
 

 

 

SAKURA SEASON TOKYO 5D3N 
 

 
 

 

โอชโินะฮัคไค – โอวาคุดานิ ภเูขาไฟฟูจ ิ(ชัน้ที่ 5)  – พธีิชงชาญ่ีปุ่น – วัดอาซากุสะ  
 ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี  วัดนาริตะซัง – ชมซากุระ ณ สวนอูเอโนะ 

 



 

 

 

 

 
 

 
 

โปรแกรมการเดนิทาง 
วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบนิดอนเมือง 
 
22.00 น. พร้อมกันที่สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชัน้ 3 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน THAI LION 

AIR หมายเลข 8 เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน 
 

สายการบิน THAI LION AIR ใช้เคร่ือง AIRBUS A330-300 จ านวน 392 ที่น่ัง 
เคร่ืองใหม่ ล าใหญ่ มีจอทีวี การบริการทุกที่ น่ัง  

จัดที่น่ังแบบ 3-3-3 มีบริการอาหารว่างเสิร์ฟทัง้ขาไปและขากลับ 
(น า้หนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน หากต้องการซือ้น า้หนักเพิ่ม ต้องเสียค่าใช้จ่าย) 

 

 
 

วันที่สอง นาริตะ – โอชิโนะฮัคไค – โอวาคุดานิ – ช้อปป้ิงโกเทมบะ เอ้าต์เลท็ - อาบน า้แร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยกัษ์ 
 
01.00 น. เหินฟ้าสู่เมืองนาริตะ ประเทศญ่ีปุ่น โดยสายการบิน THAI LION AIR เที่ยวบินที่ SL300  

บริการอาหารว่าง พร้อมด้วยอาหารร้อน และเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง  
09.10 น.   ถึง เมืองนาริตะ ประเทศญ่ีปุ่ น หลงัจากผ่านขัน้ตอนศุลกากรแล้วจากนัน้น าท่าน เดินทางสู่ หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค ให้ท่าน

เจาะลกึตามหาแหลง่น า้บริสทุธ์ิจากภเูขาไฟฟจิู ท่ีเป็นแหลง่น า้ตามธรรมชาติตัง้อยูใ่นหมูบ้่านโอชิโนะ จ.ยามานชิ หรือพดูในทาง
กลบักนัคือกลุม่น า้ผดุโอชิโนะฮคัไค เพียงก้าวแรกท่ียา่งเท้าเข้าไปในหมูบ้่านก็สมัผสัได้ถึงอากาศบริสทุธ์ิ และไอเย็นจากแหลง่น า้
ธรรมชาติที่มีให้เห็นอยูท่กุมมุ โดยในบอ่น า้ใสแจ๋วมีปลาหลากหลายพนัธุ์แหวกว่ายอย่างสบายอารมณ์  แตข่อบอกเลยวา่น า้แต่
ละบ่อนัน้เย็นจบัใจจนแอบสงัสยัว่าน้องปลาไม่หนาวสะท้านกนับ้างหรือ เพราะอณุหภมูิในน า้เฉลี่ยอยู่ที่  10-12 องศาเซลเซียส



 

 

นอกจากชมแล้วก็ยงัมีน า้ผดุจากธรรมชาติให้ตกัดื่มตามอธัยาศยั และที่ส าคญั หมูบ้่านโอชิโนะยงัเป็นแหลง่ช้อปปิง้สนิค้าโอทอป
ชัน้เยี่ยมอีกด้วย 

 

 

 ขึน้ช่ือวา่เป็นหมูบ้่านแหลง่น า้บริสทุธ์ิจากภเูขาไฟฟจิูทัง้ที จะไมม่ีเมนทูานเลน่รสเลศิได้อยา่งไรกนั เมื่อทา่นมาถึงหมูบ้่าน
โอชิโนะฮคัไค ท่ีเต็มเป่ียมไปด้วยอากาศบริสทุธ์ิแล้ว ภายในหมู่บ้านยงัมีร้านค้าขายของท่ีระลกึซึ่งเป็นสินค้าโอท็อปของหมู่บ้าน
อีกมากมาย บริเวณหมู่บ้านซึง่รายล้อมรอบไปด้วยร้านอาหารทานเลน่ต่างๆมากมาย ส าหรับเมนทูี่แนะน านีม้ีช่ือเรียกวา่ “ยากิคุ
ซะโมจิ” เป็นแป้งเนือ้นุ่มสีเขียว ซึ่งท ามาจากใบโยะโมะงิ เป็นพืชสมนุไพรของญ่ีปุ่ น สอดด้วยไส้ถัว่แดงบด ย่างบนเตาถ่าน หอม
กรุ่น ทานร้อนๆกบัอากาศหนาวๆ รับรองวา่ฟินสดุๆ 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
จากนัน้น าท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่ หุบเขาโอวาคุดานิ ที่ยงัครุกรุ่นด้วยควนัจากบ่อก ามะถนัเดือดอยู่ตลอดเวลา ชมบ่อน า้แร่
ก ามะถันซึ่งสามารถต้มไข่ให้สกุได้ โดยชาวญ่ีปุ่ นมีความเช่ือว่าหากได้ทานไข่ด าหนึ่งฟองจะสามารถท าให้อายุยืนยาวขึน้อีก
ประมาณ 7 ปี  

 
 

บ่าย หลงัจากนัน้ให้ท่านได้ช้อปปิง้สินค้าแบรนด์เนมช่ือดงัที่ โกเทมบะ แฟคทอร่ี เอ้าท์เล็ต แหล่งรวมสินค้าน าเข้าและสินค้าแบ
รนด์ญ่ีปุ่ นที่ดังไปทั่วโลก พบกับคอลเลคชั่นเสือ้ผ้าใหม่ล่าสุด อาทิ  MK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA 
ROWLEY ฯลฯ เลอืกซือ้กระเป๋าแบรนด์เนมยี่ห้อดงัได้ที่ร้าน BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, TUMOI, GAP, ARMANI ฯลฯ 



 

 

เลือกดูเคร่ืองประดับ และนาฬิกาหรูอย่าง TAG HEURE, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯรองเท้าแฟชั่น 
HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ 

 

 
 

พักที่  FUJISAN RESORT HOTEL หรือระดับเดียวกัน 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม *** ให้ท่านได้อิ่มอร่อยกบัมือ้พิเศษที่มีขาปูยกัษ์ให้ท่านได้ลิม้ลอง

รสชาติปูพร้อมน า้จิม้สไตส์ญ่ีปุ่นอย่างจุใจ หลังอาหารให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น า้แร่ธรรมชาติ เชื่อว่าถ้าได้แช่
น า้แร่แล้ว จะท าให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหติดขีึน้ 

 
วันที่สาม ภเูขาไฟฟูจิ (ชัน้ที่ 5)  – พธีิชงชาญี่ปุ่น – วัดอาซากุสะ - ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี  – ดวิตีฟ้รี - ช้อปป้ิงชินจูกุ 
 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าทา่นเดินทางสู ่ภเูขาไฟฟูจิ ที่ตัง้ตระหง่านอยูเ่หนือเกาะญ่ีปุ่ นด้วยความสงู3,776เมตร จากระดบัน า้ทะเล น าทา่นขึน้ชมความ
งามกันแบบใกล้ชิด ยงับริเวณ “ชัน้ 5” ของภูเขาไฟฟูจิ (ขึน้อยู่กับสภาพภูมิอากาศ) เพื่อชมทศันียภาพโดยรอบของภูเขาไฟที่ 
สามารถมอง เห็นทะเลสาบทัง้ห้ากระจายอยูโ่ดยรอบ ให้ทา่นได้สมัผสัอากาศอนับริสทุธ์ิบนยอดเขาฟจิู ถ่ายภาพท่ีระลกึ กบัภเูขา
ไฟท่ีได้ช่ือวา่มีสดัสว่นสวยงามที่สดุในโลก ซึง่เป็นภเูขาไฟท่ียงัดบัไมส่นิท และมีความสงูที่สดุในประเทศญ่ีปุ่ น  
 

 
 



 

 

นอกจากนีด้้านหลงัยงัมี ศาลเจ้าโคมิตาเคะ ของศาสนาลทัธิชินโต เป็นที่สกัาระบชูาและอธิฐานขอพร อีกทัง้ยงัเป็นที่ส าหรับ
บวงสรวงทา่นเทนกุ โดยมีความเช่ือวา่ที่บริเวณโดยรอบของฟจิูซงัชัน้ 5 นี ้ถกูเรียกวา่ “สวนของท่านเทนกโุดยมีความเช่ือวา่ที่น่ีมี
ทา่นเทนกุปกครองอยู่นัน่เอง และยงัวา่กนัว่า ศาลเจ้าแห่งนีม้ีสมบตัิของท่านเทนกุหลงเหลอือยู่มากมาย อย่างเช่น ขวานขนาด
ใหญ่ที่มีน า้หนกักวา่ 375 กิโลกรัมตกอยูท่ี่พืน้ในสวน ซึง่ในสมยัก่อนมีผู้คนนิยมมาทดลองยกขวานนีก้นัมากมาย เป็นต้น 
 

 
 

 ส าหรับท่านที่หลงใหลในกลิ่นหอมกรุ่นของกาแฟนัน้ บริเวณด้านหน้าภเูขาไฟฟูจิมีคาเฟ่กาแฟไว้บริการทกุๆท่านให้ใช้
บริการไว้ดื่มด ่ารสชาติกาแฟพร้อมชมววิภเูขาไฟฟจิูได้อยา่งเพลดิเพลนิ หรือจะเลอืกช้อปปิง้ของฝากผลติภณัฑ์ของภเูขาไฟฟจิูซึง่
มีบริการอยู่ที่ภเูขาไฟฟูจิที่เดียวหาไมไ่ด้จากที่ไหนอีกแล้ว อาทิเช่น โคคา โคลา่ ลายภเูขาไฟฟจิู อนัลิมิเต็ด , น า้แร่ธรรมชาติภเูขา
ไฟฟจิู เป็นต้น 

 
น าท่านเปิดประสบการณ์ใหมก่บั พิธีชงชาญี่ ปุ่น ซึง่เป็นเอกลกัษณ์ของประเทศญ่ีปุ่ นวา่ด้วยการใช้เวลาอยา่งสนุทรีย์ ด้วยการ
ดื่มและการชงชาผงสเีขียวหรือมทัชา นบัตัง้แต่ประมาณศตวรรษที่ 14 ต้นฉบบัของพิธีชงชา และให้ทา่นได้สมัผสักบับรรยากาศ
ของการจ าลองเร่ืองราวเก่ียวการพบปะกันในวงสงัคมเก่ียวกับการดิ่มและชงชาที่ได้แพร่หลายในบรรดาชนชัน้สงูที่เกิดขึน้ใน
ประเทศญ่ีปุ่ น จากนัน้อิสระให้ทา่นได้เลอืกซือ้ของที่ระลกึตามอธัยาศยั 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
น าท่านเดินทางสู่โตเกียว น าท่านชม วัดอาซากุสะ วดัที่เก่าแก่ที่สดุในกรุงโตเกียว เข้านมสัการขอพรจากพระพุทธรูปเจ้าแม่
กวนอิมทองค า  นอกจากนัน้ทา่นยงัจะได้พบเก็บภาพประทบัใจกบัโคมไฟขนาดยกัษ์ที่มีความสงูถึง 4.5 เมตรซึ่งแขวนอยูบ่ริเวณ
ประตทูางเข้าวดั และยงัสามารถเลอืกซือ้เคร่ืองรางของขลงัได้ภายในวดั ฯลฯ  
 



 

 

 
 

หรือเพลิดเพลินกบั ถนนนาคามิเซ ถนนช้อปปิง้ที่มี ช่ือเสียงของวดั มีร้านขายของที่ระลกึมากมายไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองรางของ
ขลงั ของเลน่โบราณ และตบท้ายด้วยร้านขายขนมที่คนญ่ีปุ่ น มายงัวดัแหง่นีต้้องมาตอ่คิวกนัเพื่อลิม้ลองกบัรสชาดสดุแสนอร่อย  

 
 

น าทา่น เก็บภาพประทับใจกับคู่กับแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริมแม่น า้สุมิดะ หอคอยโตเกียวสกายทรี” 

(Tokyo Sky tree) หอสง่สญัญาณโทรคมนาคมที่สงูที่สดุในโลก ... เปิดให้บริการเมื่อวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2555 โดยหอนีม้ีความ
สงู 634 เมตร สร้างด้วยเทคนิคทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมอนัทันสมยั ในช่วงที่เกิดแผ่นดินไหวครัง้ใหญ่หอคอยแห่งนีไ้ด้
พิสจูน์ให้เห็นถึงโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมที่แข็งแรงทนทาน เพราะไมเ่กิดความเสยีหายแม้แตน้่อย  

 



 

 

 
 

จากนัน้น าท่านช้อปปิง้ย่านสนิค้า เคร่ืองส าอางค์ปลอดภาษีดิวตีฟ้รี ณ ยา่นดงั ย่านชินจุกุ”ให้ทา่นได้เพลดิเพลนิกบัการจบัจ่าย
ซือ้สินค้านานาชนิด ได้จากที่นี่ ไม่ว่าจะเป็น ร้านซานริโอะ ร้านขายเคร่ืองอิเลคทรอนิกส์ กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา 
เคร่ืองส าอาง ต่างๆ กันที่ ร้าน MATSUMOTO แหล่งรวมเหล่าบรรดาเคร่ืองส าอางมากมาย อาทิ มาร์คเต้าหู้ , โฟมล้าง
หน้า WHIP FOAM ที่ราคาถกูกว่าบ้านเรา 3 เท่า, ครีมกันแดดชิเซโด้ แอนเนสซ่าที่คนไทยรู้จักเป็นอย่างดี  และสินค้า
อื่น ๆ  หรือให้ท่านได้สนุกกับการเลือกซือ้สินค้า แบรนด์ดังอาทิ LOUIS VULTTON, UNIQLO, กระเป๋าสุดฮิต BAO 
BAO ISSEY MIYAKE, เสือ้ COMME DES GARCONS, H&M หรือเลือกซือ้รองเท้าหลากหลายแบรนด์ดัง อาทิ NIKE, 
CONVERSE, NEW BALANCE, REEBOK ฯลฯ ได้ที่ ร้าน ABC MART **อิสระอาหารเยน็เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาช้
อปป้ิง** 
 

 
 

พักที่  MARROAD INTERNATIONAL HOTEL NARITA หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน 
วันที่สี่  วัดนาริตะซัง – ชมซากุระ ณ สวนอูเอโนะ - ย่านฮาราจูกุ – โอไดบะ – อิออน มอลล์ 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

น าทา่นชม วัดนาริตะซัง ตัง้อยูบ่นเนินเขากลางเมอืงนาริตะ วดัที่ได้รับความศรัทธาอยา่งสงูโดยเฉพาะอยา่งยิ่งในวนัขึน้ปีใหมจ่ะ
คลาคล ่าไปด้วยผู้คนท่ีมาขอพรสิ่งศกัดิ์สิทธ์ินบัแสนเพ่ือขอพรจากหลวงพ่อ “ฟุโดเมียว” อนัศกัดิ์สิทธ์ิเลือกซือ้ “เคร่ืองราง” หรือ 
“ฮู้” ตา่งๆ รวมทัง้สนิค้าที่ระลกึตา่งๆ ในราคายอ่มเยา 



 

 

 

 
 

 
 

น าท่านเดินทางสู่ สวนอูเอโนะ สวนสวยกลางกรุงที่รวบรวมพนัธุ์ไม้นานาชนิดจากทัว่ทกุมมุโลก สมัผสั ดอกซากุระ อวดโฉม
บานสะพร่ังทา่มกลางสวนสวย รายล้อมด้วยดอกไม้นานาพนัธุ์ แต่เดิมนัน้เคยเป็นที่ของวดัคนัเอจิ (Kaneiji Temple) และได้ขึน้
ทะเบียนเป็นหนึง่ในสวนสาธารณะแหง่แรกของญ่ีปุ่ นเมื่อปี ค.ศ. 1873  สวนอเุอโนะมีบริเวณกว้างขวาง ประกอบด้วยพืน้ท่ีอนัร่ม
ร่ืน รวมทัง้สวนสตัว์ วดัและศาลเจ้า อีกทัง้พิพิธภณัฑ์อีกหลายแหง่ สวนแหง่นีจ้ึงเป็นอีกหนึง่จดุชมซากรุะยอดนิยมในโตเกียว 
 

 
 

(หมายเหตุ: ในกรณีที่  ดอกซากุระไม่บาน เน่ืองจากสภาพอากาศ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเปลี่ยนโปรแกรมทัวร์เป็น 
ศาลเจ้าเมจิ เป็นศาลเจ้าหลวงในศาสนาชินโต ที่สร้างขึน้เพื่ออุทิศและเป็นที่สถิตย์วิญญาณขององค์สมเด็จพระ
จักรพรรดิเมจิ ซึ่งเป็นจักรพรรดิที่มีความส าคัญกับประเทศญี่ ปุ่นยุคปัจจุบันเป็นอย่างยิ่ง และได้รับความเคารพจาก
ชาวญี่ปุ่นยุคปัจจุบันมากที่สุด)    
จากนัน้เดินทางสู่ย่านฮาราจูกุ แหลง่รวมเสือ้ผ้า เคร่ืองประดบั รองเท้า ของวยัรุ่นญ่ีปุ่ น หากคณุคือคนที่ก าลงัมองหาซือ้เสือ้ผ้า
แบบแปลกๆ หรือต้องการหาซือ้เสือ้ผ้าแนว Cost Play ท่านยงัสามารถหาได้จากที่นี่อีกด้วย หรือ ถ้าต้องการเห็นวยัรุ่นญ่ีปุ่ น



 

 

แตง่ตวัแบบแปลกๆ ก็สามารถมาดไูด้ที่น่ีได้ จะมีวยัรุ่นญ่ีปุ่ นนา่รักๆ เดินกนัเต็มถนนเหมือนกบัถนนสายแบรนด์เนมโอโมโตะซาน
โดะ นอกจากนัน้แล้ว ท่านยงัได้ช้อปปิง้สินค้าแบรนด์ดงัระดบัโลก อาทิ CHANNEL, Dior, LOUIS VULTTON, ZARA, GAP 
หรือสาวก ONITSUKA TIGER ที่ ต้องการหารองเท้าแบบต้นฉบับ MADE IN JAPAN ที่  SHOP นีม้ีแบบให้เลือกสรร
มากมาย อีกทัง้ยังมีร้านขายตุ๊กตา KITTY DORAENMON หรือตุ๊กตา LINE สุดแสนน่ารักไว้คอยเอาใจคุณหนู อีกทัง้
ยงัมี SHOP ใหญ่ของ กระเป๋าสุดฮิต BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสือ้ COMME DES GARCONS อีกด้วย  

เที่ยง  เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปป้ิง อิสระอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย  
 

 
 

น าท่านเดินทางสู ่เมืองโอไดบะ เป็นเมืองที่เกิดจากการน าขยะมาถมทะเลจนกลายเป็นเกาะขนาดใหญ่บริเวณอา่วโตเกียวเพื่อ
ประโยชน์ในการปอ้งกนัประเทศ แตปั่จจบุนัโอไดบะได้กลายมาเป็นเขตเศรษฐกิจอีกแหง่ของประเทศ เนื่องจากเต็มไปด้วยร้านค้า
กว่า 150 ร้าน โซนอาหาร ห้างสรรพสินค้า และอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนัน้ยงัเต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายด้วย
ฝีมือของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นสะพานสายรุ้ง เป็นต้น ส่วนการเดินทางมาที่นี่ก็สะดวกสบาย จึงไม่แปลกหากที่นี่คือสถานที่
ทอ่งเที่ยวสดุฮิตของนกัทอ่งเที่ยวทัง้ในและตา่งประเทศ 
 



 

 

 
 
 

และในบริเวณใกล้กันท่านสามารถเดินไปถ่ายภาพคู่กับแลนด์มาร์คเทพีเสรีภาพที่โอไดบะ ซึ่งตัง้อยู่บริเวณใกล้เคียงห้างใน  
AQUA CITY Odaiba โดยมีวิวทิวทศัน์ตดักับสะพานสายรุ้งอย่างสวยงาม ซึ่งเทพีเสรีภาพนัน้ทางการฝร่ังเศสได้ส่งให้กับทาง
ญ่ีปุ่ น เนื่องในโอกาสฉลองความสมัพนัธ์อนัยาวนาน กว่า 3 ศตวรรษระหว่างญ่ีปุ่ นกบัฝร่ังเศส ในปี ค.ศ.1998 จนเมื่อถึงเวลา
น ากลบัได้มีการขอร้องไปยงัรัฐบาลฝร่ังเศสวา่อยา่ขนกลบัเลย แตรั่ฐบาลฝร่ังเศสนัน้มีความจ าเป็นที่จะต้องขนกลบัเพราะเป็นตวั
ต้นแบบของเทพีเสรีภาพท่ีนิวยอร์ก จึงได้สร้างเทพีเสรีภาพตวัปัจจบุนันีซ้ึง่มีขนาดใหญ่กวา่ตวัต้นแบบแตก็่ยงัเลก็กวา่เทพีเสรีภาพ
ที่ตัง้อยู่ที่นิวยอร์ก และสง่มาให้ในปี ค.ศ.2000 นัน่เอง ดงันัน้เทพีเสรีภาพที่โอไดบะนัน้ไมใ่ช่ของที่ท าจ าลองขึน้มา แตเ่ป็นของแท้
แนน่อนจากฝร่ังเศส 
 

 
 



 

 

จากนัน้น าท่านอิสระช้อปปิง้ ณ ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ของนาริตะ ห้างฯ อิออน จัสโก้  ซึ่งเป็นห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาด
ใหญ่ มีทัง้โซนซุปเปอร์มาร์เก็ต โซนอาหาร ร้านขายยา เสือ้ผ้าแบรนด์ท้องถ่ิน ซึ่งซือ้ของฝากก่อนกลบั อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ 
ผลไม้ และ หากทา่นใดหลงไหลในรสชาดของคิทแคทชาเขียวสามารถหาซือ้ได้จากที่นี่ได้เลย 

ค ่า  อิสระอาหารค ่า ตามอัธยาศัย 
พักที่ MARROAD INTERNATIONAL NARITA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน 
 
 

วันที่ห้า  กรุงเทพฯ - สนามบนิดอนเมือง 
 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
11.00 น. เหริฟา้สูก่รุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI LION AIR เที่ยวบินที่ SL301 บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง 

16.15 น. ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ 
**************************************** 

** หากทา่นท่ีต้องออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทวัร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทกุครัง้ก่อนท าการ 
ออกตัว๋เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่นไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไมไ่ด้แจ้งให้ทราบลว่งหน้า ** 

*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ *** 
 

อัตราค่าบริการ 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่ห้องละ 
2-3 ท่าน 

พักเดี่ยวเพิ่ม ราคาไม่รวมตั๋วเคร่ืองบนิ 

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

21 – 25 มีนาคม 2562 26,999 8,000 18,999 

22 – 26 มีนาคม 2562 26,999 8,000 18,999 

23 – 27 มีนาคม 2562 26,999 8,000 18,999 

24 – 28 มีนาคม 2562 29,999 8,000 20,999 

25 – 29 มีนาคม 2562 29,999 8,000 20,999 

26 – 30 มีนาคม 2562 29,999 8,000 20,999 

27 – 31 มีนาคม 2562 29,999 8,000 20,999 

28 มี.ค. – 01 เม.ย. 2562 29,999 8,000 20,999 

29 มี.ค. – 02 เม.ย. 2562 29,999 8,000 20,999 

31 มี.ค. – 04 เม.ย. 2562 29,999 8,000 20,999 



 

 

01 – 05 เมษายน 2562 29,999 8,000 20,999 

02 – 06 เมษายน 2562 29,999 8,000 20,999 

03 – 07 เมษายน 2562 29,999 8,000 20,999 

07 – 11 เมษายน 2562 29,999 8,000 20,999 

08 – 12 เมษายน 2562 29,999 8,000 20,999 

09 – 13 เมษายน 2562 29,999 8,000 20,999 

10 – 14 เมษายน 2562 (สงกรานต์) 31,999 8,000 21,999 

14 – 18 เมษายน 2562 (สงกรานต์) 31,999 8,000 21,999 

15 – 19 เมษายน 2562 27,999 8,000 19,999 

16 – 20 เมษายน 2562 27,999 8,000 19,999 

17 – 21 เมษายน 2562 27,999 8,000 19,999 

18 – 22 เมษายน 2562 27,999 8,000 19,999 

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

20 – 24 เมษายน 2562 27,999 8,000 19,999 

21 – 25 เมษายน 2562 27,999 8,000 19,999 

22 – 26 เมษายน 2562 27,999 8,000 19,999 

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

 
** ราคาเดก็อายุไม่เกิน 2 ปี 10,000 บาท ** 

***ค่าบริการข้างต้น ยงัไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทวัร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 
ท่านละ 1500 บาท /ทริป/ต่อท่าน*** 

 
ในกรณียกเลิกการเดินทาง ต้องยกเลิก 30 วันก่อนการเดินทางเท่านัน้ ไม่เช่นนัน้ทางบริษัทจะไม่คืนมัดจ าไม่ว่าด้วยกรณีใดๆทัง้สิน้ 
เพราะว่าทางบริษัทได้ท าการจ่ายค่าตั๋วไปให้กับการสายการบินเรียบร้อยแล้ว โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกครัง้ เพื่อ
ประโยชน์แก่ตัวท่านเอง  
 
การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 30 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ
เลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา 



 

 

กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนมัดจ าทัง้หมด เน่ืองจากทาง
บริษัทฯ ได้ช าระค่าตั๋วเคร่ืองบินเต็มใบให้กับสายการบินเป็นที่เรียบร้อย ยกเว้นค่าภาษีน า้มันที่ยังมิได้ช าระ ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ กรุณา
ช าระ 21 วันก่อนการเดินทาง 
 
หมายเหตุ 1. ตั๋วเมื่อออกแล้ว ไม่สามารถรีฟันด์ได้ อนัเน่ืองจากเงื่อนไขของสายการบิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
 คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พร้อมคณะ    คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ที่มี 
 คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กิน 20 กก.  คา่รถรับ-สง่ และน าเที่ยวตามรายการ 
 คา่ที่พกัตามที่ระบใุนรายการ พกัห้องละ 2 ทา่น  คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการ  
 คา่อาหารตามมือ้ที่ระบใุนรายการ    คา่จ้างมคัคเุทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง  
 คา่ประกนัอบุตัิเหตรุะหวา่งเดินทาง วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าธรรมเนียมวีซา่เข้าประเทศญ่ีปุ่ น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซา่เข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ านกัระยะสัน้ในประเทศ
ญ่ีปุ่ นไมเ่กิน 15 วนั) **ถ้ากรณีที่ทางรัฐบาลประกาศให้กลบัมาใช้วีซา่      ผู้ เดินทางจะต้องเสยีคา่ใช้จ่ายในการท าวีซา่เพิ่ม ทา่นละ 1,700 บาท** 
 ค่าใช้จ่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบ ุเช่น ค่าท าหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าโทรศพัท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซกัรีด มินิบาร์ใน
ห้อง รวมถึงคา่อาหารและเคร่ืองดื่มที่สัง่เพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ) 
 ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1500 บาท /ทริป/ต่อท่าน 
 คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 

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 ้



 

 

 ค่าธรรมเนียมวีซา่เข้าประเทศญ่ีปุ่ น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซา่เข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ านกัระยะสัน้ในประเทศ
ญ่ีปุ่ นไมเ่กิน 15 วนั) 
เงื่อนไขการช าระค่าบริการ 

1. นกัทอ่งเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 10,000 บาทตอ่ทา่นเพื่อส ารองที่นัง่  

2. นกัทอ่งเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องช าระเงินคา่บริการสว่นท่ีเหลอืทัง้หมดก่อนวนัเดินทางอยา่งน้อย 21 วนั กรณีนกัทอ่งเที่ยวหรือเอเจนซี่ไมช่ าระ
เงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถกูปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่านกัท่องเที่ยวสละสิทธิการ
เดินทางในทวัร์นัน้ๆ 

3. การติดตอ่ใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดงันี ้วนัจนัทร์ ถึงศกุร์ เวลา 9.00 

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

วนัหยดุท าการของทางบริษัท 

 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีที่นกัทอ่งเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นกัท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผู้มีช่ือในเอกสารการจอง) 
จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิที่บริษัทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพื่อแจ้งยกเลกิการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณ์
อกัษร ทางบริษัทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัท์ไมว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนกัท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นกัท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีช่ือในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ 
หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อท าเร่ืองขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนงัสือมอบอ านาจ
พร้อมหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้น าเงินเข้าให้
ครบถ้วน โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินคา่บริการดงันี ้
2.1 ยกเลกิก่อนวนัเดินทาง 45 วนั คืนเงินคา่บริการร้อยละ 100 ของคา่บริการท่ีช าระแล้ว  
2.2 ยกเลกิก่อนวนัเดินทางน้อยกวา่ 45 วนั ไมค่ืนเงินคา่บริการท่ีช าระแล้วทัง้หมด 
ทัง้นี ้ทางบริษัทจะหกัค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ช าระแล้วเนื่องในการเตรียมการจดัการน าเที่ยวให้แก่นกัท่องเที่ยว เช่น การ
ส ารองที่นัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองที่พกัฯลฯ 

3. การเดินทางที่ต้องการันตีมดัจ าหรือซือ้ขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเที่ยวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กบัสายการบิน หรือผา่น
ตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศ  จะไมม่ีการคืนเงินมดัจ าหรือคา่บริการทัง้หมด   

4. การติดตอ่ใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดงันี ้วนัจนัทร์ ถึงศกุร์ เวลา 9.00 
น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถือวา่เป็น
วนัหยดุท าการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิการเดินทางกรณีมีนกัทอ่งเท่ียวเดินทางไมถ่ึง 15 คน  
 
เงื่อนไขและข้อก าหนดอื่นๆ 

1. ทวัร์นีส้ าหรับผู้มีวตัถปุระสงค์เพื่อการทอ่งเที่ยวเทา่นัน้ 



 

 

2. ทวัร์นีเ้ป็นทวัร์แบบเหมา หากทา่นไมไ่ด้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบไุว้ในรายการไมว่่าบางสว่นหรือทัง้หมด หรือถกูปฏิเสธการเ ข้า-
ออกเมืองด้วยเหตผุลใดๆ ทางบริษัทจะไมค่ืนเงินคา่บริการไมว่า่บางสว่นหรือทัง้หมดให้แก่ทา่น 

3. ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิการเดินทางในกรณีท่ีมีนกัทอ่งเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ทา่น โดยจะแจ้งให้กบันกัท่องเท่ียวหรือ
เอเจนซี่ทราบลว่งหน้าอยา่งน้อย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่ไมม่ีวีซา่  และอยา่งน้อย 10 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่
มีวีซ่า  แต่หากทางนกัท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนกัท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทก าหนด
เพื่อให้คณะเดินทางได้  ทางเรายินดีที่จะให้บริการตอ่ไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิไมรั่บผิดชอบคา่เสยีหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกลุ ค าน าหน้าช่ือ เลขที่หนงัสอืเดินทาง และอื่นๆ 
เพื่อใช้ในการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีที่นกัทอ่งเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้สง่หน้าหนงัสอืเดินทางให้กบัทางบริษัทพร้อมการช าระเงินมดัจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ ภมูิอากาศ และเวลา 
ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทัง้นี ้บริษัทจะค านงึถึงความปลอดภยัของนกัทอ่งเที่ยวสว่นใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมขึน้ของนกัท่องเท่ียวท่ีมิได้เกิดจากความผิดของทาง
บริษัท เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยดุงาน การปฏิวตัิ  อบุตัิเหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความ
ลา่ช้า เปลีย่นแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตสุดุวิสยัอื่น เป็นต้น 

7. อตัราคา่บริการนีค้ านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดงันัน้ ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการปรับ
ราคาค่าบริการเพิ่มขึน้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอตัราแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเชือ้เพลิง ค่าประกันภยั
สายการบิน การเปลีย่นแปลงเที่ยวบินฯลฯ  

8. มคัคเุทศก์ พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไมม่ีอ านาจในการให้ค าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแตม่ีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของ
บริษัทก ากบัเทา่นัน้  

 
ข้อแนะน าก่อนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ท่ีจะน าติดตวัขึน้เคร่ืองบิน ต้องมีขนาดบรรจุภณัฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิน้ และรวมกนัทกุชิน้ไม่เกิ น 1,000 
มิลลิลติร โดยแยกใสถ่งุพลาสติกใสซึ่งมีซิปลอ็คปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนญุาตให้ ถือได้
ท่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถ้าสิ่งของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑ์มากกว่าที่ก าหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้อง เคร่ืองบิน
เทา่นัน้  
 
2. สิ่งของที่มีลกัษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้อง
เคร่ืองบินเทา่นัน้  
3. ประเทศญ่ีปุ่ น มีกฎหมายห้ามน าผลิตภณัฑ์ที่ท ามาจากพืช และเนือ้สตัว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผกั ผลไม้สด  ไข่ เนือ้สตัว์ ไส้กรอกฯ เพื่อเป็น
การปอ้งกนัโรคติดตอ่ที่จะมาจากสิง่เหลา่นี ้หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสยีคา่ปรับในอตัราที่สงูมาก 

  
 


