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วันแรก  กรุงเทพฯ – สนามบนิดอนเมือง 

 

22.00 น. พรอมกันที่สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ เคานเตอรสายการบิน THAI 

LION AIR หมายเลข 8 เจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน 

 

 
 

วันที่สอง นาริตะ - พรใหญอุชิคุ ไดบตุสึ - สวนดอกไมฮิตาชิ ซีไซดปารค - อาบน้ําแรธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ 

 

01.00 น. เหิรฟาสูเมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุน โดยสายการบิน THAI LION AIR เที่ยวบินที่ SL300 (บริการอาหารวางบน

เครื่อง) 

 

สายการบิน THAI LION AIR ใชเครื่อง AIRBUS A330-300 จํานวน 392 ที่นั่ง 

เครื่องใหม ลาํใหญ มีจอทีวี การบริการทุกที่นั่ง  

** ไมรวมคาหูฟงบนเครื่องทานละ  100 บาท โดยสามารถเก็บไวใชขากลับได ** 

จัดที่นั่งแบบ 3-3-3 มีบริการอาหารวางเสริฟทั้งขาไปและขากลบั 

(น้ําหนักกระเปา 20 กก./ทาน หากตองการซื้อน้าํหนักเพิ่ม ตองเสียคาใชจายเพิ่ม) 

 

 
 



 

 

09.10 น.   ถึง เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุน หลังจากผานขั้นตอนศุลกากรแลว 

จากน้ันนําทานเดินทางสู จังหวัดอิบารากิ เพ่ือสักการะ พระใหญอุชิคุ 

ไดบุตสึ  แหงเมืองอุชิคุ เปนพระพุทธรูปที่มีขนาดใหญมาก มีความสูง

ถึง 120 เมตร และยังไดรับการบันทึกจากกินเนสบุควา เปนรูปปน

พระพุทธรูปปางยืนที่หลอจากทองสัมฤทธ์ิมีความสูงที่สุดในโลก 

พระพุทธรูปปางยืนน้ี สูงเปนอันดับ 3 ของโลกเลยทีเดียว อีกทั้งยัง

สามารถเขาไปเย่ียมชมดานในของพระพุทธรูปไดดวย ซึ่งภายในรูปปน

จะแบงออกเปน 5 ช้ัน แตละช้ันของรูปปนจะมีการจัดแสดงที่แตกตาง

กันออกไปคะ สามารถขึ้นลิฟทเพ่ือไปยังจุดชมวิวที่ต้ังอยูบริเวณหนาอก

ของพระพุทธรูป มีความสูงประมาณ 85 เมตร   ภายในบริเวณวัดยังยัง

สามารถเดินชมสวนดอกไม และสวนสัตวขนาดเล็กที่มีทั้งกระรอก, กระตาย  เปนตน  ไมรวมคาขึ้นลิฟท ทานละ  

400 เยน 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 

บาย นําทานชม สวนฮิตาชิ ซีไซด ปารค เปนสถานที่ทองเที่ยวอันสวยงามอยูใกลๆ โตเกียวซึ่งสวนแหงน้ีต้ังอยูใน

จังหวัดอิบารากิ  สวนฮิตาชิเปนสวนดอกไมขนาดใหญ มีพ้ืนที่ 1.9 ลาน ตร.ม. มีช่ือเสียงเรื่อง ดอกไมที่จะบานใหชม 

ผัดเปลี่ยนสายพันธุ ตลอดทั้งป ตามฤดูกาล (ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ) ภายในสวนมีทุงดอกไมตามฤดูกาลหลากหลาย

สายพันธุที่ออกดอกหมุนเวียนใหชมตลอดป ในฤดูใบไมผลิจะไดชมทุงดอกนารซิสซัส และดอกทิวลิป เมื่อถึงชวงตน

ฤดูรอนจะมีทุงดอกเนโมฟลา (เบบีบลูอายส) และดอกกุหลาบ สวนดอกบานช่ืนจะบานในชวงกลางฤดูรอน เมื่อเขาสู

ฤดูใบไมรวงก็จะไดชมทุงดอกโคเชียและทุงดอกคอสมอส นอกจากน้ียังมีเสนทางปนจักรยานที่นักทองเที่ยวสามารถ

ปนชมภายในสวน รวมถึงโซนอ่ืน ๆ อีกมากมายที่นาสนใจ เชน สวนสนุก สนาม BMX วิบาก สนามกีฬา และสถานที่

ทําบารบีคิว เปนตน 

  

 



 

 

 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม *** ใหทานไดอ่ิมอรอยกับม้ือพิเศษที่มีขาปูยักษใหทานไดลิ้ม

ลองรสชาติปูพรอมน้ําจ้ิมสไตสญี่ปุนอยางจุใจ หลังอาหารใหทานไดผอนคลายกับการแชน้ําแรธรรมชาติ เชื่อวา

ถาไดแชน้ําแรแลว จะทําใหผิวพรรณสวยงามและชวยใหระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น 

พักที่  โรงแรม FUJI SCHOLE LAND HOTEL หรือเทียบเทา 

 

วันที่สาม ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) - ศาลเจาโคมิตาเคะ - พิพิธภัณฑแผนดินไหว - หมูบานโอชิโนะ ฮัคไค  -  ดิวต้ีฟรี    

            ชอปปงชนิจูกุ 

 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

นําทานเดินทางสู ภูเขาไฟฟูจิ ที่ต้ังตระหงานอยูเหนือเกาะญี่ปุนดวยความสูง3,776เมตร จากระดับนํ้าทะเล นําทาน

ขึ้นชมความงามกันแบบใกลชิด ยังบริเวณ “ช้ัน 5” ของภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยูกับสภาพภูมิอากาศ) เพ่ือชมทัศนียภาพ

โดยรอบของภูเขาไฟที่ สามารถมอง เห็นทะเลสาบทั้งหากระจายอยูโดยรอบ ใหทานไดสัมผัสอากาศอันบริสุทธ์ิบน

ยอดเขาฟูจิ ถายภาพที่ระลึก กับภูเขาไฟที่ไดช่ือวามีสัดสวนสวยงามที่สุดในโลก ซึ่งเปนภูเขาไฟที่ยังดับไมสนิท และมี

ความสูงที่สุดในประเทศญี่ปุน  

 

 
 

นอกจากน้ีดานหลังยังมี ศาลเจาโคมิตาเคะ ของศาสนาลัทธิชินโต เปนที่สัการะบูชาและอธิฐานขอพร อีกทั้งยังเปน

ที่สําหรับบวงสรวงทานเทนกุ โดยมีความเช่ือวาที่บริเวณโดยรอบของฟูจิซังช้ัน 5 น้ี ถูกเรียกวา “สวนของทานเทนกุ

โดยมีความเช่ือวาที่น่ีมีทานเทนกุปกครองอยูน่ันเอง และยังวากันวา ศาลเจาแหงน้ีมีสมบัติของทานเทนกุหลงเหลือ

อยูมากมาย อยางเชน ขวานขนาดใหญที่มีนํ้าหนักกวา 375 กิโลกรัมตกอยูที่พ้ืนในสวน ซึ่งในสมัยกอนมีผูคนนิยมมา

ทดลองยกขวานน้ีกันมากมาย เปนตน 



 

 

 

 
 

 สําหรับทานที่หลงใหลในกลิ่นหอมกรุนของกาแฟน้ัน บริเวณ

ดานหนาภูเขาไฟฟูจิมีคาเฟกาแฟไวบริการทุกๆทานใหใชบริการไว

ด่ืมดํ่ารสชาติกาแฟพรอมชมวิวภูเขาไฟฟูจิไดอยางเพลิดเพลิน หรือ

จะเลือกชอปปงของฝากผลิตภัณฑของภูเขาไฟฟูจิซึ่งมีบริการอยูที่

ภูเขาไฟฟูจิที่เดียวหาไมไดจากที่ไหนอีกแลว อาทิเชน โคคา โคลา 

ลายภูเขาไฟฟูจิ อันลิมิเต็ด , นํ้าแรธรรมชาติภูเขาไฟฟูจิ เปนตน 

 

นําทานเยี่ยมชม พิพิธภัณฑแผนดินไหว ที่จําลองเรื่องราวของภูเขาไฟฟูจิ และใหทานไดสัมผัสกับบรรยากาศของ

การจําลองเรื่องราวเกี่ยวกับแผนดินไหวที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุน จากน้ันอิสระใหทานไดเลือกซื้อของที่ระลึกตาม

อัธยาศัย 

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 

บาย  นําทานเดินทางสู หมูบานโอชิโนะฮัคไค นําทานเจาะลึกตามหาแหลงน้ําบริสุทธ์ิจากภูเขาไฟฟูจิ ที่เปนแหลงน้ําตาม

ธรรมชาติต้ังอยูในหมูบานโอชิโนะ จ.ยามานชิ หรือพูดในทางกลับกันคือกลุมน้ําผุดโอชิโนะฮัคไค เพียงกาวแรกที่



 

 

ยางเทาเขาไปในหมูบาน ก็สัมผัสไดถึงอากาศบริสุทธ์ิ และไอเย็นจากแหลงน้ําธรรมชาติที่มีใหเห็นอยูทุกมุม โดยใน

บอน้ําใสแจวมีปลาหลากหลายพันธุแหวกวายสบายอารมณ  แตขอบอกเลยวาน้ําแตละบอน้ันเย็นเจี๊ยบถึงใจจน

แอบสังสัยวานองปลาไมหนาวสะทานกันบางรึ เพราะอุณหภูมิในน้ําเฉลี่ยอยูที่ 10-12 องศาฯนอกจากชมแลวก็ยัง

มีน้ําผุดจากธรรมชาติใหตักด่ืมตามอัธยาศัย และที่สําคัญ หมูบานโอชิโนะยังเปนแหลงชอปปงสินคาโอทอปช้ันเย่ียม 

 

 
 

 ขึ้นช่ือวามาหมูบานแหลงนํ้าบริสุทธ์ิจากภูเขาไฟฟูจิทั้งที จะไมมีเมนู

ทานเลนรสเลิศไดอยางไรกัน เมื่อทานมาถึงหมูบานโอชิโนะฮัคไค ที่เต็ม

เปยมไปดวยอากาศบริสุทธ์ิแลว ภายในหมูบานยังมีรานคาขายของที่

ระลึกซึ่งเปนสินคาโอท็อปของหมูบานและบริเวณหมูบานยังรายลอม

ไปดวยรานอาหารทานเลนตางๆมากมาย สําหรับเมนูที่แนะนําน้ีมีช่ือ

เรียกวา “ยากิคุซะโมจิ” เปนแปงเน้ือนุมสีเขียว ซึ่งทํามาจากใบ

โยะโมะงิ เปนพืชสมุนไพรของญี่ปุน สอดดวยไสถั่วแดงบด ยางบนเตา

ถาน หอมกรุน ทานรอนๆกับอากาศหนาวๆ รับรองวาฟนสุดๆ 

 

จากน้ันนําทานชอปปงสินคาเครื่องสําอางค อาหารเสริม เครื่องประดับคุณภาพดีที่รานคาปลอดภาษี ณ ดิวตีฟรี  

อิสระใหทานไดเลือกชอปปงยานดัง ยานชินจุกุ ใหทานไดเพลิดเพลินกับการจับจายซื้อสินคานานาชนิด ไดจากที่น่ี 

ไมวาจะเปน รานซานริโอะ รานขายเครื่องอิเลคทรอนิกส กลองถายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องสําอาง ตางๆ กันที่

ราน MATSUMOTO แหลงรวมเหลาบรรดาเครื่องสําอางมากมาย อาทิ มารคเตาหู , โฟมลางหนา WHIP 



 

 

FOAM ที่ราคาถูกกวาบานเรา 3 เทา, ครีมกันแดดชิเซโด แอนเนสซาที่คนไทยรูจักเปนอยางดี  และสินคาอ่ืน ๆ  

หรือใหทานไดสนุกกับการเลือกซื้อสินคา แบรนดดังอาทิ LOUIS VULTTON, UNIQLO, กระเปาสุดฮิต BAO 

BAO ISSEY MIYAKE, เสื้อ COMME DES GARCONS, H&M หรือเลือกซ้ือรองเทาหลากหลายแบรนดดัง อาทิ 

NIKE, CONVERSE, NEW BALANCE, REEBOK ฯลฯ ไดที่ราน ABC MART **อิสระอาหารเย็นเพื่อไมเปนการ

รบกวนเวลาชอปปง** 

 

 
 

พักที่ โรงแรม MARROAD INTERNATIONAL NARITA HOTEL หรือเทยีบเทาระดับเดียวกัน 

 

วันที่สี่  อิสระเลือกชอปปงเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร ดิสนียแลนด (ไมรวมคาใชจายในการเดินทาง) 

 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม   

อิสระเต็มวัน ใหทานอิสระชอปปง หรือเดินทางสูสถานที่ทองเที่ยวอ่ืน ๆ โดยมีไกดคอยใหคําแนะนําในการ

เดินทาง อาท ิ

- ศาลเจาเมจิ เปนศาลเจาหลวงในศาสนาชินโต ที่สรางขึ้นเพ่ืออุทิศและเปนที่สถิตยวิญญาณขององคสมเด็จพระ

จักรพรรดิเมจิ ซึ่งเปนจักรพรรดิที่มีความสําคัญกับประเทศญี่ปุนยุคปจจุบันเปนอยางย่ิง และไดรับความเคารพ

จากชาวญี่ปุนยุคปจจุบันมากที่สุด   



 

 

- ยานฮาราจูกุ แหลงรวมเสื้อผา เครื่องประดับ รองเทา ของวัยรุนญี่ปุน หากคุณคือคนที่กําลังมองหาซื้อเสื้อผา

แบบแปลกๆ หรือตองการหาซื้อเสื้อผาแนว Cost Play ทานยังสามารถหาไดจากที่น่ีอีกดวย หรือ ถาตองการ

เห็นวัยรุนญี่ปุนแตงตัวแบบแปลกๆ ก็สามารถมาดูไดที่น่ีได จะมีวัยรุนญี่ปุนนารักๆ เดินกันเต็มถนนเหมือนกับ

ถนนสายแบรนดเนมโอโมโตะซานโดะ นอกจากน้ันแลว ทานยังไดชอปปงสินคาแบรนดดังระดับโลก อาทิ 

CHANNEL, Dior, LOUIS VULTTON, ZARA, GAP หรือสาวก ONITSUKA TIGER ที่ตองการหารองเทา

แบบตนฉบับ MADE IN JAPAN ที่ SHOP นี้มีแบบใหเลือกสรรมากมาย อีกทั้งยังมีรานขายตุกตา KITTY 

DORAENMON หรือตุกตา LINE สุดแสนนารักไวคอยเอาใจคุณหนู อีกทั้งยังมี SHOP ใหญของ กระเปาสุด

ฮิต BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสือ้ COMME DES GARCONS อีกดวย  

- ยานชิบุยา ศูนยกลางแฟช่ันวัยรุนในโตเกียวหามุมถูกใจถายภาพคูไวเปนที่ระลึกกับ                “ฮาจิโกะ” รูป

ปนสุนัขแสนรูที่กลายเปนจุดนัดพบยอดฮิตสําหรับหนุมสาวโตเกียว อัพเดทแฟช่ันสไตลโตเกียวที่ตึก(109) อิจิมา

รุคิว ทั้งเสื้อผา กระเปา รองเทา เครื่องประดับและแฟช่ันช้ันนําของญี่ปุนในฤดูตางๆอ่ืนๆมากมาย  

 

หรือหากทานใดมีความประสงคจะเลือกซื้อดิสนียแลนดเพิ่มทานละ 2,700.- บาท (ไมรวมคาเดินทาง) ดีสนีย

แลนดโลกแหงจินตนาการของราชาการตูนญี่ปุนซึ่งเปนดิสนียแลนดแหงแรกที่สรางนอกประเทศสหรัฐอเมริกา โดย

สรางขึ้นในป พ.ศ. 2526 จากการถมทะเลและใชทุนสรางกวา 600 ลานบาท ใหทานสนุกสนานกับเครื่องเลนนานา

ชนิด (ไมจํากัดจํานวนการเลน ) ผจญภัยในดินแดนตางๆ ใหทานเลนเครื่องเลนตัวใหมจากภาพยนตรการตูนเรื่องดัง 

Toy Story ชมฉากรบกลางทะเลคาริเบียนในดินแดนโจรสลัดจากภาพยนตร The Pirate of Caribbean เขยา

ขวัญกับบานผีสิงใน Haunted Mantion สัมผัสความนารักของตุกตาเด็กนานาชาติในโลกใบเล็ก Small World 

ชมภาพยนตรสามมิติThe Invention of the Year ใหทานไดสนุกสนานพรอมกับการจับจายเลือกซื้อสินคาที่

ระลึกนารักในดิสนียแลนดอีกทั้งยังจะไดสัมผัสกับตัวการตูนเอกจากวอลดิสนีย อยาง มิกก้ีเมาส มินน่ีเมาส พรอม

ผองเพ่ือนการตูนอีกมากมายสนุกกับการจับจายซื้อของที่ระลึกนารักในดิสนียแลนด 

 

 



 

 

 

 
 

การเดินทางจากนาริตะสูโตเกียว 

1) จากโรงแรมแถวยานนาริตะสูสนามบินนาริตะใชรถบัสบริการฟรีของทางโรงแรม แตเน่ืองดวยจะตองเริ่มต้ัง แต 

9.00 น.เปนตนไปเพราะเน่ืองจากในตอนเชาระหวาง 6.00 - 9.00 น เปนชวงที่มีลูกคาใชบริการไปสนามบิน เปน

จํานวนมากซึ่งอาจจะทําใหขึ้นรถบัสไมครบตามจํานวนผูเดินทางทั้งหมด 

2) รถไฟสาย Keisei Skyliner เปนรถไฟที่ว่ิงจากสนามบินนาริตะไปสถาณีอูเอะโนะเพียง 41 นาทีโดยใชความ เร็ว

ในการว่ิง 160 ก.ม./ชม.โดยคาต๋ัวจะอยูที่เที่ยวละ 2,470 เยน/ทาน โดยเวลาที่ใหบริการ 7.28-18.20 น  

เพราะฉะน้ันกอนเดินทางกลับควรเช็คเที่ยวสุดทายวาหมดตอนก่ีโมง      

  

3)รถไฟสาย Narita Express (N'EX) เปนรถไฟเขาเมืองจากคาย JR ถือวาเปนรถไฟที่ราคาคอนขางสูงนิดนึงแตต๋ัว

รถไฟจะเปนแบบระบุที่น่ังบนรถไฟไดเลยโดยไมตองกลัววาขึ้นไปแลวเราจะไมมีที่น่ังเบาะสามารถหมุนเขา หากันได

มีอาหารขายบนรถไฟโดยคาต๋ัวรถไฟจะอยูที่ราคาเที่ยวละ 3,190 เยน/ทานโดยเวลาที่รถไฟใหบริการต้ังแตเวลา 

7.44-19.42 น เพราะฉะน้ันกอนเดินทางกลับควรเช็คเที่ยวสุดทายวาหมดตอนกี่โมง    

   

4) Airport Limousine Bus เปนอีก 1 ทางเลือกในการเดินทางเขาโตเกียวแตรถบัสน้ีจะจํากัดจํานวนผูโดยสาร 

ตอรอบโดยตอรอบจะรับอยู 35-40 ทานตอเที่ยวโดยจะใชระยะเวลาในการเดินทาง 80-100 นาที ราคา 3,000 

เยน/ทาน/เที่ยว เวลาที่ใหบริการ 5.55-17.30 น ถาเด็กอายุตํากวา 12 จะเสียครึ่งราคา    

  



 

 

5) Taxi ในสวนของรถแท็กซี่น้ีคาโดยสารจากโตเกียว สูโรงแรมที่พักยานนาริตะจะอยูที่ราคา 20,000-25,000 เยน 

(โดยราคานี้จะไมรวมคาทางดวน)      

  อิสระอาหารกลางวัน และอาหารค่ํา ตามอัธยาศยั 

พักที่ โรงแรม MAAROAD INTERNATIONAL NARITA HOTEL หรือระดับเดียวกัน 

 

วันที่หา  นาริตะ - สนามบินดอนเมือง - กรุงเทพฯ 

 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม    

ไดเวลาอันสมควรนําทานสู สนามบินนาริตะ เพ่ือเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ 

11.00 น. เหินฟาสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI LION AIR เที่ยวบินที่ SL301 (บริการอาหารวางบนเครื่อง) 

16.15 น. ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ 

 

** หากทานทีต่องออกต๋ัวภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการ 

ออกต๋ัวเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ** 

** ขอขอบพระคุณทีเ่ลือกใชบริการ ** 

 

อัตราคาบรกิาร 
 

 

กําหนดการเดินทาง 

ผูใหญหองละ 

2-3 ทาน 

 

 

พักเด่ียวเพิ่ม 

 

 

ราคาทัวรไมรวม

ต๋ัวเครื่องบิน 

30 ก.ย. – 04 ต.ค. 2562 21,999 8,000 12,999 

01 – 05 ตุลาคม 2562 22,999 8,000 13,999 

02 - 06 ตุลาคม 2562 23,999 8,000 14,999 

03 – 07 ตุลาคม 2562 23,999 8,000 14,999 

04 – 08 ตุลาคม 2562 23,999 8,000 14,999 

05 – 09 ตุลาคม 2562 22,999 8,000 13,999 

06 – 10 ตุลาคม 2562 22,999 8,000 13,999 



 

 

07 – 11 ตุลาคม 2562 22,999 8,000 13,999 

08 – 12 ตุลาคม 2562 23,999 8,000 14,999 

09 – 13 ตุลาคม 2562 23,999 8,000 14,999 

10 – 14 ตุลาคม 2562 27,999 8,000 18,999 

11 – 15 ตุลาคม 2562 27,999 8,000 18,999 

12 – 16 ตุลาคม 2562 27,999 8,000 18,999 

13 – 17 ตุลาคม 2562 25,999 8,000 16,999 

14 – 18 ตุลาคม 2562 22,999 8,000 13,999 

15 – 19 ตุลาคม 2562 22,999 8,000 13,999 

16 – 20 ตุลาคม 2562 23,999 8,000 14,999 

17 – 21 ตุลาคม 2562 23,999 8,000 14,999 

18 – 22 ตุลาคม 2562 23,999 8,000 14,999 

19 – 23 ตุลาคม 2562 26,999 8,000 17,999 

20 – 24 ตุลาคม 2562 23,999 8,000 14,999 

21 – 25 ตุลาคม 2562 23,999 8,000 14,999 

22 – 26 ตุลาคม 2562 24,999 8,000 15,999 

23 – 27 ตุลาคม 2562 24,999 8,000 15,999 

24 – 28 ตุลาคม 2562 23,999 8,000 14,999 

 25 – 29 ตุลาคม 2562 23,999 8,000 14,999 

 

** บริการน้าํด่ืมวันละ 1 ขวดในวันที่มีรายการทองเที่ยว** 
** ราคาเด็กอายุไมถึง 2 ขวบ 10,000 บาท ** 

***คาบริการขางตน ยงัไมรวมคาทิปคนขบัรถ และไกดนําเที่ยวทานละ 1500 บาท /ทริป/ตอทาน*** 

 

การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 30 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน

การเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา 

 



 

 

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตองยกเลิก 30 วันกอนการเดินทางเทานั้น ไมเชนนั้นทางบริษัทจะไมคืนมัดจําไมวาดวยกรณีใดๆ

ทั้งสิ้น เพราะวาทางบริษัทไดทําการจายคาต๋ัวไปใหกับการสายการบินเรยีบรอยแลว โปรดอานขอความใหถ่ีถวนกอนการจองทัวร

ทุกครั้ง เพื่อประโยชนแกตัวทานเอง  

 

กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจําทั้งหมด เนื่องจาก

ทางบริษัทฯ ไดชําระคาต๋ัวเครื่องบินเต็มใบใหกับสายการบินเปนที่เรียบรอย ยกเวนคาภาษีน้ํามันที่ยังมิไดชําระ คาทัวรสวนที่

เหลือ กรุณาชําระ 21 วันกอนการเดินทาง 

 

หมายเหตุ 1.  ต๋ัวเม่ือออกแลว ไมสามารถรีฟนดได อันเนื่องจากเงื่อนไขของสายการบิน 

 2.  คาทัวรไมมีราคาเด็ก เนื่องจากเปนราคาโปรโมชั่น 

 

จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุนใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุนไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวย

วัตถุประสงคเพื่อการทองเทีย่ว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะตองยื่นเอกสารในขัน้ตอนการตรวจเขาเมือง เพื่อยนืยันการมีคุณสมบัติ

การเขาประเทศญี่ปุน* ดังตอไปนี ้

 

1. ต๋ัวเครื่องบนิขาออกจากประเทศญี่ปุน ทางทัวรจัดเตรียมให 

2. สิ่งที่ยนืยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นในระหวางที่พาํนักในประเทศญี่ปุนได (เชน เงนิสด บัตรเครดิต) 

3. ชื่อ ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานักในประเทศญีปุ่น (เชน คนรูจัก โรงแรม และอ่ืนๆ) ทางทัวรจัดเตรียมให 

4. กําหนดการเดินทางระหวางที่พาํนักในประเทศญี่ปุน ทางทัวรจัดเตรียมให 

 

อัตราคาบริการนี้รวม 

 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ     คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี 

 คานํ้าหนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน 20 กก.   คารถรับ-สง และนําเที่ยวตามรายการ 

 คาที่พักตามที่ระบุในรายการ พักหองละ 2 ทาน   คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ  

 คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ     คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง  

 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม) 

อัตราคาบริการนี้ไมรวม 

 คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ปุน (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุนใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะ

สั้นในประเทศญี่ปุนไมเกิน 15 วัน) **ถากรณีที่ทางรัฐบาลประกาศใหกลับมาใชวีซา ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายในการทําวีซาเพ่ิม 

ทานละ 1,700 บาท** 



 

 

 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซัก

รีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องด่ืมที่สั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ) 

 คาทิปคนขับรถ และไกดนําเที่ยวทานละ 1,500 บาท/ทริป/ตอทาน 

 คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 

 

 

เงื่อนไขการชําระคาบริการ 

1. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินมัดจําเปนเงินจํานวน 10,000 บาทตอทานเพ่ือสํารองที่น่ัง  

2. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือทั้งหมดกอนวันเดินทางอยางนอย 21 วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือ

เอเจนซี่ไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆ ใหถือวา

นักทองเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวรน้ันๆ 

3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึง

ศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่

รัฐบาลประกาศในปน้ันๆถือวาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผูมีช่ือใน

เอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพ่ือแจงยกเลิกการ

จองกับทางบริษัทเปนลายลักษณอักษร ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ 

2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูมีช่ือในเอกสารการจอง) จะตอง

แฟกซ อีเมลล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพ่ือทําเรื่องขอรับเงินคาบริการคืน โดย

แนบหนังสือมอบอํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหนาสมุดบัญชี

ธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี 

2.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการที่ชําระแลว ***ในกรณีที่วัน

เดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ ตองยกเลิกการเดินทางไมนอยกวา 30 วัน 

2.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการที่ชําระแลว 

2.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมด 

ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว 

เชน การสํารองที่น่ังต๋ัวเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ 

3. การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสาย

การบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมด   



 

 

4. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึง

ศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่

รัฐบาลประกาศในปน้ันๆถือวาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถึง 15 คน  

 

เงื่อนไขและขอกําหนดอ่ืนๆ 

1. ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยวเทาน้ัน 

2. ทัวรน้ีเปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถูก

ปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทาน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวา 15 ทาน โดยจะแจงใหกับ

นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา  และอยางนอย 10 วัน

กอนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซา  แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพ่ิมจากการที่มี

นักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพ่ือใหคณะเดินทางได  ทางเรายินดีที่จะใหบริการตอไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล คํานําหนาช่ือ เลขที่หนังสือ

เดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองต๋ัวเครื่องบิน ในกรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทาง

บริษัทพรอมการชําระเงินมัดจํา 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณ 

ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งน้ี บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเที่ยวสวน

ใหญเปนสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพ่ิมขึ้นของนักทองเที่ยวที่มิไดเกิดจาก

ความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บปวย ความสูญหาย

หรือเสียหายของสัมภาระ ความลาชา เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เปนตน 

7. อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังน้ัน ทางบริษัทขอสงวน

สิทธ์ิในการปรับราคาคาบริการเพ่ิมขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาต๋ัวเครื่องบิน คา

ภาษีเช้ือเพลิง คาประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ  

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผู

มีอํานาจของบริษัทกํากับเทาน้ัน  

 

ขอแนะนํากอนการเดินทาง 



 

 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 มิลลิลิตรตอช้ิน และรวมกันทุกช้ิน

ไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุด

เอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทาน้ัน ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาที่กําหนดจะตองใสกระเปาใบใหญและ

ฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน  

2. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่

โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน  

3. ประเทศญี่ปุน มีกฎหมายหามนําผลิตภัณฑที่ทํามาจากพืช และเน้ือสัตวทุกชนิดเขาประเทศ เชน ผัก ผลไมสด  ไข เน้ือสัตว ไส

กรอกฯ เพ่ือเปนการปองกันโรคติดตอที่จะมาจากสิ่งเหลาน้ี หากเจาหนาที่ตรวจพบ จะตองเสียคาปรับในอัตราที่สูงมาก 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 


