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วนัแรก  กรุงเทพฯ – สนามบนิดอนเมอืง 

 

22.00 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนินานาชาตดิอนเมอืง ช ัน้ 3 อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอรส์ายการบนิ THAI 

LION AIR หมายเลข 8 เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกในการเชค็อนิ 
 

 
 

วนัทีส่อง นารติะ – วดัอาซากุสะ - ถนนนาคามเิซ - ถา่ยรูปโตเกยีวสกายทร ี– กระเชา้คาจ ิคาจ ิ- หมูบ่า้นโอชโินะ ฮคัไค 

อาบนํา้แรธ่รรมชาต ิ+ ทานขาปูยกัษ ์

 
01.00 น. เหริฟ้าสูเ่มอืงนารติะ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิ THAI LION AIR เทีย่วบนิที ่SL300 (บรกิารอาหารวา่งบน

เครือ่ง) 
 

สายการบนิ THAI LION AIR ใชเ้ครือ่ง AIRBUS A330-300 จํานวน 392 ทีน่ ัง่ 
เครือ่งใหม ่ลําใหญ ่มจีอทวี ีการบรกิารทกุทีน่ ัง่  

** ไมร่วมคา่หฟูงับนเครือ่งทา่นละ  100 บาท โดยสามารถเก็บไวใ้ชข้ากลบัได ้** 

จดัทีน่ ัง่แบบ 3-3-3 มบีรกิารอาหารวา่งเสริฟ์ท ัง้ขาไปและขากลบั 

(นํา้หนกักระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซือ้นํา้หนกัเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่) 
**หมายเหต ุ: ประเภทของเครือ่งบนิอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามประกาศของทางสายการบนิ  โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้** 

 
 
09.10 น.   เดนิทางถงึ เมอืงนารติะ ประเทศญีปุ่่ น หลงัจากผา่นขัน้ตอนศลุกากรแลว้ นําทา่น เก็บภาพประทบัใจกบัคูก่บัแลนด์

มารก์แหง่ใหมข่องกรุงโตเกยีว ณ รมิแมนํ่า้สุมดิะ หอคอยโตเกยีวสกายทร”ี (Tokyo Sky tree) หอสง่สญัญาณ
โทรคมนาคมทีส่งูทีส่ดุในโลก  เปิดใหบ้รกิารเมือ่วันที ่22 พฤษภาคม 2555 โดยหอนี้มคีวามสงู 634 เมตร สรา้งดว้ย

เทคนิคทางสถาปัตยกรรมและวศิวกรรมอันทันสมัย ในชว่งทีเ่กดิแผ่นดนิไหวครัง้ใหญ่หอคอยแห่งนี้ไดพ้สิจูน์ใหเ้ห็นถงึ

โครงสรา้งทางสถาปัตยกรรมทีแ่ข็งแรงทนทาน เพราะไมเ่กดิความเสยีหายแมแ้ตน่อ้ย  
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นําทา่นเดนิทางสูโ่ตเกยีว นําท่านชม วดัอาซากุสะ วัดทีเ่กา่แก่ทีสุ่ดในกรุงโตเกยีว เขา้นมัสการขอพรจากพระพุทธรูป

เจา้แม่กวนอมิทองคํา  นอกจากนัน้ทา่นยังจะไดพ้บเก็บภาพประทับใจกับโคมไฟขนาดยักษ์ทีม่คีวามสงูถงึ 4.5 เมตรซึง่
แขวนอยูบ่รเิวณประตทูางเขา้วดั และยังสามารถเลอืกซือ้เครือ่งรางของขลงัไดภ้ายในวัด ฯลฯ  

 

 
 

หรอืเพลดิเพลนิกบั ถนนนาคามเิซ ถนนชอ้ปป้ิงทีม่ ีชือ่เสยีงของวดั มรีา้นขายของทีร่ะลกึมากมายไม่วา่จะเป็นเครือ่งราง
ของขลัง ของเลน่โบราณ และตบทา้ยดว้ยรา้นขายขนมทีค่นญีปุ่่ น มายังวัดแห่งนี้ตอ้งมาตอ่ควิกันเพื่อลิม้ลองกับรสชาด

สดุแสนอร่อย  
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นอกจากวัดอาสากุซะจะเป็นวัดที่เก่าแก่ของญี่ปุ่ นแลว้ ถนนชอ้ปป้ิงนาคามิเซก็ยังเป็น
ถนนชอ้ปป้ิงทีม่ีช ือ่เสยีงของวัดอกีดว้ยแลว้จะไม่ใหม้ีขนมขึน้ชือ่ของวัดไดอ้ย่างไร ขนาดองค์

จักรพรรดิยั์งรับสัง่คนสนทิใหม้าซือ้ทีน่ี่!!! เมนูนัน้ก็คอื “เมลอ่นปัง” เป็นขนมปังแบบดัง้เดมิของ
ญี่ปุ่ น บางคนอาจจะเขา้ใจผดิว่าเป็นขนมปังสอดไสเ้มล่อน แต่จริงๆแลว้คือขนมปังอบแลว้ย

ดา้นบนมลีายแตกๆ ซึง่เหมอืนผวิเมลอ่นของญีปุ่่ น เป็นทีม่าของชือ่ “เมลอ่นปัง” น่ันเอง ซึง่ปกตก็ิ
จะหาทานไดท้ั่วไปแมก้ระทั่งในรา้นสะดวกซือ้ตา่งๆ แตท่ีข่ ึน้ชือ่ก็ตอ้งยกใหร้า้น Asakusa Kagetsu-do ทีข่ายเมลอ่นปัง

รสดัง้เดมิและซอฟครมีหลากรส ทีร่า้นนีจ้ะทําใหม่ๆ อบเสร็จจากเตารอ้นๆ ขนมเมลอ่นปังจะกรอบนอกนุ่มใน หวานกําลังดี

ซึง่เป็นเมนูแนะนําทีม่าถงึวดัอาซากสุะแลว้ตอ้งลอง หา้มพลาดกนัเลยทเีดยีว 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นําทา่น ขึน้กระเชา้คาจคิาจ ิเป็นกระเชา้ลอยฟ้าทีใ่ชเ้วลาเพยีง 3 นาทถีงึยอดเขา จากจดุชมววิบนความสงู 1,075 
เมตร ทา่นจะสามารถชมภูเขาไฟฟจูแิละทวิทศันโ์ดยรอบของทะเลสาบคาวากจุใินแบบพาโนรามา 360 องศา 

และในวนัทีอ่ากาศแจม่ใสจะสามารถมองเห็นไดไ้กลถงึภเูขาแอลป์ญีปุ่่ นทางตอนใต ้(เทอืกเขาอากาอชิ ิและเทอืกเขาอา

ราคาวะ) (อาจมกีารงดใหบ้รกิารชัว่คราวเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ เชน่ สภาพอากาศไมเ่อือ้อํานวย)    
 

 
 

จากนัน้นําทา่น เดนิทางสู ่หมูบ่า้นโอชโินะฮคัไค ใหท้า่นเจาะลกึตามหาแหลง่น้ําบรสิทุธิจ์ากภูเขาไฟฟจู ิทีเ่ป็นแหลง่น้ํา
ตามธรรมชาตติัง้อยู่ในหมู่บา้นโอชโินะ จ.ยามานช ิหรือพูดในทางกลับกันคอืกลุม่น้ําผุดโอชโินะฮัคไค เพียงกา้วแรกที่
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ยา่งเทา้เขา้ไปในหมูบ่า้นก็สมัผัสไดถ้งึอากาศบรสิทุธิ ์และไอเย็นจากแหลง่น้ําธรรมชาตทิีม่ใีหเ้ห็นอยู่ทกุมุม โดยในบอ่น้ํา
ใสแจ๋วมปีลาหลากหลายพันธุแ์หวกวา่ยอย่างสบายอารมณ์  แตข่อบอกเลยวา่น้ําแต่ละบ่อนัน้เย็นจับใจจนแอบสังสัยว่า

นอ้งปลาไม่หนาวสะทา้นกันบา้งหรอื เพราะอณุหภูมใินน้ําเฉลีย่อยู่ที ่10-12 องศาเซลเซยีสนอกจากชมแลว้ก็ยังมน้ํีาผุด

จากธรรมชาตใิหต้กัดืม่ตามอธัยาศยั และทีส่าํคญั หมูบ่า้นโอชโินะยังเป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงสนิคา้โอทอปชัน้เยีย่มอกีดว้ย 
 

 

 ขึน้ชือ่วา่มาหมูบ่า้นแหลง่น้ําบรสิทุธิจ์ากภเูขาไฟฟจูทิัง้ท ีจะไม่มเีมนูทานเลน่รสเลศิไดอ้ย่างไร

กัน เมือ่ทา่นมาถงึหมู่บา้นโอชโินะฮัคไค ทีเ่ต็มเป่ียมไปดว้ยอากาศบรสิทุธิแ์ลว้ ภายในหมู่บา้น
ยังมรีา้นคา้ขายของทีร่ะลกึซึง่เป็นสนิคา้โอท็อปของหมู่บา้นและบรเิวณหมู่บา้นยังรายลอ้มไป

ดว้ยรา้นอาหารทานเลน่ต่างๆมากมาย สําหรับเมนูทีแ่นะนํานี้มชี ือ่เรยีกวา่ “ยากคิซุะโมจ”ิ เป็น
แป้งเนื้อนุ่มสเีขยีว ซึง่ทํามาจากใบโยะโมะง ิเป็นพชืสมุนไพรของญีปุ่่ น สอดดว้ยไสถ้ั่วแดงบด 

ยา่งบนเตาถา่น หอมกรุ่น ทานรอ้นๆกบัอากาศหนาวๆ รับรองวา่ฟินสดุ 

 คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม *** ใหท้า่นไดอ้ ิม่อรอ่ยกบัมือ้พเิศษทีม่ขีาปูยกัษใ์หท้า่นได้
ล ิม้ลองรสชาตปิูพรอ้มนํา้จ ิม้สไตสญ์ีปุ่่ นอยา่งจุใจ หลงัอาหารใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการแช่นํา้แร่ธรรมชาต ิ

เชือ่วา่ถา้ไดแ้ชนํ่า้แรแ่ลว้ จะทําใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหติดขี ึน้ 
พกัที ่  โรงแรม FUJI SCHOLE LAND HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่าม ฟจูเิท็น สกรีสีอรท์ - พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว -  ดวิตีฟ้ร ี - ชอ้ปป้ิงชนิจูก ุ 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นําทา่นสนุกกบักจิกรรมกลางแจง้ทา่มกลางหมิะ ณ ลานสก ีฟูจเิท็น   ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกับการเลน่ไมก้ระดาน
เลือ่นไดต้ามอัธยาศัย ณ ดนิแดนแห่งนี้ทีซ่ ึง่เป็นสวนสนุกขนาดใหญ่ มกีจิกรรมนอกเหนือจากการเลน่สกมีากมาย เป็น

ลานสกทีีม่ีช ือ่เสยีงและมฉีากหลังเป็นภูเขาไฟฟูจทิีส่วยงามท่านจะไดส้นุกกับลานหมิะขาวโพลน ท่านทีส่นใจจะเช่า

อปุกรณ์เครือ่งเลน่สามารถตดิตอ่หัวหนา้ทวัรล์ว่งหนา้ ราคานีไ้มร่วมคา่เชา่อุปกรณ์เครือ่งเลน่สก ีสโนวส์เลด หรอืครู
ฝึก ประมาณ 5,000-15,000 เยน (ลานสกจีะเปิดใหบ้รกิารหรอืไม ่ข ึน้อยูก่บัสภาพภูมอิากาศ) 
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หมายเหตุ: ในกรณีที ่ลานสกเีขา้ไมไ่ดเ้นือ่งจากสภาพอากาศ  บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นโปรแกรมทวัร ์นํา

ทา่นเดนิทางสู ่ภูเขาไฟฟูจ ิทีต่ัง้ตระหง่านอยู่เหนือเกาะญีปุ่่ นดว้ยความสงู3,776เมตร จากระดับน้ําทะเล นําทา่นขึน้ชม

ความงามกนัแบบใกลช้ดิ ยังบรเิวณ “ชัน้ 5” ของภเูขาไฟฟจู ิ(ขึน้อยูก่บัสภาพภมูอิากาศ) เพือ่ชมทัศนียภาพโดยรอบของ
ภูเขาไฟที่ สามารถมอง เห็นทะเลสาบทัง้หา้กระจายอยู่โดยรอบ ใหท้่านไดส้ัมผัสอากาศอันบริสุทธิบ์นยอดเขาฟูจ ิ

ถา่ยภาพทีร่ะลกึ กับภูเขาไฟทีไ่ดช้ ือ่วา่มสีดัสว่นสวยงามทีส่ดุในโลก ซึง่เป็นภูเขาไฟทียั่งดับไม่สนทิ และมคีวามสงูทีส่ดุ
ในประเทศญีปุ่่ น 

นําทา่นเยีย่มชม พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว ทีจํ่าลองเรือ่งราวของภูเขาไฟฟจู ิและใหท้า่นไดส้มัผัสกับบรรยากาศของการ

จําลองเรือ่งราวเกีย่วกบัแผน่ดนิไหวทีเ่กดิขึน้ในประเทศญีปุ่่ น จากนัน้อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ของทีร่ะลกึตามอธัยาศัย 
เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย  จากนัน้นําทา่นชอ้ปป้ิงสนิคา้เครือ่งสาํอางค ์อาหารเสรมิ เครือ่งประดบัคณุภาพดทีีร่า้นคา้ปลอดภาษ ีณ ดวิตฟีร ี อสิระ
ใหท้า่นไดเ้ลอืกชอ้ปป้ิงยา่นดงั ยา่นชนิจุกุ ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัการจับจ่ายซือ้สนิคา้นานาชนดิ ไดจ้ากทีน่ี ่ไมว่า่จะ

เป็น รา้นซานรโิอะ รา้นขายเครือ่งอเิลคทรอนกิส ์กลอ้งถา่ยรูปดจิติอล นาฬกิา เครือ่งสําอาง ตา่งๆ กนัทีร่า้น 

MATSUMOTO แหลง่รวมเหลา่บรรดาเครือ่งสําอางมากมาย อาท ิมารค์เตา้หู,้ โฟมลา้งหนา้ WHIP FOAM ที่
ราคาถูกกวา่บา้นเรา 3 เทา่, ครมีกนัแดดชเิซโด ้แอนเนสซา่ทีค่นไทยรูจ้กัเป็นอยา่งด ี และสนิคา้อืน่ ๆ  หรอืให้

ทา่นไดส้นุกกบัการเลอืกซือ้สนิคา้ แบรนดด์งัอาท ิLOUIS VULTTON, UNIQLO, กระเป๋าสดุฮติ BAO BAO 
ISSEY MIYAKE, เสือ้ COMME DES GARCONS, H&M หรอืเลอืกซือ้รองเทา้หลากหลายแบรนดด์งั อาท ิ

NIKE, CONVERSE, NEW BALANCE, REEBOK ฯลฯ ไดท้ีร่า้น ABC MART  
 

 
 

คํา่  อสิระอาหารคํา่ตามอธัยาศยั 
พกัที ่  โรงแรม HEDISTAR HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 
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วนัทีส่ ี ่ นกิโก ้- ศาลเจา้โทโชก ุ-  สะพานชนิเคยีว - ทะเลสาบชูเซนจ ิ- นํา้ตกเคงอ่น - ออิอน 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
นําทา่นชม ศาลเจา้โทโชกุ เป็นศาลเจา้ประจําตระกลูโทกงุาวะทีโ่ดง่ดังในอดตีและยังเป็นสสุานของ “โทกงุาวะ อเิอยะ

ส”ุ โชกุนผูพ้ลกิชะตาชวีติของชาวญีปุ่่ น พรอ้มสักการะเทพเจา้คุม้ครองและปกป้องลูกหลานของตระกูลและบรรดาผู ้

เลือ่มใส ชมเจดยี์ 5 ชัน้ สถานทีร่วบรวมพระธรรมคําสอน บทสวดมนต ์และสิง่ของมคี่า แลว้ชมงานแกะสลัก อันเป็น
โบราณวัตถุลํ้าค่าทีม่ีมากกว่า 5,000 ชิน้ แลว้ตืน่ตากับซุม้ ประตูโยเมมง อันเป็นสถาปัตยกรรมทีม่ีความสําคัญในแง่

ประวตัศิาสตรศ์ลิป์ของญีปุ่่ นและยังเป็นศลิปะชิน้เอกและมชีือ่เสยีงของประทศญีปุ่่ น  
 

 
 

ศาลเจา้โทโชก ุเป็นทีท่ีม่สีถาปัตยกรรมวจิติรงดงามมาก  โดยเฉพาะ

อยา่งยิง่ซุม้โยเมมง ทีป่ระดับประดาดว้ยสงิหแ์ละมังกรในทว่งทา่และ

ลลีาทีต่่างกันอย่างมากมาย  ตัวเสาทําจากไมเ้คยากริองรับน้ําหนัก 
12 ตน้ โดยในอดตีจะมเีพียงซามูไรชัน้สงูเท่านัน้ทีส่ามารถผ่านเขา้

ออกประตนูีไ้ดแ้ตต่อ้งทิง้ดาบไวด้า้นนอกเสยีกอ่นตามธรรมเนียมดา้น
ความปลอดภั ยสํ าห รับงานไม แ้กะสลักที่มีคุณค่ าทางด า้น

ประวัตศิาสตร ์ของศาลเจา้โทโชกุ คอื งานแกะสลักปรศินาธรรม รูป
ลงิปิดหู ปิดตา และปิดปาก เป็นการสอนใหผู้ค้นละเวน้การดู การฟัง 

และการพูดในสิง่ทีไ่ม่ด ีซึง่ปรศินาาธรรมนี้ไดรั้บอทิธพิลมาจากลัทธิ

เตา๋ ซึง่เป็นการผสมผสานทีเ่ขา้กนัอยา่งลงตวัของลัทธเิตา๋ และศาสนาชนิโต 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

นอกจากนี้ทีค่านในฉนวนทางเดนิจะมรีูปสตัวอ์กีหนึง่รูปทีโ่ด่งดัง ก็คอื รูปแมวหลับ ทีด่เูหมอืนแมวนี้กําลังนอนหลับ แต่
แทจ้ริงแลว้แมวตัวที่เห็นนี้ไม่ไดห้ลับ  แต่จะรูไ้ดก็้ต่อเมื่อเดนิไปที่ดา้นหลังของภาพแมวหลับนี้  แลว้จะไดเ้ห็นรูป

นกกระจอกทีกํ่าลงัตืน่ตระหนกอยูคู่ห่นึง่ แผ่นภาพแกะสลักนี้สือ่ถงึวา่รัฐบาลทหารเอโดะทีม่องเผนิๆเหมอืนแมวหลับอยู่นี ้ 

ในความจรงิเป็นแมวทีพ่รอ้มจะกระโดดตระครุบนกอยู่  หากแวน่แควน้ใดไม่อยู่ในร่องรอยแลว้รัฐบาลเอโดะก็พรอ้มจะบด
ขยีใ้นทนัท ี ท ัง้นีย้งัมปีระตมิากรรมทีเ่ต็มเป่ียมไปดว้ยอารมณแ์ละจนิตนาการอยา่งมากมาย เช่น มงักร 100 หวั

, แมวนอนหลบั, มงักร หวัเราะ เป็นตนั ใหท้า่นไดเ้ลอืกมุมประทบัใจบนัทกึภาพความงามตามอธัยาศยั 
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 จากนัน้นําทา่นผา่นชม  สะพานชนิเคยีว ซึง่เป็นของศาลเจา้ฟทูาราซัง เป็น 1 ใน 3 ของสะพานทีส่วยทีส่ดุของประเทศ
ญีปุ่่ นร่วมกับสะพานคนิไตเคยีว ทีอ่วิาคูนกิับสะพานซารุฮาช ิทีย่ามานาช,ิ โอสกึ ิ สะพานชนิเคยีวเป็นสะพานโคง้สแีดง 

ทอดขา้มแม่น้ําไดยะ ตรงเชงิปากทางขึน้สูแ่หลง่มรดกโลก ชือ่ว่าสะพานชนิเคยีว หรอื สะพานอสรพษิคู ่มคีวามยาว 28 

เมตร กวา้ง 7 เมตร สงูจากระดับน้ําประมาณ 10 เมตร สรา้งจากไมโ้ดยมเีสาหนิ รองรับน้ําหนัก ซึง่เป็นสะพานทีส่วยงาม
อกีแห่งหนึ่งของบรรดาสะพานไมข้องญีปุ่่ น ทาดว้ยสแีดง สมัยก่อนสะพานนี้ใชเ้ฉพาะเจา้นายชัน้สงูหรือเชือ้พระวงศ์

เทา่นัน้ในการขา้มแมน้ํ่าไดยะ 
 

 
 

เทีย่ง รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร  
บา่ย  นําทา่นเก็บภาพประทับใจกับ ทะเลสาบชูเซ็นจ ิเชงิเขานันไต เกดิจากทะเลสาบทีก่อ่ตัวจากการระเบดิของหนิละลาย

จากภูเขาไฟนันไตในอดตี ซึง่เป็นทะลสาบทีอ่ยู่สงูทีส่ดุในญีปุ่่ น เหนือระดับน้ําทะเล 1,270 เมตร ทําใหอ้ากาศทีน่ี่เย็น
ตลอดปี (โดยเฉพาะในฤดใูบไมร้่วง ซึง่อาจจะมลีมพัด ทําใหรู้ส้กึหนาวมากขึน้ ควรเตรยีมเสือ้หนาวและเสือ้กันลมมาให ้

พรอ้ม) เพลดิเพลนิกบัการน่ังชมววิบนรถบสัทีข่ ึน้เขาสงูชนัและโคง้หักศอกอันเป็นความมหัศจรรยใ์นการสรา้งทางโดยแต่

ละโคง้จะมชีือ่โคง้เป็นของตวัเอง 
 

 
 

จากนัน้นําทา่นชม นํา้ตกเคงอ่น ทีเ่ป็นน้ําตกสงูราว 100 เมตร ทีส่ายน้ําตกลงมาจากหนา้ผาสงูกระทบลงในแอง่น้ําเบือ้ง

ล่าง โดยเฉพาะสายน้ําท่ามกลางใบไมส้แีดงยิง่แปลกตาและน่าดูยิง่ขึน้ไปอกีโดยบริเวณรอบทะเลสาบมีเสน้ทางเดนิ
ศกึษาธรรมชาตเิพือ่ชมความงามของฤดกูาลทีกํ่าลงัผลดัใบ (ไมร่วมคา่ขึน้ลฟิทท์า่นละ 550 เยน) 
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 นําทา่นอสิระชอ้ปป้ิง ณ หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญข่องนารติะ หา้งฯ ออิอน จสัโก ้ ซือ้ของฝากกอ่นกลบั อาท ิขนมโมจ ิ

เบนโตะ ผลไม ้และ หากทา่นใดหลงไหลในรสชาดของคทิแคทชาเขยีวสามารถหาซือ้ไดท้ีน่ี่ไดเ้ลย   
คํา่ อสิระอาหารคํา่ตามอธัยาศยั 

พกัที ่  โรงแรม HEDISTAR HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 
 

วนัทีห่า้  นารติะ - สนามบนิดอนเมอืง - กรุงเทพฯ 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม    
ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นสู ่สนามบนินารติะ เพือ่เดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ 

11.00 น. เหนิฟ้าสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ THAI LION AIR เทีย่วบนิที ่SL301 (บรกิารอาหารวา่งบนเครือ่ง) 

16.15 น. ถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 
 

** หากทา่นทีต่อ้งออกตัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นทําการ 
ออกตัว๋เนื่องจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

** ขอขอบพระคณุทีเ่ลอืกใชบ้รกิาร ** 
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อตัราคา่บรกิาร 

 

 
กําหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญห่อ้งละ 
2-3 ทา่น 

 
 

พกัเดีย่วเพิม่ 

 
 

ราคาทวัรไ์มร่วม
ต ัว๋เครือ่งบนิ 

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 

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 
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** บรกิารนํา้ดืม่วนัละ 1 ขวดในวนัทีม่รีายการทอ่งเทีย่ว** 

** ราคาเด็กอายุไมถ่งึ 2 ขวบ 10,000 บาท ** 
***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดนํ์าเทีย่วทา่นละ 1500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

 

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 30 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์น
การเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 

 
ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ัน้ ไมเ่ช่นน ัน้ทางบรษิทัจะไม่คนืมดัจําไม่วา่ดว้ยกรณีใดๆ

ท ัง้ส ิน้ เพราะวา่ทางบรษิทัไดทํ้าการจา่ยคา่ต ัว๋ไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ีถ่ว้นกอ่นการจอง

ทวัรท์กุคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง  
 

กรุณาชําระมดัจํา ทา่นละ 10,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืมดัจําท ัง้หมด เนือ่งจาก
ทางบรษิทัฯ ไดชํ้าระคา่ต ัว๋เครือ่งบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทีเ่รยีบรอ้ย ยกเวน้คา่ภาษนํีา้มนัทีย่งัมไิดชํ้าระ คา่ทวัรส์ว่นที่

เหลอื กรุณาชําระ 21 วนักอ่นการเดนิทาง 

 
หมายเหต ุ 1.  ต ัว๋เมือ่ออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนือ่งจากเงือ่นไขของสายการบนิ 

 2.  คา่ทวัรไ์มม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่ 
 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพํานกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั ไมว่า่จะ
ดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมี

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

 
1. ต ัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

2. ส ิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพํ่านกัในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ) 
3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพํ่านกัในประเทศญีปุ่่ น (เช่น คนรูจ้กั โรงแรม และอืน่ๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งทีพํ่านกัในประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

 

 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.   คา่รถรับ-สง่ และนําเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่น   คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ     คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 ค่าธรรมเนียมวซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่ น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพํานักระยะสัน้ใน

ประเทศญีปุ่่ นไม่เกนิ 15 วัน) **ถา้กรณีทีท่างรัฐบาลประกาศใหก้ลับมาใชว้ซีา่ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายในการทําวซีา่เพิม่ ท่านละ 
1,700 บาท** 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซักรดี มนิิ

บารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
 คา่ทปิคนขบัรถ และไกดนํ์าเทีย่วทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

 

เง ือ่นไขการชําระคา่บรกิาร 
1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งชาํระเงนิมัดจําเป็นเงนิจํานวน 10,000 บาทตอ่ทา่นเพือ่สาํรองทีน่ั่ง  

2. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งชาํระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วัน กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจน
ซีไ่ม่ชําระเงนิ หรือชําระเงินไม่ครบภายในกําหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถ้ือว่า

นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทวัรนั์น้ๆ 
3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร์ ถงึศุกร ์

เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาล

ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 
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เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี(่ผูม้ชี ือ่ในเอกสาร

การจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจองกับทาง

บรษัิทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 
2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์

อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่ทําเรือ่งขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอื
มอบอํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทีต่อ้งการให ้

นําเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี้ 

2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่ําระแลว้ ***ในกรณีทีว่นัเดนิ
ทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั 

2.2 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่าํระแลว้ 
2.3 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่าํระแลว้ทัง้หมด 

ทัง้นี ้ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้า่ยทีไ่ดจ้า่ยจรงิจากคา่บรกิารทีช่าํระแลว้เนือ่งในการเตรยีมการจัดการนําเทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว เชน่ 

การสาํรองทีน่ั่งตัว๋เครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 
3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจําหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ 

หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   
4. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร์ ถงึศุกร ์

เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาล
ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  

 
เง ือ่นไขและขอ้กําหนดอืน่ๆ 

1. ทวัรน์ีส้าํหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทวัรน์ีเ้ป็นทวัรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธ

การเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ
นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทีไ่ม่มวีซีา่  และอย่างนอ้ย 10 วันกอ่นการ

เดนิทางสาํหรับประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะชาํระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทาง

นอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทกําหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ คํานําหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง 
และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตัว๋เครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการ

ชาํระเงนิมัดจํา 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ 
และเวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้บรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นสาํคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิ

ของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของ

สมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อตัราคา่บรกิารนีค้ํานวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น
การปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ 
คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรือตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอํีานาจในการใหคํ้าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของบรษัิทกํากับเทา่นัน้  

 
ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะนําตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกันทกุชิน้ไม่เกนิ 

1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์
อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทีกํ่าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่

โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
2. สิง่ของทีม่ลีกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใต ้

ทอ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
3. ประเทศญีปุ่่ น มกีฎหมายหา้มนําผลติภัณฑท์ีทํ่ามาจากพชื และเนื้อสตัวท์กุชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด  ไข ่เนื้อสตัว ์ไสก้รอกฯ 

เพือ่เป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหลา่นี ้หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอตัราทีส่งูมาก 
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