
 

 

 

ทัวร์ญี่ปุ่ น 5 วัน 3 คืน  เท่ียวโตเกียว อุโมงค์ใบเมเป้ิล ภูเขาไฟฟูจิ ขึน้กระเช้า 

คาจิคาจิ ทะเลสาบคาวากูจิโกะ                 รหสัทวัร ์  WD10092562565 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์ 

• เที่ยว : วัดอาซากุสะ-หอคอยโตเกียวสกาย ทรี-ทะเลสาบคาวากูจิโกะ-นั่งกระเช้าลอยฟ้า คาชิ คาชิ-อุโมงค์ใบเมเป้ิล-
พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ-ภูเขาไฟฟูจิ-การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่ น-วัดนาริตะซัง-ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ 

•  ช้อป : ถนนนากามิเซะ-ชินจุกุ-ย่านโอไดบะ-ไดเวอร์ซิต้ี โตเกียว พลาซ่า-โอโมเตะซังโดะ นาริตะ-ตรอกลูกกวาด-อิออน 
มอลล์ 

•  กิน : บุฟเฟ่ต์ขาปู 

 

 

26,888  เร่ิมตน้  

บาท/ 



 

 

 

 

 

07.30 น.                            พร้อมกันที่ : สนามบินดอนเมือง 

10.45 น.                            น าท่านเดินทางสู่ : เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ XJ606 

19.40 น.                            น าท่านเดินทางถึง : ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ 

                                          

                                          น าท่านเดินทางสู่ : เมืองนาริตะ 

เมืองนาริตะเป็นที่ต้ังของท่าอากาศยานแห่งชาติของญี่ปุ่ น ซ่ึงแต่ก่อนนาริตะเป็นเพียงส่วนหนึ่งของเขตอินบะเท่านั้น แต่เม่ือปี 
พ.ศ. 2432 ได้มีการรวมชุมชนต่างๆ ในบริเวณเดียวกันเพื่อก่อต้ังเป็นเมืองแห่งนี้ขึน้จนกระทั่งนาริตะถูกขึน้ทะเบียนเป็นเมืองใน
ปี พ.ศ. 2497 จากนั้นเม่ือมีการสร้างสนามบินแห่งชาติขึน้ในเมืองนี้ การพัฒนาในด้านต่างๆ ก็ขยายตัวอย่างรวดเร็ว จนปัจจุบัน
นาริตะได้ผนวดเอาเมืองไทเอย์และเมืองชิโมฟุสะจากเขตคาโตริเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเมืองด้วย  

 

ค ่า                                      อิสระรับประทานอาหารค ่าตามอัธยาศัย 

พัก                                     NARITA GATEWAY HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน 

 

 

 

 

 

DAY 

1 



 

 

 

เช้า                                     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

                                          น าท่านเดินทางสู่ : มหานครโตเกียว 

มหานครโตเกียวเป็นเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่ น มีระบบการปกครองแบบพิเศษซ่ึงรวมการปกครองในรูปแบบจังหวัดและ
เมืองไว้ด้วยกัน และเป็นเขตเมืองท่ีใหญ่ที่สุดในโลก และยังเป็นเมืองท่ีมีประชากรมากที่สุดในโลกเมืองหนึ่ง ต้ังอยู่บริเวณภาคคัน
โตของญี่ปุ่ น และยังเป็นที่ต้ังของพระราชวังอิมพีเรียลอีกด้วย ซ่ึงในอดีตโตเกียวนั้นถูกเรียกว่าเอโดะ ซ่ึงแปลว่าปากแม่น ้า แต่
ภายหลังเม่ือกลายเป็นเมืองหลวงของประเทศในปี 1868 จึงถูกเปล่ียนช่ือว่าโตเกียว หรือเมืองหลวงทางตะวันออกนั่นเอง 

                                        

                                           น าท่านเดินทางสู่ : วัดอาซากุสะ 

 

วัดอาซากุสะ หรือช่ือจริงๆ คือวัดเซ็นโซจิ เป็นวัดที่ต้ังอยู่ในย่านอาซากุสะ เป็นวัดที่เก่าแก่และมีช่ือเสียงท่ีสุดแห่งหนึ่งของ
โตเกียว สร้างขึน้ในปี 628-645 ภายในวัดมีเทวรูปคันนงประดิษฐานอยู่ รวมทั้งยังมีเจ้าแม่กวนอิมอันศักดิ์สิทธ์ิที่ใครมาขอพรส่ิง
ใดก็สมความปรารถนาทุกประการ นอกจากนี้ยังมีโคมแดงยักษ์ต้ังอยู่ที่บริเวณ ประตูคามินาริมง และรูปปั้นของ 2 เทวบาล
ผู้รักษาประตู ได้แก่ ฟูจิน เจ้าแห่งสายลม และไรจิน เจ้าแห่งอสุนีบาตอีกด้วย 

                                           

                                           อิสระช้อปป้ิง : ถนนนากามิเสะ 

 

นากามิเสะเป็นอีกหนึ่งแหล่งช้อปป้ิงท่ีนักท่องเที่ยวไม่ควรพลาด ซ่ึงนากามิเสะเป็นถนนคนเดินที่อยู่ติดกับวัดอาซากุสะ อันเต็ม
ไปด้วยร้านค้ามากมาย โดยมีระยะทาง 250 เมตร รวมทั้งซอยแยกย่อยที่อัดแน่นไปด้วยร้านค้าอีกหลายซอย ส าหรับสินค้าที่
จ าหน่ายส่วนใหญ่เป็นของฝาก หรือของท่ีระลึก ไม่ว่าจะเป็นขนมพื้นเมืองท่ีท าขายกันสดๆ หรือส าเร็จรูปในกล่องสวยงาม พวง
กุญแจ ตุ๊กตา พัด โคมไฟ เข็มกลัด ยูกาตะ เป็นต้น จึงท าให้แต่ละวันจะมีผู้คนแวะมาเยี่ยนเยียนถนนแห่งนี้เป็นจ านวนมาก 

                                           

DAY 

2 



                                             อิสระถ่ายรูป : โตเกียวสกายทรี 

 

โตเกียวสกายทรีเป็นหอกระจายคล่ืนซ่ึงต้ังอยู่ในเขตซุมิดะ กรุงโตเกียว ปัจจุบันเป็นส่ิงก่อสร้างที่สูงท่ีสุดในประเทศญี่ปุ่ น พร้อม
ควบต าแหน่งหอคอยที่สูงเป็นอันดับสองของโลกรองจากบูร์จคาลิฟา เมืองดูไบ โดยสาเหตุที่ญี่ปุ่ นสร้างโตเกียวสกายทรีขึน้มาก็
เน่ืองจากหอคอยโตเกียวทาวเวอร์ที่มีอยู่เดิมนั้นมีความสูงไม่พอที่จะส่งสัญญาณคล่ืนวิทยุในรูปแบบดิจิตอล จึงต้องมีการสร้าง
หอคอยแห่งใหม่ขึน้มาทดแทน ทั้งนี้โตเกียวสกายทรีได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ TOKYO SKY TREE TEMPO DECK และ 
TOKYO SKY TREE TEMBO GALLERIA 

เที่ยง                                  บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

                                         น าท่านเดินทางสู่ : ทะเลสาบคาวากชิูโกะ 

ทะเลสาบคาวากูชิโกะต้ังอยู่ในจังหวัดยามานาชิ ซ่ึงเป็นบ้านเกิดของภูเขาไฟฟูจิด้วย ที่นี่แหล่งท่องเที่ยวอันมีช่ือเสียง เน่ืองจาก
รอบๆ ทะเลสาบนั้นเต็มไปด้วยเรียวกังและออนเซนมากมาย ที่ส าคัญทะเสลาบแห่งนีย้ังเป็นที่ต้ังของโออิชิพาร์ค ที่สามารถ
มองเห็นวิวสะพานคาวากูชิโกะรวมถึงวิวของภูเขาไฟฟูจิได้อย่างชัดเจน อีกทั้งสวนนี้ยังมีช่ือเสียงในเร่ืองของทุ่งดอกลาเวนเดอร์
สีม่วงสดที่บานสะพร่ัง ดูคล้ายกับพรมสีม่วงที่ทอดยาวจรดริมฝ่ังทะเลสาบ รวมทั้งดอกไม้นานาชนิดที่สับเปล่ียนหมุนเวียน
เพาะปลูกตลอดปี 

 

                                            น าท่านขึน้ : กระเช้าคาจิคาจิ 

 

กระเช้าคาจิคาจิภูเขาเทนโจ(Kachi Kachi Ropeway) ระยะทาง 400 เมตร เช่ือมต่อชายฝ่ังตะวันออกของทะเลสาบคาวากูจิโกะ 
กับดาดฟ้าชมวิวใกล้ยอดภูเขาเทนโจ(Mount Tenjo) สูงประมาณ 1,000 เมตรเหนือระดับน ้าทะเลที่มีทัศนียภาพอันงดงามของ
ทะเลสาบด้านล่างรวมกับภูเขาไฟฟูจิ 

                                          น าท่านสู่ : อุโมงค์ใบเมเป้ิล 

 

หมายเหต ุ: เทศกาล Fuji Kawaguchiko Autumn Leaves Festival จะจัดขึน้ในช่วงราว ๆ กลางเดือน
พฤศจิกายนของทกุปี และส าหรับปี 2019 ยังไม่ประกาศออกมาอย่างแน่ชัด 

ค ่า                                      บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร ของโรงแรม บุฟเฟ่ต์ขาปูยกัษ์ 



บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยักษ์ ซ่ึงประกอบด้วยปูฮอกไกโดทั้ง 3 ชนิด ได้แก่ ปูทาราบะ ปสึูไว และปูขน ปูทะเลอันโด่งดังของเกาะฮอกไก
โด เป็นปูที่เรียกได้ว่าอร่อยที่สุดในโลก เพราะมีเนื้อแน่น รสชาติหวานฉ ่า ซ่ึงสามารถทานได้อย่างไม่อ้ัน มาพร้อมน ้าจ้ิมสไตส์
ญี่ปุ่ นแสนอร่อย รวมทั้งยังมีอาหารอ่ืนๆ อีกหลากหลายชนิดให้ได้เลือกทานกันอย่างจุใจ 

พัก                                    FUJI SAN RESORT หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน 

                                         ผ่อนคลายกับ : แช่น ้าแร่ร้อนออนเซ็น 

การแช่น ้าแร่ร้อนธรรมชาติของญี่ปุ่ น หรือที่เรียกกันว่าการแช่ออนเซ็นนั้น ถือเป็นวัฒนธรรมของชาวญี่ปุ่ นที่นิยมกันมากว่า 
1,000 ปี ซ่ึงปัจจุบันเรียวกังหลายๆ แห่งในญี่ปุ่ นได้ใช้วิธีนี้ในการเรียกลูกค้า ด้วยการจ าลองรูปแบบของบ่อน ้าพุร้อนหลากหลาย
แบบเพื่อให้นักท่องเที่ยวประทบัใจ ทั้งแบบใกล้ชิดธรรมชาติเพื่อให้ผู้แช่ได้ดื่มด ่ากับป่าเขา น ้าตก รวมทั้งแบบโบราณ โดยจ าลอง
สถาปัตยกรรมเก่าๆ สไตล์ญี่ปุ่ นก็มี เพราะชาวญี่ปุ่ นเช่ือว่าการแช่น ้าร้อนนั้นนอกจากจะท าให้เลือดลมหมุนเวียนดีแล้ว ยังท าให้
ผิวพรรณผุดผ่องอีกด้วย 

 

 

 

 

เช้า                                    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

                                         น าท่านสู่ : หมู่บ้านอิยาชิ โนะ ซาโตะ 

 

หมู่บ้านอิยาชิ โนะ ซาโตะต้ังอยู่บนพื้นที่ของหมู่บ้านเกษตรกรรมในอดีตบนชายฝ่ังตะวันตกของทะเลสาบไซโกะ ซ่ึงในอดีตได้
ถูกพายุไต้ฝุ่นถล่มในปี 1966 และอีก 40 ต่อมาจึงได้มีการสร้างหมู่บ้านขึน้ใหม่โดยเลียนแบบมาจากของเดิมที่เป็นบ้านหลังคามุง
จาก และเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์และหมู่บ้านหัตถกรรมแบบดั้งเดิม เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มาเรียนรู้กับวัฒนธรรมพื้นบ้านอันเก่าแก่ 
นอกจากนั้นภายในยังมีการจัดแสดงนิทรรศการเก่ียวกับชีวิตประจ าวนัของเกษตรกรที่ใช้ชีวิตอยู่ในภูมิภาคนี้ในอดีต และยังมี
ร้านอาหารไว้คอยบริการด้วย 

                                           

                                          น าท่านขึน้สู่ : ช้ัน 5 ภูเขาไฟฟูจิ 

DAY 

3 



ภูเขาฟูจิหรือฟุจิซัง คือภูเขาที่สูงท่ีสุดในประเทศญี่ปุ่ น นั่นคือประมาณ 3,776 เมตร ต้ังอยู่บริเวณจังหวัดชิสึโอกะ และจังหวัดยา
มานาชิ เป็นภูเขาไฟประเภทที่มีโอกาสประทุค่อนข้างต ่า ในอดีตฟูจิเคยเป็นฐานทัพของเหล่าซามูไรมาก่อน ในปัจจุบันฟูจิถูก
รับรองให้เป็นอีกหนึ่งมรดกโลกไปแล้ว และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวท่ีส าคัญของญี่ปุ่ น เน่ืองจากมีทั้งทะเลสาบล้อมรอบ และมี
อุทยานแห่งชาติที่สวยงาม ประกอบกับเสน่ห์ของฟูจิเองท่ีมีผลให้นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกใฝ่ฝันอยากไปสัมผัสสัญลักษณ์ของ
ญี่ปุ่ นแห่งนี้ด้วยตัวเองสักคร้ัง 

เที่ยง                                   บริการรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

                                           น าท่านชม : พิธีชงชาญี่ปุ่น 

                                           อิสระช้อปป้ิง : ชินจูก ุ

ชินจูกุถือเป็นแหล่งช้อปป้ิงท่ีส าคัญอีกแห่งหนึ่งของโตเกียว ซ่ึงในอดีตที่นี่เป็นเพยีงบริเวณที่ทิ้งขยะของเมืองเท่านั้น แต่ใน
ปัจจุบันชินจูกุเป็นศูนย์รวมของสินค้าหลากหลายให้จับจ่ายเรียกว่าครบทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็น เส้ือผ้าแบรนด์ต่างๆ อุปกรณ์ไอที 
เคร่ืองใช้ไฟฟ้า สินค้ามือสอง ร้านขายยา และยังรวมไปถึงแหล่งบันเทิงกลางคืนและร้านอาหารต่างๆ ด้วย ที่ส าคัญสถานีรถไฟ
ชินจูกุยังได้ช่ือว่าเป็นสถานีที่พลุกพล่านที่สุดในโลก ด้วยผู้คนที่กระจุกตัวอยู่ ณ บริเวณนี้ถึงวันละ 3,000,000 คนเลยทีเดียว 

                                             อิสระช้อปป้ิง : โอไดบะ 

เมืองโอไดบะเป็นเมืองท่ีเกิดจากการน าขยะมาถมทะเลจนกลายเป็นเกาะขนาดใหญ่บริเวณอ่าวโตเกียวเพื่อประโยชน์ในการ
ป้องกันประเทศ แต่ปัจจุบันโอไดบะได้กลายมาเป็นเขตเศรษฐกิจแห่งของประเทศ เน่ืองจากเต็มไปด้วยร้านค้ากว่า 150 ร้าน โซน
อาหาร ห้างสรรพสินค้า และอ่ืนๆ อีกมากมาย นอกจากนั้นยังเต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายด้วยฝีมือของมนุษย์ ไม่ว่า
จะเป็นสะพานสายรุ้ง เป็นต้น ส่วนการเดนิทางมาที่นี่ก็สะดวกสบาย จึงไม่แปลกหากที่นี่คือสถานที่ท่องเที่ยวสุดฮิตของ
นักท่องเที่ยวท้ังในและต่างประเทศ 

                                                   อิสระช้อปป้ิง : ไดเวอร์ซิตี ้โตเกยีว พลาซ่า 

 

ไดเวอร์ซิต้ี โตเกียว พลาซ่าคือแหล่งช้อปป้ิงแห่งใหม่ในคอนเซ็ปต์ “Theatrical City Space” ซ่ึงรวบรวมร้านค้าต่างๆ กว่า 150 
ร้าน และยังเป็นที่ต้ังของ “GUNDAM Front Tokyo” ที่ซ่ึงเป็นเสมือนหน้าตาของไดเวอร์ซิต้ี โตเกียว พลาซ่าแห่งนี้เลยก็ว่าได้ 
โดย “GUNDAM Front Tokyo” ถูกสร้างขึน้มาเพื่อเป็น Theme Park แห่งใหม่ที่จะบอกผ่านความยิ่งใหญ่ของ GUNDAM ไป
ทั่วโลก 

ค ่า                                        อิสระรับประทานอาหารค ่าตามอัธยาศัย 

พัก                                       NARITA MARROAD HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน 



 

 

 

เช้า                                       รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

                                            น าท่านสู่ : วัดนาริตะซัน 

 

วัดนาริตะซันต้ังอยู่ในเมืองนาริตะ และเป็นวัดที่มีช่ือเสียงท่ีสุดในภูมิภาคคันโต โดยในช่วงเทศกาลปีใหม่ของทุกปี ผู้คนจะแห่
แหนมาขอพรที่วัดแห่งนี้อย่างล้นหลาม ภายในวัดมีเจดีย์ 5 ช้ันอยู่ 1 คู่ มีส่วนหย่อมและสระน ้าขนาดใหญ่ ส่วนอาคารหลักของ
วัดนั้นมีสถาปัตยกรรมแบบอินเดีย แต่ก็ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของญี่ปุ่ นได้อย่างลงตัว นอกจากนี้ที่นี่ยังเป็นส านักงานใหญ่
ของโรงเรียนสอนศาสนาลัทธิชินกอน และถือเป็น 1 ใน 3 วัดหลักของลัทธิคันโตที่ได้สร้างขึน้อุทิศแด่ เทพเจ้าฟูดูเมียวโอะซ่ึง
เป็นเทพเจ้าแห่งไฟ  

                                                   อิสระช้อปป้ิง : ถนนโอโมเตะซันโด 

ถนนโอโมเตะซันโด ต้ังอยู่ในย่านที่เรียกว่า “อาโอยามะ” ติดฮาราจูกุ ได้รับการขนานนามว่าเป็น “ฌ็องเซลิเซ่แห่งกรุงโตเกียว” 
ขึน้ช่ือมากในกรุงโตเกียว เหล่าแฟช่ันนิสต้าไม่ควรพลาด โดยเฉพาะใครที่รักในความทันสมัยและแบรนด์เนมต่างๆ พลาดไม่ได้ 
ที่นี่มีการโฆษณาหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นป้ายโฆษณา การโฆษณาบนถนน หรือแม้แต่อีเวนท์ที่เดินแห่ขบวนเรียกความ
สนใจตามท้องถนน บรรยากาศคล้ายยุโรปกับตึกร้านค้าที่ออกแบบและตกแต่งสไตล์ยุโรป สองข้างทางปลูกต้นเซลโกเวียเป็นทิว
แถว เหมือนเป็นอุโมงค์ธรรมชาติสวยงามอยู่ใจกลางเมือง 

เที่ยง                                      อิสระรับประทานอาหารกลางวนัตามอัธยาศัย 

                                              น าท่านสู่ : เมืองคาวาโกเอะ 

เมืองคาวาโกเอะต้ังอยู่บริเวณทางใต้ของจังหวัดไซตามะ ซ่ึงมีจุดเด่นคือการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมแบบเก่าในสมัยเอโดะเอาไว้
จนถึงปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นอาคารโกดังเก่าที่มีอายุมากกว่าร้อยปี รวมทั้งบ้านเรือน หรือร้านค้าต่างๆ ซ่ึงยังให้บรรยากาศและกล่ิน
อายคล้ายย้อนกลับไปในสมัยอดีตของญี่ปุ่ น จนท าให้เมืองแห่งนี้ได้รับสมญาว่าเป็นลิตเต้ิลเอโดะ และมีช่ือเสียงโด่งดังไปทั่วโลก 
นอกจากนั้นที่นี่ยังเป็นที่ต้ังของอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท รวมทั้งภาคการเกษตรที่มีพืชเศรษฐกิจที่ขึน้ช่ือคือมันหวาน
นั่นเอง 

                                              อิสระช้อปป้ิง : ตรอกลกูกวาด (Candy Alley) 

                                              อิสระช้อปป้ิง : ออิอนพลาซ่า 

DAY 

4 



อิออนพลาซ่าเป็นศูนย์ค้าปลีก และมีสินค้าหลากหลายชนิดจ าหน่ายในราคาที่ไม่แพง ทั้งสินค้าอุปโภคและบริโภค โดยภายใน
ห้างอิออนนั้นประกอบไปด้วยส่วนของดีพาร์ทเมนท์สโตร์ซ่ึงก็คือห้างจัสโก้ และส่วนที่เป็นพลาซ่าหรือร้านค้าย่อย นอกจากนั้น
ยังมีร้านอาหารให้เลือกรับประทานมากมาย แต่ส่วนใหญ่จะเป็น ร้านอาหารประเภทฟาสต์ฟู้ดที่สะดวกและราคาไม่แพงมากนัก 

ค ่า                                          อิสระรับประทานอาหารค ่าตามอัธยาศัย 

                                              น าท่านเดินทางสู่ : ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ 

20.55 น.                                ออกเดินทางสู่ : กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ607 

 

 

 

 

01.35 น.                                น าท่านเดินทางถึง : สนามบินดอนเมือง 

 

 

 

เลือกวันที่เดินทางและกดจอง: 
      ผู้ใหญ่ 

     (พักคู่) 

    ผู้ใหญ่ 

 (พักเดี่ยว) 

     ผู้ใหญ่ 

 (พัก 3 คน) 

     เด็ก 

  (มีเตียง)  

  1 ต.ค. 62 - 5 ต.ค. 62 26,888 บาท 34,788 บาท 26,888 บาท 26,888 บาท 

  2 ต.ค. 62 - 6 ต.ค. 62 26,888 บาท 34,788 บาท 26,888 บาท 26,888 บาท 

  3 ต.ค. 62 - 7 ต.ค. 62 26,888 บาท 34,788 บาท 26,888 บาท 26,888 บาท 

DAY 

5 



เลือกวันที่เดินทางและกดจอง: 
      ผู้ใหญ่ 

     (พักคู่) 

    ผู้ใหญ่ 

 (พักเดี่ยว) 

     ผู้ใหญ่ 

 (พัก 3 คน) 

     เด็ก 

  (มีเตียง)  

  4 ต.ค. 62 - 8 ต.ค. 62 26,888 บาท 34,788 บาท 26,888 บาท 26,888 บาท 

  5 ต.ค. 62 - 9 ต.ค. 62 26,888 บาท 34,788 บาท 26,888 บาท 26,888 บาท 

  6 ต.ค. 62 - 10 ต.ค. 62 26,888 บาท 34,788 บาท 26,888 บาท 26,888 บาท 

  7 ต.ค. 62 - 11 ต.ค. 62 26,888 บาท 34,788 บาท 26,888 บาท 26,888 บาท 

  8 ต.ค. 62 - 12 ต.ค. 62 26,888 บาท 34,788 บาท 26,888 บาท 26,888 บาท 

  9 ต.ค. 62 - 13 ต.ค. 62 26,888 บาท 34,788 บาท 26,888 บาท 26,888 บาท 

  10 ต.ค. 62 - 14 ต.ค. 62 28,888 บาท 36,788 บาท 28,888 บาท 28,888 บาท 

  11 ต.ค. 62 - 15 ต.ค. 62 26,888 บาท 34,788 บาท 26,888 บาท 26,888 บาท 

  12 ต.ค. 62 - 16 ต.ค. 62 26,888 บาท 34,788 บาท 26,888 บาท 26,888 บาท 

  13 ต.ค. 62 - 17 ต.ค. 62 28,888 บาท 36,788 บาท 28,888 บาท 28,888 บาท 

  14 ต.ค. 62 - 18 ต.ค. 62 26,888 บาท 34,788 บาท 26,888 บาท 26,888 บาท 

  15 ต.ค. 62 - 19 ต.ค. 62 26,888 บาท 34,788 บาท 26,888 บาท 26,888 บาท 



เลือกวันที่เดินทางและกดจอง: 
      ผู้ใหญ่ 

     (พักคู่) 

    ผู้ใหญ่ 

 (พักเดี่ยว) 

     ผู้ใหญ่ 

 (พัก 3 คน) 

     เด็ก 

  (มีเตียง)  

  16 ต.ค. 62 - 20 ต.ค. 62 26,888 บาท 34,788 บาท 26,888 บาท 26,888 บาท 

  17 ต.ค. 62 - 21 ต.ค. 62 26,888 บาท 34,788 บาท 26,888 บาท 26,888 บาท 

  18 ต.ค. 62 - 22 ต.ค. 62 26,888 บาท 34,788 บาท 26,888 บาท 26,888 บาท 

  19 ต.ค. 62 - 23 ต.ค. 62 26,888 บาท 34,788 บาท 26,888 บาท 26,888 บาท 

  20 ต.ค. 62 - 24 ต.ค. 62 28,888 บาท 36,788 บาท 28,888 บาท 28,888 บาท 

  21 ต.ค. 62 - 25 ต.ค. 62 26,888 บาท 34,788 บาท 26,888 บาท 26,888 บาท 

  22 ต.ค. 62 - 26 ต.ค. 62 26,888 บาท 34,788 บาท 26,888 บาท 26,888 บาท 

  23 ต.ค. 62 - 27 ต.ค. 62 28,888 บาท 36,788 บาท 28,888 บาท 28,888 บาท 

  24 ต.ค. 62 - 28 ต.ค. 62 26,888 บาท 34,788 บาท 26,888 บาท 26,888 บาท 

  25 ต.ค. 62 - 29 ต.ค. 62 26,888 บาท 34,788 บาท 26,888 บาท 26,888 บาท 

  26 ต.ค. 62 - 30 ต.ค. 62 26,888 บาท 34,788 บาท 26,888 บาท 26,888 บาท 

  27 ต.ค. 62 - 31 ต.ค. 62 26,888 บาท 34,788 บาท 26,888 บาท 26,888 บาท 



เลือกวันที่เดินทางและกดจอง: 
      ผู้ใหญ่ 

     (พักคู่) 

    ผู้ใหญ่ 

 (พักเดี่ยว) 

     ผู้ใหญ่ 

 (พัก 3 คน) 

     เด็ก 

  (มีเตียง)  

  28 ต.ค. 62 - 1 พ.ย. 62 26,888 บาท 34,788 บาท 26,888 บาท 26,888 บาท 

  29 ต.ค. 62 - 2 พ.ย. 62 26,888 บาท 34,788 บาท 26,888 บาท 26,888 บาท 

  30 ต.ค. 62 - 3 พ.ย. 62 26,888 บาท 34,788 บาท 26,888 บาท 26,888 บาท 

  31 ต.ค. 62 - 4 พ.ย. 62 26,888 บาท 34,788 บาท 26,888 บาท 26,888 บาท 

  1 พ.ย. 62 - 5 พ.ย. 62 25,888 บาท 33,788 บาท 25,888 บาท 25,888 บาท 

  2 พ.ย. 62 - 6 พ.ย. 62 25,888 บาท 33,788 บาท 25,888 บาท 25,888 บาท 

  3 พ.ย. 62 - 7 พ.ย. 62 25,888 บาท 33,788 บาท 25,888 บาท 25,888 บาท 

  4 พ.ย. 62 - 8 พ.ย. 62 25,888 บาท 33,788 บาท 25,888 บาท 25,888 บาท 

  5 พ.ย. 62 - 9 พ.ย. 62 25,888 บาท 33,788 บาท 25,888 บาท 25,888 บาท 

  6 พ.ย. 62 - 10 พ.ย. 62 25,888 บาท 33,788 บาท 25,888 บาท 25,888 บาท 

  7 พ.ย. 62 - 11 พ.ย. 62 25,888 บาท 33,788 บาท 25,888 บาท 25,888 บาท 

  8 พ.ย. 62 - 12 พ.ย. 62 25,888 บาท 33,788 บาท 25,888 บาท 25,888 บาท 



เลือกวันที่เดินทางและกดจอง: 
      ผู้ใหญ่ 

     (พักคู่) 

    ผู้ใหญ่ 

 (พักเดี่ยว) 

     ผู้ใหญ่ 

 (พัก 3 คน) 

     เด็ก 

  (มีเตียง)  

  9 พ.ย. 62 - 13 พ.ย. 62 25,888 บาท 33,788 บาท 25,888 บาท 25,888 บาท 

  10 พ.ย. 62 - 14 พ.ย. 62 25,888 บาท 33,788 บาท 25,888 บาท 25,888 บาท 

  11 พ.ย. 62 - 15 พ.ย. 62 25,888 บาท 33,788 บาท 25,888 บาท 25,888 บาท 

  12 พ.ย. 62 - 16 พ.ย. 62 25,888 บาท 33,788 บาท 25,888 บาท 25,888 บาท 

  13 พ.ย. 62 - 17 พ.ย. 62 25,888 บาท 33,788 บาท 25,888 บาท 25,888 บาท 

  14 พ.ย. 62 - 18 พ.ย. 62 25,888 บาท 33,788 บาท 25,888 บาท 25,888 บาท 

  15 พ.ย. 62 - 19 พ.ย. 62 25,888 บาท 33,788 บาท 25,888 บาท 25,888 บาท 

  16 พ.ย. 62 - 20 พ.ย. 62 25,888 บาท 33,788 บาท 25,888 บาท 25,888 บาท 

  17 พ.ย. 62 - 21 พ.ย. 62 25,888 บาท 33,788 บาท 25,888 บาท 25,888 บาท 

  18 พ.ย. 62 - 22 พ.ย. 62 25,888 บาท 33,788 บาท 25,888 บาท 25,888 บาท 

  19 พ.ย. 62 - 23 พ.ย. 62 25,888 บาท 33,788 บาท 25,888 บาท 25,888 บาท 

  20 พ.ย. 62 - 24 พ.ย. 62 25,888 บาท 33,788 บาท 25,888 บาท 25,888 บาท 



เลือกวันที่เดินทางและกดจอง: 
      ผู้ใหญ่ 

     (พักคู่) 

    ผู้ใหญ่ 

 (พักเดี่ยว) 

     ผู้ใหญ่ 

 (พัก 3 คน) 

     เด็ก 

  (มีเตียง)  

  21 พ.ย. 62 - 25 พ.ย. 62 25,888 บาท 33,788 บาท 25,888 บาท 25,888 บาท 

  22 พ.ย. 62 - 26 พ.ย. 62 25,888 บาท 33,788 บาท 25,888 บาท 25,888 บาท 

  3 ธ.ค. 62 - 7 ธ.ค. 62 25,888 บาท 33,788 บาท 25,888 บาท 25,888 บาท 

  14 ธ.ค. 62 - 18 ธ.ค. 62 25,888 บาท 33,788 บาท 25,888 บาท 25,888 บาท 

  25 ธ.ค. 62 - 29 ธ.ค. 62 25,888 บาท 33,788 บาท 25,888 บาท 25,888 บาท  

 

 

 

 

 

สอบถามเพ่ิมเติม หรือ จองทัวร์ : 02 589 0227   (Call center) 

Email : wisdomworldandtravel@gmail.com      Line : wisdomworld.1 

 

mailto:wisdomworldandtravel@gmail.com


ขอ้ตกลง & เง่ือนไข ของโปรแกรมทวัร์ 

อัตราค่าบริการน้ีรวม: 

• ค่าตั๋วเคร่ืองบินไป-กลับตามรายการท่ีระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามัน 

• ค่ารถโค้ชปรับอากาศ 

• โรงแรมท่ีพักตามท่ีระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง) 

• ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ 

• ค่าอาหาร ตามรายการท่ีระบุ 

• ค่าเบ้ียประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเท่ียว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์) 

• ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % 

อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม: 

• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เคร่ืองดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ 
ท่ีมิได้ระบุในรายการ 

• ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่น กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกคร้ัง (เน่ืองจากทางญ่ีปุ่นได้ประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้า
ประเทศญ่ีปุ่นให้กับคนไทยส าหรับผู้ท่ีประสงค์พ านักระยะส้ันในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15 วัน) 

• หากในภายหลังทางรัฐบาลญ่ีปุ่นประกาศให้ยื่นวีซ่าตามเดิม ผู้เดินทางจะต้องจ่ายเพิ่ม 2,000 บาท ส าหรับการยื่นร้องขอวีซ่า 

• ค่าธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋าสัมภาระท่ีมีน ้าหนักเกินกว่าท่ีสายการบินน้ันๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน 

• ค่าภาษีน ้ามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเคร่ืองบินไปแล้ว  

• ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์อ านวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 

• ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 1,500 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน 
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