
โตเกียว ฮาโกเน่ ฟูจ ิโยโกฮาม่า คามาครูะ  5 วนั 3 คืน 

เทศกาลฮานามิ ชมดอกซากุระ ณ สวนอุเอโนะ และ ริมแม่น ้าสุมิดะ 

โดยสายการบิน THAI AIRWAYS (TG) 

ล่องเรอืโจรสลดั ชมความงามของ ทะเลสาบอาชิ ณ อุทยานแห่งชาตฮิาโกเน่ 

เจดียแ์ดงชูเรโตะ เจดียห์า้ชั้นบนเนินเขา ท่ีสามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิอยา่งสวยงาม 

นัง่กระเชา้ลอยฟ้าคาชิคาชิ ขึ้ นสู่ ยอดเขาเท็นโจ ชมวิว 360 องศาของทะเลสาบคาวากูจิโกะ 

ชม เมืองเก่าซาวาระ หรืออีกชื่อ "ลิตเติ้ ล เอโดะ" มีท่ีอยูอ่าศยัแบบดั้งเดิม และรา้นคา้มากมาย 

ชอ้ปป้ิงยา่นสุดฮิตท่ี ชินจูกุ + ชิบูยา่ แหล่งชอ้ปท่ีรวมสินคา้ไวห้ลากหลาย 

>>> ++++ ฟูจอิอนเซ็น 1 คืน / โตเกียว 2 คืน <<< 

* แช่ออนเซ็นแบบญี่ปุ่น *DINNER BUFFET ขาปูยกัษ ์, บุฟเฟต ์ป้ิงยา่ง * 
 

วนัท่ี ก าหนดการ เชา้ เท่ียง เยน็ โรงแรม 

1 สนามบินสุวรรณภูมิ  TG642   (23.50 - 08.10) X X X - 

2 

สนามบินนาริตะ – ฮาโกเน่ - ทะเลสาบอาชิ ล่องเรือโจรสลดั - เจดีย์

แดง Chureito Pagoda – โกเทมบะ เอา้ทเ์ลท – ชมซากุระ ทะเลสาบคา

วากูจโิกะ – นัง่กระเชา้คาจิ คาจิ –  แช่ออนเซ็น + Dinner ขาปยูกัษ์

X   

Yamanakako Sun 

Plaza 

หรือเทียบเท่า 

3 

ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 – พิพิธภณัฑแ์ผ่นดินไหว - หมูบ่า้นน ้าใสโอชิโนะฮคัไก 

- โตเกียว - วดัอาซากุสะ – ถนนนากามิเสะ - ผ่านชมโตเกียวสกายทรี 

ริมแม่น ้าสุมิดะ พรอ้มชมซากุระ   – ชอ้ปป้ิงชิบยูา่

   
Sunshine City Prince 

หรือเทียบเท่า 4 ดาว 

4 

ชมดอกซากุระ ณ สวนอุเอโนะ - ชอ้ปป้ิงอะเมโยโกะ - โยโกฮาม่า - 

พิพิธภณัฑร์าเม็ง (ทานราเม็งตน้ต าหรบัตามอัธยาศัย) - คามาคุระ - 

 วดัหลวงพ่อโตไดบุตสึ - โตเกียว - ชอ้ปป้ิงชินจกุู

 X X 
Sunshine City Prince 

หรือเทียบเท่า 4 ดาว 

5 
เมืองเก่าซาวาระ ชมเทศกาลดอกซากุระ - อิออนพลาซ่า – สนามบิน 

สนามบินนาริตะ – สนามบินสุวรรณภูมิ  TG677   (17.25-21.55)
  X - 

 



ก าหนดการเดินทาง  3 - 7 เมษายน 2561 

วนัแรก กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ 

20.30 น. พรอ้มกนัท่ี ชั้น 4 สนามบินสุวรรณภูมิ สายการบินไทย ประตู 2 เคานเ์ตอร ์ เพ่ือเตรียมตวัเดินทาง D 

และผ่านขัน้ตอนการเช็คอิน 

23.50 น. เดินทางสู่ สนามบินนาริตะ เมืองโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่น โดย เที่ยวบินที่    TG642

น ้าหนักกระเป๋า 30 KG // บริการอาหารรอ้น เสิรฟ์พรอ้มเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองทั้งขาไป-ขากลบั 

วนัที่ 2 สนามบินนารติะ – ฮาโกเน่ - ทะเลสาบอาชิ ล่องเรือโจรสลดั – เจดียแ์ดง 7 ชั้น Chureito 

Pagoda – โกเทมบะ เอา้ทเ์ลท – ทะเลสาบคาวากูจโิกะ – นัง่กระเชา้คาจ ิคาจ ิ

08.10 น. เดินทางถึง สนามบินนาริตะ เมืองโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่น หลงัจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองของ 

ประเทศญ่ีปุ่นแลว้ (เวลาท่ีญ่ีปุ่ นเรว็กวา่ไทย 2 ชัว่โมง กรณุาปรบัเวลาของท่านใหต้รงกัน เพ่ือสะดวกในการ

นัดหมายเวลา) 

น าท่านเดินทางเยี่ยมชมความงามของ วนอุทยาน

แห่งชาติฮาโกเน่ และน าท่านทุกท่าน  ล่องเรือโจร

สลดั ชม  ทะเลสาบอาชิ ทะเลสาบท่ีก่อตวัจากลาวา 

ของ ภูเขาไฟฟูจิ หากวนัใดอากาศสดใสท่านจะไดส้ัมผัส

ทศันียภาพ ในอีกมิติหน่ึงท่ีมีความงดงามราวกบัภาพวาด 

สะทอ้นลงสู่ทะเลสาบ เปรียบดัง่สะทอ้นจากกระจกใสบาน

ใหญ่ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

จากน้ันน าท่านสู่ เจดียชู์เรโตะ เป็น(Chureito Pagoda) เจดียแ์ดงหา้ชั้น บนเนินเขาท่ีสามารถ 

มองเห็นเมืองฟูจโิยชิดะ และ (Fujiyoshida City) ในระยะไกลไดอ้ย่างชดัเจนและงดงาม เจดียน้ี์ภูเขาไฟฟูจิ 

ตั้งอยู่บนศาลเจา้อาราคุระเซนเกน  ซ่ึงถูกสรา้งขึ้ นเพ่ือระลึกถึงสนัติภาพ(Arakura Sengen Shrine)

ปี 1963 ซ่ึงจากตวัอาคารหลกัของศาลเจา้ ตอ้งขึ้ นบนัไดไปเกือบ 400 ขัน้ นักท่องเท่ียวจะไดช้มทศันียภาพ

อนัสวยงามของภูเขาไฟฟูจิร่วมกบัเจดียห์า้ชั้น โดยเฉพาะในช่วงฤดูใบไมผ้ลิท่ี ประมาณดอกซากุระบาน 



กลางเดือนเมษายน และฤดูใบไมร้่วงประมาณคร่ึงเดือนแรกของเดือนพฤศจิกายน จะเป็นจุดชมธรรมชาติท่ี

นิยมเป็นอยา่งยิ่ง  

เที่ยง  บริการอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร (1) เมนู… SUSHI SET  

น าท่านชอ้ปป้ิงสุดมนัสก์บัสินคา้แบรนด์เนมช่ือดังท่ี โกเทมบะแฟคทอรี่ เอา้ทเ์ล็ต แหล่งรวมสินคา้ 

น าเขา้และสินคา้แบรนดญ่ี์ปุ่นโกอินเตอรม์ากมาย กบัคอลเลคชัน่เส้ือผา้ล่าสุด อาทิ  MK Michel Klein, 

Morgan, Elle,Cynthia Rowley, Diffusione Tessile ฯลฯ เลือกซ้ือกระเป๋าไฮไซ Bally, Prada, Gucci, Diesel, 

Tumi, Gap, Armany ฯลฯ เลือกดูเคร่ืองประดบั และนาฬิกาหรูอย่าง Tag Heuer, Agete, S.T.Dupont, 

Tasaki, Longines ฯลฯ รองเทา้แฟชัน่ Hush Puppies, Scotch  Grain, Skechers, Hogan ฯลฯ หรือเลือกซ้ือ

สินคา้ส าหรบัคุณหนู Aigle, Bandai Asobi, Hakka Kids, Miki House และสินคา้อ่ืนๆ อีกมากมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

จากน้ันน าท่านสู่ ทะเลสาบคาวากุจิโกะ คือทะเลสาบท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสองใน(Kawaguchiko Lake) 

บรรดาทะเลสาบทั้ง 5 ท่ีอยูร่อบภูเขาไฟฟูจิ และเป็นสถานท่ีสวยติดอนัดบัในการถ่ายภาพวิวภูเขาไฟฟูจิ จุด

 สถานท่ีท่องเท่ียวรอบๆ ทะเลสาบคาวากูจิโกะ มีความหลากหลายและน่าสนใจชมซากุระบานสะพรัง่

หลายแห่ง เราจะน าท่านขึ้ น กระเชา้ลอยฟ้าคาจิคาจิ ภูเขาเทนโจ (Kachi Kachi Ropeway) 

ระยะทาง 400 เมตร เช่ือมต่อชายฝั่งตะวนัออกของทะเลสาบคาวากูจิโกะ กบัดาดฟ้าชมวิวใกลย้อดภูเขา

เทนโจ (Mount Tenjo) สูงประมาณ 1,000 เมตรเหนือระดับน ้าทะเล ท่ีมีทัศนียภาพอนังดงามของ

ทะเลสาบดา้นล่างรวมกบัภูเขาไฟฟูจิ 

จากน้ันน าท่านเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั 

เยน็  บริการอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) เมนู… บุฟเฟ่ตอ์าหารญี่ปุ่น ใหท่้านไดล้ิ้มรส 

อาหารญ่ีปุ่นหลากหลาย อ่ิมเอมทั้งอาหารคาวและหวานแบบดั้งเดิม พรอ้มเสิรฟ์ ขาปูยกัษ!์! เน้ือปูรส 

หวานจ้ิมดว้ยน ้าจ้ิมซีฟู้ดรสเด็ด 

ที่พกั  YAMANAKAKO SUN PLAZA HOTEL หรือระดบัเทียบเท่า  4 ดาว 

ผ่อนคลายกบัการ แช่น ้าแร่ธรรมชาติ (ONSEN) เช่ือว่าแช่แลว้จะท าใหผิ้วพรรณ 

สวยงาม และช่วยใหร้ะบบหมุนเวียนโลหิตไดข้ึ้ น 

 

 

 

 



 

 

วนัที่ 3 ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 – ศูนยจ์  าลองแผ่นดินไหว - หมู่บา้นโอชิโนะฮคัไก - โตเกียว - วัดอา

ซากุสะ - ผ่านชมโตเกียวสกายทร ี- ชมซากุระ รมิแม่น ้าสุมิดะ – ชอ้ปป้ิงชิบูยา่ 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดินทางสู่ภูเขาไฟอนัเป็นสญัลกัษณข์องประเทศญ่ีปุ่น ภูเขาไฟฟูจิ ชมความงามของ  ภูเขาไฟฟูจิ

ชั้น 5 (ขึ้นอยูก่ับสภาพอากาศ) ซ่ึงไดช่ื้อว่าเป็นภูเขาไฟศกัด์ิสิทธ์ิและสวยงามท่ีสุดในโลก จนไดร้บัการ 

ยกย่องว่าเป็นภูเขาไฟท่ีสวยขนาดไม่มีลูกใดมาเทียบเคียงได้ และมีความสูงประมาณ 3 ,776 เมตร 

(12,388 ฟุต) จากระดบัน ้าทะเล 

น าท่านเยี่ยมชม ศูนยจ์  าลองแผ่นดินไหว  ท่ีจ าลองเร่ืองราวของภูเขาไฟฟู(Experience Earthquake)

จิ และท่านจะไดส้มัผัสกบับรรยากาศของการจ าลองเหตุการณ์เร่ืองราวต่างๆ เก่ียวกบัแผ่นดินไหวท่ีเกิดขึ้ น

ในประเทศญ่ีปุ่น และจากน้ันใหท่้านไดอิ้สระเลือกซ้ือของท่ีระลึกตามอธัยาศยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นโอชิโนะฮัคไค เป็นแหล่งน ้าตามธรรมชาติตั้งอยู่ใน(Oshino Hakkai) 

หมูบ่า้นโอชิโนะ ใหท่้านสมัผัสไดถึ้งอากาศบริสุทธ์ิ และไอเย็นจากแหล่งน ้าธรรมชาติ โดยในบ่อน ้าใสแจ๋วมี

ปลาหลากหลายพนัธุ์แหวกว่ายสบายอารมณ ์อุณหภูมิในน ้าเฉล่ียอยู่ท่ี 10-12 องศา นอกจากน้ีแลว้ก็ยงั

มีน ้าผุดจากธรรมชาติใหต้กัด่ืมตามอธัยาศยั และท่ีส าคญั หมู่บา้นโอชิโนะยงัเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงสินคา้ OTOP 

ชั้นเยี่ยมอีกดว้ย ท่ีหมูบ่า้นน้ีมีของขึ้ นช่ืออยา่ง โมจชิาเขียวไสถ้ัว่แดงย่าง ขนมฮิตท่ีหมู่บา้นน ้าศกัด์ิสิทธ์ิโอชิ 

โนะฮกัไก  



 

คือ ล าธารเล็กๆ ท่ีไหลโอบรอบๆ หมู่บา้น ในช่วงท่ีซากุระบาน ท่ีน่ีจะงดงามมากๆ ไฮไลท ์!!! พลาดไม่ได ้

แมว้า่จะมีจุดชมซากุระสวยๆ มากมายทัว่ญ่ีปุ่น แต่ส าหรบัท่ีน่ี ทั้ง ล าธารน ้าใสๆ หญา้เขียวๆ ดอกลิลล่ีสี

 ทั้งหมดแต่งแตม้ เป็นทิวทศัน์ท่ีงดงามและมีเอกลกัษณไ์ม่เหลือง ซากุระสีชมพู และสะพานไมแ้บบญี่ปุ่น

เหมือนท่ีไหน 

เที่ยง   บริการอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร (4)  

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ัน เดินทางกลบัสู่ มหานครโตเกียว น าท่านเขา้นมสัการเจา้แม่กวนอิม ณ  วัดอาซากุสะ เป็นวดัท่ี 

มีความศกัด์ิสิทธ์ิและไดร้บัความเคารพนับถือมากท่ีสุดแห่งหน่ึงในกรุงโตเกียว และเป็นวดัพุทธท่ีเก่าแก่ท่ีสุด

ในภูมิภาคคนัโตภายในประดิษฐานองคเ์จา้แมก่วนอิมทองค ามีผูค้นนิยมมากราบไหวข้อพรเพ่ือความเป็นสิริ

มงคลตลอดทั้งปี และถ่ายภาพเป็นท่ีระลึกกบั ประตูฟ้าค ารณ ซ่ึงเป็นโคมไฟสีแดง ขนาดยกัษ์ท่ีมีความสูง 

ถึง 4.5 เมตร เป็นโคมไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลก เลือกชมและเช่าเคร่ืองรางของขลงัอนัศกัด์ิสิทธ์ิของวดัแห่งน้ี  

อิสระเดินเล่น ถนนนากามิเซะ ถนนเสน้น้ียาวไปจนถึงวดัเซ็นโซจิจะเป็น ถนนชอ้ป(Nakamise dori) 

ป้ิง ขายขนม ของฝาก ของท่ีระลึก ขนมท่ีซ้ือกลับบา้นจะใส่กล่อง ห่อสวยงาม สามารถซ้ือเป็นของฝากได้

อย่างสวยงาม ส่วนขนมแบบท่ีกินเลยเช่น Soft ice cream, มนัอดัแท่ง, ซาลาเปาทอด, ขา้วพองคลา้ยขนม

นางเล็ด ทางรา้นจะใหเ้รายืนกินท่ีหน้ารา้นเท่าน้ัน ไม่ใหเ้ดินไปกินไป ถือวา่เป็นกฎเหล็กของรา้นคา้ย่าน

ถนนนากามิเซะ เพ่ือไม่ใหข้นมหกเลอะเทอะบนถนน 

ผ่านชม โตเกียวสกายทรี เป็นหอท่ีเพ่ิงสรา้งขึ้ นมาใหม่และยงัเป็นเหมือนแลนด์(Tokyo Sky tree) 

มารค์ของโตเกียวถ่ายรูปกบัหอคอย ตั้งอยู่ใจกลางของ Sumida City Ward เป็นตึกท่ีสูงท่ีสุดในญ่ีปุ่น มีความ

สูงถึง 634 เมตร บริเวณโดยรอบๆ เป็นแหล่งช็อปป้ิงขนาดใหญ่  

HILIGHT !!! น าท่านสู่  สวนสาธารณะริมแม่น ้าสุมิดะ  เป็น(Sumida Park) จุดชมซากุระที่สวย

อีกจุดหน่ึงของกรุงโตเกียว เน่ืองจากมีตน้ซากุระขึ้ นเรียงรายยาวไปตามแม่น ้า เป็นสวนสาธารณะมาก 

ขนาดเล็กในยา่นอาซาคุซะ ไมไ่กลจาก วดัเซ็นโซจิ หรือท่ีคนไทยเรียกวา่ ‘วดัอาซากุสะ’ ในสวนสาธารณะซุมิ

ดะ มีตน้ซากุระจ  านวนมากกว่า 1,000 ตน้ ในช่วงปลายเดือนมีนาคม – ตน้เดือนเมษายน ของทุกปี 

ดอกซากุระจะบานสีขาว สีชมพู หนาแน่นเป็นอุโมงค์ซากุระ สวนน้ีเป็นจุดชมซากุระท่ีสวย 1 ใน 100 

อนัดบัในญ่ีปุ่น คนญ่ีปุ่นนิยมมาปิคนิคใตต้น้ซากุระ หรือท่ีเรียกกนัว่า “ฮานามิ และในวนัเสารสุ์ดทา้ยของ” 

เดือนกรกฎาคม มีงานจุดพลุ (Sumida River Firework) ท่ีสวนสาธารณะซุมิดะ เป็นงานพลุงานใหญ่ใน

โตเกียว 



 

 

อิสระชอ้ปป้ิง ซ่ึงถือไดว้่าเป็นศูนยก์ลางของวยัรุ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในดา้นแฟชัน่ มีแหล่งชอ้ปยา่นชิบูยา่ 

ป้ิง หา้งสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ รา้นคา้ รวมทั้งช็อปของแบรนด์ดังตั้งอยู่มากมาย นอกจากน้ันแลว้ยังมี

รา้นอาหารและแหล่งบนัเทิงอย่างครบครนั มีผูค้นทั้งชาวญ่ีปุ่นและนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติเดินขวกัไขว่อยู่

ตลอดทั้งวนั ซ่ึงเป็นทางแยกขนาดใหญ่ท่ีอยู่ดา้นหน้าสถานี Shibuya ประกอบไปดว้ย ทางมา้หา้แยกชิบูยา่ 

ลาย จอขนาดยกัษ์ตามตึกต่างๆ รถยนตท่ี์สญัจรไปมา และผูค้นท่ีพลุกพล่าน เป็นแลนดม์ารค์ของโตเกียวท่ี

ใชถ่้ายท าภาพยนตรแ์ละซีร่ีสท์ั้งของญ่ีปุ่นและต่างประเทศ  

เยน็   บริการอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร (5) เมนู… บุฟเฟตป้ิ์งยา่ง  YAKINIKU BUFFET

ที่พกั  SUNSHINE CITY PRINCE IKEBUKURO หรือระดบัเทียบเท่า 4 ดาว  

วนัที่ 4 ชมดอกซากุระ ณ สวนอุเอโนะ - ชอ้ปป้ิงอะเมโยโกะ - โยโกฮาม่า - พิพิธภณัฑร์าเม็ง - 

คามาคุระ - วดัหลวงพ่อโตไดบุตส ึ- โตเกียว - ชอ้ปป้ิงชินจูกุ 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านสู่ สวนอุเอโนะ เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ของโตเกียว ภายในมีทั้งวดั ศาลเจา้ (Ueno Park) 

ทะเลสาป และสวนสตัว ์มีตน้ไมม้ากมาย ใหบ้รรยากาศร่มร่ืนจึงเป็นสถานท่ีท่ีชาวโตเกียวนิยมมาพกัผ่อน

กนั และในฤดูใบไมผ้ลิของทุกๆปีสวนอุเอโนะจะไดร้บัความนิยมเป็นอย่างมากในการมาชมซากุระซ่ึงมกัจะ

บานช่วงประมาณปลายเดือนมีนาคมถึงตน้เดือนเมษายน โดยจะมีตน้ซากุระเรียงรายอยู่ทั้งงสองขา้งยาวไป

ตามทางเดินภายในสวน มีจ านวนมากกว่า 1,000 ตน้ ท าใหดึ้งดูดผูค้นจ านวนมากมาเยี่ยมชมในเทศกาล

ชมดอกซากุระ หรือท่ีเรียกกนัวา่   งานฮานามิ

อิสระชอ้ปป้ิง ตลาดอะเมโยโกะ (Ameyoko Market) 

ตลาดท่ีคึกคักเกือบตลอดเวลา แต่ก่อนน้ันบริเวณน้ีเป็นท่ี

ขายขนมและลกูอมลกูกวาด ซ่ึงในภาษาญ่ีปุ่นเรียกรา้นขนม

เหล่าน้ีว่า จึงเป็นท่ีมาของช่ือตลาดอะ“Ameya Yokocho” 

เมโยโกะ ปัจจุบนัมีสินคา้หลากหลายชนิดทั้ง ของสด ของใช ้

เคร่ืองส าอาง กระเป๋า รองเทา้ เส้ือผา้ทั้งของญ่ีปุ่น และของ

น าเขา้ท่ีส่วนใหญ่จะมีราคาถูกกวา่ในหา้ง  



 

บางรา้นอาจจะต่อราคาเพ่ิมไดอี้ก อาหารทะเล ผลไม ้ผักสด รา้นขนมของกินเล่น เช่น ทาโกะยากิยกัษ ์โม

ขนมเคก้ ช็อคโกแลต ไอศครีม ชานมไขมุ่ก และรา้นอาหารญ่ีปุ่น อยา่งจ ิ ราเม็ง ซูชิ ขา้วหนา้ปลาไหล ส่วน 

ใหญ่จะเปิดรา้นประมาณ 10 โมงเชา้ไปจนถึงช่วงเย็นๆ และมกัจะปิดทุกวนัพุธ 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองคามาคุระ เป็นเมืองหลวงเก่าของญ่ีปุ่น เมืองท่ีอยู่ติดกบัทะเลซ่ึง(Kamakura) 

อยูไ่มไ่กลจากโตเกียว มาเท่ียวไดง้่ายๆ ห่างจากโตเกียวประมาณ 1 ชัว่โมงเท่าน้ัน เมืองท่องเท่ียว ถูกขนาน

นามว่าเป็น เมืองเกียวโตตะวนัออก เน่ืองจากมีวดั ศาลเจา้ และสถานท่ีทาง (Kyoto of Eastern Japan) 

ประวติัศาสตรอ์ยูห่ลายแห่ง 

น าท่านสู่ พิพิธภณัฑร์าเมนชินโยโกฮาม่า รวมเร่ืองราว 

ทุกอย่างเก่ียวกับราเมงไม่ว่าจะเป็นประวัติ ความเป็นมา , 

ชนิดของราเมง ในชั้นแรกของพิพิธภัณฑ์น้ันจะเป็นประวัติ

ของราเมงในประเทศญ่ีปุ่นมีการจดัแสดงเสน้ราเมล น ้าซุป 

ทอ้ปป้ิง รวมถึงชามใส่ราเมงหลากหลายชนิด ส่วนในชั้นท่ี

สองน้ัน จะมีการจัดบรรยากาศจ าลองของถนนและอาคาร

บา้นเร่ืองของชิตามาชิ (Shitamachi) เมืองเก่าของโตเกียว 

ซ่ึงเป็นเมืองท่ีราเมงไดร้บัความนิยมอย่างรวดเร็ว  ให้จะมีรา้นขายราเมงที่มีช่ือเสียงอยู่ประมาณ 9 รา้น

นักท่องเท่ียวไดล้องชิม และหากใครอยากจะทานราเมงหลายๆ รา้น ก็สามารถสัง่แต่ละชามเป็นไซสเ์ล็กได ้

เที่ยง อิสระเลือกรบัประทานราเมนตามอธัยาศยั  

น าท่านชม พระใหญ่แห่งคามาคุระ (Great Buddha 

of Kamakura) พระใหญ่ไดบุตสึ (Daibutsu เป็น) 

สญัลกัษณข์องเมืองคามาคุระ มีความสูงถึง 13.5 เมตร ซ่ึง

เป็นรูปป้ันพระท่ีสูงเป็นอันดับสองของญ่ีปุ่น รองจากพระ

ใหญ่ท่ีวดัโทไดจิ เมืองนารา พระใหญ่แห่งคามาคุระน้ันตั้งอยู่

ท่ี วัดโคโตคุอิน เดิมทีองคพ์ระจะ(Kotokuin Temple) 

ประดิษฐานอยู่ภายในอาคารวดั แต่เมื่อประมาณศตวรรษท่ี 

14 และ 15 อาคารของวดัหลายส่วนไดถู้กพายุไตฝุ่้นท าลายลง ท าใหเ้หลือแต่องคพ์ระใหญ่ตั้งอยู่โดยไม่ได้

สรา้งอาคารข้ึนมาครอบใหม ่

น าท่านอิสระ ชอ้ปป้ิงย่านชินจูกุ เพลินกับการชอ้ปป้ิง 

สินคา้มากมายและ เคร่ืองใช ้ไฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล 

นาฬิกา เคร่ืองเล่นเกมส ์หรือสินคา้ท่ีจะเอาใจคุณผูห้ญิงดว้ย 

กระเป๋า รองเทา้ เส้ือผา้ แบรนด์เนม เส้ือผา้แฟชัน่ส าหรับ

วัยรุ่น เคร่ืองส าอางยี่ห ้อดังของญ่ีปุ่นไม่ว่าจะเป็น KOSE, 

KANEBO, SK II, SHISEDO และอ่ืนๆ อีกมากมาย 

อิสระอาหารเยน็ตามอธัยาศยั 



ที่พกั  SUNSHINE CITY PRINCE IKEBUKURO หรือระดบัเทียบเท่า 4 ดาว  

วนัที่ 5 เมืองเก่าซาวาระ - อิออนพลาซ่า – สนามบินนารติะ – สนามบินสุวรรณภูมิ 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7) 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองซาวาระ เป็น(Sawara) 

เมืองเล็กๆ ตั้งอยู่ทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของเมือง

นาริตะ ซ่ึงเคยเป็นศูนยก์ลางการขนส่งขา้วในช่วงสมยั

เอโดะ (1603-1867) เน่ืองจากเมืองแห่งน้ีตั้งอยู่ตรง

กลางระหว่างคลอง มีช่ือเรียกว่า เอโดะนอ้ย “Little 

ไดร้บัการรกัษาและบูรณะท่ีอยู่อาศยัแบบดั้งเดิม Edo” 

รา้นคา้ต่างๆ และคลังสินคา้จากสมยัเอโดะ ตึกราม

และส่ิงต่างๆ สองขา้งแม่น ้าโอโนะกาวะ และถนนคาโท

ริ สะทอ้นใหเ้ราเห็นถึงความรุ่งเรืองของเมืองน้ีในอดีต และยงัเป็นท่ีดึงดูดใหนั้กท่องเท่ียวต่างชาติมาเยี่ยม

ชมมากมาย 

น าท่านชม เทศกาลดอกซากุระในซาวาระ เกิดขึ้ น 

ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 15 เมษายนของทุกปี ในเขตน้ีและ 

บนพ้ืนของศาลเจา้คาโตริ สถานท่ีจดัเทศกาลในซาวาระ

ประกอบดว้ยพ้ืนท่ีต่างๆ ท่ีแยกจากกันดังน้ี สวนซูวะ 

พ้ืนท่ีริมคลองชลประทานเรียวโซ (Ryoso) และฝั่ง

แม่น ้าจคัเคนกาวา (Jukkengawa River) ซ่ึงอยู่ใกลก้บั

เทศบาลเมืองคาโตริ 

ตน้ซากุระซ่ึงอยู่ในสถานท่ีของซาวาระส่วนใหญ่ คือ ตน้ซากุระโยชิโนะ ตน้ซากุระมากกว่า 200 ตน้ 

ไดร้บัการประดบัดว้ยโคมไฟกระดาษญ่ีปุ่น 600 ดวง ท่ีมีขนาดแตกต่างกนัไปในช่วงเทศกาล  

เที่ยง   บริการอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร (8)  

น าท่านเดินทางสู่ อิออนมอลล ์ เป็นหา้งสรรพสินคา้ท่ีนิยมในหมู่นักท่องเท่ียว(Aeon Narita Mall) 

ชาวต่างชาติ เน่ืองจากตั้งอยู่ใกลก้ับสนามบินนานาชาตินาริตะ ภายในตกแต่งในรูปแบบท่ีทันสมยัสไตล์

ญ่ีปุ่น มีรา้นคา้ท่ีหลากหลายมากกว่า 150 รา้น จ าหน่ายสินคา้แฟชัน่ อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายใน

บา้น นอกจากน้ียงัมีรา้นเส้ือผา้แฟชัน่มากมาย เช่น MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, Capcom games 

 เป็นตน้ ซ่ึงบางรา้นไม่ตอ้งเสียภาษีสินคา้ส าหรับนักท่องเท่ียวarcade และซุปเปอรม์ารเ์กตขนาดใหญ่

ชาวต่างชาติ ส่วนรา้นอาหารก็มีใหเ้ลือกมากมายจ าหน่ายอาหารหลายประเภท รา้นกาแฟ และศูนยอ์าหาร 

17.25  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS (TG)  น. 

เท่ียวบินท่ี TG677 (มีบรกิารอาหารพรอ้มเครื่ องดื่ มบนเครื่ อง) 

21.5  น.    เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 5

 



   +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++     

 

หมายเหตุ: รายการทวัรส์ามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ , การเมือง, สายการบิน   

การจราจรช่วงเทศกาลหรือวนัหยุดของญ่ีปุ่น เป็นตน้ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปล่ียนโดยค านึงถึง

ผลประโยชน์ของท่านเป็นหลกั เพ่ือใหท่้านท่องเท่ียวไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 

อตัราค่าบริการขา้งตน้ค านวณ จากอัตราแลกเปล่ียน 100 เยน เท่ากับ 30-31 บาท กรณีอัตราแลกเปล่ียนปรับสูงขึ้ น 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปรบัอตัราค่าบริการเพ่ิมข้ึน 
 

ประกาศส าคญั รบัเฉพาะผูม้ีวตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียวเท่าน้ัน ค่าทวัรท่ี์จ่ายใหก้บัผูจ้ดั เป็นการช าระแบบจ่ายช าระขาด  

และผูจ้ัดไดช้ าระใหก้ับสายการบินและสถานท่ีต่างๆ แบบช าระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง  ฉะน้ันหากท่านไม่ไดร้่วม

เดินทางหรือใชบ้ริการตามรายการไม่ดว้ยสาเหตุใด หรือไดร้บัการปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ 

(ประเทศไทยและประเทศญ่ีปุ่น) ทางผูจ้ดั ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทั้งค่าตัว๋เคร่ืองบินใหแ้ก่ท่าน 

 

อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง ราคาผูใ้หญ่ ราคาเด็ก พกัเดี่ยว เพิ่ม 

3 – 7 เม.ย. 2561 49,888.- 

ไม่มีราคาเด็ก 

INFANT ไม่เกิน 2 ขวบ 

ราคา 9,000 บาท 

11,000.- 

 

ส าหรบัลกูคา้ทา่นที่ไม่เอาตัว๋เคร่ืองบิน  หกัค่าตัว๋ออก 15,000 บาท 

เง่ือนไขการใหบ้รกิาร  

1. การเดินทางครั้งน้ีจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 30 ท่านข้ึนไป กรณีไม่ถึงจ  านวนดงักล่าว 

 ขอสงวนสิทธิในการปรบัราคาค่าบริการ โดยทางบริษัทจะท าการแจง้ใหท่้านทราบก่อนล่วงหนา้ 

 หรือ ส่งจอยทวัรก์บับริษัทท่ีมีโปรแกรมใกลเ้คียงกนั 

 หรือ เล่ือน หรือ ยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะท าการแจง้ใหท่้านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 15 

วนั 

2. ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะน้ันทางบริษัท

จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน  
 

การช าระค่าบรกิาร 

 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 15,000 ค่าทวัรส์่วนท่ีเหลือช าระ บาท 30 วนัท าการ ก่อนออกเดินทาง  

**ส าคญั**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดินทาง (จะตอ้งมีอายุเหลือมากกวา่ 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวนัเดินทางไป-กลบั) 

**กรุณาตรวจสอบก่อนส่งใหบ้ริษัท มิฉะน้ันทางบริษัทจะไม่รบัผิดชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายุและด่านตรวจปฏิเสธการ

ออกและเขา้เมืองท่าน*** กรุณาส่งพรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงินมดัจ า หรือส่งพรอ้มยอดคงเหลือ**  

 



 

 

การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์

เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เคร่ืองบินโปรโมชัน่ เมื่อจองทวัรช์ าระเงินค่าจองค่าทวัรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ได้

ทุกกรณี และกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศท่ีระบุ 

ไว ้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน รวมถึงเมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะ

แลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง พรอ้มคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกรอ้ง

ค่าบริการและเงินมดัจ าคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน  

 

อตัราค่าบรกิารน้ีรวม  

 ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยดัพรอ้มค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัรข์า้งตน้ ท่ีนัง่มีบริการ

เฉพาะชั้นปกติ Standard Seat เป็นไปตามท่ีสายการบินจดัสรรตามกรุป๊ทวัร ์ไมส่ามารถระบุได ้

 ค่าท่ีพกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ หรือ ระดบัใกลเ้คียงกนั 

 ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

 เจา้หนา้ท่ีบริษัทฯ คอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 

 ค่าน ้าหนักสมัภาระสายการบิน THAI AIRWAYS (TG) ก าหนดสมัภาระโหลดใตท้อ้งเคร่ืองท่านละไม่เกิน 2 ช้ิน และ

น ้าหนกัรวมกันไม่เกิน 30 กิโลกรมั ทั้งไปและกลบั สมัภาระถือขึ้ นเคร่ือง ท่านละ 7 กิโลกรมั สายการบินไม่มี 

บริการซ้ือน ้าหนักสมัภาระเพ่ิม หากน ้าหนักเกินช าระค่าปรบัท่ีหน้าเคาน์เตอร ์*ราคาค่าปรบัขึ้ นอยู่กบัสายการบิน

 แจง้ปรบัหนา้เคาน์เตอร ์ค่าประกนัวินาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ

 ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า รกัษาพยาบาล

กรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์**ไมร่วมประกนัสุขภาพ** 

 

อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม  

 ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ 

 ค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 

 ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถา้มีการเรียกเก็บ)  

 ค่าภาษีน ้ามนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลงัจากทางบริษัทฯ ไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบิน 

 ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 ค่าทิปยกกระเป๋าทุกโรงแรม 

   ค่าทิปไกด ์คนขบัรถ ท่านละ 1,000 บาท ตอ่ทรปิ
 

ขอ้มูลเพิ่มเตมิ เรือ่งตัว๋เครือ่งบิน 

ในการเดินทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ

ค่าใชจ้่ายส่วนต่างท่ีสายการบิน และบริษัททวัรเ์รียกเก็บ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้ าหนด ซ่ึง



ทางบริษัทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลิกการเดินทาง และไดด้ าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ (กรณี

ตัว๋ REFUND ได)้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่าน้ัน  
 

ขอ้มูลเพิ่มเตมิ เรือ่งโรงแรมที่พกั 

 เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) และ

หอ้งคู่ (Twin / Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไมติ่ดกนั 

  บางกรณี จะไดห้อ้งพกัเป็นแบบ Double หรือ Twin ข้ึนอยูก่บัทางโรงแรมจะจดัหอ้งให ้

 กรณีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้ นมาก และหอ้งพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิ ในการปรบัเปล่ียน หรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 
 

ขอ้มูลเพิ่มเตมิเรือ่งสมัภาระ และค่าพนกังานยกกระเป๋า (Porter) 

 ส าหรับน ้าหนักของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 30 กิโลกรัม (ส าหรับ 

ผูโ้ดยสารชั้นประหยดั / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางน ้าหนักเพ่ิมเป็นสิทธิของสายการบินท่ีท่าน

ไมอ่าจปฏิเสธได ้(ท่านตอ้งช าระในส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพ่ิม) 

 ส าหรบักระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าขึ้ นเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรมั และมีความ

กวา้ง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 

เซนติเมตร (18 น้ิว) 

 กรณีท่ีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ า่กว่ามาตรฐานได ้ทั้งน้ี

ข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัภาระส่วนของค่าใชจ้่ายท่ีสมัภาระน ้าหนัก

เกิน (ท่านตอ้งช าระในส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพ่ิม) 

  ทางบริษทัฯ ไม่รบัผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสารทุกกรณี 

 

หมายเหต.ุ. (ส  าคญัมาก!!! ผูโ้ดยสารควรรบัทราบ  ก่อนการเดินทาง) 

 รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรม ท่ีพัก การจราจร 1.

เหตุการณท์างการเมือง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล อุบติัเหตุ สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาตภัย อคัคีภัย  หรือไม่

ว่าจะดว้ยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ี์นอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัททวัรฯ์) โดยทางบริษัทจะค านึงถึง

ความปลอดภยัของลกูคา้เป็นส าคญั 

 2. เน่ืองจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย หากท่านยกเลิกทัวร ์

อคัคีภยั ทั้งๆ ท่ีสายการบิน หรือในส่วนของการบริการทางประเทศท่ีท่านเดินทางท่องเท่ียว ยงัคงใหบ้ริการอยู่เป็นปกติ 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไมคื่นค่าทวัรท์ั้งหมด หรือบางส่วนใหก้บัท่าน 

 หากในวนัเดินทาง สถานท่ีท่องเท่ียวใดท่ีไม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ3.

ไมคื่นค่าใชจ้่าย เน่ืองจากทางบริษัทไดท้ าการจองและถูกเก็บค่าใชจ้่ายไปล่วงหนา้แลว้ 

 บริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธ์ิในการไมคื่นค่าทวัรท์ั้งหมด หรือบางส่วนใหก้บัท่าน ในกรณีดงัน้ี 4.

 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทาง เดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือส่ิงของหา้มน าเขา้ประเทศ 

เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสียดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามท่ีทางกองตรวจคนเขา้

เมืองหา้มเดินทาง 

 กรณีท่ีสถานทูตงดออกวีซ่า อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 



 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมือง ใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ คนต่างดา้วท่ีพ านักอยู่

ในประเทศไทย 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี่ปุ่นใหก้บัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพ านักระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15 วนั 

ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียว เยีย่มญาติ หรือธุรกิจ จะตอ้งยืน่เอกสารในขั้นตอนการตรวจเขา้เมือง เพื่อ

ยนืยนัการมีคุณสมบติัการเขา้ประเทศญี่ปุ่น* ดงัต่อไปน้ี 

1. ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่น (ทางบริษัทฯจดัการให)้ 

2. ส่ิงท่ียืนยนัวา่ท่านสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายท่ีอาจเกิดข้ึนในระหว่างท่ีพ านักในประเทศญ่ีปุ่นได ้(เช่น เงินสด บตัร

เครดิต เป็นตน้) 

3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขติดต่อในระหวา่งท่ีพ านักในประเทศญ่ีปุ่น (ทางบริษัทจดัการให)้ 

4. ก าหนดการเดินทางระหวา่งท่ีพ านักในประเทศญ่ีปุ่น (ทางบริษัทฯ จดัการให)้ 
 

คุณสมบติัการเขา้ประเทศญี่ปุ่น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญี่ปุ่นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลืออยู ่ไมต่ า่กวา่ 6 เดือน  

2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท าในประเทศญ่ีปุ่นจะตอ้งไมเ่ป็นส่ิงท่ีขดัต่อกฎหมายและเขา้ข่ายคุณสมบติัการพ านักระยะสั้น 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านักไมเ่กิน 15 วนั 

4. เป็นผูท่ี้ไมม่ีประวติัการถูกส่งตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่น มิไดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และ

ไมเ่ขา้ขา่ยคุณสมบติัท่ีจะถูกปฏิเสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถูกตอ้งและความเขา้ใจ

ตรงกนัระหว่างท่านลกูคา้และบรษิทั 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทาง หรือปรบัราคาค่าบริการข้ึน ในกรณีท่ีมีผูร้่วมคณะไมถึ่ง 34 ท่าน 1.

 ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน ้ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัข้ึนก่อนวนัเดินทาง  2.

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ  3.

 บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทว้ง, การนัด4.

หยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การน าส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ  

 บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ5.

โจรกรรม และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง 

 เมื่อท่านตกลงชาระเงินมดัจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเง่ือนไข6.

ขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด 

 รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้ งหน่ึง หลังจากได้ส ารองโรงแรมท่ีพักใน7.

ต่างประเทศเรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซ่ึงอาจจะปรบัเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม 

 การจดัการเร่ืองหอ้งพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้บักรุ๊ปท่ีเขา้พกั  โดยมีหอ้งพกัส าหรบัผูสู้บบุหร่ี / ปลอด8.

บุหร่ีได ้โดยอาจจะขอเปล่ียนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท่ี้พกั ทั้งน้ีขึ้ นอยู่กบัความพรอ้มใหบ้ริการของโรงแรม และ

ไมส่ามารถรบัประกนัได ้ 

 กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใชว้ีลแชร์ กรุณาแจง้บริษัทฯ อย่างน้อย 7 วนัก่อนการ9.

เดินทาง มิฉะน้ันบริษัทฯไมส่ามารถจดัการไดล้่วงหนา้ได ้ 



 มคัคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผู้จดั ไม่มีสิทธิในการใหค้ าสญัญาใดๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลงนาม10.

โดยผูม้ีอ านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่าน้ัน 

 ผูจ้ัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ  ในกรณีท่ีผู้11.

เดินทางไมผ่่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของ

ทุกประเทศในรายการท่องเท่ียว อันเน่ืองมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง 

เอกสารเดินทางไมถู่กตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

 กรณีตอ้งการพกัแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรือหอ้งแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิใน12.

การจดัหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คือ 1 หอ้งพกัคู่ และ 1 หอ้งพกัเด่ียว โดยไมค่่าใชจ้่ายเพ่ิม  

 สภาพการจลาจรในช่วงวนัเดินทางตรงกบัวนัหยุดเทศกาลของญ่ีปุ่น หรือ วนัเสารอ์าทิตย ์รถอาจจะติด อาจท าใหเ้วลา13.

ในการท่องเท่ียวและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานท่ีนอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมคัคุเทศก ์และคนขยัรถในการบริหารเวลา ซ่ึง

อาจจะขอความร่วมมือจากผูเ้ดินทางในบางครั้งท่ีตอ้งเร่งรีบ เพ่ือใหไ้ดท่้องเท่ียวตามโปรแกรม 

 บริการน ้าด่ืมท่านวนัละ 1 ขวด ต่อคนต่อวนั เร่ิมในวนัท่ี 2 ของการเดินทาง ถึงวนัท่ี 5 ของการเดินทาง รวมจ านวน 4 14.

ขวด 

 การบริการของรถบสัน าเท่ียวญ่ีปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่น สามารถใหบ้ริการวนัละ 10 ชัว่โมง ในวนัน้ันๆ มิ15.

อาจเพิ่มเวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้ นอยู่กบัสภาพการจราจรในวนั

เดินทางน้ันๆเป็นหลกั จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนเวลาท่องเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 

 

 


