
ก ำหนดกำรเดินทำง 
ผู้ใหญ่ห้องละ 
2-3 ท่ำน

พักเดี่ยวเพ่ิม รำคำไม่รวมตั๋ว 

23 – 27 พฤษภาคม 2562 22,990.- 6,000.- 14,900.- 

25 – 29 พฤษภาคม 2562 22,990.- 6,000.- 14,900.- 
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27 – 31 พฤษภาคม 2562 22,990.- 6,000.- 14,900.- 

29 – 02 มิถุนายน 2562 22,990.- 6,000.- 14,900.- 

31 – 04 มิถุนายน 2562 21,990.- 6,000.- 14,900.- 

01 – 05 มิถุนายน 2562 21,990.- 6,000.- 14,900.- 

03 – 05 มิถุนายน 2562 21,990.- 6,000.- 14,900.- 

05 – 09 มิถุนายน 2562 21,990.- 6,000.- 14,900.- 

07 – 11 มิถุนายน 2562 21,990.- 6,000.- 14,900.- 

09 – 13 มิถุนายน 2562 21,990.- 6,000.- 14,900.- 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง 
ผู้ใหญ่ห้องละ 

          2-3 ท่ำน 
พักเดี่ยวเพ่ิม รำคำไม่รวมตั๋ว 

11 – 15 มิถุนายน 2562 21,990.- 6,000.- 14,900.- 

13 – 17 มิถุนายน 2562 21,990.- 6,000.- 14,900.- 

15 – 19 มิถุนายน 2562 21,990.- 6,000.- 14,900.- 

17 – 21 มิถุนายน 2562 21,990.- 6,000.- 14,900.- 

19 – 23 มิถุนายน 2562 21,990.- 6,000.- 14,900.- 

21 – 25 มิถุนายน 2562 21,990.- 6,000.- 14,900.- 

23 – 27 มิถุนายน 2562 21,990.- 6,000.- 14,900.- 

25 – 29 มิถุนายน 2562 21,990.- 6,000.- 14,900.- 

27 – 01 กรกฎาคม 2562 21,990.- 6,000.- 14,900.- 

29 – 03 กรกฎาคม 2562 21,990.- 6,000.- 14,900.- 

 

วันที่ 1 : สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริตะ                                                             (-/-/-) 

22.00 น. คณะพร้อมกันที่สนำมบินดอนเมือง อำคำรผู้โดยสำรขำออก  ชั้น 3 อำคำรผู้โดยสำรระหว่ำงประเทศ เคำน์เตอร์สำย
กำรบิน THAI LION AIR หมำยเลข 8   เจ้ำหน้ำที่ของบริษัทฯ คอยให้กำรต้อนรับ และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรขึ้น
เครื่อง (ไกด์ทัวร์แนะน ำกำรเดินทำง) 

สำยกำรบิน THAI LION AIR ใช้เครื่อง AIRBUS A330-300 จ ำนวน 392 ที่นั่ง 
เครื่องใหม่ ล ำใหญ่ มีจอทีวี กำรบริกำรทุกที่นั่ง 

จัดที่นั่งแบบ 3-3-3 มีบริกำรอำหำรว่ำงเสิร์ฟทั้งขำไปและขำกลับ 
(น้ ำหนักกระเป๋ำ 20 กก./ท่าน หากต้องการซื้อน้้าหนักเพิ่ม ต้องเสียค่าใช้จ่าย) 



 

 

 
 

วันที่ 2 :    สนามบินนาริตะ –   พระใหญ่ไดบุตซึ    เอโนชิมะ                                            (-/L/D) 
                 พิเศษ!! อร่อยกับเมนูบุฟเฟต์ ขาปูยักษ์ + แช่น้้าร้อนออนเซ็นธรรมชาติ                                                    

 

01.00 น.  เหินฟ้ำสู่เมืองนำริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ SL300   บริกำรอำหำรว่ำง และเครื่องดื่มบนเครื่อง  

09.10 น.    เดินทำงถึง สนำมบินนำริตะ ประเทศญี่ปุ่น   (เวลำท้องถิ่นเร็วกว่ำประเทศไทย 2 ช.ม.   กรุณำปรับนำฬิกำของท่ำน
เป็นเวลำท้องถิ่นเพ่ือควำมสะดวกในกำรนัดหมำย) ส ำคัญ!!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญำตให้น ำ อำหำรสด จ ำพวก เนื้อสัตว์ 
พืช ผัก ผลไม้ เข้ำประเทศ หำกฝ่ำฝืนจะมีโทษจับและปรับ  หลังผ่ำนพิธี
กำรตรวจคนเข้ำเมืองและศุลกำกร รับกระเป๋ำและท ำภำรกิจส่วนตัว
เรียบร้อยแล้ว...หลังจำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่น ำท่ำนเดินทำงสู่ พระ
ใหญ่ไดบุตซึ (Kamakura Daibutsu หรือ The Great Buddha) 
เป็นพระพุทธรูปที่ส ำคัญที่สุดในเมืองคำมำคุระ ตั้งอยู่ในวัดโคโตะกุอิน 
(Kotokuin Temple) พระพุทธรูปไดบุตซึมีควำมสูงถึง 13.35 เมตร 
น้ ำหนัก 95 ตัน เป็นพระพุทธรูปที่ใหญ่เป็นอันดับสองในญี่ปุ่น รองจำก



 

 

หลวงพ่อโต แห่งวัดโทไดจิ เมืองนำรำ จำกหลักฐำนพบว่ำพระใหญ่ไดบุตซึสร้ำงขึ้นในปี ค.ศ.1252 ในตอนแรกนั้น
พระพุทธรูปอยู่ในห้องโถงของวัด แต่ตัววัดได้รับควำมเสียหำยจำกพำยุและแผ่นดินไหว อยู่หลำยครั้ง จนในที่สุดไม่มีตัว
อำคำรของวัด พระใหญ่ไดบุตซึจึงได้ตั้งอยู่กลำงแจ้งพระใหญ่ไดบุตซึสร้ำงจำกโลหะส ำริด และทองแดง โดยช่ำงฝีมือดี ที่
เห็นองค์พระเป็นสีเขียวเป็นเพรำะว่ำเกิดปฏิกริยำทำงเคมี เกิดออกไซด์ของโลหะที่สะสมมำเป็นเวลำนำนจนองค์พระเป็น
สีเขียวจำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงต่อไปยังศาลเจ้าเอโนะชิมะมีส่วนส ำคัญในประวัติศำสตร์ของเอโนะชิมะที่ไม่รู้ไม่ได้เลยค่ะ 
ที่นี่เป็นศำลเจ้ำที่มีประวัติควำมเป็นมำยำวนำนซึ่งนับเป็น 1 ใน 3 พระสุรัสวดีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นโดยว่ำกันว่ำเริ่มต้น
เมื่อปีค.ศ. 552ศำลเจ้ำเอโนะชิมะไม่ได้มีเพียงแห่งเดียว แต่มีถึง 3 ศำลเจ้ำด้วยกันโดยตั้งกระจำยกันไปในเกำะ ศำลเจ้ำทั้ง 
3 แห่งนี้บูชำเทพธิดำ 3 องค์โดยแบ่งเป็นองค์ละแห่งซึ่งเรียกว่ำมุนำคำตะซันโจะจินมีผู้คนแวะเวียนมำสักกำระบูชำเป็น
จ ำนวนมำกในฐำนะท่ีเป็นเทพเจ้ำแห่งทะเล เทพเจ้ำแห่งน้ ำ และเทพเจ้ำแห่งศิลปะกำรแสดงผู้น ำมำซึ่งควำมสุขและทรัพย์
สมบัติ ศำลเจ้ำเอโนะชิมะเป็นสถำนที่ส ำคัญมำกจนเรียกได้ว่ำกำรตระเวนเที่ยวบนเกำะเอโนะชิมะนั้นก็คือกำรตระเวน
สักกำระศำลเจ้ำเอโนะชิมะ 

เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1) 
บ่ำย   หลังจำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงไปยัง  โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต แหล่งรวมสินค้ำน ำเข้ำและสินค้ำ 

แบรนด์ญี่ปุ่นที่ดังไปทั่วโลก พบกับคอลเลคชั่นเสื้อผ้ำใหม่ล่ำสุด อำทิ MK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA 
ROWLEY ฯลฯ เลือกซื้อกระเป๋ำแบรนด์เนมยี่ห้อดังได้ที่ร้ำน BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, TUMOI, GAP, ARMANI 
ฯลฯ เลือกดูเครื่องประดับ และนำฬิกำหรูอย่ำง TAG HEURE, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯ
รองเท้ำแฟชั่น HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ 
 

 
 
 
 

 
 
    
    น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พัก ณ โรงแรม Fujisan Garden Hotel Or SML  
ค่้า     รับประทานอาหารค่้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม พิเศษ อร่อยกับเมนูบุฟเฟต์ ขาปูยักษ์ (2) 

    
 
 
 
 



 

 

หลังอำหำรให้ท่ำนได้    แช่น้้าร้อนออนเซ็นธรรมชาติ  เพ่ือผ่อนคลำยควำมเมื่อยล้ำ จะท ำให้ระบบหมุนเวียนโลหิต 
และให้ผิวพรรณสวยงำน (แช่ครั้งละประมำณ 20 นำที ไม่ควรเกิน 1 ชั่วโมง) 

 

วันที่ 3 :  – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว –  เรียนรู้พิธีชงชา – ต้นต้าหรับแบบฉบับคนญี่ปุ่น         (B/L/-)                                                       
               วัดอาซากุสะ – หอคอยโตเกียวสกาย ทรี – ช้อปปิ้งโอไดบะ       

 
เช้า   บริการอาหารเช้า(3) ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

จำกนั้น  น ำท่ ำนเยี่ยมชม พิพิ ธภัณ ฑ์แผ่นดินไหว  EARTH QUAKE 
MUSEUM ที่จ ำลองเรื่องรำวของภู เขำไฟฟูจิ  และให้ท่ำนได้สัมผัสกับ
ควำมรู้สึกของกำรจ ำลองเรื่องรำวเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในประเทศ
ญี่ปุ่น จำกนั้น น ำท่ำน เรียนรู้พิธีชงชาต้นต้าหรับแบบฉบับคนญี่ปุ่น เพรำะ
ถือได้ว่ำ กำรชงชำนั้นคือเอกลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่นเลยก็ว่ำได้  ด้วยกำรดื่ม
และกำรชงชำผงสีเขียวหรือมัทชำ นับตั้งแต่ประมำณศตวรรษที่ 14 ต้นฉบับ
ของพิธีชงชำ และให้ท่ำนได้สัมผัสกับบรรยำกำศของกำรจ ำลองเรื่องรำวเกี่ยวกับกำรพบปะกันในวงสังคมกำรดื่มและชงชำ
ที่ได้แพร่หลำยในบรรดำชนชั้นสูงที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่น จำกนั้นอิสระให้ท่ำนได้เลือกซื้อของที่ระลึกตำมอัธยำศัย 

เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4) 
บ่ำย   หลังจำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ วัดอาซากุสะ วัดที่ได้ชื่อว่ำเป็นวัดที่มีควำมศักดิ์สิทธิ์ และได้รับควำมเคำรพนับถือมำกที่สุด

แห่งหนึ่งในกรุงโตเกียว ภำยในประดิษฐำนองค์เจ้ำแม่กวนอิมทองค ำที่ศักดิ์สิทธิ์ ขนำด 5.5 เซนติเมตร ซึ่งมักจะมีผู้คนมำ
กรำบไหว้ขอพรเพ่ือควำมเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี ประกอบกับภำยในวัดยังเป็นที่ตั้งของโคมไฟยักษ์ที่มีขนำดใหญ่ที่สุดใน
โลกด้วยควำมสูง 4.5 เมตร   ซึ่งแขวนห้อยอยู่ ณ ประตูทำงเข้ำที่อยู่ด้ำนหน้ำสุดของวัด ที่มีชื่อว่ำ “ประตูฟ้ำค ำรณ” และ
ถนนจำกประตูเข้ำสู่ตัว
วิหำรที่ประดิษฐำนเจ้ำ
แม่กวนอิมทองค ำ มีชื่อ
ว่ำ “ถนนนำกำมิเซะ” 
ซึ่ ง เป็ นที่ ตั้ งของร้ ำน
ค้ ำ ข ำย ข อ งที่ ร ะ ลึ ก
พ้ืนเมืองต่ำงๆ มำกมำย 
อำทิ ขนมนำนำชนิด ของเล่น รองเท้ำ พวงกุญแจที่ระลึก ฯลฯ ให้ทุกท่ำนได้เลือกซื้อเป็นของฝำกของที่ระลึก  

    
 
 
 



 

 

 
หลังจำกนั้นน ำทุกท่ำนเดิน ถ่ำยรูปคู่กับ แลนด์มำร์กแห่งใหม่ของ
กรุงโตเกียว ณ ริมแม่น้ ำสุมิดะ  หอคอยโตเกียวสกาย ทรี (Tokyo 
Sky tree) หอส่งสัญญำณโทรคมนำคมที่สูงที่สุดในโลก ... เปิด
ให้บริกำรเมื่อวันที่ 22 พฤษภำคม 2555 โดยหอนี้มีควำมสูง 634 
เมตร สำมำรถท ำลำยสถิติควำมสูงของหอกวำงตุ้ง ในมณฑลกว่ำงโจว 
ซึ่งมีควำมสูง 600 เมตร และหอซีเอ็น ทำวเวอร์ ในนครโทรอนโต 
ของแคนำดำ มีควำมสูง 553 เมตร ... ทิวทัศน์ของ “หอคอยโตเกียว
สกำยทรี”ที่บรรจุเทคโนโลยีแนวหน้ำสุดสำมำรถมองเห็นได้จำก
ละแวกวัดอำซะกุซ่ำที่เต็มไปด้วยกลิ่นอำยแบบเมืองเก่ำของเอะโดะ                                                        
ให้ทุกท่ำนอิสระในกำรเก็บภำพประทับใจกับคู่กับแลนด์มำร์กของ
กรุงโตเกียว    จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงไป ย่านโอไดบะ (Odaiba) 
คือเกำะที่สร้ำงขึ้นไว้เป็นแหล่งช้อปปิ้ง และแหล่งบันเทิงต่ำงๆ ในอ่ำว
โตเกียว ได้รับกำรปรับปรุงให้มีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมในช่วงหลังของ
ปี 1990 นอกจำกมีสถำปัตยกรรมที่สวยงำมตั้งอยู่มำกมำยแล้ว แต่ก็
ยังคงควำมเป็นธรรมชำติไว้ด้วยควำมอุดมสมบูรณ์ของพ้ืนที่สีเขียว  

ค่้า  เพื่อเป็นการไม่รบกวนเวลา  อิสระอาหารค่้า 
                    ตามอัธยาศัย 

 น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พัก ณ โรงแรม Toyoko Inn Narita  Or SML     
 

วันที่ 4 :  อิสระเต็มวัน ให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง หรือเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ                        (B/-/-)                  

 
เช้า  บริการอาหารเช้า(3) ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

OPTION A : ซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ หรือ ดิสนีย์ซีเพิ่มผู้ใหญ่ท่านละ 2,700 บาท / เด็กต่้ากว่า 12 ปี 
2,000 บาท ไม่รวมค่ารถไฟในการเดินทาง [ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง] 
เชิญท่ำนพบกับควำมอลังกำรซึ่งเต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งต ำนำนและ
จินตนำกำรของกำรผจญภัย ใช้ทุนในกำรก่อสร้ำง 600 ล้ำนเยน โดยกำร
ถมทะเล ท่ำนจะได้พบสัมผัสกับเครื่องเล่นในหลำยรูปแบบ เช่น ท้ำทำย
ควำมมันส์เหมือนอยู่ในอวกำศไปกับ SPACE MOUTAIN, ระทึกขวัญกับ 
HAUNTED MANSION บ้ำนผีสิง, ตื่นเต้นกับ SPLASH MOUNTAIN, นั่ง
เรือผจญภัยในป่ำกับ JUNGLE CRUISE, เที่ยวบ้ำนหมีพูห์ตะลุยอวกำศ
ไปกับ BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO BLASTERS, เข้ำไปอยู่ในโลกแห่ง



 

 

จินตนำกำรกับกำร์ตูนที่ท่ำนชื่นชอบของ WALT DISDEY เช่น มิกกี้เม้ำส์, มินนิเม้ำส์, โดนัลดั๊ก ฯลฯ หรือช้อปปิ้งซื้อของที่
ระลึกภำยในสวนสนุกอย่ำงจุใจและอีกมำกมำยที่รอท่ำนพิสูจน์ควำมมันส์กันอย่ำงเต็มที่ ให้ท่ำนได้สนุกสนำนต่อกับเครื่อง
เล่นนำนำชนิดอย่ำงจุใจ 
OPTION B : อิสระเพลิดเพลินในกรุงโตเกียว เพื่อความสะดวกในการเดินทาง หรือช้อปปิ้งในย่านการค้าอันทันสมัย
ของมหานครโตเกียวศูนย์รวมวัยรุ่นแหล่งช้อบปิ้งชื่อดังล แนะน้า
สถานที่ท่องเที่ยวในโตเกียว (ไม่รวมค่าเดินทาง หรือค่าตั๋วรถไฟ) 
ย่านฮาราจูกุ ท่ำนจะได้พบกับกำรแต่งตัวที่เป็นเอกลักษณ์ แหวกแนว 
ตำมสไตล์วัยรุ่นญี่ปุ่น กำรแต่งกำยเลียนแบบคำแรคเตอร์กำร์ตูนต่ำงๆโอ
โมเตะซันโด ร้ำน Kiddyland ศูนย์รวมของเล่นหลำกหลำย น่ำรัก และ
แปลกๆ เหมำะส ำหรับเป็นของฝำกเด็กเล็ก เด็กโต ตุ๊กตำบลำยด์ สนูปปี้ 
คิตตี้ คำแรคเตอร่ต่ำงๆ หรือ เกมส์ ของเด็กเล่นที่หลำกหลำยให้ท่ำนได้
เลือกชมเลือกซื้อหำอย่ำงจุใจ 
 
 
ชิบูย่า ย่ำนวัยรุ่นชื่อดังอีกแห่งของมหำนครโตเกียวท่ำนจะได้ตื่นตำ
ตื่นใจกับแฟชั่นทันสมัยของหนุ่มสำวชำวแดนปลำดิบจำกร้ำนค้ำ
มำกมำย มำกกว่ำ 100 ร้ำนค้ำ และ “ตึก 109” ตึกชื่อดังที่ เป็น
สัญลักษณ์ของย่ำนนั้น 
สวนอุเอโนะ  (Ueno Park) เป็นสวนสำธำรณะขนำดใหญ่ของ
กรุงโตเกียว จุดชมซำกุระยอดนิยมของกรุงโตเกียว 
ตลาดอะเม โย โกะ  (Ameyoko Market) ตลำดที่ คึ กคั ก เกื อบ
ตลอดเวลำตั้ งอยู่ระหว่ำงสถำนี อุเอโนะ (Ueno Station) และสถำนีโอคำชิมำชิ (Okachimachi Station) สินค้ำ
หลำกหลำยชนิดทั้ง ของสด ของใช้ เครื่องส ำอำง กระเป๋ำ รองเท้ำ เสื้อผ้ำทั้งของญี่ปุ่น  และของน ำเข้ำที่ส่วนใหญ่จะมี
รำคำถูกกว่ำในห้ำงบำงร้ำนอำจจะต่อรำคำเพ่ิมได้อีก อำหำรทะเล ผลไม้ ผักสด ร้ำนขนมและของกินเล่น  
ย่านชินจุกุ คือ ย่ำนรวมเสน่ห์ทุกอย่ำงโดยเป็นทั้งแหล่งช้อปปิ้งชั้นน ำในโตเกียว แหล่งรวมร้ำนกินดื่มและร้ำนอำหำรทุก
ระดับ และแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อในแห่งเดียวกัน ทุก
ท่ำนจะเพลิดเพลินกับกำรจับจ่ำยซื้อสินค้ำนำนำชนิด ได้
จำกที่นี่  ไม่ว่ำจะเป็น ร้ำนซำนริโอะ ร้ำนขำยเครื่อง
อิ เล ค ท รอนิ ก ส์  ก ล้ อ งถ่ ำย รู ป ดิ จิ ต อล  น ำฬิ ก ำ 
เครื่องส ำอำง ต่ำงๆ กันที่ร้ำน MATSUMOTO แหล่ง
รวมเหล่ำบรรดำเครื่องส ำอำงมำกมำย อำทิ มำร์คเต้ำหู้, 
โฟมล้ำงหน้ำ WHIP FOAM ที่รำคำถูกกว่ำบ้ำนเรำ 3 



 

 

เท่ำ, ครีมกันแดดชิเซโด้ แอนเนสซ่ำที่คนไทยรู้จักเป็นอย่ำงดี  และสินค้ำอ่ืน ๆ  หรือให้ท่ำนได้สนุกกับกำรเลือกซื้อสินค้ำ 
แบ รน ด์ ดั งอ ำทิ  LOUIS VULTTON, UNIQLO, กระ เป๋ ำสุ ด ฮิต  BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสื้ อ  COMME DES 
GARCONS, H&M หรือเลือกซื้อรองเท้ำหลำกหลำยแบรนด์ดัง อำทิ NIKE, CONVERSE,NEW BALANCE, REEBOK ฯลฯ 
ได้ที่ร้ำน ABC MART  

เที่ยง     เพื่อเป็นการไม่รบกวนเวลา  อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย   
ค่้า  เพื่อเป็นการไม่รบกวนเวลา  อิสระรับประทานอาหารค่้าตามอัธยาศัย 

 น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พัก ณ โรงแรม Toyoko Inn Narita  Or SML     

วันที่ 5 :   สนามบินนาริตะ – สนามบินดอนเมือง                                                                          (B/-/-) 

 
เช้า   บริการอาหารเช้า(6) ณ ห้องอาหารของโรงแรม   หลังจำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ 

สนำมบินนำริตะ เพ่ือเดินทำงกลับสู่กรุงเทพฯ ระหว่ำงนั้นทุกท่ำนยังสำมำรถช็อปปิ้ง เลือกซื้อของฝำก           ของที่
ระลึกได้ ภำยในสนำมบิน 

11.00 น.  เหินฟ้ำสู่ กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิน THAI LION AIR เที่ยวบินที่ SL301    บริกำรอำหำรว่ำง  
และเครื่องดื่มบนเครื่อง  

16.15 น. ถึงสนำมบินดอนเมือง โดยสวัสดิภำพ  

☺-☺-☺-☺-☺-☺-☺-☺-☺ 
 

 
** หำกท่ำนท่ีต้องออกตั๋วภำยใน (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ)  กรุณำสอบถำมท่ีเจ้ำหน้ำที่ 

ก่อนท ำกำร  เนื่องจำกสำยกำรบินอำจมีกำรปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลำบิน ** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

อัตราค่าบริการ 

ก ำหนดกำรเดินทำง 
ผู้ใหญ่ห้องละ 

          2-3 ท่ำน 
พักเดี่ยวเพ่ิม รำคำไม่รวมตั๋ว 

23 – 27 พฤษภาคม 2562 22,990.- 6,000.- 14,900.- 

25 – 29 พฤษภาคม 2562 22,990.- 6,000.- 14,900.- 

27 – 31 พฤษภาคม 2562 22,990.- 6,000.- 14,900.- 

29 – 02 มิถุนายน 2562 22,990.- 6,000.- 14,900.- 

31 – 04 มิถุนายน 2562 21,990.- 6,000.- 14,900.- 

01 – 05 มิถุนายน 2562 21,990.- 6,000.- 14,900.- 

03 – 05 มิถุนายน 2562 21,990.- 6,000.- 14,900.- 

05 – 09 มิถุนายน 2562 21,990.- 6,000.- 14,900.- 

07 – 11 มิถุนายน 2562 21,990.- 6,000.- 14,900.- 

09 – 13 มิถุนายน 2562 21,990.- 6,000.- 14,900.- 

11 – 15 มิถุนายน 2562 21,990.- 6,000.- 14,900.- 

13 – 17 มิถุนายน 2562 21,990.- 6,000.- 14,900.- 

15 – 19 มิถุนายน 2562 21,990.- 6,000.- 14,900.- 

17 – 21 มิถุนายน 2562 21,990.- 6,000.- 14,900.- 

19 – 23 มิถุนายน 2562 21,990.- 6,000.- 14,900.- 

21 – 25 มิถุนายน 2562 21,990.- 6,000.- 14,900.- 

23 – 27 มิถุนายน 2562 21,990.- 6,000.- 14,900.- 

25 – 29 มิถุนายน 2562 21,990.- 6,000.- 14,900.- 

27 – 01 กรกฎาคม 2562 21,990.- 6,000.- 14,900.- 

29 – 03 กรกฎาคม 2562 21,990.- 6,000.- 14,900.- 

 
กำรเดินทำงในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสำรจ ำนวน 30 ท่ำนขึ้นไป ถ้ำผู้โดยสำรไม่ครบจ ำนวนดังกล่ำว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเลื่อน

กำรเดินทำง หรือเปลี่ยนแปลงรำคำ 
 

* ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี  10,000 บาท * 
**กรณีด็กอายุเกิน 2 ให้คิดเป็นผู้ใหญ่ (นับวันเกิดจากวันที่กลับจากญี่ปุ่น)** 

 



 

 

***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 
ท่านละ 1,500 บาท /ทริป/ต่อท่าน*** 

กรุณำช ำระมัดจ ำ ท่ำนละ 10,000 บำท หำกมีกำรยกเลิกภำยหลัง ทำงบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนมัดจ ำทั้งหมด เนื่องจำกทำง
บริษัทฯ ได้ช ำระค่ำตั๋วเครื่องบินเต็มใบให้กับสำยกำรบินเป็นที่เรียบร้อย 

ยกเว้นค่ำภำษีน้ ำมันที่ยังมิได้ช ำระ ค่ำทัวร์ส่วนที่เหลือ กรุณำช ำระ 21 วันก่อนกำรเดินทำง 
 

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ต้องยกเลิก 30 วันก่อนการเดินทางเท่านั้น ไม่เช่นนั้นทางบริษัทจะไม่คืนมัดจ้าไม่ว่าด้วยกรณีใดๆทั้งสิ้น 
เพราะว่าทางบริษัทได้ท้าการจ่ายค่าตั๋วไปให้กับการสายการบินเรียบร้อยแล้ว โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกครั้ง 
เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง  

หมายเหตุ 1. ตั๋วเมื่อออกแล้ว ไม่สามารถรีฟันด์ได้ อันเนื่องจากเงื่อนไขของสายการบิน 
 2. ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อัตราค่าบริการนี้รวม 
 ค่ำตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ     ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่งท่ีม ี
 ค่ำน้ ำหนักกระเป๋ำสัมภำระท่ำนละไม่เกิน 20 กก.  ค่ำรถรับ-ส่ง และน ำเที่ยวตำมรำยกำร 
 ค่ำท่ีพักตำมที่ระบุในรำยกำร พักห้องละ 2 ท่ำน  ค่ำเข้ำชมสถำนที่ต่ำงๆ ตำมรำยกำร  
 ค่ำอำหำรตำมมื้อที่ระบุในรำยกำร    ค่ำจ้ำงมัคคุเทศก์คอยบริกำรตลอดกำรเดินทำง  
 ค่ำประกันอุบัติเหตุระหว่ำงเดินทำง วงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท  (เงื่อนไขตำมกรมธรรม์) 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
  ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำเข้ำประเทศญี่ปุ่น (เพรำะรัฐบำลประกำศยกเว้นวีซ่ำเข้ำประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ ำนัก  ระยะ

สั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน) **ถ้ำกรณีที่ทำงรัฐบำลประกำศให้กลับมำใช้วีซ่ำ ผู้เดินทำงจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยในกำรท ำวีซ่ำ
เพ่ิม ท่ำนละ 1,700 บำท** 

จำกมำตรกำรยกเว้นวีซ่ำเข้ำประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ ำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่ำจะด้วย

วัตถุประสงค์เพ่ือกำรท่องเที่ยว เยี่ยมญำติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสำรในขั้นตอนกำรตรวจเข้ำเมือง เพ่ือยืนยันกำรมีคุณสมบัติกำร

เข้ำประเทศญี่ปุ่น* ดังต่อไปนี้ 

1. ตั๋วเครื่องบินขำออกจำกประเทศญี่ปุ่น ทำงทัวร์จัดเตรียมให้ 
2. สิ่งที่ยืนยันว่ำท่ำนสำมำรถรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยที่อำจเกิดขึ้นในระหว่ำงที่พ ำนักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต 

เป็นต้น) 
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมำยเลขติดต่อในระหว่ำงที่พ ำนักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอ่ืนๆ) ทำงทัวร์จัดเตรียมให้ 
4. ก ำหนดกำรเดินทำงระหว่ำงที่พ ำนักในประเทศญี่ปุ่น ทำงทัวร์จัดเตรียมให้ 



 

 

  ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวนอกเหนือจำกรำยกำรที่ระบุ เช่น ค่ำท ำหนังสือเดินทำง ค่ำโทรศัพท์ ค่ำโทรศัพท์ทำงไกล , ค่ำ อินเตอร์เน็ต , ค่ำ
ซักรีด มินิบำร์ในห้อง รวมถึงค่ำอำหำรและเครื่องดื่มที่สั่งเพ่ิมนอกเหนือรำยกำร  (กรุณำสอบถำมจำกหัวหน้ำทัวร์ก่อนกำรใช้
บริกำร) 

  ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 บาท/ทริป/ต่อท่าน 
  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
  ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำเข้ำประเทศญี่ปุ่น (เพรำะรัฐบำลประกำศยกเว้นวีซ่ำเข้ำประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย  

ผู้ที่ประสงค์จะพ ำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน) 
 

ราคาทัวร์นี้ไม่รวมทิป พนักงานขับรถ,  ไกด์ท้องถิ่น  และหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย 
ค่าทิป จ้านวน 1,500 บาท  *กรุณายื่นค่าทิปให้กับหัวหน้าทัวร์ที่สนามบิน (วันแรก) *  

วิธีการช้าระเงิน กรุณำช ำระค่ำมัดจ ำ ท่ำนละ  10,000 บำท  
 แฟกซ์หรืออีเมล์ หน้ำหนังสือเดินทำง (Passport) ของผู้เดินทำง (หนังสือเดินทำงมีอำยุกำรใช้งำน 6  เดือนขึ้นไป) 
 ค่ำทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯขอเก็บค่ำทัวร์ทั้งหมด ก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย 21 วันท ำกำร มิฉะนั้นทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำร

คืนเงินค่ำมัดจ ำทั้งหมด 
การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลง  

กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องกำรขอยกเลิกกำรเดินทำง หรือเลื่อนกำรเดินทำง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผู้มีชื่อในเอกสำรกำร
จอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทำงมำเซ็นเอกสำรกำรยกเลิกที่บริษัทอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งเพ่ือแจ้งยกเลิกกำรจองกับทำงบริษัทเป็น
ลำยลักษณ์อักษร ทำงบริษัทไม่รับยกเลิกกำรจองผ่ำนทำงโทรศัพท์ไม่ว่ำกรณีใดๆ 

กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องกำรขอรับเงินค่ำบริกำรคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสำรกำรจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ 
หรือเดินทำงมำเซ็นเอกสำรกำรขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งเ พ่ือท ำเรื่องขอรับเงินค่ำบริกำรคืน โดยแนบหนังสือมอบอ ำนำจ
พร้อมหลักฐำนประกอบกำรมอบอ ำนำจ หลักฐำนกำรช ำระเงินค่ำบริกำรต่ำงๆ และหน้ำสมุดบัญชีธนำคำรที่ต้องกำรให้น ำเงินเข้ำให้
ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขกำรคืนเงินค่ำบริกำรดังนี้ 

1. ยกเลิกก่อนวันเดินทำง 30 วัน คืนเงินค่ำบริกำรร้อยละ 100 ของค่ำบริกำรที่ช ำระแล้ว  
2. ยกเลิกก่อนวันเดินทำงไม่น้อยกว่ำ 15 วัน คืนเงินค่ำบริกำรร้อยละ 50 ของเงินค่ำบริกำร 
3. ยกเลิกก่อนวันเดินทำงน้อยกว่ำ 15 วัน ไม่คืนเงินค่ำบริกำรที่ช ำระแล้วทั้งหมด 

 ทั้งนี้ ทำงบริษัทจะหักค่ำใช้จ่ำยที่ได้จ่ำยจริงจำกค่ำบริกำรที่ช ำระแล้วเนื่องในกำรเตรียมกำรจัดกำรน ำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น กำร
ส ำรองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน กำรจองที่พักฯลฯ 

 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทำงช่วงวันหยุดหรือเทศกำลที่ต้องกำรันตีมัดจ ำกับสำยกำรบินหรือกรุ๊ปที่มีกำรกำรันตีค่ำมัดจ ำที่พักโดยตรงหรือโดย
กำรผ่ำนตัวแทนในประเทศหรือต่ำงประเทศ และไม่อำจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER 
FLIGHT จะไม่มีกำรคืนเงินมัดจ ำหรือค่ำทัวร์ทั้งหมดเนื่องจำกค่ำตั๋วเป็นกำรเหมำจ่ำยในเที่ยวบินนั้น 

เงื่อนไขอ่ืนๆ 



 

 

- รำยกำรทัวร์สำมำรถปรับเปลี่ยนกำรเดินทำงได้ ตำมควำมเหมำะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ แต่ทำงบริษัทจะยังคงรักษำ
ผลประโยชน์ของลูกค้ำเป็นสิ่งส ำคัญ 

- บริษัทฯรับเฉพำะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทำงเพ่ือท่องเที่ยวเท่ำนั้น หำกท่ำนถูกเจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำเมืองของประเทศนั้นๆปฏิเสธกำรเข้ำ-
ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตำมถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออ ำนำจและควำมรับผิดชอบของบริษัทฯ ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะ
ไม่คืนเงินบำงส่วนหรือทั้งหมดหำกท่ำนถูกปฏิเสธกำรเข้ำ-ออกเมือง ไม่ว่ำประเทศใดจนท ำให้ท่ำนไม่สำมำรถเดินทำงต่อไปได้ คณะทัวร์
ท่ำนอ่ืนๆ รวมถึงไกด์จะไม่สำมำรถรอท่ำน ณ สนำมบินได้ จ ำเป็นต้องออกเดินทำงตำมโปรแกรมที่วำงไว้ แต่ทำงตัวแทนบริษัทฯจะท ำ
หน้ำที่ประสำนงำนและเจ้ำหน้ำที่จะท ำกำรติดต่อและช่วยเหลือท่ำนเป็นระยะๆ 

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่ำใช้จ่ำยใดๆทั้งสิ้น  ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยต่ำงๆ เช่น กำรยกเลิกหรือกำรล่ำช้ำของสำย
กำรบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชำติ, กำรนัดหยุดงำน, กำรจรำจรติดขัด หรือสิ่งของสูญหำยตำมสถำนที่ต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นเหนืออ ำนำจกำร
ควบคุมของบริษัทฯ และเจ้ำหน้ำที่นั้นๆ ที่จะส่งผลท ำให้เสียเวลำในกำรท่องเที่ยวตำมรำยกำรทัว ร์ ผู้เดินทำงไม่สำมำรถเรียกร้อง
ค่ำเสียหำย ไม่ว่ำในกรณีใดๆทั้งสิ้น ทั้งค่ำเสียเวลำ ค่ำเสียโอกำส ค่ำเสียควำมรู้สึก และค่ำใช้จ่ำยที่บริษัทจ่ำยไปแล้ว เป็นต้น  

- กรณียกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงกำรเดินทำง ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินทั้งหมดหรือบำงส่วนให้กับท่ำน เมื่อท่ำนตกลงช ำระ
เงินไม่ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วนกับทำงบริษัทฯ ทำงบริษัทถือว่ำท่ำนได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่ำงๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดแล้ว  

- เมื่อท่ำนออกเดินทำงไปกับคณะแล้ว ท่ำนงดกำรใช้บริกำรรำยกำรใดรำยกำรหนึ่ง หรือไม่เดินทำงพร้อมคณะถือว่ำท่ำนสละสิทธิ์ ไม่อำจ
เรียกร้องค่ำบริกำร และเงินมัดจ ำคืน ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

- ถ้ำกรุ๊ปที่ท่ำนจองทัวร์ไว้ ไม่สำมำรถออกเดินทำง จำกกรณีจ ำนวนผู้เดินทำงไม่ครบจ ำนวนตำมที่ก ำหนดไว้ หรือสำยกำรบินแจ้งยกเลิก
บิน ทำงบริษัทจะคืนเงินค่ำทัวร์ให้ท่ำน แต่ทำงบริษัทจะขอหักเงินค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจริง  เช่น ค่ำธรรมเนียมในกำรยืนขอวีซ่ำของ
ประเทศท่ีท่ำนจะเดินทำง  (ถ้ำโปรแกรมที่ท่ำนเดินทำงจะต้องยื่นขอวีซ่ำ) 

- อัตรำค่ำบริกำรคิดค ำนวณจำกอัตรำแลกเปลี่ยน และรำคำตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรปรับเปลี่ยนค่ำบริกำรใน
กรณีที่มีกำรขึ้นรำคำค่ำตั๋ว เครื่องบิน ภำษีเดินทำง ค่ำประกันภัย ค่ำธรรมเนียมน้ ำมัน หรือมีกำรประกำศลดค่ำเงินบำท หรืออัตรำ
แลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทำง 

- เนื่องจำกตั๋วเครื่องบินชุดนี้เป็นตั๋วรำคำพิเศษ (ตั๋วกรุ๊ป) ต้องเดินทำงตำมวันที่ที่ระบุไว้บนหน้ำตั๋วเท่ำนั้น จึงไม่ สำมำรถยกเลิกหรือ
เปลี่ยนแปลงใดๆ ทั้งสิ้น และถ้ำทำงบริษัทได้ด ำเนินกำรออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วนั้น ไม่สำมำรถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงรำยชื่อผู้เดินทำง
ได้ (ยกเว้นบำงสำยกำรบิน ที่สำมำรถเปลี่ยนแปลงรำยชื่อผู้เดินทำงได้ เมื่อท่ำนต้องกำรเปลี่ยนแปลงรำยชื่อผู้เดินทำงหลังจ ำกออกตั๋ว
เครื่องบินไปแล้ว จะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำร ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับสำยกำรบินเท่ำนั้น) 



 

 

- บริษัทฯท ำหน้ำที่เป็นตัวแทนในกำรเรียกร้องค่ำชดใช้จำกสำยกำรบิน, โรงแรมหรือบริษัทขนส่งเมื่อเกิดกำรสูญหำยของสัมภำระระหว่ำง
กำรเดินทำง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อกำรสูญหำยดังกล่ำวในระหว่ำงกำร ท่องเที่ยวนี้ หำกท่ำนไม่ใช้บริกำรใดๆ ไม่ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วน 
ถือว่ำท่ำนสละสิทธิ์ไม่สำมำรถเรียกร้องขอคืนค่ำบริกำรได้หำกท่ำนไม่ เดินทำงกลับพร้อมคณะทัวร์ ตั๋วเครื่องบินขำกลับซึ่งยังไม่ได้ใช้  ไม่
สำมำรถน ำมำขอคืนเงินได้ค่ำบริกำรที่ ท่ำนช ำระกับทำงบริษัทฯ เป็นกำรช ำระแบบเหมำขำด และทำงบริษัทฯได้ช ำระให้กับบริษัทฯ 
ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมำขำดเช่นกัน ดังนั้นหำกท่ำนมีเหตุอันใดที่ท ำให้ท่ำนไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตำมรำยกำร ที่ระบุไว้ ท่ำนจะ
ขอคืนค่ำบริกำรไม่ได้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรำยกำรทัวร์ตำมควำมเหมำะสม และสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ทั้งนี้ทำงบริษัทฯจะ
ยึดถือและค ำนึงถึง ควำมปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้ำส่วนมำกเป็นส ำคัญ 

 


