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วนัแรก  กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง 

22.00 น. พรอ้มกันท่ีสนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคานเ์ตอรส์ายการ

บิน THAI LION AIR หมายเลข 8 เจา้หน้าท่ีของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั และอาํนวยความสะดวกในการ

เช็คอิน 

วนัที่สอง นาริตะ – วดัอาซากุสะ - ถนนนาคามิเซ - ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี – กระเชา้คาจ ิคาจ ิ- หมู่บา้นโอชิ

โนะ ฮคัไค อาบนํ้าแรธ่รรมชาต ิ+ ทานขาปูยกัษ ์

01.00 น. เหิรฟ้าสูเ่มืองนาริตะ ประเทศญ่ีปุ่น โดยสายการบิน THAI LION AIR เท่ียวบินท่ี SL300 (บริการอาหาร

ว่างบนเครื่อง) 

สายการบิน THAI LION AIR ใชเ้คร่ือง AIRBUS A330-300 จาํนวน 392 ท่ีนัง่ 

เครื่องใหม่ ลาํใหญ ่มีจอทีวี การบริการทุกท่ีนัง่  

** ไม่รวมค่าหูฟังบนเครือ่งทา่นละ  100 บาท โดยสามารถเก็บไวใ้ชข้ากลบัได ้** 

จดัที่นัง่แบบ 3-3-3 มีบริการอาหารว่างเสิรฟ์ทั้งขาไปและขากลบั 

(นํ้าหนกักระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซ้ือนํ้าหนกัเพ่ิม ตอ้งเสียคา่ใชจ้า่ยเพ่ิม) 

**หมายเหต ุ:  ประเภทของเคร่ืองบินอาจมีการเปล่ียนแปลงตามประกาศของทางสายการบิน  โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้่าน

ทราบลว่งหนา้** 
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09.10 น.   เดินทางถึง เมืองนาริตะ ประเทศญ่ีปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรแลว้ นําท่าน เก็บภาพประทบัใจ

กบัคู่กับแลนดม์ารก์แห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริมแม่นํ้าสุมิดะ หอคอยโตเกียวสกายทรี” (Tokyo 

Sky tree) หอส่งสญัญาณโทรคมนาคมท่ีสงูท่ีสุดในโลก  เปิดใหบ้ริการเมื่อวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2555 โดย

หอน้ีมีความสูง 634 เมตร สรา้งดว้ยเทคนิคทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมอันทันสมัย ในช่วงท่ีเกิด

แผ่นดินไหวครั้งใหญ่หอคอยแห่งน้ีไดพ้ิสจูน์ใหเ้ห็นถึงโครงสรา้งทางสถาปัตยกรรมท่ีแข็งแรงทนทาน เพราะ

ไมเ่กิดความเสียหายแมแ้ต่นอ้ย  

นําท่านเดินทางสู่โตเกียว นําท่านชม วดัอาซากุสะ วดัท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในกรุงโตเกียว เขา้นมสัการขอพรจาก

พระพุทธรปูเจา้แม่กวนอิมทองคาํ  นอกจากน้ันท่านยงัจะไดพ้บเก็บภาพประทบัใจกบัโคมไฟขนาดยกัษ์ท่ีมี

ความสูงถึง 4.5 เมตรซ่ึงแขวนอยู่บริเวณประตูทางเขา้วดั และยงัสามารถเลือกซ้ือเคร่ืองรางของขลังได้

ภายในวดั ฯลฯ หรือเพลิดเพลินกบั ถนนนาคามิเซ ถนนชอ้ปป้ิงท่ีมี ชื่อเสียงของวดั มีรา้นขายของท่ีระลึก

มากมายไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองรางของขลงั ของเล่นโบราณ และตบทา้ยดว้ยรา้นขายขนมท่ีคนญ่ีปุ่น มายงัวดั

แห่งน้ีตอ้งมาต่อคิวกนัเพ่ือล้ิมลองกบัรสชาดสุดแสนอร่อย  

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นําท่าน ข้ึนกระเชา้คาจคิาจ ิเป็นกระเชา้ลอยฟ้าท่ีใชเ้วลาเพียง 3 นาทีถึงยอดเขา จากจุดชมวิวบนความ

สูง 1,075 เมตร ท่านจะสามารถชมภเูขาไฟฟูจแิละทิวทศันโ์ดยรอบของทะเลสาบคาวากุจใินแบบพา

โนรามา 360 องศา และในวนัท่ีอากาศแจม่ใสจะสามารถมองเห็นไดไ้กลถึงภเูขาแอลป์ญ่ีปุ่นทางตอนใต ้

(เทือกเขาอากาอิช ิและเทือกเขาอาราคาวะ) (อาจมกีารงดใหบ้ริการชัว่คราวเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ เชน่ 

สภาพอากาศไมเ่อ้ืออาํนวย)    

จากน้ันนําท่าน เดินทางสู่ หมู่บา้นโอชิโนะฮคัไค ใหท่้านเจาะลึกตามหาแหล่งน้ําบริสุทธ์ิจากภเูขาไฟฟจูิ ท่ี

เป็นแหล่งน้ําตามธรรมชาติตั้งอยู่ในหมู่บา้นโอชิโนะ จ.ยามานชิ หรือพดูในทางกลบักนัคือกลุ่มน้ําผุดโอชิ

โนะฮัคไค เพียงกา้วแรกท่ีย่างเทา้เขา้ไปในหมู่บา้นก็สัมผัสไดถึ้งอากาศบริสุทธ์ิ และไอเย็นจากแหล่งน้ํา

ธรรมชาติท่ีมีใหเ้ห็นอยูทุ่กมุม โดยในบ่อน้ําใสแจ๋วมีปลาหลากหลายพนัธุแ์หวกว่ายอยา่งสบายอารมณ ์ แต่

ขอบอกเลยวา่น้ําแต่ละบ่อน้ันเย็นจบัใจจนแอบสงัสยัว่าน้องปลาไมห่นาวสะทา้นกนับา้งหรือ เพราะอุณหภมูิ

ในน้ําเฉล่ียอยู่ท่ี 10-12 องศาเซลเซียสนอกจากชมแลว้ก็ยงัมีน้ําผุดจากธรรมชาติใหต้กัด่ืมตามอธัยาศยั 

และท่ีสาํคญั หมูบ่า้นโอชิโนะยงัเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงสินคา้โอทอปชั้นเยีย่มอีกดว้ย 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม *** ใหท้่านไดอ่ิ้มอร่อยกบัม้ือพิเศษท่ีมีขาปูยกัษใ์ห้

ท่านไดล้ิ้มลองรสชาติปูพรอ้มนํ้าจิ้ มสไตสญ่ี์ปุ่นอย่างจุใจ หลงัอาหารใหท่้านไดผ้่อนคลายกับการแช่

นํ้าแร่ธรรมชาติ เช่ือว่าถา้ไดแ้ช่นํ้าแร่แลว้ จะทาํใหผิ้วพรรณสวยงามและช่วยใหร้ะบบหมุนเวียน

โลหิตดข้ึีน 

พกัท่ี  โรงแรม FUJI SCHOLE LAND HOTEL หรือเทียบเทา่ 
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วนัที่สาม ฟูจเิท็น สกีรีสอรท์ - พิพิธภณัฑแ์ผ่นดินไหว -  ดิวต้ีฟรี  - ชอ้ปป้ิงชินจกุู  

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นาํท่านสนุกกบักิจกรรมกลางแจง้ท่ามกลางหิมะ ณ ลานสกี ฟูจิเท็น   ใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกบัการเล่น

ไมก้ระดานเล่ือนไดต้ามอธัยาศยั ณ ดินแดนแห่งน้ีท่ีซ่ึงเป็นสวนสนุกขนาดใหญ่ มีกิจกรรมนอกเหนือจาก

การเล่นสกีมากมาย เป็นลานสกีท่ีมีชื่อเสียงและมีฉากหลงัเป็นภเูขาไฟฟจูิท่ีสวยงามท่านจะไดส้นุกกบัลาน

หิมะขาวโพลน ท่านท่ีสนใจจะเช่าอุปกรณ์เคร่ืองเล่นสามารถติดต่อหวัหน้าทวัรล่์วงหน้า ราคาน้ีไม่รวมค่า

เช่าอุปกรณเ์คร่ืองเล่นสกี สโนวส์เลด หรือครูฝึก ประมาณ 5,000-15,000 เยน (ลานสกีจะเปิด

ใหบ้ริการหรือไม่ ข้ึนอยูก่บัสภาพภูมิอากาศ) 

หมายเหต:ุ ในกรณีท่ี ลานสกีเขา้ไม่ไดเ้น่ืองจากสภาพอากาศ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนโปรแกรม

ทัวร ์นําท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ ท่ีตั้งตระหง่านอยู่เหนือเกาะญ่ีปุ่นด้วยความสูง3,776เมตร จาก

ระดบัน้ําทะเล นําท่านข้ึนชมความงามกนัแบบใกลช้ิด ยงับริเวณ “ชั้น 5” ของภเูขาไฟฟจูิ (ข้ึนอยูก่บัสภาพ

ภมูิอากาศ) เพ่ือชมทศันียภาพโดยรอบของภเูขาไฟท่ี สามารถมอง เห็นทะเลสาบทั้งหา้กระจายอยูโ่ดยรอบ 

ใหท่้านไดส้มัผัสอากาศอนับริสุทธ์ิบนยอดเขาฟูจิ ถ่ายภาพท่ีระลึก กบัภูเขาไฟท่ีไดช้ื่อว่ามีสดัส่วนสวยงาม

ท่ีสุดในโลก ซ่ึงเป็นภเูขาไฟท่ียงัดบัไมส่นิท และมีความสงูท่ีสุดในประเทศญ่ีปุ่น 

นําท่านเยี่ยมชม พิพิธภัณฑแ์ผ่นดินไหว ท่ีจาํลองเร่ืองราวของภูเขาไฟฟูจิ และใหท่้านไดส้ัมผัสกับ

บรรยากาศของการจาํลองเร่ืองราวเก่ียวกบัแผ่นดินไหวท่ีเกิดขึ้ นในประเทศญ่ีปุ่น จากน้ันอิสระใหท่้านได้

เลือกซ้ือของท่ีระลึกตามอธัยาศยั 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย  จากน้ันนําท่านชอ้ปป้ิงสินคา้เคร่ืองสาํอางค ์อาหารเสริม เคร่ืองประดบัคุณภาพดีท่ีรา้นคา้ปลอดภาษี ณ 

ดิวตฟีรี  อิสระใหท่้านไดเ้ลือกชอ้ปป้ิงยา่นดงั ยา่นชินจุกุ ใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกบัการจบัจา่ยซ้ือสินคา้

นานาชนิด ไดจ้ากท่ีน่ี ไม่วา่จะเป็น รา้นซานริโอะ รา้นขายเครื่องอิเลคทรอนิกส ์กลอ้งถา่ยรูปดิจติอล 

นาฬิกา เคร่ืองสาํอาง ตา่งๆ กนัที่รา้น MATSUMOTO แหลง่รวมเหลา่บรรดาเคร่ืองสาํอางมากมาย 

อาทิ มารค์เตา้หู,้ โฟมลา้งหนา้ WHIP FOAM ที่ราคาถูกกว่าบา้นเรา 3 เทา่, ครีมกนัแดดชิเซโด ้แอน

เนสซ่าที่คนไทยรูจ้กัเป็นอยา่งดี  และสนิคา้อ่ืน ๆ  หรอืใหท้า่นไดส้นุกกบัการเลือกซ้ือสินคา้ แบรนด์

ดงัอาทิ LOUIS VULTTON, UNIQLO, กระเป๋าสุดฮิต BAO BAO ISSEY MIYAKE, เส้ือ COMME DES 

GARCONS, H&M หรือเลือกซ้ือรองเทา้หลากหลายแบรนดด์งั อาทิ NIKE, CONVERSE, NEW BALANCE, 

REEBOK ฯลฯ ไดท่ี้รา้น ABC MART  

คํา่  อิสระอาหารคํา่ตามอธัยาศยั 

พกัท่ี  โรงแรม HEDISTAR HOTEL หรือเทียบเทา่ระดบัเดียวกนั 

วนัที่ส่ี  นิกโก ้- ศาลเจา้โทโชกุ -  สะพานชินเคียว - ทะเลสาบชูเซนจ ิ- นํ้าตกเคงอ่น - อิออน 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นําท่านชม ศาลเจา้โทโชกุ เป็นศาลเจา้ประจาํตระกลูโทกุงาวะท่ีโด่งดงัในอดีตและยงัเป็นสุสานของ “โทกุงา

วะ อิเอยะสุ” โชกุนผูพ้ลิกชะตาชีวิตของชาวญ่ีปุ่น พรอ้มสกัการะเทพเจา้คุม้ครองและปกป้องลกูหลานของ

ตระกลูและบรรดาผูเ้ล่ือมใส ชมเจดีย ์5 ชั้น สถานท่ีรวบรวมพระธรรมคาํสอน บทสวดมนต ์และส่ิงของมีค่า 
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แลว้ชมงานแกะสลกั อนัเป็นโบราณวตัถุลํ้าค่าท่ีมีมากกวา่ 5,000 ชิ้ น แลว้ต่ืนตากบัซุม้ ประตูโยเมมง อนั

เป็นสถาปัตยกรรมท่ีมีความสาํคญัในแง่ประวติัศาสตรศิ์ลป์ของญ่ีปุ่นและยงัเป็นศิลปะช้ินเอกและมีชื่อเสียง

ของประทศญ่ีปุ่น ศาลเจา้โทโชกุ เป็นท่ีท่ีมีสถาปัตยกรรมวิจิตรงดงามมาก  โดยเฉพาะอยา่งยิ่งซุม้โยเมมง ท่ี

ประดบัประดาดว้ยสิงหแ์ละมงักรในท่วงท่าและลีลาท่ีต่างกนัอย่างมากมาย  ตวัเสาทาํจากไมเ้คยากิรองรบั

น้ําหนัก 12 ตน้ โดยในอดีตจะมีเพียงซามไูรชั้นสงูเท่าน้ันท่ีสามารถผ่านเขา้ออกประตน้ีูไดแ้ต่ตอ้งท้ิงดาบไว ้

ด้านนอกเสียก่อนตามธรรมเนียมด้านความปลอดภัยสําหรับงานไม้แกะสลักท่ีมีคุณค่าทางด้าน

ประวติัศาสตร ์ของศาลเจา้โทโชกุ คือ งานแกะสลักปริศนาธรรม รูปลิงปิดห ูปิดตา และปิดปาก เป็นการ

สอนใหผู้ค้นละเวน้การด ูการฟัง และการพดูในส่ิงท่ีไมดี่ ซ่ึงปริศนาาธรรมน้ีไดร้บัอิทธิพลมาจากลทัธิเต๋า ซ่ึง

เป็นการผสมผสานท่ีเขา้กนัอยา่งลงตวัของลทัธิเต๋า และศาสนาชินโต 

นอกจากน้ีท่ีคานในฉนวนทางเดินจะมีรปูสตัวอี์กหน่ึงรูปท่ีโด่งดัง ก็คือ รูปแมวหลบั ท่ีดูเหมือนแมวน้ีกาํลงั

นอนหลบั แต่แทจ้ริงแลว้แมวตัวท่ีเห็นน้ีไม่ไดห้ลบั แต่จะรูไ้ดก็้ต่อเมื่อเดินไปท่ีดา้นหลงัของภาพแมวหลบัน้ี  

แลว้จะไดเ้ห็นรปูนกกระจอกท่ีกาํลงัต่ืนตระหนกอยู่คู่หน่ึง แผ่นภาพแกะสลกัน้ีส่ือถึงวา่รฐับาลทหารเอโดะท่ี

มองเผินๆเหมือนแมวหลบัอยู่น้ี  ในความจริงเป็นแมวท่ีพรอ้มจะกระโดดตระครุบนกอยู ่ หากแว่นแควน้ใด

ไม่อยู่ในร่องรอยแลว้รฐับาลเอโดะก็พรอ้มจะบดขยี้ ในทันที ทั้งน้ียงัมีประติมากรรมท่ีเต็มเป่ียมไปดว้ย

อารมณแ์ละจนิตนาการอยา่งมากมาย เช่น มงักร 100 หวั, แมวนอนหลบั, มงักร หวัเราะ เป็นตนั ให้

ทา่นไดเ้ลือกมุมประทบัใจบนัทึกภาพความงามตามอธัยาศยั 

 จากน้ันนําท่านผ่านชม  สะพานชินเคียว ซ่ึงเป็นของศาลเจา้ฟทูาราซงั เป็น 1 ใน 3 ของสะพานท่ีสวยท่ีสุด

ของประเทศญ่ีปุ่นร่วมกบัสะพานคินไตเคียว ท่ีอิวาคนิูกบัสะพานซารุฮาชิ ท่ียามานาชิ, โอสึกิ  สะพานชิน

เคียวเป็นสะพานโคง้สีแดง ทอดขา้มแมน้ํ่าไดยะ ตรงเชิงปากทางข้ึนสู่แหล่งมรดกโลก ชื่อวา่สะพานชินเคียว 

หรือ สะพานอสรพิษคู ่มีความยาว 28 เมตร กวา้ง 7 เมตร สงูจากระดบัน้ําประมาณ 10 เมตร สรา้งจากไม้

โดยมีเสาหิน รองรบัน้ําหนัก ซ่ึงเป็นสะพานท่ีสวยงามอีกแห่งหน่ึงของบรรดาสะพานไมข้องญ่ีปุ่น ทาดว้ยสี

แดง สมยักอ่นสะพานน้ีใชเ้ฉพาะเจา้นายชั้นสงูหรือเช้ือพระวงศเ์ท่าน้ันในการขา้มแมน้ํ่าไดยะ 

เท่ียง รบัประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร  

บา่ย  นําท่านเก็บภาพประทบัใจกบั ทะเลสาบชูเซ็นจิ เชิงเขานันไต เกิดจากทะเลสาบท่ีก่อตวัจากการระเบิดของ

หินละลายจากภเูขาไฟนันไตในอดีต ซ่ึงเป็นทะลสาบท่ีอยูส่งูท่ีสุดในญ่ีปุ่น เหนือระดบัน้ําทะเล 1,270 เมตร 

ทําใหอ้ากาศท่ีน่ีเย็นตลอดปี (โดยเฉพาะในฤดูใบไมร้่วง ซ่ึงอาจจะมีลมพดั ทาํใหรู้สึ้กหนาวมากข้ึน ควร

เตรียมเส้ือหนาวและเส้ือกนัลมมาใหพ้รอ้ม) เพลิดเพลินกบัการนัง่ชมวิวบนรถบสัท่ีข้ึนเขาสงูชนัและโคง้หกั

ศอกอนัเป็นความมหศัจรรยใ์นการสรา้งทางโดยแต่ละโคง้จะมีชื่อโคง้เป็นของตวัเอง 

จากน้ันนําท่านชม นํ้าตกเคง่อน ท่ีเป็นน้ําตกสงูราว 100 เมตร ท่ีสายน้ําตกลงมาจากหน้าผาสงูกระทบลง

ในแอ่งน้ําเบ้ืองล่าง โดยเฉพาะสายน้ําท่ามกลางใบไมสี้แดงยิ่งแปลกตาและน่าดูยิ่งขึ้ นไปอีกโดยบริเวณรอบ

ทะเลสาบมีเสน้ทางเดินศึกษาธรรมชาติเพ่ือชมความงามของฤดูกาลท่ีกาํลงัผลดัใบ (ไม่รวมค่าขึ้ นลิฟทท่์าน

ละ 550 เยน) 

 นําท่านอิสระชอ้ปป้ิง ณ หา้งสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ของนาริตะ หา้งฯ อิออน จสัโก ้ ซ้ือของฝากกอ่นกลบั 

อาทิ ขนมโมจ ิเบนโตะ ผลไม ้และ หากท่านใดหลงไหลในรสชาดของคทิแคทชาเขียวสามารถหาซ้ือไดท่ี้น่ีได้

เลย   
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คํา่ อิสระอาหารคํา่ตามอธัยาศยั 

พกัท่ี  โรงแรม HEDISTAR HOTEL หรือเทียบเทา่ระดบัเดียวกนั 

วนัที่หา้  นาริตะ - สนามบินดอนเมือง - กรุงเทพฯ 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม    

ไดเ้วลาอนัสมควรนําท่านสู่ สนามบินนาริตะ เพ่ือเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ 

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

16.15 น. ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ 

** หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หน้าท่ีทุกครั้งกอ่นทาํการ 

ออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้า ** 

** ขอขอบพระคณุท่ีเลือกใชบ้ริการ ** 

อตัราค่าบริการ 

 

กาํหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญห่อ้งละ 

2-3 ทา่น 

 

 

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 
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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 

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 

** บริการนํ้าด่ืมวนัละ 1 ขวดในวนัที่มีรายการทอ่งเท่ียว** 

** ราคาเดก็อายไุม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท ** 

***คา่บริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ และไกดน์าํเท่ียวทา่นละ 1500 บาท /ทริป/ตอ่ทา่น*** 

การเดินทางในแต่ละครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจาํนวน 30 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจาํนวนดงักล่าว บริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา 

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตอ้งยกเลิก 40 วนัก่อนการเดินทางเท่านั้น ไม่เช่นนั้นทางบริษัทจะไม่คืนมัดจาํไม่ว่าดว้ย

กรณีใดๆทั้งสิ้ น เพราะว่าทางบริษัทไดท้าํการจา่ยคา่ตัว๋ไปใหก้บัการสายการบินเรียบรอ้ยแลว้ โปรดอ่านขอ้ความใหถ่ี้

ถว้นก่อนการจองทวัรท์ุกครั้ง เพ่ือประโยชนแ์ก่ตวัท่านเอง  

กรุณาชาํระมดัจาํ ท่านละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลงั ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนมดัจาํทั้งหมด 

เน่ืองจากทางบริษัทฯ ไดช้าํระค่าตัว๋เคร่ืองบินเต็มใบใหก้บัสายการบินเป็นที่เรียบรอ้ย ยกเวน้ค่าภาษีนํ้ามันท่ียงัมิได้

ชาํระ ค่าทวัรส์ว่นที่เหลือ กรุณาชาํระ 31 วนัก่อนการเดินทาง 

หมายเหต ุ 1.  ตัว๋เม่ือออกแลว้ ไม่สามารถรีฟันดไ์ด ้อนัเน่ืองจากเง่ือนไขของสายการบิน 

 2.  คา่ทวัรไ์ม่มีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชัน่ 

จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญีปุ่่นใหก้บัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพาํนกัระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15 วนั 

ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พ่ือการทอ่งเท่ียว เยีย่มญาต ิหรือธุรกิจ จะตอ้งยืน่เอกสารในขั้นตอนการตรวจเขา้เมือง 

เพ่ือยนืยนัการมีคณุสมบติัการเขา้ประเทศญ่ีปุ่น* ดงัตอ่ไปน้ี 

1. ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศญีปุ่่น ทางทวัรจ์ดัเตรียมให ้

2. ส่ิงท่ียนืยนัว่าท่านสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยท่ีอาจเกิดข้ึนในระหว่างท่ีพาํนกัในประเทศญีปุ่่นได ้(เช่น เงินสด 

บตัรเครดิต) 
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3. ช่ือ ที่อยู ่และหมายเลขติดตอ่ในระหว่างท่ีพาํนกัในประเทศญ่ีปุ่น (เช่น คนรูจ้กั โรงแรม และอ่ืนๆ) ทางทวัร์

จดัเตรียมให ้

4. กาํหนดการเดนิทางระหว่างท่ีพาํนกัในประเทศญีปุ่่น ทางทวัรจ์ดัเตรียมให ้

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ      คา่ภาษีสนามบินทุกแหง่ท่ีมี 

 คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไมเ่กนิ 20 กก.   คา่รถรบั-ส่ง และนําเท่ียวตามรายการ 

 คา่ท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน   คา่เขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  

 คา่อาหารตามมื้ อท่ีระบุในรายการ     คา่จา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

 คา่ประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่น (เพราะรฐับาลประกาศยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้บัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะ

พาํนักระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15 วนั) **ถา้กรณีท่ีทางรฐับาลประกาศใหก้ลับมาใชว้ีซ่า ผูเ้ดินทางจะตอ้งเสีย

ค่าใชจ้า่ยในการทาํวซ่ีาเพ่ิม ท่านละ 1,700 บาท** 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า

อินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจาก

หวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้ริการ) 

 ค่าทิปคนขบัรถ และไกดน์าํเท่ียวทา่นละ 1,500 บาท/ทริป/ตอ่ทา่น 

 คา่ภาษีมลูคา่เพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

เง่ือนไขการชาํระค่าบริการ 

โอนเงินมดัจาํจาํนวน 10,000 บาท  เขา้บญัชีท่ีแจง้ไว ้ส่วนท่ีเหลือชาํระกอ่นวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 31 วนั  

ชื่อบญัช ี นายวฒันา วริิยะกติติ    บญัชีออมทรพัย ์

- ธนาคารกสิกรไทย   สาขา ซอยจารุรตัน์    เลขท่ีบญัช ี071-2-80018-6  

- ธนาคารไทยพาณิชย ์  สาขา ซอยลาซาล    เลขท่ีบญัช ี221-2-20230-1  

เมื่อทาํการโอนเงินแลว้ กรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินพรอ้มแจง้ช่ือ-นามสกุล อายุ (เพื่อใชใ้นการทาํประกนัการเดินทาง) และ

เบอรโ์ทรศพัทติ์ดต่อ พรอ้มระบุโปรแกรมทวัร ์มาท่ี 02-748-7330  

การจองจะมีผลสมบูรณ ์ก็ตอ่เม่ือมีการโอนเงินมดัจาํเรียบรอ้ยแลว้เทา่นั้น  

1. กรณีนักท่องเท่ียวไมช่าํระเงิน หรือชาํระเงินไม่ครบภายในกาํหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถกูปฏิเสธการจ่ายเงินไม่

วา่กรณีใดๆ ใหถื้อวา่นักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัรน้ั์นๆ 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดนิทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียว(ผูม้ีชื่อในเอกสารการจอง) 
จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพ่ือแจง้ยกเลิกการจองกบัทาง

บริษัทเป็นลายลกัษณอ์กัษร ทางบริษัทไมร่บัยกเลิกการจองผ่านทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวตอ้งการขอรบัเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียว (ผูม้ีชื่อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์

หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหน่ึงเพ่ือทาํเร่ืองขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบ
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หนังสือมอบอาํนาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอํานาจ หลกัฐานการชาํระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุด

บญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหนํ้าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินคา่บริการดงัน้ี 

2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไมน่้อยกว่า 40 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ีชาํระแลว้ ***ใน

กรณีท่ีวนัเดินทางตรงกบัวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลิกการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 30 วนั 

2.2 ยกเลิกกอ่นวนัเดินทางไมน้่อยกวา่ 25 วนั คืนเงินคา่บริการรอ้ยละ 50 ของคา่บริการท่ีชาํระแลว้ 

2.3 ยกเลิกกอ่นวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 25 วนั ไมคื่นเงินคา่บริการท่ีชาํระแลว้ทั้งหมด 

ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหกัค่าใชจ้่ายท่ีไดจ้่ายจริงจากค่าบริการท่ีชาํระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการนําเท่ียวใหแ้ก่

นักท่องเท่ียว เชน่ การสาํรองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการนัตีมดัจาํหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาลาํ Charter Flight หรือ Extra Flight กบั

สายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไมม่ีการคืนเงินมดัจาํหรือค่าบริการทั้งหมด   

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมนัีกท่องเท่ียวเดินทางไมถึ่ง 15 คน  

เง่ือนไขและขอ้กาํหนดอ่ืนๆ 

1. ทวัรน้ี์สาํหรบัผูม้วีตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทวัรน้ี์เป็นทวัรแ์บบเหมา หากท่านไมไ่ดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไมว่า่บางส่วนหรือทั้งหมด 

หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่

ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกวา่ 15 ท่าน โดยจะแจง้

ใหก้บันักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหน้าอยา่งน้อย 7 วนัก่อนการเดินทางสาํหรบัประเทศท่ีไม่มีวซ่ีา  และอยา่ง

น้อย 10 วนัก่อนการเดินทางสาํหรบัประเทศท่ีมีวซ่ีา  แต่หากทางนักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะชาํระค่าบริการเพ่ิม

จากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกวา่ท่ีทางบริษัทกาํหนดเพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายินดีท่ีจะใหบ้ริการ

ต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล คาํนําหน้าช่ือ เลขท่ี

หนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพื่อใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิไดส่้งหน้าหนังสือ

เดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการชาํระเงินมดัจาํ 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคล้องกับ

สถานการณ ์ภมิูอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี บริษัทจะคาํนึงถึงความปลอดภยั

ของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นสาํคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของนักท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิด

จากความผิดของทางบริษัท เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย 

ความสูญหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอ่ืน 

เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีคาํนวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดงัน้ัน ทางบริษัท

ขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาค่าบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

คา่ตัว๋เครื่องบิน คา่ภาษีเชื้ อเพลิง คา่ประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไมม่ีอาํนาจในการใหค้าํสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่มีเอกสารลง

นามโดยผูม้ีอาํนาจของบริษัทกาํกบัเท่าน้ัน  
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ขอ้แนะนาํก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะนําติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์มเ่กิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และ

รวมกนัทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาให้

เจา้หนา้ท่ีตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถา้ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุ

ภณัฑม์ากกวา่ท่ีกาํหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

2. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และ

ฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

3. ประเทศญ่ีปุ่น มีกฎหมายหา้มนําผลิตภณัฑท่ี์ทาํมาจากพืช และเน้ือสตัวทุ์กชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผัก ผลไมส้ด  ไข่ 

เน้ือสตัว ์ไสก้รอกฯ เพ่ือเป็นการป้องกนัโรคติดต่อท่ีจะมาจากส่ิงเหล่าน้ี หากเจา้หนา้ท่ีตรวจพบ จะตอ้งเสียคา่ปรบัใน

อตัราท่ีสงูมาก 

 

เอิรธ์ แทรเวล  แอนด ์ออรแ์กนไนซเ์ซอร ์(ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาํเท่ียวเลขท่ี11/06694) 

793 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 

โทร. 02 361 2955   แฟกซ ์ 02 748 7330   Hotline:   086 344 4221 / 081 407 7387 เล็ก   

Email:      info@earththaitravel.com     Website: www.earththaitravel.com 

 

แผนท่ีบา้นเอิรธ์    ท่านสามารถโหลดแผนท่ีจาก www.earththaitravel.com 

ตดิตามข่าวสาร เอิรธ์ แทรเวล ทางเฟสบุคแบบง่ายๆ 

1.พิมพ ์เอิรธ์ แทรเวล หรือเขา้ท่ี WWW.FACEBOOK.COM/EARTHTRAVEL793 

2.รว่มกด ท่ีหน้าแฟนเพจ  

3.รบัขอ้มลูขา่วท่องเท่ียว แพคเกจทวัรต่์างประเทศ ตัว๋เคร่ืองบินราคาพิเศษ 

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

ตดิตามข่าวสาร เอิรธ์ แทรเวล ทางไลนแ์บบง่ายๆ 

Line ID: @earthtravel (มี @ขา้งหนา้)  

หรือ สแกน QR Code (http://goo.gl/Eqi9vh)  

 

 


