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รหัสโปรแกรม : 12666 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

HILIGHT  

 

น ัง่รถไฟซนิคงัเซ็นจากฟคุซุมิะ สูม่หานครโตเกยีว  

ชมความสวยของดอกเนโมฟิลา และดอกซบิะซากรุะ 

ชมความงดงามของปราสาทซรึงุะ 

ขอพรพระใหญอ่ชุคิ ุไดบทุส ึ

ขอพรเจา้แมก่วนอมิ ณ วดัอาซากสุะ  

พรอ้มถา่ยรปูคูก่บัโคมแดงยกัษ ์

ชอ้ปป้ิงเต็มอิม่ที ่ซนิจกู,ุ มติซุยเอาทเ์ล็ตพารค์  

โอไดบะ(หา้งไดเวอรซ์ติ ี)้ 

อิม่อรอ่ยกบับฟุเฟ่ขาปยูกัษส์ไตลญ์ีปุ่่ น  

ผอ่นคลายกบัการแชอ่อนเซ็น 2 คนืเต็ม 

บรกิารน า้ด ืม่ วนัละ 1 ขวด 

FREE Wi-Fi on Bus!! 

TOKYO 

 สองดอก 

6D3N 
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 ก าหนดการเดนิทาง 

วนัที ่15-20 พฤษภาคม 2562  (วนัหยดุวสิาขบชูา) 43,900.- 

 

 

  

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 – อบิาราก ิ– อชุคิ ุไดบทุส ึ-
สวนฮติาช ิซไีซด ์พารค์ – ทุง่ดอกเนโมฟิลา
(ข ึน้อยูก่บัสภาพอากาศ) – ฟคุชุมิะ – แชอ่อน
เซ็น 

✈ 🍽 🍽 

LISTEL 
INAWAHIRO 

HOTEL 
 หรอืเทยีบเทา่ 

[♨] 

3 
ไอสวึากามตัส ึ– ปราสาทสรึกุะ – โรงกล ัน่สาเกซู
เอฮโิระ - สถานรีถไฟ อสุโึนะมยิะ – น ัง่รถไฟซนิ
คนัเซ็น สูโ่ตเกยีว – ชอ้ปป้ิงซนิจกู ุ

🍽 🍽 อสิระ 
TOKYO 
HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

4 
วดัอาซากสุะ - เทศกาลทุง่ดอกไม ้ฟจูซิบิะ
ซากรุะ (ข ึน้อยูก่บัสถาพอากาศ) – โอซโินะฮกั
ไก – แชอ่อนเซ็น+บฟุเฟ่ตข์าป ู

🍽 🍽 🍽 

FUJI HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 

[♨] 

5 

ภเูขาไฟฟจู ิช ัน้ 5 (ข ึน้อยูก่บัสภาพอากาศ) – 
ศาลเจา้ฟจูเิซ็นเท็น – มติซุยเอาทเ์ล็ตพารค์ คซิา
ราส ึ– โตเกยีว – โอไดบะ (หา้งไดเวอรซ์ติ ี)้ 
กนัด ัม้ยกษ ์- สนามบนิฮาเนดะ 

🍽 🍽 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 – อบิาราก ิ– พระใหญอ่ชุคิ ุไดบทุส ึ– สวนฮติาช ิซไีซด ์

พารค์ – ทุง่ดอกเนโมฟิลา (ข ึน้อยูก่บัสภาพอากาศ) – เมอืงฟกุซุมิะ – แช่

ออนเซ็น [-/L/D] 
06.05 น. เดนิทางถงึ สนามบนิฮาเนดะ ประเทศญีปุ่่ น น าทา่นผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและ

ศลุกากรและเมือ่รับสมัภาระเรยีบรอ้ย ไกดจ์ะพาทุกท่านไปขึน้รถบัส เตรยีมตัวออกเดนิทาง 

พรอ้มกับรบกวนปรับนาฬกิาของท่านใหต้รงตามเวลาของญี่ปุ่ น ซึง่เร็วกว่าเมอืงไทย 2 

ชัว่โมง เพือ่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา 

 อบิาราก  ิจังหวัดนี้เต็มไปดว้ยทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ทั ้งภูเขาและทะเล 

แวดลอ้มไปดว้ยธรรมชาตอินังดงาม อากาศเย็นสบาย พืน้ทีแ่หง่นีเ้ดมิไดรั้บการขนานนามวา่

เป็น “ดนิแดนแหง่ความเป็นอมตะ” 

 พระใหญ่อุชคิุ ไดบุสส ึ(Ushiku Daibutsu) เป็นพระพุทธรูปที่สูงที่สุดในโลก ถูก

บนัทกึไวโ้ดยหนังสอืบนัทกึสถติโิลกกนิเนสบุค๊ (Guinness Book of world records) เมือ่ปี 

ค.ศ. 1995 มคีวามสงู 120 เมตร ยนือยุบ่นกลบีดอกบวับาน น ้าหนักถงึ 4,000 ตัน โดยขา้ง

ใน เป็นหอ้งจัดแสดงถงึความโลภโกรธหลง ค าสั่งสอนของพระพุทธเจา้ และยังมหีอ้งเก็บ

พระบรมสารรีกิธาตุของพระพุทธเจา้ หอ้งจ าลองดนิแดนสุขาวดมีพีระพุทธรุปทองค าองค์

เล็กๆประดษิฐานอยู่ถงึ 3400 องค ์และเป็นทีเ่ก็บพระไตรปิฏกภาษาบาลอีกีดว้ย ทีส่ าคัญ

ตรงหนา้อกพระพุทธรูป เป็นจุดที่สามารถมองเห็นววิไดอ้ย่างสวยงาม และยังสามารถ

มองเห็นภูเขาไฟฟจูแิละโตเกยีวสกายทร ีไดอ้กีดว้ย (ราคาไมร่วมคา่เขา้พระพุทธรูป

ดา้นใน) 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร  

http://bit.ly/2NMk5YE
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สวนฮติาช ิซไีซค ์พารค์ (Hitachi Seaside Park) ตัง้อยู่ใน เมอืงฮติาชนิากะ ใน

จังหวัดอบิาราก ิเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญท่ีม่เีนือ้ทีก่วา้ง 1,187.5 ไร ่ทีน่ีเ่ป็นสวรรคข์อง

คนรักดอกไมเ้พราะเต็มไปดว้ยไมด้อกนานาชนดิทีจ่ะหมนุเวยีนเปลีย่นกนับานใหนั้กเทีย่วได ้

ชมตลอดทัง้ปี ชว่งฤดใูบไมผ้ลนิ าทา่นชม ดอกแดฟโฟดลิ (หรอืนารซ์สิซสั) และดอกทวิลปิ 

170 ชนดิ แตถ่า้ไปกอ่นเขา้สูฤ่ดรูอ้น ทีน่ีจ่ะเต็มไปดว้ยดอกกหุลาบ และทุง่ดอกนโีมฟิลลา่ 

(หรือเบบี้ บลูอายส์) ใหท้่านไดถ้่ายรูปเก็บภาพความประทับใจ **ขึน้อยู่กบัสภาพ

อากาศ** 

 จงัหวดัฟุกุชมิะ (Fukushima) ตัง้อยู่ที่ภูมภิาคโทโฮคุ แวดลอ้มไปดว้ยธรรมชาตอิัน

สวยงามมากมาย ไมว่า่จะเป็นภเูขา ทะเลสาบ สถานทีช่มซากรุะ และใบไมเ้ปลีย่นส ีรวมถงึ

แหลง่ทอ่งเทีย่วทางประวัตศิาสตรอ์ยา่งเมอืงไอส ึวาคามตัส ึแถมทีน่ีย่งัขึน้ชือ่เรือ่งผลไมส้ด

ทีม่รีสชาตหิวานอรอ่ยก าลังด ีจนไดรั้บขนานนามวา่เป็นอาณาจักรผลไม ้

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก LISTEL INAWAHIRO HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

หลังอาหารค า่ ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการแชน่ า้จากแรธ่รรมชาตสิไตลญ์ีปุ่่ น 

วนัที ่3 ไอสวึากามตัส ึ– ปราสาทซรึงุะ – โรงกล ัน่สาเกซูเอฮโิระ – สถานรีถไฟ 
อสุโึนะมยิะ – น ัง่รถไฟซนิคนัเซ็น สูโ่ตเกยีว – ชอ้ปป้ิงซนิจกู ุ[B/L/-] 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 ไอสวึากามตัส ึ(Aizu-Wakamatsu) เมอืงขึน้ชือ่แหล่งผลติขา้วและเหลา้สาเก มจีุด

ทอ่งเทีย่วทางประวัตศิาสตรข์องประเทศญีปุ่่ นเยอะแยะมากมาย 

 

ปราสาทซรึงุะ (Tsuruga Castle) ซึง่แปลวา่ปราสาทนกกระเรยีน ปราสาทแหง่นีเ้ต็มไป
ดว้ยเรือ่งราวความกลา้หาญในอดตีของเหล่านักรบซามไูร ปราสาทถูกสรา้งขึน้ครัง้แรกเมือ่
ปี ค.ศ.1384 และผ่านเหตุการณ์ทางประวัตศิาสตรม์ามากมาย ท าใหโ้ดนท าลายและสรา้ง
ขึน้ใหม่หลายครัง้ โดยครัง้ล่าสดุถูกสรา้งขึน้ใหมใ่นปี ค.ศ.1964 ปัจจุบันปราสาทสรึุกะได ้
เป็นพพิธิภัณฑจ์ัดแสดงประวัตศิาสตรข์องเมอืงไอสุ-วาคามัทส ุรวมทัง้เครือ่งเขนิและดาบ
โบราณต่างๆ และในชัน้ 5 ของปราสาทเป็นจุดชมววิ ใหท้่านไดช้มทวิทัศน์อันงดงามของ
ตัวเมอืงทีถ่กูโอบลอ้มดว้ยภเูขารอบดา้น  

 

โรงกล ัน่สาเกซูเอฮโิระ (Suehiro Sake Brewery) เป็นหนึง่ในโรงกลั่นทีใ่หญ่ และมี

ชือ่เสยีงในการผลติเหลา้สาเกในภมูภิาคโทโฮค ุกอ่ตัง้ในปี 1850 เป็นกจิการครอบครัวทีส่บื

ทอดมาแลว้ 8 รุ่น เหลา้สาเกของทีน่ี่มชี ือ่เสยีงไปทั่วประเทศญี่ปุ่ น ไดรั้บราชวัลชนะเลศิ

ระดับประเทศและต่างประเทศ เหลา้ระดับพรีเมี่ยมผลิตดว้กรรมวิธีดั ้งเดิมที่เรียกว่า  

Yamahai คอืการชะลอการหมกัเพือ่รสชาตสิาเกทีซ่บัซอ้น ทา่นสามารถชมกระบวนการการ

กลั่นสาเก นทิรรศการประวัตศิาสตรข์องโรงกลั่น และลิม้รสสาเก นอกจากเหลา้สาเกแลว้ 

ยงัมผีลติภณัฑอ์ืน่ๆทีไ่ดรั้บการพัฒนาโดยภรรยาเจา้ของโรงกลั่น ไดแก ่เคก้ และเจลลี ่

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

 

สถานรีถไฟ อุสโึนะมยิะ (Utsunomiya) น าทา่นเดนิทางสูโ่ตเกยีว ดว้ยรถไฟซนิ

คนัเซ็น หรือ รถไฟหัวกระสุน ดว้ยความเร็วสูงสุดเฉลีย่ 240 ก.ม./ชม. ถือเป็นรถไฟที่มี

ความปลอดภยัทีส่ดุในโลกอกีดว้ย (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 50 นาท ี) 
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ชอ้ปป้ิงชนิจุกุ (Shinjuku) ใหท้่านอสิระและเพลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมาย

และเครือ่งใชไ้ฟฟ้า นาฬกิา หรอืสนิคา้ทีจ่ะเอาใจคุณผูห้ญงิดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้ 

เสือ้ผา้แฟชั่นส าหรับวัยรุ่น เครือ่งส าอางยีห่อ้ดัง ไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK-II, 

SHISEDO และอืน่ๆ อกีมากมาย 

ค า่  อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั ณ แหลง่ชอ้ปป้ิง 

 
 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก TOKYO HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่4 วดัอาซากสุะ – เทศกาลทุง่ดอกไม ้ซบิะซากรุะ (ข ึน้อยูก่บัสถาพอากาศ) – 

โอซโินะฮกัไก – แชอ่อนเซ็น+บฟุเฟ่ตข์าป ู[B/L/D] 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 

วดัอาซากุสะ (Asakusa) หรอื วดัเซนโซจ ิเป็นวัดทีเ่ก่าแก่และไดรั้บความเคารพจาก

ชาวกรุงโตเกียวอย่างมาก เพราะภายในอารามประดษิฐานองค์เจา้แม่กวนอมิทองค าที่

ศักดิส์ทิธิ ์ขนาด 5.5 เซนตเิมตร และยังม ีโคมไฟยักษ์ 4.5 เมตร ณ ประตูทางเขา้ทีอ่ยู่

ดา้นหนา้สดุของวัด ในนามประตูฟ้าค ารณและท่านจะไดส้นุกกับการเดนิเลอืกดูสนิคา้ต่างๆ 

สองขา้งทางของ ถนนนากามเิซะ ซึง่มรีา้นคา้ขายของทีร่ะลกึตา่งๆ มากมาย  

 

ดอกชบิะซากรุะหรอืดอกพิง้คม์อส (ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ) มตีน้ก าเนดิมาจากทวปี

อเมรกิาตะวันออกเฉียง เหนอื ดอกไมช้นดินีม้หีลายพันธุ ์ทัง้สชีมพแูละสขีาว ดอกจะบานที่

พืน้ดนิ ญีปุ่่ นน ามาปลกูตามรัว้บา้น หรอืตามทีล่าดเอยีง ดจุดังพรมผนืยกัษ์ ในชว่งฤดใูบไม ้

ผลดิอกไมจ้ะบานและหนา้ตาดคูลา้ยกบัดอกซากรุะ 

[สถานทีช่มอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ] 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

 บอ่น า้ศกัด ิส์ทิธิโ์อชโินะ ฮกัไก ซึง่เป็นจดุชมววิภเูขาไฟฟจูไิดส้วยงามทีส่ดุอกีจดุหนึง่ ซึง่

ไดรั้บความนยิมจากนักท่องเทีย่วชาวญีปุ่่ นเป็นอย่างมาก และทีน่ี่ยังมบีอ่น ้าศักดิ ์สทิธิอ์ัน

แสนบรสิทุธิ ์ซ ึง่เกดิจากหมิะบนยอดเขาละลายและไหลผ่านภูเขาไฟฟจูลิงสูพ่ืน้เบือ้งล่าง

ผุดขึน้เป็นตาน ้า และบอ่น ้าขนาดเล็กใหญ่มากมาย ซึง่ใชเ้วลายาวนานถงึ 3 - 4 ปี ซึง่

ชาวบา้นเชือ่กันว่าถา้น าน ้าในบ่อนี้มาดื่มนอกจากจะไดค้วามสดชืน่จากการลิม้รสน ้าอัน

บรสิทุธิ ์ยงัจะท าใหส้ขุภาพแข็งแรง และจะมโีชคดอีกีดว้ย ทีน่ี่ท่านสามารถซือ้ของทีร่ะลกึ

จากรา้นคา้ทีต่ัง้อยูภ่ายในบรเิวณนีอ้ยา่งส าราญใจ 

ค า่ 

 

 

 

 

 

 

 บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

**พเิศษ เมนขูาปยูกัษส์ไตลญ์ีปุ่่ น พรอ้มน า้จ ิม้รสเด็ด** 

 
 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก FUJI HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

หลังอาหารค า่ ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการแชน่ า้จากแรธ่รรมชาตสิไตลญ์ีปุ่่ น 

วนัที ่5 ภเูขาไฟฟจู ิช ัน้ 5 (ข ึน้อยูก่บัสภาพอากาศ) – ศาลเจา้ฟจู ิเซ็นเก็น – มติซุย 

เอาทเ์ล็ท พารค์ คซิาราส ึ– โตเกยีว – โอไดบะ (หา้งไดเวอรซ์ติ ี)้ กนัด ัม้

ยกัษ ์– สนามบนิฮาเนดะ [B/L/-] 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 
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ภูเขาไฟฟูจ ิ(Mt.Fuji) ทีต่ัง้ตระหง่านอยู่เหนือเกาะญีปุ่่ นดว้ยความสงู3,776 เมตร จาก

ระดับน ้าทะเล น าท่านขึน้ชมความงามกันแบบใกลช้ดิ ยังบรเิวณ “ชัน้ 5” ของภเูขาไฟฟจู ิ

(ขึน้อยู่กับสภาพภูมอิากาศ) เพือ่ชมทัศนียภาพโดยรอบของภูเขาไฟที่ สามารถมองเห็น

ทะเลสาบทัง้หา้กระจายอยู่โดยรอบ ใหท้่านไดส้ัมผัสอากาศอันบรสิุทธิบ์นยอดเขาฟูจ ิ

ถา่ยภาพทีร่ะลกึกบัภเูขาไฟทีไ่ดช้ ือ่วา่มสีดัสว่นสวยงามทีส่ดุในโลก ซึง่เป็นภเูขาไฟทีย่งัดับ

ไมส่นทิ และมคีวามสงูทีส่ดุในประเทศญีปุ่่ น  

 

ศาลเจา้ฟูจเิซ็นเก็น (Fuji Sengen Taisha) เป็นศาลเจา้ทีบ่ชูาภเูขาไฟฟจูเิป็น "พระ

เจา้" ตามสไตล์ศาสนาแบบญี่ปุ่ นที่เชือ่ว่าทุกสิง่ทุกอย่างในธรรมชาตไิม่ว่าจะเป็นภูเขา 

ตน้ไม ้แมน่ ้าลว้นมพีระเจา้สถติอยู ่จากศาลเจา้สามารถมองเห็น "พระเจา้" หรอืภเูขาไฟฟจูิ

ไดอ้ย่างชัดเจน ในอดีตที่นี่จ ึงถูกใชเ้ป็นที่แสวงบุญ ในปัจจุบันก็กลายเป็นจุดชมวิวที่

สวยงาม 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

 

มติซุย เอาทเ์ล็ท พารค์ คซิาราส ึ(MITSUI OUTLET PARK KISARAZU) เอาท์

เล็ท มอลลท์ีเ่ป็นทีน่ยิมในหมู่คนญีปุ่่ นเป็นอยา่งมาก บนพืน้ทีป่ระมาณ 45,800 ตร.ม. มี

จ านวนรา้นคา้ถงึ 308 รา้น นับเป็นศูนยก์ารคา้ทีใ่หญ่ทีสุ่ดในประเทศญีปุ่่ น โดยมพีืน้ที่

ส าหรับพักผ่อน เชน่ การเ์ดน เทอรเ์รซ คาเฟ่ แต่ละที่ออกแบบตกแต่งโดยเนน้กลิน่อาย

ความเป็นธรรมชาตอิยา่งสงูสดุ 

 
 

โอไดบะ (Odaiba) คอืเกาะทีส่รา้งขึน้ไวเ้ป็นแหลง่ชอ้ปป้ิง และแหลง่บนัเทงิตา่งๆ ในอา่ว

โตเกยีว เชน่ หา้งไดเวอรซ์ติ ี ้โตเกยีว พลาซ่า (DiverCity Tokyo Plaza) ทีเ่ป็นหา้ง

ดังอกีหา้งหนึง่ ทีอ่ยูบ่นเกาะโอไดบะ แหล่งรวมรา้นคา้ไวม้ากมายทัง้ UNIQLO , H&M , 

Fossil , GU , FANCL ฯลฯ อกีทัง้จุดเด่นของหา้งนี้ก็คอื หุน่ยนตก์นัด ัม้ ขนาดเทา่ของ

จรงิ 1:1 ตัง้ตระหงา่นอยูห่นา้หา้ง ใหไ้ดถ้า่ยรปูสวยๆ กนั และในบรเิวณหา้ง ยงัม ีกันดัม้คา

เฟ่ (Gundam Cafe) และ กันดัม้ ฟรอนท ์(Gundam Front) ใหก้ับเหล่าสาวกหุ่นยนตต์ัวนี้

ไดเ้ขา้ไปตดิตามเก็บภาพลง IG หรอื Facebook กนัไปเลย 

ค า่  อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั ณ แหลง่ชอ้ปป้ิง 

 สมควรแกเ่วลาเดนิทางน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิฮาเนดะ 

วนัที ่6 สนามบนิฮาเนดะ-สนามบนิสวุรรรภมู ิ[ JL033 00.40-05.00] [B/-/-] 

00.40 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่JL033 

สายการบนิมบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

05.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

 

************************************************** 
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โปรแกรม : TOKYO สองดอก 6D3N  

โดยสายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์ 

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 

15 พ.ค. - 20 พ.ค. 62 

      (วนัหยดุวสิาขบชูา) 
43,900 43,900 43,900 42,900 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

การตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตัวของทา่นเอง ทางมคัคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ัง้ส ิน้** 
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4.6 เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง   

 พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 ้ทางบรษิทัอาจมกีารจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป ** 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ 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  

 คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

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

 

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 
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หมายเหต ุ: 

 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 
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