
 

 

รหัสทัวร SNT1901232 
ทัวรญี่ปุ�น โตเกียว ฟูจ ิFree Day 5 วัน 3 คืน (SL) 
วัดอาซากุสะ   หอคอยโตเกียวสกายทรี   หุบเขาโอวาคุดานิ   ยานโอไดบะ 
พิพิธภัณฑแผนดินไหว   ภูเขาไฟฟูจิ   หมูบานโอชิโนะฮักไก   แชน้ํารอนออนเซ็น 
อิสระเต็มวันใหทานชอปปم�ง   หรือเลอืกซื้อทัวรดิสนียแลนด 
 

 
 



 

 

 
22.00 น. คณะพรอมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคารผูโดยสารขาออกTerminal1 ชั้น 3 

อาคารผู โดยสารระหวางประเทศ เคานเตอรสายการบิน THAI LION AIR 
หมายเลข 8  เจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวก
ในการขึ้นเครื่อง (ไกดทัวรแนะนําการเดินทาง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สายการบิน THAI LION AIR ใชเคร่ือง AIRBUS A330-300 จํานวน 392 ที่นั่ง 
เคร่ืองใหม ลําใหญ มีจอทีวี การบริการทุกที่นั่ง 

จัดที่น่ังแบบ 3-3-3 มีบริการอาหารวางเสิรฟทั้งขาไปและขากลบั 
รวมน้ําหนักสัมภาระถือขึ้นเคร่ือง 7 กก./ทาน และสามารถโหลดใตเครื่อง 20 กก./ทาน  

(หากตองการซื้อนํ้าหนักเพ่ิม ทานจะตองทําการซื้อเพ่ิม) 
 
 
 
 
 

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



 

 

 
 
 
00.50 น.  เหินฟ�าสูเมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ�นโดยเที่ยวบินที่ SL300  บริการอาหาร
วาง และเครื่องด่ืมบนเครื่อง  

09.10 น.    เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ�น (เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย 2 ช.
ม.   กรุณาปรับนาฬิกาของทานเปนเวลาทองถิ่นเพื่อความสะดวกในการนัด
หมาย) สําคัญ!!! ประเทศญี่ปุ�นไมอนุญาตใหนํา อาหารสด จําพวก เนื้อสัตว พืช 
ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝ�าฝนจะมีโทษจับและปรับ  หลังผานพิธีการตรวจคน
เขาเมืองและศุลกากร รับกระเป�าและทําภารกิจสวนตัวเรียบรอยแลว นําทานขึ้นรถ
โคชเพื่อเดินทางสู มหานครโตเกียว เมืองที่มีความทันสมัยมากที่สุดในโลกเมือง
หน ึ ่ ง  และระหว างเดินทางมีบริการ
อาหารเชา แบบ Set Box(1) แลวนํา
ทานนมัสการเจ าแมกวนอิมทองคําที่
ศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดอาซากุสะ วัดที่ไดชื่อวา
มีความศักดิ์สิทธิ์ และไดรับความเคารพ
นับถือมากที่สุดแหงหนึ่งในกรุงโตเกียว 
ซึ ่งมักจะมีผู คนมากราบไหวขอพรเพื่อ
ความเปนสิริมงคลตลอดทั้งป ประกอบ
กับภายในวัดยังเปนที่ตั้งของโคมไฟยักษที่มีขนาดใหญที่สุดในโลกดวยความสูง 
4.5 เมตร ซึ่งแขวนหอยอยู ณ ประตูทางเขาที่อยูดานหนาสุดของวัด ที่มีชื่อวา 
“ประตูฟ�าคํารณ” และถนนจากประตูเขาสูตัววิหารที่ประดิษฐานเจาแมกวนอิมทอง
คํา มีชื่อวา “ถนนนากามิเซะ”ถนนช็อปปم�งชื่อดัง ซึ่งเปนที่ตั้งของรานคาขายของที่
ระลึกพื้นเมืองตางๆ มากมาย อาทิ ขนมนานาชนิด ของเลน รองเทา พวงกุญแจที่
ระลึก ฯลฯ ใหทุกทานไดเลือกซื้อเปนของฝากของที่ระลึกตามอัธยาศัย    

เที่ยง เพ่ือเปนการไมรบกวนเวลา  อิสระอาหารคํ่า ตามอัธยาศัย  

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

            – หบุเขาโอวาคดุาน ิ(ขึ�นอยูก่บัสภาพภมูอิากาศ) – แชนํ่�าแรอ่อนเซ็นธรรมชาต ิ



 

 

บาย นําทุกทานถายรูปคูกับแลนดมารกแหงใหมของกรุงโตเกียว ณ ริมแมนํ ้าสุมิดะ  
หอคอยโตเกียวสกายทร ี(Tokyo Sky tree)  หอสงสัญญาณโทรคมนาคมที่สูง

ที ่สุดในโลก เปดใหบริการเมื ่อวันที ่ 22 
พฤษภาคม 2555 โดยหอนี ้ม ีความสูง 
634 เมตร สามารถทําลายสถิติความสูง
ของหอกวางตุง ในมณฑลกวางโจว ซึ่งมี
ความสูง 600 เมตร และหอซีเอ็น ทาว
เวอร ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มี
ค ว า ม
สูง 553 
เ ม ต ร 

ทิวทัศน ของ 
“หอคอยโตเกียวสกายทร”ีที่บรรจุเทคโนโลยีแนว
หนาสุดสามารถมองเห็นไดจากละแวกวัดอาซะกุ
สะที ่ เต ็มไปดวยกลิ ่นอายแบบเมืองเก าของ
เอะโดะ ใหทุกทานอิสระในการเก็บภาพประทับใจกับคูกับแลนดมารกของ
กรุงโตเกียว หลังจากนั้นนําทานเดินทางไปยัง หุบเขาโอวาคุดานิ (Owakudani) 
(ขึ้นอยูกับสภาพภูมิอากาศ) ตั้งอยูที่เมืองฮาโกเนในจังหวัดคานากาวา หุบเขาโอ
วาคุดานินั้นเกิดขึ้นมาจากการระเบิดของภูเขาไฟฮาโกเนเมื่อประมาณ 3000 ปที่
แลว โดยที่ปจจุบันก็ยังคงเปนอีกหนึ่งภูเขาไฟที่ยังไมดับสนิทอยูนั่นเอง จึงทําใหมี
บอนํ้ารอนและถากํามะถันหลงเหลืออยู ที่พีคอีกอยางก็ตรงการเปนจุดชมวิวฟูจิที่
สวยที่สุดอีกแหงหน่ึงเปนอีกหน่ึงแลนดมารกที่ตองมาปกหมุดของเมืองน้ี เรียกไดวา
นักทองเที่ยวสวนมากจะตองมาลิ้มรสไขดําแหงหุบเขาโอวาคุดานิกันใหได ซึ่งเจาไข
ดําเนี่ยมาจากนํ้าพุรอนธรรมชาติลวน ๆ โดยดานนอกของเปลือกไขจะเปนสีดํา
เน่ืองจากถูกแรกํามะถัน มีความเชื่อวาเมื่อทานไขดํา 1 ลูก จะมีอายุยืนขึ้น 7 ป 
 นําทานเขาสูท่ีพัก ณ โรงแรม Route Inn Kawaguchiko หรือเทียบเทา      
 
 
 
 
  

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม (2) 



 

 

หลังรับประทานอาหารใหทานได       แชนํ้ารอนออนเซ็นธรรมชาติ   
เพ่ือผอนคลายความเม่ือยลา จะทําใหระบบหมุนเวียนโลหิต  
และใหผิวพรรณสวยงาน (แชครั้งละประมาณ 20 นาที ไมควรเกิน 1 ชั่วโมง 
 

 
 
เชา   บริการอาหารเชา(3) ณ หองอาหารของโรงแรม   

น ําท านเดินทางสู  ภ ู เขาไฟฟูจิ  
บริเวณชั้น 5 โดยรถโคช  (ขึ้นอยู
กับสภาพภูมิอากาศ) ใหทานได
สัมผัสอากาศอันบริสุทธิ์บนยอดเขา
ฟูจิ ถายภาพที่ระลึก กับภูเขาไฟที่
ไ ด
ชื่ อ

ว ามี
สัดสวนสวยงามท่ีสุดในโลก ซึ่งเปนภูเขาไฟที่ยังดับ
ไมสนิท และมีความสูงที่สุดในประเทศญี่ปุ�นจาก
ดานลางสูบนยอดปลองเขาดวยความสูง 3,776 
เมตร) จากนั ้นน ําท านเย ี ่ยมชม พิพิธภัณฑ
แผนดินไหว  EARTH QUAKE MUSEUM ที่จําลองเรื ่องราวของภูเขาไฟฟูจิ 
และใหทานไดสัมผัสกับความรูสึกของการจําลองเรื่องราวเกี่ยวกับแผนดินไหวที่
เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ�น จากนั้นนําทาน เรียนรูพิธีชงชาตนตําหรับแบบฉบับคน
ญี่ปุ�น เพราะถือไดวา การชงชานั้นคือเอกลักษณของประเทศญี่ปุ�นเลยก็วาไดดวย
การดื่มและการชงชาผงสีเขียวหรือมตัชะ นับตั้งแตประมาณศตวรรษที่ 14 ตนฉบับ
ของพิธีชงชา และใหทานไดสัมผัสกับบรรยากาศของการจําลองเรื่องราวเกี่ยวกับ
การพบปะกันในวงสังคมการดื ่มและชงชาที ่ไดแพรหลายในบรรดาชนชั ้นสูงที่
เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ�น จากนั้นอิสระใหทานไดเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย 

เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4) 

วนัที� 3 :  ภเูขาไฟฟจู ิช ั�น 5 – พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว –  เรยีนรูพ้ธิชีงชา                         
(B/L/-)       – โอชโินะฮกัไก(หมูบ่า้นนํ �าใส)  – กนัด ั�มโอไดบะ    



 

 

นําทานเดินทางสู หมูบานโอชิ
โนะฮักไก (Oshino Hakkai) 
ในชวงฤดูใบไมเปลี่ยนสีเปนจุด
ทองเที่ยวสําคัญอีกสถานที่หน่ึง 
โดยมีวิวภูเขาไฟฟูจิสีขาวตัดกับ
พื้นหลังสีฟ�า และใบไมเปลี่ยนสี 
สีเหลือง แดง สม เปนภาพที่
สวยงามมาก โอชิโนะฮักไกเปน

หมูบานเล็ก ๆ ประกอบดวยบอนํ้า 8 บอในโอชิโนะ 
ตั้งอยูระหวางทะเลสาบคาวากูจิโกะ กับทะเลสาบยา
มานาคาโกะ บอนํ้าทั้ง 8 นี้เปนนํ้าจากหิมะที่ละลาย
ในชวงฤดูรอน ที่ไหลมาจากทางลาดใกลๆภูเขาไฟฟู
จิผานหินลาวาที่มีรูพรุนอายุกวา 80 ป ทําใหนํ้าใส
สะอาดเปนพิเศษ นอกจากนี ้ยังมีรานอาหาร ราน
จําหนายของที่ระลึก และซุมรอบ ๆ บอ ที่ขายทั้งผัก 
ขนมหวาน ผักดอง งานฝมือ และผลิตภัณฑทองถิ ่นอื ่น ๆ อิสระใหทานได
เพลิดเพลินกับการถายรูปและซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย จากนั้นนําทานชอปปم�ง 
ยานโอไดบะ (Odaiba) คือเกาะที่สรางขึ้นไวเปนแหลงชอปปم�ง และแหลงบันเทิง
ตาง ๆ ในอาวโตเกียว ไดรับการปรับปรุงใหมีชื่อเสียงและเปนที่นิยมในชวงหลัง
ของป 1990 นอกจากมีสถาปตยกรรมที่สวยงามตั้งอยูมากมายแลว แตก็ยังคง
ความเปนธรรมชาติไวดวยความอุดมสมบูรณของพ้ืนที่สีเขียว 

คํ่า เพ่ือเปนการไมรบกวนเวลา  อิสระอาหารคํ่า ตามอัธยาศัย 
 นําทานเขาสูที่พัก ณ โรงแรม Toyoko Inn Narita หรือเทียบเทา  
 

 
เชา   บริการอาหารเชา(5) ณ หองอาหารของโรงแรม 

OPTION A : อิสระเพลิดเพลินในกรุงโตเกียว เพื่อความสะดวกในการ
เดินทาง หรือชอปปم�งในยานการคาอันทันสมัยของมหานครโตเกียวศูนยรวม
วัยรุ นแหลงชอบปم�งชื่อดัง แนะนําสถานที่ทองเที่ยวในโตเกียว (ไมรวมคา
เดินทาง หรือคาตั๋วรถไฟ) 

วนัที� 4 : อสิระเต็มวนัใหท้า่นชอ้ปปิ� ง หรอื เลอืกซื�อทวัรด์สินยีแ์ลนด-์ดสินยีซ์ ี                    (B/-/-) 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
ยานฮาราจูกุ ทานจะไดพบกับการแตงตัวที่เปนเอกลักษณ แหวกแนว ตามสไตล
วัยรุนญี่ปุ�น การแตงกายเลียนแบบคาแรคเตอรการตูนตางๆโอโมเตะซันโด ราน 
Kiddyland ศูนยรวมของเลนหลากหลาย นารัก และแปลกๆ เหมาะสําหรับเปน
ของฝากเด็กเล็ก เด็กโต ตุกตาบลายด สนูปปم� คิตตี้ คาแรคเตอรตางๆ หรือ เกมส 
ของเด็กเลนที่หลากหลายใหทานไดเลือกชมเลือกซื้อหาอยางจุใจ 
 
 
 
 
 

 
 
ยานชิบูยา ยานวัยรุนชื่อดังอีกแหงของมหานครโตเกียวทานจะไดตื่นตาตื่นใจกับ
แฟชั่นทันสมัยของหนุมสาวชาวแดนปลาดิบ และหามุมถูกใจถายภาพคูกับ "ฮาจิ
โกะ" รูปปم�นสุนัขแสนรู ที่กลายเปนจุดนัดพบยอดฮิตสําหรับหนุมสาว อัพเดทแฟชั่น
จากรานคามากมาย มากกวา 100 รานคา และ “ตึก 109” ตึกชื ่อดังที ่เปน
สัญลักษณของยานน้ัน 
สวนอุเอโนะ (Ueno Park) เปนสวนสาธารณะขนาดใหญของกรุงโตเกียว จุดชม
ซากุระยอดนิยมของกรุงโตเกียว 
ตลาดอะเมโยโกะ (Ameyoko Market) ตลาดที่คึกคักเกือบตลอดเวลาตั้งอยู
ระหวางสถานีอุเอโนะ (Ueno Station) และสถานีโอคาชิมาชิ (Okachimachi 
Station) สินคาหลากหลายชนิดทั้ง ของสด ของใช เครื่องสําอาง กระเป�า รองเทา 
เสื้อผาทั้งของญี่ปุ�น และของนําเขาที่สวนใหญจะมีราคาถูกกวาในหางบางราน
อาจจะตอราคาเพ่ิมไดอีก อาหารทะเล ผลไม ผักสด รานขนมและของกินเลน  

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
ยานชินจุกุ คือ ยานรวมเสนหทุกอยางโดยเปนทั้งแหลงชอปปم�งชั้นนําในโตเกียว  
แหลงรวมรานกินดื่มและรานอาหารทุกระดับ และแหลงทองเที่ยวขึ้นชื่อในแหง
เดียวกัน ทุกทานจะเพลิดเพลินกับการจับจายซื้อสินคานานาชนิด ไดจากที่นี่ ไมวา
จะเปน รานซานริโอะ รานขายเครื่องอิเลคทรอนิกส กลองถายรูปดิจิตอล นาฬิกา 
เคร ื ่องส ําอาง ต างๆ กันท ี ่ ร  าน MATSUMOTO แหล งรวมเหล าบรรดา
เครื่องสําอางมากมาย อาทิ มารคเตาหู, โฟมลางหนา WHIP FOAM ที่ราคาถูก
กวาบานเรา 3 เทา, ครีมกันแดดชิเซโด แอนเนสซาที่คนไทยรูจักเปนอยางดี  และ
สินคาอื่น ๆ  หรือใหทานไดสนุกกับการเลือกซื้อสินคา แบรนดดังอาทิเชน LOUIS 
VULTTON, UNIQLO,CHANEL,HERMES,BAO BAO ISSEY MIYAKE, 
เสื ้อ COMME DES GARCONS, H&M หรือเลือกซื ้อรองเทาหลากหลายแบ
รนดดัง อาทิ NIKE, CONVERSE,NEW BALANCE, REEBOK ฯลฯ ไดที่ราน 
ABC MAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

สถานีโตเกียว สถานีที ่มีสถาปตยกรรมคลาสสิคอันโดดเดนที่มีประวัติศาสตร
ยาวนานนับตั ้งแต ค.ศ.1914 เมื ่อมาเยือนสถานีโตเกียว ตองมาเยี ่ยมชมและ
ถายภาพสถานีโตเกียวในฝم�ง Marunouchi ซึ่งเปนรูปแบบอาคารเดิมจากการ
ออกแบบของ สถาปนิกชาวญี ่ป ุ �น Kingo Tatsuno เป นแบบสไตลย ุโรปที่
คลายคลึงกับ สถานีรถไฟ Amsterdam Central แหงเนเธอแลนด เนื่องจากที่น่ี
เคยโดนทิ้งระเบิดจนเสียหายสถานีจึงถูกสรางใหมอิงแบบเดิม ที่คงความคลาสสิค
ของสถาปตยกรรม ภายในสถานีและบริเวณรอบ ๆ มีสถานที่นาสนใจ อาทิเชน  

1. Tokyo Station Marunouchi Building: แชะภาพสถานีสุดคลาสสิค 
2. Tokyo Station Gallery: ชมศิลปะภายในสถานี 
3. Tokyo Character Street: สาวกการตูนสุดฟน 
4. Tokyo Ramen Street: อ่ิมอรอยรานราเมนช่ือดัง  
5.  Kitte: หางสุดเกขวัญใจขา 

       
แผนที่โตเกียว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

OPTION B : ซื้อทัวรเสริมโตเกียวดิสนียแลนด หรือ ดิสนียซี เพ่ิมผูใหญทาน
ละ 2,700 บาท / เด็กตํ่ากวา 12 ป 2,000 บาท ไมรวมคารถไฟในการ
เดินทาง [ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง] 
เชิญทานพบกับความอลังการซึ่งเต็มไปดวยเสนหแหงตํานานและจินตนาการของ
การผจญภัย ใชทุนในการกอสราง 600 ลานเยน โดยการถมทะเล ทานจะไดพบ
สัมผัสกับเครื่องเลนในหลายรูปแบบ เชน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 ทาทายความมันสเหมือนอยูในอวกาศไปกับ SPACE MOUTAIN  
 ระทึกขวัญกับ HAUNTED MANSION บานผีสิง  
 นั่งเรือผจญภัยในป�ากับ JUNGLE CRUISE 
 ตะลุยอวกาศไปกับ BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO BLASTERS 

เขาไปอยูในโลกแหงจินตนาการกับการตูนที่ทานช่ืนชอบของ WALT DISDEY เชน 
มิกกี้เมาส, มินน่ีเมาส,โดนัลดั๊ก ฯลฯ หรือ ชอปปم�งซื้อของที่ระลึกภายในสวนสนุก
อยางจุใจและอีกมากมายที่รอทานพิสูจนความมันสกันอยางเต็มที ่ ใหทานได
สนุกสนานตอกับเครื่องเลนนานาชนิดอยางจุใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
เที่ยง     เพ่ือเปนการไมรบกวนเวลา  อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย   
คํ่า  เพ่ือเปนการไมรบกวนเวลา  อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 

 นําทานเขาสูที่พัก ณ โรงแรม Toyoko Inn Narita หรือเทียบเทา 
 
 

เชา   บริการอาหารเชา(6) ณ หองอาหารของโรงแรม   หลังจากนั้นนําทาน
เดินทางสู 

สนามบินนาริตะ เพื่อเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ ระหวางนั้นทุกทานยังสามารถช็อป
ปم�ง เลือกซื้อของฝาก ของท่ีระลึกได ภายในสนามบิน 

10.40 น.  เหินฟ�าสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI LION AIR เท่ียวบินที่ SL301  
บริการอาหารวาง และเครื่องด่ืมบนเครื่อง  

15.15 น. ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ  
-------- 

 
** หากทานที่ตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร ,รถไฟ)  กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาที่ 

กอนทําการ  เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน ** 
 

อัตราคาบริการ 
กําหนดการเดินทาง ผูใหญหองละ 

     2-3 ทาน 
พักเด่ียวเพ่ิม ราคาไมรวมตั๋ว 

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/-/-



 

 

 
การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 30 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวน

ดังกลาว บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา 
* ราคาเด็กอายุไมเกิน 2 ป  10,000 บาท * 

**กรณีด็กอายุเกิน 2 ใหคิดเปนผูใหญ (นับวันเกิดจากวันที่กลับจากญี่ปุ�น)** 
***คาบริการขางตน ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น 

ทานละ 1,500 บาท /ทริป/ตอทาน*** 
กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 10,000 บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวน

สิทธิ์ในการคืนมัดจําทั้งหมด เน่ืองจากทางบรษิัทฯ ไดชําระคาต๋ัวเครือ่งบินเต็มใบใหกับสายการ
บินเปนที่เรียบรอย 

ยกเวนคาภาษีน้ํามันท่ียังมิไดชําระ คาทัวรสวนที่เหลือ กรุณาชําระ 21 วันกอนการ
เดินทาง 

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตองยกเลิก 30 วันกอนการเดินทางเทานั้น ไมเชนนั้นทาง
บริษัทจะไมคืนมัดจําไมวาดวยกรณีใดๆทั้งสิ้น เพราะวาทางบริษัทไดทําการจายคาตั๋วไป
ใหกับการสายการบินเรียบรอยแลว โปรดอานขอความใหถี่ถวนกอนการจองทัวรทุกครั้ง 
เพ่ือประโยชนแกตัวทานเอง  
หมายเหตุ 1. ตั๋วเม่ือออกแลว ไมสามารถรีฟนดได อันเน่ืองจากเงื่อนไขของสายการบิน 
 2. ไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเปนราคาพิเศษ 
 
 
 
 

 

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 สงิหาคม 2562 18,990.- 6,000.- 14,900.- 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ี�ประสงคจ์ะพํานักระยะสั �นในประเทศญี�ปุ่ นไมเ่กนิ 15 
วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยว เยี�ยมญาต ิหรอืธรุกจิ จะตอ้งยื�นเอกสารในขั �นตอนการตรวจเขา้
เมอืง เพื�อยนืยันการมคีณุสมบัตกิารเขา้ประเทศญี�ปุ่ น* ดังตอ่ไปนี� 

1. ตั�วเครื�องบนิขาออกจากประเทศญี�ปุ่ น ทางทัวรจั์ดเตรยีมให ้
2. สิ�งที�ยนืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที�อาจเกดิขึ�นในระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ นได ้(เชน่ 

เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้) 
3. ชื�อ ที�อยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น (เชน่ คนรูจั้ก โรงแรม และอื�นๆ) ทางทัวร์

จัดเตรยีมให ้
4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น ทางทัวรจั์ดเตรยีมให ้



 

 

อัตราคาบริการน้ีรวม 
 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ     คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี 
 คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระทานละไมเกิน 20 กก.  คารถรับ-สง และนําเท่ียวตามรายการ 
 คาท่ีพักตามที่ระบุในรายการ พักหองละ 2 ทาน  คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ  
 คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ    คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการ 
             เดินทาง  
 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท 
(เงื่อนไขตามกรมธรรม) 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 

  คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ปุ�น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�น
ใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานัก  ระยะสั้นในประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน) **ถากรณีที่
ทางรัฐบาลประกาศใหกลับมาใชวีซา ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายในการทําวีซาเพิ่ม 
ทานละ 1,700 บาท** 

  คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คา
โทรศัพททางไกล , คาอินเตอรเน็ต , คาซักรีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและ
เครื่องด่ืมที่ส่ังเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ) 

  คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 1,500 บาท/ทริป/ตอ
ทาน 
  คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 
  คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ปุ�น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�น
ใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน) 

 
ราคาทัวรนี้ไมรวมทิป พนักงานขับรถ,  ไกดทองถิ่น  และหัวหนาทัวรจากเมืองไทย 

คาทิป จํานวน 1,500 บาท  *กรุณาย่ืนคาทิปใหกับหัวหนาทัวรทีส่นามบิน (วันแรก) *  

วิธีการชําระเงิน กรุณาชําระคามัดจํา ทานละ  10,000 บาท  
 แฟกซหรืออีเมล หนาหนังสือเดินทาง (Passport) ของผูเดินทาง (หนังสือเดินทางมีอายุการ

ใชงาน 6  เดือนขึ้นไป) 
 คาทัวรสวนที่เหลือ บริษัทฯขอเก็บคาทัวรทั้งหมด กอนการเดินทางอยางนอย 21 วันทําการ 

มิฉะน้ันทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินคามัดจําท้ังหมด 



 

 

การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลง  

กรณีที ่นักทองเที ่ยวหรือเอเจนซี ่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื ่อนการเดินทาง 
นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผูมีช่ือในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือเดินทางมาเซ็น
เอกสารการยกเลิกที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่งเพื่อแจงยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปนลาย
ลักษณอักษร ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ 

กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูมี
ชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่
บริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพื่อทําเร่ืองขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพรอม
หลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหนาสมุดบัญชี
ธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี 

1. ยกเลิกกอนวันเดินทาง 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการที่ชําระ
แลว  

2. ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของเงิน
คาบริการ 

3. ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมด 
 ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเนื่องในการเตรียมการ

จัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน การสํารองที่น่ังตั๋วเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ 
 
 ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือกรุปที่มี

การการันตีคามัดจําที่พักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ และไม
อาจขอคืนเงินได รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT 
จะไมมีการคืนเงนิมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดเน่ืองจากคาต๋ัวเปนการเหมาจายในเที่ยวบินน้ัน 

เงื่อนไขอ่ืนๆ 
- รายการทัวรสามารถปรับเปลี่ยนการเดินทางได ตามความเหมาะสม โดยไมตองแจงใหทราบ

ลวงหนา แตทางบริษัทจะยังคงรักษาผลประโยชนของลูกคาเปนสิ่งสําคัญ 
- บริษัทฯรับเฉพาะผูมีวัตถุประสงคเดินทางเพ่ือทองเท่ียวเทานั้น หากทานถูกเจาหนาที่ตรวจคน

เขาเมืองของประเทศนั้นๆปฏิเสธการเขา-ออกเมือง ดวยเหตุผลใดๆ ก็ตามถือเปนเหตุผลซึ่ง
อยูนอกเหนืออํานาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมคืนเงิน
บางสวนหรือทั้งหมดหากทานถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมือง ไมวาประเทศใดจนทําใหทานไม
สามารถเดินทางตอไปได คณะทัวรทานอ่ืนๆ รวมถึงไกดจะไมสามารถรอทาน ณ สนามบินได 



 

 

จําเปนตองออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว แตทางตัวแทนบริษัทฯจะทําหนาท่ีประสานงาน
และเจาหนาท่ีจะทําการติดตอและชวยเหลือทานเปนระยะๆ 

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมรับผิดชอบตอคาใชจายใดๆทั้งสิ้น  ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย
ตางๆ เชน การยกเลิกหรือการลาชาของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุด
งาน, การจราจรติดขัด หรือสิ ่งของสูญหายตามสถานที่ตางๆ ที ่เกิดขึ ้นเหนืออํานาจการ
ควบคุมของบริษัทฯ และเจาหนาท่ีน้ันๆ ที่จะสงผลทําใหเสียเวลาในการทองเที่ยวตามรายการ
ทัวร ผูเดินทางไมสามารถเรียกรองคาเสียหาย ไมวาในกรณีใดๆทั้งสิ้น ทั้งคาเสียเวลา คาเสีย
โอกาส คาเสียความรูสึก และคาใชจายท่ีบริษัทจายไปแลว เปนตน  

- กรณียกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดหรือ
บางสวนใหกับทาน เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทาง
บริษัทถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ที่ไดระบุไวทั้งหมดแลว  

- เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม
เดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธ์ิ ไมอาจเรียกรองคาบริการ และเงินมัดจําคืน ไมวากรณี
ใดๆ ทั้งสิ้น 

- ถากรุปที่ทานจองทัวรไว ไมสามารถออกเดินทาง จากกรณีจํานวนผูเดินทางไมครบจํานวน
ตามที่กําหนดไว หรือสายการบินแจงยกเลิกบิน ทางบริษัทจะคืนเงินคาทัวรใหทาน แตทาง
บริษัทจะขอหักเงินคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง  เชน คาธรรมเนียมในการยืนขอวีซาของประเทศที่
ทานจะเดินทาง  (ถาโปรแกรมที่ทานเดินทางจะตองยื่นขอวีซา) 

- อัตราคาบริการคิดคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปจจุบัน บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนคาบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาคาตั๋ว เครื่องบิน ภาษีเดินทาง 
คาประกันภัย คาธรรมเนียมนํ้ามัน หรือมีการประกาศลดคาเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได
ปรับขึ้นในชวงใกลวันที่คณะจะเดินทาง 

- เน่ืองจากตั๋วเครื่องบินชุดนี้เปนตั๋วราคาพิเศษ (ตั๋วกรุป) ตองเดินทางตามวันที่ที่ระบุไวบนหนา
ตั๋วเทานั้น จึงไมสามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงใดๆ ทั้งสิ้น และถาทางบริษัทไดดําเนินการ
ออกตั๋วเครื่องบินไปแลวนั้น ไมสามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงรายชื่อผูเดินทางได (ยกเวน
บางสายการบิน ที่สามารถเปลี่ยนแปลงรายชื่อผูเดินทางได เมื่อทานตองการเปลี่ยนแปลง
รายช่ือผูเดินทางหลังจากออกตั๋วเครื่องบินไปแลว จะตองเสียคาใชจายในการดําเนินการ ทั้งน้ี
จะขึ้นอยูกับสายการบินเทาน้ัน) 

- บริษัทฯทําหนาที่เปนตัวแทนในการเรียกรองคาชดใชจากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษัท
ขนสงเม่ือเกิดการสูญหายของสัมภาระระหวางการเดินทาง แตจะไมรับผิดชอบตอการสูญหาย
ดังกลาวในระหวางการ ทองเที่ยวนี้ หากทานไมใชบริการใดๆ ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน ถือ
วาทานสละสิทธิ์ไมสามารถเรียกรองขอคืนคาบริการไดหากทานไม เดินทางกลับพรอมคณะ



 

 

ทัวร ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไมไดใช ไมสามารถนํามาขอคืนเงินไดคาบริการที่ ทานชําระกับ
ทางบริษัทฯ เปนการชําระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯไดชําระใหกับบริษัทฯ ตัวแทนแตละ
แหงแบบเหมาขาดเชนกัน ดังนั้นหากทานมีเหตุอันใดที่ทําใหทานไมไดทองเที่ยวพรอมคณะ
ตามรายการ ที่ระบุไว ทานจะขอคืนคาบริการไมไดบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง
รายการทัวรตามความเหมาะสม และสถานการณตางๆ ทั้งน้ีทางบริษัทฯจะยึดถือและคํานึงถึง 
ความปลอดภัย รวมถึงประโยชนสูงสุดของลูกคาสวนมากเปนสําคัญ 

 
 

 


