
 

 

DE-JP15 : ทัวรญ่ี์ปุ่น โตเกียว ภูเขาไฟฟูจิ ทุ่งพิงค์มอส  
5 วัน 3 คืน (TZ) 

    

 

    

 พักออนเซ/น 1 คืน นาริตะ 2 คืน / อิสระฟรีเดย์ 1 วัน 
เดินทางโดยสายการบิน SCOOT AIRLINES โหลดกระเป๋าได้ 20 กิโลกรัม 
เคร่ืองลําใหญ่ Boeing 787 Dreamliner 
 

� มรดกโลกทางวัฒนธรรมภูเขาไฟฟูจิสถานท่ีศักดิ์สิทธ์ิและแหล่งบันดาลใจทางศิลปะ 
� สักการะวัดนาริตะซันขอพรเพ่ือความเป/นสิริมงคล 
� อิสระ 1 วัน ให้ชVอปปิV งจุใจย่านชินจุกุ ย่านฮาราจุกุ ย่านชิบูย่าแหล่งชVอปปิV งชัVนนําของญี่ปุ่น 
� สัมผัสประสบการณ์อาบนํVาแร่ออนเซ/น ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเม่ือยล้า 
� พิเศษ!!!ขาปูยักษ์และ Free Wi-Fi ตลอดการเดินทาง 
� ชมเทศกาลชิบะซากุระ หรือพิงค์มอสซ่ึงหน่ึงปีสามารถชมได้เพียงครัVงเดียว 

    

    



 

 

อัตราค่าบริการ 

กําหนดวันเดินทาง 
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

พักห้องละ 2 ท่าน 
พักเดี่ยว 

:: ราคาโปรโมช่ัน !!! ไม่มรีาคาเด็ก :: 

07 - 11 พ.ค. 60 28,900.- 7,900.- 

10 – 14 พ.ค. 60 28,900.- 7,900.- 

13 – 17 พ.ค. 60 26,900.- 7,900.- 

16 – 20 พ.ค. 60 26,900.- 7,900.- 

19 – 23 พ.ค. 60 26,900.- 7,900.- 

22 – 26 พ.ค. 60 25,900.- 7,900.- 

25 – 29 พ.ค. 60 26,900.- 7,900.- 

28 พ.ค. – 01 มิ.ย. 60 26,900.- 7,900.- 

ราคาอ่ืนๆ 
1. เด็กทารก INFANT (อายุตํ่ากว่า 2 ปี) ราคา 6,900 บาท 
2. จอยแลนด์ไม่ใชVตั๋วเครื่องบิน ราคา 19,900 บาท 

 

วันท่ี 1 กรุงเทพฯ – โตเกียว 
22.00 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ชัVน 3 ท่าอากาศยานดอนเมือง เคาน์เตอร์ 6 

ของสายการบิน Scoot Airlines (TZ) พบเจ้าหน้าท่ีคอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกด้าน

สัมภาระและบัตรขึ$นเคร่ือง 

วันท่ี 2 วัดนาริตะ – ร้านดองกีVโฮเต้ – วัดอาซากุสะ – จุดชมวิว Tokyo Sky Tree –  แช่นํVาแร่ร้อน 
00.55 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ โดยเท่ียวบินท่ี TZ292สายการบิน Scoot Airlines

เดินทางด้วยเคร่ืองบินลําใหม่แบบ Boeing 787 Dreamliner 
***ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องทัVงไปและกลับ และสายการบินสกู๊ตไม่อนุญาตให้เลือก
ท่ีน่ังจะเป/นระบบสุ่มท่ีน่ัง ไม่สามารถรีเควสท่ีน่ังก่อนได้*** 

09.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะมหานครโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น หลังผ่านพิธีการตรวจ

คนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นําท่านเดินทางสู่ นําท่านเดินทางสู่ วัดนาริตะซันชินโชจิ เป9น
หน่ึงในวัดท่ีเป9นท่ีรู้จัก มากท่ีสุดในภูมิภาคคันโต  มีอายุกว่า 700 ปี  อาคารหลักเป9นสถานท่ีสําหรับ 

สักการะบูชา ภายในก่อสร้างด้วยสถาปัตยกรรมพุทธแบบอินเดียโดยยังคง เอกลักษณ์ ของศิลปะแบบ

ญี่ ปุ่นเอาไว้ วัดแห่งนี$เป9นสํานักงานใหญ่ของ โรงเรียนสอนศาสนาลัทธิชินกอน สร้างขึ$นโดยเจ้าคณะ



 

 

คันโจในปี 940ซ่ึงเป9น 1 ใน 3 วัดหลักของลัทธิคันโต ท่ีได้สร้างขึ$นอุทิศแด่ศาสนาพุทธให้กับ เทพเจ้าฟูดู

เมียวโอะ ซ่ึงเป9น เทพเจ้าแห่งไฟ ให้ทุกท่านได้เข้านมัสการ ขอพรองค์พระพุทธรูปเพ่ือความเป9นสิริมงคล

พร้อมเลือกซื$อวัตถุมงคลภายในวัด จากนั$นนําท่านช$อปปิ$ งท่ี ร้านดองกี โฮเต้ ขึ$นช่ือได้ว่าเป9นร้านขาย
ของฝากท่ีใหญ่ท่ีสุดในญี่ปุ่น จําหน่ายสินค้าหลากหลาย มีทั$งสินค้าแบรนด์เนม เคร่ืองใช$ไฟฟ$า ของเล่น 

เคร่ืองสําอาง เคร่ืองอุปโภคบริโภคและอ่ืนๆอีกมากมายให้ท่านได้เลือกซื$อ  

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1) 
นําท่านเดินทางสู่ มหานครโตเกียวเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น ท่ีคลาคลํ่าไปด้วยผู้คนจากท่ัวทุกมุมโลก 

ท่านจะได้เห็นวัฒนธรรม วิถีชีวิตของชาวญี่ ปุ่นท่ีผสมผสานเข้ากันกับเทคโนโลยีอันทันสมัยได้อย่าง

กลมกลืน นําท่านเดินทางสู่     วัดเซนโซจิ  หรือ วัดอาซากุสะวัดท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในกรุงโตเกียว ก่อตั$ง
เม่ือปี 628 ซ่ึงตามประวัติความเป9นมา วัดนี$เกิดขึ$นโดยชาวประมงท่ีออกไปหาปลา แต่กลับทอดแหได้พระ

โพธิสัตว์กวนอิมทองคํา ความสูง 5.5 เซนติเมตร หลังจากนั$นคนในหม่บ้านก็ได้สร้างวัดนี$ขึ$นเพ่ือเป9น

สถานท่ีประดิษฐานพระโพธิสัตว์กวนอิมให้ผู้คนได้กราบไหว้บูชา นอกจากนี$ลักษณะโดดเด่นของวัดคือ 

ประตูทางเข้าวัดท่ีประดับด้วยโคมสีแดงขนาดใหญ่ท่ีมีความสูงถึง 4.5 เมตร แขวนอยู่ช่ือว่า ประตูฟ าคํา
รณ หรือ Kaminari Monภายในวัดท่านสามารถเลือกซื$อเคร่ืองรางของขลัง หรือเลือกซื$อสินค้าของท่ี
ระลึกต่างๆ มากมายท่ี ถนนนาคามิเสะ อาทิ พวงกุญแจ ตุ๊กตาแมวกวัก ดาบซามูไร ชุดแต่งกายประจํา

ชาติญี่ปุ่น และพลาดไม่ได้กับ ขนมอาเกะมันจูขนมซาลาเปาทอดสูตรเฉพาะของวัด และเป9นขนมขึ$นช่ือของ

วัดอาซากุสะ จากนั$นนําท่านสู่จุดชมวิวเพ่ือถ่ายรูปคู่กับ Tokyo Sky Treeแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของมหา
นครโตเกียว เปิดให้บริการอย่างเป9นทางการเม่ือวันท่ี 22 พฤษภาคม 2555 เป9นหอส่งสัญญาณโทรทัศน์

และวิทยุระบบดิจิตอลแห่งใหม่ ซ่ึงแต่เดิมใช$หอคอยโตเกียวทาวเวอร์ท่ีมีความสูง 333 เมตร แต่ในปัจจุบัน

ความสูงไม่เพียงพอในการส่งสัญญาณ เน่ืองจากในมหานครโตเกียวมีตึกสูงเป9นจํานวนมาก ทําให้ส่ง

สัญญาณไม่สะดวก จึงได้สร้างหอคอยแห่งนี$มารองรับแทนด้วยมีความสูงถึง 634 เมตร สามารถส่ง

สัญญาณได้ท่ัวทั$งภูมิภาค สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่จังหวัดยามานาชิ เพ่ือเข้าโรงแรม 

 
เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (2) บริการท่านด้วยร้านอาหารของโรงแรมพร้อมขาปูยักษ์ 

หลังอาหารให้ท่านได้ แช่นํ าแร่ร้อนธรรมชาติ (Onsen)เพ่ือผ่อนคลายความเม่ือยล้า การแช่นํ$าแร่ร้อน

ช่วยทําให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดี และยังช่วยให้ผิวพรรณดีอีกด้วย (ควรแช่ครั งละ 20 นาที แต่ไม่ควรแช่

เกิน 1 ช่ัวโมง) 
พักท่ี Atami New Fujiya Hotel / Just One Hotel ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า จังหวัดยามานาชิ 
โรงแรมคอนเฟิร์มจะแจ้งในใบนัดหมายการเดินทางอีกครั$ง โดยทางบริษัทจะส่งให้ก่อน 5-7 วันก่อนเดินทาง  

 



 

 

วันท่ี 3 
ภูเขาไฟฟูจิ ชัVน 5 (ขึVนอยู่กับสภาพถูมิอากาศ) – ทุ่งพิงค์มอส(ชิบะซากุระ) – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว 

โตเกียว – ชVอปปิV งชินจุกุ 

เชVา  รับประทานอาหารเช า ณ ห้องอาหารโรงแรม (3) 
จากนั$นนําท่านสู่ ภูเขาไฟฟูจิ ชั น 5 (ขึ นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ) สัญลักษณ์ของแดนอาทิตย์อุทัย 

และยังถือได้ว่าเป9นภูเขาไฟท่ีงดงามท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก ภูเขาไฟฟูจิอยู่สูงกว่าระดับนํ$าทะเลถึง 3,776 

เมตร ซ่ึงมีหิมะปกคลุมบนยอดเขาเกือบตลอดทั$งปีและเป9นสถานท่ีศักด์ิสิทธ์ิของชาวญี่ปุ่น ท่ีเช่ือกันว่าเป9น

ท่ีสิงสถิตของเทพเจ้า ดังนั$นในสมัยก่อนจึงเป9นสถานท่ีต้องห้ามสําหรับสตรีมานับร้อยๆ ปี (การเดินทาง

ขึ$นภูเขาไฟฟูจิ ขึ$นอยู่กับสภาพอากาศ ณ วันท่ีเดินทาง) ให้ท่านอิสระถ่ายรูปวิวทิวทัศน์อันงดงาม และ

เลือกซื$อเลือกชมสินค้าพื$นเมือง ขนมญี่ปุ่น หรือของท่ีระลึกต่างๆ ตามอัธยาศัย 

นําท่านชม ดอกชิบะซากุระ หรือ PINKMOSSมีต้นกําเนิดมาจากทวีปอเมริกาตะวันออกเฉียงเหนือ 
ดอกไม้ชนิดนี$มีหลายพันธ์ุ ทั$งสีชมพูและสีขาว ดอกจะบานท่ีพื$นดินญี่ปุ่นนํามาปลูกตามรั$วบ้าน หรือ

ตามท่ีลาดเอียง ดุจดังพรมผืนยักษ์ ในช่วงฤดูใบไม้ผลิดอกไม้จะบานและหน้าตาดูคล้ายกับดอกซากุระ 

 

**หมายเหตุ : เทศกาลทุ่งพิงค์มอส 2017 เริ่มตัVงแต่ 15 เม.ย.-28 พ.ค. 2017**  
หากไปในช่วงทุ่งพิงค์มอสปิดจะนําท่านไปยังหมู่บ้านโอชิโนะฮัคไคแทน 

หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไคเป9นหมู่บ้านท่ีมีบ่อนํ$าซ่ึงเกิดจากการละลายของหิมะบนภูเขาไฟฟูจิ ซ่ึงใช$ระยะเวลา

อันยาวนานในการไหลลงมาสู่พื$นดินและซึมซาบไปยังแต่ละบ่อ ดังนั$นนํ$าท่ีอยู่ในบ่อจะเป9นนํ$าท่ีใสสะอาดและ

สดช่ืนมาก ในปี 1985 สถานท่ีแห่งนี$ได้ถูกเลือกให้เป9น 1 ใน 100 อันดับแหล่งนํ$าจากธรรมชาติท่ีดีท่ีสุด

ของญี่ปุ่นอีกด้วย ให้ท่านได้เลือกชมเลือกซื$อสินค้าพื$นเมืองและขนมขึ$นช่ือของญี่ปุ่นตามอัธยาศัย  

จากนั$นนําท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว EARTH QUAKE MUSEUMด้านในจําลอง

สถานการณ์เก่ียวกับแผ่นดินไหว ให้ท่านได้สัมผัสถึงแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว และให้ท่านเลือกซื$อ

ของฝากได้ตามอัธยาศัย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4) 
สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ ย่านชินจุกุ ศูนย์กลางอีกแห่งหน่ึงของมหานครโตเกียว ย่านช$อปปิ$ งชั$น
นําท่ีถือว่าเป9นแหล่งอัพเดทเทรนด์ของชาวญี่ ปุ่น ย่านความเจริญอันดับหน่ึงของมหานครโตเกียวใน

ปัจจุบัน ให้ ท่านอิสระเลือกชมสินค้ามากมาย ทั$งเสื$อผ้าแบรนด์เนม เคร่ืองสําอางค์ รวมไปถึง

เคร่ืองใช$ไฟฟ$า เป9นต้น และท่ีขาดไม่ได้เลยท่ีจะต้องแวะชมคือ ร้าน 100 เยน สินค้าทุกอย่างภายในร้านจะ

ขายในราคาเพียง 100 เยนเท่านั$น ซ่ึงท่านสามารถหาซื$อของฝากได้ในราคาสบายกระเป๋า อิสระอาหาร
เย็นเพือ่สะดวกในการช อปปิ ง 

ค่ํา  พักท่ี Narita View Hotel / Narita Tobu Hotel  ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า เมืองนาริตะ 
โรงแรมคอนเฟิร์มจะแจ้งในใบนัดหมายการเดินทางอีกครั$ง โดยทางบริษัทจะส่งให้ก่อน 5-7 วันก่อนเดินทาง  



 

 

 

วันท่ี 4 
อิสระตามอัธยาศัย หรือ ท่านสามารถเลือกซืVอตั๋ว Tokyo Disneyland- ช่วงเทศกาลซากุระ ประมาณ

ปลายเดือนมี.ค. – ต้นเดือนเม.ย.) นําท่านชมซากุระบานสะพรั่งท่ีสวนอุเอโนะ 

เชVา  รับประทานอาหารเช า ณ ห้องอาหารโรงแรม (5)  
ไกด์จะพาท่านน่ังรถไฟตะลุยกรุงโตเกียว หรือ เลือกซื$อต๋ัวเข้าสวนสนุกอันดับโลก Tokyo Disneyland 
(บัตรค่าเข้า ผู้ใหญ่ 2,700 บาท เด็กอายุตํ่ากว่า 11 ปี ราคา 2,100 บาท ไม่รวมค่าเดินทาง  
หากสนใจให้ทางบริษัทซืVอตั๋วล่วงหน้า กรุณาแจ้งก่อนวันเดินทาง) 
โลกแห่งจินตนาการซ่ึงเป9น Disneyland แห่งแรกท่ีสร้างนอกประเทศสหรัฐอเมริกา สร้างขึ$นในปี 1983 

โดยการถมทะเลและใช$ ทุนสร้างกว่า 600 ล้านบาท ดินแดนหรรษาของคนทุกเพศทุกวัยท่ีมีผู้เข้าชม

มากกว่า 17 ล้านคนต่อปี สนุกสนานกับเคร่ืองเล่นต่างๆ มากมาย ท่ีแบ่งออกเป9นโซนต่างๆ เพลิดเพลิน

กับ Adventure Land ท่ีท่านจะได้ผจญภัยกับการล่องเรือโจรสลัด Pirates of the Caribbean หรือ

จะชมสวนสนุกโดยรอบโดยรถไฟ Western River Railroad ปีนบ้านต้นไม้ Swiss Family Treehouse 

หรือเลือกสนุกกับ Splash Mountain น่ังเรือผจญภัยบนผาสูงชันในโซน Critter Country เข้าชมบ้านผี

สิง Haunted Mansion อันน่ากลัว และชมบ้านน้อยแสนน่ารักของหมีพูห์Pooh’sHunny Hunt ในโซน 

Fantasy Land เพลิดเพลินกับการแต่งกายชุดประจําชาติของตุ๊กตาตัวน้อยกับ It’s a Small World 

ผจญภัยไปกับ Pinocchio’s Darling Journey ถ่ายภาพเป9นท่ีระลึกใน Toon Town กับบ้านของเหล่า

การ์ตูนของดิสนีย์ Minnie House บ้านแสนน่ารักของมินน่ี หรือ Chip ‘n Dale’s Treehouse บ้าน

ต้นไม้ของชิปกับเดล สนุกต่อกับเคร่ืองเล่นมันส์ๆ ในโซน Tomorrow Landสนุกสุดเหว่ียงกับรถไฟตะลุย

อวกาศใน Space Mountain หรือเลือกเดินทางในอวกาศแบบสบายๆ ไปกับ Star Tour สนุกกับเคร่ือง

เล่นชิ$นใหม่ล่าสุดของ Tokyo Disneyland ใน Buzz Light Year ประชันความแม่นกับเพ่ือนด้วยปืน

เลเซอร์สุดไฮเทค จากนั$นให้ท่านช$อปปิ$ งสินค้าลิขสิทธ์ิจาก Disney ท่ีมีมากมายหลากหลายแบบให้เลือก

เป9นของฝากของท่ีระลึกท่ี WorldBazaar และพลาดไม่ได้กับขบวนพาเหรดสุดอลังการ Tokyo 
Disneyland Electric ParadeDreamlight ของเหล่าการ์ตูนมากมาย อาทิ มิคกี$และมินน่ี พลูโต ชิป

กับเดล โดนัลด์ดัก หมีพูห์และผองเพ่ือน ปีเตอร์แพน สโนวไวท์กับคนแคระทั$งเจ็ด และตัวละครจากดิสนีย์

อ่ืนๆ อีกมากมายท่ีออกมาอวดโฉม (ในกรณีท่ีสภาพอากาศไม่เหมาะสม เช่น ฝนตก ขบวนพาเหรดอาจ

งดแสดง)  

อิสระอาหารกลางวันและอาหารเย็น เพือ่ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับเครือ่งเล่นภายในสวนสนุกอย่างเต็มที ่

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

สําหรับท่านท่ีไม่ไป Tokyo Disneyland โดยไกด์จะนําท่านน่ังรถไฟตะลุยกรุงโตเกียว ท่านสามารถ
ชมสถานท่ีต่างๆ ในนครโตเกียว ด้วยระบบคมนาคมท่ีสะดวกสบายโดยรถไฟท่ีว่ิงอยู่ในมหานครโตเกียว 

(ราคาบัตรรถไฟขึ  นอยู่กับประเภทและสายรถไฟทีใ่ห้บริการ ท่านสามารถสอบถามราคาได้ทีไ่กด์) 



 

 

ท่านสามารถแวะเย่ียมชมและถ่ายภาพเป9นท่ีระลึกกับ Hachikoรูปปั$นสุนัขท่ีแสนซ่ือสัตย์ ซ่ึงเป9นจุดนัดพบ

ยอดฮิตของหนุ่มสาวชาวโตเกียว อัพเดทแฟช่ันสไตล์ท่ี  ตึก 109 (Ichi-Maru-Kyu)ทั$งเสื$อผ้า กระเป๋า 

รองเท้า เคร่ืองประดับและแฟช่ันชั$นนําของญี่ ปุ่นในฤดูต่างๆ อีกมากมาย หรือ Shibuya Hikarie
แหล่งช$อปปิ$ งแห่งใหม่ท่ีเน้นสินค้าเอาใจวัยทํางาน เดินเล่น ย่าน Harajukuแหล่งรวมแฟช่ันทันสมัยของ

วัยรุ่น ช$อปปิ$ งท่ี ตรอกทาเคชิตะท่ีสองข้างทางเรียงรายไปด้วยร้านขายของวัยรุ่น ร้านฟาสท์ฟู๊ด ร้าน

เครปอร่อยๆ มากมาย ในวันหยุดสุดสัปดาห์จะเป9นแหล่งนัดพบของบรรดา Cosplay อีกด้วย หรือช$อป

ปิ$ งท่ี ถนนโอโมเตะซันโดย่านสําหรับคนท่ีมีไลฟ์สไตล์ท่ีทันสมัย หรูหราด้วยแบรนด์ร้านค้าชั$นนํามากมาย

ท่ีเรียงรายตลอดสองข้างทาง 
ช่วงเทศกาลซากุระ ประมาณปลายเดือนมี.ค. – ต้นเดือนเม.ย.) ท่านสามารถชมซากุระบานสะพรั่ง
ท่ีสวนอุเอโนะซากุระประมาณ 1200 ต้นในพืVนท่ีขนาด 133 เอเคอร์ ผู้คนกว่า 2 ล้านคนต่างพากัน
มาแห่ชมเทศการฮานามิหรือเทศการชมดอกซากุระ ดอกซากุระจะบานแค่ประมาณสองอาทิตย์
เท่านัVน ดังนัVนผู้คนก็จะหล่ังไหลมาจากท่ัวสารทิศเพ่ือมาช่ืนชมความงามและถ่ายรูป สวนโอเอโนะ
นัVนตัVงอยู่ข้างสถานี JR Ueno และฟรีค่าเข้าชม (ไม่รวมค่าใช จ่ายในการเดินทาง) 
อิสระอาหารกลางวันและเย็นเพือ่สะดวกในการท่องเทีย่วของท่าน 

ค่ํา   พักท่ี Narita View Hotel / Narita Tobu Hotel  ระดับ 3 ดาวหรือ    

   เทียบเท่า เมืองนาริตะ 
โรงแรมคอนเฟิร์มจะแจ้งในใบนัดหมายการเดินทางอีกครั$ง โดยทางบริษัทจะส่งให้ก่อน 5-7 วันก่อนเดินทาง  

 

วันท่ี 5 สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ 

เชVา  รับประทานอาหารเช า ณ ห้องอาหารโรงแรม (6)  

สมควรแก่เวลานําท่านสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ เพ่ือเตรียมตัวกลับสู่ กรุงเทพมหานคร 
09.25 น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพมหานคร โดยเท่ียวบินท่ี TZ291***ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบน

เครื่องทัVงไปและกลับ และสายการบินสกู๊ตไม่อนุญาตให้เลือกท่ีน่ังจะเป/นระบบสุ่มท่ีน่ัง ไม่สามารถรี
เควสท่ีน่ังก่อนได้*** 

14.55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาเข้าโดยสวัสดิภาพ 

 
***ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้ แล้วจึงวางมัดจํา  

เพ่ือประโยชน์ของท่านเอง*** 
 
 
 



 

 

หมายเหตุ : 

1. โรงแรมท่ีญี่ปุ่นห้องค่อนข้างเล็ก และบางโรงแรมไม่มีห้องสําหรับนอน 3 ท่าน ท่านอาจจะต้องพักเป/นห้อง

ท่ีนอน 2 ท่าน และห้องท่ีนอน 1 ท่าน (แยกเป/น 2 ห้อง) และในกรณีที่พัก 2 ท่าน บางโรงแรมอาจจะไม่มี

เตียงทวิน ทางบรษิัทขอสงวนสิทธ์ิในการจัดห้องพักเป/นเตียงดบัเบิVลสําหรับนอน 2 ท่าน 

2. รายการท่องเท่ียวอาจมีการสลับหรือเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยมิแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

ในกรณีที่มีเหตุการณ์สุดวิสัย หรือภัยธรรมชาติ หรอืเหตุการณ์ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัทฯ  

เน่ืองจากบริษัทรถทัวร์ของญี่ปุ่นสามารถใชVรถได้ 12 ช่ัวโมง / วัน หากเกิดเหตุการณ์สุดวิสัย ทางบริษทั

ของสงวนสิทธ์ิในการสลับหรือเปล่ียนแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสม ทัVงนีV บริษัทฯ จะคํานึงถึงความ

ปลอดภัย ตลอดจนผลประโยชน์ของคณะเป/นสําคัญ 

การเดินทางในแต่ละครั$งจะต้องมีผู้เดินทางจํานวน 30 ท่านขึVนไป 
ถ้าผู้เดินทางไม่ครบจํานวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ เล่ือนการเดินทางหรือ เปล่ียนแปลงราคา 

 
ยังไม่รวมค่าทิปไกด์ และคนขับรถท่านละ 3,000 เยน ตลอดทริป 

กรุณาชําระมัดจําท่านละ 15,000 บาท ภายใน 3 วันหลังจากท่ีทําการจอง  
หากไม่ชําระภายในวันท่ีกําหนด ทางบริษัทขออนุญาตตัดท่ีน่ังตามเงื่อนไข 

อัตราค่าบริการนีVรวม 

• ค่าต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ ตามเท่ียวบินท่ีระบุในรายการท่องเท่ียว 

• ค่าภาษีสนามบิน ภาษีนํ$ามัน 

• ค่าห้องพักโรงแรม (ห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน) ตามท่ีระบุในรายการท่องเท่ียวหรือระดับเดียวกัน 

• ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิดตามท่ีระบุในรายการท่องเท่ียว 

• ค่าใช$จ่ายมัคคุเทศก์ / หัวหน้าทัวร์ ท่ีคอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

• ค่าประกันอุบัติเหตุประเภท Medical Insurance คุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท 

 

อัตราค่าบริการนีVไม่รวม 

• ค่าธรรมเนียม Wheelchair ของสายการบินสกู๊ต เท่ียวละ 3,200 บาท / เท่ียวบิน (6,400 บาท ไป-กลับ) 



 

 

*ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั$งนี$ขึ$นอยู่กับสายการบินเป9นผู้กําหนด 

• ค่าธรรมเนียมในการทําหนังสือเดินทาง หรือเอกสารต่างด้าวต่างๆ 

• ค่าระวางกระเป๋านํ$าหนักเกินกว่าท่ีสายการบินกําหนด 

• ค่าธรรมเนียมวีซ่า 

• ค่าใช$จ่ายส่วนตัว เช่น อาหาร-เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการท่องเท่ียว ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ มินิบาร์และ

ทีวีช่องพิเศษของโรงแรม เป9นต้น 

• ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีหัก ณ ท่ีจ่ายของแต่ละประเทศ 

• ทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 3,000 เยน / ท่าน / ทริป (สําหรับกรุ๊ปท่ีมีหัวหน้าทัวร์และแต่จะพอใจใน
การบริการ) 

เงื่อนไขการชําระเงิน 

• ชําระค่ามัดจํา ท่านละ 15,000 บาท หลังจากทําการจองภายใน 3 วัน 

• ชําระเงินค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือภายใน 21 วัน ก่อนออกเดินทาง 

เงื่อนไขการยกเลิก 

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยึดมัดจําเต็มจํานวน 

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าใช$จ่าย 100% ของราคาทัวร์ทั$งหมด 

• กรณีกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวันหยุด เทศกาลต่างๆ เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ เป9นต้น ทางบริษัทฯ ต้องมีการการันตี

มัดจําท่ีน่ังกับทางสายการบิน รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CharterFlight และโรงแรมท่ีพักต่างๆ ทางบริษัทฯ 

ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่ามัดจํา หรือ ค่าทัวร์ทั$งหมด ไม่ว่ายกเลิกกรณีใดก็ตาม 

• เม่ือออกต๋ัวแล้ว หากท่านมีเหตุบางประการทําใหเ้ดินทางไม่ได้ไม่สามารถขอคืนค่าตั๋วได้ เน่ืองจากเป9น

นโยบายของสายการบิน 

หมายเหต ุ

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงราคา ในกรณีท่ีผู้เดินทางไม่ถึง 30 คนขึ$นไป 

• ในกรณีท่ีสายการบินประการปรับขึ$นภาษีนํ$ามัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าภาษีนํ$ามันเพ่ิม

ตามความเป9นจริง 

• ต๋ัวเคร่ืองบินท่ีออกเป9นกรุ๊ปไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางหรือขอคืนเงินได้ 



 

 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลง หรือสลับรายการท่องเท่ียวตามความเหมาะสม ในกรณีท่ีเกิดเหตุ

สุดวิสัย หรือเหตุการณ์ท่ีอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะคํานึงถึงความปลอดภัยและ

ผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป9นหลัก 

• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั$งสิน หากเกิดเหตุการณ์สุดวิสัย เช่น ความล่าช$าจากสายการบิน การยกเลิก

เท่ียวบิน การเมือง การประท้วง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล ปัญหาจราจร อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ 

หรือทรัพย์สินสูญหายอันเน่ืองมาจากความประมาทของตัวท่านเอง หรือจากการโจรกรรม และอุบัติเหตุจาก

ความประมาทของตัวท่านเอง 

• กรณีท่ีสถานท่ีท่องเท่ียวใดๆ ท่ีไม่สามารถเข้าชมได้เน่ืองจากเหตุสุดวิสัย สภาพอากาศ เหตุการณ์ท่ีอยู่เหนือ

การควบคุมของบริษัทฯ เป9นต้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าใช$จ่ายใดๆ ทั$งสิ$น 

• กรณีท่ีท่านสละสิทธ์ิในการใช$บริการใดๆ หรือไม่เข้าชมสถานท่ีใดๆ ก็ตามท่ีระบุในรายการท่องเท่ียว หรือไม่

เดินทางพร้อมคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าใช$จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆ ทั$งสิ$น 

• กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทั$งในประเทศไทย และในต่างประเทศมีปฏิเสธมิให้เดินทางเข้า-ออกตามประเทศท่ี

ระบุไว้  เน่ืองจากการครอครองสิ่งผิดกฎหมาย สิ่งของต้องห้าม เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือไม่ว่าด้วย

เหตุผลใดๆ ก็ตามบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม 

• กรณีท่ีท่านใช$หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีนํ$าเงิน) เดินทางเพ่ือการท่องเท่ียวกับคณะทัวร์ หากท่านถูก

ปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆ ทั$งสิ$น 

• เม่ือท่านตกลงชําระเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทั$งหมดแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลง

ต่างๆ ทั$งหมด 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

รายละเอียดเก่ียวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย 
(เอกสารท่ีจะต้องใช$ในการพิจารณาการอนุญาตเข้าประเทศญี่ปุ่น) 

 

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ท่ีประสงค์จะพํานักระยะสั$นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน 

ไม่ว่าจะอยู่ด้วยวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเท่ียว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องย่ืนเอกสารในขึ$นตอนการตรวจคนเข้าเมือง 

เพ่ือยืนยันการมีคุณสมบัตรการเข้าประเทศญี่ปุ่นดังต่อไปนี$ 

1. ต๋ัวเคร่ืองบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น 

2. สิ่งท่ียืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช$จ่ายท่ีอาจเกิดขึ$นในระหว่างท่ีพํานักในประเทศญี่ปุ่นได้  

(เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป9นต้น) 

3. ช่ือ ท่ีอยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ท่ีติดต่อได้ในระหว่างพํานักอยู่ในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรู้จัก โรงแรม เป9นต้น) 

4. กําหนดการเดินทางระหว่างท่ีพํานักในประเทศญี่ปุ่น 

เอกสารท่ีอาจจะต้องใชVในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศญี่ปุ่น ทางบริษัทฯ ได้มีการจัดเตรยีมไว้ให้แล้ว  
ทัVงนีVขึVนอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองท่ีประเทศญี่ปุ่นด้วย 

 

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น  
(กรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 

 

1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช$งานเหลืออยู่ไม่ต่ําว่า 6 เดือน 

2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระทําในประเทศญี่ปุ่น จะต้องไม่เป9นสิ่งท่ีขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติเพ่ือการพํานัก

ระยะสั$นเท่านั$น 

3. ในขั$นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาในการพํานักไม่เกิน 15 วัน 

4. ต้องเป9นผู้ท่ีไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น หรือมิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้า

ประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติท่ีอาจจะถูกปฏิเสธในการเข้าประเทศ 

กรณีผู้เดินทางไม่ผ่านการตรวจพิจารณาในการ เข้า-ออก โดยเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง ทั$งในประเทศไทยและประเทศ

ญี่ปุ่น อันเน่ืองมาจากการกระทําท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี หรือการถูกปฏิเสธในกรณีใดๆ ก็ตาม 

ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบและขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าใช$จ่ายใดๆ ทั$งสิ$น เน่ืองจากเป9นการเหมาจ่ายกับตัวแทนบริษัทฯ 

 


