
 

 
 
 
 
 
 
 

 
บินด้วยสายการบิน JAPAN AIRLINE (JL) : ขึ�นเครื�องที�สนามบินสุวรรณภูมิ(BKK) 

JL708 BKK (สุวรรณภูมิ) – NRT (นาริตะ) 08.05 – 16.20 
JL707 NRT (นาริตะ) – BKK (สุวรรณภูมิ) 18.20 – 23.00 

**โหลดกระเป๋าโดยนํ�าหนักไม่เกิน �� กก.(� ชิ�น ชิ�นละไม่เกิน �� กก.)  และถือขึ�นเครื&องบินได้ไม่เกิน * กก. ** 

✔รหสัทวัร ์ ll   GSNRT29   >>สอบถาม/เช็คที�ว่าง โปรดแจง้รหสัทวัร<์< 



 

 
DAY 1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – สนามบินนาริตะ                                                                   (–/–/D)                    
05.00  คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กร ุงเทพฯ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศชั �น � 

เคาน์เตอร์เช็คอิน สายการบิน JAPAN AIRLINE โดยมเีจ้าหน้าที&ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรบั อํานวยความ
สะดวกตลอดขั �นตอนการเช็คอิน และ หวัหน้าทวัร์ให้คําแนะนําเพื&อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง  
**กรุณาเผื�อ เวลาในการเดินทางมาย ังสนามบินอย่างน้อย D ช ั �วโมง เนื�องจากต้องใช้เวลาในการ
เช็คอิน** 

ข้อควรทราบ : ประเทศญี&ปุ่นไม่อนุญาตให้นําอาหารสด จําพวก เนื�อสตัว์ พชื ผกั ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืน จะมโีทษ
ปรบัและจบั ทั �งนี�ขึ�นอยู่กบัดุลพนิิจของเจ้าหน้าที&ศุลกากร ด่านตรวจคนเข้าเมอืง  

08.05 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญี�ปุ่ น  โดยสายการบิน สายการบิน  JAPAN 
AIRLINE เที&ยวบินที& JL708 

16.20  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญี�ปุ่ น 
** ตามเวลาท้องถิ&น เร็วกว่าเมอืงไทยประมาณ � ชั &วโมง กรุณาปรบันาฬิกาของท่านเพื&อความสะดวกในการนัด
หมายเวลา **  

คํ�า   บริการอาหาร แบบเซตเบนโตะ  
ที�พกั   TOYOKO INN HOTEL, NARITA หรือเทียบเท่า 
 

DAY 2 นาริตะ –  นาริตะโอโมเตซันโดะ – หมู่บ้านนํ�าใส โอชิโนะฮคัไค – โกเท็มบะ พรีเมี�ยม เอาท์เล ็ท    (B/L/D)               
เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม 

นําทุกท่านสู่ วดันาริตะซัน ชินโชจิ (NARITASAN SHINSHOJI TEMPLE) เป็นวดัในพระพุทธศาสนาที&ต ั �งอยู่
ในเมอืงนาริตะ จงัหวดัชิบะที&วดัแห่งนี�มีรูปเคารพขององค์ฟุโดเมยีวโอ ที&มชืี&อเรียกขานกนัมาตั �งแต่สมยัโบราณ
ว่า "นาริตะฟุโด" ประดิษฐานเป็นองค์พระประธาน ถือเป็นหนึ&งในศาสนสถานสําคัญที&เป็นศูนย์กลางความ
ศรทัธาต่อองค์ฟุโดเมยีวโอ 



 

 
จากนั�นอิสระเดินเล่น นาริตะโอโมเตซันโดะ ถนนช้อปปิ�งสวยงามที&นําไปสู่วดันาริตะซงัชินโชจิ ถนนเส้นนี�
เหมาะสําหรบัเดินเล่นและซื�อของทานเล่นและของที&ระลึกพื�นเมอืงก่อนเข้าชมวดั หรือทานอาหารในร้านจํานวน
มากที&ขายปลาไหลสดๆ ย่างบาร์บีคิวแสนอร่อย 

เที�ยง บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร  เมนู บุฟเฟ่ต์ YAKINIKU 
นําท่านออกเดินทางต่อไปยงั หมู่บ้านนํ�าใส โอชิโนะฮคัไค (OSHINO HAKKAI) เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ในบริเวณ
ทะเลสาบทั�ง T รอบภูเขาไฟฟูจิ ด้วยวิวทิวทศัน์ของหมู่บ้านสไตล์ญี&ปุ่นโบราณ มีฉากหลังเป็นภูเขาไฟฟูจิสูง
ตระหง่าน และสายนํ�าบริสุทธิ Wที&เกิดจากหิมะบนยอดภูเขาไฟฟูจิละลายและไหลลงมารวมกนั 

 
 นําท่านเดินทางสู่ โกเท็มบะ พรีเมี�ยม เอาท์เล ็ท (GOTEMBA PREMIUM OUTLETS) ศูนย์รวมสนิค้าแบรนด์

เนมทั�ง STREET BRAND และ HI-END BRAND ที&ยิ&งใหญ่ ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ�งอย่างจุใจ เช่น MICHEL 
KLEIN, MORGAN , ELLE , CYNTHIA ROWLEY , DIFFUSIONE TESSILE , BALLY, PRADA , GUCCI , 
DIESEL ,TUMI , ARMANY ,TAG HEUER , AGETE , S. T. DUPONT , TASAKI , LONGINES , HUSH 
PUPPIES , SCOTCH GRAIN , SKECHERS, HOGAN , AIGLE , BANDAI ASOBI,HAKKA KIDSเป็นต้น 



 

 
คํ�า บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร  เมนู บุฟเฟต์ขาปูทานได้ไม่อ ั �น 
ที�พกั       DADU FUJI RESORT, FUJISAN GARDEN RESORT หรือเทียบเท่า 

จากนั �น อิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายกบัการแช่น ํ�าแร ่ ออนเซ็นธรรมชาติ ซึ�งชาวญี�ปุ่ นมีความเชื�อว่าหากได้
แชนํ�าแร ่ออนเซ็น ธรรมชาตินี�แล ้ว จะทําให้ผิวพรรณเปล่งปล ั �ง สวยงาม และช่วยให้ระบบการหมุนเวียน
โลหิตดีขึ�น 

 
 

DAY 3  ภูเขาไฟฟูจิช ั �น Z – ศาลเจ้าโคมิตาเกะ – พิพิธภณัฑ์แผ่นดินไหว – ชมซากรุะคาวากจูิโกะ - ชมสวนฮะ
นะโนะมิยาโกะ                                                                                                             (B/L/-)                           

เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 นําท่านเดินทางสู่ ฟูจิยาม่า ฟูจิซัง หรือ ที&เรารู้จักกันทั &วไปในนามของ ภูเขาไฟฟูจิ (MOUNT FUJI) ตั �งอยู่

ระหว่าง จ.ชิซึโอกะ และ จ.ยามานาชิ ภูเขาที&มคีวามสูงเหนือจากระดับนํ�าทะเล �,**� เมตร ภูเขาที&มชืี&อเสียง
และเป็นที&รู้จกัไปทั &วโลกในเรื&องความสวยงามที&ธรรมชาติได้มอบมาให้อย่างลงตวั และยงัถือว่าเป็นสญัลักษณ์
หนึ&งของประเทศญี&ปุ่น ทั �งยังเป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเที&ยวต่างชาติที&มาเยือนประเทศญี&ปุ่นในตลอดทุก
ฤดูกาล ซึ&งในปี พ.ศ. �TT� ที&ผ่านมา องค์การยูเนสโก้ ได้ประกาศให้ภูเขาไฟฟูจิ ได้รับการขึ�นทะเบียนเป็น
มรดกโลกทางวฒันธรรมอีกด้วย  นําท่านเดินทางขึ�นสู่ ภูเขาไฟฟูจิ ช ั �นที� Z  (ทางบริษัท ขอสงวนสทิธิ Wไม่ขึ�น ใน
กรณีที&อากาศไม่เอื�ออํานวย หรือ ทางขึ�นปิด โดยเจ้าหน้าที& ที&ดูแลทางขึ�นจะเป็นผู้พจิารณาและตดัสนิใจเท่า นั�น 
กรณีที&ไม่สามารถขึ�นได้ ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ Wในการชดเชยเงนิคืนไม่ว่ากรณีใดๆ เพราะทางบริษัทได้ชําระ
ค่าใช้จ่ายทั �งหมดในลกัษณะของการเหมาจ่ายเรียบร้อยแล้ว) ทุกท่านจะได้พบกบัความสวยงามของตวัภูเขาและ
วิวโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิ และสัมผัสกับอากาศที&บริสุทธิ W เย็นสบาย อิสระให้ทุกท่านได้เก็บภาพความ



 

ประทับใจเก็บไว้ตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกซื�อสินค้าของที&ระลึกซึ&งเป็นสัญลักษณ์รูปภูเขาไฟฟูจิใน
หลากหลายบรรยากาศได้อีกด้วย 

 
 บนภูเขาไฟฟูจิชั �น T นี� ยงัเป็นที&ต ั �งของ ศาลเจ้าโคมิตาเคะ (KOMITAKE JINJA) ของศาสนาลทัธิชินโต เป็นที&

สกัการะบูชาและอธิฐานขอพร อีกทั �งยงัเป็นที&สําหรบับวงสรวงท่านเทนกุ โดยมคีวามเชื&อว่ารอบของฟูจิซงัชั �น T 
นี� ถูกเรียกว่า “TENGU NO NIWA” “สวนของท่านเทนกุ” (ปีศาจที&มจีมูกแดงยื&นออกมา) โดยมคีวามเชื&อว่าที&นี&
ท่านเทนกุปกครองอยู่นั &นเอง และ ยังว่ากันว่า ศาลเจ้าแห่งนี�มีสมบัติของท่านเทนกุหลงเหลืออยู่มากมาย 
อย่างเช่น ขวานขนาดใหญ่ที&มีนํ�าหนักกว่า �*T กิโลกรัม ตกอยู่ที&พื�นในสวน ซึ&งในสมัยก่อนมีผู้คนนิยมมา
ทดลองยกขวานนี�กนัมากมาย เป็นต้น จึงเป็นที&มาว่าทําไมภูเขาไฟฟูจิ จึงเป็นสถานที&ศกัดิ Wสทิธิ Wที&ผู้คนต่างเคารพ
บูชาและนิยมมาซื�อเครื&องรางของขลงักลบัไปเป็นฝากของเป็นที&ระลึก 

 นําท่านเดินทางสู่ พิพิธภณัฑ์แผ่นดินไหว (EXPERIENCE EARTHQUAKE) ที&จําลองเรื&องราวของภูเขาไฟฟูจิ 
และท่านจะได้สมัผสักับบรรยากาศของการจําลองเหตุการณ์เรื&องราวต่างๆ ที&เกี&ยวกับการเกิดแผ่นดินไหวที&
เกิดขึ�นในประเทศญี&ปุ่น เทคโนโลย ีวิวฒันาการ การวางแผนป้องกนัต่อภยัธรรมชาติที&ประเทศญี&ปุ่นไม่สามารถ
หลีกเลี&ยงได้นี� ให้ท่านอิสระเลือกซื�อของที&ระลึกตามอธัยาศยั 

เที�ยง บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร  
 นําทุกท่าน ชมซากรุะริมแม่น ํ�าคาวากจูิโกะ ซึ&งปรกติจะบานช่วงปลายมนีาคม – กลางเดือนเมษายน ซึ&งจุดดู

ซากุระบริเวณนี�จะถ่ายรูปออกมาสวยงามเป็นพเิศษเพราะจะมฉีากหลงัเป็นภูเขาไฟฟูจิอย่างชดัเจน 
 (โดยปกติดอกซากุระจะบานประมาณปลายมนีาคมถึงกลางเดือนเมษายน ทั �งนี�อาจมกีารเปลี&ยนแปลงได้ขึ�นอยู่

กบัสภาพอากาศ) 



 

 
นําท่านเดินทางสู่ ชมทิวลิป HAMURA CITY ในช่วงต้นเดือนเมษายน ดอกทิวลิปจะเริ&มบาน สร้างความสดใสไป
ทั &วพื�นที&ของเมอืง เนื&องจากที&นี&นิยมปลูกทิวลิปกนั เราจะเห็นดอกทิวลิปขึ�นตามริมถนน ในเขตบ้านเรือนมากมาย 
จากทุ่งนาที&รกร้างในช่วงฤดูหนาว มาสู่ทุ่งที&มดีอกทิวลิปกว่า �i ชนิดและดอกทิวลิปกว่า � แสนต้น สวยราว
สวรรค์บนดิน ดอกทิวลิปจะบานสะพรั &งในฤดูใบไม้ผลิ ปกติทุกปีจะเริ&มจดังานประมาณวนัที& ji เมษายนถือเป็น
ช่วงเวลาที&ดีที&สุดทําให้ที&นี&กลายเป็นจุดท่องเที&ยวที&ผู้คนมาเยี&ยมชมให้ความสนใจกนัมาก (โดยปกติดอกทิวลิปจะ
บานประมาณกลางเดือนเมษายน ทั �งนี�อาจมกีารเปลี&ยนแปลงได้ขึ�นอยู่กบัสภาพอากาศ) 

 

 
ค ํ�า อิสระอาหาร ตามอธัยาศยัเพื�อสะดวกแก่การท่องเที�ยว 



 

ที�พกั  SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL, TOKYO หรือเทียบเท่า 
 
DAY _   อิสระท่องเที�ยวตามอธัยาศยั                                                                                                              (B/-/-)               
เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม 

อิสระเต็มวัน ให้ท่านอิสระช้อปปิ� ง หรือเดินทางสู่สถานที&ท่องเที&ยวอื&น ๆ  โดยมีไกด์คอยให้คําแนะนําในการ

เดินทาง (ไม่มรีถให้บริการ) อาทิ 

 ย่านชิบุย่า ศูนย์กลางแฟชั &นวยัรุ่นในโตเกียวหามุมถูกใจถ่ายภาพคู่ไว้เป็นที&ระลึกกับ “ฮาจิโกะ” รูปปั�นสุนัขแสน

รู้ที&กลายเป็นจุดนัดพบยอดฮิตสําหรับหนุ่มสาวโตเกียว อพัเดทแฟชั &นสไตล์โตเกียวที&ตึก(jil) อิจิมารุคิว ทั �ง

เสื�อผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื&องประดบัและแฟชั &นชั �นนําของญี&ปุ่นในฤดูต่างๆอื&นๆมากมาย  

 SHISUI PREMIUM OUTLETS อยู่ใกล้กบัสนามบินนาริตะ เปิดให้บริการทุกวัน มแีบรนด์ชั �นนําของญี&ปุ่ นและ

แบรนด์ต่างประเทศให้เลือกสรรมากมายกว่า j�i ร้านค้าเช่น COACH, COACH MEN,DISNEY STORE, 

ISETAN, UGG, G-STAR RAW, BILLABONG, PUMA, GAP, TAKEUCHI KIKUCHI, MICHAEL 

KORS,TOMMY HILFIGER, NEW BALANCE, DIESEL, SAMSONITE, SAMANTHA THAVASA, POLO 

RALPH LAUREN สามารถช้อปได้ตั �งแต่เวลา ji:ii - �i:iiน. ช้อปปิ�งอย่างจุใจกบัสนิค้าแบรนด์เนมที&แหล่ง

รวมสนิค้านําเข้าและสนิค้าแบรนด์ญี&ปุ่นโกอินเตอร์มากมาย 

 หรือหากท่านใดมคีวามประสงค์จะ เล ือกซื�อดิสนีย์แลนด์ 1 DAY PASSPORT เพิ�มท่านละ D,`aa.- บาท (ไม่

รวมค่าเดินทาง) ดีสนีย์แลนด์โลกแห่งจินตนาการของราชาการ์ตูนญี&ปุ่นซึ&งเป็นดิสนีย์แลนด์แห่งแรกที&สร้าง

นอกประเทศสหรฐัอเมริกา โดยสร้างขึ�นในปี พ.ศ. �T�� จากการถมทะเลและใช้ทุนสร้างกว่า �ii ล้านบาท ให้

ท่านสนุกสนานกบัเครื&องเล่นนานาชนิด (ไม่จํากดัจํานวนการเล่น ) ผจญภยัในดินแดนต่างๆ ให้ท่านเล่นเครื&อง

เล่นตวัใหม่จากภาพยนตร์การ์ตูนเรื&องดงั TOY STORY ชมฉากรบกลางทะเลคาริเบียนในดินแดนโจรสลัดจาก

ภาพยนตร์ THE PIRATE OF CARIBBEAN เขย่าขวัญกับบ้านผีสิงใน HAUNTED MANTION สัมผัสความ

น่ารักของตุ๊กตาเด็กนานาชาติในโลกใบเล็ก SMALL WORLD ชมภาพยนตร์สามมิติTHE INVENTION OF 

THE YEAR ให้ท่านได้สนุกสนานพร้อมกบัการจบัจ่ายเลือกซื�อสนิค้าที&ระลึกน่ารักในดิสนีย์แลนด์อีกทั �งยังจะได้

สมัผสักบัตวัการ์ตูนเอกจากวอลดิสนีย์ อย่าง มกิกี�เม้าส์ มนินี&เม้าส์ พร้อมผองเพื&อนการ์ตูนอีกมากมายสนุกกับ

การจบัจ่ายซื�อของที&ระลึกน่ารกัในดิสนีย์แลนด์ 

เทียง/คํ�า  อิสระอาหาร ตามอธัยาศยัเพื�อสะดวกแก่การท่องเที�ยว 
ที�พกั SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL, TOKYO หรือเทียบเท่า 
 
DAY5 วดัอาซากสุะ – ถนนนากามิเซะ - โตเกียวสกายทรี - ศาลเจ้าเมจิ – ย่านฮาราจูก ุ– ย่านช้อปปิ� งชินจูก ุ                
                                                                                                                                                                         (B/–/–)               
เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม 

นําท่านนมสัการเจ้าแม่กวนอิมทองคํา ณ วดัอาซากสุะ (SENSOJI TEMPLE) วดัที&ได้ชื&อว่าเป็นวดัที&มีความ
ศกัดิ Wสทิธิ W และได้รบัความเคารพนับถือมากที&สุดแห่งหนึ&งใน กรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวน  อิ



 

มทองคําที&ศกัดิ Wสทิธิ W ขนาด T.T เซนติเมตร ซึ&งมกัจะมผีู้คนมากราบไหว้ขอพรเพื&อความเป็นสริิมงคลตลอดทั�งปี 
ประกอบกบัภายในวัดยังเป็นที&ต ั �งของโคมไฟยักษ์ที&มขีนาดใหญ่ที&สุดในโลกด้วยความสูง �.T เมตร ซึ&งแขวน
ห้อยอยู่ ณ ประตูทางเข้าที&อยู่ด้านหน้าสุดของวดั ที&มชืี&อว่า “ประตูฟ้าคํารณ” และถนนจากประตูเข้าสู่ตวัวิหารที&
ประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมทองคํา มชืี&อว่า ถนนนากามิเซะ (NAKAMISE ROAD) ซึ&งเป็นที&ต ั �งของร้านค้า ขาย
ของที&ระลึกพื�นเมอืงต่างๆ มากมาย เช่น ขนมนานาชนิด ของเล่น รองเท้า พวงกุญแจที&ระลึก ฯลฯ ให้ทุกท่านได้
เลือกซื�อเป็นของฝากของที&ระลึก  

 
 นําท่านถ่ายรูปแลนด์มาร์คโตเกียวจุดชมวิว โตเกียวสกายทรี หรือเรียก โตเกียวทาวเวอร์แห่งใหม่ (NEW 

TOKYOTOWER) เป็นหอกระจายคลื&นตั �งอยู่ที&แขวงซูมดิะ กรุงโตเกียว ประเทศญี&ปุ่น ปัจจุบนัเป็นสิ&งก่อสร้างที
สูงที&สุดในประเทศญี&ปุ่น และ ได้กลายเป็นหอคอยที&สูงที&สุดในโลก ที&ความสูง 634 เมตร (ไม่รวมค่าเข้าชม) 
นําท่านสู่ ศาลเจ้าเมจิ เป็นศาลเจ้าหลวงในศาสนาชินโต ที&สร้างขึ�นเพื&ออุทิศและเป็นที&สถิตย์วิญญาณขององค์

สมเด็จพระจกัรพรรดิเมจิ ซึ&งเป็นจกัร พรรดิที&มคีวามสําคญักบัประเทศญี&ปุ่นยุคปัจจุบนัเป็นอย่างยิ&ง และได้รับ

ความเคารพจากชาวญี&ปุ่นยุคปัจจุบนัมากที&สุด   

 
นําท่านสู่ ย่านฮาราจูก  ุแหล่งรวมเสื�อผ้า เครื&องประดบั รองเท้า ของวยัรุ่นญี&ปุ่น หากคุณคือคนที&กําลงัมองหา

ซื�อเสื�อผ้าแบบแปลกๆ หรือต้องการหาซื�อเสื�อผ้าแนว COST PLAY ท่านยงัสามารถหาได้จากที&นี&อีกด้วย หรือ 

ถ้าต้องการเห็นวยัรุ่นญี&ปุ่นแต่งตวัแบบแปลกๆ ก็สามารถมาดูได้ที&นี&ได้ จะมวียัรุ่นญี&ปุ่นน่ารกัๆ เดินกนัเต็มถนน

เหมอืนกบัถนนสายแบรนด์เนมโอโมโตะซานโดะ นอกจากนั�นแล้ว ท่านยงัได้ช้อปปิ�งสนิค้าแบรนด์ดงัระดับโลก 

อ าทิ  CHANNEL, DIOR, LOUIS VULTTON, ZARA, GAP ห รือสาวก ONITSUKA TIGER ที& ต้ อ งการหา

รองเท้าแบบต้นฉบับ MADE IN JAPAN ที& SHOP นี�มีแบบให้เลือกสรรมากมาย อีกทั �งยังมีร้านขายตุ๊กตา 



 

KITTY DORAENMON หรือตุ๊กตา LINE สุดแสนน่ารกัไว้คอยเอาใจคุณหนู อีกทั �งยงัม ีSHOP ใหญ่ของ กระเป๋า

สุดฮิต BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสื�อ COMME DES GARCONS อีกด้วย  

เที�ยง  อิสระอาหาร ตามอธัยาศยัเพื�อสะดวกแก่การช้อปปิ� ง 
 นําท่านสู่ ย่านช้อปปิ� งชินจุก ุ(SHINJUKU) ให้ท่านอิสระและเพลิดเพลินกับการช้อปปิ�งสนิค้ามากมายและ 

เครื&องใช้ ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื&องเล่นเกมส์หรือสนิค้าที&จะเอาใจคุณผู้หญิงด้วย กระเป๋า 
รองเท้า เสื�อผ้า แบรนด์เนม เสื�อผ้าแฟชั &นสําหรับวยัรุ่น เครื&องสําอางยี&ห้อดังของญี&ปุ่นไม่ว่าจะเป็น KOSE , 
KANEBO , SK II , SHISEDO และอื&นๆ อีกมากมาย 

 
ได้เวลาอนัสมควรนําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญี�ปุ่ น 

18.20 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กร ุงเทพฯ โดย สายการบินJAPAN AIRLINE เที&ยวบิน
ที& JL070 **ขอสงวนสิทธิc ในการเปลี�ยนแปลงไฟล์ทบินและสายการบิน** 

23.00 เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กร ุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
******************************************************************************* 

อตัราค่าบริการ  

**หากต้องการทํากรุ๊ปส่วนตัว สามารถสอบถามเจ้าหน้าที�ได ้** 

ข้อสําคญั  
- อตัรานี�ยงัไม่รวมค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร์ และ มคัคุเทศก์ท้องถิ&น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป 

ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง j ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง � ปี ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ทั �งนี�ท่าน

วนัที�เดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พกัเด ี�ยว 

ae – fD เมษายน `Zhh 61,999 8,500 

fa – f_ เมษายน `Zhh 63,999 8,500 

ในกรณีที� JOIN LAND (ไม่ใช้ต ั jวเครื�องบิน) ราคาท่านละ 27,500 บาท  
ไม ่ม ีราคาเด็ก สําหรบัเด็กอายุไม ่ถึง ̀  ปี ณ วนัเดินทางกลบั (INFANT) ท่านละ fa,aaa บาท (ไม ่มทีี�น ั �งบนเครื�องบิน) 



 

สามารถให้มากกว่านี�ได้ตามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนนี� ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ Wในการ
เรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที&สนามบิน ในวนัเช็คอิน  

- ถ้าหากมผีู้เดินทางตํ&ากว่า �i คน ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ Wในการยกเลิกการเดินทางหรือมีการเปลี�ยน แปลง
ราคา โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า k วนัก่อนการเดินทาง  

- กรณีพัก  D ท่าน /ห้อง ทางโรงแรมจะทําการเสริมเตียงให้เท่าน ั �น  การเสริมเตียงจะขึ�นอยู่กับนโยบายของ
โรงแรมนั�นๆ (บางโรงแรมใช้เตียง SGL ในการเสริมเตียง บางโรงแรมจะใช้ฟูกในการเสริมเตียง) กรณีที�ห้อง TRP 
เต็ม ทางบริษัทอาจจะต้องปร ับไปนอนห้องพกัสําหร ับ 1 ท่าน 1 ห้องและสําหร ับ 2 ท่าน f ห้อง โดยท่าน
จะต้องชําระค่าห้องพกัเดี�ยว 

- อ ัตรานี� เฉพาะนักท่องเที�ยวที�ถือหนังสือเดินทางไทยเท่าน ั �น  กรณีถือหนังสือเดินทางต่างประเทศ ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิc เร ียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ�มจากราคาท ัวร ์ ท่านละ faa USD. (เป็นเงินไทยประมาณ 
3,`aa บาท)  

- เนื�องจากสภาวะอากาศ จราจร สายการบิน หรือช่วงเทศกาลต่างๆ  และตามกฎหมายของประเทศญี�ปุ่ น  
รถบสันําเที�ยวสามารถให้บริการวนัละ fa ช ั �วโมง โปรแกรมอาจมีการเปลี�ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

สําคญั!! :  กรณีผ ู้เดินทางถกูปฏิเสธการเข้า – ออกประเทศจากประเทศต้นทางและปลายทาง ท ั �งจากที�ด ้านหน้า
เคาน์ เตอร์เช็คอิน  หรือจากด่านตรวจคนเข้าเมืองก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิc ไม่ร ับผิดชอบค่าใช้จ่ายที�จะ
เกิดขึ�นตามมา และ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทวัร ์ที�ท ่านชําระเร ียบร้อยแล้วไม่ว ่าส่วนใดส่วนหนึ�ง 
 
กรณีต้องการตัดกรุ๊ปส่วนตัว กรุ๊ปเหมาที�สถานะผ ู้เดินทางเป็น เด็กนัก เร ียน นักศึกษา ครู  ธ ุรกิจขายตรง
เครื�องสําอาง หมอ พยาบาล ชาวต่างชาติ  หรือคณะที�ต ้องการให้เพิ�มสถานที�ขอดูงาน กรุณาติดต่อแ จ้ง
รายละเอียด โดยละเอียด กบัเจ้าหน้าที�เพื�อทําราคาให้ใหม่ทุกคร ั �ง  

อตัราค่าบริการนี�รวม 
- ค่าบตัรโดยสารโดยเครื&องบิน (ตั xว) ไป และ กลบัพร้อมคณะ ชั �นประหยดั (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษี

สนามบินและค่าภาษีนํ�ามันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด UPGRADE ใช้วีลแชร์ (WHEEL CHAIR) หรือ 
เปลี&ยนแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่าเที&ยวใด เที&ยวหนึ&ง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที&เป็นกรณีพเิศษ ทางบริษัทของสงวนสทิธิ W
ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที&เกิดขึ�นกับผู้เดินทาง 

- กระเป๋าสมัภาระโดยนํ�าหนักไม่เกิน �� กก. (� ชิ�นชิ�นละไม่เกิน �� กก.) และ ถือขึ�นเครื&องบินได้นํ�าหนักไม่เกิน * 
ก.ก.  

- รถรบัส่งนําเที&ยวตามรายการ 
- ค่าเข้าชมสถานที&ตามที&ระบุในโปรแกรมท่องเที&ยว 
- หวัหน้าทวัร์นําเที&ยวตลอดการเดินทาง 
- ค่าอาหาร ตามรายการที&ระบุในโปรแกรมการเดินทาง 
- ค่าโรงแรมที&พกัระดบัมาตรฐานตามรายการที&ระบุ (พกั �-� ท่าน ต่อ หอ้ง กรณีพกั � ท่านจะเป็นเตียงเสริม j 

ท่าน) ในกรณีมงีานเทรดแฟร์ การแข่งขนักีฬา หรือ กิจกรรมอื&นๆ ที&ทําให้โรงแรมตามรายการที&ระบุเต็ม ทาง
บริษัทขอสงวนสทิธิ Wในการปรบัเปลี&ยนโรงแรมที&พกั ไปเป็นเมอืงใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความ



 

เหมาะสมเดิม โดยคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคญั ทางบริษัทไม่มนีโยบายจดัคู่นอนให้กบัลูกค้าที&ไม่รู้จกักนั
มาก่อน เช่น กรณีที&ท่านเดินทาง j ท่าน จําเป็นต้องชําระค่าห้องพกัเดี&ยวตามที&ระบุ  

- ค่าประกนัอุบตัิเหตุการเดินทางตามกรมธรรม์ ค่ารกัษาพยาบาลวงเงินท่านละ Tii,000 บาท หรือกรณีเสยีชีวิต
วงเงนิท่านละ j,000,000 บาท  ตามเงื&อนไขของบริษัทประกนัภยั  
 

อตัราค่าบริการนี� ไม่รวม 
- ค่ามนิิบาร์ในห้องพกั(ถ้าม)ี และค่าใช้จ่ายส่วนตวั นอกเหนือจากที&ระบุในรายการ 
- ค่าอาหารสําหรบัท่านที&ทานเจ มงัสวิรตัิ หรืออาหารสําหรบัมุสลิม 
- ค่าวีซ่าสําหรบัพาสสปอร์ตต่างชาติ (ถ้าม)ี โดยผู้เดินทางต้องทําการยื&นเองเท่านั�น 
- ค่าใช้จ่ายด้านเอกสารส่วนตวั เช่น ค่าทําหนังสอืเดินทาง วคัซีนพาสสปอร์ต เป็นต้น 
- ค่าเดินทางหากแยกจากคณะ หรือมาช้ากว่าเวลานัดหมาย ท่านต้องออกค่าเดินทางด้วยตนเอง 
- ค่าธรรมเนียมในกรณีที&กระเป๋าสมัภาระที&มนํี�าหนักเกินกว่าที&สายการบินนั�นๆกําหนดหรือสมัภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน  
- ค่าธรรมเนียมการจองที&นั &งบนเครื&องบินตามความต้องการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถทําได้ ทั �งนี�ขึ�นอยู่กบัสาย

การบิน และ รุ่นของเครื&องบินแต่ละไฟล์ทที&ใช้บิน ซึ&งอาจเปลี&ยนแปลงได้อยู่ที&สายการบินเป็นผู้กําหนด 
- ค่าภาษีนํ�ามนั ที&สายการบินเรียกเก็บเพิ&มเติม หากสายการบินมกีารเก็บภาษีนํ�ามนัเพิ&ม ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ W

ในการเรียกเก็บลูกค้า 
- VAT 7% และภาษีหกั ณ ที&จ่าย �% 
- อตัรานี�ยงัไม่รวมค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร์ และ มคัคุเทศก์ท้องถิ&น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป 

ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง j ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง � ปี ณ วนัเดินทางกลับ (INFANT) ทั �งนี�ท่าน
สามารถให้มากกว่านี�ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี� ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ Wใน
การเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที&สนามบิน ในวนัเช็คอิน 

- ค่าวีซ่า 
- ค่าพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม 
- กรณีที�ไม่มีวคัซีน ไม่รวมการตรวจ RT-PCR ขาเข้าและออกจากประเทศไทย ที&มผีลเป็นลบ ต้องตรวจก่อน

เดินทางไม่เกิน *� ชั &วโมง และเป็นแบบฟอร์มที&ทางญี&ปุ่นกําหนดเท่านั�น ท่านต้องยื&นผลให้กับทางบริษัท กรณี
เป็นบวกหรือติดโควิดต้องมีผลตรวจและใบรับรองแพทย์ใช้ในการยนืยัน เพื&อทําการย้ายวนัเดินทาง หรือเก็บ
เครดิตการเดินทาง อาจมกีารเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง ทั �งนี�ขึ�นอยู่กบันโยบายของสายการบินและบริษัทคู่ค้า และ
ต้องมีใบรบัรองผลการตรวจเป็นภาษาองักฤษเท่าน ั �น             แบบฟอร์ม : HTTPS://BIT.LY/3NVFRKV 
 

เงื�อนไขการจอง 
- กรุณาทําการจองล่วงหน้าอย่างน้อย �i วนั ก่อนออกเดินทาง พร้อมชําระเงนิมดัจําครั �งที& j ท่านละ �i,iii บาท 

หลงัจากส่งเอกสารยนืยนัการจอง � วนั ตวัอย่างเช่น ท่านจองวนันี� กรุณาชําระเงนิในวันถดัไป ก่อนเวลา j�.ii 
น. เท่านั�น โดยระบบจะยกเลิกอตัโนมัติทนัที หากยงัไม่ได้รับยอดเงินตามเวลาที&กําหนด และหากท่านมีความ
ประสงค์จะต้องเดินทางในพเีรียดเดิม ท่านจําเป็นต้องทําจองเข้ามาใหม่ นั &นหมายถึงว่า กรณีที&มคิีวรอ (WAITING 
LIST) ก็จะให้สิทธิ Wไปตามระบบ ตามลําดับ เนื&องจากทุกพีเรียด เรามีที&นั &งราคาพิเศษจํานวนจํากัด ยกเว้น
โปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิc เร ียกเก็บค่าบริการ เต็มจาํนวน เท่าน ั �น  



 

**กรุณาส่งสําเนาพาสสปอร์ตและ โปรดตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัท** 
- กรุณาชําระค่าทวัร์ส่วนที&เหลืออย่างน้อย �i วนั ก่อนออกเดินทาง หากท่านไม่ชําระภายในระยะเวลาที&ที&บริษัท

กําหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านสละสทิธิ Wยกเลิกการเดินทาง และ ขอสงวนสทิธิ Wไม่สามารถคืนเงนิมดัจําให้ท่านใด
ไม่ว่าส่วนในส่วนหนึ&งก็ตาม 

- กรณีลูกค้าทําการจองภายในระยะเวลาคงเหลือไม่ถึง jT วนั ก่อนออกเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ Wในการ
เรียกเก็บค่าทวัร์เต็มจํานวน 100% 

 
เงื�อนไขการยกเลิก และ เปลี�ยนแปลงการเดินทาง 
- ยกเลิกก่อนการเดินทางตั �งแต่ �i วันขึ�นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที&เกิดขึ�นจริง *ในกรณีที&ว ันเดิน

ทางตรงกบัวนัหยุดนักขตัฤกษ์ ต้องยกเลิกก่อน �i วนั*  
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง jT-�l วนั คืนเงนิ Ti%ของค่าทวัร์ หรือหกัค่าใช้จ่ายตามจริง เช่น ค่ามดัจําตั xวเครื&องบิน 

โรงแรม และค่าใช้จ่ายจําเป็นอื&นๆ  
- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า jTวนั ขอสงวนสทิธิ Wไม่คืนเงนิค่าทวัร์ที&ชําระแล้วทั �งหมด  
- กรณีมเีหตุยกเลิกทวัร์ โดยไม่ใช่ความผดิของบริษัททวัร์ เช่น มนีโยบายห้ามการเข้าออกของแต่ละประเทศ หรือ

การยกเลิกเที&ยวบินโดยสายการบิน บริษัทจะเก็บเป็นเครดิตหรือเลื&อนการเดินทางในพีเรียดถัดไปให้กับลูกค้า 
โดยยดึตามนโยบายของสายการบินและบริษัทแลนด์ต่างประเทศ ไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี 

- กรณีต้องการเปลี&ยนแปลงผู้เดินทาง (เปลี&ยนชื&อ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้า อย่างน้อย �i วนั ก่อน
ออกเดินทาง กรณีแจ้งหลงัจากเจ้าหน้าที&ออกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ&ง ทางบริษัทขอสงวน
สทิธิ Wในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที&เกิดขึ�นจริงทั �งหมด ทั �งนี�ขึ�นอยู่กบัช่วงพีเรียดวันที&เดินทาง และกระบวนการของ
แต่ละคณะ เป็นสําคญัด้วย กรุณาสอบถามกบัเจ้าหน้าที&เป็นกรณีพเิศษ 

- กรณีต้องการเปลี&ยนแปลงพเีรียดวนัเดินทาง (เลื&อนวนัเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ Wในการหกัค่าใช้จ่ายการ
ดําเนินการต่างๆ ที&เกิดขึ�นจริงสําหรบัการดําเนินการจองครั �งแรก ตามจํานวนครั �งที&เปลี&ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ
ทั�งสิ�น 

 
หมายเหตุ  
- กรณีที&ท่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ตั xวภายในประเทศ เช่น ตั xวเครื&องบิน , ตั xวรถทวัร์ , ตั xวรถไฟ) กรุณา

ติดต่อสอบถามเพื&อยนืยนักบัเจ้าหน้าที&ก่อนทุกครั �ง และควรจองบตัรโดยสารภายในที&สามารถเลื&อนวันและเวลา
เดินทางได้ เพราะมีบางกรณีที&สายการบินอาจมกีารปรับเปลี&ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า ทั �งนี�ขึ�นอยู่กบัฤดูกาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นสําคญัเท่านั�น สิ&งสําคญั ท่าน
จําเป็นต้องมาถึงสนามบินเพื&อเช็คอินก่อนเครื&องบิน อย่างน้อย � ชั &วโมง โดยในส่วนนี�หากเกิดความเสยีหายใดๆ
บริษัทขอสงวนสทิธิ Wในการไม่รบัผดิชอบค่าใช้จ่ายที&เกิดขึ�นใดๆทั�งสิ�น   

- กรณีที&ออกบตัรโดยสาร (ตั xว) เรียบร้อยแล้ว มรีายละเอียดส่วนใดผดิ ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ Wในการรบัผดิชอบไม่
ว่าส่วนใดส่วนหนึ&ง หากท่านไม่ดําเนินการส่งสําเนาหน้าแรกของหนังสอืเดินทางให้ทางบริษัทเพื&อใช้ในการออก
บตัรโดยสาร 

- หลงัจากท่านชําระค่าทวัร์ครบตามจํานวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะนําส่งใบนัดหมายและเตรียมตวัการเดินทาง
ให้ท่านอย่างน้อย � หรือ T วนั ก่อนออกเดินทาง 



 

- อตัราทวัร์นี� เป็นอตัราสําหรบับตัรโดยสารเครื&องบินแบบหมู่คณะ (ตั xวกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื&อนไฟล์ท วนั ไป 
หรือ กลบัส่วนใดได้ จําเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามกําหนดการเท่านั�น หากต้องการเปลี&ยนแปลงกรุณาติดต่อ
เจ้าหน้าที&เป็นกรณีพเิศษ 

- ทางบริษัทไม่มนีโยบายจดัคู่นอนให้กับลูกค้าที&ไม่รู้จกักันมาก่อน เช่น กรณีที&ท่านเดินทาง 1 ท่าน จําเป็นต้อง
ชําระค่าห้องพกัเดี&ยวตามที&ระบุ 

- หนังสอืเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ต้องมอีายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า � เดือน ณ วนักลบั  
- กรณีที&ท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนื�อสตัว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที&เป็นกรณีพเิศษ 
- บริษัทฯ จะไม่รบัผดิชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที&เกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเที&ยวบิน การล่าช้าของสาย

การบิน ภยัธรรมชาติ การเมอืง จลาจล ประท้วง คําสั &งของเจ้าหน้าที&รฐั และอื&นๆ ที&อยู่นอกเหนือการควบคุมของ
ทางบริษัท  

- เมื&อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ&ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละ
สทิธิ W ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั �งสิ�น 

- มคัคุเทศก์ พนักงาน และตวัแทนบริษัทฯ ไม่มอีํานาจในการตัดสินใจหรือให้คําสญัญาใดๆ ทั �งสิ�นแทน บริษัทฯ
นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผู้มอีํานาจของบริษัทฯกํากบัเท่านั�นกรณีต้องการเปลี&ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง 
(เลื&อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ Wในการหกัค่าใช้จ่ายการดําเนินการต่างๆ ที&เกิดขึ�นจริงสําหรับการ
ดําเนินการจองครั �งแรก ตามจํานวนครั �งที&เปลี&ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทั�งสิ�น 

- บริษัทขอสงวนสทิธิ W ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทั�งสิ�น หากเกิดสิ&งของสูญหายระหว่างการเดินทาง และ ขอสงวน
สทิธิ Wในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิ&งของไว้ที&โรงแรมและจําเป็นต้องส่งมายงัจุดหมายปลายทาง
ตามที&ท่านต้องการ  

- ขอสงวนสทิธิ Wการเก็บค่านํ�ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ&ม หากสายการบินมกีารปรบัขึ�นก่อนวนัเดินทาง  
- เนื&องจากการเดินทางท่องเที&ยวในครั �งนี� เป็นการชําระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษัทตวัแทนในต่างประเทศ ทาง

บริษัทจึงขอสงวนสทิธิ W ไม่สามารถขอรบัเงนิคืนได้ในบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ&งที&ท่านไม่ต้องการได้รับ
บริการ หากระหว่างเดินทาง สถานที&ท่องเที&ยวใดที&ไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอ
สงวนสทิธิ Wในการไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ&งให้ท่าน เนื&องจากทางบริษัทได้ทําการจองและถูก
เก็บค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้าทั �งหมดแล้ว 

- หากมสีถานที& ร้านค้าที&ไมส่ามารถเปิดให้บริการได้ภายหลงั โปรแกรมอาจมกีารเปลี&ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยส่วนนี�ทางบริษัทจะคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคญั หากกรณี
ที&จําเป็นจะต้องมค่ีาใช้จ่ายเพิ&ม ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

**เม ื�อท่านชําระเงินค่าทัวร์ให้กบัทางบริษัทฯ แล้วทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเงื�อนไขข้อตกลงทั �งหมดนี�แล้ว** 

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที�มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 
 
 


