
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วดันารติะ | วดัอาซากสุะ | โตเกียวสกายทร ี| ภเูขาไฟฟจูิ | พระใหญ่ อชุิค ุไดบสุส ึ 

ศาลเจา้เนซุ | โอไดบะ | ชอ้ปป้ิงชินจกู ุ| พกัโตเกียว 2 คืน | บฟุเฟ่ต ์ขาป ู| แช่ออนเซน็ 

 

 

 

 

  

TOKYO FUJI อิบารากิ สงกรานต ์5วัน 3คืน 
เดนิทาง เมษายน 2563  

ราคาแนะน าเพยีง  48,900.- 

 
เส้นทางการเดินทาง 

วนัท่ี 1.  กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ) - โตเกียว (สนามบินนารติะ) (TG640 22.10-06.20+1) 
วนัท่ี 2.  โตเกียว (สนามบินนารติะ) – วดันารติะ – วดัอาซากสุะ – โตเกียวสกายทรี – โกเทมบะ พรีเมียม เอาทเ์ล็ท – บฟุเฟ่ต ์ขาป ู– แช่ออนเซ็น 

วนัท่ี 3.  ภเูขาไฟฟจูิ (ชัน้ 5 ) - ทะเลสาบคาวากจูิโกะ – กิจกรรมชงชาญ่ีปุ่ น - โตเกียว – ชอ้ปป้ิงชินจกู ุ

วนัท่ี 4.  อิบาระกิ - พระใหญ่ อชุคิ ุไดบสุส ึ- โอไดบะ – หา้งไดเวอรซ์ิตี ้- อควาซิตี ้– โตเกียว 

วนัท่ี 5.  ศาลเจา้เมจ ิ- ศาลเจา้เนซุ  – อิออน มอลล ์ -  โตเกียว (สนามบินนารติะ) – กรุงเทพ (สนามบินสวุรรณภมูิ) (TG677-17.30-22.30) 

 

 

 

 

 



 

วันที ่1 
กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภูมิ) - โตเกียว (สนามบนินาริตะ)  
(TG640 22.10 - 06.20+1) 

19.00 น. คณะพรอ้มกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคานเ์ตอร ์C สายการบินไทยเจา้หนา้ที่ใหก้ารตอ้นรบัและอ านวย
ความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 

22.10 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบินไทย เทีย่วบินที ่TG640 
(สายการบินมีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

วันที ่2 
โตเกียว (สนามบนินาริตะ) - วัดนาริตะ - วัดอาซากุสะ - โตเกยีวสกายทรี –  
โกเทมบะ พรีเมยีม เอาทเ์ลท็ - บุฟเฟ่ต ์ขาปู – แช่ออนเซ็น 

06.20 น. เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญ่ีปุ่ น (เวลาทอ้งถิ่นเรว็กว่าเวลาประเทศไทย 2 ชม.) 
 ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมือง ด่านศุลกากร และรบักระเป๋าเรียบรอ้ยแลว้ [ส าคัญมาก!!ไม่อนุญาตให้น าอาหารสด 

จ าพวก เนือ้สัตว ์พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศญ่ีปุ่ นหากฝ่าฝืนมีโทษจับปรับได้] 
 วัดนาริตะซัง ชินโชจิ (Naritasan Shinshoji Temple) มีประวตัิศาสตรอ์นัเก่าแก่ มีอายุยาวนานมากกว่า 1,000 ปี (สมยัเฮ

อนั ช่วงปลายศตวรรษที่ 8) ซึ่งเป็น 1 ใน 3 วดัหลกัของลทัธิคนัโตที่ไดส้รา้งขึน้อุทิศแด่ศาสนาพุทธใหก้ับเทพเจา้ฟูดูเมียวโอะ 
วดันีถื้อไดว้่าเป็นวดัท่ีศักดิ์สิทธ์ิมากทางดา้นการขอพรเร่ืองความปลอดภัย แคลว้คลาดจากภัยอันตรายและอุบัติเหตุต่างๆ 
รวมทัง้เรื่องความรกั หนา้ที่การงาน 

 
 เดินทางสู่เมืองโตเกียว เดินเที่ยวชม วัดอาซากุสะ (Asakusa) วดัที่เก่าแก่ที่สดุในกรุงโตเกียว ขอพรจากพระพุทธรูปเจา้แม่

กวนอิมทองค า ท่านยงัจะไดเ้ก็บภาพประทบัใจกับโคมไฟขนาดยกัษ์ที่มีความสงูถึง 4.5 เมตรซึ่งแขวนอยู่บรเิวณประตทูางเขา้
วดั และยงัสามารถเลือกซือ้เครื่องรางของขลงัไดภ้ายในวดั ฯลฯ หรือเพลิดเพลินกบั ถนนนาคามิเซะ ถนนชอ้ปป้ิงที่มี ชื่อเสียง
ของวดั มีรา้นขายของที่ระลกึมากมายไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางของขลงั ของเล่นโบราณ และตบทา้ยดว้ยรา้นขายขนมที่คนญ่ีปุ่ น
ชื่นชอบ แมก้ระทั่งองคจ์กัรพรรดิองคปั์จจบุนัยงัเคยเสด็จอีกดว้ย 

 



 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 เดินสู่ริมแม่น ้าสุมิดะ ชมความงามของต้นซากุระ ที่ปลกูอยู่ริมแม่น า้ อิสระใหท้่านไดถ้่ายรูปเก็บภาพความประทบัใจกับ
หอคอยที่สงูที่สดุในโลก หอคอยโตเกียวสกาย ทรี (Tokyo Sky tree) ที่เปิดเมื่อ 22 พฤษภาคม 2555 มีความสงู 634 เมตร 
และสามารถท าลายสถิติความสงูของหอกวางตุง้ ในมณฑลกว่างโจว ซึ่งมีความสงู 600 เมตร กบั CN Tower ในนครโตรอนโต 
ของแคนาดา ท่ีมีความสงู 553 เมตร 

 
 เดินทางสู่จังหวัดชิซูโอกะ และ จังหวัดยามานาชิ ซึ่งอยู่ทางตะวนัตกของโตเกียวและยงัเป็นท่ีตัง้ของภเูขาไฟฟจูิ (Mt.Fuji) 
 ชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นม โกเทมบะ พรีเมียม เอาทเ์ล็ท (Gotemba Premium Outlet) เป็นหนึ่งในสาขาแบรนดเ์อาทเ์ล็ทที่

กระจายครอบคลมุประเทศญ่ีปุ่ น ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงอย่างจใุจกบัสินคา้หลากหลายแบรนดด์งั ทัง้ในประเทศ และ ต่างประเทศ 
เช่น MORGAN, ELLE, BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL,TUMI,GAP, ARMANY, NIKE , ADIDAS ฯลฯ 

ทีพ่กั น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่ัก FUJI HOTEL หรือเทยีบเท่า 
(ผ่อนคลายกับการแช่น ้าแร่ธรรมชาติสไตลญ่ี์ปุ่ น) 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม พิเศษเมนูขาปูยักษส์ไตลญ่ี์ปุ่ น พร้อมน ้าจิม้รสเด็ด 

 
  

วันที ่3 
ภูเขาไฟฟูจิ (ช้ัน 5 ) - ทะเลสาบคาวากูจิโกะ - กิจกรรมชงชาญี่ปุ่น - โตเกียว –  
ช้อปป้ิงชินจูกุ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 เดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ (Mt.Fuji) ที่ตัง้ตระหง่านอยู่เหนือเกาะญ่ีปุ่ นดว้ยความสงู 3,776 ถเมตร จากระดบัน า้ทะเล น าท่านขึน้

ชมความงามกันแบบใกลช้ิดยงับริเวณ “ชัน้ 5” ของภูเขาไฟฟูจิ (ขึน้อยู่กับสภาพภูมิอากาศ) เพื่อชมทศันียภาพโดยรอบของ
ภูเขาไฟท่ี สามารถมองเห็นทะเลสาบทัง้หา้กระจายอยู่โดยรอบ ใหท่้านไดส้มัผสัอากาศอนับริสทุธ์ิบนยอดเขาฟูจิ ถ่ายภาพท่ี



 
ระลกึกบัภเูขาไฟท่ีไดช้ื่อว่ามีสดัส่วนสวยงามที่สดุในโลก ซึ่งเป็นภเูขาไฟท่ียงัดบัไม่สนิทและมีความสงูที่สดุในประเทศญ่ีปุ่ น 
หมายเหตุ: ในกรณีท่ี ภูเขาไฟฟูจิไม่สามารถขึน้ไดเ้น่ืองจากสภาพอากาศ ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนโปรแกรมทวัรเ์ป็น 
Fuji Visitor Center ซึ่งท่านสามารถศกึษาความเป็นมาของภูเขาไฟฟูจิและเลือกซือ้ของที่ระลกึเก่ียวกับภูเขาไฟฟจูิได ้และยงั
เป็นจดุถ่ายรูปกบัภเูขาไฟฟจูิไดส้วยงาม  

 
 สมัผสัวฒันธรรมดัง้เดิมของชาวญ่ีปุ่ น นั่นก็คือ การชงชาญ่ีปุ่ น (Sado) โดยการชงชาตามแบบญ่ีปุ่ นนัน้ มีขัน้ตอนมากมาย 

เริ่มตัง้แต่การชงชา การจบัถว้ยชา และการดื่มชา ทุกขัน้ตอนนัน้ลว้นมีขัน้ตอนท่ีมีรายละเอียดที่ประณีตและสวยงามเป็นอย่าง
มาก และท่านยงัมีโอกาสไดล้องชงชาดว้ยตวัท่านเองอีกดว้ย 

 
 ทะเลสาบคาวากูจิโกะ (Kawaguchiko) ที่เป็นหนึ่งในหา้ทะเลสาบ ลอ้มรอบภเูขาไฟฟจูิ ซึ่งทะเลสาบแห่งนีเ้ป็นท่ีนิยมส าหรบั

นักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นคนญ่ีปุ่ นหรือต่างชาติก็ตามมักจะมาหาที่พักผ่อนในบริเวณนีม้ากกว่าทะเลสาบที่เหลืออีกส่ีแห่ง 
รอบๆ บรเิวณนีจ้ึงเต็มไปดว้ย รา้นอาหาร, และรา้นขายของที่ระลกึมากมาย ที่นี่ยงัเป็นจดุทชมวิวภเูขาไฟฟจูิไดอ้ย่างสวยงาม 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
 เดินทางกลบัสู่เมืองโตเกียว ช้อปป้ิงชินจูกุ เพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นมมากมาย และ เครื่องใชไ้ฟฟ้า กลอ้ง

ถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เคร่ืองเล่นเกมส ์หรือสินคา้ที่จะเอาใจคณุผูห้ญิงดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้ แบรนดเ์นม เสือ้ผา้แฟชั่น
ส าหรบัวยัรุน่ เครื่องส าอางคย์ี่หอ้ดงัของญ่ีปุ่ นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอื่นๆอีกมากมาย 
 
 
 
 
 
 



 
ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่า ตามอัธยาศัย 
ทีพ่กั น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่ัก TOKYO HOTEL หรือเทยีบเท่า 

 

วันที ่4 
อิบาระกิ - พระใหญ่ อุชิคุ ไดบุสสึ - โอไดบะ - ห้างไดเวอรซ์ิตี ้ - อควาซิตี ้- 
โตเกียว 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 เดินทางสู่ จังหวัดอิบาระกิ น าท่านชม พระใหญ่ อุชิคุ ไดบุสสึ (Ushiku Daibutsu) เป็นพระพุทธรูปที่สูงที่สดุในโลก ถูก

บนัทึกไวโ้ดยหนังสือบันทึกสถิติโลกกินเนสบุ๊ค (Guinness Book of world records) เมื่อปี ค.ศ. 1995 มีความสูง 120 เมตร 
ยืนอยู่บนกลีบดอกบัวบาน น ้าหนักถึง 4,000 ตัน โดยข้างใน เป็นห้องจัดแสดงถึงความโลภโกรธหลง ค าสั่งสอนของ
พระพุทธเจา้ และยงัมีหอ้งเก็บพระบรมสารีรกิธาตขุองพระพุทธเจา้ หอ้งจ าลองดินแดนสขุาวดีมีพระพุทธรุปทองค าองคเ์ล็กๆ
ประดิษฐานอยู่ถึง 3,400 องค ์และเป็นท่ีเก็บพระไตรปิฏกภาษาบาลีอีกดว้ย ที่ส  าคญัตรงหนา้อกพระพทุธรูป เป็นจดุที่สามารถ
มองเห็นวิวไดอ้ย่างสวยงาม และยงัสามารถมองเห็นภเูขาไฟฟจูิและโตเกียวสกายทรี ในวนัที่อากาศดีไดอ้ีกดว้ย (ราคาทวัรไ์ม่
รวมค่าเขา้พระพทุธรูปดา้นใน) นอกจากจะได้ไหว้พระแล้ว ช่วงปลายมีนาต้นเมษา ที่น่ีก็สามารถชมซากุระได้อย่างจุ
ใจอีกด้วย (ขึน้อยู่กับสภาพอากาศ) 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 โอไดบะ (Odaiba) เป็นเกาะรวมศูนยก์ลางความบนัเทิง ย่านเมืองใหม่ที่เกิดจากการถมทะเลขึน้มาเป็นเกาะ ตัง้แต่ปี ค.ศ. 
1850 เกาะนีเ้ป็นท่ีแสดงใหเ้ห็นถึง วิสยัทศัน ์และศกัยภาพของชาวญ่ีปุ่ น ที่สามารถสรา้ง ส่ิงที่เป็นไปไม่ไดใ้หเ้ป็นไปไดข้ึน้มาให้
ท่านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้หลากหลายชนิดที่หา้งไดเวอรซิ์ตี ้ซึ่งภายในมีรา้นคา้ รา้นอาหาร และแหล่งบนัเทิงมากมาย และใหท้่าน
ถ่ายรูปกับกันดัม้ตัวใหม่ RX-0 Unicorn ขนาดเท่าของจริง ซึ่งมีขนาดใหญ่มาก ในบริเวณหา้งจะมีรา้นคา้ส าหรบัคอกันดัม้ 
อย่าง กันดัม้คาเฟ่ และใหม่ล่าสดุ เมื่อวนัที่ 1 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมากับห้างสรรพสินค้าแห่งอนาคตของโดราเอมอน 
หรือ Doraemon Future Department ขึน้ชื่อว่าเป็น รา้นคา้ของโดราเอมอนแห่งแรกของโลก ภายในจึงประกอบดว้ย
โซนรา้นคา้ท่ีจ าหน่ายสินคา้ลิขสิทธ์ิทัง้หมดของโดราเอมอนและเพ่ือนๆ รวมถึงมีสินคา้หายากท่ีมีวางจ าหน่ายเฉพาะท่ีน่ีเท่านัน้ 
เรียกไดว้่ามีสินคา้ใหแ้ฟนๆ ไดเ้ลือกซือ้กนัอย่างจใุจเลยทีเดียว ว่ากนัว่า น่ีคือสถานที่ที่เหล่าสาวก “โดราเอมอน” ควรมาเยือน
สกัครัง้ในชีวิต เพราะจะไดส้มัผสักบัประสบการณส์ดุพิเศษ ราวกบัยกออกมาจากการต์ูน ไม่ว่าจะเป็นโซน “Secret Gadgets 

Lab” ที่จ าลองบรรยากาศภายในใหผู้ม้าเยือนรูส้กึราวกบัว่าก าลงัไดส้มัผสักับของวิเศษที่ออกมาจากกระเป๋าของโดราเอมอน
อย่างที่ปรากฏอยู่ในเรื่อง รวมถึงโซน “Customization” ที่ใหแ้ฟนๆ ของโดราเอมอนได ้สรา้งของวิเศษ ที่จะมีเพียงหนึ่งเดียว



 
เป็นของตัวเองอีกดว้ยและห้างสรรพสินค้าอควาซิตี ้หา้งดังของย่านนีท้ี่ไม่ควรพลาด เพราะทั้งรา้นคา้ไม่ว่าจะเป็นเสือ้ผา้
ต่างๆ รา้นอาหาร รา้นกาแฟ และโรงภาพยนตรท์ี่มีถึง 13 โรงดว้ยกัน จุดเด่นของทีน่ี่อยู่ที่ชั้น 5 เป็น ราเม็ง ฟู๊ด ทมีพารค์ 
รวบรวมราเม็งชนิดต่างๆจากทั่วประเทศญ่ีปุ่ นมาไวท้ี่นี่ ส าคญัดา้นหนา้ของหา้งสรรพสินคา้สามารถมองเห็นสะพานสายรุง้ได้
อย่างชดัเจน 

 
ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่า ตามอัธยาศัย 
ทีพ่กั น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่ัก TOKYO HOTEL หรือเทยีบเท่า 

วันที ่5 
ศาลเจ้าเมจิ  - ศาลเจ้าเนซุ - อิออน มอลล์ - โตเกียว (สนามบินนาริตะ) - 
กรุงเทพ (สนามบนิสุวรรณภูมิ)) (TG677 / 17.30-22.30) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 ศาลเจ้าเมจิ ศาลเจา้เมจิตัง้อยู่ในเขตชิบยุะ โตเกียว ใกล้ๆ  กบัสถานีฮาราจกู ุเป็นศาลเจา้ในศาสนาชินโต ท่ีสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 

1920 เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานแด่ดวงวิญญาณของสมเด็จพระจักรพรรดิเมจิ เป็นศาลเจ้าที่หากมาถึงโตเกียวแลว้ ตอ้งมา
สกัการะสกัครัง้หน่ึง 

 
 ศาลเจ้าเนซุ (Nezu Shrine) เป็นศาลเจา้ชินโตเก่าแก่และเป็น 1 ใน 10 ศาลเจา้ที่ส  าคญัของกรุงโตเกียว (Tokyo) ส่ิงก่อสรา้ง

ส่วนใหญ่ภายในศาลเจา้สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1706 และไดร้บัการขึน้ทะเบียนเป็นสมบตัิทางวฒันธรรมที่ส  าคญัแห่งชาติ ขา้งใน
วดัจะมีซุม้ประตเูสาโทรอิิสีแดงเรียงรายสวยงาม เหมือนกบัท่ีฟูชิมิ อินาร ิ(Fushimi Inari) ในเกียวโต ว่ากนัว่าถา้เราไดเ้ดินลอด
ผ่านเสาโทรอิินีจ้ากทางเหนือไปทางใต ้ก็จะท าใหส่ิ้งชั่วรา้ยถกูขบัไล่ออกไป เดินตามเสาโทรอิิสีแดงไปท่านจะไดเ้จอกบัศาลเจา้
เล็กๆ ที่คนนิยมมาขอพรดา้นความรกั เนื่องจากศาลเจา้แห่งนีม้ีชื่อเสียงในการอธิษฐานเพื่อใหส้มหวงัในความรกั 



 

 
กลางวนั อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย 

 น าท่านชอ้ปป้ิง อิออน มอลล ์(Aeon Mall) หา้งสรรพสินคา้ที่มีสาขาอยู่ทั่วประเทศญ่ีปุ่ น มีรา้นคา้ที่หลากหลายมากกว่า 
150 รา้น เช่น MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, Capcom games arcade , รา้นขายเครื่องกีฬา และซุปเปอรม์ารเ์ก็ต
ขนาดใหญ่ ใหท้่านไดเ้ก็บจดัการลิสตข์องฝากมาจากคนท่ีบา้นไดอ้ย่างครบครนัเต็มที่ 

 
14.00 น. ออกเดินทางสู่สนามบินนาริตะ (ใชเ้วลาราวๆ 1 ชั่วโมง) ท าการเช็คอิน และโหลดสมัภาระ 
17.30 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เทีย่วบินที ่TG677 

(สายการบินมีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 
22.30 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 
** หากท่านทีต่อ้งออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบิน,รถทวัร,์รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จ้าหน้าทีทุ่กคร้ังก่อนท าการ 

ออกตั๋วเน่ืองจากสายการบนิอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท์ หรือ เวลาบนิ โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 
ราคาวรข์้างตน้ยังไม่รวมค่มั 



 

ราคาทัวรข์้างตน้ยังไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศนท์อ้งถ่ินและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ท่าน/ทริป 
หัวหน้าทวัรท์ีดู่แลคณะจากเมืองไทยตามแตท่่านจะเหน็สมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

 
 

เงือ่นไขการให้บริการ 
1.  การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวน

ดงักลา่วทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีที่ลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ที่ของบริษัทฯเพื่อเช็คว่ากรุ๊ป

มีการคอนเฟิรม์เดินทางก่อนทกุครัง้ มิฉะนัน้ทางบรษิัทจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 
3.  การช าระค่าบรกิาร 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 15,000 บาท  

ราคาแนะน าเพยีง : TOKYO FUJI อิบารากิ สงกรานต ์5วัน 3คืน 
โดยสายการบนิไทย 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 7 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

วันที ่11-15 เม.ย. 63 
(วันสงกรานต)์ 

48,900 48,900 45,900 8,900 24,900 

วันที ่14-18 เม.ย. 63 
(วันสงกรานต)์ 

48,900 48,900 45,900 8,900 24,900 

ราคาเด็กทารก [อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ 10,500 บาท ราคานีร้วมรายการทัวร ์ตั๋วเคร่ืองบิน  
 ไม่มีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ 



 

    3.2 กรุณาช าระค่าทวัรส์ว่นที่เหลือ 25 วนัก่อนออกเดินทาง 
4. การยกเลิการเดินทาง 

4.1 แจง้ยกเลิก ก่อนการเดินทาง 45 วนั ไม่นบัวนัเดินทาง คืนค่าใชจ้่ายทัง้หมด  
4.2 แจง้ยกเลิก ก่อนเดินทาง 15 วนั ไม่นบัวนัเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 15,000 บาท  
4.3 แจง้ยกเลิก นอ้ยกว่า 15 วนัการเดินทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมด  
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการ
บินมีการการนัตีมัดจ าที่นั่งกบัสายการบินและค่ามดัจ าที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER 
FLIGHT จะไม่มีการคืนเงนิมัดจ า หรือ ค่าทัวรทั์ง้หมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 
4.5 กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้
ประเทศท่ีระบ ุไวใ้นรายการเดินทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่คืนค่าทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 **ส าคัญ!! บริษัทท าธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านัน้ ไม่สนับสนุนใหลู้กคา้เดินทางเขา้ประเทศญ่ีปุ่ น
โดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและญ่ีปุ่ น ขึน้อยู่กับการ
พิจารณาของเจา้หนา้ที่เท่านัน้ ลกูคา้ทุกท่านตอ้งผ่านการตรวจคนเขา้เมืองดว้ยตัวของท่านเอง ทาง
มคัคเุทศกไ์ม่สามารถใหค้วามช่วยเหลือใดๆไดท้ัง้สิน้** 
4.6 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแลว้ ถ้าท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่
เดินทางพรอ้มคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบริการและเงินมัดจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ 
ทัง้สิน้ 
 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลบั ชัน้ประหยดัพรอ้มค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

 กรณีท่านมีความประสงคจ์ะตอ้งการปรบัเปลี่ยนระดับชัน้ที่นั่งจากชัน้ประหยัดเป็นชัน้ธุรกิจ โดยใช้
คะแนนจากบัตรสะสมไมล ์จะตอ้งด าเนินก่อนเดินทาง 7 วันล่วงหน้า และถา้โดยการช าระเงินเพื่อ
อพัเกรดตอ้งกระท าที่เคานเ์ตอรส์นามบิน ณ วนัเดินทาง เท่านัน้  

2.  ค่าที่พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบไุวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า 
** ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่
สามารถจัดหาห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ 
แยก 2ห้องคือ 1 TWN + 1SGL และอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป ** 

3.  ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทกุชนิด ตามที่ระบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 
4.  เจา้หนา้ที่บรษิัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุท่านตลอดการเดินทาง 
5.  ค่าน า้หนกัสมัภาระรวมในตั๋วเครื่องบินการบินไทย 20 กิโล  ค่าประกนัวินาศภยัเครื่องบินตามเงื่อนไข

ของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ **ตัง้แต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็นตน้ไป ทางสายการบิน
ไทย มีการปรบัลดน า้หนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครื่องจาก 30กิโล เหลือเพียง 20 กิโลเท่านัน้  

6.  ค่าประกนัอบุติัเหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  



 

 ค่ารกัษาพยาบาลกรณีเกิดอบุติัเหตวุงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม ์ 
** ลกูคา้ท่านใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดินทางส าหรบัครอบคลมุเรื่องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 
เพิ่มเติมกบัทางบรษิัทได ้**  

- เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที่มีอายมุากกว่า 16 หรือนอ้ยกว่า 75 ปี **  
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุติัเหต ุ3 ลา้นบาท] 
**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที่มีอายนุอ้ยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุติัเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7.  ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และหกั ณ ที่จ่าย 3%  
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1.  ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ(ทางรัฐบาลญ่ีปุ่ นประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับ

คนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ านักระยะส้ันในประเทศญ่ีปุ่ นไม่เกิน 15  **ถ้ากรณีทางรัฐบาล
ญ่ีปุ่ นประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพ่ิมในการขอวีซ่าตามที่
สถานทูตก าหนด) 

2.  ค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่องด่ืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรีด ค่า
โทรศพัท ์ 

3.  ค่าภาษีน า้มนั ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบรษิัทฯไดอ้อกตั๋วเครื่องบิน 

4.  ค่าทิปมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทรปิ/ท่าน 
 

หมายเหต ุ
1.  บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผูร้ว่มคณะไม่ถึง 10 ท่าน 
2.  ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน า้มันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรบัขึน้ก่อนวัน

เดินทาง 
3.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิต้องแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุ

ต่างๆ 
4.  บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดั

หยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รบัผิดชอบของบรษิัทฯ 



 

5.  บรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหาย อนัเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน
เกิดจากการโจรกรรม และ อบุติัเหตจุากความประมาทของนกัท่องเที่ยวเอง 

6.  เมื่อท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบริษัทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้
ยอมรบัเงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนีขึ้น้อยู่กับสภาวะ

อากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัอตัรา

แลกเปลี่ยนของเงินสกลุเยน 

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กับคนไทย  
จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ี่ประสงคจ์ะพ านกัระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไม่
เกิน 15 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถูกตรวจสอบ
เอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมือง เพื่อเป็นการยืนยนัว่ามีคณุสมบติัในการเขา้ ประเทศญ่ีปุ่ น 
**เอกสารท่ีอาจจะตอ้งใชใ้นการพิจารณาการอนญุาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตั๋วเครื่องบินและเอกสารเรื่องที่พกั
ทางบรษิัทจะจดัเตรียมใหก้บัลกูทวัร ์แต่ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัการพิจารณาของกองตรวจคนเขา้เมืองของญ่ีปุ่ น** 
1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่ น  
2. สิ่งที่ยืนยนัว่าท่านสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายที่อาจเกิดขึน้ระหว่างที่พ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น  
     (เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศพัทท์ี่ติดต่อไดร้ะหว่างที่พ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (เช่น คน รูจ้กั โรงแรม 

และอื่นๆ) 
 
ก าหนดการเดินทางระหว่างทีพ่ านักในประเทศญ่ีปุ่ น 
คุณสมบัติการเข้าประเทศญ่ีปุ่ น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญ่ีปุ่ นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
1. หนงัสือเดินทางอิเล็กทรอนิกสท์ี่ยงัมีอายุการใชง้านเหลืออยู่ 
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระท าในประเทศญ่ีปุ่ นจะตอ้งไม่เป็นสิ่งที่ขดัต่อกฎหมาย และเขา้ข่ายคณุสมบติั

เพื่อการพ านกัระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านกัไม่เกิน 15 วนั 
 เป็นผูท้ี่ไม่มีประวติัการถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่ น หรือมิไดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถกูปฏิเสธ

ไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่เขา้ข่ายคณุสมบติัที่อาจจะถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 


