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22.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกTerminal1 ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ 

เคาน์เตอร์สายการบิน THAI LION AIR หมายเลข 8  เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอ านวยความสะดวก

ในการขึ้นเครื่อง (ไกด์ทัวร์แนะน าการเดินทาง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที ่1 : กรงุเทพ-สนามบนิดอนเมอืง                                                                          (-/-/-)                                                    



  

 

 
สายการบิน THAI LION AIR ใช้เครื่อง AIRBUS A330-300 จ านวน 392 ที่นั่ง 

เครื่องใหม่ ล าใหญ่ มีจอทีวี การบริการทุกที่นั่ง 
จัดที่นั่งแบบ 3-3-3 มีบริการอาหารว่างเสริ์ฟทั้งขาไปและขากลับ 

รวมน้ าหนักสมัภาระถือขึ้นเครื่อง 7 กก./ท่าน และสามารถโหลดใตเ้ครื่อง 20 กก./ท่าน  
(หากต้องการซื้อน้ าหนักเพิ่ม ท่านจะต้องท าการซื้อเพิ่ม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

00.50 น.  เหินฟ้าสู่เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่นโดยเที่ยวบินที่ SL300  บริการอาหารว่าง และเครื่องดื่มบนเครื่อง  

09.10 น.    เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ช.ม.   กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็น

เวลาท้องถิ่นเพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย) ส าคัญ!!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้น า อาหารสด จ าพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก 

ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนจะมีโทษจับและปรับ  หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร รับกระเป๋าและท า

ภารกิจส่วนตัวเรียบร้อยแล้ว น าท่านขึ้นรถโค้ชเพื่อเดินทางสู่ 

มหานครโตเกียว เมืองที่มีความทันสมัยมากที่สุดในโลกเมือง

หนึ่ง และระหว่างเดินทางมีบริการอาหารเช้า แบบ Set Box(1) 

แล้วน าท่านนมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองค าที่ศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดอา

ซากุสะ วัดที่ได้ชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ และได้รับความเคารพนับ

ถือมากที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงโตเกียว ซึ่งมักจะมีผู้คนมากราบไหว้

ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี ประกอบกับภายในวัด

ยังเป็นที่ตั้งของโคมไฟยักษ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกด้วยความ

สูง 4.5 เมตร ซึ่งแขวนห้อยอยู่ ณ ประตูทางเข้าที่อยู่ด้านหน้าสุด

วนัที ่2 : สนามบนินารติะ – วดัอาซากสุะ – ถนนนากามเิซะ – หอคอยโตเกยีวสกายทรี   (B/-/D) 

            – หบุเขาโอวาคดุาน ิ(ขึน้อยูก่บัสภาพภมูอิากาศ) – แชน่ า้แรอ่อนเซ็นธรรมชาต ิ



  

 

ของวัด ที่มีชื่อว่า “ประตูฟ้าค ารณ” และถนนจากประตูเข้าสู่ตัววิหารที่ประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมทองค า มีชื่อว่า “ถนน

นากามิเซะ”ถนนช็อปปิ้งชื่อดัง ซึ่งเป็นที่ตั้งของร้านค้าขายของที่ระลึกพื้นเมืองต่างๆ มากมาย อาทิ ขนมนานาชนิด ของ

เล่น รองเท้า พวงกุญแจที่ระลึก ฯลฯ ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากของที่ระลึกตามอัธยาศัย    

เที่ยง เพื่อเป็นการไม่รบกวนเวลา  อิสระอาหารค่ า ตามอัธยาศัย  

บ่าย  น าทุกท่านถ่ายรูปคู่กับแลนดม์าร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริม
แม่น้ าสุมิดะ  หอคอยโตเกียวสกายทรี (Tokyo Sky tree)  หอส่ง
สัญญาณโทรคมนาคมที่สูงทีสุ่ดในโลก เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 22 
พฤษภาคม 2555 โดยหอนี้มคีวามสูง 634 เมตร สามารถท าลายสถิติ
ความสูงของหอกวางตุ้ง ในมณฑลกว่างโจว ซึ่งมีความสูง 600 เมตร 
และหอซีเอ็น ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มีความสูง 
553 เมตร ทิวทัศน์ของ “หอคอยโตเกียวสกายทรี”ที่บรรจุเทคโนโลยี
แนวหน้าสุดสามารถมองเห็นได้จากละแวกวัดอาซะกสุะที่เต็มไปด้วย
กลิ่นอายแบบ

เมืองเก่าของ
เอะโดะ ให้ทุกท่านอิสระในการเก็บภาพประทับใจกับคู่กบัแลนด์
มาร์กของกรุงโตเกียว หลังจากนั้นน าท่านเดินทางไปยัง หุบเขาโอวา
คุดานิ (Owakudani) (ขึน้อยู่กับสภาพภูมอิากาศ) ตั้งอยูท่ี่เมืองฮา
โกเน่ในจังหวัดคานากาว่า หุบเขาโอวาคุดานินั้นเกิดขึ้นมาจากการ
ระเบิดของภูเขาไฟฮาโกเน่เมื่อประมาณ 3000 ปีที่แล้ว โดยที่
ปัจจุบันก็ยังคงเป็นอีกหนึ่งภูเขาไฟที่ยังไม่ดับสนิทอยู่นั่นเอง จึงท าให้
มีบ่อน้ าร้อนและถ้าก ามะถันหลงเหลืออยู่ ที่พีคอีกอย่างก็ตรงการเป็นจุดชมวิวฟูจิที่สวยที่สุดอีกแห่งหนึ่งเป็นอีกหนึ่งแลนด์
มาร์กที่ต้องมาปักหมุดของเมืองนี้ เรียกได้ว่านักท่องเที่ยวส่วนมากจะต้องมาลิ้มรสไข่ด าแห่งหุบเขาโอวาคุดานิกันให้ได้ ซึ่ง
เจ้าไข่ด าเนี่ยมาจากน้ าพุร้อนธรรมชาติล้วน ๆ โดยด้านนอกของเปลือกไข่จะเป็นสีด าเนื่องจากถูกแร่ก ามะถัน มีความเช่ือ
ว่าเมื่อทานไข่ด า 1 ลูก จะมีอายุยืนขึ้น 7 ป ี
 น าท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม Route Inn Kawaguchiko หรือเทียบเท่า      

  

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2) 

หลังรับประทานอาหารให้ท่านได ้      แช่น้ าร้อนออนเซ็นธรรมชาติ   

เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า จะท าให้ระบบหมุนเวียนโลหิต  

และให้ผิวพรรณสวยงาน (แช่ครั้งละประมาณ 20 นาที ไม่ควรเกิน 1 ชั่วโมง 

 



  

 

 

 

 

เช้า   บริการอาหารเช้า(3) ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

น าท่านเดินทางสู่  ภูเขาไฟฟูจิ บริเวณชั้น 5 โดยรถโค้ช  
(ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ) ให้ท่านได้สัมผัสอากาศอัน
บริสุทธิ์บนยอดเขาฟูจิ ถ่ายภาพที่ระลึก กับภูเขาไฟที่ได้ชื่อว่า
มีสัดส่วนสวยงามที่สุดในโลก ซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ยังดับไม่สนิท 
และมีความสูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่นจากด้านล่างสู่บนยอด
ป ล่ อ ง เ ข า ด้ ว ย
ค ว า ม สู ง  3,776 

เมตร) จากนั้นน า
ท่านเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  EARTH QUAKE MUSEUM ที่จ าลอง
เรื่องราวของภูเขาไฟฟูจิ และให้ท่านได้สัมผัสกับความรู้สึกของการจ าลอง
เรื่องราวเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่น จากนั้นน าท่าน เรียนรู้
พิธีชงชาต้นต าหรับแบบฉบับคนญี่ปุ่น เพราะถือได้ว่า การชงชานั้นคือ
เอกลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่นเลยก็ว่าได้ด้วยการดื่มและการชงชาผงสีเขียวหรือมัตชะ นับตั้งแต่ประมาณศตวรรษที่ 14 
ต้นฉบับของพิธีชงชา และให้ท่านได้สัมผัสกับบรรยากาศของการจ าลองเรื่องราวเกี่ยวกับการพบปะกันในวงสังคมการดื่ม
และชงชาที่ได้แพร่หลายในบรรดาชนชั้นสูงที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่น จากนั้นอิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของที่ระลึกตาม
อัธยาศัย 

เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4) 
น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก (Oshino 

Hakkai) ในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีเป็นจุดท่องเที่ยว

ส าคัญอีกสถานที่

ห นึ่ ง  โ ด ย มี วิ ว

ภูเขาไฟฟูจิสีขาว

ตัดกับพื้ นหลั งสี

ฟ้ า  แ ล ะ ใ บ ไ ม้

เปลี่ยนสี สีเหลือง 

แดง ส้ม เป็นภาพที่สวยงามมาก โอชิโนะฮักไกเป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ ประกอบด้วยบ่อน้ า 

วนัที ่3 :  ภเูขาไฟฟจู ิช ัน้ 5 – พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว –  เรยีนรูพ้ธิชีงชา                         (B/L/-)                                                                      

             – โอชโินะฮกัไก(หมูบ่า้นน า้ใส)  – กนัด ัม้โอไดบะ    



  

 

8 บ่อในโอชิโนะ ตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบคาวากูจิโกะ กับทะเลสาบยามานาคาโกะ บ่อน้ าทั้ง 8 นี้เป็นน้ าจากหิมะที่ละลาย

ในช่วงฤดูร้อน ที่ไหลมาจากทางลาดใกล้ๆภูเขาไฟฟูจิผ่านหินลาวาที่มีรูพรุนอายุกว่า 80 ปี ท าให้น้ าใสสะอาดเป็นพิเศษ 

นอกจากนี้ยังมีร้านอาหาร ร้านจ าหน่ายของที่ระลึก และซุ้มรอบ ๆ บ่อ ที่ขายทั้งผัก ขนมหวาน ผักดอง งานฝีมือ และ

ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นอื่น ๆ อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการถ่ายรูปและซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย จากนั้นน าท่านช้อปปิ้ง 

ย่านโอไดบะ (Odaiba) คือเกาะที่สร้างขึ้นไว้เป็นแหล่งช้อปปิ้ง และแหล่งบันเทิงต่าง ๆ ในอ่าวโตเกียว ได้รับการปรับปรุง

ให้มีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมในช่วงหลังของปี 1990 นอกจากมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามตั้งอยู่มากมายแล้ว แต่ก็ยังคงความ

เป็นธรรมชาติไว้ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่สีเขียว 

ค่ า เพื่อเป็นการไม่รบกวนเวลา  อิสระอาหารค่ า ตามอธัยาศัย 

 น าท่านเขา้สู่ที่พัก ณ โรงแรม Toyoko Inn Narita หรอืเทียบเท่า  

 

 

เช้า   บริการอาหารเช้า(5) ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

OPTION A : อิสระเพลิดเพลินในกรุงโตเกียว เพื่อความสะดวกในการเดินทาง หรือช้อปปิ้งในย่านการค้าอันทันสมัย
ของมหานครโตเกียวศูนย์รวมวัยรุ่นแหล่งช้อบปิ้งชื่อดัง แนะน าสถานที่ท่องเที่ยวในโตเกียว (ไม่รวมค่าเดินทาง หรือ
ค่าตั๋วรถไฟ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
ย่านฮาราจูกุ ท่านจะได้พบกับการแต่งตัวที่เป็นเอกลักษณ์ แหวกแนว ตามสไตล์วัยรุ่นญี่ปุ่น การแต่งกายเลียนแบบ
คาแรคเตอร์การ์ตูนต่างๆโอโมเตะซันโด ร้าน Kiddyland ศูนย์รวมของเล่นหลากหลาย น่ารัก และแปลกๆ เหมาะส าหรับ
เป็นของฝากเด็กเล็ก เด็กโต ตุ๊กตาบลายด์ สนูปปี้ คิตตี้ คาแรคเตอร่ต่างๆ หรือ เกมส์ ของเด็กเล่นที่หลากหลายให้ท่านได้
เลือกชมเลือกซื้อหาอย่างจุใจ 
 
 
 

วนัที ่4 : อสิระเต็มวนัใหท้า่นชอ้ปป้ิง หรอื เลอืกซือ้ทวัรด์สินยีแ์ลนด-์ดสินยีซ์ ี                    (B/-/-) 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
ย่านชิบูย่า ย่านวัยรุ่นชื่อดังอีกแห่งของมหานครโตเกียวท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับแฟชั่นทันสมัยของหนุ่มสาวชาวแดนปลา
ดิบ และหามุมถูกใจถ่ายภาพคู่กับ "ฮาจิโกะ" รูปปั้นสุนัขแสนรู้ ที่กลายเป็นจุดนัดพบยอดฮิตส าหรับหนุ่มสาว อัพเดท
แฟชั่นจากร้านค้ามากมาย มากกว่า 100 ร้านค้า และ “ตึก 109” ตึกช่ือดังที่เป็นสัญลักษณ์ของย่านนั้น 
สวนอุเอโนะ (Ueno Park) เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ของกรุงโตเกียว จุดชมซากุระยอดนิยมของกรุงโตเกียว 
ตลาดอะเมโยโกะ (Ameyoko Market) ตลาดที่คึกคักเกือบตลอดเวลาตั้งอยู่ระหว่างสถานีอุเอโนะ (Ueno Station) และ
สถานีโอคาชิมาชิ (Okachimachi Station) สินค้าหลากหลายชนิดทั้ง ของสด ของใช้ เครื่องส าอาง กระเป๋า รองเท้า 
เสื้อผ้าทั้งของญี่ปุ่น และของน าเข้าที่ส่วนใหญ่จะมีราคาถูกกว่าในห้างบางร้านอาจจะต่อราคาเพิ่มได้อีก อาหารทะเล ผลไม้ 
ผักสด ร้านขนมและของกินเล่น  
 
 
 
 
 
 
 
 
ย่านชินจุกุ คือ ย่านรวมเสน่ห์ทุกอย่างโดยเป็นทั้งแหล่งช้อปปิ้งชั้นน าในโตเกียว  แหล่งรวมร้านกินดื่มและร้านอาหารทุก
ระดับ และแหล่งท่องเที่ยวขึ้นช่ือในแห่งเดียวกัน ทุกท่านจะเพลิดเพลินกับการจับจ่ายซื้อสินค้านานาชนิด ได้จากที่นี่ ไม่ว่า
จะเป็น ร้านซานริโอะ ร้านขายเครื่องอิเลคทรอนิกส์ กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องส าอาง ต่างๆ กันที่ร้าน 
MATSUMOTO แหล่งรวมเหล่าบรรดาเครื่องส าอางมากมาย อาทิ มาร์คเต้าหู้, โฟมล้างหน้า WHIP FOAM ที่ราคาถูกกว่า
บ้านเรา 3 เท่า, ครีมกันแดดชิเซโด้ แอนเนสซ่าที่คนไทยรู้จักเป็นอย่างดี  และสินค้าอื่น ๆ  หรือให้ท่านได้สนุกกับการเลือก
ซื้อสินค้า แบรนด์ดังอาทเิช่น LOUIS VULTTON, UNIQLO,CHANEL,HERMES,BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสื้อ COMME 
DES GARCONS, H&M หรือเลือกซื้อรองเท้าหลากหลายแบรนด์ดัง อาทิ NIKE, CONVERSE,NEW BALANCE, REEBOK 
ฯลฯ ได้ที่ร้าน ABC MAR 



  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สถานีโตเกียว สถานีที่มีสถาปัตยกรรมคลาสสิคอันโดดเด่นที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานนับตั้งแต่ ค.ศ.1914 เมื่อมาเยือน
สถานีโตเกียว ต้องมาเยี่ยมชมและถ่ายภาพสถานีโตเกียวในฝั่ง Marunouchi ซึ่งเป็นรูปแบบอาคารเดิมจากการออกแบบ
ของ สถาปนิกชาวญี่ปุ่น Kingo Tatsuno เป็นแบบสไตล์ยุโรปที่คล้ายคลึงกับ สถานีรถไฟ Amsterdam Central แห่งเน
เธอแลนด์ เนื่องจากที่นี่ เคยโดนทิ้งระเบิดจนเสียหายสถานีจึงถูกสร้างใหม่อิงแบบเดิม ที่คงความคลาสสิคของ
สถาปัตยกรรม ภายในสถานีและบริเวณรอบ ๆ มีสถานที่น่าสนใจ อาทิเช่น  

1. Tokyo Station Marunouchi Building: แชะภาพสถานีสุดคลาสสิค 
2. Tokyo Station Gallery: ชมศิลปะภายในสถานี 
3. Tokyo Character Street: สาวกการ์ตูนสุดฟิน 
4. Tokyo Ramen Street: อิ่มอร่อยร้านราเมนช่ือดัง  
5.  Kitte: ห้างสุดเก๋ขวัญใจขา 

 

 

 

 

 



  

 

แผนที่โตเกียว 

 

OPTION B : ซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ หรือ ดิสนีย์ซี เพิ่มผู้ใหญ่ท่านละ 2,700 บาท / เด็กต่ ากว่า 12 ปี 
2,000 บาท ไม่รวมค่ารถไฟในการเดินทาง [ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง] 
เชิญท่านพบกับความอลังการซึ่งเต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งต านานและจินตนาการของการผจญภัย ใช้ทุนในการก่อสร้าง 600 
ล้านเยน โดยการถมทะเล ท่านจะได้พบสัมผัสกับเครื่องเล่นในหลายรูปแบบ เช่น  
 
 
 
 
 
 

 

• ท้าทายความมันส์เหมือนอยู่ในอวกาศไปกับ SPACE MOUTAIN  

• ระทึกขวัญกับ HAUNTED MANSION บ้านผีสิง  

• นั่งเรือผจญภัยในป่ากับ JUNGLE CRUISE 

• ตะลุยอวกาศไปกับ BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO BLASTERS 
เข้าไปอยู่ในโลกแห่งจินตนาการกับการ์ตูนที่ท่านชื่นชอบของ WALT DISDEY เช่น มิกกี้เม้าส์, มินนี่เม้าส์,โดนัลดั๊ก ฯลฯ 
หรือ ช้อปปิ้งซื้อของที่ระลึกภายในสวนสนุกอย่างจุใจและอีกมากมายที่รอท่านพิสูจน์ความมันส์กันอย่างเต็มที่ ให้ท่านได้
สนุกสนานต่อกับเครื่องเล่นนานาชนิดอย่างจุใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

 

 
เที่ยง     เพื่อเป็นการไม่รบกวนเวลา  อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย   
ค่ า  เพื่อเป็นการไม่รบกวนเวลา  อิสระรับประทานอาหารค่ าตามอัธยาศัย 

 น าท่านเขา้สู่ที่พัก ณ โรงแรม Toyoko Inn Narita หรอืเทียบเท่า 

 

 

เช้า   บริการอาหารเช้า(6) ณ ห้องอาหารของโรงแรม   หลังจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ 

สนามบินนาริตะ เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ระหว่างนั้นทุกท่านยังสามารถช็อปปิ้ง เลือกซื้อของฝาก ของที่ระลึกได้ 

ภายในสนามบิน 

10.40 น.  เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI LION AIR เที่ยวบินที่ SL301  บริการอาหารว่าง และเครื่องดื่มบน

เครื่อง  

15.15 น. ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ  

☺-☺-☺-☺-☺-☺-☺-☺-☺ 
 

** หากท่านทีต่้องออกต๋ัวภายใน (เครื่องบนิ ,รถทัวร์ ,รถไฟ)  กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ 

ก่อนท าการ  เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน ** 

อัตราค่าบริการ 

ก าหนดการเดนิทาง ผู้ใหญห่้องละ 

     2-3 ท่าน 

พักเดี่ยวเพิ่ม ราคาไม่รวมตั๋ว 

เดือนมิถุนายน 

07-11 มิถุนายน 2562 16,990.- 6,000.- 14,900.- 

11-15 มิถนายน 2562 16,990.- 6,000.- 14,900.- 

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

เดือนกรกฎาคม 

11-15 กรกฎาคม 2562 23,990.- 6,000.- 14,900.- 

13-17 กรกฎาคม 2562 24,990.- 6,000.- 14,900.- 

15-19 กรกฎาคม 2562 24,990.- 6,000.- 14,900.- 

17-21 กรกฎาคม 2562 20,990.- 6,000.- 14,900.- 

19-23 กรกฎาคม 2562 18,990.- 6,000.- 14,900.- 

วนัที ่5 :   สนามบนินารติะ – สนามบนิดอนเมอืง                                                                    (B/-/-) 



  

 

 
การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 30 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อน

การเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา 

* ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี  10,000 บาท * 
**กรณีด็กอายุเกิน 2 ใหค้ิดเป็นผู้ใหญ่ (นับวันเกิดจากวันที่กลับจากญีปุ่่น)** 

***ค่าบริการข้างต้น ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิน่ 

ท่านละ 1,500 บาท /ทริป/ต่อท่าน*** 

กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 10,000 บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจ าทั้งหมด เนื่องจากทาง
บริษัทฯ ได้ช าระค่าตั๋วเครื่องบินเต็มใบให้กับสายการบินเป็นที่เรียบร้อย 

ยกเว้นค่าภาษีน้ ามันที่ยังมิได้ช าระ ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ กรณุาช าระ 21 วันก่อนการเดินทาง 

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ต้องยกเลิก 30 วันก่อนการเดินทางเท่านั้น ไม่เช่นนั้นทางบริษัทจะไม่คืนมัดจ าไม่ว่าด้วยกรณีใดๆทั้งสิ้น 
เพราะว่าทางบริษัทได้ท าการจ่ายค่าตั๋วไปให้กับการสายการบินเรียบร้อยแล้ว โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกครั้ง 
เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง  

หมายเหตุ 1. ตั๋วเมื่อออกแล้ว ไมส่ามารถรีฟันด์ได้ อันเนื่องจากเงื่อนไขของสายการบิน 

 2. ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ 

 

 

 

 

 

 

21-25 กรกฎาคม 2562 17,990.- 6,000.- 14,900.- 

25-29 กรกฎาคม 2562 24,990.- 6,000.- 14,900.- 

27-31 กรกฎาคม 2562 23,990.- 6,000.- 14,900.- 

29 กรกฎาคม – 02 สิงหาคม 2562 18,990.- 6,000.- 14,900.- 

31 กรกฎาคม  - 04 สิงหาคม 2562 18,990.- 6,000.- 14,900.- 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 

วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธรุกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในขัน้ตอนการตรวจเขา้

เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี้ 

1. ตัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ัดเตรยีมให ้
2. สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ 

เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 
3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (เชน่ คนรูจั้ก โรงแรม และอืน่ๆ) ทางทวัร์

จัดเตรยีมให ้
4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ัดเตรยีมให ้



  

 

อัตราค่าบริการนี้รวม 

 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่ม ี
 ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  ค่ารถรับ-ส่ง และน าเที่ยวตามรายการ 
 ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน  ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ  
 ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ    ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

  ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ านัก  ระยะ

สั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน) **ถ้ากรณีที่ทางรัฐบาลประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการท าวีซ่า

เพิ่ม ท่านละ 1,700 บาท** 

  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล , ค่าอินเตอร์เน็ต , ค่า

ซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้

บริการ) 

  ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 บาท/ทริป/ต่อท่าน 

  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

  ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย  

ผู้ที่ประสงค์จะพ านักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน) 

 

ราคาทัวรน์ี้ไม่รวมทิป พนักงานขบัรถ,  ไกด์ท้องถ่ิน  และหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย 

ค่าทิป จ านวน 1,500 บาท  *กรุณายื่นค่าทิปให้กับหัวหน้าทัวร์ที่สนามบิน (วันแรก) *  

วิธีการช าระเงิน กรุณาช าระค่ามัดจ า ท่านละ  10,000 บาท  

 แฟกซ์หรืออีเมล์ หน้าหนังสือเดินทาง (Passport) ของผู้เดินทาง (หนังสือเดินทางมีอายุการใช้งาน 6  เดือนขึ้นไป) 
 ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมด ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 21 วันท าการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ

คืนเงินค่ามัดจ าทั้งหมด 

 

 

 



  

 

การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลง  

กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผู้มีชื่อในเอกสารการ

จอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็น

ลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ 

กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ 

หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อท าเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจ

พร้อมหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้น าเงินเข้าให้

ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี ้

1. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ช าระแล้ว  
2. ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของเงินค่าบริการ 
3. ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ช าระแล้วทั้งหมด 

 ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ช าระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการน าเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การ

ส ารองที่นั่งต๋ัวเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ 

 

 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจ าที่พักโดยตรงหรือโดย

การผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ และไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER 

FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินน้ัน 

เงื่อนไขอื่นๆ 
- รายการทัวร์สามารถปรับเปลี่ยนการเดินทางได้ ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่ทางบริษัทจะยังคงรักษา

ผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสิ่งส าคัญ 
- บริษัทฯรับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆปฏิเสธการเข้า-

ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออ านาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะ
ไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมดหากท่านถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ไม่ว่าประเทศใดจนท าให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ คณะทัวร์
ท่านอื่นๆ รวมถึงไกด์จะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได้ จ าเป็นต้องออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว้ แต่ทางตัวแทนบริษัทฯจะท า
หน้าที่ประสานงานและเจ้าหน้าที่จะท าการติดต่อและช่วยเหลือท่านเป็นระยะๆ 

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น  ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยต่างๆ เช่น การยกเลิกหรือการล่าช้าของสาย
การบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจราจรติดขัด หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดขึ้นเหนืออ านาจการ
ควบคุมของบริษัทฯ และเจ้าหน้าที่นั้นๆ ที่จะส่งผลท าให้เสียเวลาในการท่องเที่ยวตามรายการทัวร์ ผู้เดินทางไม่สามารถเรียกร้อง
ค่าเสยีหาย ไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้น ทั้งค่าเสียเวลา ค่าเสียโอกาส ค่าเสียความรู้สึก และค่าใช้จ่ายที่บริษัทจ่ายไปแล้ว เป็นต้น  



  

 

- กรณียกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับท่าน เมื่อท่านตกลงช าระ
เงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดแล้ว  

- เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจ
เรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

- ถ้ากรุ๊ปที่ท่านจองทัวร์ไว้ ไม่สามารถออกเดินทาง จากกรณีจ านวนผู้เดินทางไม่ครบจ านวนตามที่ก าหนดไว้ หรือสายการบินแจ้งยกเลิก
บิน ทางบริษัทจะคืนเงินค่าทัวร์ให้ท่าน แต่ทางบริษัทจะขอหักเงินค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง  เช่น ค่าธรรมเนียมในการยืนขอวีซ่า ของ
ประเทศที่ท่านจะเดินทาง  (ถ้าโปรแกรมที่ท่านเดินทางจะต้องยื่นขอวีซ่า) 

- อัตราค่าบริการคิดค านวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนค่าบริการใน
กรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋ว เครื่องบิน ภาษีเดินทาง ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนียมน้ ามัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตรา
แลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง 

- เนื่องจากตั๋วเครื่องบินชุดนี้เป็นตั๋วราคาพิเศษ (ตั๋วกรุ๊ป) ต้องเดินทางตามวันที่ที่ระบุไว้บนหน้าตั๋วเท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิ กหรือ
เปลี่ยนแปลงใดๆ ทั้งสิ้น และถ้าทางบริษัทได้ด าเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วนั้น ไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เดินทาง
ได้ (ยกเว้นบางสายการบิน ที่สามารถเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เดินทางได้ เมื่อท่านต้องการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เดินทางหลังจากออกตั๋ว
เครื่องบินไปแล้ว จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับสายการบินเท่าน้ัน) 

- บริษัทฯท าหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษัทขนส่งเมื่อเกิดการสูญหายของสัมภาระระหว่าง
การเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าวในระหว่างการ ท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน 
ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้หากท่านไม่ เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่
สามารถน ามาขอคืนเงินได้ค่าบริการที่ ท่านช าระกับทางบริษัทฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯได้ช าระให้กับบริษัทฯ 
ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ท าให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการ ที่ระบุไว้ ท่านจะ
ขอคืนค่าบริการไม่ได้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะ
ยึดถือและค านึงถึง ความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นส าคัญ 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 


