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โปรแกรมเดินทางท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น 6 วัน 3 คืน 

ออกเดินทาง 25 - 29 มีนาคม 2559 

25 มี.ค. 59 กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ 

20.30 น. 
 

23.55 น. 

พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิเพ่ือเตรียมตัวเดินทาง โดยมีพนักงานบริษัทโคเรียเซ็นเตอร์คอยอ านวยความ
สะดวกในการโหลดกระเป๋า ณ บริเวณเคาน์เตอร์ D สายการบิน Thai Airways ทางช่องเข้าประตูที่ 2  
เหินฟ้าสู่ประเทศญี่ปุ่น  โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG 642 

26 มี.ค. 59 สนามบินนาริตะ - อุโมงคหิ่งหอยทะเล - พิพิธภัณฑ์ราเมง - ภูเขาเทนโจ - กระเช้าคาชิ คาชิโรปเวย์ 
ชมดอกซากุระบาน - อาบน ้าแร่ธรรมชาติ 

07.35 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติ นาริตะ ประเทศญี่ปุ่นหลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และรับสัมภาระ
เรียบร้อยแล้ว...ท่านจะพบมัคคุเทศก์ท้องถิ่นรอต้อนรับคณะ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) อิสระให้
ทุกท่าน ได้แลกสกุลเงินเยน ณ เคาน์เตอร์ธนาคาร และท าธุระส่วนตัวให้เรียบร้อย (ข้ันตอนพิธีการต่างๆ หัวหน้า
ทัวร์จะแนะน าทุกท่านที่สนามบินสุวรรณภูมิ หรือบนเครื่อง หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อสอบถามที่
เจ้าหน้าที่ หรือบริษัทล่วงหน้า) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรแล้ว... 

 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง // เวลาท้องถิ่นจะเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) 

จากนั้นน าท่านเดินทางผ่านอุโมงค์ใตน้ า TOKYO BAY AQUA LINE หรือมีชื่อเรียกในภาษาญี่ปนุวา 
UMIHOTARU ที่แปลเปนไทยไดวา อุโมงคหิ่งหอยทะเล (Sea Firefly) ซ่ึงเปน อุโมงคใตน้ า ที่ใชเดินทางลอดอาว
โตเกียว มีความยาวถึง 14 กิโลเมตร มียาวเปนอันดับที่ 4 ของโลก อุโมงคแหงนี้ใชเปนทางเชื่อมระหวางเมืองคิซาราสึ 
จังหวัดจิบะ ไปยัง เมืองคาวาซากิ จังหวัดคานากาวา ซ่ึงแบงเปนความยาวของตัวสะพาน 4.4 กิโลเมตร และความ
ยาวของอุโมงค 9.6 กิโลเมตร นอกจากนั้น อุโมงคแหงนี้ยังเปนอีกหนึ่งเสนทางหลวงของประเทศญี่ปุนอีกดวย (ทาง
หลวงหมายเลข 409) 

แล้วน าท่านไปยัง พิพิธภัณฑ์ราเมง (Raumen Museum) รวบรวมเรื่องราวทุก
อย่างเกี่ยวกับราเมง ไม่ว่าจะเป็นประวัติความเป็นมา, ชนิดของราเมง ในชั้นแรกของ
พิพิธภัณฑ์นั้นจะเป็นประวัติของราเมงในประเทศญี่ปุ่น มีการจัดแสดงเส้นราเมล น้ า
ซุป ท้อปปิ้ง รวมถึงชามใส่ราเมงหลากหลายชนิด ส่วนในชั้นที่สองนั้น จะมีการจัด
บรรยากาศจ าลองของถนน และอาคารบ้านเรื่องของชิตามาชิ (Shitamachi) เมือง
เก่าของโตเกียว ซึ่งเป็นเมืองที่ราเมงได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว จะมีร้านขายราเมง
ที่มีชื่อเสียงอยู่ประมาณ 9 ร้านให้นักท่องเที่ยวได้ลองชิม และหากใครอยากจะทาน
ราเมงหลายๆร้าน ก็สามารถสั่งแต่ละชามเป็นไซส์เล็กได้ 
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เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมน ูRAMEN SET 
บ่าย จากนั้นน าทุกท่านขึ้น กระเช้าลอยฟ้าคาชิ คาชิ เดินทางสู่ “สวนสาธารณะคาวา

กูจิโกะ เทนโจยามะ” ที่จะท าให้ทุกท่านเหมือนกับเดินเล่นท่ามกลางท้องฟ้า และชม
วิวทิวทัศน์ที่งดงามของภูเขาไฟฟูจิ และทะเลสาบคาวากูจิโกะ เพ่ือสัมผัสต้นก าเนิด
แห่งศิลปะ และความเชื่อ น าท่านสักการะ “ศาลเจ้าอุซากิ” ขอพร “ฟูจิมิอุซากิ” และ 
“ยูเมะมิอุซากิ” สองรูปปั้นกระต่ายประจ า ภูเขาคาชิ คาชิที่จะท า ให้ผู้ขอมีสุขภาพดี 
และฉลาดหลักแหลม... แล้วต่อด้วยการไปลั่น “ระฆังเทนโจ” ระฆังแห่งความรัก ที่
เชื่อกันว่า หากมองขึ้นไปยังภูเขาไฟฟูจิที่อยู่ตรงกลางหัวใจ ให้นึกถึงคนส าคัญ แล้วลั่น
ระฆังจะท าให้ท่านสมปรารถนาเรื่องความรัก และปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ... ให้ท่าน
เก็บภาพความประทับใจในแบบ พาโนรามา ของดอกซากุระบาน กับภูเขาไฟฟูจิ และ
ทะเลสาบคาวากูจโิกะ” ....(หมายเหตุ ) การชมดอกซากุระบานทุกแหงของประเทศญี่
ปนุ ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ การกําหนดวันเดินทางดังกลาว เปนเพียงการ กําหนดวัน 
เวลาที่ใกลเคียงที่สุด ไมสามารถกําหนดวันที่ดอกซากุระบานแนนอนได ซึ่งดอก
ซากุระจะเริ่มเบงบานใน   ชวงที่อุณหภูมิของญี่ปุนเริ่มอุนขึ้นหลังจากอากาศอันหนาว
เย็นไดเริ่มลดลง 

ค่ า รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร ด้วยเมนู ให้ท่านได้อ่ิมอร่อยกับม้ือพิเศษที่มีขาปูยักษ์ให้ท่านได้ลิ้มลองรสชาติปู
พร้อมน้ าจิ้มสไตส์ญี่ปุ่นอย่างจุใจ และอาหารอ่ืนๆ อีกหลายชนิด 
น าท่านเข้าพัก ณ โรงแรมระดับดีลักซ์คลาส FUJI MATSUZONO HOTEL หรือ
เทียบเท่า พิเศษ!! ณ โรงแรมแห่งนี้ท่านจะได้สัมผัสกับการอาบน้ าแร่
ธรรมชาติแบบฉบับชาวญี่ปุ่น เพ่ือเป็นการพักผ่อนจากการที่ได้เหน็ดเหนื่อยกับการ
เดินทางมาตลอดทั้งวัน ซึ่งช่วยในเรื่องของกระดูก และการหมุนเวียนของโลหิต 

27 มี.ค. 59 ขอพรบ่อน ้าพุศักดิ์สิทธิ์ - ภูเขาไฟฟูจิ 5th – เก็บสตอเบอร่ีสดๆจากไร่ - กรุงโตเกียว – สวนอุเอโนะ 
ชมดอกซากุระบาน - วัดอาซากุสะ – ถนนนาคามิเซะ – ช้อปปิ้งย่านชินจูก ุ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ  ภัตตาคารภายในโรงแรม 
จากนั้นน าทุกท่านเดินขอพรบ่อน้ าพุศักดิ์สิทธิ์ “โอชิโนะ ฮัคไค” บ่อน้ าที่เกิดจากการ
ละลายของหิมะบนภูเขาไฟ ฟูจิ ที่ใช้เวลาอันยาวนาน ในการไหลลงมา สู่พื้นดิน และ
ซึมไปยังบ่อน้ าแต่ละบ่อ ดังนั้นน้ าที่อยู่ในบ่อ จะเป็นน้ าที่ใสสะอาด และสดชื่นมาก ใน  
ปี 1985 สถานที่แห่งนี้ยังได้ถูกเลือกให้เป็น 1 ใน 100 อันดับ แหล่งน้ า จากธรรมชาติ
ที่ดีที่สุดของญี่ปุ่นอีกด้วย บ่อน้ าพุธรรมชาติทั้ง 8 บ่อ มีความเชื่อกันว่าเป็นบ่อน้ า
ศักดิ์สิทธิ์ ตามความเชื่อที่ว่าภูเขาไฟฟูจิเป็นที่สถิตย์ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ น้ าที่ไหลลงมา
จากภูเขาศักดิ์สิทธิ์ก็เป็นน้ าศักดิ์สิทธิ์ จนมีชื่อเรียกว่า "Springs of the Gods" หรือ 
น้ าพุของเทพเจ้า ดังนั้นคนมักจะมาขอพรกัน ว่ากันว่าแต่ละบ่อก็จะมีความศักดิ์สิทธิที่
แตกต่างกันไป เช่น เรื่องสุขภาพ คู่ครอง ฯลฯ  

ซึ่งในวันที่ท้องฟ้าปลอด โปร่งและแจ่มใสจะสามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้อย่างชัดเจน... 
แล้วน าท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ บริเวณชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ) โดย
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รถโค้ชให้ท่านได้สัมผัสอากาศอันบริสุทธิ์บนยอดเขาฟูจิ ถ่ายภาพที่ระลึก กับภูเขาไฟที่  
ได้ชื่อว่ามีสัดส่วนสวยงามที่สุดในโลก ซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ยังดับไม่สนิท และมีความสูง
ที่สุดในประเทศญี่ปุ่นจากด้านล่างสู่บนยอดปล่องเขาด้วย ความสูง 3,776 เมตร 

แล้วน าท่านน าท่านไปเพลิดเพลินกับการเลือกชิม ชม และซื้อสตรอเบอร์รี่สดๆ
จาก “ไร่สตรอเบอร์รี่” ของชาวญี่ปุ่นที่มีการปลูกอย่างพิถีพิถัน และได้รับการดูแลเอา
ใจใส่ทุกกระบวนการทุกขั้นตอน ท าให้ผลของสตรอเบอร์รี่นั้นมีขนาดใหญ่ สีแดงสด 
และรสชาติหวานกว่าบ้านเราหลายเท่า … ท่านจะได้ชมถึงวิธีการเก็บสตรอเบอร์รี่และ
ที่ส าคัญ คือท่านสามารถชิมสตรอเบอร์รี่ในไร่นี้ได้ โดยสามารถเด็ดจากต้นด้วยตัวเอง 
และยังซื้อกลับมาเป็นของฝากแก่คนที่บ้านได้ … 

เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมน ูแซลมอนเทริยากิ + หอยเชลล์ย่าง 

บ่าย แล้วน าท่านเดินทางกลับเข้าสู่ มหานครโตเกียว  น าท่านเดินทางผ่านชม “สวนอุ
เอโนะ” สวนสวยกลางกรุงโตเกียวที่รวบรวมพันธุ์ไม้ นานาชนิดจากทั่วทุกมุมโลก 
สวนแห่งนี้เป็นที่รู้จักกันในฐานะสวนสาธารณะแห่งแรกของกรุงโตเกียว (สร้างขึ้นในปี 
1873) และเป็นสถานที่ตั้งของวัด ศาลเจ้า และพิพิธภัณฑ์ส าคัญหลายแห่ง อีกท้ังยัง
อยู่ห่างจากสถานีรถไฟ เจอาร์อุเอโนะเพียง 2 ช่วงตึก ที่นี่นับเป็นจุดชม “ดอก
ซากุระ” ที่พลุกพล่านที่สุดแห่งหนึ่ง โดยมีต้นซากุระกว่า 1,500 ต้น ออกดอกเบ่งบาน
พร้อมๆ กัน และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของคนโตเกียว  

(หมายเหตุ ) การชมดอกซากุระบานทุกแหงของประเทศญี่ปุน ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ การกําหนดวันเดินทางดัง
กลาว เปนเพียงการ กําหนดวัน เวลาที่ใกลเคียงท่ีสุด ไมสามารถกําหนดวันที่ดอกซากุระบานแนนอนได ซึ่งดอก
ซากุระจะเริ่มเบงบานใน   ชวงที่อุณหภูมิของญี่ปุนเริ่มอุนขึ้นหลังจากอากาศอันหนาวเย็นไดเริ่มลดลง 

แล้วน าท่านเดินทางสู่ วัดอาซะกุสะ วัดที่ได้ชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ และได้รับ  
ความเคารพนับถือมากท่ีสุดแห่งหนึ่งในกรุงโตเกียว น าท่านนมัสการ เจ้าแม่กวนอิม  
ทองค า ซึ่งชาวญี่ปุ่นนิยมมากราบไหว้ขอพร เพ่ือความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี 
ประกอบกับภายในวัด ยังเป็นที่ตั้งของโคมไฟยักษ์ ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ด้วย
ความสูง 4.5 เมตร แขวนห้อยอยู่ ณ ประตูทางเข้าด้านหน้าสุดของวัด อิสระให้ท่าน
ได้เลือกซ้ือสินค้าท่ีระลึกพ้ืนเมืองต่างๆ มากมาย อาทิเช่น ขนมนานาชนิด, ของเล่น,  
รองเท้า, พวงกุญแจที่ระลึก ฯลฯ 

จากนั้นน าท่านเข้าสู่แหล่งช้อปปิ้งอันทันสมัยที่สุดกลางกรุงโตเกียว ย่านชินจูกุ 
เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้านานาชนิด อาทิเช่น สินค้าอิเลคทรอนิคส์ เสื้อผ้า 
กระเป๋า รองเท้า เครื่องส าอาง และอ่ืนๆอีกมากมาย 

ค่ า รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมน ูSHABU-SHABU SET 
น าท่านเข้าพัก ณ โรงแรมระดับดีลักซ์คลาส SHINJUKU PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า ใจกลางแหล่งช้อปปิ้ง 

28 มี.ค. 59 อิสระ ชอ้ปปิ้ง หรือท่องเที่ยว โตเกียวดิสนีย์แลนด ์หรือโตเกียวดิสนียซ์ี เที่ยวได้เต็มที่ สนุกไดท้ั งวัน 
ชมการแสดงพลุ และ ขบวน อิเลคทริค พาเหรด อันสวยงาม (เตม็วัน) 
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เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

อิสระเต็มวัน ให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง หรือเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ โดยสามารถขอค านะน าการเดินทางได้จาก
มัคคุเทศก ์อาทิ 

- ย่านฮาราจูกุ แหล่งรวมเสื้อผ้า เครื่องประดับ รองเท้า ของวัยรุ่นญี่ปุ่นแนว Cost Play หรือ ถ้าต้องการเห็นวัยรุ่น
ญี่ปุ่นแต่งตัวแบบแปลกๆ ก็สามารถมาดูได้ที่นี่  

- ย่านชิบุย่า ศูนย์กลางแฟชั่นวัยรุ่นในโตเกียว ถ่ายภาพคู่กับรูปปั้นสุนัขแสนรู้ “ฮาจิโกะ” จุดนัดพบยอดฮิตส าหรับ
หนุ่มสาวโตเกียว อัพเดทแฟชั่นสไตล์โตเกียวที่ตึก(109) อิจิมารุคิว ทั้งเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่องประดับ  

- ย่านกินซ่า เป็นย่านยอดฮิตส าหรับการช้อปปิ้ง และกินดื่มของคนโตเกียว บริเวณนี้จะมีห้างสรรพสินค้ามากมาย 
ร้านค้าเก๋ๆ ร้านอาหาร ผับ บาร์ และคาเฟ่น่านั่งเยอะมาก นอกจากนี้ยังมีร้านค้าแบรนด์เนม เครื่องส าอางค์ระดับ 
Hiend และสินค้าแฟชั่นแบรนด์ชั่นน าต่างๆก็มารวมอยู่ในย่านนี้ 

- ย่านอากิฮาบาระ หรือนิยมเรียกว่า “อกิบะ (Akiba)” ตั้งอยู่ใจกลางโตเกียว มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากเก่ียวกับ
เครื่องใช้ไฟฟ้า และเป็นแหล่งของโอตาคุ (otaku) ที่โด่งดังในญี่ปุ่น 

เที่ยง เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาท่องเที่ยว และช้อปปิ้ง อิสระอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย 

บ่าย หรือ เลือกท่องเที่ยว “โตเกียวดิสนีย์แลนด์” ดินแดนแห่งความฝัน และความสนุก
ที่ซึ่งก าแพงแห่งอายุ ไม่จ าเป็นส าหรับผู้มาเยือน ใช้ทุนในการสร้างกว่า 600 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ ท่านจะได้สัมผัสกับ มิกกี้เมาส์ โดนัลดั๊กส์ และเหล่าผองเพ่ือนๆจาก
วอลท์ดิสนีย์มากมาย อีกท้ังเครื่องเล่นที่พร้อมสร้างความหฤหรรษ์และความตื่นเต้นให้
ทุกท่านหรือจะเป็น “โตเกียวดิสนีย์ซี” เป็นสวนสนุก Theme Park ที่แสดงความ
อลังการเต็มไปด้วยเสน่ห์ต านานและจินตนาการของการผจญภัยทางทะเล ท่านจะได้
สัมผัสกับสวนน้ าในรูปแบบต่างๆของเครื่องเล่น 
 World Bazaar: เวิร์ล บาร์ซ่า เป็นส่วนหลักของสวนสนุกแห่งนี้ และมีร้านของที่ระลึกที่ใหญ่ที่สุดอยู่ท่ีนี่ 
 Adventureland: แอดเวนเจอร์แลนด์ ประดอบด้วยสองส่วนคือ นิวออลีนส์ และ ป่า (Jungle themed 

area) ซึ่งมีลักษณะเลียนแบบมาจากดิสนีย์แลนด์ในอเมริกา โซนน่าสนใจเช่น Pirate of the Caribbean, 
Jungle Cruise, The Enchanted Tiki Room 

 Westernland: เวสเทิร์นแลนด์เป็นพื้นที่ลักษณะชาวตะวันตกรุ่นก่อน เหมือนกันกับโซน Frontierland 
ทั่วๆไปตามแบบฉบับของดิสนีย์แลนด์ มีรูปแบบคือมีแม่น้ าหลักใหลผ่านซึ่งมนุษย์เป็นผู้ท าทางน้ าไหลผ่าน 
เพ่ือไปยังโซน Big Thunder Mountain และ Counter Bear Theater 

 Critter Country: คริทเตอร์ คันทรี่ เป็นพื้นที่ส่วนเล็กของสวนสนุกแต่มีจุดที่น่าสนใจคือ Splash Mountain 
นอกจากนี้ยังมีพวกร้านอาหารและร้านขายของที่ระลึก 

 Fantasyland: แฟนตาซีแลนด์ ทางเข้าเป็นปราสาทซินเดอร์เรลล่าที่เป็นที่รู้จักและถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์
ของสวนสนุกแห่งนี้ ซึ่งมีลักษณะลอกเลียนมาจากของที่ฟลอริดาทั้งหมด มีโซนที่น่าสนใจเช่น Dark rides ที่
ให้นักท่องเที่ยวได้ชมภาพยนต์พวก สโนว์ไวท์ ปีเตอร์แพน พินอคคิโอ โซนนอกเหนือจากนี้เช่น The 
Haunted Mansion, It's small world, Pooh's Hunny Hunt ซึ่งที่โซนหมีพูห์นี้ถือได้ว่าเป็นโซนที่ได้รับ
ความนิยมสูงสุดของสวนสนุกแห่งนี้ เนื่องจากไม่ต้องเข้าคิว 

 Toontown: ทูนทาวน์ เป็นโซนทีเหมือนกับสวนสนุกดิสนีย์แลนด์อื่นๆท่ัวไป เนื่องจากนักท่องเที่ยวจะได้
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สัมผัสพระเอกของสถานที่แห่งนี้คือ มิคกี้เมาส์และบ้านของมิคก้ีเมาส์ จุดเด่นของที่นี่คือ เนื่องจากโซนนี้มี
ขนาดไม่ใหญ่มาก ท าให้การต่อคิวต้องใช้เวลานานที่สุดเมื่อเทียบกับมุมอ่ืนๆในสวนสนุกแห่งนี้ 

 Tomorrowland: ทูมอร์โรวแลนด์ เป็นลักษณะของเทคโนโลยีในอนาคต ประกอบด้วย Space Mountain 
และ Star Tours: The Adventures Continue 

ค่ า เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาท่องเที่ยว และช้อปปิ้ง อิสระอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย 

กลับเข้าพัก ณ โรงแรมระดับดีลักซ์คลาส SHINJUKU PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า 
29 มี.ค. 59 วัดนาริตะ - ช้อปปิ้งอิออนมอล์ล – สนามบินนาริตะ – สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้นน าท่นเดินทางเข้าสู่ วดันาริตะ (Narita-san Temple) ตั้งอยู่ที่เมืองนาริ
ตะ สร้าง คศ. 940 มีอายุราว 1 พันปี เป็นวัดเก่าแก่แต่ดูแลรักษามาเป็นอย่างดี  
ภายในวิหารกลางหลังใหญ่ เป็นที่ประดิษฐานพระประธาน บรรยากาศสงบ สถานที่
กว้างขวาง บางคนเข้าไปนั่งท าสมาธิ ด้านหน้าวิหารหลังใหญ่จ าหน่ายใบน าโชคแบบ
ต่างๆ และหลายราคา (คล้ายวัตถุมงคลในบ้านเรา) หากเดินลึกเขาไปข้างในจะพบกับ
สวนป่านาริตะซัง ที่กว้างขวาง เป็นสถานพักผ่อนหย่อนใจ ที่สวยงามร่มรื่น 

เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมน ูINTERNATINAL BUFFET 

บ่าย จากนั้นน าท่านเดินทางช้อปปิ้งก่อนอ าลาประเทศญี่ปุ่นที่ห้างสรรพสินค้าขนาด
ใหญ่ ของเมืองโอซาก้า ห้างจัสโก้อิออน ให้ท่านได้ซื้อของฝากมากมายหลากหลาย
ชนิด อาทิเช่น ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม้ตามฤดูกาล และพิเศษสุดกับร้าน 100 เยน ที
ทุกอย่างในร้านราคาเพียง 100 เยนเท่านั้น 

สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ 
17.25 น. เดินทางโดยเที่ยวบิน TG 677 เหินฟ้ากลับกรุงเทพฯ(บริการภาพยนตร์ เครื่องดื่ม พร้อมเสิร์ฟอาหารค่ าบนเครื่องบิน) 
21.55 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมเก็บความประทับใจไปนานวัน 

***หมายเหตุ! เที่ยวบิน และรายการท่องเที่ยว โรงแรมที่พัก เมนูอาหาร อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
ตามความเหมาะสมโดยค้านึงประโยขน์สงสุดของผู้เดินทางเป็นส้าคัญ*** 

 

อัตราค่าบริการ เฉพาะโปรแกรมนี เท่านั น 

เดินทาง 25 – 29 มีนาคม 2559 ท่านละ (บาท) 
ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน 54,900.- 

เด็กอายุต่้ากว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน   54,900.- 
เด็กอายุต่้ากว่า 12 ปี พักกบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม 51,900.- 
เด็กอายุต่้ากว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม 49,900.- 
พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 10,000.- 
ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน ท่านละ 39,900.- 
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ราคาทัวร์รวม 
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามเส้นทางที่ระบุในรายการชั้นทัศนาจร ไป-กลับพร้อมคณะ กรณีอยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว  
2. ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี  
3. ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระ หากน้ าหนักเกินที่ก าหนดท่านต้องเสียค่าธรรมเนียมปรับตามกฎของสายการบิน  เงื่อนไขอาจ
เปลี่ยนแปลงเป็นไปประกาศของสายการบิน 

• สัมภาระใต้ท้องเครื่องบินท่านละ 1-2 ใบ น้ าหนักรวม 20 กก. 
• สัมภาระถือขึ้นเครื่องบินท่านละ 1 ใบน้ าหนัก 10 กก. 

4. ค่าท่ีพักตามระบุในรายการ พักห้องละ 2 -3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุ หรือเทียบเท่า  
5. ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการน าเที่ยวตามรายการ  
6. ค่าอาหารทุกม้ือ ตามที่ระบุในรายการ  
7. ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งที่ระบุในรายการ  
8. ค่าหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่นผู้ช านาญเส้นทาง น าท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ  
9. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 

ราคาทัวร์ไม่รวม 
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่

สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพ่ิม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)  
2. ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น 
3. ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่นท่านละ 500 เยนต่อคนต่อวัน ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความพึงพอใจ 
4. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%  

เงื่อนไขการให้บริการ  
1. บริษัทขอรับค่ามัดจ าส าหรับการจอง .. 

- รับช าระครั้งที่ 1) ท่านละ 10,000 บาท 
- รับช าระครั้งที่ 2) ท่านละ 25,000 บาท 45 วัน ก่อนการเดินทาง   
- ช าระท่ีเหลือ 15 วัน ก่อนการเดินทาง  

2. ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการ 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  
3. การยกเลิก  

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจ าในทุกกรณี แต่สามารถเลื่อนการเดินทางได้ ภายใน 1 ปี นับจากวันที่ช าระค่ามัดจ า  
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกรณีเลื่อนวันเดินทางต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วัน ก่อนการเดินทาง 
• กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ 
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือค่าทัวร์ทั้งหมด และไม่สามารถเลื่อนวัน
เดินทางได้ 

หมายเหตุ  
1. จ้านวนผู้เดินทาง ขั นต่้า ผู้ใหญ่ 16 ท่าน ขึ นไป (บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้เดินทางต่ ากว่าจ านวน

ที่ก าหนด โดยจะแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนด าเนินการออกตั๋วกับทางสายการบิน) 
2. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน, ราคา และรายการท่องเที่ยว ตามความเหมาะสม  
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3. หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพ่ือท่องเที่ยวเท่านั้น  
4. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อ

จลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจาก
ไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหาร
บางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว  

6. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง  

7. ต๋ัวเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้  
8. เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ 

ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และ

ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน 

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย 
(เอกสารท่ีจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ) 

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ านักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่
ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพ่ือยืนยันการมี
คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น* ดังต่อไปนี้ 

1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น 
2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่นได้  
3. (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น) 
4. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอ่ืนๆ) 
5. ก าหนดการเดินทางระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่น 

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ 
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระท าในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติการพ านักระยะสั้น 
3. ในขัน้ตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกิน 15 วัน 
4. เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้า

ข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ 
หมายเหตุ โปรแกรมจัดท าขึ้นส าหรับผู้ที่ประสงค์เดินทางท่องเที่ยวเท่านั้น เนื่องจากบริษัททัวร์ ไม่สามารถรับผิดชอบ กรณี
เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า – ออก เมือง ปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และ ค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็นการช าระขาดล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง
ทั้งสิ้น ไม่สามารถคืนได้ไม่ว่ากรณีใด
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แบบฟอร์มการส้ารองที่นั่ง 
กรุณาระบุวันที่ท่านต้องการเดินทาง ......................................... ช่ือโปรแกรม ................................................................. 
รายช่ือผู้ร่วมเดินทาง (จ้านวน ................... ท่าน) 
1. ชื่อ-นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว/เด็กหญิง/เด็กชาย)............................................................................ว/ด/ป................. 
  [ ] ไม่ทานเนื อวัว [ ] ไม่ทานเนื อหมู [ ] ไม่ทานเนื อไก่ [ ] ไม่ทานอาหารทะเล [ ] ทานอาหารมุสลิม [ ] ทานมังสวิรัติ/เจ 
2. ชื่อ-นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว/เด็กหญิง/เด็กชาย)............................................................................ว/ด/ป................  
[ ] ไม่ทานเนื อวัว [ ] ไม่ทานเนื อหมู [ ] ไม่ทานเนื อไก่ [ ] ไม่ทานอาหารทะเล [ ] ทานอาหารมุสลิม [ ] ทานมังสวิรัติ/เจ 
3. ชื่อ-นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว/เด็กหญิง/เด็กชาย)............................................................................ว/ด/ป................  
[ ] ไม่ทานเนื อวัว [ ] ไม่ทานเนื อหมู [ ] ไม่ทานเนื อไก่ [ ] ไม่ทานอาหารทะเล [ ] ทานอาหารมุสลิม [ ] ทานมังสวิรัติ/เจ 
4. ชื่อ-นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว/เด็กหญิง/เด็กชาย)............................................................................ว/ด/ป................  
[ ] ไม่ทานเนื อวัว [ ] ไม่ทานเนื อหมู [ ] ไม่ทานเนื อไก่ [ ] ไม่ทานอาหารทะเล [ ] ทานอาหารมุสลิม [ ] ทานมังสวิรัติ/เจ 
5. ชื่อ-นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว/เด็กหญิง/เด็กชาย)............................................................................ว/ด/ป................  
[ ] ไม่ทานเนื อวัว [ ] ไม่ทานเนื อหมู [ ] ไม่ทานเนื อไก่ [ ] ไม่ทานอาหารทะเล [ ] ทานอาหารมุสลิม [ ] ทานมังสวิรัติ/เจ 
ท่านต้องการห้องพักแบบใด กรุณาระบุ : 
[  ] DOUBLE/พัก 2 ท่าน (เตียงใหญ่ x 1 เตียง)    [  ] TWIN (เตียงเดี่ยว x 2 เตียง)     
[  ] TRIPLE/พัก 3 ท่าน       [  ] SINGLE/พักเดี่ยว 
[  ] เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน เสริมเตียง   [  ] เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่เสริมเตียง   
 
ชื่อผู้จอง : คุณ ....................................................................................... เบอร์มือถือ: ....................................................... 
เบอร์บ้าน/ที่ท้างาน : .............................................................................. เบอร์แฟกซ์: ...................................................... 
Email address: ................................................................................................................................................................ 
ที่อยู่ ................................................................................................................................................................................... 
ท่านได้รับทราบข้อมูลทัวร์จากสื่อใด :  
[  ] นสพ.ข่าวสด [  ] นสพ.มติชน  [  ] เที่ยวรอบโลก [  ] เพื่อนเดินทาง 
[  ] SEACH / WEBSITE [  ] อ่ืนๆ (โปรดระบุ)................................................................. 

 
กรุณาแฟ็กซ์ใบจองนี กลับมาที่: 02-881-7703 

หรือที ่e-mail : koreacentertravel@gmail.com 
 


