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ทวัรญ่ี์ปุ่น โตเกียว ฟจิู นาริตะ นิกโก ้

ZNRT26 เลสโก โตเกียว เพลินหิมะขาว 5วนั 3คืน 
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วนัแรก  กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง 

22.00 น. พรอ้มกนัท่ีสนามบินนานาชาติดอนเมือง ชัน้ 3 

อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอรส์าย

การบิน THAI LION AIR หมายเลข 8 เจา้หนา้ท่ี

ของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความ

สะดวกในการเช็คอิน 

วนัท่ีสอง นาริตะ – วดัอาซากสุะ - ถนนนาคามิเซ - ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี – กระเชา้คาจิ คาจิ - หมู่บา้นโอชิโนะ 

ฮคัไค อาบน ้าแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยกัษ ์

01.00 น. เหิรฟ้าสู่เมืองนาริตะ ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบิน THAI LION AIR เท่ียวบินท่ี SL300  

(บริการอาหารว่างบนเคร่ือง)สายการบิน THAI LION AIR ใชเ้คร่ือง AIRBUS A330-300 จ านวน 392 ท่ี

นัง่เคร่ืองใหม่ ล าใหญ่ มีจอทีวี การบริการทุกท่ีนัง่ 

** ไม่รวมค่าหูฟังบนเคร่ืองท่านละ  100 บาท โดยสามารถเก็บไวใ้ชข้ากลบัได ้** 

จดัท่ีนัง่แบบ 3-3-3 มีบริการอาหารว่างเสิรฟ์ทัง้ขาไปและขากลบั 

(น ้าหนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน หากตอ้งการซ้ือน ้าหนักเพ่ิม ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายเพ่ิม) 

หมายเหตุ : ประเภทของเคร่ืองบินอาจมีการเปล่ียนแปลงตามประกาศของทางสายการบิน  โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้** 

 

 

 

 

09.10 น.   เดินทางถึง เมืองนาริตะ ประเทศญ่ีปุ่ น หลงัจากผา่นขัน้ตอนศุลกากรแลว้ น าทา่น เก็บภาพประทบัใจกบัคู่กบั

แลนดม์ารก์แห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริมแม่น ้าสุมิดะ หอคอยโตเกียวสกายทรี” (Tokyo Sky tree) หอส่ง

สัญญาณโทรคมนาคม ท่ีสู งท่ี สุดในโลก  เปิด

ใหบ้ริการเม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2555 โดยหอน้ี

มีความสู ง 634 เมตร สร้างด ้วย เทคนิคทาง

สถาปัตยกรรมและวิศวกรรมอนัทนัสมยั ในชว่งท่ี

เกิดแผน่ดินไหวครั้งใหญห่อคอยแห่งน้ีไดพิ้สูจน์ให ้

เห็นถึงโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมท่ีแข็งแรง

ทนทาน เพราะไมเ่กิดความเสียหายแมแ้ตน่อ้ย  
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น าทา่นเดินทางสู่โตเกียว น าทา่นชม วดัอาซากุสะ วดัท่ีเกา่แกท่ี่สุดในกรุงโตเกียว เขา้นมสัการขอพรจากพระพุทธรูป

เจ ้า แ ม่ ก วน อิ ม ท อ งค า  

นอกจากนั้นท่านยงัจะได ้

พบเก็บภาพประทับใจกับ

โคมไฟขนาดยกัษ์ท่ีมีความ

สูงถึง 4.5 เมตรซ่ึงแขวน

อยูบ่ริเวณประตูทางเขา้วดั 

และยังสามารถเลือกซ้ือ

เค ร่ื อ ง ร า งข อ งข ลั ง ไ ด ้

ภายในวดั ฯลฯ  

หรือเพลิดเพลินกบั ถนนนาคามิเซ ถนนชอ้ปป้ิงท่ีมี ช่ือเสียงของวดั มีรา้นขายของท่ีระลึกมากมายไม่วา่จะเป็น

เคร่ืองรางของขลงั ของเลน่โบราณ และตบทา้ยดว้ยร้านขายขนมท่ีคนญ่ีปุ่น มายงัวดัแหง่น้ีตอ้งมาตอ่คิวกนัเพ่ือล้ิมลอง

กบัรสชาดสุดแสนอร่อย  

 

 

 

 

 

 

 

 

นอกจากวดัอาสากุซะจะเป็นวดัท่ีเกา่แกข่องญ่ีปุ่นแลว้ ถนนช ้

อปป้ิงนาคามิเซก็ยงัเป็นถนนชอ้ปป้ิงท่ีมีช่ือเสียงของวดัอีกดว้ยแลว้

จะไมใ่หมี้ขนมข้ึนช่ือของวดัไดอ้ยา่งไร ขนาดองคจ์กัรพรรด์ิยงัรับสั่ง

คนสนิทใหม้าซ้ือท่ีน่ี!!! เมนูนั้นก็คือ “เมล่อนปัง” เป็นขนมปังแบบ

ดัง้เดิมของญ่ีปุ่น บางคนอาจจะเขา้ใจผิดวา่เป็นขนมปังสอดไสเ้ม

ลอ่น แตจ่ริงๆแลว้คือขนมปังอบแลว้ยดา้นบนมีลายแตกๆ ซ่ึงเหมือน

ผิวเมลอ่นของญ่ีปุ่น เป็นท่ีมาของช่ือ “เมลอ่นปัง” นั่นเอง ซ่ึงปกติก็จะหาทานไดท้ ัว่ไปแมก้ระทัง่ในรา้นสะดวกซ้ือตา่งๆ 

แตท่ี่ข้ึนช่ือก็ตอ้งยกใหร้า้น Asakusa Kagetsu-do ท่ีขายเมลอ่นปังรสดัง้เดิมและซอฟครีมหลากรส ท่ีรา้นน้ีจะท าใหม่ๆ  
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อบเสร็จจากเตารอ้นๆ ขนมเมลอ่นปังจะกรอบนอกนุ่มใน หวานก าลงัดีซ่ึงเป็นเมนูแนะน าท่ีมาถึงวัดอาซากุสะแลว้ตอ้ง

ลอง หา้มพลาดกนัเลยทีเดียว 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าทา่น ข้ึนกระเชา้คาจิคาจิ เป็นกระเชา้ลอยฟ้าท่ีใชเ้วลาเพียง 3 นาทีถึงยอดเขา จากจุดชมวิวบนความสูง 

1,075 เมตร ท่านจะสามารถชมภูเขาไฟฟจิูและทิวทศันโ์ดยรอบของทะเลสาบคาวากจิุในแบบพาโนรามา 

360 องศา และในวนัท่ี

อากาศแจม่ใสจะสามารถ

มองเห็นไดไ้กลถึงภูเขาแอลป์

ญ่ีปุ่นทางตอนใต ้(เทือกเขาอา

กาอิชิ และเทือกเขาอาราคา

วะ) (อาจมีการงดใหบ้ริการ

ชัว่คราวเน่ืองจากสาเหตุตา่งๆ 

เชน่ สภาพอากาศไม่

เอ้ืออ านวย)    

จากนั้นน าทา่น เดินทางสู ่หมู่บา้นโอชิโนะฮคัไค ใหท้า่นเจาะลึกตามหาแหลง่น ้าบริสุทธ์ิจากภูเขาไฟฟจิู ท่ีเป็นแหลง่

น ้าตามธรรมชาติตัง้อยูใ่นหมูบ่า้นโอชิโนะ จ.ยามานชิ หรือพูดในทางกลบักนัคือกลุม่น ้าผุดโอชิโนะฮคัไค เพียงกา้วแรกท่ี

ย่า ง เท ้า เข ้า ไป ในห มู่บ ้าน ก็

สมัผสัไดถึ้งอากาศบริสุทธ์ิ และ

ไอเย็นจากแหลง่น ้าธรรมชาติท่ี

มีใหเ้ห็นอยูทุ่กมุม โดยในบอ่น ้า

ใสแจ๋วมีปลาหลากหลายพนัธุ์

แหวกว่ายอย่างสบายอารมณ ์ 

แต่ขอบอกเลยว่าน ้าแต่ละบ่อ

นั้นเย็นจับใจจนแอบสังสัยว่า

น้องปลาไม่หนาวสะทา้นกัน

บา้งหรือ เพราะอุณหภูมิในน ้าเฉล่ียอยูท่ี่ 10-12 องศาเซลเซียสนอกจากชมแลว้ก็ยงัมีน ้าผุดจากธรรมชาติใหต้กัด่ืมตาม

อธัยาศยั และท่ีส าคญั หมูบ่า้นโอชิโนะยงัเป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงสินคา้โอทอปชัน้เย่ียมอีกดว้ย 
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 ข้ึนช่ือวา่มาหมูบ่า้นแหลง่น ้าบริสุทธ์ิจากภูเขาไฟฟจิูท ัง้ที จะไมมี่เมนูทานเลน่รสเลิศไดอ้ยา่งไร

กนั เม่ือทา่นมาถึงหมูบ่า้นโอชิโนะฮคัไค ท่ีเต็มเป่ียมไปดว้ยอากาศบริสุทธ์ิแลว้ ภายในหมูบ่า้น

ยงัมีรา้นคา้ขายของท่ีระลึกซ่ึงเป็นสินคา้โอท็อปของหมูบ่า้นและบริเวณหมูบ่า้นยงัรายลอ้มไป

ดว้ยรา้นอาหารทานเลน่ตา่งๆมากมาย ส าหรับเมนูท่ีแนะน าน้ีมีช่ือเรียกวา่ “ยากิคุซะโมจิ” เป็น

แป้งเน้ือนุ่มสีเขียว ซ่ึงท ามาจากใบโยะโมะงิ เป็นพืชสมุนไพรของญ่ีปุ่น สอดดว้ยไสถ้ัว่แดงบด ยา่งบนเตาถา่น หอมกรุ่น 

ทานรอ้นๆกบัอากาศหนาวๆ รับรองวา่ฟินสุด 

 ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม *** ใหท่้านไดอ่ิ้มอร่อยกบัม้ือพิเศษท่ีมีขาปูยกัษใ์หท่้านได้

ล้ิมลองรสชาติปูพรอ้มน ้าจ้ิมสไตสญ่ี์ปุ่ นอย่างจุใจ หลงัอาหารใหท่้านไดผ่้อนคลายกบัการแช่น ้าแร่ธรรมชาติ 

เช่ือว่าถา้ไดแ้ช่น ้าแร่แลว้ จะท าใหผิ้วพรรณสวยงามและช่วยใหร้ะบบหมุนเวียนโลหิตดีข้ึน 

พกัท่ี  โรงแรม FUJI SCHOLE LAND HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีสาม ฟจิูเท็น สกีรีสอรท์ - พิพิธภณัฑแ์ผ่นดินไหว -  ดิวต้ีฟรี  - ชอ้ปป้ิงชินจูก ุ 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านสนุกกบักิจกรรมกลางแจง้ท่ามกลางหิมะ ณ ลานสกี ฟูจิเท็น   ใหท้า่นไดเ้พลิดเพลินกับการเลน่ไม ้

กระดานเล่ือนไดต้ามอธัยาศยั ณ ดินแดนแห่งน้ีท่ีซ่ึงเป็นสวนสนุกขนาดใหญ่ มีกิจกรรมนอกเหนือจากการเลน่สกี

มากมาย เป็นลานสกีท่ีมีช่ือเสียงและมีฉากหลงัเป็นภูเขาไฟฟจิูท่ีสวยงามทา่นจะไดส้นุกกบัลานหิมะขาวโพลน ทา่นท่ี

สนใจจะเชา่อุปกรณ์เคร่ืองเลน่สามารถติดตอ่หัวหน้าทวัร์ลว่งหน้า ราคาน้ีไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์เคร่ืองเล่นสกี 

สโนวส์เลด หรือครูฝึก ประมาณ 5,000-15,000 เยน (ลานสกีจะเปิดใหบ้ริการหรือไม่ ข้ึนอยู่กบัสภาพ

ภูมิอากาศ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ: ในกรณีท่ี ลานสกีเขา้ไม่ไดเ้น่ืองจากสภาพอากาศ  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนโปรแกรมทวัร ์

น าทา่นเดินทางสู ่ภูเขาไฟฟจิู ท่ีต ัง้ตระหงา่นอยูเ่หนือเกาะญ่ีปุ่นดว้ยความสูง3,776เมตร จากระดบัน ้าทะเล น าทา่นข้ึน

ชมความงามกนัแบบใกลชิ้ด ยงับริเวณ “ชัน้ 5” ของภูเขาไฟฟจิู (ข้ึนอยูก่บัสภาพภูมิอากาศ) เพ่ือชมทศันียภาพโดยรอบ

ของภูเขาไฟท่ี สามารถมอง เห็นทะเลสาบทัง้หา้กระจายอยูโ่ดยรอบ ใหท้า่นไดส้มัผสัอากาศอนับริสุทธ์ิบนยอดเขาฟจิู  
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ถา่ยภาพท่ีระลึก กบัภูเขาไฟท่ีไดช่ื้อวา่มีสดัสว่นสวยงามท่ีสุดในโลก ซ่ึงเป็นภูเขาไฟท่ียงัดบัไมส่นิท และมีความสูงท่ีสุดใน

ประเทศญี่ ปุ่น 

น าทา่นเย่ียมชม พิพิธภณัฑแ์ผ่นดินไหว ท่ีจ าลองเร่ืองราวของภูเขาไฟฟจิู และใหท้า่นไดส้มัผสักบับรรยากาศของการ

จ าลองเร่ืองราวเกี่ ยวกบัแผน่ดินไหวที่ เกิดข้ึนในประเทศญี่ ปุ่น จากนั้นอิสระใหท้า่นไดเ้ลือกซ้ือของท่ีระลึกตามอธัยาศยั 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย  จากนั้นน าทา่นชอ้ปป้ิงสินคา้เคร่ืองส าอางค ์อาหารเสริม เคร่ืองประดบัคุณภาพดีท่ีรา้นคา้ปลอดภาษี ณ ดิวตีฟรี  

อิสระใหท้า่นไดเ้ลือกชอ้ปป้ิงยา่นดงั ย่านชินจุก ุใหท้า่นไดเ้พลิดเพลินกบัการจบัจา่ยซ้ือสินคา้นานาชนิด ไดจ้ากท่ีน่ี ไม่

วา่จะเป็น รา้นซานริโอะ รา้นขายเคร่ืองอิเลคทรอนิกส ์กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เคร่ืองส าอาง ต่างๆ กนั

ท่ีรา้น MATSUMOTO แหล่งรวมเหล่าบรรดาเคร่ืองส าอางมากมาย อาทิ มารค์เตา้หู,้ โฟมลา้งหนา้ WHIP 

FOAM ท่ีราคาถูกกว่าบา้นเรา 3 เท่า, ครีมกนัแดดชิเซโด ้แอนเนสซ่าท่ีคนไทยรูจ้กัเป็นอย่างดี  และสินคา้

อ่ืน ๆ  หรือใหท่้านไดส้นุกกบัการเลือกซ้ือสินคา้ แบรนดด์งัอาทิ LOUIS VULTTON, UNIQLO, กระเป๋าสุด

ฮิต BAO BAO 

ISSEY MIYAKE, 

เส้ือ COMME 

DES GARCONS, 

H&M หรือเลือก

ซ้ือรองเทา้

หลากหลายแบ

รนดด์งั อาทิ 

NIKE, 

CONVERSE, 

NEW BALANCE, REEBOK ฯลฯ ไดท่ี้รา้น ABC MART  

ค า่  อิสระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

พกัท่ี  โรงแรม HEDISTAR HOTEL หรือเทียบเท่าระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีส่ี  นิกโก ้- ศาลเจา้โทโชก ุ-  สะพานชินเคียว - ทะเลสาบชูเซนจิ - น ้าตกเคง่อน - อิออน 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของ

โรงแรม  

น าทา่นชม ศาลเจา้โทโชกุ เป็นศาลเจา้

ประจ าตระกูลโทกุงาวะท่ีโด่งดังในอดีต

และยงัเป็นสุสานของ “โทกุงาวะ อิเอยะ

สุ” โชกุนผูพ้ลิกชะตาชีวิตของชาวญ่ีปุ่น  
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พรอ้มสกัการะเทพเจา้คุม้ครองและปกป้องลูกหลานของตระกูลและบรรดาผูเ้ล่ือมใส ชมเจดีย ์5 ชัน้ สถานท่ีรวบรวม

พระธรรมค าสอน บทสวดมนต ์และส่ิงของมีคา่ 

แลว้ชมงานแกะสลกั อนัเป็นโบราณวตัถุล า้คา่ท่ี

มีมากกวา่ 5,000 ช้ิน แลว้ต่ืนตากบัซุม้ ประตูโย

เมมง อนัเป็นสถาปัตยกรรมท่ีมีความส าคญัในแง่

ประวติัศาสตร์ศิลป์ของญ่ีปุ่นและยงัเป็นศิลปะช้ิน

เอกและมีช่ือเสียงของประทศญ่ีปุ่น  

ศาลเจา้โทโชกุ เป็นท่ีท่ีมีสถาปัตยกรรมวิจิตร

งดงามมาก  โดยเฉพาะอย่างย่ิงซุม้โยเมมง ท่ี

ประดบัประดาดว้ยสิงหแ์ละมงักรในทว่งทา่และลีลาท่ีตา่งกนัอยา่งมากมาย  ตวัเสาท าจากไมเ้คยากิรองรับน ้าหนั ก 12 

ตน้ โดยในอดีตจะมีเพียงซามูไรชัน้สูงเทา่นั้นท่ีสามารถผา่นเขา้ออกประตูน้ีไดแ้ตต่อ้งท้ิงดาบไวด้า้นนอกเสียกอ่นตาม

ธรรมเนียมดา้นความปลอดภยัส าหรับงานไมแ้กะสลกัท่ีมีคุณคา่ทางดา้นประวติัศาสตร์ ของศาลเจา้โทโชกุ คือ งาน

แกะสลกัปริศนาธรรม รูปลิงปิดหู ปิดตา และปิดปาก เป็นการสอนใหผู้ค้นละเวน้การดู การฟงั และการพูดในส่ิงท่ีไมดี่ 

ซ่ึงปริศนาาธรรมน้ีไดร้ับอิทธิพลมาจากลทัธิเตา๋ ซ่ึงเป็นการผสมผสานท่ีเขา้กนัอยา่งลงตวัของลทัธิเตา๋ และศาสนาชินโต 

 

 

 

 

 

 

 

 

นอกจากน้ีท่ีคานในฉนวนทางเดินจะมีรูปสตัวอ์ีกหน่ึงรูปท่ีโดง่ดงั ก็คือ รูปแมวหลบั ท่ีดูเหมือนแมวน้ีก าลงันอนหลบั แต่

แทจ้ริงแลว้แมวตวัท่ีเห็นน้ีไม่ไดห้ลบั  แต่จะรู้ไดก็้ตอ่เม่ือ เดินไปท่ีดา้นหลงัของภาพแมวหลบัน้ี  แลว้จะไดเ้ห็นรูป

นกกระจอกท่ีก าลงัต่ืนตระหนกอยูคู่ห่น่ึง แผน่ภาพแกะสลกัน้ีส่ือถึงวา่รัฐบาลทหารเอโดะท่ีมองเผินๆเหมือนแมวหลบัอยู ่

น้ี  ในความจริงเป็นแมวที่ พรอ้มจะกระโดดตระครุบนกอยู ่ หากแวน่แควน้ใดไมอ่ยูใ่นร่องรอยแลว้รัฐบาลเอโดะก็พรอ้ม

จะบดขย้ีในทนัที  ทัง้น้ียงัมีประติมากรรมท่ีเต็มเป่ียมไปดว้ยอารมณแ์ละจินตนาการอย่างมากมาย เช่น มงักร 

100 หวั, แมวนอนหลับ, มงักร หวัเราะ เป็นตนั ใหท่้านไดเ้ลือกมุมประทบัใจบนัทึกภาพความงามตาม

อธัยาศยั 
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จากนั้นน าทา่นผา่นชม  สะพานชินเคียว ซ่ึงเป็นของศาลเจา้ฟูทาราซงั เป็น 1 ใน 3 ของสะพานท่ีสวยท่ีสุดของ

ประเทศญ่ีปุ่นร่วมกบัสะพาน

คิน ไต เคี ย ว  ท่ี อิ วา คู นิ ก ับ

สะพานซารุฮาชิ ท่ียามานาชิ, 

โอสึกิ  สะพานชินเคียวเป็น

สะพานโคง้สีแดง ทอดขา้ม

แมน่ ้าไดยะ ตรงเชิงปากทาง

ข้ึนสู่แหลง่มรดกโลก ช่ือว่า

สะพานชินเคียว หรือ สะพาน

อสรพิษคู ่มี 

ความยาว 28 เมตร กวา้ง 7 เมตร สูงจากระดบัน ้าประมาณ 10 เมตร สรา้งจากไมโ้ดยมีเสาหิน รองรับน ้าหนัก ซ่ึงเป็น

สะพานท่ีสวยงามอีกแหง่หน่ึงของบรรดาสะพานไมข้องญ่ีปุ่น ทาดว้ยสีแดง สมยักอ่นสะพานน้ีใชเ้ฉพาะเจา้นายชัน้สูง

หรือเช้ือพระวงศเ์ทา่นั้นในการขา้มแมน่ ้าไดยะ 

เท่ียง รบัประทานอาหารเท่ียง ณ 

ภตัตาคาร  

บ่าย  น าทา่นเก็บภาพประทบัใจกบั 

ท ะเลส าบชู เซ็ น จิ  เชิ ง

เขานันไต เกิดจากทะเลสาบ

ท่ีก่อตัวจากการระเบิดของ

หินละลายจากภูเขาไฟนันไต

ในอดีต ซ่ึงเป็นทะลสาบท่ีอยู ่

สูงท่ีสุดในญี่ ปุ่น เหนือระดบัน ้าทะเล 1,270 เมตร ท าใหอ้ากาศท่ีน่ีเย็นตลอดปี (โดยเฉพาะในฤดูใบไมร้่วง ซ่ึงอาจจะมีลม

พดั ท าใหรู้สึ้กหนาวมากข้ึน ควรเตรียมเส้ือหนาวและเส้ือกนัลมมาใหพ้รอ้ม) เพลิดเพลินกบัการนั่ งชมวิวบนรถบสัท่ีข้ึน

เขาสูงชนัและโคง้หกัศอกอนัเป็นความมหศัจรรยใ์น

การสร้างทางโดยแต่ละโคง้จะมีช่ือโคง้เป็นของ

ตวัเอง 

จากนั้นน าทา่นชม น ้าตกเคง่อน ท่ีเป็นน ้าตกสูง

ราว 100 เมตร ท่ีสายน ้าตกลงมาจากหน้าผาสูง

กระทบลงในแอ่งน ้าเบ้ืองล่าง โดยเฉพาะสายน ้า

ทา่มกลางใบไมสี้แดงย่ิงแปลกตาและน่าดูย่ิงข้ึนไป

อีกโดยบริเวณรอบทะเลสาบมีเสน้ทางเดินศึกษา 
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ธรรมชาติเพ่ือชมความงามของฤดูกาลท่ีก าลงัผลดัใบ (ไมร่วมคา่ขึ้นลิฟทท์า่นละ 550 เยน) 

 น าทา่นอิสระชอ้ปป้ิง ณ หา้งสรรพสินคา้ขนาดใหญข่องนาริตะ หา้งฯ อิออน จสัโก ้ ซ้ือของฝากกอ่นกลบั อาทิ ขนม

โมจิ เบนโตะ ผลไม ้และ หากทา่นใดหลงไหลในรสชาดของคิทแคทชาเขียวสามารถหาซ้ือไดท่ี้น่ีไดเ้ลย   

ค า่ อิสระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

พกัท่ี  โรงแรม HEDISTAR HOTEL หรือเทียบเท่าระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีหา้  นาริตะ - สนามบินดอนเมือง - กรุงเทพฯ 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม    

ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นสู ่สนามบินนาริตะ เพ่ือเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ 

11.00 น. เหินฟ้าสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI LION AIR เท่ียวบินท่ี SL301 (บริการอาหารว่างบนเคร่ือง) 

16.15 น. ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ 

 

 

 

 

** หากทา่นท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทวัร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ที่ ทุกครั้งกอ่นท าการ 

ออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

** ขอขอบพระคุณท่ีเลือกใชบ้ริการ ** 
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อตัราค่าบริการ 

 

ก าหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่หอ้งละ 

2-3 ท่าน 
พกัเด่ียวเพ่ิม 

ราคาทวัรไ์ม่รวม

ตัว๋เคร่ืองบิน 

01 – 05 ธนัวาคม 2562 24,999 8,000 16,999 

02 – 06 ธนัวาคม 2562 25,999 8,000 17,999 

03 – 07 ธนัวาคม 2562 29,999 8,000 21,999 

04 – 08 ธนัวาคม 2562 29,999 8,000 21,999 

05 – 09 ธนัวาคม 2562 29,999 8,000 21,999 

06 – 10 ธนัวาคม 2562 29,999 8,000 21,999 

07 – 11 ธนัวาคม 2562 29,999 8,000 21,999 

08 – 12 ธนัวาคม 2562 25,999 8,000 17,999 

09 – 13 ธนัวาคม 2562 25,999 8,000 17,999 

10 – 14 ธนัวาคม 2562 24,999 8,000 16,999 

11 – 15 ธนัวาคม 2562 25,999 8,000 17,999 

12 – 16 ธนัวาคม 2562 25,999 8,000 17,999 

13 – 17 ธนัวาคม 2562 25,999 8,000 17,999 

14 – 18 ธนัวาคม 2562 25,999 8,000 17,999 

15 – 19 ธนัวาคม 2562 24,999 8,000 16,999 

16 – 20 ธนัวาคม 2562 24,999 8,000 16,999 

17 – 21 ธนัวาคม 2562 24,999 8,000 16,999 

18 – 22 ธนัวาคม 2562 25,999 8,000 17,999 

19 – 23 ธนัวาคม 2562 25,999 8,000 17,999 

20 – 24 ธนัวาคม 2562 25,999 8,000 17,999 

21 – 25 ธนัวาคม 2562 25,999 8,000 17,999 

 22 – 26 ธนัวาคม 2562 25,999 8,000 17,999 

23 – 27 ธนัวาคม 2562 27,999 8,000 19,999 

24 – 28 ธนัวาคม 2562 27,999 8,000 19,999 

25 – 29 ธนัวาคม 2562 27,999 8,000 19,999 

26 – 30 ธนัวาคม 2562 35,999 8,000 27,999 

27 – 31 ธนัวาคม 2562 35,999 8,000 27,999 
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ก าหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่หอ้งละ 

2-3 ท่าน 
พกัเด่ียวเพ่ิม 

ราคาทวัรไ์ม่รวม

ตัว๋เคร่ืองบิน 

28 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2563 35,999 8,000 27,999 

29 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2563 35,999 8,000 27,999 

30 ธ.ค. – 03 ม.ค. 2563 35,999 8,000 27,999 

31 ธ.ค. – 04 ม.ค. 2563 31,999 8,000 23,999 

 

** บริการน ้าด่ืมวนัละ 1 ขวดในวนัท่ีมีรายการท่องเท่ียว** 

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท ** 

***ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ และไกดน์ าเท่ียวท่านละ 1500 บาท /ทริป/ต่อท่าน*** 

การเดินทางในแต่ละครัง้จะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 30 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา 

 

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตอ้งยกเลิก 30 วนัก่อนการเดินทางเท่านั้น ไม่เช่นนั้นทางบริษทัจะไม่คืนมดัจ าไม่ว่าดว้ยกรณี

ใดๆทัง้ส้ิน เพราะว่าทางบริษทัไดท้ าการจ่ายค่าตัว๋ไปใหก้บัการสายการบินเรียบรอ้ยแลว้ โปรดอ่านขอ้ความใหถ่ี้ถว้นก่อนการ

จองทวัรท์ุกครัง้ เพ่ือประโยชนแ์ก่ตวัท่านเอง  

 

กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 15,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนมัดจ าทัง้หมด 

เน่ืองจากทางบริษทัฯ ไดช้ าระค่าตัว๋เคร่ืองบินเต็มใบใหก้บัสายการบินเป็นท่ีเรียบรอ้ย ยกเวน้ค่าภาษีน ้ามนัท่ียงัมิไดช้ าระ ค่า

ทวัรส่์วนท่ีเหลือ กรุณาช าระ 21 วนัก่อนการเดินทาง 

 

หมายเหตุ 1.  ตัว๋เม่ือออกแลว้ ไม่สามารถรีฟันดไ์ด ้อนัเน่ืองจากเง่ือนไขของสายการบิน 

 2.  ค่าทวัรไ์ม่มีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชัน่ 

จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพ านกัระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไม่เกิน 15 วนั ไม่ว่า

จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ จะตอ้งย่ืนเอกสารในขัน้ตอนการตรวจเขา้เมือง เพ่ือยืนยนัการมี

คุณสมบติัการเขา้ประเทศญ่ีปุ่ น* ดงัต่อไปน้ี 

 

1. ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่ น ทางทวัรจ์ดัเตรียมให ้

2. ส่ิงท่ียืนยนัว่าท่านสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีอาจเกิดข้ึนในระหว่างท่ีพ านักในประเทศญ่ีปุ่ นได ้ 

(เช่น เงินสด บตัรเครดิต) 

3. ช่ือ ท่ีอยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างท่ีพ านักในประเทศญ่ีปุ่ น (เช่น คนรูจ้กั โรงแรม และอ่ืนๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรียมให ้

4. ก าหนดการเดินทางระหว่างท่ีพ านักในประเทศญ่ีปุ่ น ทางทวัรจ์ดัเตรียมให ้
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อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบินทุกแหง่ท่ีมี 

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กิน 20 กก.   คา่รถรับ-สง่ และน าเท่ียวตามรายการ 

 คา่ที่ พกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ทา่น   คา่เขา้ชมสถานที่ ตา่งๆ ตามรายการ  

 คา่อาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ     คา่จา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

 คา่ประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 คา่ธรรมเนียมวีซา่เขา้ประเทศญี่ ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญี่ ปุ่นใหก้บัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ใน

ประเทศญ่ีปุ่นไมเ่กิน 15 วนั) **ถา้กรณีท่ีทางรัฐบาลประกาศใหก้ลบัมาใชวี้ซา่ ผูเ้ดินทางจะตอ้งเสียคา่ใชจ้า่ยในการท าวีซา่เพ่ิม ทา่นละ 

1,700 บาท** 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน่ คา่ท าหนังสือเดินทาง คา่โทรศพัท ์คา่โทรศพัทท์างไกล คา่อินเตอร์เน็ต คา่ซกัรีด 

มินิบาร์ในหอ้ง รวมถึงคา่อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์่อนการใชบ้ริการ) 

 ค่าทิปคนขบัรถ และไกดน์ าเท่ียวท่านละ 1,500 บาท/ทริป/ต่อท่าน 

 คา่ภาษีมูลคา่เพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

 

เง่ือนไขการช าระค่าบริการ 

1. นักทอ่งเท่ียวหรือเอเจนซี่ ตอ้งช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 15,000 บาทตอ่ทา่นเพ่ือส ารองท่ีนั่ง  

2. นักทอ่งเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินคา่บริการส่วนท่ีเหลือทัง้หมดกอ่นวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 21 วนั กรณีนักทอ่งเท่ียวหรือเอ

เจนซ่ีไมช่  าระเงิน หรือช าระเงินไมค่รบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของทา่นถูกปฏิเสธการจา่ยเงินไมว่า่กรณีใดๆ  ใหถื้อวา่

นักทอ่งเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัร์นั้นๆ 

3. การติดตอ่ใดๆ กบัทางบริษัทเชน่ แฟกซ ์อีเมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดงัน้ี วนัจนัทร์ ถึงศุกร์ 

เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรัฐบาล

ประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักทอ่งเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักทอ่งเท่ียวหรือเอเจนซ่ี(ผูมี้ช่ือในเอกสาร

การจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพ่ือแจง้ยกเลิกการจองกบัทาง

บริษัทเป็นลายลกัษณอ์กัษร ทางบริษัทไมร่ับยกเลิกการจองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเท่ียวหรือเอเจนซี่ ตอ้งการขอรับเงินคา่บริการคืน นักทอ่งเท่ียวหรือเอเจนซี่  (ผูมี้ ช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์

อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัทอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพ่ือท าเร่ืองขอรับเงินคา่บริการคืน โดยแนบหนังสือ

มอบอ านาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินคา่บริการตา่งๆ และหนา้สมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการ

ใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินคา่บริการดงัน้ี 
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2.1 ยกเลิกกอ่นวนัเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั คืนเงินคา่บริการรอ้ยละ 100 ของคา่บริการท่ีช าระแลว้ ***ในกรณีท่ีวนัเดิน

ทางตรงกบัวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลิกการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 30 วนั 

2.2 ยกเลิกกอ่นวนัเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั คืนเงินคา่บริการรอ้ยละ 50 ของคา่บริการท่ีช าระแลว้ 

2.3 ยกเลิกกอ่นวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไมคื่นเงินคา่บริการท่ีช าระแลว้ท ัง้หมด 

ทัง้น้ี ทางบริษัทจะหกัคา่ใชจ้า่ยที่ ไดจ้า่ยจริงจากคา่บริการท่ีช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการน าเท่ียวใหแ้กน่ักทอ่งเท่ียว เชน่ 

การส ารองท่ีนั่งต ัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการันตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กบัสายการ

บิน หรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศ  จะไมมี่การคืนเงินมดัจ าหรือคา่บริการทัง้หมด   

4. การติดตอ่ใดๆ กบัทางบริษัทเชน่ แฟกซ ์อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดงัน้ี วนัจนัทร์ ถึงศุกร์ 

เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรัฐบาล

ประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทอ่งเท่ียวเดินทางไมถึ่ง 15 คน  

 

เง่ือนไขและขอ้ก าหนดอ่ืนๆ 

1. ทวัร์น้ีส าหรับผูมี้วตัถุประสงคเ์พ่ือการทอ่งเท่ียวเทา่นั้น 

2. ทวัร์น้ีเป็นทวัร์แบบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรือทัง้หมด หรือถูกปฏิเสธ

การเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคื่นเงินคา่บริการไมว่า่บางสว่นหรือทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักทอ่งเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้บั

นักทอ่งเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการเดินทางส าหรับประเทศท่ีไมมี่วีซา่  และอยา่งนอ้ย 10 วนักอ่น

การเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซา่  แตห่ากทางนักทอ่งเท่ียวทุกทา่นยินดีท่ีจะช าระคา่บริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักทอ่งเท่ียวร่วม

เดินทางนอ้ยกวา่ที่ ทางบริษัทก าหนดเพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายินดีท่ีจะใหบ้ริการตอ่ไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมร่ับผิดชอบคา่เสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหนา้ช่ือ เลขท่ีหนังสือเดินทาง 

และอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักทอ่งเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิไดส้ง่หนา้หนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการ

ช าระเงินมดัจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ภูมิอากาศ 

และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศที่ เดินทาง ท ัง้น้ี บริษัทจะค านึงถึงความปลอดภยัของนักทอ่งเท่ียวสว่นใหญเ่ป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมร่ับผิดชอบใดๆ ตอ่ความเสียหายหรือคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของนักทอ่งเท่ียวที่ มิไดเ้กิดจากความผิดของ

ทางบริษัท เชน่ ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของ

สมัภาระ ความลา่ชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เป็นตน้ 
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7. อตัราคา่บริการน้ีค านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดงันั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ

ในการปรับราคาคา่บริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ คา่ตัว๋เคร่ืองบิน คา่ภาษี

เช้ือเพลิง คา่ประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไมมี่อ านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แตมี่เอกสารลงนามโดยผูมี้

อ านาจของบริษัทก ากบัเทา่นั้น  

 

ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์มเ่กิน 100 มิลลิลิตรตอ่ช้ิน และรวมกนัทุกช้ินไม่

เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ท่ีตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุด

เอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นั้น ถา้ส่ิงของดงักลา่วมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกวา่ท่ีก าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝาก

เจา้หนา้ที่ โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเทา่นั้น  

2. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ท่ีโหลด

ใตท้อ้งเคร่ืองบินเทา่นั้น  

3. ประเทศญ่ีปุ่น มีกฎหมายหา้มน าผลิตภณัฑท่ี์ท ามาจากพืช และเน้ือสตัวท์ุกชนิดเขา้ประเทศ เชน่ ผกั ผลไมส้ด  ไข ่เน้ือสตัว ์ไสก้รอกฯ 

เพ่ือเป็นการป้องกนัโรคติดตอ่ท่ีจะมาจากส่ิงเหลา่น้ี หากเจา้หนา้ที่ ตรวจพบ จะตอ้งเสียคา่ปรับในอตัราท่ีสูงมาก 

 

 

 


