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JAPAN โตเกยีว ฟจู ิโอไดบะ 
5 วนั 3 คนื JAPAN AIRLINEs  

 

 
บินหร ูJAPAN AIRLINES 

**พกัในเมืองใกล้แหล่งช้อปป้ิง** 

เย่ียมชมวัดอาซากุสะ วัดท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในกรงุโตเกียว 

ถ่ายรปูโตเกียวสกายทรี ล่องเรือทะเลสาบอาชิ 

ชิมไข่ด าหบุเขาโอวาคุดานิ ภเูขาไฟฟูจิ 

สัมผสักล่ินหอมทุ่งดอกลาเวนเดอร์ 

ตลาดปลาซึกิจิ โอไดบะ 

ช้อปป้ิง มิตซุยเอ้าท์เล็ต, อิออน 

พเิศษ!! บฟุเฟ่ต์ขาปูยักษ์ แช่ออนเซ็น 
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วนัแรก  กรุงเทพฯ – สนามบนิสุวรรณภูม ิ- สนามบนิฮาเนดะ 

 
06.30 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิสุวรรณภูม ิช ัน้ 4 ประตหูมายเลข 8 สายการบนิเจแปน แอรไ์ลน ์เคานเ์ตอร ์R เพือ่เตรยีม

ตวัเดนิทาง และผา่นข ัน้ตอนการเช็คอนิ 
09.45 น. เหริฟ้าสูเ่มอืงฮาเนดะ ประเทศญีปุ่่ น โดยเทีย่วบนิที ่JL032 บรกิารอาหาร และเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

  
17.55 น.   ถงึ เมอืงฮาเนดะ ประเทศญีปุ่่ น หลังจากผ่านขัน้ตอนศลุกากรแลว้น าทา่นเดนิทางสูท่ีพั่ก 

พกัที ่ โรงแรม SHINJUKU GRANBELL HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 
 

วนัทีส่อง วดัอาซากุสะ – ถา่ยรูปโตเกยีวสกายทร ี– ลอ่งเรอืทะเลสาบอาช ิ– โอวาคดุาน ิ- อาบน า้แรธ่รรมชาต ิ 
                         ทานขาปูยกัษ ์

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากนัน้น าทา่นชม วดัอาซากุสะ วัดทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในกรงุโตเกยีว เขา้นมัสการขอพรจากพระพทุธรปูเจา้แมก่วนอมิทองค า  
นอกจากนั้นท่านยังจะไดพ้บเก็บภาพประทับใจกับโคมไฟขนาดยักษ์ทีม่คีวามสงูถงึ 4.5 เมตรซึง่แขวนอยู่บรเิวณประตู
ทางเขา้วัด และยังสามารถเลอืกซือ้เครือ่งรางของขลังไดภ้ายในวัด ฯลฯ  

 

 
 

หรอืเพลดิเพลนิกับ ถนนนาคามเิซ ถนนชอ้ปป้ิงทีม่ ีชือ่เสยีงของวัด มรีา้นขายของทีร่ะลกึมากมายไมว่า่จะเป็นเครือ่งราง
ของขลัง ของเล่นโบราณ และตบทา้ยดว้ยรา้นขายขนมทีค่นญี่ปุ่ น มายังวัดแหง่นี้ตอ้งมาตอ่ควิกันเพือ่ลิม้ลองกับรสชาด

สดุแสนอรอ่ย  
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น าท่าน เก็บภาพประทบัใจกบัคู่กบัแลนดม์ารก์แห่งใหม่ของกรุงโตเกยีว ณ รมิแม่น า้สุมดิะ หอคอยโตเกยีว
สกายทร”ี (Tokyo Sky tree) หอสง่สญัญาณโทรคมนาคมทีส่งูทีส่ดุในโลก ... เปิดใหบ้รกิารเมือ่วันที ่22 พฤษภาคม 

2555 โดยหอนี้มีความสูง 634 เมตร สรา้งดว้ยเทคนิคทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมอันทันสมัย ในช่วงที่เก ิด
แผ่นดนิไหวครัง้ใหญ่หอคอยแหง่นี้ไดพ้สิจูน์ใหเ้ห็นถงึโครงสรา้งทางสถาปัตยกรรมทีแ่ข็งแรงทนทาน เพราะไมเ่กดิความ

เสยีหายแมแ้ตน่อ้ย  
 

 
 
 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเดนิทางสู ่อุทยานแห่งชาตฮิาโกเน่ ตัง้อยู่ในจังหวัดคะนะงะวะ ซึง่เป็นแหล่งรวมบ่อน ้าพุรอ้นมากถงึ 17 แห่ง 
จากนั้นน าท่าน ลอ่งเรอืทะเลสาบอาช ิ(ใชเ้วลาในการลอ่งในการล่อง 10 นาท)ี กับเรอืแฟนตาซโีจรสลัดชมความงาม

ของทะเลสาบอันดับหนึง่ในญีปุ่่ น ซึง่ไดก้อ่ตัวจากลาวาของภเูขาไฟ ทา่นจะไดส้มัผัสกับทัศนียภาพทีส่วยงามดั่งภาพวาด
สะทอ้นลงสูท่ะเลสาบ  
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จากนัน้น าทา่นเดนิทางโดยรถโคช้สู ่หุบเขาโอวาคดุาน ิทีย่ังครุกรุน่ดว้ยควันจากบ่อก ามะถันเดอืดอยูต่ลอดเวลา ชมบ่อ

น ้าแร่ก ามะถันซึง่สามารถตม้ไขใ่หส้กุได ้โดยชาวญี่ปุ่ นมคีวามเชือ่ว่าหากไดท้านไข่ด าหนึ่งฟองจะสามารถท าใหอ้ายุยนื
ยาวขึน้อกีประมาณ 7 ปี 

 
 
ทีพ่กั  โรงแรม FUJI SCHOLE LAND PLAZA หรอืระดบัเดยีวกนั 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม *** ใหท้า่นไดอ้ ิม่อรอ่ยกบัมือ้พเิศษทีม่ขีาปูยกัษใ์หท้า่นได้
ล ิม้ลองรสชาตปิูพรอ้มน า้จ ิม้สไตสญ์ีปุ่่นอยา่งจุใจ หลงัอาหารใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการแชน่ า้แรธ่รรมชาต ิ
เชือ่วา่ถา้ไดแ้ชน่ า้แรแ่ลว้ จะท าใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหติดขี ึน้ 

 

วนัทีส่าม ภูเขาไฟฟูจชิ ัน้ที ่5  - พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว - ทุง่ดอกลาเวนเดอร ์ - ดวิตีฟ้ร ี- ชอ้ปป้ิงชนิจูก ุ

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
น าท่านเดนิทางสู ่ภูเขาไฟฟูจ ิทีต่ัง้ตระหง่านอยูเ่หนือเกาะญี่ปุ่ นดว้ยความสงู3,776เมตร จากระดับน ้าทะเล น าท่านขึน้

ชมความงามกันแบบใกลช้ดิ ยังบรเิวณ “ชัน้ 5” ของภเูขาไฟฟจู ิ(ขึน้อยู่กับสภาพภูมอิากาศ) เพือ่ชมทัศนียภาพโดยรอบ
ของภเูขาไฟที ่สามารถมอง เห็นทะเลสาบทัง้หา้กระจายอยู่โดยรอบ ใหท้่านไดส้ัมผัสอากาศอันบรสิทุธิบ์นยอดเขาฟูจ ิ
ถา่ยภาพทีร่ะลกึ กับภเูขาไฟทีไ่ดช้ือ่วา่มสีดัสว่นสวยงามทีส่ดุในโลก ซึง่เป็นภเูขาไฟทีย่ังดับไม่สนทิ และมคีวามสงูทีส่ดุ

ในประเทศญีปุ่่ น  
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นอกจากนี้ดา้นหลังยังม ีศาลเจา้โคมติาเคะ ของศาสนาลัทธชินิโต เป็นทีส่กัาระบูชาและอธฐิานขอพร อกีทัง้ยังเป็นที่
ส าหรับบวงสรวงท่านเทนก ุโดยมคีวามเชือ่วา่ทีบ่รเิวณโดยรอบของฟจูซิังชัน้ 5 นี้ ถูกเรยีกวา่ “สวนของทา่นเทนกโุดยมี

ความเชือ่วา่ทีน่ี่มทีา่นเทนกปุกครองอยูน่ั่นเอง และยังวา่กันวา่ ศาลเจา้แหง่นี้มสีมบัตขิองทา่นเทนกหุลงเหลอือยูม่ากมาย 
อยา่งเชน่ ขวานขนาดใหญ่ทีม่นี ้าหนักกว่า 375 กโิลกรัมตกอยูท่ีพ่ืน้ในสวน ซึง่ในสมัยกอ่นมผีูค้นนยิมมาทดลองยกขวาน
นี้กันมากมาย เป็นตน้ 

 

 

 ส าหรับทา่นทีห่ลงใหลในกลิน่หอมกรุน่ของกาแฟนัน้ บรเิวณดา้นหนา้
ภเูขาไฟฟจูมิคีาเฟ่กาแฟไวบ้รกิารทุกๆท่านใหใ้ชบ้รกิารไวด้ืม่ด ่ารสชาตกิาแฟ

พรอ้มชมววิภูเขาไฟฟูจิไดอ้ย่างเพลิดเพลิน หรือจะเลือกชอ้ปป้ิงของฝาก
ผลติภัณฑข์องภูเขาไฟฟูจซิ ึง่มบีรกิารอยู่ทีภู่เขาไฟฟูจทิีเ่ดียวหาไม่ไดจ้ากที่

ไหนอีกแลว้ อาทิเช่น โคคา โคล่า ลายภูเขาไฟฟูจิ อันลิมิเต็ด , น ้ าแร่
ธรรมชาตภิเูขาไฟฟจู ิเป็นตน้ 
จากนัน้ น าท่านเยีย่มชม พพิธิภณัฑ ์EARTH QUAKE MUSEUM ทีจ่ าลอง

เรือ่งราวของภูเขาไฟฟูจ ิและใหท้่านไดส้ัมผัสกับความรูส้กึของการจ าลอง
เรือ่งราวเกีย่วกับแผ่นดนิไหวทีเ่กดิขึน้ในประเทศญีปุ่่ น จากนัน้อสิระใหท้่านได ้
เลอืกซือ้ของทีร่ะลกึตามอัธยาศัย 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บา่ย จากนั้นน าท่านเดนิทางสู ่ทุง่ดอกลาเวนเดอร ์ทีบ่านสะพร่ังเหมอืนพรมสมีว่งในฤดรูอ้นทีด่งึดดูใหนั้กท่องเทีย่วมากมาย 

มาเทีย่วชมและถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึอย่างเต็มอิม่ สามารถชมความงามและสัมผัสกลิน่หอมเย็นของดอกลาเวนเดอรใ์นทุง่สี

มว่ง ซึง่โดยปกตทิุง่ดอกลาเวนเดอรจ์ะเริม่บานในชว่งวันที ่16 มถินุายน-17 กรกฎาคมของทกุปี (ขึน้อยูก่ับสภาพอากาศ) 
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***หากทุง่ลาเวนเดอรไ์ม่บานหรอืหมดฤดูแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิเ์ปลีย่นโปรแกรมโดยการน าทา่น
เดนิทางสู ่หมู่บา้นโอชโินะฮคัไค น าทา่นเจาะลกึตามหาแหล่งน ้าบรสิทุธิจ์ากภเูขาไฟฟจู ิทีเ่ป็นแหลง่น ้าตามธรรมชาติ

ตัง้อยูใ่นหมูบ่า้นโอชโินะ จ.ยามานช ิหรอืพดูในทางกลับกันคอืกลุม่น ้าผุดโอชโินะฮัคไค เพยีงกา้วแรกทีย่า่งเทา้เขา้ไปใน
หมูบ่า้น ก็สัมผัสไดถ้งึอากาศบรสิทุธิ ์และไอเย็นจากแหล่งน ้าธรรมชาตทิีม่ใีหเ้ห็นอยู่ทุกมมุ โดยในบ่อน ้าใสแจ๋วมปีลา
หลากหลายพันธุแ์หวกว่ายสบายอารมณ์  แต่ขอบอกเลยว่าน ้าแต่ละบ่อนั้นเย็นเจี๊ ยบถงึใจจนแอบสังสัยว่านอ้งปลาไม่

หนาวสะทา้นกันบา้งร ึเพราะอุณหภมูใินน ้าเฉลีย่อยู่ที ่10-12 องศาฯนอกจากชมแลว้ก็ยังมนี ้าผุดจากธรรมชาตใิหต้ักดืม่
ตามอัธยาศัย และทีส่ าคัญ หมูบ่า้นโอชโินะยังเป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงสนิคา้โอทอปชัน้เยีย่ม 

 
จากนัน้น าทา่นชอ้ปป้ิงสนิคา้เครือ่งส าอางค ์อาหารเสรมิ เครือ่งประดับคุณภาพดทีีร่า้นคา้ปลอดภาษ ีณ ดวิตฟีร ี อสิระ

ใหท้า่นไดเ้ลอืกชอ้ปป้ิงยา่นดัง ยา่นชนิจุกุ ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกับการจับจ่ายซือ้สนิคา้นานาชนดิ ไดจ้ากทีน่ี่ ไมว่า่จะ
เป็น รา้นซานรโิอะ รา้นขายเครือ่งอเิลคทรอนกิส ์กลอ้งถ่ายรูปดจิติอล นาฬกิา เครือ่งส าอาง ต่างๆ กนัทีร่า้น 
MATSUMOTO แหล่งรวมเหล่าบรรดาเครือ่งส าอางมากมาย อาท ิมารค์เตา้หู,้ โฟมลา้งหนา้ WHIP FOAM ที่

ราคาถูกกวา่บา้นเรา 3 เทา่, ครมีกนัแดดชเิซโด ้แอนเนสซ่าทีค่นไทยรูจ้กัเป็นอยา่งด ี และสนิคา้อืน่ ๆ  หรอืให้
ทา่นไดส้นุกกบัการเลอืกซื้อสนิคา้ แบรนดด์งัอาท ิLOUIS VULTTON, UNIQLO, กระเป๋าสุดฮติ BAO BAO 
ISSEY MIYAKE, เสื้อ COMME DES GARCONS, H&M หรอืเลอืกซื้อรองเทา้หลากหลายแบรนดด์งั อาท ิ

NIKE, CONVERSE, NEW BALANCE, REEBOK ฯลฯ ไดท้ีร่า้น ABC MART **อสิระอาหารเย็นเพื่อไม่เป็น
การรบกวนเวลาชอ้ปป้ิง** 

 

 
 
พกัที ่ โรงแรม SHINJUKU GRANBELL HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 
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วนัทีส่ ี ่   ตลาดปลาซกึจิ ิ– โอไดบะ – มติซุยเอา้ทเ์ล็ท – ออิอน –  สนามบนิฮาเนดะ 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ตลาดปลาซกึจิ ินับเป็นทีท่ีม่ชี ือ่เสยีงมากทีส่ดุของญีปุ่่ น อกีทัง้ยังเป็นทีรู่จั้กกันดวีา่เป็นหนึง่ใน
ตลาดปลาทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลกจากการทีม่กีารซือ้ขายสนิคา้ทะเลกว่า 2,000 ตันต่อวัน ภายในตลาดแบ่งออกเป็น2 สว่น

ใหญ่ๆ คอืสว่นภายนอกซึง่มรีา้นคา้ปลกีและรา้นอาหารตัง้เรยีงรายเป็นจ านวนมาก และสว่นภายในซึง่เป็นบรเิวณทีร่า้นคา้
สง่ใชเ้จรจาธรุกจิและเป็นจุดทีม่กีารประมูลปลาทูน่าทีม่ชี ือ่เสยีง ความทีม่สีนิคา้จ านวนมากไม่วา่จะเป็นปลาทะเล อาหาร
ทะเลสดๆ ไปจนถงึผักผลไม ้จงึท าใหต้ลาดแหง่นี้คกึคักคนเยอะกันตัง้แตเ่ชา้ 

 

 
เทีย่ง  อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงโอไดบะ เป็นเมืองที่เกดิจากการน าขยะมาถมทะเลจนกลายเป็นเกาะขนาดใหญ่บรเิวณอ่าว

โตเกียวเพื่อประโยชน์ในการป้องกันประเทศ แต่ปัจจุบันโอไดบะไดก้ลายมาเป็นเขตเศรษฐกจิอีกแห่งของประเทศ 
เนื่องจากเต็มไปดว้ยรา้นคา้กวา่ 150 รา้น โซนอาหาร หา้งสรรพสนิคา้ และอืน่ๆ อกีมากมาย นอกจากนั้นยังเต็มไปดว้ย

สถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายดว้ยฝีมือของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นสะพานสายรุง้ เป็นตน้ ส่วนการเดินทางมาที่นี่ก็
สะดวกสบาย จงึไมแ่ปลกหากทีน่ี่คอืสถานทีท่อ่งเทีย่วสดุฮติของนักทอ่งเทีย่วทัง้ในและตา่งประเทศ 
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และในบรเิวณใกลก้ันทา่นสามารถเดนิไปถา่ยภาพคูก่ับแลนดม์ารค์เทพเีสรภีาพทีโ่อไดบะ ซึง่ตัง้อยูบ่รเิวณใกลเ้คยีงหา้ง

ใน  AQUA CITY Odaiba โดยมวีวิทวิทัศน์ตัดกับสะพานสายรุง้อย่างสวยงาม ซึง่เทพเีสรภีาพนั้นทางการฝร่ังเศสไดส้ง่
ใหก้ับทางญี่ปุ่ น เนื่องในโอกาสฉลองความสมัพันธอ์ันยาวนาน กวา่ 3 ศตวรรษระหวา่งญี่ปุ่ นกับฝร่ังเศส ในปี ค.ศ.1998 
จนเมือ่ถงึเวลาน ากลับไดม้กีารขอรอ้งไปยังรัฐบาลฝร่ังเศสวา่อยา่ขนกลบัเลย แตรั่ฐบาลฝร่ังเศสนัน้มคีวามจ าเป็นทีจ่ะตอ้ง

ขนกลับเพราะเป็นตัวตน้แบบของเทพีเสรภีาพที่นิวยอร์ก จึงไดส้รา้งเทพีเสรภีาพตัวปัจจุบันนี้ซ ึง่มขีนาดใหญ่กว่าตัว
ตน้แบบแตก่็ยังเล็กกว่าเทพเีสรภีาพทีต่ัง้อยูท่ีน่วิยอรก์ และสง่มาใหใ้นปี ค.ศ.2000 น่ันเอง ดังนัน้เทพเีสรภีาพทีโ่อไดบะ
นัน้ไมใ่ชข่องทีท่ าจ าลองขึน้มา แตเ่ป็นของแทแ้น่นอนจากฝร่ังเศส 

 

 
 

จากนัน้น าท่าน ชอ้ปป้ิงทีม่ติซุย เอา้ทเ์ล็ต ศนูยร์วมแฟชั่นทันสมัยแหลง่รวมพลของสนิคา้แบรนดเ์นมชือ่ดังจากทั่วโลก
ประกอบดว้ยแบรนดด์ังถงึ 128 แบรนด ์อาทเิชน่ Coach Armani, Ralph Lauren, Seigo เพยีบพรอ้มดว้ยสนิคา้ส าหรับ

ทกุคนตัง้แต่สนิคา้แฟชั่นหญงิชาย และเด็ก จนถงึอุปกรณ์กฬีา และสนิคา้ทั่วไป **อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั**
จากนั้นน าท่านอสิระชอ้ปป้ิง ณ หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ของนารติะ หา้งฯ ออิอน จสัโก ้ ซือ้ของฝากกอ่นกลับ อาท ิ
ขนมโมจ ิเบนโตะ ผลไม ้และ หากทา่นใดหลงไหลในรสชาดของคทิแคทชาเขยีวสามารถหาซือ้ไดท้ีน่ี่ไดเ้ลย  

ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นสู ่สนามบนิฮาเนดะ เพือ่เดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ 
 

วนัทีห่า้  กรุงเทพฯ 

 

00.55 น. เหริฟ้าสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิเจแปน แอรไ์ลนส ์เทีย่วบนิที ่JL033 บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 
05.05 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

 

** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทวัร ์,รถไฟ)  

กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กคร ัง้กอ่นท าการ 

ออกต ัว๋เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

*** ขอบพระคณุทุกทา่นทีใ่ชบ้รกิาร *** 
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อตัราคา่บรกิาร 
 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญห่อ้งละ 

2-3 ทา่น 
พกัเดีย่วเพ ิม่ 

10 – 14 กรกฎาคม 2562 27,999 8000 

25 – 29 กรกฎาคม 2562 27,999 8000 

11 – 15 กนัยายน 2562 27,999 8000 

25 – 29 กนัยายน 2562 27,999 8000 

 
 

** ราคาเด็กอายุไมเ่กนิ 2 ปี 10,000 บาท 
***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 3,500 เยน /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

 

 

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนัก่อนการเดนิทางเทา่น ัน้ ไมเ่ช่นน ัน้ทางบรษิทัจะไม่คนืมดัจ าไมว่่าดว้ยกรณีใดๆ
ท ัง้ส ิน้ เพราะวา่ทางบรษิทัไดท้ าการจ่ายคา่ต ัว๋ไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ีถ่ว้นก่อนการจอง
ทวัรท์กุคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง  

 
การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 30 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิใ์น

การเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 
กรุณาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธ ิใ์นการคนืมดัจ าท ัง้หมด เนือ่งจาก
ทางบรษิทัฯ ไดช้ าระคา่ต ัว๋เครือ่งบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทีเ่รยีบรอ้ย ยกเวน้คา่ภาษนี า้มนัทีย่งัมไิดช้ าระ คา่ทวัรส์่วนที่

เหลอื กรุณาช าระ 21 วนักอ่นการเดนิทาง 
 

หมายเหต ุ 1. ต ัว๋เมือ่ออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนือ่งจากเงือ่นไขของสายการบนิ 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ    คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 46 กก.  คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 
 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่น  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ    คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกันอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศ

ญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่
เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้
 

1. ต ัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
2. สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศ

ญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 
3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ น (เชน่ คนรูจ้กั โรงแรม 

และอืน่ๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
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อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 ค่าธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญี่ปุ่ น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญี่ปุ่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ใน

ประเทศญี่ปุ่ นไม่เกนิ 15 วัน) **ถา้กรณีทีท่างรัฐบาลประกาศใหก้ลับมาใชว้ซีา่ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายในการท าวซีา่เพิม่ ท่านละ 

1,700 บาท** 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกัรดี มนิิ

บารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
 คา่ทปิคนขบัรถ และหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 3,500 เยน /ทรปิ/ตอ่ทา่น 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

 ค่าธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญี่ปุ่ น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญี่ปุ่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ใน

ประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วัน) 
เงือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วตอ้งช าระเงนิมัดจ าเป็นเงนิจ านวน 10,000 บาทตอ่ทา่นเพือ่ส ารองทีน่ั่ง  

2. นักทอ่งเทีย่วตอ้งช าระเงนิค่าบรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วัน กรณีนักทอ่งเทีย่วไมช่ าระเงนิ หรอืช าระ
เงนิไมค่รบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเชค็ของทา่นถกูปฏเิสธการจ่ายเงนิไมว่า่กรณีใดๆ ใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทาง
ในทัวรนั์น้ๆ 

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศุกร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาล

ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักทอ่งเทีย่ว(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์
อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึ่งเพือ่แจง้ยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์
อักษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วตอ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักทอ่งเทีย่ว (ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมา
เซ็นเอกสารการขอรับเงินคนืที่บรษัิทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อท าเรือ่งขอรับเงนิค่าบรกิารคืน โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจพรอ้ม
หลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารที่ตอ้งการใหน้ าเงนิเขา้ให ้
ครบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 

2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทาง 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้  
2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 30 วัน ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 
ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากคา่บรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจัดการน าเทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว เชน่ 

การส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงื่อนไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ 

หรอืผ่านตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศุกร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาล

ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  
 

เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเท่านัน้ 
2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธ

การเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลิกการเดนิทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ

นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 10 วันกอ่นการ

เดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทาง
นอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง 

และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการ
ช าระเงนิมัดจ า 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ 
และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญ่เป็นส าคัญ 

http://www.followmeholiday.com/
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6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิ

ของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวัิต ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของ
สมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนั้น ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น

การปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ 
คา่ประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้  
 

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
1. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกันทกุชิน้ไมเ่กนิ 
1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์

อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านั้น ถา้สิง่ของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่
โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
 

2. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใต ้
ทอ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
3. ประเทศญี่ปุ่ น มกีฎหมายหา้มน าผลติภัณฑท์ีท่ ามาจากพชื และเนื้อสัตวท์ุกชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด  ไข ่เนื้อสัตว ์ไสก้รอกฯ 

เพือ่เป็นการป้องกันโรคตดิตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหลา่นี้ หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอัตราทีส่งูมาก 
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