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สมัผสัความงดงามแห่งแดนอาทิตยอ์ุทยั!! (เท่ียวเตม็วัน!!) 

ชมความงามของดอกซากุระ แบบเต็มตา  

สัมผสัย่านประวัตศิาสตรเ์ก่า ณ เมืองซาวาระ ชอ้ปป้ิงกระหน ่า ย่านชินจูก ุ 

พิเศษ !!! บุฟเฟ่ตข์าปูยกัษแ์ละแช่ออนสไตลญ์ี่ปุ่นแท้ๆ  

 อิ่มอร่อยกบั  

บุฟเฟ่ตข์าปูยกัษ ์

 

 

  5-8, 8-11, 11-14, 14-17 เมษายน 2561 

ราคาเริ่มตน้ 30,900.- 

  

XW 918  DMK – NRT  06.00 – 14.05 

XW 919  NRT – DMK  15.25 – 20.00 
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02.30  คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิ ดอนเมอืง  อาคาร  1 ผูโ้ดยสารขาออก เคาน์เตอร ์ NOK SCOOT สาย

การบิน NOK SCOOT เจา้หน้าทีบ่รษิทัฯคอยตอ้นรบัและอํานวยความสะดวกใหท้่านก่อนขึน้เครื่อง 

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

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

ร้อน และเครื่องด่ืมทัง้ขาไปและขากลบั ** 

06.00  ออกเดนิทางสู่ สนามบินนาริตะ โดยสายการบิน NOK SCOOT เท่ียวบินท่ี XW 918 

14.05 ถงึ สนามบินนาริตะ (เวลาทอ้งถิน่เรว็กวา่ไทย 2 ช.ม. กรุณาปรบันาฬกิาของท่านเป็นเวลาทอ้งถิน่ 

 นําท่านเดนิทางสู่ เมืองยามานาชิ สมัผสัมนตเ์สน่หข์องประเทศญี่ปุ่ น และธรรมชาตริมิสองขา้งทาง

ระหวา่งการเดนิทาง 

สมควรแก่เวลานําท่านเขา้ทีพ่กับรเิวณ ทะเสาบยามานากะ ณ FUJI HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ในห้องอาหารของรีสอรท์ บริการท่านด้วยบุฟเฟ่ต์ขาปยูกัษ์  

พกัผอ่นกบัการแช ่ ออนเซน็ น้ําแร่ธรรมชาตผิา่นความรอ้นใตพ้ภิพเพื่อผอ่นคลายความเมื่อยลา้

เลอืดลมเดนิดเีสรมิสุขภาพใหก้ระปรีก่ระเปร่าผวิพรรณสดใสมน้ํีามนีวลชว่ยระบบการเผาผลาญของ

ร่างกายใหอ้ยู่ในสภาพคงทีค่วามอศัจรรยแ์ห่งการอาบน้ําแร่แบบญี่ปุ่ นนี่เองทําใหม้ผีูก้ล่าววา่  => 

หากมาท่ีญ่ีปุ่ นแล้วไม่ได้ลงอาบน ้าแร่กเ็หมือนกบัว่าท่านมาไม่ถึงญ่ีปุ่ น ! 

(ชือ่โรงแรมทีท่่านพกั ทางบริษทัจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 – 7 วนัก่อนวนัเดินทาง) 

DAY 1 กรงุเทพฯ – สนามบินนาริตะ – ทะเลสาบยามานากะ 

วนัที ่ รายการ 
อาหาร 

โรงแรม 
B L D 

1 กรุงเทพฯ – สนามบินนาริตะ – ทะเลสาบยามานากะ   
 

FUJI HOTEL 

หรือเทียบเท่า 

2 

ทะเลสาบยามานากะ – ภเูขาไฟฟูจิ หรือ เทศกาลชิบะซากรุะ – 

พิพิธภณัฑแ์ผ่นดินไหว – ซากามิโกะ ซากรุะ หรือ ชมซากุระสวน

สนัติภาพเฮวะ – โอไดบะ – นาริตะ 

 
 

- 
TOYOKO INN NARITA 

หรือเทียบเท่า 

3 
นาริตะ – วดัอาซะกุซ่า – TOKYO SKY TREE (ถ่ายรูป) – ย่านชิบูย่า – 

TMG – ชอ้ปป้ิงชินจูก ุ– นาริตะ  

- - 
TOYOKO INN NARITA 

หรือเทียบเท่า 

4 สนามบินนาริตะ – เมืองซาวาระ – วัดนารติะซัง – กรุงเทพฯ 
 

- 
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เช้า  รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดนิทางสู่ ภเูขาไฟฟจิู  สมัผสัภูเขาไฟฟูจอิย่างใกลช้ดิทีบ่รเิวณขัน้ที ่ 5 ซึ่งเป็นจุดทีร่ถ

โดยสารสามารถขึน้ไปจอดได ้ฟูจเิป็นภูเขาไฟทีสู่งทีสุ่ดในญี่ปุ่ น และยงัเป็นสญัลกัษณ์ของประเทศ

ญี่ปุ่ นอกีดว้ย ท่านสามารถชมความงามของภูเขาไฟฟูจไิดต้ลอดทัง้ปี เพราะในแต่ละฤดูภูเขาไฟฟูจิ

จะมคีวามงดงามทีแ่ตกต่างกนั และเป็นภูเขาไฟทีส่วยงามไม่วา่จะมองจากมุมไหนกต็าม (การขึน้

ชมภเูขาไฟฟจิูชัน้ 5 นัน้ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศอ านวย) 

หรอื นําท่านสู่ ทะเลสาบโมโตสึโกะ  ชมความงามของดอก PINK MOSS ทีจ่ะบานเตม็พืน้ทีไ่ล่

ระดบัสสีนัตจ์ากสชีมพูเขม้และอ่อนสลบักนั ลกัษณะของดอกจะม ี 5 กลบีคลา้ยๆดอกซากุระ คน

ญี่ปุ่ นจงึเรยีกอกีชือ่หนึ่งวา่ ชิบะซากรุะ ใหท้่านชมสสีนัตข์องดอกไมต้ัง้แต่สขีาวชมพูอ่อนๆ จนถงึสี

ชมพูเขม้ อสิระใหท้่านเกบ็ภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั  ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ  (เฉพาะวนั

เดินทางวนัท่ี 14-17 เมษายน 2561) 

นําท่านเยีย่มชม พิพิธภณัฑแ์ผน่ดินไหว EARTH QUAKE MUSEUM ทีจ่ําลองเรื่องราวของภูเขา

ไฟฟูจ ิและใหท้่านไดส้มัผสักบับรรยากาศของการจําลองเรื่องราวเกีย่วกบัแผน่ดนิไหวทีเ่กดิขึน้ใน

ประเทศญี่ปุ่ น  หรอืเลอืกทดสอบบา้นจําลองสถานะการณ์แผน่ดนิไหว รบัการสัน่สะเทอืนจากขัน้

ตํ่าสุดสู่ข ัน้สูงสุด และศกึษาเรยีนรูป้ระสบการณ์ ในหอ้งจําลองต่างๆ จากนัน้อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซื้อ

ของฝากทีร่ะลกึตามอธัยาศยั 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

นําท่านเดนิทางสู่ ซากามิโกะรีสอรท์  (Sagamiko Resort) เป็นสวนสนุกขนาดเลก็อยู่ภายใน         

รสีอรท์คอมเพลก็ซ์ตัง้อยู่ขา้งๆทะเลสาปซากามโิกะ มเีครื่องเล่น สนามเดก็ทีส่วนสนุกอยู่หลายชนิด

ทีม่วีวิของทะเลสาป  ภูเขาทีส่วยงาม  และภายในรสีอรท์แห่งนี้ยงัมสีิง่อํานวยความสะดวกอื่นๆ

ใหบ้รกิาร  อกีไฮไลทห์นึ่งของสวนสนุกแห่งนี้ทีด่งึดูดนกัท่องเทีย่วมาไดม้ากมายนอกเหนือจาก

ทวิทศัน์ทีส่วยงามแลว้  ในชว่งฤดูใบไมผ้ลทิ่านสามารถชมความงามของ ตน้ซากุระกวา่ 2,000 ตน้ 

ระหวา่งปลายเดอืนมนีาคม ถงึกลาง เดอืนเมษายน  การชมซากรุะขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ   **

ราคาทวัรไ์ม่รวมกิจกรรม และเครื่องเล่นภายในซากามิโกะรีสอรท์**  

*** พีเรียดเดินทางวนัท่ี 11 – 14 เม.ย. จะนําท่านเดนิทางสู่ สวนสนัติภาพเฮวะ  (GOTEMBA 

HEIWA KOEN) แทน สวนสนัติภาพเฮวะ เป็นอกี 1 จุดชมววิภูเขาไฟฟูจทิีไ่ม่ควรพลาด ดา้นบน

ของสวนเป็นทีต่ ัง้ของ เจดยีส์ขีาวบรสิุทธิซ์ึ่งเป็นสถานทีบ่รรจุพระบรมสารรีกิธาตุของพระพุทธเจา้ที่

DAY 2 ทะเลสาบยามานากะ – ภเูขาไฟฟจิู หรือ เทศกาลชิบะซากรุะ – พิพิธภณัฑแ์ผน่ดินไหว –  
ซากามิโกะ ซากรุะ หรือ ชมซากรุะสวนสนัติภาพเฮวะ – โอไดบะ – นาริตะ 
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ไดร้บัมอบจากนายกรฐัมนตรเีนหร์ู จากประเทศอนิเดยี อกีทัง้ในฤดูใบไมผ้ลทิ่านสามารถชมดอก

ซากุระเบ่งบานรายลอ้มรอบสวนแห่งนี้ไดอ้กีดว้ย อสิระใหท้่านเพลดิเพลนิกบัความงดงามโดยรอบ 

พรอ้มเกบ็ภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั (การชมดอกซากรุะขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ) *** 

จากนัน้นําท่านเดนิทางสู่  โอไดบะ  เมอืงใหม่ทีส่รา้งขึน้จากการถมทะเลในอ่าวโตเกยีว  แหล่ง

ท่องเทีย่วยอดนิยมแห่งใหม่ของชาวโตเกยีว ภายในเมอืงใหม่นี้ท่านจะพบกบัสวนสนุกรถยนตท์ีโ่ต

โยตา้ ภายในบรเิวณมใีหท้่านเลอืกไม่วา่จะสนุกกบัก ระเชา้หมุนขนาดยกัษ์  หรอืจะเป็นเครื่องเล่น

มากมาย อสิระท่านเดนิชมความอลงัการโดยรอบและเดนิเลอืกซื้อของตามอธัยาศยั หรอืไป DIVER 

CITY สถานทีช่อ้ปป้ิงแห่งใหม่  ซึ่งภายในมทีัง้รา้นคา้  รา้นอาหาร  และศนูยร์วมความบนัเทงิอื่นๆ  

นอกจากนี้ยงัเป็นสถานทีต่ ัง้ของ  หุ่นยนตก์นัดัม้ขนาดเท่าของจรงิ  (GUNDAM FRONT) ธมีปารค์

เกีย่วกบักนัดัม้โดยเฉพาะ และยงัมรีา้นขายสนิคา้ต่างๆ เกีย่วกบักนัดัม้และกนัดัม้คาเฟ่  ซึ่งมกีาแฟ

และขนมต่างๆ ทีต่กแต่งเป็นกนัดัม้  หรอืเลอืกสนุกที่  โอไดบะ  เมกา้ เวป (MEGA WEB) สวนสนุก

รถยนตท์ีโ่ตโยตา้ ภายในบรเิวณมใีหท้่านเลอืกไม่วา่จะสนุกกบักระเชา้หมุนขนาดยกัษ์  หรอื จะเป็น

เครื่องเล่นมากมาย ภายในอาคารหลกั 3 ชัน้ ทีท่่านจะพบกบั รถยนตโ์ตโยตา้ทัง้รุ่นส่งออก และผลติ

เพื่อจําหน่ายในประเทศตลอดจนบรรดา  ตวัแรง จากสนามแขง่ต่าง  ๆ มาจดัโชวไ์วอ้ย่างมากมาย

ราวกบัเป็น มนิิมอเตอรโ์ชว ์อสิระท่านเดนิชมความอลงัการโดยรอบ  หรอืท่านจะเลอืกใชบ้รกิาร  E-

CON รถไฟฟ้าทีว่ ิง่ตามรางโดยอตัโนมตัพิาท่านชมรอบอาคารหลกั (ไม่รวมค่าตัว๋รถไฟท่านละ 200 

เยน) และถนนทีต่กแต่งยอ้นยุคอย่างลงตวั  

***อาหารค า่อิสระตามอธัยาศยัเพ่ือให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า*** 

สมควรแก่เวลานําท่านเขา้ทีพ่กับรเิวณ นาริตะ ณ TOYOKO INN NARITA หรอืเทยีบเท่า 

 (ชือ่โรงแรมทีท่่านพกั ทางบริษทัจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 – 7 วนัก่อนวนัเดินทาง) 

 

 
 

 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่าน เดนิทางสู่ วดัอาซ ากสุะ  นมสัการเจา้แม่กวนอมิอนัศกัดิส์ทิธิท์ีม่คีวามสูงเพยีง 5.5 

เซน็ตเิมตร ซึ่งประดษิฐานในวหิารหลวงของวดัและเป็นทีเ่คารพสกัการะของชาวญี่ปุ่ น  รวมถงึ

นกัท่องเทีย่วทีม่าเยอืนประเทศญี่ปุ่ น วดัอาซากุสะเป็นวดัเก่าแก่ของมหานครโตเกยีว ทางดา้นหน้า  

ประตูคามินาริมง   มี โคมไฟยกัษ์สีแดง ทีม่ขีนาดใหญ่ทีสุ่ดในโลก มคีวามสูงถงึ 4.5 เมตร มี

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

นาริตะ 



หน้า 5 / 9 REVISE 05 MAR 2018 RDA 

 

น้ําหนกัถงึ 130 กโิลกรมั ใหท้่านไดไ้ปถ่ายรูปเกบ็ไวเ้ป็นทีร่ะลกึและถดัจากโคมไฟยกัษ์ ท่านจะได้

เลอืกซื้อของทีร่ะลกึ อาทเิชน่ แมวกวกัแบบต่าง ๆ โคมไฟน้อยใหญ่ พวงกุญแจหรอืเดนิชมิขนม

อร่อย ๆ ขึน้ชือ่ของย่านนี้ เชน่ขนมอบรูปทรงตุ๊กตา ซาลาเปาทอดรอ้น ๆ เซมเบก้รุ๊บก รอบ

หลากหลายรสชาตเิป็น อสิระท่าน ถ่ายรปูกบัโตเกียว สกาย ทร ี  (จากภายในวดัอาซะกสุะ ) เริม่

ก่อสรา้งขึน้เมื่อปี 2008 เป็นหอคอยทีใ่ชง้บประมาณในการสรา้ง 65,000 ลา้นเยน และผูเ้กีย่วขอ้งถงึ 

580,000 คน โดยมจีุดมุ่งหมายเพื่อใหเ้ป็นหอคอยทีสู่งทีสุ่ดในโลก ดว้ยความสูงถงึ 634 เมตร ทําให้

นอกจากจะเป็นหอคอยทีสู่งทีสุ่ดในโลกแลว้ ยงัเป็นสิง่ก่อสรา้งทีสู่งอนัดบัสองของโลกรองจากเบริจ์  

คาลฟิา ของประเทศดูไบอกีดว้ยตัง้อยู่ในแหล่งชมววิทวิทศัน์ 

จากนัน้นําท่านเดนิทางสู่ ย่านชิบูย่า ย่านชอ้ปป้ิงของเหล่าวยัรุ่นชือ่ดงัอกีแห่งของมหานครโตเกยีว  

อสิระใหท้่านแวะถ่ายรูปกบัรูปปัน้สุนขัฮาจโิกะ  หน้าสถานีรถไฟชบิูย่า  อนัเป็นตวัแทนของสุนขัทีม่ี

ความจงรกัภคัดตี่อเจา้นายเป็นทีสุ่ด ณ ตกึ 109 (อจิมิารุควิ ) ตกึชือ่ดงัทีเ่ป็นสญัลกัษณ์ของย่านนัน้  

พรอ้มทัง้ใหท้่านไดเ้ลอืกชมและซื้อสนิคา้มากมายอาทกินัอย่างจุใจ  อาทิ เสือ้ผา้  เครื่องสําอาง , 

รองเทา้, กระเป๋า ท่านทีช่ ืน่ชอบของคุณภาพดรีาคาประหยดั ตอ้งไม่พลาด รา้น 100 เยน ขอแนะนํา

แหล่งชอ้ปป้ิงใหม่ หา้ง SHIBUYA HIKARIE ทีเ่น้นสนิคา้เอาใจวยัทํางาน อสิระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงกนั

ตามอธัยาศยั 

นําท่านเดนิทางสู่ ตึก TMG หรอื TOKYO METROPOLITAN GOVERNMENT ตกึอาคารรฐับาล

ญี่ปุ่ นทีต่ ัง้อยู่ใจกลางชนิจูกุ อาคารแฝดทีม่มีูลค่าการก่อสรา้งถงึ 15,700 ลา้นเยน เคยเป็นอาคารที่

สูงทีสุ่ดในกรุงโตเกยีว ดว้ยความสูง  243 เมตร ในปี ค .ศ. 1991 - 2006 นําท่านขึน้ลฟิทส์ู่ ช ัน้ 

OBSERVATORY บรเิวณชัน้ 41 อสิระท่านจะไดช้มววิ หรอืแวะเลอืกชมเลอืกซื้อของฝากทีร่า้นขาย

ของทีร่ะลกึตามอธัยาศยั 

จากนัน้นําท่าน ช้อปป้ิงชินจกู ุตื่นตาตื่นใจกบับรรยากาศเมอืงหลวง ณ กรุงโตเกยีวทีค่ราครํ่าดว้ย

ผูค้นมากมาย และเทคโนโลยทีนัสมยัตลอดสองขา้งทาง นําท่านสมัผสับรรยากาศย่านชอ้ปป้ิงชือ่ดงั

ของญี่ปุ่ น ทีท่่านจะไดเ้พลดิเพลนิกบัการจบัจ่ายสนิคา้ทีถู่กตาถูกใจถูกเงนิในกระเป๋า ชนิจูกุ ย่านช้

อปป้ิงทีม่คีวามเจรญิอนัดบัหนึ่งของโตเกยีวปัจจุบนัถูกขนานนามวา่ ศนูยก์ลางทีส่องแห่งนคร ศนูย์

รวมรา้นคา้จดัแต่งอย่างหรูหราน่ารกัหลาก สไตล ์รวมไปถงึรา้นสนิคา้ชือ่ดงัเป็นทีน่ิยมทัง้ชาวญี่ปุ่ น 

และนกัท่องเทีย่วทีม่าเยอืน ร้าน 100 เยน เท่ากนัหมด (ยงัไม่รวมภาษ ี 8%) มทีัง้เครื่อง สําอางค ์

กิฟ๊ชอ๊ป ขนม และสนิคา้อื่นๆ  อกีมากมายทีท่่านสามารถเลอืกซื้อเป็นของฝากกลบับา้นไดใ้นราคา

สบาย กระเป๋า อสิระใหท้่านเพลดิเพลนิกบัการจบัจ่ายเลอืกซื้อสนิคา้ถูกใจ อาท ิสนิคา้แบรนดเ์นมดงั 

อุปกรณ์อเีลคทรอนิค กลอ้งถ่ายรูปดจิติอล หรอืสนิคา้เอาใจคุณผูห้ญงิ เสื้ อผา้แฟชัน่วยัรุ่น กระเป๋า 
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รองเทา้ เครื่องสําอางคย์ีห่อ้ดงัของญี่ปุ่ นไม่วา่จะเป็น KOSE ,  SHISEDO KANEBO, SK–II ใน

ราคาถูกกวา่เมอืงไทย 

***อาหารกลางวนั และอาหารค า่อิสระตามอธัยาศยัเพ่ือให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า*** 

สมควรแก่เวลานําท่านเขา้ทีพ่กับรเิวณ นาริตะ ณ TOYOKO INN NARITA หรอืเทยีบเท่า 

 (ชือ่โรงแรมทีท่่านพกั ทางบริษทัจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 – 7 วนัก่อนวนัเดินทาง) 

 

 
 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดนิทางสู่  ย่านประวตัศิาสตรเ์ก่า  ณ เมืองซาวาระ  เป็นสถานทีท่่องเทีย่วอกีแห่งหนึ่งทีม่ ี

คลองสายน้อยๆตดัผา่น บา้นเรอืนทีอ่ยู่ตดิรมิคลองนี้ถอืวา่เป็นย่านการคา้เก่าแก่ทีม่มีากวา่พนัปี ถูก

ดูแลและอนุรกัษ์โดยคนญี่ปุ่ นในทอ้งถิน่ จนย่านเมอืงเก่า     ซาวาระไดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็ นย่าน

อนุรกัษ์อาคารประวตัศิาสตรท์ีส่ําคญั  ในปี ค.ศ.1996 แห่งแรกในเขตภูมภิาคคนัโต  และยงัเป็น

สถานทีถ่่ายทําภาพยนตรเ์รื่องฟัด จงั โตะ อกีดว้ย อสิระใหท้่านเกบ็ภาพความเก่าแก่ตามอธัยาศยั 

จากนัน้ นําท่านเดนิทางสู่ วดันาริตะซัง เป็น 1 ใน 3 วดัหลกัของลทัธคินัโต  ทีไ่ดส้รา้งขึน้อุทศิแด่

ศาสนาพุทธใหก้บั เทพเจา้ฟูดูเมยีวโอะ ซึ่งเป็น เทพเจา้แห่งไฟ  จุดเด่นของวดัถอืเป็นเทพชัน้สูงสุด

ของลทัธชินิกอน แกะสลกั และถวายโดย โคโบไดจ ิตามราชโองการของ จกัรพรรดซิากะ วดัแห่งนี้มี

ผูแ้วะเวยีนเขา้สกัการะมากวา่  10 ลา้นคนต่อปี   ภายในวดัมีสวนนารติะซงั  ในพืน้ทีก่วา่  165,000 

ตารางเมตร เป็นสถานพกัผอ่นหย่อนใจทีส่วยงามร่มรื่น และอากาศบรสิุทธิต์ลอดทัง้ 4 ฤดู 

สมควรแก่เวลา กรณุาตรวจเชค็สมัภาระให้เรียบร้อย เพ่ือเตรียมตวัเดินทางสู่สนามบินเพ่ือ

กลบักรงุเทพฯ 

15.25 ออกเดนิทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน NOK SCOOT เท่ียวบินท่ี XW 919 

20.00  ถงึสนามบนิดอนเมอืงโดยสวสัดภิาพ 

 

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

 

 

 

DAY 4 สนามบินนาริตะ – เมืองซาวาระ – วดันาริตะซงั – กรงุเทพฯ 
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ก าหนดการเดินทาง : เมษายน 2561 
วนัเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ 2 – 3 ท่าน ราคาเดก็ 2 – 12 ปี พกัเด่ียวเพ่ิม 

5 – 8 เม.ย. 31,900 บาท ** ไม่มีราคาเดก็** 7,500 บาท 
8 – 11 เม.ย. 30,900 บาท ** ไม่มีราคาเดก็** 7,500 บาท 
11 – 14 เม.ย. 36,900 บาท ** ไม่มีราคาเดก็** 7,500 บาท 
14 – 17 เม.ย. 36,900 บาท ** ไม่มีราคาเดก็** 7,500 บาท 

 

หมายเหตุ  :  การเดนิทางแต่ละครัง้ตอ้งม ีผูใ้หญ่ไม่น้อยกว่า 31 ท่าน ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจํานวนดงักล่าว            
บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทางหรอืเปลีย่นแปลงราคา 

 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัสภาวะอากาศ 

การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม  

ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัอตัราแลกเปล่ียนของเงินสกลุเยน 

 

อตัราค่าบริการรวม 

 ค่าตัว๋เครื่องบนิเดนิทางไป-กลบั ชัน้ประหยดั ตามเสน้ทางและสายการบนิ ทีร่ะบุในรายการ  

 อาหารบนเครื่องทัง้ขาไปและขากลบั 

 ค่าน้ําหนกักระเป๋าทัง้ขาไปและกลบั ขาละ 20 กโิลกรมั  

*** กรณีมีความประสงคต้์องการอพัเกรดทีนั่ง่, ซ้ือน ้ าหนักกระเป๋าเพิม่, ซ้ืออาหารเพิม่หรือบริการต่างๆ

เพิม่เติม กรณุาติดต่อพนักงานขายทีด่แูลท่านโดยตรง *** 

  ค่าทีพ่กัหอ้งละ 2 - 3 ท่าน / ค่าพาหนะ / ค่าอาหาร / ค่าเขา้ชมตามสถานทีต่่าง ๆ ตามทีร่ะบุในรายการ 

(ห้องทริปเป้ิล โรงแรมทีญี่ปุ่่ นส่วนใหญ่จะ เป็นสองเตียงเดีย่ว + หนึง่เตียงเสริม ** กรณีโรงแรมไม่มี

ห้องทริปเป้ิลให้บริการ บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการจดัห้องพกัให้ท่านเป็น หนึง่ทวิน ห้องสองเตียงเดีย่ว  

+ หนึง่ซิงเก้ิล ห้องหนึง่เตียงเดีย่ว โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิม่เติม) 

 ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองท่านละ 1 ลา้นบาท กรณรีกัษาพยาบาล 5 แสนบาท  

(ตามเงือ่นไขกรมธรรมเ์ป็นผูก้  าหนด) ** ไม่รวมประกนัสขุภาพ ** 
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อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทเิชน่ ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรดี, ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากในรายการ 

 ค่าน้ําหนกักระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากสายการบนิกําหนด 

 ค่าภาษมีูลค่าเพิม่ 7%  และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3%  (กรณลีูกคา้ตอ้งการใบเสรจ็รบัเงนิแบบเตม็รูปแบบ) 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าชัว่คราวเข้าประเทศญ่ีปุ่ น (ส าหรบัผูถ้ือหนังสือเดินทางไทย) 

 ค่าสนิน้ําใจสําหรบัมคัคุเทศก์, คนขบัรถ, หวัหน้าทวัร ์1,200 บาท/คน/ทรปิ   

 

เง่ือนไขการส ารองท่ีนัง่ 

 กรุณาสํารองทีน่ัง่โดยการชาํระมดัจําท่านละ 20,000 บาท ภายใน 3 วนั หลงัจากส ารองท่ีนัง่ 

 กรุณาชาํระค่าใชจ้่ายส่วนทีเ่หลอืทัง้หมดก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 30 วนัทําการ 

 

เง่ือนไขการยกเลิก 

 กรณยีกเลกิการเดนิทางน้อยกวา่ 45 วนั ก่อนการเดนิทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่ามดัจํา 

 กรณีการเดินทางท่ีบริษทัฯต้องท าการวางการนัตีค่ามดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข และหรือ
เท่ียวบินเหมาล า CHARTER FILGHT หรือ EXTRA FLIGHT กบัสายการบิน หรือผา่นตวัแทนใน
ประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าบริการทัง้หมด   

 

หมายเหตุ 

 กรณเีจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศนัน้ ๆ ปฏเิสธการเขา้-ออก ดว้ยเหตุผลใดกต็าม ถอืเป็นเหตุผลซึ่ง

อยู่นอกเหนืออํานาจและความรบัผดิชอบ  ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืเงนิทัง้หมด 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายใด ๆ ในกรณทีีเ่กดิเหตุสุดวสิยั เชน่ การยกเลกิ ห รอืล่าชา้

ของสายการบนิ, อุบตัเิหตุ, ภยัธรรมชาต,ิ การนดัหยุดงาน, การจลาจล หรอืสิง่ของสูญหายตามสถานทีต่่าง ๆ 

ทีเ่หนืออํานาจควบคุมของบรษิทัฯ 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงราคาโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ในกรณทีีม่กีารขึน้ลงของเงนิตรา

ต่างประเทศ  และจากการปรบัขึน้ค่าน้ํามนัของสายการบนิ 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการท่องเทีย่วไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้จะยดึถอืผลประโยชน์

ของคณะผูเ้ดนิทางเป็นสําคญั และบรษิทัฯ ยงัคงรกัษามาตรฐานการบรกิารเชน่เดมิ 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์มื่อท่านเดนิทางไปพรอ้มคณะ แลว้ท่านงดใชบ้รกิารใด หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่

ท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิาร และเงนิคนื ไม่วา่กรณใีด ๆ ทัง้สิน้ 
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****รายละเอียดเก่ียวกบัมาตราการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทย**** 

(เอกสารท่ีท่านจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ) 

จากมาตราการยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญี่ปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพํานกัระยะสัน้ในประเทศญี่ปุ่ นไม่เกนิ 

15 วนั ไม่วา่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยื่นเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคน

เขา้เมอืง เพื่อยนืยนัการมคีุณสมบตักิารเขา้ประเทศญี่ปุ่ น ดงัต่อไปนี้ 

1. สิง่ยนืยนัวา่ท่านสามารถรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ํานกัในประเทศญี่ปุ่ นได ้เชน่ เงนิสด 

หรอืบตัรเครตดิ 

คณุสมบติัการเข้าประเทศญ่ีปุ่ น (ส าหรบักรณีการเข้าประเทศญ่ีปุ่ นด้านมาตราการยกเว้นวีซ่า) 

1. หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ 6 เดอืน และมหีน้าหนงัสอืเดนิทางทีไ่มม่ตีราประทบัอย่างน้อย 3 หน้า  

2. กจิกรรมใดๆทีจ่ะกระทาํในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัต่อกฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพาํนกัระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพาํนกัไมเ่กนิ 15 วนั 

4. เป็นผูท้ ีไ่มม่ปีระวตักิารถูกสง่ตวักลบัจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และ

ไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีจ่ะถูกปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ  

 

 


