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วนัแรก  กรุงเทพฯ – สนามบนิดอนเมอืง 

 

22.00 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนินานาชาตดิอนเมอืง ช ัน้ 3 อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอรส์ายการบนิ THAI 
LION AIR หมายเลข 8 เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการเชค็อนิ 

 

 
 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

วนัทีส่อง นารติะ - พรใหญอุ่ชคิ ุไดบุตส ึ- สวนดอกไมฮ้ติาช ิซไีซดป์ารค์ - อาบน า้แรธ่รรมชาต ิ+ ทานขาปูยกัษ ์

 

01.00 น. เหริฟ้าสูเ่มอืงนารติะ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิ THAI LION AIR เทีย่วบนิที ่SL300 (บรกิารอาหารวา่งบน

เครือ่ง) 
สายการบนิ THAI LION AIR ใชเ้ครือ่ง AIRBUS A330-300 จ านวน 392 ทีน่ ัง่ 

เครือ่งใหม ่ล าใหญ ่มจีอทวี ีการบรกิารทกุทีน่ ัง่  
** ไมร่วมคา่หูฟงับนเครือ่งทา่นละ  100 บาท โดยสามารถเก็บไวใ้ชข้ากลบัได ้** 

จดัทีน่ ัง่แบบ 3-3-3 มบีรกิารอาหารวา่งเสริฟ์ท ัง้ขาไปและขากลบั 

(น า้หนกักระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซือ้น า้หนกัเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่) 
 

 
 

http://bit.ly/2NMk5YE


09.10 น.   ถึง เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่ น  หลังจากผ่านขั ้นตอน
ศลุกากรแลว้ จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่จงัหวดัอบิาราก ิเพื่อ

สักการะ พระใหญ่อุชคิุ ไดบุตส ึ แห่งเมืองอุชคิุ เป็น

พระพุทธรูปทีม่ีขนาดใหญ่มาก มคีวามสงูถงึ 120 เมตร และ
ยังไดรั้บการบันทกึจากกนิเนสบุ๊คว่า เป็นรูปปั้นพระพุทธรูป

ปางยืนที่หล่อจากทองสัมฤทธิ์มีความสูงที่สุดในโลก 
พระพุทธรูปปางยนืนี้ สงูเป็นอันดับ 3 ของโลกเลยทเีดยีว อกี

ทัง้ยังสามารถเขา้ไปเยีย่มชมดา้นในของพระพุทธรูปไดด้ว้ย 

ซึง่ภายในรูปปัน้จะแบง่ออกเป็น 5 ชัน้ แตล่ะชัน้ของรูปปั้นจะมี
การจัดแสดงทีแ่ตกตา่งกันออกไปคะ่ สามารถขึน้ลฟิทเ์พือ่ไป

ยังจุดชมววิทีต่ัง้อยู่บรเิวณหนา้อกของพระพุทธรูป มคีวามสงู
ประมาณ 85 เมตร   ภายในบริเวณวัดยังยังสามารถเดนิชม

สวนดอกไม ้และสวนสัตวข์นาดเล็กทีม่ทีัง้กระรอก, กระต่าย  

เป็นตน้  ไมร่วมคา่ขึน้ลฟิท ์ทา่นละ  400 เยน 
 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 

 
 

 

 
 

บา่ย น าทา่นชม สวนฮติาช ิซไีซด ์ปารค์ เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วอันสวยงามอยู่ใกล ้ๆ  โตเกยีวซึง่สวนแห่งนี้ตัง้อยู่ในจังหวัดอิ
บาราก ิ สวนฮติาชเิป็นสวนดอกไมข้นาดใหญ่ มพีืน้ที ่1.9 ลา้น ตร.ม. มชี ือ่เสยีงเรือ่ง ดอกไมท้ีจ่ะบานใหช้ม ผัดเปลีย่น

สายพันธุ ์ตลอดทัง้ปี ตามฤดูกาล (ขึน้อยู่กับสภาพอากาศ) ภายในสวนมทีุ่งดอกไมต้ามฤดกูาลหลากหลายสายพันธุท์ี่

ออกดอกหมนุเวยีนใหช้มตลอดปี ในฤดใูบไมผ้ลจิะไดช้มทุง่ดอกนารซ์สิซัส และดอกทวิลปิ เมือ่ถงึชว่งตน้ฤดรูอ้นจะมทีุง่
ดอกเนโมฟีลา (เบบบีลอูายส)์ และดอกกหุลาบ สว่นดอกบานชืน่จะบานในชว่งกลางฤดรูอ้น เมือ่เขา้สูฤ่ดใูบไมร้่วงก็จะได ้

ชมทุ่งดอกโคเชยีและทุ่งดอกคอสมอส นอกจากนี้ยังมีเสน้ทางป่ันจักรยานทีนั่กท่องเทีย่วสามารถป่ันชมภายในสวน 
รวมถงึโซนอืน่ ๆ อกีมากมายทีน่่าสนใจ เชน่ สวนสนุก สนาม BMX วบิาก สนามกฬีา และสถานทีท่ าบารบ์คีวิ เป็นตน้ 

  

 
 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม *** ใหท้า่นไดอ้ ิม่อรอ่ยกบัมือ้พเิศษทีม่ขีาปูยกัษใ์หท้า่นได้
ล ิม้ลองรสชาตปิูพรอ้มน า้จ ิม้สไตสญ์ีปุ่่ นอยา่งจุใจ หลงัอาหารใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการแช่น า้แร่ธรรมชาต ิ

เชือ่วา่ถา้ไดแ้ชน่ า้แรแ่ลว้ จะท าใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหติดขี ึน้ 

พกัที ่  FUJI SCHOLE LAND HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 



วนัทีส่าม ภูเขาไฟฟูจ ิ(ช ัน้ที ่5) - ศาลเจา้โคมติาเคะ - พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว - หมูบ่า้นโอชโินะ ฮคัไค  -  ดวิตีฟ้ร ี   

            ชอ้ปป้ิงชนิจกู ุ

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าทา่นเดนิทางสู ่ภูเขาไฟฟูจ ิทีต่ัง้ตระหง่านอยู่เหนือเกาะญีปุ่่ นดว้ยความสงู3,776เมตร จากระดับน ้าทะเล น าทา่นขึน้

ชมความงามกนัแบบใกลช้ดิ ยังบรเิวณ “ชัน้ 5” ของภูเขาไฟฟจู ิ(ขึน้อยู่กับสภาพภูมอิากาศ) เพือ่ชมทัศนียภาพโดยรอบ
ของภูเขาไฟที ่สามารถมอง เห็นทะเลสาบทัง้หา้กระจายอยู่โดยรอบ ใหท้า่นไดส้ัมผัสอากาศอันบรสิทุธิบ์นยอดเขาฟูจ ิ

ถา่ยภาพทีร่ะลกึ กับภูเขาไฟทีไ่ดช้ ือ่วา่มสีดัสว่นสวยงามทีส่ดุในโลก ซึง่เป็นภูเขาไฟทียั่งดับไม่สนทิ และมคีวามสงูทีส่ดุ
ในประเทศญีปุ่่ น  

 

 
 

นอกจากนี้ดา้นหลังยังม ีศาลเจา้โคมติาเคะ ของศาสนาลัทธชินิโต เป็นทีส่กัาระบชูาและอธฐิานขอพร อกีทัง้ยังเป็นที่

ส าหรับบวงสรวงทา่นเทนก ุโดยมคีวามเชือ่วา่ทีบ่รเิวณโดยรอบของฟจูซิังชัน้ 5 นี้ ถูกเรยีกวา่ “สวนของทา่นเทนกโุดยมี

ความเชือ่วา่ทีน่ีม่ทีา่นเทนกปุกครองอยูน่ั่นเอง และยังวา่กนัวา่ ศาลเจา้แห่งนี้มสีมบัตขิองทา่นเทนกหุลงเหลอือยู่มากมาย 
อยา่งเชน่ ขวานขนาดใหญท่ีม่นี ้าหนักกวา่ 375 กโิลกรัมตกอยู่ทีพ่ืน้ในสวน ซึง่ในสมัยกอ่นมผีูค้นนยิมมาทดลองยกขวาน

นีก้นัมากมาย เป็นตน้ 
 



 
 

 
 

 

 
 

 

 ส าหรับทา่นทีห่ลงใหลในกลิน่หอมกรุ่นของกาแฟนัน้ บรเิวณ

ดา้นหนา้ภเูขาไฟฟจูมิคีาเฟ่กาแฟไวบ้รกิารทกุๆทา่นใหใ้ชบ้รกิารไวด้ืม่
ด ่ารสชาตกิาแฟพรอ้มชมววิภูเขาไฟฟูจไิดอ้ย่างเพลดิเพลนิ หรือจะ

เลอืกชอ้ปป้ิงของฝากผลติภัณฑข์องภูเขาไฟฟจูซิึง่มบีรกิารอยู่ทีภู่เขา

ไฟฟูจทิีเ่ดยีวหาไม่ไดจ้ากทีไ่หนอกีแลว้ อาทเิช่น โคคา โคล่า ลาย
ภเูขาไฟฟจู ิอนัลมิเิต็ด , น ้าแร่ธรรมชาตภิเูขาไฟฟจู ิเป็นตน้ 

 
 

น าทา่นเยีย่มชม พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว ทีจ่ าลองเรือ่งราวของภูเขา

ไฟฟจู ิและใหท้า่นไดส้ัมผัสกับบรรยากาศของการจ าลองเรือ่งราวเกีย่วกับแผ่นดนิไหวทีเ่กดิขึน้ในประเทศญีปุ่่ น จากนัน้
อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ของทีร่ะลกึตามอธัยาศัย 

 
เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 
น าท่านเดนิทางสู ่หมู่บา้นโอชโินะฮคัไค น าท่านเจาะลกึตามหาแหล่งน ้าบรสิทุธิจ์ากภูเขาไฟฟูจ ิทีเ่ป็นแหล่งน ้าตาม

ธรรมชาตติัง้อยู่ในหมู่บา้นโอชโินะ จ.ยามานช ิหรือพูดในทางกลับกันคือกลุ่มน ้าผุดโอชโินะฮัคไค เพียงกา้วแรกที่

ย่างเทา้เขา้ไปในหมู่บา้น ก็สัมผัสไดถ้งึอากาศบรสิุทธิ ์และไอเย็นจากแหล่งน ้าธรรมชาตทิีม่ีใหเ้ห็นอยู่ทุกมุม โดยใน
บอ่น ้าใสแจว๋มปีลาหลากหลายพันธุแ์หวกวา่ยสบายอารมณ์  แตข่อบอกเลยวา่น ้าแตล่ะบอ่นัน้เย็นเจี๊ ยบถงึใจจนแอบสงัสยั

ว่านอ้งปลาไม่หนาวสะทา้นกันบา้งรึ เพราะอุณหภูมใินน ้าเฉลี่ยอยู่ที ่10-12 องศาฯนอกจากชมแลว้ก็ยังมีน ้าผุดจาก
ธรรมชาตใิหต้กัดืม่ตามอธัยาศยั และทีส่ าคญั หมูบ่า้นโอชโินะยังเป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงสนิคา้โอทอปชัน้เยีย่ม 

 



 
 

 ขึน้ชือ่วา่มาหมู่บา้นแหลง่น ้าบรสิทุธิจ์ากภูเขาไฟฟจูทิัง้ท ีจะไม่มเีมนูทาน

เลน่รสเลศิไดอ้ย่างไรกัน เมือ่ทา่นมาถงึหมู่บา้นโอชโินะฮัคไค ทีเ่ต็มเป่ียม
ไปดว้ยอากาศบริสุทธิแ์ลว้ ภายในหมู่บา้นยังมรีา้นคา้ขายของทีร่ะลกึซึง่

เป็นสินคา้โอท็อปของหมู่บา้นและบริเวณหมู่บา้นยังรายลอ้มไปดว้ย

รา้นอาหารทานเล่นตา่งๆมากมาย ส าหรับเมนูทีแ่นะน านี้มชี ือ่เรยีกวา่ “ยากิ
คุซะโมจิ” เป็นแป้งเนื้อนุ่มสเีขียว ซึง่ท ามาจากใบโยะโมะงิ เป็นพืช

สมุนไพรของญีปุ่่ น สอดดว้ยไสถ้ั่วแดงบด ย่างบนเตาถ่าน หอมกรุ่น ทาน
รอ้นๆกบัอากาศหนาวๆ รับรองวา่ฟินสดุๆ 

 
จากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้เครื่องส าอางค์ อาหารเสริม เครื่องประดับ

คณุภาพดทีี ่ รา้นคา้ปลอดภาษ ีณ ดวิตฟีร ี อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกชอ้ปป้ิงย่านดัง ยา่นชนิจุกุ ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกับ

การจับจ่ายซือ้สนิคา้นานาชนิด ไดจ้ากทีน่ี่ ไม่ว่าจะเป็น รา้นซานรโิอะ รา้นขายเครือ่งอเิลคทรอนกิส ์กลอ้งถา่ยรูป
ดจิติอล นาฬกิา เครือ่งส าอาง ต่างๆ กนัทีร่า้น MATSUMOTO แหล่งรวมเหล่าบรรดาเครือ่งส าอางมากมาย 

อาท ิมารค์เตา้หู,้ โฟมลา้งหนา้ WHIP FOAM ทีร่าคาถูกกวา่บา้นเรา 3 เทา่, ครมีกนัแดดชเิซโด ้แอนเนสซ่าที่
คนไทยรูจ้กัเป็นอย่างด ี และสนิคา้อืน่ ๆ  หรอืใหท้่านไดส้นุกกบัการเลอืกซือ้สนิคา้ แบรนดด์งัอาท ิLOUIS 

VULTTON, UNIQLO, กระเป๋าสุดฮติ BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสือ้ COMME DES GARCONS, H&M 

หรอืเลอืกซือ้รองเทา้หลากหลายแบรนดด์งั อาท ิNIKE, CONVERSE, NEW BALANCE, REEBOK ฯลฯ ไดท้ี่
รา้น ABC MART **อสิระอาหารเย็นเพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลาชอ้ปป้ิง** 

 



 
 

พกัที ่ MARROAD INTERNATIONAL NARITA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 
 

วนัทีส่ ี ่ นกิโก ้- ศาลเจา้โทโชก ุ-  สะพานชนิเคยีว - ทะเลสาบชูเซนจ ิ- น า้ตกเคงอ่น - ออิอน 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
น าทา่นชม ศาลเจา้โทโชกุ เป็นศาลเจา้ประจ าตระกลูโทกงุาวะทีโ่ดง่ดังในอดตีและยังเป็นสสุานของ “โทกงุาวะ อเิอยะ

ส”ุ โชกุนผูพ้ลกิชะตาชวีติของชาวญีปุ่่ น พรอ้มสักการะเทพเจา้คุม้ครองและปกป้องลูกหลานของตระกูลและบรรดาผู ้
เลือ่มใส ชมเจดยี์ 5 ชัน้ สถานทีร่วบรวมพระธรรมค าสอน บทสวดมนต ์และสิง่ของมคี่า แลว้ชมงานแกะสลัก อันเป็น

โบราณวัตถุล ้าค่าทีม่ีมากกว่า 5,000 ชิน้ แลว้ตืน่ตากับซุม้ ประตูโยเมมง อันเป็นสถาปัตยกรรมทีม่ีความส าคัญในแง่
ประวตัศิาสตรศ์ลิป์ของญีปุ่่ นและยังเป็นศลิปะชิน้เอกและมชีือ่เสยีงของประทศญีปุ่่ น  

 

 
 

 



 
ศาลเจา้โทโชกุ เป็นทีท่ีม่ ีสถาปัตยกรรมวจิติรงดงาม

มาก  โดยเฉพาะอย่างยิง่ซุม้โยเมมง ทีป่ระดับประดา

ดว้ยสงิห์และมังกรในท่วงท่าและลลีาทีต่่างกันอย่าง
มากมาย  ตัวเสาท าจากไมเ้คยากริองรับน ้าหนัก 12 

ตน้ โดยในอดีตจะมีเพียงซามูไรชั ้นสูงเท่านั้นที่
สามารถผ่านเขา้ออกประตูนี้ไดแ้ต่ตอ้งทิง้ดาบไวด้า้น

นอกเสยีกอ่นตามธรรมเนยีมดา้นความปลอดภัย 

 
หรับงานไมแ้กะสลักทีม่คีณุคา่ทางดา้นประวตัศิาสตร ์

ของศาลเจา้โทโชก ุคอื งานแกะสลักปรศินาธรรม รูป
ลงิปิดห ูปิดตา และปิดปาก เป็นการสอนใหผู้ค้นละเวน้

การด ูการฟัง และการพูดในสิง่ทีไ่มด่ ีซึง่ปรศินาาธรรมนีไ้ดรั้บอทิธพิลมาจากลทัธเิตา๋ ซึง่เป็นการผสมผสานทีเ่ขา้กนั

อยา่งลงตวัของลัทธเิตา๋ และศาสนาชนิโต 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
นอกจากนี้ทีค่านในฉนวนทางเดนิจะมรีูปสตัวอ์กีหนึง่รูปทีโ่ด่งดัง ก็คอื รูปแมวหลับ ทีด่เูหมอืนแมวนี้ก าลังนอนหลับ แต่

แทจ้ริงแลว้แมวตัวที่เห็นนี้ไม่ไดห้ลับ  แต่จะรูไ้ดก็้ต่อเมื่อเดนิไปที่ดา้นหลังของภาพแมวหลับนี้  แลว้จะไดเ้ห็นรูป
นกกระจอกทีก่ าลงัตืน่ตระหนกอยูคู่ห่นึง่ แผ่นภาพแกะสลักนี้สือ่ถงึวา่รัฐบาลทหารเอโดะทีม่องเผนิๆเหมอืนแมวหลับอยู่นี ้ 

ในความจรงิเป็นแมวทีพ่รอ้มจะกระโดดตระครุบนกอยู่  หากแวน่แควน้ใดไม่อยู่ในร่องรอยแลว้รัฐบาลเอโดะก็พรอ้มจะบด

ขยีใ้นทนัท ี ท ัง้นีย้งัมปีระตมิากรรมทีเ่ต็มเป่ียมไปดว้ยอารมณแ์ละจนิตนาการอยา่งมากมาย เช่น มงักร 100 หวั
, แมวนอนหลบั, มงักร หวัเราะ เป็นตนั ใหท้า่นไดเ้ลอืกมุมประทบัใจบนัทกึภาพความงามตามอธัยาศยั 

 จากนัน้น าทา่นผา่นชม  สะพานชนิเคยีว ซึง่เป็นของศาลเจา้ฟทูาราซัง เป็น 1 ใน 3 ของสะพานทีส่วยทีส่ดุของประเทศ
ญีปุ่่ นร่วมกับสะพานคนิไตเคยีว ทีอ่วิาคนูกิับสะพานซารุฮาช ิทีย่ามานาช,ิ โอสกึ ิ สะพานชนิเคยีวเป็นสะพานโคง้สแีดง 

ทอดขา้มแม่น ้าไดยะ ตรงเชงิปากทางขึน้สูแ่หลง่มรดกโลก ชือ่ว่าสะพานชนิเคยีว หรอื สะพานอสรพษิคู ่มคีวามยาว 28 

เมตร กวา้ง 7 เมตร สงูจากระดับน ้าประมาณ 10 เมตร สรา้งจากไมโ้ดยมเีสาหนิ รองรับน ้าหนัก ซึง่เป็นสะพานทีส่วยงาม
อกีแห่งหนึ่งของบรรดาสะพานไมข้องญีปุ่่ น ทาดว้ยสแีดง สมัยก่อนสะพานนี้ใชเ้ฉพาะเจา้นายชัน้สงูหรือเชือ้พระวงศ์

เทา่นัน้ในการขา้มแมน่ ้าไดยะ 



 
 
เทีย่ง รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร  

บา่ย  น าทา่นเก็บภาพประทับใจกับ ทะเลสาบชูเซ็นจ ิเชงิเขานันไต เกดิจากทะเลสาบทีก่อ่ตัวจากการระเบดิของหนิละลาย
จากภูเขาไฟนันไตในอดตี ซึง่เป็นทะลสาบทีอ่ยู่สงูทีส่ดุในญีปุ่่ น เหนือระดับน ้าทะเล 1,270 เมตร ท าใหอ้ากาศทีน่ี่เย็น

ตลอดปี (โดยเฉพาะในฤดใูบไมร้่วง ซึง่อาจจะมลีมพัด ท าใหรู้ส้กึหนาวมากขึน้ ควรเตรยีมเสือ้หนาวและเสือ้กันลมมาให ้

พรอ้ม) เพลดิเพลนิกบัการน่ังชมววิบนรถบสัทีข่ ึน้เขาสงูชนัและโคง้หักศอกอันเป็นความมหัศจรรยใ์นการสรา้งทางโดยแต่
ละโคง้จะมชีือ่โคง้เป็นของตวัเอง 

 

 
 

จากนัน้น าทา่นชม น า้ตกเคงอ่น ทีเ่ป็นน ้าตกสงูราว 100 เมตร ทีส่ายน ้าตกลงมาจากหนา้ผาสงูกระทบลงในแอง่น ้าเบือ้ง

ล่าง โดยเฉพาะสายน ้าท่ามกลางใบไมส้แีดงยิง่แปลกตาและน่าดูยิง่ขึน้ไปอกีโดยบริเวณรอบทะเลสาบมีเสน้ทางเดนิ
ศกึษาธรรมชาตเิพือ่ชมความงามของฤดกูาลทีก่ าลงัผลดัใบ (ไมร่วมคา่ขึน้ลฟิทท์า่นละ 550 เยน) 

 



 
 

 น าทา่นอสิระชอ้ปป้ิง ณ หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญข่องนารติะ หา้งฯ ออิอน จสัโก ้ ซือ้ของฝากกอ่นกลบั อาท ิขนมโมจ ิ

เบนโตะ ผลไม ้และ หากทา่นใดหลงไหลในรสชาดของคทิแคทชาเขยีวสามารถหาซือ้ไดท้ีน่ี่ไดเ้ลย  **เพือ่ไมเ่ป็นการ

เสยีเวลาชอ้ปป้ิงอสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั** 
พกัที ่ โรงแรม  MARROAD INTERNATIONAL NARITA HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 

 

วนัทีห่า้  นารติะ - สนามบนิดอนเมอืง - กรุงเทพฯ 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม    

ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นสู ่สนามบนินารติะ เพือ่เดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ 
11.00 น. เหนิฟ้าสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ THAI LION AIR เทีย่วบนิที ่SL301 (บรกิารอาหารวา่งบนเครือ่ง) 

16.15 น. ถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 

 
** หากทา่นทีต่อ้งออกตัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นท าการ 

ออกตัว๋เนื่องจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 
** ขอขอบพระคุณทีเ่ลอืกใชบ้รกิาร ** 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



อตัราคา่บรกิาร 

 

ก าหนดการเดนิทาง 
 

ผูใ้หญห่อ้งละ 

2-3 ทา่น 
พกัเดีย่วเพิม่ 

ราคาทวัรไ์มร่วม

ต ัว๋เครือ่งบนิ 

30 ก.ย. – 04 ต.ค. 2562 24,999 8,000 15,999 

01 – 05 ตุลาคม 2562 25,999 8,000 17,999 

02 - 06 ตลุาคม 2562 25,999 8,000 17,999 
03 – 07 ตุลาคม 2562 25,999 8,000 17,999 
04 – 08 ตุลาคม 2562 25,999 8,000 17,999 
05 – 09 ตุลาคม 2562 25,999 8,000 17,999 
06 – 10 ตุลาคม 2562 25,999 8,000 17,999 
07 – 11 ตุลาคม 2562 25,999 8,000 17,999 
08 – 12 ตุลาคม 2562 25,999 8,000 17,999 
09 – 13 ตุลาคม 2562 25,999 8,000 17,999 
10 – 14 ตุลาคม 2562 25,999 8,000 17,999 
11 – 15 ตุลาคม 2562 25,999 8,000 17,999 
14 – 18 ตุลาคม 2562 25,999 8,000 17,999 
15 – 19 ตุลาคม 2562 25,999 8,000 17,999 
16 – 20 ตุลาคม 2562 25,999 8,000 17,999 
17 – 21 ตุลาคม 2562 25,999 8,000 17,999 
18 – 22 ตุลาคม 2562 25,999 8,000 17,999 
19 – 23 ตุลาคม 2562 26,999 8,000 18,999 

20 – 24 ตุลาคม 2562 25,999 8,000 17,999 
21 – 25 ตุลาคม 2562 25,999 8,000 17,999 
22 – 26 ตุลาคม 2562 25,999 8,000 17,999 
23 – 27 ตุลาคม 2562 26,999 8,000 18,999 

24 – 28 ตุลาคม 2562 25,999 8,000 17,999 
25 – 29 ตุลาคม 2562 25,999 8,000 17,999 

** บรกิารน า้ดืม่วนัละ 1 ขวดในวนัทีม่รีายการทอ่งเทีย่ว** 

** ราคาเด็กอายุไมถ่งึ 2 ขวบ 10,000 บาท ** 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่วทา่นละ 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 
 

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 30 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์น

การเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 
 

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ัน้ ไมเ่ช่นน ัน้ทางบรษิทัจะไม่คนืมดัจ าไม่วา่ดว้ยกรณีใดๆ
ท ัง้ส ิน้ เพราะวา่ทางบรษิทัไดท้ าการจา่ยคา่ต ัว๋ไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ีถ่ว้นกอ่นการจอง

ทวัรท์กุคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง  

 



กรุณาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืมดัจ าท ัง้หมด เนือ่งจาก
ทางบรษิทัฯ ไดช้ าระคา่ต ัว๋เครือ่งบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทีเ่รยีบรอ้ย ยกเวน้คา่ภาษนี า้มนัทีย่งัมไิดช้ าระ คา่ทวัรส์ว่นที่

เหลอื กรุณาช าระ 30 วนักอ่นการเดนิทาง 

 
หมายเหต ุ 1.  ต ัว๋เมือ่ออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนือ่งจากเงือ่นไขของสายการบนิ 

 2.  คา่ทวัรไ์มม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่ 
 

จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั ไมว่า่จะ

ดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมี
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

 
1. ต ัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

2. ส ิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ น (เช่น คนรูจ้กั โรงแรม และอืน่ๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

 



 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.   คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่น   คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ     คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 ค่าธรรมเนียมวซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่ น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ใน

ประเทศญีปุ่่ นไม่เกนิ 15 วัน) **ถา้กรณีทีท่างรัฐบาลประกาศใหก้ลับมาใชว้ซีา่ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายในการท าวซีา่เพิม่ ท่านละ 

1,700 บาท** 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซักรดี มนิิ

บารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
 คา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่วทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 
 

 
 

 

 



เง ือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 
1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมัดจ าเป็นเงนิจ านวน 10,000 บาทตอ่ทา่นเพือ่ส ารองทีน่ั่ง  

2. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจน
ซีไ่ม่ช าระเงนิ หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถ้ือว่า

นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทวัรนั์น้ๆ 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี(่ผูม้ชี ือ่ในเอกสาร

การจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจองกับทาง

บรษัิทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผ่านทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์
อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่ท าเรือ่งขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอื

มอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทีต่อ้งการให ้
น าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี้ 

2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ ***ในกรณีทีว่นัเดนิ

ทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั 
2.2 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 

2.3 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 
ทัง้นี ้ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้า่ยทีไ่ดจ้า่ยจรงิจากคา่บรกิารทีช่ าระแลว้เนือ่งในการเตรยีมการจัดการน าเทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว เชน่ 

การส ารองทีน่ั่งตัว๋เครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ 
หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  
เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทวัรน์ีส้ าหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทวัรน์ีเ้ป็นทวัรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธ
การเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ
นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มวีซีา่  และอย่างนอ้ย 10 วันกอ่นการ
เดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทาง

นอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารต่อไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง 
และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตัว๋เครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการ
ช าระเงนิมัดจ า 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ 
และเวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิ

ของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของ

สมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อตัราคา่บรกิารนีค้ านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น
การปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ 

คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรือตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของบรษัิทก ากบัเทา่นัน้  
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกันทกุชิน้ไม่เกนิ 
1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์

อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่

โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
2. สิง่ของทีม่ลีกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใต ้

ทอ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
3. ประเทศญีปุ่่ น มกีฎหมายหา้มน าผลติภัณฑท์ีท่ ามาจากพชื และเนื้อสตัวท์กุชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด  ไข ่เนื้อสตัว ์ไสก้รอกฯ 

เพือ่เป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหลา่นี ้หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอตัราทีส่งูมาก 


