเอง บางโรงแรมที่อยู่ในเมอืง ถนนค่อนข้าง

แคบ รถบสัไม่สามารถจอดหน้าโรงแรมได้จ าเป็นต้องลากกระเป๋าไปเองจนถงึโรงแรม 
 

10.  หนงัสอืเดนิทางต้องมอีายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดอืน 

 

11.  เมื่อท่านตกลงช าระเงนิมดัจ าหรอืค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถอืว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 

 

...โปรดอ่านขอ้ความใหถ้ีถ่ว้นก่อนการจองทวัรทุ์กครั้งเพือ่ประโยชนแ์ก่ตวัท่านเอง... 


