
 
 
 

 

 
 

... นําท่านสัมผัสสัญลักษณ์หนึ่งเดียวแห่งแดนอาทิศอุทัย .. ภูเขาไฟฟูจิ ... 
 ... นําท่านสัมผัสกับการแช่ออนเซ็น น้ําแร่เพื่อสุขภาพและผิวพรรณ ... 
... เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ อิ่มอร่อยไม่อั้นในภายในโรงแรมริมทะเลสาบ คาวาคูจิโกะ ... 
... นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธ์ของเมืองโตเกียว วัดอาซากุสะ... 
… ถ่ายภาพเก็บความประทับใจกับหอคอยใหม่ล่าสุด TOKYO SKY TREE … 

 
 
 
 
 
 
 

 

 สะสมไมล์ได้แล้ววันนี้ทุกที่นั่ง 50 % 
 บริการบนเคร่ืองระดับมาตรฐาน  
 น้ําหนักกระเป๋าจุได้ 20 กิโลกรัม 
 

วันแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินคันไซ  

20.30 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ส่วนผู้โดยสารระหว่างประเทศ ขาออก ประตู 2 เคาน์เตอร์ D โดย สาย
การบินไทย เจ้าหน้าที่ คอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกด้านเอกสารก่อนขึ้นเคร่ือง 

23.30 น. เหินฟ้าสู่ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 622 
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง / เวลาท้องถิ่นจะเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) 

วันที่สอง สนามบินคันไซ –เกียวโต - ปราสาททองคินคาคุจิ – ศาล วัดคิโยมิสึ – นารา – วัดโทไดจิ – นาโกย่า - ย่านซาคาเอะ 

06.20 น. เดินทางถึง สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นําท่านเดินทางสู่  นําท่าน
เดินทางสู่ เมืองนารา เมืองหลวงเก่าของญี่ปุ่น เพ่ือชม “วัดโทไดจิ ” สร้างขึ้นในปี 743 เพื่อแสดงบุญญาธิการของ
พระจักรพรรดิญี่ปุ่น ผ่านซุ้มประตู “นันไดมง” ที่ ใช้เสารองรับถึง 18 ต้น  ด้านล่างมี “ทวารบาล”    ที่แกะสลักจาก
ไม้ได้อย่างวิจิตร งดงาม เข้าชม “วิหารไม้ท่ีใหญ่ที่สุดในโลก” ภายในเป็นที่ประดิษฐา นของ “พระไวโรจนะ ” ที่มี
ความสูง 16 เมตรและหนักถึง 500 ตัน ตัววิหารหลังปัจจุบันถูกสร้างขึ้นใหม่ในปี 1706 เนื่องจากของเดิมนั้นถูกไฟ



 
 
 

 

ไหม้ โดยมีขนาดเพียง1 ใน 3 ของวิหารหลังเดิม และระหว่างทางเดินสู่วิหารแห่งนี้ และเพลิดเพลินกับความน่ารัก 
และการป้อนอาหารให้กับฝูงกวางมากมายที่ปล่อยให้อยู่ตามธรรมชาติท่ี “สวนกวาง” 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
“เมืองเกียวโต” อดีตเมืองหลวงท่ีมีอายุยาวนานมากว่า 1,000 ปี จากนั้นนําท่านชม “ปราสาททอง” หรือเรียกกันว่า 
“คินคาคุจิ” ปราสาทที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่อยู่ของโชกุนในสมัยโบราณ ตั้งตระหง่านกลางสระน้ํา โอบล้อมด้วยสวน
สไตล์ญี่ปุ่นโบราณที่ได้รับการดูแลและอนุรักษ์ไว้อย่างดีเยี่ยม ตัวปราสาทโดดเด่นด้วยสีทองส่องประกายระยับ
ยามกระทบแสงอาทิตย์ เงาปราสาททาบลงบนผืนน้ําคล้ายกับมีปราสาทใต้น้ําอีกหนึ่งหลัง ให้ท่านได้เก็บภาพอย่าง
ใกล้ชิดกับตัวปราสาทและบรรยากาศโดยรอบ.... จากนั้นนําท่านชม “วัดคิโยมิสึ” วัดที่สร้างขึ้นบนเนินเขาโดยการ
ใช้ท่อนซุงนํามาวางเรียงกันและได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกอีกแห่งหนึ่ง นมัสการส่ิงศักดิ์สิทธ์ิและดื่ม “น้ํา
ศักดิ์สิทธิ์สามสาย” ที่เชื่อว่าเมื่อดื่มแล้วจะประสบความสําเร็จสามด้านคือ “สุขภาพ อายุยืนยาวและความสําเร็จ
ด้านการศึกษา” อิสระกับการเลือกซ้ือของท่ีระลึกบนถนนสาย “กาน้ําชา” อาทิเช่นเครื่องป้ันดินเผาสวยๆ ชาเขียว 
ขนมญี่ปุ่น พวงกุญแจ พัดญี่ปุ่นลายซากุระ ก็สามารถหาซ้ือที่นี่ได้เช่นกัน  ... แล้วนําท่านเดินทางสู่เมือง นาโกย่า สู่ 
ย่านซาคาเอะ ย่านช้อปป้ิงและแหล่งบันเทิงยามราตรี สินค้าแบรนด์เนมจากทุกมุมโลกเรียงรายอยู่บนถนนสายนี้ 
ทั้งห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร ท่ีบ่งบอกถึงความมีระดับให้เลือกอย่างมากมาย และยังมีจุดชมวิวที่จะทําให้เห็น
ถนนสายนี้ และตัวเมืองนาโกยาอย่างชัดเจน คือตึกทีวีของนาโกยา ซ่ึงมีลักษณะคล้ายโตเกียวทาวเวอร์ แต่มีอายุท่ี
เก่าแก่มากกว่า 

 ค่ํา รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
 พักที่  NAGOYA TOKYU INN HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่สาม นาโกย่า   - นั่งรถไฟด่วนชินคันเซน - ทะสาบฮามานะ – ศาลเจ้าฟูจิเซ็นเก็น - โอชิโน๊ะฮัคไค– ภูเขาไฟฟูจิ 

 เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  เพื่อเปล่ียนอิริยาบถเป็นการนั่ง เชิญนั่งรถไฟชินคันเซน   รถไฟ
หัวกระสุน ชินคันเซน ( shinkansen japanese bullet train)  ญี่ปุ่นสร้างทาง
รถไฟมาเพื่อตอบสนองรถไฟความเร็วสูง "รถไฟด่วนชินคันเซน หรือ รถไฟ
หัวกระสุน" เป็นรถไฟท่ีมีความเร็วสูง ถึง 240 กิโลเมตรต่อชั่วโมง มีความ
แตกต่างตรงที่รางรถไฟจะมีความกว้างเป็นแบบมาตรฐาน โดยขุดอุโมงค์เข้า

ไปหรือสร้างสะพานข้ามเมื่อเจอส่ิงกีดขวางแทนที่จะอ้อมไปแบบแต่ก่อน 
ทําให้เส้นทางรถไฟของชินคันเซ็นมีความคดเคี้ยวน้อยกว่า และช่วยร่น
ระยะทางให้ไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างรวดเร็ว  .... จากนั้นนําท่าน
เดินทางสู่ “ทะเลสาบฮามานะ” ทะเลสาบอันเป็นแหล่งเพาะเล้ียงปลาไหลที่
ใหญ่ที่สุด อิสระกับการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ท่ีทํามาจากปลาไหล อาทิ พาย
ปลาไหล คุกกี้ปลาไหล ก้างปลาไหลทอดกรอบ ฯลฯ หรือเลือกมุมสวยๆ 
เก็บภาพเป็นที่ระลึก.... จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ “โอชิโนะ ฮัคไค” บ่อน้ําที่เกิดจากการละลายของหิมะบนภูเขาไฟ
ฟูจิ ที่ใช้เวลาอันยาวนาน ในการไหลลงมาสู่พื้นดิน และซึมไปยังบ่อน้ําแต่ละบ่อ ดังนั้นน้ําท่ีอยู่ในบ่อ จะเป็นน้ําท่ี



 
 
 

 

ใสสะอาด และสดชื่นมาก ในปี 1985 สถานที่แห่งนี้ยังได้ถูกเลือกให้เป็น 1 ใน 100 อันดับ แหล่งน้ํา จากธรรมชาติ
ที่ดีที่สุดของญี่ปุ่นอีกด้วย 

 เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร    นําท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าฟูจิ เซ็นเก็น  ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาภูเขาไฟฟูจิ 
ศาลเจ้านี้นับเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธ์ิสําหรับภูเขาท่ีสูงท่ีสุดของญี่ปุ่น อีกทั้งศาลเจ้าแห่งนี้ยังมีประวัติความเป็นมาอัน
ยาวนานตั้งแต่สมัยจักรพรรดิเคโคะ ในปี 110 ประตูทางเข้าศาลเจ้า ยังเป็นประตูไม้ท่ีมีขนาดใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นอีก
ด้วย และมีความสูงกว่า 18 เมตร บริเวณด้านบนของประตู ยังมีคําจารึกว่า “ซันโกะโคะ ไดอิจิซัน ” ซ่ึงมี
ความหมายว่า ภูเขาที่สูงท่ีสุดในบรรดากลุ่มประเทศท้ังสาม ได้แก่ จีน อินเดีย และญี่ปุ่น นอกจากนี้ท่านยังจะได้
เห็น 1 ใน 3 ของต้นไม้ศักดิ์สิทธ์ิ “โกะชินโบะคุ ” ที่ยังคงเหลืออยู่ในประเทศญี่ปุ่น ซ่ึงมีอายุกว่า 1,000 ปีมาแล้ว 
สามารถวัดเส้นรอบวงได้ถึง 24 เมตร ชมความงามของศาลเจ้าท่ีจัดได้ว่าเป็นศาลเจ้าเก่าแก่ ท่ีได้รับความนิยมใน
อันดับต้น ๆ ของประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย  … นําท่านเดินทางสู่ “ภูเขาไฟฟูจิ ” ตั้งตระหง่านอยู่เหนือเกาะญี่ปุ่นด้วย
ความสูง 3,776 เมตรจากระดับน้ําทะเล นําท่านชมความงามกันแบบใกล้ชิดยังบริเวณ “ชั้น 5” ของภูเขาไฟฟูจิ (ใน
สภาพอากาศเอ้ืออํานวย)  หรือ ชั้นสูงสุดที่ทางอุทยานฯอนุญาตให้ขึ้นได้ในวันนั้นๆ เพื่อชมทัศนียภาพโดยรอบ
ของภูเขาไฟฟูจิ 

 พักที่  TOMINOKO HOTEL หรือเทียบเท่า… รับประทานอาหารค่ํา ณ ห้องอาหารของโรงแรม พิเศษ ให้ท่านได้ทาน  
+++ ขาปูยักษ์+++ อันขึ้นชื่อของญี่ปุ่น พิเศษ! ณ โรงแรมท่ีพักแห่งนี้ ท่านจะได้สัมผัสกับการอาบน้ําแร่ หรือ เรียก
อีกอย่างว่าออนเซ็น เพ่ือผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ําแร่ จะทําให้ เลือดลมดี , ผิวพรรณสดใส , สุขภาพดี , 
ผ่อนคลายความเมื่อยล้า และยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายอีกด้วย 

วันที่สี ่ โอวาคุดานิ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - หุบเขาโอวาคุดานิ (ไข่ดํา) – โกเท็มบะเอาท์เล็ต - โตเกียว – ช็อปปิ้งชินจูกุ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่านสู่ วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ เพื่อนําท่าน นั่งรถขึ้นสู่ หุบเขาโอวาคุดานิ  เพื่อชมบ่อน้ําแร่กํามะถันเป็นบ่อ
น้ําแร่ท่ีสามารถต้มไข่ให้สุกได้ (อุณหภูมิประมาณ 97 องศาเซลเซียส) โดยเชื่อกันว่าหากได้ทานไข่ที่ต้มจนเปลือก
ภายนอกเป็นสีดํา 1 ฟองจะทําให้อายุยืนขึ้น 7 ปี นําท่าน ล่องเรือทะเลสาบอาชิ ทะเลสาบที่ก่อตัวจากลาวาของภูเขา
ไฟฟูจิ หากวันใดอากาศสดใสท่านจะได้สัมผัสทัศนียภาพในอีกมิติหนึ่งที่มีความงดงามราวกับภาพวาดสะท้อนลง
สู่ทะเลสาบเปรียบดั่งสะท้อนจากกระจกใสบานใหญ่ .. จากนั้นเดินทางสู่ “โอวาคุดานิ ” หุบเขานรก ท่ีเกิดขึ้นจาก
การปะทุขึ้นมาของภูเขาไฟฮาโกเน่เม่ือหลายพันปีก่อน ทําให้เกิดบ่อน้ําร้อนผุดขึ้นมาจากใต้ดิน น้ําและควันเหล่านี้
จะมีส่วนผสมของกํามะถันอยู่ด้วยโดยความร้อนของน้ําที่ผุดขึ้นมานั้นสามารถต้มไข่ให้สุกได้เลยทีเดียว และไข่ที่
ต้มจากบ่อนี้เปลือกของไข่จะมีสีดําสนิทซ่ึงคนญี่ปุ่นเชื่อกันว่า “กินไข่ดําหนึ่งฟองจะทําให้อายุยืน 



 
 
 

 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  ...   นําท่านเดินทางสู่ โกเทมบะ เอ้าท์เล็ต มีสินค้าแบรนด์เนมทั้งจากใน
ประเทศและต่างประเทศมากมาย กว่า 200 แบรนด์ ด้วยพื้นที่อันกว้างขวางและอยู่ไม่ไกลจากภูเขาไฟฟูจิมากนัก 
หากสภาพอากาศดีท่านจะสามารถมองเห็นวิวภูเขาไฟฟูจิได้อย่างสวยงามและชัดเจน..อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลิน
กับการจับจ่ายสินค้าท่ีถูกใจไปพร้อมกับอ่ิมเอมกับบรรยากาศที่ดูเหมือนกับอยู่ในอเมริกาเหนือ..  จากนั้นนําท่าน
เดินทางสู่  “ชินจูกุ ” ช้อปป้ิงกันต่อกับย่านแห่งความเจริญอันดับหนึ่งของกรุงโตเกียว ท่านจะได้พบกับ
ห้างสรรพสินค้า และร้านขายของเป็นพันๆ ร้าน ซ่ึงจะมีผู้คนนับหมื่นเดินกันขวักไขว่ ถือเป็นจุดนัดพบยอดนิยม
อีกด้วย เชิญท่านเลือกชมสินค้ามากมาย อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้า , กล้องถ่ายรูป , นาฬิกา , เส้ือผ้า , รองเท้าแฟช่ัน และ
เครื่องสําอาง เป็นต้น สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก 

ค่ํา อิสระ อาหารเย็นให้ท่านช็อปปิ้งตามอัธยาศัย  
 พักที่  NEW CITY HOTEL TOKYO หรือเทียบเท่า 

วันที่ห้า อิสระช็อปปิ้ง   // ซ้ือทัวร์เสริม TOKYO DISNEYLAND 

 เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
อิสระตามอัธยาศัยทั้งวันให้ท่านเลือกช้อปป้ิงตามย่านดังของกรุงโตเกียว โดยการนั่งรถไฟตะลุยมหานครโตเกียว 
(ไม่รวมค่ารถไฟ) โรงแรมที่พักจะอยู่ใกล้กับ "สถานีรถไฟ" ท่านสามารถนั่งรถไฟ JR เพื่อเที่ยวในย่านช้อปป้ิงช่ือ
ดังของโตเกียวไม่ว่าจะเป็น "ฮาราจูกุ"  แหล่งรวมวัยรุ่นที่ทันสมัยสุดๆ ชาวปลาดิบ ... ตื่นตาตื่นใจกับ "แฟช่ัน" 
หลากหลายสไตล์ที่ท่านจะไม่เคยพบเห็นที่ไหนมาก่อน ไม่ว่าจะเป็นเทรนด์ที่เสมือนหลุดออกมากจากในหนังสือ
การ์ตูนชื่อดัง อาทิ ซากุระ สาวน้อยมหัศจรรย์ , ลามู ทรามวัยจากต่างดาว , แม่มดน้อยโดเรมี เป็นต้น หรือบางท่ีก็
หลุดมากจากเกมส์เพลย์, แต่งเลียนแบบดารา-นักร้องท่ีคล่ังไคล้หรืออาจจะแต่งกายให้ดูเหมือนมาจากนอกโลกเลย
ก็มี ... อิสระให้ท่านได้เลือกเดินชมความแปลกประหลาดที่หาชมไม่ได้ในชีวิตประจําวัน ... สําหรับท่านที่ชื่นชอบ
การช้อปป้ิงสามารถเดินเลือกชมและซ้ือสินค้ามากมายที่มีทั้ง "แบรนด์เนมชื่อดัง" หรือ "แฮนด์เมด" ที่ท่านจะได้
เป็นเจ้าของเพียงผู้เดียวในโลกที่ "ถนนเทคาชิตะ" ซ่ึงคลาคลํ่าไปด้วยผู้คนมากมายและสินค้าหลาก หลายแบบให้
ท่านได้เลือกสรรกันตามอัธยาศัย สําหรับท่านที่อยากย้อนวัยสู่ "โลกวัยเยาว์" ***สําหรับท่านใดจะไป "โตเกียว 
ดิสนีย์แลนด์" สามารถเลือกซ้ือทัวร์เสริมได้เพียงท่านละ 2,600 บาท*** (ไม่รวมค่ารถไฟในการเดินทาง)  ... โดย
ทัวร์พิเศษจะนําท่านสู่ " Disneyland" ดินแดนหฤหรรษ์สําหรับคนทุกเพศที่ทุ่มทุนสร้างกว่า 600 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ โดยการถมทะเล ... เชิญท่านสัมผัสกับความอลังการจากจินตนาการอันหลากหลาย ตื่นตากับดินแดน
ตะวันตก " Western Land" ตื่นเต้นกับการล่องเรือผจญภัยผ่านเหล่า "โจรสลัด" ที่แสนน่ากลัวใน " Pirates of the 



 
 
 

 

Caribbean" สนุกสนานกับการนั่งเรือบุกป่าที่ " Jungle Cruise" ท่านจะได้พบกับเหล่าสัตว์ป่านานาชนิด ... แล้ว
พักผ่อนอิริยาบถด้วยการนั่ง "รถไฟ" ชมความหลากหลายภายในดิสนีย์แลนด์ (สําหรับทัวร์เสริม ... จะไม่มีบริการ
รับกลับท่ีพัก โดยท่านสามารถรับแผนที่และรายละเอียดการเดินทางกลับสู่ที่พักจากทางไกด์) 

ข้อแนะน ำ !!! หำกท่ำนมีที่เที่ยวที่อยำกจะไปเป็นพิเศษ กรุณำแจ้งควำมประสงค์กับทำงบริษัทฯก่อนกำรเดินทำง เพื่อ
ทำง เจ้ำหน้ำที่ฯ จะจัดเตรียมแผนกำรเดินทำงให้ท่ำนได้อย่ำงครบถ้วน 
*** เพื่อให้ท่ำนได้ใช้เวลำได้อย่ำงคุ้มค่ำอำหำรมื้อกลำงวันและมื้อเย็นอิสระตำมอัธยำศัย ... ให้ท่ำนได้เลือกชิมร้ำน

อร่อยจำกร้ำนค้ำต่ำงๆ ในมหำนครโตเกียว *** 

 พักที่  NEW CITY HOTEL TOKYO หรือเทียบเท่า 

วันที่หก  โตเกียวสกายทรี – วัดอาซากุสะ – เอออนพลาซ่า – สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ 

 เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

พิเศษ! ให้ท่านได้มีโอกาสได้ถ่ายรูปคู่กับ โตเกียวสกายทรี Tokyo Sky Tree หรือ New Tokyo Tower เป็นหอ
กระจายคล่ืนที่สูงท่ีสุดในประเทศญี่ปุ่น ซ่ึงมีความสูง 634.00 เมตร มูลค่าประมาณ 4 หมื่นล้านเยน จากนั้นนําท่าน
นมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคํา ณ “วัดอาซะกุซะ” วัดที่ได้ชื่อว่าเป็นวัดที่มีความศักดิ์สิทธ์ิ และได้รับความเคารพ
นับถือมากที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมทองคําท่ีศักดิ์สิทธ์ิ ขนาด 5.5 
เซนติเมตร ซ่ึงมักจะมีผู้คนมากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี ประกอบกับภายในวัดยังเป็นที่ตั้ง
ของโคมไฟยักษ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกด้วยความสูง 4.5 เมตร   ซ่ึงแขวนห้อยอยู่ ณ ประตูทางเข้าท่ีอยู่ด้านหน้า
สุดของวัด ท่ีมีช่ือว่า “ประตูฟ้าคํารณ” และถนนจากประตูเข้าสู่ตัววิหารที่ประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมทองคํา มีชื่อว่า 
“ถนนนากามิเซะ” ซ่ึงเป็นที่ตั้งของร้านค้าขายของท่ีระลึกพื้นเมืองต่างๆ มากมาย อาทิ ขนมนานาชนิด ของเล่น 
รองเท้า พวงกุญแจที่ระลึก ฯลฯ ให้ทุกท่านได้เลือกซ้ือเป็นของฝากของท่ีระลึก ... จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ “เอออ
นพลาซ่า” ศูนย์รวมแห่งสินค้าช้ันนํานานาชนิด อาทิ นาฬิกา , กล้อง , กระเป๋า , รองเท้า , เส้ือผ้า เป็นต้น และยังมี 
“ร้าน 100 เยน” สินค้าทีมีคุณภาพดีจากประเทศญี่ปุ่นแต่ราคาแสนจะถูก เพื่อให้ท่านได้ช้อปป้ิง และเลือกซ้ือของ
ฝากอย่างเต็มที่ก่อนเดินทางกลับ อิสระให้ท่านได้เพลินเพลินกับการ “เลือกชมและซ้ือ ” สินค้าท่ีสามารถเลือกไป
เป็นฝากคนทางบ้านได้ตามอัธยาศัย **อิสระอาหารกลางวัน **  สมควรแก่เวลา เดินทางสู่ “สนามบินนาริตะ” เพื่อ
เตรียมตัวเดินทางกลับ 

16.55 น. เหินฟ้าสู่ประเทศไทย โดยสายการบินสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 677 
21.25 น. เดินทางถึงเมืองไทย พร้อมกับความประทับใจเต็มเปี่ยม  

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



 
 
 

 

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ 
ผู้ใหญ่ 2 + เด็ก 1 

(มีเตียง) 
ผู้ใหญ่ 2 + เด็ก 1 

(ไม่มีเตียง) 
พักเดี่ยว 

11 – 16 มี.ค. 48,900 45,900 44,900 8,500 

18 – 23 มี.ค. 49,900 46,900 45,900 8,500 

 

อัตราค่าบริการรวม 

ค่าตั๋วเครื่องบินกรุงเทพ-ญี่ปุ่น-กรุงเทพ, ภาษีสนามบินทุกแห่ง, ค่าธรรมเนียมภาษีน้ํามัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ , ค่าท่ีพักระดับ
มาตรฐานตามรายการ, ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวตามโปรแกรม, ค่ารถโค้ชปรับอากาศเดินทางตามรายการ, ค่าอาหารทุกมื้อ
ตามรายการ / ค่าน้ําหนักสัมภาระตามที่สายการบินกําหนดท่านละ 20 กิโลกรัม / ทุกที่นั่งมีประกันอุบัติเหตุวงเงินหนึ่งล้านบาท 
(เงื่อนไขตามกรมธรรม์) / มัคคุเทศก์บริการตลอดการเดินทาง 
อัตราค่าบริการไม่รวม 

ค่าทิปกระเป๋าขึ้นห้องพัก / ค่าทิปไกด์ท้องถ่ิน และค่าทิปหัวหน้าทัวร์ คนขับรถ ไกดท์้องถ่ิน / ค่าทําหนังสือเดินทาง / 
ค่าธรรมเนียมวีซ่าญี่ปุ่น / ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่ีไม่ใช่พาสปอร์ตไทย / ค่าน้ําหนักเกินพิกัดที่สายการบินกําหนด / ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหารที่ส่ังนอกเหนือรายการ/ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 
 

กรุณาเตรียมค่าทิป วันละ 500 เยน รวม 3,000 เยน ตลอดการเดินทาง 
สํารองที่นั่ง   * ชําระเงินมัดจํา ท่านละ 10,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง   * ส่วนที่เหลือ ชําระ
ทั้งหมดก่อนการเดินทาง 15 วัน 
 

เอกสารที่ต้องใช้: หนังสือเดินทางที่ยังมีอายุใช้ได้จนถึงวันเดินทางต้องไม่ต่ํากว่า 6 เดือน  

>>   การสํารองที่นั่งจะเกิดการยืนยันว่าเดินทาง เมื่อท่านแฟกซ์สําเนาการชําระค่าบริการและได้รับการยืนยันจากพนักงานขาย
เท่านั้น กรณีไม่ได้รับความสะดวก กรุณาติดต่อเบอร์ 02-3477580-4 / 081-3528261-2 

>>   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงใดๆก่อนเดินทางอย่างน้อย 10 วัน ซ่ึงจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่
สามารถทํากรุ๊ปได้อย่างน้อย 16 ท่าน   หรือเกิดสถานการณ์บางอย่างที่ทําให้ไม่เกิดความสะดวกต่อการเดินทางทางบริษัทฯ 
ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการหรือนําคณะเดินทางโดยไม่มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทยแต่มี
ผู้ดูแลเมื่อท่านเดินทางถึงแต่ละประเทศ 

 
>> บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจําเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และ

จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุ



 
 
 

 

สุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจลต่างๆ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือ
ทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทําร้าย การสูญหาย ความล่าช้าหรือจากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ ต่อการตอบปฏิเสธการเข้าและ
ออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ
การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น 

>>   เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้า
ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี 

>>   อาจมีการปรับเปลี่ยนราคาทัวร์ขึ้นโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีอัตราแลกเงินมีการเปลี่ยนแปลงจนกระทบกับ
ราคาทัวร์หรือสายการบินปรับขึ้นค่าธรรมเนียมต่าง ๆเช่นค่าภาษีน้ํามัน หรือภาษีสนามบินต่างๆ / หรือรัฐบาลของประเทศ
ต่างๆประกาศปรับราคาค่าบัตรผ่านประตูสถานที่ท่องเที่ยวต่าง  ๆ

>>   กรณีที่ท่านชําระมัดจําหรือชําระค่าทัวร์แล้วต้องการยกเลิกการเดินทาง ต้องทําก่อนการเดินทางอย่างน้อย 45 วัน โดยนับ
เฉพาะวันทําการ ทางบริษัทฯจะดําเนินการตรวจเช็คและคืนค่าใช้จ่ายให้ตามจริง(ยกเว้นค่าวีซ่า),กรณียกเลิกการเดินทาง
เนื่องจากป่วยต้องนําส่งใบรับรองแพทย์เพื่อทําเร่ืองกับสายการบินและโรงแรมที่พัก และต้องรอฟังผลตอบรับว่าสามารถทํา
เร่ืองคืนได้หรือไม่/กรณีที่ชําระค่าใช้จ่ายเป็นบัตรเครดิต และต้องการยกเลิกท่านต้องยอมรับเงื่อนไขเกี่ยวกับดอกเบี้ยและค่า
ดําเนินการจ่ายบัตรเครดิตที่ทางธนาคารทําการเรียกเก็บ/ อนึ่งตั๋วเคร่ืองบินและโรงแรมที่พักเป็นราคาแบบหมู่คณะหาก
ต้องการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ท่านอาจมีค่าใช้จ่าย กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่อีกคร้ังก่อนยกเลิกหรือ
เปลี่ยนแปลง 

>>    การที่ท่านไม่เดินทางตามรายการ อาจทําให้ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 
>>   เมื่อท่านทําการชําระค่ามัดจําทัวร์เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้างต้นทุกประการ 


