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สมัผสัความงดงามแห่งแดนอาทิตยอ์ุทยั!! (เท่ียวเต็มวัน!!) 

ชมความงามของดอกชิบะซากรุะ พรอ้มวิวภเูขาฟูจ ิแบบเตม็ตา  

สมัผสัย่านประวตัิศาสตรเ์ก่า ณ เมืองซาวาระ ชอ้ปป้ิงกระหน ่า ย่านชินจูกุ  

พิเศษ !!! บุฟเฟ่ตข์าปูยกัษแ์ละแช่ออนสไตล์ญี่ปุ่นแท้ๆ  

 อ่ิมอรอ่ยกบั  

บุฟเฟ่ตข์าปูยกัษ ์

 

 เมษายน 2561 

ราคาเริ่มตน้ 31,900.- 

  

XW 918  DMK – NRT  06.05 – 14.05 

XW 919  NRT – DMK  15.25 – 20.00 

วนัที่ รายการ 
อาหาร 

โรงแรม 
B L D 

1 กรุงเทพฯ – สนามบินนาริตะ – ทะเลสาบยามานากะ   
 

FUJI HOTEL 

หรือเทียบเทา่ 

2 
ทะเลสาบยามานากะ – ภเูขาไฟฟูจิ หรือ เทศกาลชิบะซากุระ – 

พิพิธภณัฑแ์ผ่นดินไหว – ซากามิโกะ ซากุระ – โอไดบะ – นาริตะ  
 

- 
TOYOKO INN NARITA 

หรือเทียบเทา่ 

3 
นาริตะ – วดัอาซะกุซ่า – TOKYO SKY TREE (ถา่ยรูป) – ยา่นชิบูยา่ – 

TMG – ชอ้ปป้ิงชินจูกุ – นาริตะ  

- - 
TOYOKO INN NARITA 

หรือเทียบเทา่ 

4 สนามบินนารติะ – เมืองซาวาระ – วดันารติะซัง – กรุงเทพฯ 
 

- 
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02.30  คณะพรอ้มกนัที่สนามบนิดอนเมอืง อาคาร 1 ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร ์NOK SCOOT สาย

การบิน NOK SCOOT เจา้หน้าทีบ่รษิทัฯคอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกใหท้่านก่อนขึน้เครือ่ง 

** สายการบิน NOK SCOOT ท าการบินด้วยเคร่ืองบิน BOEING 777-200 ท่ีนัง่แบบ  

3-4-3 (415 ท่ีนัง่) น ้าหนักกระเป๋าเดินทางขาไป 20 กก. ขากลบั 20 กก. พร้อมเสริฟอาหาร

ร้อน และเครื่องด่ืมทัง้ขาไปและขากลบั ** 

06.00  ออกเดนิทางสู่ สนามบินนาริตะ โดยสายการบิน NOK SCOOT เท่ียวบินท่ี XW 918 

14.05 ถงึ สนามบินนาริตะ (เวลาทอ้งถิน่เรว็กว่าไทย 2 ช.ม. กรณุาปรบันาฬกิาของท่านเป็นเวลาทอ้งถิน่ 

 น าท่านเดนิทางสู่ เมืองยามานาชิ สมัผสัมนต์เสน่หข์องประเทศญี่ปุ่ น และธรรมชาตริมิสองขา้งทาง

ระหว่างการเดนิทาง 

สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ทีพ่กับรเิวณ ทะเสาบยามานากะ ณ FUJI HOTEL หรอืเทยีบเท่า 
ค า่ รบัประทานอาหารค า่ในห้องอาหารของรีสอรท์ บริการท่านด้วยบฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ์  

พกัผ่อนกบัการแช่ ออนเซ็น น ้าแร่ธรรมชาติผ่านความรอ้นใต้พภิพเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า

เลอืดลมเดนิดเีสรมิสุขภาพใหก้ระปรีก่ระเปร่าผวิพรรณสดใสมนี ้ามนีวลช่วยระบบการเผาผลาญของ

ร่างกายให้อยู่ในสภาพคงที่ความอศัจรรย์แห่งการอาบน ้าแร่แบบญี่ปุ่ นนี่เองท าให้มผีู้กล่าวว่า  => 

หากมาท่ีญ่ีปุ่ นแล้วไม่ได้ลงอาบน ้าแร่กเ็หมือนกบัว่าท่านมาไม่ถึงญ่ีปุ่ น ! 

(ชือ่โรงแรมทีท่่านพกั ทางบริษทัจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 – 7 วนัก่อนวนัเดินทาง) 

 

 

 

เช้า  รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ สัมผัสภูเขาไฟฟูจอิย่างใกล้ชิดที่บรเิวณขัน้ที่ 5 ซึ่งเป็นจุดที่รถ

โดยสารสามารถขึน้ไปจอดได ้ฟูจเิป็นภูเขาไฟที่สูงทีสุ่ดในญี่ปุ่ น และยงัเป็นสญัลกัษณ์ของประเทศ

ญี่ปุ่ นอกีดว้ย ท่านสามารถชมความงามของภูเขาไฟฟูจไิดต้ลอดทัง้ปี เพราะในแต่ละฤดูภูเขาไฟฟูจิ

จะมคีวามงดงามที่แตกต่างกนั และเป็นภูเขาไฟที่สวยงามไม่ว่าจะมองจากมุมไหนกต็าม (การขึ้น

ชมภเูขาไฟฟจิูชัน้ 5 นัน้ขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศอ านวย) 

DAY 1 กรงุเทพฯ – สนามบินนาริตะ – ทะเลสาบยามานากะ 

DAY 2 ทะเลสาบยามานากะ – ภเูขาไฟฟจิู หรือ เทศกาลชิบะซากรุะ – พิพิธภณัฑแ์ผ่นดินไหว –  
ซากามิโกะ ซากรุะ – โอไดบะ – นาริตะ 
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หรอื น าท่านสู่ ทะเลสาบโมโตสึโกะ ชมความงามของดอก PINK MOSS ที่จะบานเต็มพื้นที่ไล่

ระดบัสสีนัต์จากสชีมพูเข้มและอ่อนสลบักนั ลกัษณะของดอกจะม ี5 กลบีคล้ายๆดอกซากุระ คน

ญีปุ่่ นจงึเรยีกอกีชื่อหนึ่งว่า ชิบะซากรุะ ใหท้่านชมสสีนัต์ของดอกไมต้ัง้แต่สขีาวชมพูอ่อนๆ จนถงึสี

ชมพูเขม้ อสิระให้ท่านเก็บภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั ขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศ (เฉพาะวนั

เดินทางวนัท่ี 14-17 เมษายน 2561) 

น าท่านเยีย่มชม พิพิธภณัฑ์แผ่นดินไหว EARTH QUAKE MUSEUM ทีจ่ าลองเรื่องราวของภูเขา

ไฟฟูจ ิและให้ท่านไดส้มัผสักบับรรยากาศของการจ าลองเรื่องราวเกี่ยวกบัแผ่นดนิไหวที่เกดิขึน้ใน

ประเทศญี่ปุ่ น หรอืเลอืกทดสอบบ้านจ าลองสถานะการณ์แผ่นดนิไหว รบัการสัน่สะเทือนจากขัน้

ต ่าสุดสู่ข ัน้สูงสุด และศกึษาเรยีนรูป้ระสบการณ์ ในหอ้งจ าลองต่างๆ จากนัน้อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้

ของฝากทีร่ะลกึตามอธัยาศยั 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น าท่านเดินทางสู่ ซากามิโกะรีสอร์ท (Sagamiko Resort) เป็นสวนสนุกขนาดเล็กอยู่ภายใน        

รสีอรท์คอมเพลท็ตัง้อยู่ขา้งๆทะเลสาปซากามโิกะ มเีครือ่งเล่น สนามเดก็ทีส่วนสนุกอยูห่ลายชนิดที่

มีวิวของทะเลสาป ภูเขาที่สวยงาม และภายในรสีอร์ทแห่งนี้ย ังมีสิ่งอ านวยความสะดวกอื่นๆ

ใหบ้รกิาร 

อีกไฮไลท์หนึ่งของสวนสนุกแห่งนี้ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวมาได้มากมายนอกเหนือจากทิวทัศน์ที่

สวยงามแล้ว ในช่วงฤดูใบไม้ผลทิ่านสามารถชมความงามของต้นซากุระกว่า 2000 ต้น ระหว่าง

ปลายเดอืนมนีาคม ถงึกลางเดอืนเมษายน การชมซากรุะขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศ  **ราคาทวัรไ์ม่

รวมกิจกรรม และเคร่ืองเล่นภายในซากามิโกะรีสอรท์** 

จากนัน้น าท่านเดินทางสู่  โอไดบะ เมืองใหม่ที่สร้างขึ้นจากการถมทะเลในอ่าวโตเกียว แหล่ง

ท่องเที่ยวยอดนิยมแห่งใหม่ของชาวโตเกยีว ภายในเมอืงใหม่นี้ท่านจะพบกบัสวนสนุกรถยนต์ที่โต

โยต้า ภายในบรเิวณมใีห้ท่านเลอืกไม่ว่าจะสนุกกบักระเช้าหมุนขนาดยกัษ์ หรอืจะเป็นเครื่องเล่น

มากมาย อสิระท่านเดนิชมความอลงัการโดยรอบและเดนิเลอืกซือ้ของตามอธัยาศยั หรอืไป DIVER 

CITY สถานที่ช้อปป้ิงแห่งใหม่ ซึ่งภายในมทีัง้ร้านค้า รา้นอาหาร และศูนย์รวมความบนัเทงิอื่นๆ 

นอกจากนี้ยงัเป็นสถานที่ตัง้ของ หุ่นยนต์กนัดัม้ขนาดเท่าของจรงิ (GUNDAM FRONT) ธมีปารค์

เกี่ยวกบักนัดัม้โดยเฉพาะ และยงัมรีา้นขายสนิคา้ต่างๆ เกี่ยวกบักนัดัม้และกนัดัม้คาเฟ่ ซึง่มกีาแฟ

และขนมต่างๆ ที่ตกแต่งเป็นกนัดัม้ หรอืเลอืกสนุกที่ โอไดบะ เมก้า เวป (MEGA WEB) สวนสนุก

รถยนต์ทีโ่ตโยต้า ภายในบรเิวณมใีหท้่านเลอืกไม่ว่าจะสนุกกบักระเชา้หมุนขนาดยกัษ์ หรอื จะเป็น

เครือ่งเล่นมากมาย ภายในอาคารหลกั 3 ชัน้ ทีท่่านจะพบกบั รถยนตโ์ตโยตา้ทัง้รุน่ส่งออก และผลติ

เพื่อจ าหน่ายในประเทศตลอดจนบรรดา ตวัแรง จากสนามแข่งต่าง ๆ มาจดัโชว์ไว้อย่างมากมาย
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ราวกบัเป็น มนิิมอเตอรโ์ชว์ อสิระท่านเดนิชมความอลงัการโดยรอบ หรอืท่านจะเลอืกใชบ้รกิาร E-

CON รถไฟฟ้าทีว่ ิง่ตามรางโดยอตัโนมตัพิาท่านชมรอบอาคารหลกั (ไม่รวมค่าตัว๋รถไฟท่านละ 200 

เยน) และถนนทีต่กแต่งยอ้นยคุอยา่งลงตวั  

***อาหารค า่อิสระตามอธัยาศยัเพ่ือให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า*** 

สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ทีพ่กับรเิวณ นาริตะ ณ TOYOKO INN NARITA หรอืเทยีบเท่า 

 (ชือ่โรงแรมทีท่่านพกั ทางบริษทัจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 – 7 วนัก่อนวนัเดินทาง) 

 

 
 

 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่  วัดอาซากุสะ นมัสการเจ้าแม่กวนอิมอันศักดิส์ ิทธิท์ี่มีความสูงเพียง 5.5 

เซ็นติเมตร ซึ่งประดิษฐานในวหิารหลวงของวดัและเป็นที่เคารพสกัการะของชาวญี่ปุ่ น  รวมถึง

นกัท่องเทีย่วทีม่าเยอืนประเทศญี่ปุ่ น วดัอาซากุสะเป็นวดัเก่าแก่ของมหานครโตเกยีว ทางดา้นหน้า  

ประตูคามินาริมง  ม ีโคมไฟยกัษ์สีแดงที่มขีนาดใหญ่ที่สุดในโลก มคีวามสูงถึง 4.5 เมตร มี

น ้าหนักถงึ 130 กโิลกรมั ให้ท่านไดไ้ปถ่ายรปูเก็บไวเ้ป็นที่ระลกึและถดัจากโคมไฟยกัษ์ ท่านจะได้

เลอืกซื้อของที่ระลกึ อาทเิช่น แมวกวกัแบบต่าง ๆ โคมไฟน้อยใหญ่ พวงกุญแจหรอืเดนิชมิขนม

อร่อย ๆ ขึ้นชื่อของย่านนี้  เช่นขนมอบรูปทรงตุ๊กตา ซาลาเปาทอดร้อน ๆ เซมเบ้กรุ๊บก รอบ

หลากหลายรสชาตเิป็น อสิระท่าน ถ่ายรปูกบัโตเกียว สกาย ทร ี  (จากภายในวดัอาซะกสุะ) เริม่

ก่อสรา้งขึน้เมือ่ปี 2008 เป็นหอคอยทีใ่ชง้บประมาณในการสรา้ง 65,000 ลา้นเยน และผูเ้กีย่วขอ้งถงึ 

580,000 คน โดยมจีุดมุ่งหมายเพื่อใหเ้ป็นหอคอยทีสู่งทีสุ่ดในโลก ดว้ยความสูงถงึ 634 เมตร ท าให้

นอกจากจะเป็นหอคอยทีสู่งที่สุดในโลกแลว้ ยงัเป็นสิง่ก่อสรา้งทีสู่งอนัดบัสองของโลกรองจากเบริจ์ 

คาลฟิา ของประเทศดไูบอกีดว้ยตัง้อยูใ่นแหล่งชมววิทวิทศัน์ 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ ย่านชิบูย่า ย่านชอ้ปป้ิงของเหล่าวยัรุ่นชื่อดงัอกีแห่งของมหานครโตเกยีว 

อสิระให้ท่านแวะถ่ายรูปกบัรูปปั้นสุนัขฮาจโิกะ หน้าสถานีรถไฟชบิูย่า อนัเป็นตวัแทนของสุนัขที่มี

ความจงรกัภคัดต่ีอเจา้นายเป็นทีสุ่ด ณ ตกึ 109 (อจิมิารุควิ) ตกึชื่อดงัที่เป็นสญัลกัษณ์ของย่านนัน้ 

พร้อมทัง้ให้ท่านได้เลือกชมและซื้อสินค้ามากมายอาทิกันอย่างจุใจ อาทิ เสื้อผ้า เครื่องส าอาง, 

รองเทา้, กระเป๋า ท่านทีช่ื่นชอบของคุณภาพดรีาคาประหยดั ตอ้งไมพ่ลาด รา้น 100 เยน ขอแนะน า

DAY 3 
นาริตะ – วดัอาซากสุะ – TOKYO SKY TREE (ถ่ายรปู) – ย่านชิบยู่า – TMG – ช้อปป้ิงชินจกู ุ– 

นาริตะ 



หน้า 5 / 9 

 

แหล่งชอ้ปป้ิงใหม่ หา้ง SHIBUYA HIKARIE ทีเ่น้นสนิคา้เอาใจวยัท างาน อสิระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงกนั

ตามอธัยาศยั 

น าท่านเดนิทางสู่ ตึก TMG หรอื TOKYO METROPOLITAN GOVERNMENT ตึกอาคารรฐับาล

ญี่ปุ่ นที่ตัง้อยู่ใจกลางชนิจกุู อาคารแฝดที่มมีูลค่าการก่อสรา้งถงึ 15,700 ล้านเยน เคยเป็นอาคารที่

สูงที่สุดในกรุงโตเกียว ด้วยความสูง 243 เมตร ในปี ค.ศ. 1991 - 2006 น าท่านขึ้นลิฟท์สู่ ชัน้ 

OBSERVATORY บรเิวณชัน้ 41 อสิระท่านจะไดช้มววิ หรอืแวะเลอืกชมเลอืกซือ้ของฝากทีร่า้นขาย

ของทีร่ะลกึตามอธัยาศยั 

จากนัน้น าท่าน ช้อปป้ิงชินจกู ุตื่นตาตื่นใจกบับรรยากาศเมอืงหลวง ณ กรุงโตเกยีวทีค่ราคร ่าดว้ย

ผูค้นมากมาย และเทคโนโลยทีนัสมยัตลอดสองขา้งทาง น าท่านสมัผสับรรยากาศย่านชอ้ปป้ิงชื่อดงั

ของญี่ปุ่ น ที่ท่านจะได้เพลดิเพลนิกบัการจบัจ่ายสนิคา้ที่ถูกตาถูกใจถูกเงนิในกระเป๋า ชนิจกุู ย่านช้

อปป้ิงทีม่คีวามเจรญิอนัดบัหนึ่งของโตเกยีวปัจจุบนัถูกขนานนามว่า ศูนยก์ลางทีส่องแห่งนคร ศูนย์

รวมรา้นคา้จดัแต่งอย่างหรหูราน่ารกัหลาก สไตล ์รวมไปถงึรา้นสนิคา้ชื่อดงัเป็นทีน่ิยมทัง้ชาวญี่ปุ่ น 

และนักท่องเที่ยวที่มาเยอืน ร้าน 100 เยน เท่ากนัหมด (ยงัไม่รวมภาษี 8%) มทีัง้เครื่องส าอางค ์

กิฟ๊ช๊อป ขนม และสนิค้าอื่นๆ  อกีมากมายทีท่่านสามารถเลอืกซือ้เป็นของฝากกลบับา้นไดใ้นราคา

สบาย กระเป๋า อสิระใหท้่านเพลดิเพลนิกบัการจบัจา่ยเลอืกซือ้สนิคา้ถูกใจ อาท ิสนิคา้แบรนดเ์นมดงั 

อุปกรณ์อเีลคทรอนิค กลอ้งถ่ายรปูดจิติอล หรอืสนิค้าเอาใจคุณผูห้ญงิ เสื้อผา้แฟชัน่วยัรุ่น กระเป๋า 

รองเท้า เครื่องส าอางค์ยี่ห้อดังของญี่ปุ่ นไม่ว่าจะเป็น KOSE ,  SHISEDO KANEBO, SK–II ใน

ราคาถูกกว่าเมอืงไทย 

***อาหารกลางวนั และอาหารค า่อิสระตามอธัยาศยัเพ่ือให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า*** 

สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ทีพ่กับรเิวณ นาริตะ ณ TOYOKO INN NARITA หรอืเทยีบเท่า 
 (ชือ่โรงแรมทีท่่านพกั ทางบริษทัจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 – 7 วนัก่อนวนัเดินทาง) 

 

 
 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ ย่านประวตัิศาสตรเ์ก่า ณ เมืองซาวาระ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งที่มี

คลองสายน้อยๆตดัผ่าน บา้นเรอืนทีอ่ยู่ตดิรมิคลองนี้ถอืว่าเป็นย่านการคา้เก่าแก่ทีม่มีากว่าพนัปี ถูก

ดูแลและอนุรกัษ์โดยคนญี่ปุ่ นในท้องถิน่ จนย่านเมอืงเก่า    ซาวาระได้รบัการขึน้ทะเบยีนเป็นย่าน

DAY 4 สนามบินนาริตะ – เมืองซาวาระ – วดันาริตะซงั – กรงุเทพฯ 
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อนุรกัษ์อาคารประวตัิศาสตร์ที่ส าคัญ ในปี ค.ศ.1996 แห่งแรกในเขตภูมิภาคคนัโต และยงัเป็น

สถานทีถ่่ายท าภาพยนตรเ์รือ่งฟัด จงั โตะ อกีดว้ย อสิระใหท้่านเกบ็ภาพความเก่าแก่ตามอธัยาศยั 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ วดันาริตะซงั เป็น 1 ใน 3 วดัหลกัของลทัธคินัโต ที่ได้สรา้งขึน้อุทศิแด่

ศาสนาพุทธใหก้บั เทพเจา้ฟูดูเมยีวโอะ ซึง่เป็น เทพเจา้แห่งไฟ  จุดเด่นของวดัถอืเป็นเทพชัน้สงูสุด

ของลทัธชินิกอน แกะสลกั และถวายโดย โคโบไดจ ิตามราชโองการของ จกัรพรรดซิากะ วดัแห่งนี้มี

ผู้แวะเวยีนเขา้สกัการะมากว่า 10 ล้านคนต่อปี  ภายในวดัมสีวนนารติะซงั ในพื้นที่กว่า 165,000 

ตารางเมตร เป็นสถานพกัผ่อนหยอ่นใจทีส่วยงามรม่รืน่ และอากาศบรสิุทธิต์ลอดทัง้ 4 ฤด ู

สมควรแก่เวลา กรณุาตรวจเชค็สมัภาระให้เรียบร้อย เพ่ือเตรียมตวัเดินทางสู่สนามบินเพ่ือ

กลบักรงุเทพฯ 

15.25 ออกเดนิทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน NOK SCOOT เท่ียวบินท่ี XW 919 

20.00  ถงึสนามบนิดอนเมอืงโดยสวสัดภิาพ 

 

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

 

 

 

ก าหนดการเดินทาง : เมษายน 2561 
วนัเดินทาง ราคาผูใ้หญ่ 2 – 3 ท่าน ราคาเดก็ 2 – 12 ปี พกัเด่ียวเพ่ิม 

5 – 8 เม.ย. 31,900 บาท ** ไม่มีราคาเดก็** 7,500 บาท 
8 – 11 เม.ย. 33,900 บาท ** ไม่มีราคาเดก็** 7,500 บาท 
11 – 14 เม.ย. 44,900 บาท ** ไม่มีราคาเดก็** 7,500 บาท 
14 – 17 เม.ย. 36,900 บาท ** ไม่มีราคาเดก็** 7,500 บาท 

 

หมายเหต ุ :  การเดนิทางแต่ละครัง้ตอ้งม ีผูใ้หญ่ไม่น้อยกว่า 31 ท่าน ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักล่าว            
บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทางหรอืเปลีย่นแปลงราคา 

 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบัสภาวะอากาศ 

การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม  

ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบัอตัราแลกเปล่ียนของเงินสกลุเยน 
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อตัราค่าบริการรวม 

 ค่าตัว๋เครือ่งบนิเดนิทางไป-กลบั ชัน้ประหยดั ตามเสน้ทางและสายการบนิ ทีร่ะบุในรายการ  

 อาหารบนเครือ่งทัง้ขาไปและขากลบั 

 ค่าน ้าหนกักระเป๋าทัง้ขาไปและกลบั ขาละ 20 กโิลกรมั  

*** กรณีมีความประสงคต้์องการอพัเกรดทีนั่ง่, ซ้ือน ้ าหนักกระเป๋าเพิม่, ซ้ืออาหารเพิม่หรือบริการต่างๆ

เพิม่เติม กรณุาติดต่อพนักงานขายทีด่แูลท่านโดยตรง *** 

  ค่าที่พักห้องละ 2 - 3 ท่าน / ค่าพาหนะ / ค่าอาหาร / ค่าเข้าชมตามสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุในรายการ 

(ห้องทริปเป้ิลโรงแรมทีญี่ปุ่่ นส่วนใหญ่จะเป็นสองเตียงเดีย่ว + หนึ่งเตียงเสริม** กรณีโรงแรมไม่มี

ห้องทริปเป้ิลให้บริการ บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการจดัห้องพกัให้ท่านเป็น หนึง่ทวิน ห้องสองเตียงเดีย่ว 

+ หนึง่ซิงเก้ิล ห้องหนึง่เตียงเดีย่ว โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิม่เติม) 

 ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองท่านละ 1 ลา้นบาท กรณรีกัษาพยาบาล 5 แสนบาท  

(ตามเงือ่นไขกรมธรรมเ์ป็นผู้ก าหนด) ** ไม่รวมประกนัสขุภาพ ** 

 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวั อาทเิช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, ค่าอาหารและเครือ่งดื่มนอกเหนือจากในรายการ 

 ค่าน ้าหนกักระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากสายการบนิก าหนด 

 ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7%  และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3%  (กรณลีกูคา้ตอ้งการใบเสรจ็รบัเงนิแบบเตม็รปูแบบ) 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าชัว่คราวเข้าประเทศญ่ีปุ่ น (ส าหรบัผูถื้อหนังสือเดินทางไทย) 

 ค่าสนิน ้าใจส าหรบัมคัคุเทศก์, คนขบัรถ, หวัหน้าทวัร ์1,200 บาท/คน/ทรปิ   

 

เง่ือนไขการส ารองท่ีนัง่ 

 กรณุาส ารองทีน่ัง่โดยการช าระมดัจ าท่านละ 20,000 บาท ภายใน 3 วนั หลงัจากส ารองท่ีนัง่ 

 กรณุาช าระค่าใชจ้่ายส่วนทีเ่หลอืทัง้หมดก่อนการเดนิทางอยา่งน้อย 30 วนัท าการ 

 

 

 

 

 

 



หน้า 8 / 9 

 

 
 

เง่ือนไขการยกเลิก 

 กรณยีกเลกิการเดนิทางน้อยกว่า 45 วนั ก่อนการเดนิทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่ามดัจ า 

 กรณีการเดินทางท่ีบริษัทฯต้องท าการวางการนัตีค่ามัดจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข และหรือ
เท่ียวบินเหมาล า CHARTER FILGHT หรือ EXTRA FLIGHT กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนใน
ประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าบริการทัง้หมด   

 

หมายเหต ุ

 กรณีเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศนัน้ ๆ ปฏเิสธการเขา้-ออก ดว้ยเหตุผลใดกต็าม ถอืเป็นเหตุผลซึง่

อยูน่อกเหนืออ านาจและความรบัผดิชอบ  ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืเงนิทัง้หมด 

 บรษิัทฯ ขอสงวนสทิธิท์ี่จะไม่รบัผดิชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ในกรณีที่เกดิเหตุสุดวสิยั เช่น การยกเลกิ หรอืล่าช้า

ของสายการบนิ, อุบตัเิหตุ, ภยัธรรมชาต,ิ การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรอืสิง่ของสูญหายตามสถานทีต่่าง ๆ 

ทีเ่หนืออ านาจควบคุมของบรษิทัฯ 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลี่ยนแปลงราคาโดยมติ้องแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ในกรณีทีม่กีารขึน้ลงของเงนิตรา

ต่างประเทศ  และจากการปรบัขึน้ค่าน ้ามนัของสายการบนิ 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการท่องเทีย่วไดต้ามความเหมาะสม ทัง้น้ีจะยดึถอืผลประโยชน์

ของคณะผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั และบรษิทัฯ ยงัคงรกัษามาตรฐานการบรกิารเช่นเดมิ 
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 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์มื่อท่านเดนิทางไปพรอ้มคณะ แลว้ท่านงดใชบ้รกิารใด หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอืว่า

ท่านสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งค่าบรกิาร และเงนิคนื ไมว่่ากรณใีด ๆ ทัง้สิน้ 

 

****รายละเอียดเก่ียวกบัมาตราการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทย**** 

(เอกสารท่ีท่านจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ) 

จากมาตราการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญี่ปุ่ นให้กบัคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ านักระยะสัน้ในประเทศญี่ปุ่ นไม่เกนิ 

15 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะต้องยื่นเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคน

เขา้เมอืง เพื่อยนืยนัการมคีุณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น ดงัต่อไปนี้ 

1. สิง่ยนืยนัว่าท่านสามารถรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญี่ปุ่ นได ้เช่น เงนิสด 

หรอืบตัรเครตดิ 

คณุสมบติัการเข้าประเทศญ่ีปุ่ น (ส าหรบักรณีการเข้าประเทศญ่ีปุ่ นด้านมาตราการยกเว้นวีซ่า) 

1. หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่6 เดอืน และมหีน้าหนงัสอืเดนิทางทีไ่มม่ตีราประทบัอยา่งน้อย 3 หน้า  

2. กจิกรรมใดๆทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัต่อกฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพ านกัระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านกัไมเ่กนิ 15 วนั 

4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวตักิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏิเสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และ

ไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ  

 

 


