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09-15 เมษายน 2563 
***วนัหยดุสงกรานต ์*** 

 59,900.- 
 

ทากาซาก ิ/ ศกัการะเจา้แม่กวนอมิ / กจิกรรมวาดตุก๊ตาดารมุะ / เมอืงออนเซนคสุทัซ ึ/ กวนน า้แรย่โูมม ิ

ชมยบูาทาเกะ / ถนนไซโนะคาวาระ / ภเูขาโอนิโอชดิาช ิ/ ชอ้ปป้ิงคารอุซิาวา่ / ปราสาทมตัซโึมโต ้

ภเูขาไฟฟูจชิ ัน้ 5 [ตามสภาพอากาศ] / หมู่บา้นโอชโินะฮกัไก / ชอ้ปป้ิงชนิจกู ุ/ อสิระชอ้ปป้ิง 1 วนั 

ตลาดปลาซกึจิ ิ/ ศาลเจา้เมจ ิ/ ชอ้ปป้ิงทาเคชติะ / ฮาราจกู ุ/ โอโมเตะซานโดะ 

ป้ิงไดเวอรซ์ติีโ้อไดบะ / ป้ิงยา่ง ROKKASEN / ขาปูยกัษ ์/ ออนเซน 2 คนื 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที ่ โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ บ่าย ค า่ โรงแรม 

1 กรงุเทพฯ-สนามบนิสุวรรณภมู ิ - - - - 

2 

สนามบนิฮาเนดะ –ทากาซาก-ิกจิกรรมวาดตุก๊ตาดารมุะ-สกัการะเจา้แม่

กวนอมิ-เมอืงคสุทัซ-ึพธิกีวนน า้แรอ่อนเซนยูโมม-ิชมยูบาทาเกะ 

ถนนไซโนะคาวาระ-แชอ่อนเซน 

 O O 
KUSATSU ONSEN 

หรอืเทยีบเท่า ♨ 

3 
ภเูขาโอนิโอชดิาช-ิชอ้ปป้ิงคารอุซิาวา่-เมอืงมตัซโึมโต-้ปราสาทมตัซโึมโต ้

แชอ่อนเซน-ขาปูยกัษ ์
O O O 

TOMINOKO HOTEL 

หรอืเทยีบเท่า ♨ 

4 
ภเูขาไฟฟูจชิ ัน้ 5 [ตามสภาพอากาศ]-หมู่บา้นโอชโินะฮกัไก-เมอืงโตเกยีว ช ้

อปป้ิงชนิจกู ุ
O O O 

TOKYO HOTEL 

หรอืเทยีบเท่า 

5 อสิระชอ้ปป้ิงอย่างเพลดิเพลนิใจในโตเกยีวหรอืเลอืกซือ้ทวัรเ์สรมิดสินียแ์ลนด ์ O X X 
TOKYO HOTEL 

หรอืเทยีบเท่า 

6 
ตลาดปลาซกึจิ-ิศาลเจา้เมจ-ิชอ้ปป้ิงทาเคชติะ-ฮาราจกู-ุโอโมเตะซานโดะ 

ชอ้ปป้ิงไดเวอรซ์ติีโ้อไดบะ-สนามบนิฮาเนดะ 
O X X  

7 สนามบนิฮาเนดะ-กรงุเทพฯ     
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วนัทีห่น่ึง:  กรุงเทพฯ-สนามบนิสุวรรณภูม ิ

19.30 น. นัดหมายพบกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิประต ู8 เคาเตอร ์R สายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์

จดุนัดพบป้ายนัดหมาย เจา้หนา้ทีบ่รกิารชว่ยโหลดสมัภาระและกระเป๋าเดนิทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

21.55 น. ออกเดนิทางสนามบนิฮาเนดะ ดว้ยเทีย่วบนิ JL 034 สายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์

 

วนัทีส่อง:  สนามบนิฮาเนดะ – ทากาซาก ิ– กจิกรรมวาดตุก๊ตาดารุมะ – ศกัการะเจา้แมก่วนอมิ   

เมอืงคุสทัซ ึ– พธิกีวนน ้าแรอ่อนเซนยูโมม ิ– ชมยูบาทาเกะ – ถนนไซโนะคาวาระ 

  แชอ่อนเซน 

06.05 น. ถงึ สนามบนิฮาเนดะ โดยปลอดภยั น าท่านผ่านตรวจ

คนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รยีบรอ้ย  

เจา้แมก่วนอมิของเมอืงทากาซาก ิสรา้งขึน้มาตัง้แตปี่โชววะที ่11 

(ค.ศ.1936) และก็ไดก้ลายเป็นสญัลกัษณป์ระจ าเมอืงนี ้ภายในองคเ์จา้

แม่กวนอมิมบีนัได 146 ขัน้ ทีจ่ะน าเราขึน้ไปยงัช ัน้ 9 (บรเิวณบ่าของ

องคเ์จา้แม่กวนอมิ) จากจดุนีส้ามารถเห็นทศันียภาพโดยรอบของเมอืง

ทากาซาก ิไดส้ดุลกูหูลกูตา 

http://bit.ly/2NMk5YE
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กจิกรรมวาดตุก๊ตาดารุมะ เดนิทางสูโ่รงงานทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุ โดย

โรงงานแห่งนีม้ท่ีานปรมาจารยท์างดา้นการท าตุก๊ตาดารมุะอยูน่ั่นคอื

ท่านอาจารย ์Jun-ichi Nakata ทีปั่จจบุนัก็ยงัคงผลติผลงานอนั

สวยงามออกมาใหช้ม ภายในโรงงานท่านจะไดช้มวธิกีารผลติ และวาด

รปูลงบนตุก๊ตาซึง่มคีวามปราณีตสวยงาม นอกจากนีท่้านยงัสามารถ

ลองท าตุก๊ตาดว้ยตนเอง ซ ึง่จะเป็นดารมุะช ิน้เดยีวทีไ่ม่เหมอืนใครใน

สไตลข์องทุกท่านอกีดว้ย  

กลางวนั รบัประทาน อาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารญีปุ่่ น  

เมอืงคุสทัส ึหน่ึงในแหลง่อนเซนเกา่แกท่ีม่ชี ือ่เสยีงของญีปุ่่ น ทัง้ปร ิ

มานน า้แรใ่นธรรมชาตทิีม่ปีรมิาณมากและคณุสมบตัริกัษาโรคภยัตา่งๆ 

บ ารงุสขุภาพ ชม ยูบาทาเกะ เป็นสญัลกัษณใ์จกลางเมอืงคสุทัซ ึมี

หมายความวา่ “ทุ่งน า้รอ้น” ซ ึง่มกีารสง่ออกน า้ประมาณ 5,000 ลติรตอ่

นาท ีไอน า้ทีล่อยขึน้มาและกลิน่อายเฉพาะตวัของบ่อน า้รอ้นจะชว่ยท า

ใหท้่านรูส้กึผ่อนคลาย 

ชมกวนน ้าแรยู่โมม ิพธิกีรรมเกา่แกก่วา่หลายรอ้ยปีในการท าน า้แร่

ใหอุ้น่ลง โดยไม่เจอืจางน า้แรด่ว้ยน า้เย็นซึง่ลดทอนคณุสมบตัพิเิศษของ

น า้แร ่พธิกีารปรบัอณุภมูนิ า้แรย่โูมม ิเป็นพธิทีีม่เีอกลกัษณใ์นการใชไ้ม ้

พาย กวนน า้แร ่ประกอบการรอ้งเพลง ปัจจบุนัเป็นหน่ึงในกจิกรรมที่

ไดร้บัความสนใจจากนักท่อง เทีย่วตา่งถิน่เป็นเอกลกัษณแ์ละน่า

ประทบัใจ 

ค ่า  รบัประทาน อาหารเย็น ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

เขา้พกั ณ โรงแรม KUSATSU ONSEN HOTEL หรอืเทยีบเท่า แชอ่อนเซนผ่อนคลายความเมือ่ยลา้ 
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วนัทีส่าม:  ภูเขาโอนิโอชดิาช ิ– ชอ้ปป้ิงคารุอซิาวา่ – เมอืงมตัซโึมโต ้– ปราสาทมตัซโึมโต ้

   แชอ่อนเซน – ขาปูยกัษ ์             

เชา้  รบัประทาน อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

ภูเขาโอนิโอชดิาช ิต ัง้อยูบ่รเิวณภเูขาไฟอาซามะ ( ยงัเป็นภเูขาไฟที่

ครกุรุน่อยูแ่ละมโีอกาสเกดิการปะทไุด ้มคีวามสงูถงึ 2,565 เมตร และ

เป็นภเูขาไฟทีถ่กูรฐับาลสัง่หา้มปีนนับตัง้แตเ่กดิการระเบดิเมือ่หลายปี

กอ่น การระเบดิคร ัง้ลา่สดุเกดิขึน้เมือ่ปี 2004 ) เป็นลกัษณะสวนหนิที่

เกดิจากการแข็งตวัของลาวาทีไ่หลออกมาจากภเูขาไฟอาซามะเมือ่คร ัง้

อดตี อยูส่งูกวา่ระดบัน า้ทะเล 1,350 เมตร 
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คารุยอซิาวา่ชอ้ปป้ิงเอา้ทเ์ลท เอา้ทเ์ลททีร่วบรวมรา้นแบรนเนมชือ่

ดงัมากมาย อาท ิCoach, Burberry, Paul Smith, Tod’s, 

Alexander McQueen, Lanvin, Gucci, Kate Spade, Tory 

Burch, Swarovski, Michael Kors, Bvlgari ตลอดจนถงึสนิคา้กฬีา

ตา่งๆ เชน่ Nike และ Adidas รวมแลว้กวา่ 240 รา้นคา้ และมถีงึ 104 

รา้นทีเ่ป็นรา้นคา้ปลอดภาษ ีใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงอยา่งเพลดิเพลนิใจ 

 

กลางวนั รบัประทาน อาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารญีปุ่่ น  

ปราสาทมตัซโึมโต ้มชี ือ่เรยีกอกีอยา่งหน่ึงวา่ ปราสาทอกีา เน่ืองจาก

ผนังปราสาทมสีดี า และปีกดา้นตา่งๆ ของปราสาทแผ่กางออกเหมอืน

ปีกนก สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1590 โดย อชิคิาวา่ คาสมุาซะ เพือ่ใชเ้ป็นที่

พกัของบรรดาเจา้เมอืงในอดตี ปัจจบุนัหลงัจากไดร้บัการจดัตัง้เป็น

สมบตัปิระจ าชาตญิีปุ่่ นไดป้รบัใหเ้ป็นพพิธิภณัฑส์ าหรบัรวบรวมขอ้มูล

ประวตัศิาสตรข์องญีปุ่่ นและประวตัศิาสตรข์อง จงัหวดันากาโน่ และเป็น

ปราสาททีม่คีวามสวยงามตดิ 1 ใน 10 ของประเทศญีปุ่่ น 

ค ่า  รบัประทาน อาหารเย็น ณ หอ้งอาหารโรงแรม [บุฟเฟ่หข์าปูยกัษ]์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

เขา้พกั ณ โรงแรม FUJI ONSEN HOTEL หรอืเทยีบเท่า แชอ่อนเซนผ่อนคลายความเมือ่ยลา้ 



 7 

 

 

วนัทีส่ี ่:  ภูเขาไฟฟูจชิ ัน้ 5 [ตามสภาพอากาศ] – หมูบ่า้นโอชโินะฮกัไก – เมอืงโตเกยีว 

                   ชอ้ปป้ิงชนิจูกุ  

เชา้  รบัประทาน อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

ภูเขาไฟฟูจ ิทีม่คีวามสงูเหนือจากระดบัน า้ทะเล 3,776 เมตร ภเูขาที่

มชี ือ่เสยีงเป็นทีรู่จ้กัไปทั่วโลกในเร ือ่งความสวยงามทีธ่รรมชาตไิดม้อบมา

ใหอ้ยา่งลงตวั และยงัถอืวา่เป็นสญัลกัษณห์น่ึงของประเทศญีปุ่่ น ทัง้ยงั

เป็นจดุมุ่งหมายของนักท่องเทีย่วตา่งชาตทิีม่าเยอืนญีปุ่่ นตลอดทุก

ฤดกูาล น าท่านขึน้สูช่ ัน้ที ่5 ของภเูขาไฟฟูจ ิ(ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ) 

ทีทุ่กท่านจะไดเ้ห็นถงึความสวยงามของตวัภเูขาและววิโดยรอบของ

ภเูขาไฟฟจู ิ 

หมูบ่า้นโอชโินะฮกัไกเป็นจดุท่องเทีย่วทีส่รา้งเป็นหมู่บา้นเล็กๆ 

ประกอบดว้ยบ่อน า้ทัง้ 8 นีเ้ป็นน า้จากหมิะทีล่ะลายในชว่งฤดรูอ้นทีไ่หล

มาจากทางลาดใกล ้ๆ ภเูขาไฟฟูจผ่ิานหนิลาวาทีม่รีพูรนุอายกุวา่ 80 ปี 

ท าใหน้ า้ใสสะอาดเป็นพเิศษ นักท่องเทีย่วสามารถดืม่น า้เย็นจากแหลง่

น า้ไดโ้ดยตรง นอกจากนีย้งัมรีา้นอาหาร รา้นจ าหน่ายของทีร่ะลกึ และ

ซุม้รอบๆบอ่ ทีข่ายทัง้ผกั ขนมหวาน ผกัดอง งานฝีมอื และผลติภณัฑ ์

ทอ้งถิน่อืน่ๆใหล้ิม้ลองชมิ 

กลางวนั รบัประทาน อาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารญีปุ่่ น  

ถนนชนิจูกุ ชอ้ปป้ิงสนิคา้นานาชนิด อาทเิชน่ สนิคา้อเิล็คทรอนิก

กลอ้งถา่ยรปู นาฬกิาชือ่ดงั CASIO, SEIKO ณ รา้น BIG CAMERA 

หรอื SAKURAYA, เสือ้ผา้ ขา้วของเคร ือ่งใช ้ภายใตแ้บรนด ์MUJI, 

กระเป๋า หรอื รองเทา้แฟช ัน่, เคร ือ่งส าอางคช์ ือ่ดงัของญีปุ่่ น 

SHISHEDO, KANEBO, SEKISE, SKII และชอ้ปป้ิงสดุมนัส ์ณ รา้น 

100 เยนอยา่งจใุจ 

ค ่า  รบัประทาน อาหารค า่ ณ รา้น ROKKASEN  

บุฟเฟ่หป้ิ์งยา่งทัง้เนือ้ววั เนือ้หมู อาหารทะเล พรอ้มอาหารนานาชนิด  
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เขา้พกั ณ โรงแรม TOKYO HOTEL หรอืเทยีบเท่า 
 

วนัทีห่า้:  อสิระชอ้ปป้ิงอยา่งเพลดิเพลนิใจในโตเกยีวหรอืเลอืกซือ้ทวัรเ์สรมิดสินียแ์ลนด ์     

เชา้  รบัประทาน อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

อสิระใหท่้านท่องเทีย่วตามอธัยาศยัเต็มวนัไม่มรีถบสับรกิาร มไีกดแ์นะน าการเดนิทางใหท่้านชอ้ปป้ิง 

ชอ้ปป้ิงชบูิยา่ แหลง่ชอ้ปป้ิงและเอนเตอรเ์ทนเมน้ทส์ดุชคิขนาดใหญใ่จ

กลางโตเกยีว สญัลกัษณข์องยา่นนีก็้คอื หา้แยกขา้มถนนขนาดใหญ่

เป็นการตดักนัของถนนหลายสายดว้ยกนั ท าใหเ้มือ่สญัญาณไปจราจร

เปลีย่นเป็นสเีขยีว ผูค้นจากทุกฝ่ังถนนก็จะเดนิขา้มถนนพรอ้มๆกนั ให ้

ท่านไดเ้ก็บรปูเป็นทีร่ะลกึ ท่านจะไดต้ืน่ตาตืน่ใจกบัแฟช ัน่ทนัสมยัของ

หนุ่มสาวชาวแดนปลาดบิจากรา้นคา้มากมาย มากกวา่ 100 รา้นคา้ 

และ “ตกึ 109” ตกึช ือ่ดงัทีเ่ป็นสญัลกัษณข์องยา่นน้ัน ... พรอ้มทัง้ “เลอืกชมและซือ้” สนิคา้มากมายอาท ิเสือ้ผา้ 

เคร ือ่งส าอาง, รองเทา้, กระเป๋า และสนิคา้อืน่ๆอยา่งจใุจ ชอ้ปป้ิงฮาราจูก ุคอืแหลง่ชอ้ปป้ิงและสถานทีท่่องเทีย่ว

สดุชคิแห่งหน่ึงของวยัรุน่ชาวญีปุ่่ นในโตเกยีว ทีเ่ต็มไปดว้ยสสีนัและความหลากหลายของแฟช ัน่หลากสไตลท์ีดู่

แลว้รบัรองวา่แปลกตาส าหรบันักท่องเทีย่วตา่งชาตอิยา่งเรา แตน่อกจากแหลง่ชอ้ปป้ิงสดุชคิแลว้ในฮาราจกูยุงัมี

สถานทีท่่องเทีย่วน่าสนใจอกีหลายแห่ง เราจงึขอพาทุกคนไปทวัรเ์ดนิเทีย่วเลน่ในฮาราจกูชุมสสีนัของยา่นนี้

ภายในหน่ึงวนั ใครพรอ้มแลว้ตามเรามาเลย! หรอืซ ือ้ทวัรเ์สรมิ ดสินียแ์ลนด ์โลกแห่งจนิตนาการของราชา

การต์นูญีปุ่่ นซ ึง่เป็นดสินียแ์ลนดแ์ห่งแรกทีส่รา้งนอกประเทศสหรฐัอเมรกิา โดยสรา้งขึน้ในปี พ.ศ. 2526 จาก

การถมทะเลและใชทุ้นสรา้งกวา่ 600 ลา้นบาท ใหท่้านสนุกสนานกบัเคร ือ่งเลน่นานาชนิด (ไม่จ ากดัจ านวนการ

เลน่) ผจญภยัในดนิแดนตา่งๆ ใหท่้านเลน่เคร ือ่งเลน่ตวัใหม่จากภาพยนตรก์ารตนูเร ือ่งดงั Toy Story ชมฉากรบ

กลางทะเลคารเิบยีนในดนิแดนโจรสลดัจากภาพยนตร ์The Pirate of Caribbean เขยา่ขวญักบับา้นผสีงิใน 

Haunted Mantion สมัผสัความน่ารกัของตุก๊ตาเด็กนานาชาตใินโลกใบเล็ก Small World ชมภาพยนตร ์

สามมติ ิThe Invention of the Year ใหท่้านไดส้นุกสนานพรอ้มกบัการจบัจา่ยเลอืกซือ้สนิคา้ทีร่ะลกึน่ารกั

ในดสินียแ์ลนดอ์กีทัง้ยงัจะไดส้มัผสักบัตวัการต์นูเอกจากวอลดสินีย ์อยา่ง มกิกีเ้มา้ส ์มนิน่ีเมา้ส ์พรอ้มผองเพือ่น

การต์นูอกีมากมายสนุกกบัการจบัจา่ยซือ้ของทีร่ะลกึน่ารกัในดสินียแ์ลนด ์ 

[ซ ือ้ทวัรเ์สรมิผูใ้หญ ่2,500 บาท เดก็ 1,900 บาท ]   

**** อสิระรบัประทาน กลางวนั และ อาหารค า่ ณ ตามอธัยาศยั **** 

เขา้พกั ณ โรงแรม TOKYO HOTEL หรอืเทยีบเท่า 
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วนัทีห่ก : ตลาดปลาซกึจิ ิ– ศาลเจา้เมจ ิ– ชอ้ปป้ิงทาเคชติะ – ฮาราจูก ุ– โอโมเตะซานโดะ  

   ชอ้ปป้ิงไดเวอรซ์ติีโ้อไดบะ – สนามบนิฮาเนดะ 

เชา้  รบัประทาน อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ตลาดปลาซกึจิ ิศนูยก์ลางในการแลกเปลีย่นปลาและสตัวน์ า้ขนาด

ใหญท่ีส่ดุในโตเกยีว นอกจากคณุจะตืน่ตาตืน่ใจกบัสตัวท์ะเลชนิด

ตา่งๆ ทีบ่างชนิดอาจไม่เคยเห็นจากทีไ่หน คณุยงัจะไดเ้พลดิเพลนิกบั

รา้นอาหารทะเลและรา้นซชูใินราคายอ่มเยาอกีดว้ยใหค้ณุได ้

เพลดิเพลนิกบัการเลอืกซือ้เลอืกชมิอาหารทะเลตามอธัยาศยั 

ศาลเจา้เมจ ิเป็นศาลเจา้ทีส่รา้งขึน้เพือ่สกัการะบูชาพระจกัรพรรดนีิ 

ราชวงศเ์มจทิีค่รองราชย ์ในสมยัปี 1867-1912 เป็นศาลเจา้ชนิโตที่

สรา้งเสรจ็ในปี 1920 เพือ่เป็นอนุสรณส์ถานแดอ่งคจ์กัรพรรดเิมจ ิและ

พระมเหส ีจกัรพรรดนีิและยงัมผีนืป่าทีร่ายลอ้มศาลเจา้เมจ ิแห่งนีเ้ป็น

การรว่มมอืรว่มใจของประชาชนชาวญีปุ่่ น ทัง้การบรจิาคตน้ไม ้

100,000 ตน้ และการรว่มมอืกนัปลกูตน้ไม ้เพือ่สรา้งป่ากลางกรงุ 

ผลงานทีอ่อกมาวเิศษสดุ 'ป่าศกัดิส์ทิธิ'์ ใจกลางมหานคร 

กลางวนั อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

ชอ้ปป้ิงทาเคชติะ, ฮาราจูก,ุ โอโมเตะซานโดะ คอืแหลง่ชอ้ปป้ิง

และสถานทีท่่องเทีย่วสดุชคิแห่งหน่ึงของวยัรุน่ชาวญีปุ่่ นในโตเกยีว ที่

ถนนคนเดนิแหลง่รวมแฟช ัน่ของเด็กวยัรุน่ญีปุ่่ น ถนนทาเคชติะโดร ิ 

ยา่นฮาราจกู ุ แหลง่รวมแฟช ัน่น าสมยั ทีเ่ด็กแนวญีปุ่่ นช ืน่ชอบ ทัง้

ราคาไม่สงูมากอกีดว้ย หากท่านตอ้งการซือ้ของแบรนดเ์นมก็ไม่ควร

พลาดถนนหนา้ศาลเจา้เมจ ิทีม่รีา้นคา้ของสนิคา้แบรนดเ์นมตา่งๆ ให ้

ท่านไดเ้ลอืกซือ้อยา่งเต็มที ่ เชน่ รา้นคติดีแ้ลนด ์ หา้งสรรพสนิคา้ที่

ใชง้บในการสรา้งหลายรอ้ยลา้น โอโมเตะซานโดะ เป็นตน้ 

ไดเวอรซ์ติีโ้อไดบะ ใหท่้านไดอ้สิระชอ้ปป้ิงในแหลง่ชอ้ปป้ิงขนาด

ใหญท่ีม่รีา้นคา้ตา่ง ๆ มารวมตวักนัถงึ 154 รา้น อาทเิชน่ Coach, 

H&M, Chloe, Uniqlo, Zara , Daiso 100 Yen, Onitsuka และ
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ยงัมหีา้งใหเ้ลอืกเดนิทัง้ AQUA CITY , VENUS FORT, DECKใหท่้านไดเ้พลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิง 

ค า่  อสิระรบัประทาน อาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสูส่นามบนิฮาเนดะเพือ่เดนิทางกลบัสูก่รงุเทพฯ  
 

วนัทีเ่จด็ :     สนามบนิฮาเนดะ – กรุงเทพ ฯ 

00.05 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิสุวรรณภูม ิดว้ยเทีย่วบนิ JL 033 เจแปนแอรไ์ลน ์

05.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิสุวรรณภูม ิประเทศไทย โดยสวสัดภิาพและความประทบัใจ 

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

TOKYO KUSATSU FUJI SONGKRAN 7D4N BY JAL 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 

2-3 ท่าน 

เด็กมเีตยีงพกักบั 

ผูใ้หญ ่1-2 ท่าน 

[อายุ 8-12 ปี] 

เด็กไม่มเีตยีงพกั 

กบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

[อายุ 2-7 ปี] 

พกัเดีย่วเพิม่ JOINLAND 

09-15 เมษายน 2563 

**วนัหยุดสงกรานต*์* 
59,900.- 59,900.- 56,900.- 7,900.- 37,900.- 

 

** ราคานีย้งัไมร่วมคา่ทปิเพือ่เป็นสนิน ้าใจใหก้บัไกดแ์ละคนขบัรถท่านละ 2,000 เยน ** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 

**ราคาอาจมกีารปรบัขึน้ในกรณีทีร่าคาน า้มนัมกีารปรบัขึน้ แตจ่ะปรบัตามความเป็นจรงิที ่

สายการบนิประกาศปรบัเท่าน้ัน (คดิ ณ วนัที ่14 มกราคม 2563) ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 12 

 

 
 



 13 

 

 

อตัรานีร้วม 

 คา่บรกิารน า้แรว่นัละ 1 ขวด (ประเทศญีปุ่่ น) 

 คา่บรกิารมคัคเุทศก ์และคา่รถโคช้ปรบัอากาศตามรายการ 

 คา่ประกนัภยัการเดนิทางตา่งประเทศ เงือ่นไขตามกรมธรรม ์วงเงนิสงูสดุ 1,000,000 บาท 

 คา่หอ้งพกัโรงแรม คา่อาหาร และคา่เขา้ชมสถานทีต่า่ง ๆ ตามรายการทีก่ าหนด 

 

อตัรานีไ้ม่รวม 

 คา่ธรรมเนียมวซีา่ประเทศญีปุ่่ น และไม่รวมคา่ธรรมเนียมผ่านดา่นเขา้ประเทศอืน่ 

 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง และคา่ใชจ้า่ยทีเ่ป็นสว่นตวัทีไ่ม่ระบไุวใ้นรายการ เชน่ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี เป็นตน้ 

 คา่ทปิเพือ่เป็นสนิน า้ใจใหก้บัไกดแ์ละคนขบัรถทา่นละ 2,000 เยน  

 ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

ราคาตัว๋เคร ือ่งบนิประกอบดว้ย 

 คา่ตั๋วเคร ือ่งบนิโดยสารระหวา่งประเทศชัน้ประหยดั(ไปและกลบั) โดยสายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์

 คา่ธรรมเนียมเชือ้เพลงิและคา่ภาษีสนามบนิตามประกาศของแตล่ะสายการบนิ (คา่ธรรมเนียมเชือ้เพลงิและคา่ภาษสีนามบนิ

อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดภ้ายหลงัการก าหนดราคาคา่ทวัรแ์ลว้ กรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงดงักลา่วจากสายการบนิ ทางบรษิทั

ฯ จ าเป็นตอ้งเรยีกเก็บสว่นเพิม่เตมิ โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้) 
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 คา่ขนยา้ยสมัภาระและกระเป๋าเดนิทางตามเงือ่นไขสายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์น า้หนักกระเป๋าเดนิทางตอ้งมนี ้าหนักไม่

เกนิ 46 กโิลกรมั [จ ากดั 2 ชิน้ ช ิน้ละ 23 โล] หากกรณีทีน่ า้หนักกระเป๋าเดนิทางใบใดใบหน่ึง    มนี า้หนักเกนิทีก่ าหนด 

ทา่นตอ้งเสยีคา่ธรรมเนียมปรบัตามกฎขอ้ก าหนดของสายการบนิน้ัน (ขอ้ก าหนดนีอ้าจมกีารเปลีย่นแปลงไดเ้ป็นไปตาม

ประกาศของสายการบนิ) 

การช าระเงนิ 

 บรษิทัรบัมดัจ า 10,000.- บาท ส าหรบัการจอง/ทีน่ั่ง 
 สว่นทีเ่หลอืทัง้หมดช าระกอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั หรอืตามเง่ือนไขพเิศษของทางบรษิทัฯ ก าหนด 

(ทางบรษิทัฯ อาจมกีารเรยีกเก็บสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่น 30 วนั อนัเน่ืองมาจากคณะทีเ่ดนิทางน้ันถกูจองเต็มเรว็กวา่ปกต ิ

หรอืจ าเป็นตอ้งออกตั๋วเคร ือ่งบนิ เพือ่เลีย่งการเรยีกเก็บเพิม่คา่ธรรมเนียมเชือ้เพลงิและคา่ภาษีสนามบนิตามประกาศคร ัง้

ใหม่ของสายการบนิทีม่กีารเปลีย่นแปลง โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

การยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทาง 

 กรณียกเลกิการจองมากกวา่ 30 วนักอ่นการเดนิทาง บรษิทัสงวนสทิธิ ์คนืมดัจ าท่านละ 5,000 บาท 

 กรณียกเลกิการจองนอ้ยกว่า 30 วนักอ่นการเดนิทาง บรษิทัสงวนสทิธิ ์ไม่คนืเงินมดัจ า  

 กรณียกเลกิภายใน 21-29 วนักอ่นการเดนิทาง บรษิทัสงวนสทิธิ ์คดิคา่บรกิาร 50% ของราคารวมทัง้หมด 

 กรณียกเลกิภายใน 14-20 วนักอ่นการเดนิทาง บรษิทั ฯ คดิคา่บรกิารเตม็จ านวนของราคารวมทัง้หมด 

ส าคญั 

เง่ือนไขและรายละเอยีดของการเดนิทาง (กรุณาศกึษารายละเอยีดทุกขอ้) 

 บรษิทัฯ สงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงรายทวัรต์ามความเหมาะสมใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ ์ขอ้จ ากดัดา้นภมูอิากาศ ณ วนั

เดนิทางจรงิ โดยจะค านึงถงึความปลอดภยั และประโยชนส์งูสดุของทา่นลกูคา้โดยส่วนใหญเ่ป็นหลกั  

 เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหก้บัทางบรษิทัฯ ถอืวา่ทา่นยอมรบัเงือ่นไขการเดนิทางทีร่ะบไุวท้ ัง้หมด 

 ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งการจองและซือ้ตั๋วโดยสารการบนิภายในประเทศ(ไทย)หรอืใชเ้สน้ทางบนิมาจากประเทศอืน่ เพือ่รว่มทวัรใ์น

ประเทศญีปุ่่ น ไม่วา่จะเป็นการเดนิทางกอ่นหรอืหลงัจากคณะทวัรน้ั์น ๆ กรณุาตดิตอ่สอบถามเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ ทกุคร ัง้ 

(กรณีทีท่า่นออกตั๋วโดยมไิดแ้จง้ใหบ้รษิทัทราบลว่งหนา้ ทางบรษิทัฯ ไม่รบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ไม่วา่กรณีใด ๆ) 

 กรณีกองตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ในเมอืงไทยและตา่งประเทศปฏเิสธมใิหท้า่นเดนิทางเขา้/ออกเมอืง บรษิทัฯ ไม่คนืคา่ทวัรใ์นทกุ

กรณี 

 บรษิทัฯ ไม่รบัผดิชอบตอ่การถกูปฎเิสธหรอืหา้มออกนอกประเทศ หรอืปฏเิสธการเขา้ประเทศของผูเ้ดนิทางได ้เน่ืองมาจากผู ้

เดนิทางอาจมสีิง่ผดิกฎหมาย เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี ภยัธรรมชาต ิการประทว้ง การกอ่

จลาจล ความลา่ชา้การเลือ่นหรอืยกเลกิเทีย่วบนิ และอุบตัเิหตทุีเ่กดิจากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

 เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ งดใชบ้รกิารรายการใดรายการหน่ึงหรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ ไม่อาจ

เรยีกรอ้งคา่บรกิารคนื ไม่วา่กรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 

ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัดา้นอาหาร  

(จ าเป็นตอ้งแจง้ขอ้จ ากดัเร ือ่งอาหารกอ่นการเดนิทางลว่งหนา้ 30 วนั) 

1. รายการอาหารทีร่ะบไุว ้อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามสถานการณ ์และความเหมาะสม โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ 

2. ขอ้ก าหนดส าหรบัทา่นทีไ่ม่ทานเนือ้ปลา ตามหลกัโภชนาการของทางประเทศญีปุ่่ น หมายถงึ ทา่นไม่สามารถทานเนือ้สตัว ์

น า้อืน่ใดไดท้ ัง้หมด ไม่วา่จะเป็นปลาหมกึ หอย กุง้ หรอือยา่งอืน่อยา่งใดก็ตาม ซึง่อาหารทีท่างภตัตาคารจะเปลีย่นใหส้ว่น

ใหญจ่ะเป็นเมนูทีเ่ป็นผกัหรอืเตา้หูแ้ทน 

3. สว่นกรณีทีม่แีจง้เกีย่วกบัขอ้จ ากดัเร ือ่งของอาหาร เชน่ ไม่ทานเนือ้สตัว ์(เนือ้ววั, เนือ้หมู, เนือ้ไก ่หรอือืน่ๆ) ไม่ทานซาชมิิ

หรอืซชูทิีเ่ป็นของดบิ ทา่นใดทีไ่ม่มกีารแจง้เกีย่วกบัขอ้จ ากดัเร ือ่งอาหาร(ลว่งหนา้) เมือ่เดนิทางถงึประเทศญีปุ่่ นแลว้จะไม่
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สามารถขอเปลีย่นแปลงรายการอาหารใด ๆ เพิม่เตมิ โปรดทราบวา่หากทา่นระบไุม่ทานเนือ้สตัว ์ภตัตาคารทอ้งถิน่บางแห่ง

อาจเปลีย่นเมนูใหท้า่นไดเ้พยีงผกั หรอืเตา้หู ้หรอืผลติภณัฑท์ีท่ าจากหวับุกเทา่น้ัน 

ตัว๋โดยสารและสายการบนิ 

1. ตั๋วโดยสาร 

1.1 การเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเลือ่นวนัเดนิทางไปหรอืกลบั ทา่นตอ้ง

ช าระคา่ธรรมเนียมเพิม่ตามเงือ่นไข (โปรดสอบถามและกรณุาแจง้ทนัทเีมือ่ท าการจองทวัร)์ 

1.2 คา่ธรรมเนียมน า้มนัเช ือ้เพลงิและคา่ประกนัวนิาศภยัทางอากาศ ค านวณตามอตัราทีท่างสายการบนิแจง้คา่ธรรมเนียม 

ณ วนัออกราคาทวัร ์หากสายการบนิเปลีย่นแปลงอตัราค่าธรรมเนียมใด ๆ เพิม่ขึน้ในภายหลงั ถอืเป็นคา่ตั๋วเคร ือ่งบนิ

สว่นเพิม่ทีผู่เ้ดนิทางตอ้งเป็นผูช้  าระ 

1.3 กรณีทีท่า่นมคีวามประสงคต์อ้งการเปลีย่นระดบัช ัน้ทีน่ั่งจากช ัน้ประหยดัเป็นช ัน้ธรุกจิ โดยใชค้ะแนนจากบตัรสะสมไมล ์

จะด าเนินไดภ้ายหลงัออกตั๋วกรุป๊แลว้เทา่น้ัน โดยผูโ้ดยสารตอ้งด าเนินการทกุขัน้ตอนดว้ยตนเอง 

1.4 ทีน่ั่งบนเคร ือ่งบนิของกรุป๊ทวัรเ์ป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษิทัฯ แจง้ค าขอไดต้ามขัน้ตอน แตไ่ม่
สามารถเขา้ไปแทรกแซงจดัการแทนได ้สายการบนิไม่รบัค าขอบล็อกทีน่ั่ง Long Leg ผูโ้ดยสารตอ้งไปแจง้ค าขอที่

เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิในวนัเดนิทาง 

1.5 กรณีทีท่วัรอ์อกตั๋วเคร ือ่งบนิไปแลว้ลกูคา้ไม่สามารถเดนิทางได ้ทางสายการบนิไม่อนุญาตใหเ้ปลีย่นชือ่ตวัผูเ้ดนิทางทกุ

กรณี บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่บรกิารใด ๆ   

1.6 ในกรณีแจง้ยกเลกิการเดนิทางภายหลงับรษิทัฯ ออกตั๋วเคร ือ่งบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอเงนิคนืตามขัน้ตอนของสาย

การบนิเทา่น้ัน กรณุาสอบถามกบัเจา้หนา้ทีฯ่ วา่ตั๋วเคร ือ่งบนิใบน้ัน ๆ สามารถขอเงนิคนืไดห้รอืไม่ 

1.7 การสะสมไมลข์องสายการบนิ หากใชต้ั๋วโดยสารแบบหมู่คณะของการบนิไทยสามารถสะสมไมลไ์ด ้50% สว่นสายการ

บนิอืน่ ๆ ในเครอื Star Alliance ขึน้อยู่กบัเงือ่นไขระหวา่งสายการบนิน้ัน ๆ กบัการบนิไทย ซึง่การเปลีย่นแปลงเงือ่นไข

บางสว่นหรอืทัง้หมดเป็นสทิธิข์องสายการบนิ 

1.8 กรณุาแจง้เบอรส์มาชกิสะสมไมลต์ัง้แตเ่ร ิม่จองทวัร ์โดยกรอกในใบขอ้มูลทีท่างบรษิทัฯ สง่ใหเ้พือ่สทิธปิระโยชนส์งูสดุ

ของทา่นเอง ในวนัเดนิทางไปและกลบั กรณุาเก็บหางบตัรขึน้เคร ือ่งทกุใบไวต้รวจสอบภายหลงัทา่นกลบัถงึเมอืงไทย วา่

ไดร้บัไมลส์ะสมเรยีบรอ้ยแลว้ หากบตัรโดยสารขึน้เคร ือ่งหาย (Boarding Pass) ทา่นไม่สามารถเรยีกรอ้งใด ๆ ทัง้กบั

บรษิทัทวัรแ์ละสายการบนิ 

2. สายการบนิ 

2.1 ส าหรบัผูเ้ดนิทางซึง่ตัง้ครรภ ์สตรตีัง้ครรภท์ุกอายคุรรภต์อ้งอยูใ่นดลุพนิิจของแพทยแ์ละครอบครวัวา่ควรเดนิทาง
หรอืไม่ (โปรดแจง้พนักงานทนัทเีมือ่ท าการจองทวัร)์ บรษิทัฯ ขอเรยีนวา่เราไม่อาจรบัผดิชอบตอ่เหตกุารณไ์ม่คาดคดิ

ใด ๆ จงึขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผูร้ว่มเดนิทางทีม่อีายคุรรภเ์กนิ 4 เดอืน / ผูม้ปีระวตัคิรรภเ์คยมปัีญหาหรอืมปีระวตัคิลอด

กอ่นก าหนด 

2.2 บรษิทัฯ ยกเวน้การคนืเงนิ กรณีทา่นแจง้ยกเลกิคณะทีอ่อกเดนิทางในชว่งเทศกาลวนัหยดุส าคญัทกุเทศกาล บรษิทัฯ 

ตอ้งท าการยนืยนั,ช าระมดัจ าคา่ตั๋วหรอืช าระเต็มจ านวนกบัสายการบนิ โดยเฉพาะเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter 

Flight จะไม่มกีารคนืเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัร ์ไมว่า่ยกเลกิเวลาใดและยกเลกิดว้ยกรณีใด ๆ 

2.3 กระเป๋าและสมัภาระเดนิทาง (เป็นไปตามกฎของสายการบนิ) 
o น า้หนักกระเป๋าและสมัภาระเดนิทาง สายการบนิอนุญาตใหบ้รรทกุใตท้อ้งเคร ือ่งบนิคอื 20-30 กโิลกรมั (ส าหรบั

ผูโ้ดยสารในช ัน้ประหยดั) หากกรณีทีส่มัภาระมนี า้หนักเกนิ ทางสายการบนิมสีทิธิเ์รยีกเก็บคา่ระวางน า้หนักเพิม่ได ้

o กระเป๋าทีส่ายการบนิอนุญาตใหส้ามารถน าขึน้เคร ือ่งได ้จะตอ้งมนี า้หนักไม่เกนิ 7 กโิลกรมั และจ าตอ้งมสีดัสว่น ดงันี ้

กวา้งxยาวxสงู (25 ซม.x 56 ซม.x 46 ซม.) 

2.4 บางรายการทวัรท์ีต่อ้งใชส้ายการบนิภายในประเทศน า้หนักของกระเป๋าอาจถกูก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐานได ้ทัง้นี้
ขึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ การเมอืง  

สายการบนิ การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุของญีปุ่่ น  และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม  

ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกลุเยน 

 

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