
 
 

 
 

 

            
** ชมเหล่าดอกไม้นานาพันธุ์ ณ “สวนโชวะ คิเนน” 
** ชมความงามของ “ทุ่งพิงค์มอส” มนต์เสน่ห.์.พรมธรรมชาติท่ีสีชมพูหลากสีสันสวยสดใส 
** สัมผัสบรรยากาศ "ล่องเรือโจรสลัด" ชมความงามของทะเลสาบอาชิ ณ อุทยานแห่งชาติฮาโกเน ่
** ชิม “ไข่ด าอายยุืน7ปี” ความเชื่อที่เล่ากันรุ่นสู่รุ่น หากท่านได้ทานไข่ด า1ใบนั้น สามารถต่ออายุได้ 7ปี  
** อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศยั 1 วันเต็ม หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริมสวนสนุกโตเกียวดิสนีย์แลนด์ 
** ให้ท่านได้ผ่อนคลาย แช่น  าแร่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยักษ์ อิ่มไม่อั้น 
** บริการท่านด้วยน  าดื่มที่ญี่ปุ่นท่านละ 1ขวด/วัน 

 

ก าหนดการเดินทาง 16 - 21 / 18 - 23 / 19 - 24 เมษายน 2561 
2 - 7 / 9 - 14 พฤษภาคม 2561 (วันพืชมงคล) /  
11 - 16 พฤษภาคม 2561 (วันพืชมงคล) 

 

 (หากท่านมีจองต๋ัวภายในประเทศหรือระหว่างประเทศเองรบกวน ขอเที่ยวบินกับเจ้าหน้าที่ ก่อนจองตั๋วค่ะ) 

 

วันแรก  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินนาโกย่า 
21.00 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ส่วนผู้โดยสารระหว่างประเทศ ขาออก ประตู 2 เคาน์เตอร์ D 

โดย สายการบินไทย  เจ้าหน้าที่ คอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกด้านเอกสารก่อนขึ้นเคร่ือง 
 

วันที่สอง ทะเลสาบปลาไหล - นั่งรถไฟชมวิวฟูจ ิ- ภูเขาไฟฟูจิ - โอชิโนะ ฮัคไค - ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั น 
00.05 น. เหินฟ้าสู่ ประเทศญ่ีปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 644 
 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง / เวลาท้องถิ่นจะเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) 
08.00 น. เดินทางถึงสนามบินนาโกย่า ประเทศญ่ีปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรเรียบร้อยแล้ว 
 น าท่านชม “ทะเลสาบฮามานะ (ทะเลสาบปลาไหล)” ทะเลสาบอันเป็นแหล่งเพาะเลี้ยงปลาไหลที่ใหญ่ที่สุด 

อิสระกับการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ท ามาจากปลาไหล อาทิ พายปลาไหล คุกกี้ปลาไหล ก้างปลาไหลทอดกรอบ 



ฯลฯ หรือเลือกมุมสวยๆ เก็บภาพเป็นที่ระลึก จากนั้นน าท่านเปลี่ยนอิริยาบถในการเดินทางด้วยการนั่งรถไฟ 
“Fujikyu Railway” รถไฟท้องถิ่นที่สามารถมองเห็นวิว "ภูเขาไฟฟูจิ" ที่เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของประเทศ
ญ่ีปุ่น และมีความสูงที่สุดในญ่ีปุ่น สูงถึง 3,776 เมตร รูปทรงของภูเขาไฟฟูจิถือว่าเป็นภูเขาที่มีรูปทรงสวยที่สุด
ในโลก คือมีความสมมาตรกันทุกด้าน ตัวภูเขาท ามุม 45 องศากับพื้นราบ และมีหิมะปกคลุมเป็นสีขาวโพลนที่
ยอดภูเขาไฟฟูจิเกือบตลอดทั้งปี คนญี่ปุ่นมีความเชื่อทางด้านศาสนา และ วัฒนธรรมเกี่ยวกับภูเขาไฟฟูจิมาตั้งแต่
อดีตจนปัจจุบันภูเขาไฟฟูจิจัดว่าเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม (ความสวยงามของภูเขาไฟฟูจิขึ้นอยู่กับสภาพ
ท้องฟ้าอากาศเปิด)  

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนั้นน าท่านขึ้นสู่ “ภูเขาไฟฟูจิ” ชมความงามกันแบบใกล้ชิดยังบริเวณ “ชั้น 5” ของภูเขาไฟฟูจิ (หรือชั้น
สูงสุดที่ทางอุทยานฯอนุญาตให้ขึ้นได้ในวันนั้นๆ) เพื่อชมทัศนียภาพโดยรอบของภูเขาไฟ น าท่านเดินทางสู่ “โอ
ชิโนะฮัคไค” บ่อน้ าที่เกิดจากการละลายของหิมะบนภูเขาไฟฟูจิ ที่ใช้เวลาอันยาวนาน ในการไหลลงมาสู่พื้นดิน 
และซึมไปยังบ่อน้ าแต่ละบ่อ ดังนั้นน้ าที่อยนู่ในบ่อ จะเป็นน้ าที่ใสสะอาด และสดชื่นมากในปี 1985 สถานที่แห่ง
นี้ยังได้ถูกเลือกให้เป็น 1 ใน 100 อันดับ แหล่งน้ าจากธรรมชาติที่ดีที่สุดของญ่ีปุ่นอีกด้วย 
 พักที่ FUJINOBOU KAEN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 
 รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารของโรงแรม พิเศษ!!ทานขาปูยักษ์ อันขึ้นชื่อของ
ญ่ีปุ่น แบบไม่อ้ัน 
พิเศษ!  ณ โรงแรมที่พักแห่งนี้ ท่านจะได้สัมผัสกับการอาบน้ าแร่ หรือ เรียกอีกอย่างว่า
ออนนเซ็น เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ าแร่ จะท าให้ เลือดลมดี, ผิวพรรณสดใส, 
สุขภาพดี, ผ่อนคลายความเมื่อยล้า และยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายอีกด้วย 

   
 

วันที่สาม ชมทุ่งพิ งค์มอส SHIBAZAKURA PARK - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - โอวาคดุานิ (BUS) - โกเท็มบะ 
เอ้าท์เล็ต 
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั้นน าท่านสัมผัสความงดงามระรานตาของพรมสีชมพูขนาดใหญ่ของ “ทุ่งดอกพิ งค์มอส” ลักษณะดอกมี 5 
กลีบคล้ายๆดอกซากุระ คนญ่ีปุ่นจึงเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “ชิบะซากุระ” แต่จริงๆแล้วเป็นพืชคนละชนิดกัน ให้ท่าน
ได้เก็บภาพประทับใจกับ ทุ่งดอกไม้หลากสีตั้งแต่สีขาว ชมพูอ่อนๆ จนถึงสีชมพูเข้ม ตามอัธยาศัย (ความ
สวยงามของทุ่งพิงค์มอส...ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) จากนั้นน าทุกท่านเดนิทางสู่ “ฮาโกเน่” เพื่อ “ล่องเรือโจร
สลัด” (ล่องสั้น 10 นาที) ยังบริเวณ “ทะเลสาบอาชิ” เพื่อให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศธรรมชาติและชมความงาม
ของทะเลสาบน้ าจืดขนาดใหญ่ที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อกว่า 3,000 ปีที่แล้ว 
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “หุบเขาโอวาคุดานิ” โดยรถบัส หุบเขานรก ที่เกิดขึ้นจากการปะทุขึ้นมาของภูเขาไฟฮา
โกเน่เมื่อหลายพันปีก่อน ท าให้เกิดบ่อน้ าร้อนผุดขึ้นมาจากใต้ดิน น้ าและควันเหล่านี้จะมีส่วนผสมของก ามะถัน
อยู่ด้วยโดยความร้อนของน้ าที่ผุดขึ้นมานั้นสามารถต้มไข่ให้สุกได้เลยทีเดียว และไข่ที่ต้มจากบ่อน้ีเปลือกของไข่
จะมีสีด าสนิทซึ่งคนญ่ีปุ่นเชื่อกันว่า “กินไข่ด าหนึ่งฟองจะท าให้อายุยืนขึ้นเจ็ดปี จากนั้นน าท่านช้อปปิ้งอย่างจุใจ
กับสินค้าแบรนด์เนมที่ “โกเท็มบะ แฟคทอร่ี เอ้าท์เล็ต” แหล่งรวมสินค้าน าเข้าและสินค้าแบรนด์ญ่ีปุ่นโก
อินเตอร์มากมาย ทั้งกระเป๋า เคร่ืองประดับ และนาฬิกาหรู รองเท้าแฟชั่น สินค้าส าหรับคุณหนู และสินค้าอ่ืนๆ
อีกมากมาย 
 รับประทานอาหารค่ าแบบอิสระ เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 
 พักที่ DAY NICE HOTEL TOKYO หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

    
 

วันทีส่ี่  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย  หรือ เลือกซื อทัวร์เสริมสวนสนุกโตเกียวดิสนียแ์ลนด์ 
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ให้ท่านทดลองใช้บริการรถไฟสายโตเกียวในประเทศญ่ีปุ่นที่มีชื่อเสียง และได้ชื่อว่าเป็นการคมนาคมที่เป็นที่
นิยมที่สุดของคนญ่ีปุ่น ท่านจะสนุกสนานกับการน่ังรถไฟในญี่ปุ่น เพื่อประสบการณ์ที่แปลกใหม่อีกรูปแบบ
หนึ่ง อิสระช้อปปิ้งในกรุงโตเกียว แล้วแต่ความต้องการของท่าน เพราะที่เมืองโตเกียว ไม่ว่าจะไปที่ไหน ก็ช้อป
ปิ้งสนุกได้ทุกที่กันเลย อาทิ เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เคร่ืองส าอาง เคร่ืองใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ และอีก
มากมาย  (เดินทางโดยรถไฟ ค่ารถไฟและค่าใช้จ่ายต่างๆ ไม่รวมในราคาทัวร์) 
 ย่านอาคิฮาบาร่า หรือเรียกอีกชื่อหน่ึงว่า อิเลคทริคทาวน์ ย่านช้อปปิ้งชื่อดังที่สุดในเร่ืองของ
เคร่ืองใช้ไฟฟ้า ทั้ง กล้องดิจิตอล และเกมส์ต่างๆ มีให้ท่านได้เลือกชมเลือกซื้อกันอย่างจุใจเลยทีเดียว 
การเดินทาง: รถไฟสาย Yamanote Line สถานี Akihabara Station 
 ย่านอิเคะบุคุโระ ย่านช็อปปิ้งที่ยิ่งใหญ่และทันสมัยมากแห่งหน่ึงของญ่ีปุ่น อิสระให้ทุกท่านเลือกซื้อ
สินค้าทันสมัยต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองใช้ไฟฟ้าทันสมัย เกมส์ใหม่ๆ แฟชั่นสวยงามตามอัธยาศัย 
การเดินทาง: รถไฟสาย Yamanote Line สถานี Ikebukuro Station 
 ย่านชิบุยะ ศูนย์กลางแฟชั่นวัยรุ่นในโตเกียว หามุมถูกใจถ่ายภาพคู่กับ “ฮาจิโกะ” รูปปั้นสุนัขแสนรู้ ที่
กลายเป็นจุดนัดพบยอดฮิตส าหรับหนุ่มสาวโตเกียวอัพเดทแฟชั่นสไตล์โตเกียวที่ตึก (109) อิจิมารุคิว ทั้งเสื้อผ้า 
กระเป๋า รองเท้า เคร่ืองประดับและแฟชั่นชั้นน าของญ่ีปุ่นในฤดูต่างๆอ่ืนๆมากมาย รับรองไม่มีเอ้าท์ 
การเดินทาง: รถไฟสาย Yamanote Line สถานี Shibuya Station 
 ฮาราจูกุ แหล่งรวมแฟชั่นทันสมัยของวัยรุ่นญ่ีปุ่น อิสระกับการช้อปปิ้งยัง “ตรอกทาเคชิตะ” สองข้าง
ทางเรียงรายไปด้วยร้านขายของวัยรุ่น เสื้อผ้า เคร่ืองประดับ รองเท้า กระเป๋า ร้านฟาสท์ฟูดที่วันสุดสัปดาห์จะ
เป็นแหล่งนัดพบของพวก “แต่งตัวประหลาด” หรือ “ COSPLAY ” มักมาแต่งหน้าและเปลี่ยนเสื้อผ้ากัน ร้าน



เครปญ่ีปุ่นอร่อยๆมากมาย ร้าน 100 เยน หรือเลือกช้อปปิ้งแบบสบายๆบนถนน “โอโมเตะซันโด” ด้วย
บรรยากาศคล้ายยุโรปกับตึกร้านค้าที่ออกแบบและตกแต่งสไตล์ยุโรป 
การเดินทาง: รถไฟสาย Yamanote Line สถานี Harajuku Station 

เลือกซื อทัวร์เสริมเท่ียว “สวนสนุกโตเกียวดิสนีย์แลนด์” สวนสนุกซึ่งเต็มไปด้วยเสน่ห์ต านานและ
จินตนาการของการผจญภัย ท่านจะได้สัมผัสกับเคร่ืองเล่นในหลายรูปแบบ กับหลากหลายโซนผจญภัย อาทิ 
ADVENTURE LAND, WESTERN LAND, FANTASYLAND, TOMORROWLAND, TOONTOWN เป็นต้น 
พบเคร่ืองเล่นมันส์ๆ ตามโซนต่างๆ เช่น ท้าทายความมันส์เหมือนอยู่ในอวกาศ SPACE MOUNTAIN, ระทึก
ขวัญกับเหล่าผีชื่อดังกับ HAUNTED MANSION บ้านผีสิง, ตื่นเต้นเร้าใจ และสัมผัสความชุมฉ่ าของสายน้ า
ขนาดยักษ์ไปกับ SPLASH MOUNTAIN, นั่งเรือผจญภัยในป่าใหญ่กับ JUNGLE CRUISE, หวาดเสียวไปกับ
รถไฟเหาะ BIG THUNDER MOUNTAIN, สนุกสนานกับ PIRATES OF THE CARIBBEAN, เยือนบ้านหมี
พูห์, เข้าไปอยู่ในโลกแห่งจินตนาการกับการ์ตูนที่ท่านชื่นชอบ มิกกี้เม้าส์, สโนว์ไวท์ ช้อปปิ้งซื้อของที่ระลึก
ภายในสวนสนุกอย่างจุใจ และอีกมากมายที่รอท่านพิสูจน์ความมันส์กันอย่างเต็มที่ 

   
** ซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ : ตัว๋เข้ารวมเคร่ืองเล่นเต็มวัน+ไกด์บริการรับ+ส่ง (เดินทางโดยรถไฟ)  
>> ผู้ใหญ่ท่านละ 2,900 บาท   >> เด็กอายุต่่ากว่า12ปี ท่านละ 2,400 บาท 
(สามารถแจ้งซื้อเพิ่มตอนจองทัวร์เท่านั้นหรือก่อนเดินทาง 10วัน) 
 รับประทานอาหารกลางวันและอาหารค่ าแบบอิสระ เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 
 พักที่ DAY NICE HOTEL TOKYO หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 
 

วันทีห่้า            วัดอาซากสุะ+ถ่ายภาพโตเกียวสกายทรี - เทศกาลชมดอกไม้ ณ สวนโชวะ คิเนน - ย่านชินจูกุ - อิออ
นพลาซ่า 

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั้นน าทุกท่านนมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองค า ณ “วัดอาซากุสะ” วัดที่ได้ชื่อว่าเป็นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์ และ
ได้รับความเคารพนับถือมากที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมทองค าที่
ศักดิ์สิทธิ์ ขนาด 5.5 เซนติเมตร ซึ่งมักจะมีผู้คนมากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี ประกอบ
กับภายในวัดยังเป็นที่ตั้งของโคมไฟยักษ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกด้วยความสูง 4.5 เมตร ซึ่งแขวนห้อยอยู่ ณ 
ประตูทางเข้าที่อยู่ด้านหน้าสุดของวัด ที่มีชื่อว่า “ประตูฟ้าค ารณ” และถนนจากประตูเข้าสู่ตัววิหารที่ประดิษฐาน
เจ้าแม่กวนอิมทองค า มีชื่อว่า “ถนนนากามิเซะ” ซึ่งเป็นที่ต้ังของร้านค้าขายของที่ระลึกพื้นเมืองต่างๆ มากมาย 
อาทิ ขนมนานาชนิด ของเล่น รองเท้า พวงกุญแจที่ระลึก ฯลฯ ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากของที่ระลึก 
และน าทุกท่านเดิน ถ่ายรูปคู่กับ แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริมแม่น้ าสุมิดะ “หอคอยโตเกียวสกาย 
ทรี”(Tokyo Sky tree) หอส่งสัญญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก ... เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 



2555 โดยหอนี้มีความสูง 634 เมตร สามารถท าลายสถิติความสูงของหอกวางตุ้ง ในมณฑลกว่างโจว ซึ่งมีความ
สูง 600 เมตร และหอซีเอ็น ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มีความสูง 553 เมตร ... ทิวทัศน์ของ 
“หอคอยโตเกียวสกายทรี”ที่บรรจุเทคโนโลยีแนวหน้าสุดสามารถมองเห็นได้จากละแวกวัดอาซะกุซ่าที่เต็มไป
ด้วยกลิ่นอายแบบเมืองเก่าของเอะโดะ จากนั้นน าท่านชม “สวน โชวะ คิเนน” สวนที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นการ
เฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี ของจักรพรรดิโชวะ มีขนาดใหญ่ถึง 16,300 เอเคอร์ สัมผัสความสวยงามของเหล่า
พันธุ์ไม้ที่อวดโฉมบานสะพรั่งท่ามกลางสวนสวยทั่วทั้งสวน พร้อมทั้ง “ทุ่งดอกทิวลิป” และ “ทุ่งดอกป็อปปี้”  
ให้ทุกท่านได้ชมไปพร้อมๆกัน เก็บภาพบรรยากาศที่สวยงามตามอัธยาศัย (ความสวยงามของดอกไม้ขึ้นอยู่กับ
สภาพอากาศ) 
 รับประทานอาหารกลางวันแบบอิสระ เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 
น าท่านสู่ “ย่านชินจูกุ” ย่านแห่งความเจริญอันดับหนึ่งของกรุงโตเกียว ท่านจะได้พบกับห้างสรรพสินค้า และ
ร้านขายของเป็นพันๆ ร้าน ซึ่งจะมีผู้คนนับหมื่นเดินกันขวักไขว่ ถือเป็นจุดนัดพบยอดนิยมอีกด้วย เชิญท่าน
เลือกชมสินค้ามากมาย อาทิ เคร่ืองใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูป, นาฬิกา, เสื้อผ้า, รองเท้าแฟชั่น และเคร่ืองส าอาง เป็น
ต้น อิสระให้ท่านได้เพลินเพลินกับการ “เลือกชมและซื้อ” สินค้าตามอัธยาศัย น าท่านเดินทางสู่ “อิออนพลาซ่า” 
ศูนย์รวมแห่งสินค้านานาชนิด ไม่ว่าจะเป็นขนมญ่ีปุ่น ผลไม้ และอาหารนานาชนิดใน ซุปเปอร์มาร์เก็ต ให้ท่าน
เลือกซื้อสินค้าและของฝากได้ตามอัธยาศัย  
สมควรแก่เวลา เดินทางสู่ “สนามบินฮาเนดะ” เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ 

  รับประทานอาหารค่ าแบบอิสระ เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 

    
 

วันทีห่ก            สนามบินฮาเนดะ - กรุงเทพ 
00.20 น.   เหินฟ้าสู่เมืองไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 661 
05.25 น.   เดินทางถึงเมืองไทย พร้อมกับความประทับใจเต็มเปี่ยม  
 

หมายเหตุ :  รายการต่างๆ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากภัยธรรมชาติ, สภาวะอากาศ,  
การเมือง, สายการบิน เป็นต้น อีกทั้งโรงแรมต่างๆที่ระบุในรายการนี้อาจมีการปรับย่าน และสถานที่ตั้ง ได้ตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ยังคงไว้ซึ่งระดับในมาตรฐานเดียวกัน โดยบริษัทจะค านึงถึงความสะดวกของเส้นทางระหว่างการน าเที่ยวเป็นส าคัญโดย 

มิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 
 
 

 
 



เดินทาง 16 - 21 / 18 - 23 / 19 - 24 เมษายน 2561 
2 - 7 พฤษภาคม 2561 

อัตราค่าบริการ ส าหรับคณะ 30 ท่านขึ้นไป 

ผู้ใหญ่ 40,900 บาท 
เด็กอายุ 7-11ปี / มีเตียง  38,900 บาท 
เด็กอายุ 2-6 ปี / ไม่มีเตียง 36,900 บาท 
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม (จากราคาผู้ใหญ่) 6,000 บาท 
ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน ลด (ท้ังเด็กและผู้ใหญ่) -21,000 บาท 

เด็กทารก อายุต่ ากว่า 2 ปี (ณ. วันเดินทาง) เช็คราคาตั๋วก่อนท าการจองค่ะ 
 
 

เดินทาง 9 - 14 (วันพืชมงคล) / 11 - 16 พฤษภาคม 2561 (วันพืชมงคล) 

อัตราค่าบริการ ส าหรับคณะ 30 ท่านขึ้นไป 

ผู้ใหญ่ 39,900 บาท 
เด็กอายุ 7-11ปี / มีเตียง  37,900 บาท 
เด็กอายุ 2-6 ปี / ไม่มีเตียง 35,900 บาท 
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม (จากราคาผู้ใหญ่) 6,000 บาท 
ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน ลด (ท้ังเด็กและผู้ใหญ่) -20,000 บาท 

เด็กทารก อายุต่ ากว่า 2 ปี (ณ. วันเดินทาง) เช็คราคาตั๋วก่อนท าการจองค่ะ 
 
อัตราค่าบริการนี รวม 
o ตั๋วเคร่ืองบินไป-กลับ ตามเส้นทางและสายการบินที่ระบุในโปรแกรม (ชั้นทัศนาจร) 
o ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ 
o ค่าธรรมเนียมน้ ามันที่สายการบินเรียกเก็บ (ค านวณ ณ วันที่ 6/3/2561) 
o ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ 
o โรงแรมที่พักตามระบุไว้ในรายการ หรือในระดับเดียวกัน (พักห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน) 
o ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง  ***ไม่คุ้มครองเด็กอายุต่ ากว่า 1เดือน 

วงเงินทุนชีวิตท่านละ 2,000,000 บาท ดูแลค่ารกัษาพยาบาลอุบัติเหตุ 500,000 บาท และอาหารเป็นพิษระหว่างเดินทาง  



o การบริการของมัคคุเทศก์จากเมืองไทยตลอดการเดินทาง 1 ท่าน 
o น้ าดื่มที่ญ่ีปุ่นท่านละ 1 ขวด / วัน (ทั้งหมด 3 วัน) 
 
อัตราค่าบริการนี ไม่รวม 
o ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  
o ค่าท าหนังสือเดินทาง / ต่อหน้าเล่มหนังสือเดินทาง 
o ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเคร่ืองดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพัก เป็นต้น 
o ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทจัดให้ ในรายการทัวร์ 
o ค่าน้ าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินก าหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน) 
o ค่าท าใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว 
o ค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว กรณีไป-กลับไม่พร้อมคณะ หรือเปลี่ยนคนเดินทาง (สอบถามค่าใช้จ่ายกับเจ้าหน้าที่) 

 กรุณาแจ้งอย่างน้อย 7 วันก่อนเดินทาง พร้อมหน้าพาสชัดเจนของคนเดินทางแทน 
o ค่าธรรมเนียมน้ ามันที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมในภายหลัง 
o ค่าธรรมเนียมทิปไกด์+คนขับรถ โดยประมาณ 2,000 เยน (ประมาณ 600 บาทไทย) เพิ่มเติมตามความพึงพอใจ 
o ค่าวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่น ประเภทท่องเที่ยวระยะสั้น (ส าหรับผู้ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ) 
เงื่อนไขการส ารองท่ีนั่ง / ช าระเงิน / การยกเลิก 
o กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้าก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ า ภายใน 2 วันท าการ  
o ส่วนที่เหลือช าระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 25 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 
o กรณียกเลิกการเดินทาง 31-45 วันก่อนเดินทาง ยึดมัดจ า (นับจากวันที่ส่งอีเมลยืนยันแจ้งยกเลิก) 
o กรณียกเลิกการเดินทาง 21-30 วันก่อนเดินทาง ยึดมัดจ า (นับจากวันที่ส่งอีเมลยืนยันแจ้งยกเลิก) 
o กรณียกเลิกการเดินทาง 11-20 วันก่อนเดินทาง ยึดเงิน 50% ของราคาทัวร์ (นับจากวันที่ส่งอีเมลยืนยันแจ้งยกเลิก) 
o กรณียกเลิกการเดินทาง 10 วันก่อนเดินทาง ยึดเงิน 100% ของราคาทัวร์ (นับจากวันที่ส่งอีเมลยืนยันแจ้งยกเลิก) 
o เน่ืองด้วยไม่ต้องยื่นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น ทางบริษัทฯ จะไม่ท าการเก็บเอกสารจริงใดๆ  

รบกวนส่งเอกสารเป็น ส าเนาหน้าพาสปอร์ตท่ีชัดเจน และมีอายุเหลือการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
พร้อมระบุห้องนอน, อาหารท่ีไม่สามารถทานได้, ท่ีนั่งท่ีต้องการ, และเลขท่ีสะสมไมล์  
ควรแจ้งพร้อมส ารองที่นั่ง หรือ 15 วันก่อนการเดินทาง (เป็นอย่างช้า) 

 
เงื่อนไขและข้อก าหนดอื่นๆ 
o บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงราคาในกรณีที่มีผู้ร่วมเดินทางไม่ถึงจ านวนที่ระบุ 
o กรณีท่านมีการเดินทางด้วยตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศต้องรบกวนแจ้งให้กับเราทราบ ณ วันที่ส ารองที่นั่ง หากไม่มีการแจ้ง

เร่ืองไว้ จะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากตั๋วเคร่ืองบินดังกล่าวได้ 
o บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเก็บค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและภาษีตั๋วทุกชนิดเพิ่ม หากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง 
o หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไมส่ามารถน ามาขอคืนเงินได้  
o ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไมส่ามารถเรียกร้องขอ

คืนค่าบริการได้  
o ค่าบริการที่ท่านช าระกับทางบริษัทฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯได้ช าระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่ง

แบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ท าให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืน
ค่าบริการไม่ได้  



o ทางรัฐบาลญ่ีปุ่นได้ประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการพ านักระยะสั้นในประเทศ
ญ่ีปุ่นนั้น ทางรัฐบาลญ่ีปุ่นได้ประกาศเร่ิมบังคับใช้ในวันที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ.2556 และสามารถพ านักในประเทศญ่ีปุ่นได้ 15 
วัน (หากผู้ยื่นประสงค์จะพ านักในประเทศญ่ีปุ่นเกิน 15 วัน หรือไปท างาน หรือมีวัตถุประสงค์อื่นๆ จะต้องยื่นขอวีซ่า
ตามปกติ) 

o หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่
นอกเหนืออ านาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด  

o หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ไม่ว่าประเทศใดจนท าให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ คณะทัวร์ท่านอ่ืนๆ รวมถึง
ไกด์จะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได้ จ าเป็นต้องออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว้ แต่ทางตัวแทนบริษัทฯ จะท าหน้าที่
ประสานงานและเจ้าหน้าที่จะท าการติดต่อช่วยเหลือท่านเป็นระยะ 

o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คน
ต่างด้าวที่พ านักอยู่ในประเทศไทย แต่จะท าหน้าที่ช่วยเหลือเจรจา แต่อ านาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง  

o บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน, 
อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดเหนืออ านาจควบคุมของ
บริษัทฯ  

o บริษัทฯ จะท าหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษัทขนส่งเมื่อเกิดการสูญหายของ 
สัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว  

o บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือ
และค านึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นส าคัญ 

o เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ แล้ว 


