
 

 

รหัสทัวร SNT1901213 
ทัวรญี่ปุ�น Tokyo Fuji Hitachi 5 วัน 3 คืน (SL) 
วัดอาซากุสะ   หอคอยโตเกียวสกาย ทรี   ศูนยจําลองแผนดินไหว 

Fuji Lavender   พิพิธภัณฑหมูบานอิยาชิโนซาโตะ 

สวนริมทะเลฮิตาชิ ซีไซด ปารค หรือสวนฮิตาชิ 
ชอปหางฯ อิออน จัสโก   ยานชินจุก ุ  โกเทมบะ แฟคทอร่ี เอาทเล็ต 

 



 

 

วันที่ 1 : สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริตะ                                                           
(-/-/-) 
 
22.00 น. คณะพรอมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคารผูโดยสารขาออก Terminal1 ช้ัน 3 

อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ เคานเตอรสายการบิน THAI LION AIR หมายเลข 
8  เจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกในการขึ้น
เคร่ือง (ไกดทัวรแนะนําการเดินทาง) 

สายการบิน THAI LION AIR ใชเครื่อง AIRBUS A330-300 จํานวน 392 ที่น่ัง 
เครื่องใหม ลําใหญ มีจอทีวี การบริการทุกที่น่ัง 

จัดที่น่ังแบบ 3-3-3 มีบริการอาหารวางเสิรฟทั้งขาไปและขากลับ 
(น้ําหนักกระเป�า 20 กก./ทาน หากตองการซ้ือน้ําหนักเพ่ิม ตองเสียคาใชจาย) 

 

 



 

 

วันที่ 2 : สนามบินนาริตะ – วัดอาซากุสะ – หอคอยโตเกียวสกาย ทรี –โกเทมบะ เอาทเล็ต         
(-/L/D)      พิเศษ!! อรอยกับเมนูบุฟเฟต ขาปูยักษ + แชน้ํารอนออนเซ็นธรรมชาติ                                                   
 

 
 
01.00 น.  เหินฟ�าสูเมืองนาริตะ ประเทศญ่ีปุ�นโดยเที่ยวบินที่ SL300  บริการอาหารวาง 

และเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง  

09.10 น.    เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญ่ีปุ�น   (เวลาทองถ่ินเร็วกวาประเทศไทย 2 ช.ม. 
  กรุณาปรับนาฬิกาของทานเปนเวลาทองถ่ินเพื่อความสะดวกในการนัดหมาย) 

สําคัญ!!! ประเทศญ่ีปุ�นไมอนุญาตใหนํา อาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม 
เขาประเทศ หากฝ�าฝนจะมีโทษจับและปรับ  หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและ
ศุลกากร รับกระเป�าและทําภารกิจสวนตัวเรียบรอยแลว  หลังจากน้ันนําทานเดินทางสู 
นําทานเดินทางสู มหานครโตเกียว เมืองที่มีความทันสมัยมากที่สุดในโลกเมืองหน่ึง 
นมัสการเจาแมกวนอิมทองคําที่ศักด์ิสิทธ์ิ ณ วัดอาซากุสะ วัดที่ไดช่ือวามีความ
ศักด์ิสิทธ์ิ และไดรับความเคารพนับถือมากที่สุดแหงหน่ึงในกรุงโตเกียว ซึ่งมักจะมี
ผูคนมากราบไหวขอพรเพื่อความเปนสิริ
มงคลตลอดทั้งป ประกอบกับภายในวัด
ยังเปนที่ ต้ังของ  โคมไฟยักษที่ มีขนาด
ใหญที่สุดในโลกดวยความสูง 4.5 เมตร   
ซึ่งแขวนหอยอยู ณ ประตูทางเขาที่อยู
ดานหนาสุดของวัด ที่มีช่ือวา “ประตูฟ�า
คํารณ” และถนนจากประตูเขาสูตัววิหาร



 

 

ที่ประดิษฐานเจาแมกวนอิมทองคํา มีช่ือวา “ถนนนากามิเซะ” ซึ่งเปนที่ต้ังของราน
คาขายของที่ระลึกพื้นเมืองตางๆ มากมาย อาทิ ขนมนานาชนิด ของเลน รองเทา 
พวงกุญแจที่ระลึก ฯลฯ ใหทุกทานไดเลือกซื้อเปนของฝากของที่ระลึก ตามอัธยาศัย   
หลังจากชอปปم�งนําทุกทานเดิน ถายรูปคูกับ  แลนดมารกแหงใหมของกรุงโตเกียว ณ 
ริมแมน้ําสุมิดะ  หอคอยโตเกียวสกาย ทรี (Tokyo Sky tree) หอสงสัญญาณ
โทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก ... เปดใหบริการเม่ือวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 โดย
หอน้ีมีความสูง 634 เมตร สามารถทําลายสถิติความสูงของหอกวางตุง ในมณฑล
กวางโจว ซึ่งมีความสูง 600 เมตร และหอซีเอ็น ทาวเวอร ในนครโทรอนโต ของ
แคนาดา มีความสูง 553 เมตร ... ทิวทัศนของ “หอคอยโตเกียวสกายทรี”ที่บรรจุ
เทคโนโลยีแนวหนาสุดสามารถมองเห็นไดจากละแวกวัดอาซะกุสะที่เต็มไปดวยกลิ่น
อายแบบเมืองเกาของเอะโดะ   ใหทุกทานอิสระในการเก็บภาพประทับใจกับคูกับ
แลนดมารกของกรุงโตเกียว  

เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1) 
บาย   หลังจากน้ันนําทานเดินทางไปยัง    โกเทมบะ แฟคทอร่ี เอาทเล็ต แหลงรวมสินคา 

นําเขาและสินคา 
แบรนดญี่ปุ�นที่ดังไปทั่วโลก พบกับคอลเลคช่ันเส้ือผาใหมลาสุด อาทิ MK MICHEL 
KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY ฯลฯ เลือกซื้อกระเป�าแบรนด
เน ม ย่ี ห อ ดั ง ได ที่ ร า น  BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, TUMOI, GAP, 
ARMANI ฯลฯ เลือกดูเคร่ืองประดับ และนาฬิกาหรูอยาง TAG HEURE, AGETE, 
S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯรองเท าแฟ ช่ัน HUSH PUPPIES, 
SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ 
 
 นําทานเขาสูท่ีพัก ณ โรงแรม Hotel Just One หรือเทียบเทา       

คํ่า     รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม พิเศษ อรอยกับเมนูบุฟเฟต 
ขาปูยักษ (2) 

 

  
 
 



 

 

หลังอาหารใหทานได    แชน้ํารอนออนเซ็นธรรมชาติ  เพ่ือผอนคลายความ
เม่ือยลา จะทําใหระบบหมุนเวียนโลหิต และใหผิวพรรณสวยงาน (แชคร้ังละประมาณ 
20 นาที ไมควรเกิน 1 ช่ัวโมง) 

วันที่ 3 : ศูนยจําลองแผนดินไหว – เรียนพิธีชงชาญี่ปุ�น – Fuji Lavender                                    
(B/L/-)      หมูบานอิยาชิโนซาโตะ – ชินจุกุ 
 

 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (3)  

จาก น้ันนํ าท าน  ศูนย จํ าลองแผน ดินไหว  (FUJINOEKI)ห รือ (Earthquake 
Simulation Center) ซึ่งต้ังอยูบริเวณใกลๆกับเขตภูเขาไฟฟูจิ ภายในมีหองจัด
แสดงขอมูลการประทุของภูเขาไฟจากทุกมุมโลก หองแสดงภาพแผนดินไหว หอง
แสดงเหตุการหลังแผนดินไหว หองจําลองแผนดินไหว หองอุทกภัย หองเขาวงกต
กระจก นอกจากน้ียังมีโซนถายภาพกับภูเขาไฟฟูจิ โซนความรูตางๆ และ โซนชอปปم�ง
สินค างานฝ มือญี่ ปุ� นตางๆ  เชน มีดแบบด้ังเดิม ผลิตภัณฑ เค ร่ืองปم� น ดินเผา 
เคร่ืองสําอาง และ ของฝากอีกมากมาย     จากน้ันสัมผัสวัฒนธรรมด้ังเดิมของชาว
ญ่ีปุ�น น่ันก็คือ การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ�น โดยการชงชาตามแบบญ่ีปุ�นน้ัน มีขั้นตอน
มากมาย เร่ิมต้ังแตการชงชา การรับชา และการด่ืมชา ทุกขั้นตอนน้ันลวนมีพิธี 
รายละเอียดที่บรรจงและสวยงามเปนอยางมาก พิธีชงชาน้ี ไมใชแครับชมอยางเดียว 
ยังเปดโอกาสใหทานไดมีสวนรวมในพิธีการชงชาน้ีอีกดวย และจากน้ันใหทานไดอิสระ
เลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย จากน้ันนําทานเดินทางสู Fuji Lavender เปนงาน
เทศกาลดอกไมฤดูรอน ที่จะมีทุงลาเวนเดอรริมทะเลสาบคาวากุจิโกะสุดกวางใหญ 



 

 

โดยจะจัดขึ้นบริเวณสวนสาธารณะ Yagizaki และสวนสาธารณะ Oishi ในเมืองฟูจิ
คาวากุจิโกะ (Fujikawaguchiko) เขตมินามิสึรุ (Minamitsuru) จังหวัดยามานะชิ 
(Yamanashi) นักทองเที่ยวสามารถที่ จะเดินเที่ยวชมทุ งลาเวนเดอรที่อยู ริม
ทะเลสาบ โดยมีฉากหลังเปนภูเขาไฟฟูจิสุดอลังการ ทามกลางอากาศอันสดชื่นแจมใส 
ถายรูปเซลฟم�กันไดอยางจุใจ นอกจากน้ีก็ยังมีการแสดงสมุนไพรอ่ืน ๆ งานหัตถกรรม 
ชาและขนมตาง ๆ รวมทั้งการจําหนายสินคาทั้งอาหาร ขนม และสินคาพื้นเมือง อาทิ 
ไอศกรีมลาเวนเดอร, สมุนไพรทองถ่ิน, ผัก-ผลไมทองถิ่น, ตนลาเวนเดอร เปนตน 

เท่ียง   บริการอาหารกลางวัน (4) 
หลังจากน้ันนําทานเดินทางสู พิพิธภัณฑหมูบานอิยาชิโนซาโตะ(Iyashi no Sato) 
ต้ังอยูในพื้นที่ที่เคยเปนหมูบานเกษตรกรรมบนชายฝم�งทิศตะวันตกของทะเลสาบไซโกะ
(Lake Saiko)  
ซึ่งถูกพายุไตฝุ�นพัดถลมในป 1966 จนกระทั้งตอมาอีก 40 ปไดรับการบูรณะขึ้นใหม
ใหเปนแบบด้ังเดิม และเปดเปนพิพิธภัณฑกลางแจงใหประชาชนไดเขาชมศึกษาเรียนรู
เก่ียวกับวัฒนธรรม    ภายในหมูบาน ประกอบดวยบานกวา 20 หลังคาเรือน ที่ไดรับ
การดัดแปลงใหเปนรานคา รานอาหาร พิพิธภัณฑ และแกลเลอร่ี ซึ่งแตละหลังก็จะมี
ความเช่ียวชาญในงานฝมือด้ังเดิมท่ีต่างกัน หลังจากน้ัน นําทานชอปปم�งยานดัง  ยาน
ชินจุกุ ใหทานไดเพลิดเพลินกับการจับจายซ้ือสินคานานาชนิด ไดจากที่น่ี ไมวาจะเปน 
รานซานริโอะ รานขายเค ร่ืองอิ เลคทรอนิกส  กลองถ ายรูปดิจิตอล นาฬิกา 
เคร่ืองสําอาง ตางๆ กันที่ราน MATSUMOTO แหลงรวมเหลาบรรดาเคร่ืองสําอาง
มากมาย อาทิ มารคเตาหู, โฟมลางหนา WHIP FOAM ที่ราคาถูกกวาบานเรา 3 
เทา, ครีมกันแดดชิเซโด แอนเนสซาที่คนไทยรูจักเปนอยางดี  และสินคาอ่ืน ๆ  หรือ
ใหทานไดสนุกกับการเลือกซื้อสินคา แบรนดดังอาทิ LOUIS VULTTON, UNIQLO, 
กระเป�าสุดฮิต BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสื้อ COMME DES GARCONS, 
H&M หรือเลือกซื้อรองเทาหลากหลายแบรนดดัง อาทิ NIKE, CONVERSE,NEW 
BALANCE, REEBOK ฯลฯ ไดที่ราน ABC MART 

ค่ํา เพ่ือเปนการไมรบกวนเวลา  อิสระอาหารค่ํา  ตามอัธยาศัย 
 นําทานเขาสูท่ีพัก ณ โรงแรม Toyoko Inn Narita  Or SML  หรือเทียบเทา   
 
por/index.html 
 



 

 

วันที่ 4 :  สวนฮิตาชิ ซีไซด ปารค - เมืองซาวาระ  - หางอิออน                                           
(B/-/-)                                               
 

 
เชา   บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (5)    

นําทานเดินทางสู สวนริมทะเลฮิตาชิ ซีไซด ปารค (Hitachi Seaside Park) 
หรือสวนฮิตาชิ(Hitachi Park) เปนสวนริมทะเลขนาดใหญ ที่มีช่ือเสียงดานทุง
ดอกไมที่สวยงาม โดยเฉพาะทุงดอกโคเชีย(Kochia)ที่โดยปกติจะมีสีเขียว และจะ
เปลี่ยนเปนสีแดงในชวงฤดูใบไมรวงอยูที่ เมืองฮิตาชินากา(Hitachinaka) ของ
จังหวัดอิบารากิ อยูหางจากเมืองโตเกียวไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 
130 กิโลเมตร 
ที่สวนริมทะเลฮิตาชิ ซีไซด ปารค (Hitachi Seaside Park)สามารถเดินทางไป
ทองเที่ยวไดตลอดทั้งปเพราะจะมีดอกไม สายพันธตางๆที่จะสลับกันบานตลอดเวลา 
รวมทั้งยังมีโซนของสวนสนุกที่ช่ือวา Pleasure Garden เปดใหบริการตลอดเวลา
ดวย แตที่สวนฮิตาชิน้ีจะมีชวงเวลาของทุงดอกไมบานที่เปนไฮไลทสําคัญอยูทั้งหมด 4 
ชวงเวลาดังน้ี  
1. ทุงดอกนารซิสซัส(Narcissus) หรือมีช่ือเรียกวา Suisen Fantasy โดยจะ
บานชวงฤดูใบไมผลิ ชวงปลายเดือนมีนาคมถึงกลางเดือนเมษายน มีซึ่งที่สวนแหงน้ีมี
มากกวา 1 ลานดอกจาก 600 สายพันธเลยทีเดียว โดยจะอยูใกลกับโซนป�าสนซึ่งจะ
สงกลิ่นหอมหวานไปทั่วบริเวณ 



 

 

2. ทุงดอกทิวลิป(Tulip) หรือที่เรียกวาชวง Tulip World โดยจะบานในชวงฤดู
ใบไมผลิเชนกัน ชวงกลางเดือนถึงปลายเดือนเมษายน ตอจากทุงดอกนารซิสซัส มี
ดอกทิวลิปสีสันสดใสมากกวา 280,000 ตน จาก 220 สายพันธ 
3. ทุ งดอกเนโมฟ เลีย (Nemophila) หรือที่ เรียกกั นวาชวง Nemophila 
Harmony โดยจะบานตอจากดอกทิวลิปในฤดูใบไมผลิเหมือนกัน ต้ังแตปลายเดือน
เมษายนจนถึงปลายเดือนพฤษภาคม จะเปนดอกไมสีฟ�า และน้ําเงิน ทําใหทุงหญาสี
เขียวกลายเปนสีฟ�าสวยงามแปลกตามาก เพราะหาชมไมไดงายนัก ซึ่งถือไดวาเปน
หน่ึงในไฮไลทของสวนแหงน้ีเลยทีเดียว นอกจากน้ียังมีทุงดอก rapeseed สีเหลือง
สดที่จะบานพรอมกันดวย 
4. ทุงดอกโคเชีย(Kochia) หรือที่เรียกวาชวง Kochia Carnival ในฤดูใบไม
รวงชวงปลายเดือนกันยายนถึงกลางเดือนตุลาคม โดยปกติตนโคเชียจะเปนไมพุมกลม
สีเขียวซึ่งก็สวยงามอยูแลว แตพอถึงชวงฤดูใบไมรวงจะเปลี่ยนสีเปนสีแดงสดก็ย่ิงทํา
ใหทั้งสวยงามและแปลกตามากยิ่งขึ้น จกลายเปนไฮไลทหลักของสวนแหงน้ีเลยทีเดียว 
ซึ่งที่สวนฮิตาชิจะปลูกอยูบริเวณเนินเขา มิฮาราชิ(Miharashi)ทั่วท้ังเนินทําใหเนิน
แหงน้ีจะเปลี่ยนจากสีเขียวเขม กลายเปนสีแดงสดในชวงเดือนตุลาคม พรอมกันน้ียังมี
ดอกคอสมอสหลากสีสันบานอยูใกลๆกันดวย 

เท่ียง     เพ่ือเปนการไมรบกวนเวลา  อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย   
เมืองซาวาระ(Sawara) ต้ังอยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ เมืองนาริตะ 
(Narita)ภายในจังหวัดชิบะ(Chiba) เมืองน้ีถือวาเปนเมืองเล็กๆกะทัดรัดที่มีเสนหไม
แพท่ีไหนๆเลยนะคะ บานเรือนรานคาตางๆยังคงอนุรักษความเปนด้ังเดิมไวอยางดี
งาม เคามีการจัดผังเมืองไดดีงามมากๆ แตเดิมทีน้ันเมืองน้ีเคยเปนศูนยกลางการ
ขนสงขาวในชวงสมัยเอโดะ(1603-1867) เน่ืองจากเมืองแหงน้ีตั้งอยูตรงกลาง
ระหวางคลอง มีชื่อเรียกวาเอโดะนอย”Little Edo” ไดรับการรักษาและบูรณะที่อยู
อาศัยแบบด้ังเดิม รานคาตางๆ และ



 

 

คลังสินคาจากสมัยเอโดะ จุดที่เรียกไดวาเปนไฮไลทของเมืองน่ันก็คือ Ja Ja 
Bridge ซึ่งเปนสะพานที่จะมีน้ําไหลออกมาจากสะพานทั้งสองดานคลายน้ําตก    
จากน้ันนําทานอิสระชอปปم�ง ณ หางสรรพสินคาขนาดใหญของนาริตะ หางฯ อิออน 
จัสโก  ซึ่งเปนหางซุปเปอรมารเก็ตขนาดใหญ มีทั้งโซนซุปเปอรมารเก็ต โซนอาหาร 
รานขายยา เส้ือผาแบรนดทองถ่ิน ซึ่งซ้ือของฝากกอนกลับ อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ 
ผลไม และ หากทานใดหลงไหลในรสชาดของคิทแคทชาเขียวสามารถหาซื้อไดจากที่น่ี
ไดเลย 

ค่ํา  เพ่ือเปนการไมรบกวนเวลา  อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย 
 นําทานเขาสูท่ีพัก ณ โรงแรม Toyoko Inn Narita  Or SML หรือเทียบเทา     

วันที่ 5 :   สนามบินนาริตะ  -  กรุงเทพฯ                                                                        
(B/-/-)                                            
เชา   บริการอาหารเชา(6) ณ หองอาหารของโรงแรม   หลังจากน้ันนําทานเดินทางสู 

สนามบินนาริตะ เพื่อเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ ระหวางน้ันทุกทานยังสามารถช็อปปم�ง 
เลือกซื้อของฝาก           ของท่ีระลึกได ภายในสนามบิน 



 

 

11.00 น.  เหินฟ�าสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI LION AIR เท่ียวบินที่ SL301    
บริการอาหารวาง และเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง  

16.15 น. ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ  
-------- 

 
** หากทานที่ตองออกต๋ัวภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทัวร ,รถไฟ)  กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาที่ 

กอนทําการ  เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน ** 
 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง ผูใหญหองละ 
          2-3 ทาน 

พักเด่ียวเพ่ิม ราคาไมรวมต๋ัว 

17-21  กันยายน 2562 19,990.- 6,000.- 14,900.- 
19 – 23 กันยายน 2562 23,990.- 6,000.- 14,900.- 
21 – 25 กันยายน 2562 22,990.- 6,000.- 14,900.- 
23 – 27 กันยายน 2562 21,990.- 6,000.- 14,900.- 
25 – 29 กันยายน 2562 22,990.- 6,000.- 14,900.- 
27 – 01 ตุลาคม 2562 23,990.- 6,000.- 14,900.- 
29 – 03 ตุลาคม 2562 21,990.- 6,000.- 14,900.- 
01 – 05 ตุลาคม 2562 22,990.- 6,000.- 14,900.- 
02 – 06 ตุลาคม 2562 23,990.- 6,000.- 14,900.- 
03 – 07 ตุลาคม 2562 24,990.- 6,000.- 14,900.- 
04 – 08 ตุลาคม 2562 24,990.- 6,000.- 14,900.- 
05 – 09  ตุลาคม 2562 23,990.- 6,000.- 14,900.- 
06 – 10 ตุลาคม 2562 22,990.- 6,000.- 14,900.- 
07 – 11 ตุลาคม 2562 22,990.- 6,000.- 14,900.- 
08 – 12 ตุลาคม 2562 22,990.- 6,000.- 14,900.- 
09 – 13 ตุลาคม 2562 24,990.- 6,000.- 14,900.- 
10 – 14 ตุลาคม 2562 28,990.- 6,000.- 14,900.- 



 

 

11 – 15 ตุลาคม 2562 28,990.- 6,000.- 14,900.- 
12 – 16 ตุลาคม 2562 28,990.- 6,000.- 14,900.- 
13 – 17 ตุลาคม 2562 28,990.- 6,000.- 14,900.- 
14 – 18 ตุลาคม 2562 23,990.- 6,000.- 14,900.- 

***รายการสีแดงเปนวันเดินทางชวงวันหยุด*** 
การเดินทางในแตละคร้ังจะตองมีผูโดยสารจํานวน 30 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวน

ดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง 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 ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ
ในการคืนมัดจําท้ังหมด เน่ืองจากทางบริษัทฯ ไดชําระคาต๋ัวเคร่ืองบินเต็มใบใหกับสายการบินเปนท่ี

เรียบรอย 
ยกเวนคาภาษีน้ํามันที่ยังมิไดชําระ คาทัวรสวนท่ีเหลือ กรุณาชําระ 21 วันกอนการเดินทาง 

 
ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตองยกเลิก 30 วันกอนการเดินทางเทาน้ัน ไมเชนน้ันทางบริษัท
จะไมคืนมัดจําไมวาดวยกรณีใดๆทั้งส้ิน เพราะวาทางบริษัทไดทําการจายคาต๋ัวไปใหกับการ
สายการบินเรียบรอยแลว โปรดอานขอความใหถี่ถวนกอนการจองทัวรทุกครั้ง เพ่ือประโยชน
แกตัวทานเอง  
 

หมายเหตุ 1. ต๋ัวเม่ือออกแลว ไมสามารถรีฟนดได อันเน่ืองจากเง่ือนไขของสายการบิน 

 2. ไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเปนราคาพิเศษ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

อัตราคาบริการน้ีรวม 

 คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ พรอมคณะ     คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี 
 คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระทานละไมเกิน 20 กก.  คารถรับ-สง และนําเที่ยวตามรายการ 
 คาที่พักตามที่ระบุในรายการ พักหองละ 2 ทาน  คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ  
 คาอาหารตามม้ือที่ระบุในรายการ    คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการ
เดินทาง  
 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 

  คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญ่ีปุ�น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญ่ีปุ�นใหกับ
คนไทย ผูที่ประสงคจะพํานัก  ระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ�นไมเกิน 15 วัน) **ถากรณีที่ทาง
รัฐบาลประกาศใหกลับมาใชวีซา ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายในการทําวีซาเพิ่ม ทานละ 
1,700 บาท** 

  คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คา
โทรศัพททางไกล , คาอินเตอรเน็ต , คาซักรีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเคร่ืองด่ืม
ที่ส่ังเพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ) 

  คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 1,500 บาท/ทริป/ตอทาน 
  คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ี�ประสงคจ์ะพํานักระยะสั �นในประเทศ
ญี�ปุ่ นไมเ่กนิ 15 วัน ไมว่า่จะดว้ยวัตถปุระสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยว เยี�ยมญาต ิหรอืธรุกจิ จะตอ้งยื�น
เอกสารในขั �นตอนการตรวจเขา้เมอืง เพื�อยนืยันการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี�ปุ่ น* ดงัตอ่ไปนี� 

1. ตั�วเครื�องบนิขาออกจากประเทศญี�ปุ่ น ทางทัวรจ์ัดเตรยีมให ้
2. สิ�งที�ยนืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที�อาจเกดิขึ�นในระหวา่งที�พํานักในประเทศ

ญี�ปุ่ นได ้(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 
3. ชื�อ ที�อยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น (เชน่ คนรูจ้ัก โรงแรม 

และอื�นๆ) ทางทัวรจั์ดเตรยีมให ้
4. กาํหนดการเดนิทางระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น ทางทัวรจั์ดเตรยีมให ้



 

 

  คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญ่ีปุ�น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญ่ีปุ�นใหกับ
คนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะส้ันในประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน) 

 
ราคาทัวรน้ีไมรวมทิป พนักงานขับรถ,  ไกดทองถิ่น  และหัวหนาทัวรจากเมืองไทย 

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

 

วิธีการชําระเงิน กรุณาชําระคามัดจํา ทานละ  10,000 บาท  

 แฟกซหรืออีเมล หนาหนังสือเดินทาง (Passport) ของผูเดินทาง (หนังสือเดินทางมีอายุการใช
งาน 6  เดือนขึ้นไป) 

 คาทัวรสวนที่เหลือ บริษัทฯขอเก็บคาทัวรทั้งหมด กอนการเดินทางอยางนอย 21 วันทําการ 
มิฉะน้ันทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินคามัดจําทั้งหมด 

การยกเลิกและการเปล่ียนแปลง  

กรณีที่ นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง 
นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผูมีช่ือในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือเดินทางมาเซ็น
เอกสารการยกเลิกที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพื่อแจงยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปนลายลักษณ
อักษร ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ 

กรณีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูมีช่ือใน
เอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอยาง
ใดอยางหน่ึงเพื่อทําเร่ืองขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพรอมหลักฐาน
ประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่
ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี 

1. ยกเลิกกอนวันเดินทาง 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการที่ชําระ
แลว  



 

 

2. ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของเงิน
คาบริการ 

3. ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมด 
 ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเน่ืองในการเตรียมการ

จัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองท่ีน่ังต๋ัวเคร่ืองบิน การจองที่พักฯลฯ 

 ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือกรุปที่มีการ
การันตีคามัดจําที่พักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ และไมอาจขอ
คืนเงินได รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เชน EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไมมีการ
คืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดเน่ืองจากคาต๋ัวเปนการเหมาจายในเท่ียวบินน้ัน 

เง่ือนไขอ่ืนๆ 
- รายการทัวรสามารถปรับเปลี่ยนการเดินทางได ตามความเหมาะสม โดยไมตองแจงใหทราบ

ลวงหนา แตทางบริษัทจะยังคงรักษาผลประโยชนของลูกคาเปนส่ิงสําคัญ 
- บริษัทฯรับเฉพาะผูมีวัตถุประสงคเดินทางเพื่อทองเท่ียวเทาน้ัน หากทานถูกเจาหนาที่ตรวจคนเขา

เมืองของประเทศนั้นๆปฏิเสธการเขา-ออกเมือง ดวยเหตุผลใดๆ ก็ตามถือเปนเหตุผลซึ่งอยู
นอกเหนืออํานาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนเงิน
บางสวนหรือทั้งหมดหากทานถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมือง ไมวาประเทศใดจนทําใหทานไม
สามารถเดินทางตอไปได คณะทัวรทานอ่ืนๆ รวมถึงไกดจะไมสามารถรอทาน ณ สนามบินได 
จําเปนตองออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว แตทางตัวแทนบริษัทฯจะทําหนาที่ประสานงาน
และเจาหนาที่จะทําการติดตอและชวยเหลือทานเปนระยะๆ 

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไมรับผิดชอบตอคาใชจายใดๆทั้งส้ิน  ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยตางๆ 
เชน การยกเลิกหรือการลาชาของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, 
การจราจรติดขัด หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ตางๆ ที่เกิดขึ้นเหนืออํานาจการควบคุมของ
บริษัทฯ และเจาหนาที่น้ันๆ ที่จะสงผลทําใหเสียเวลาในการทองเที่ยวตามรายการทัวร ผูเดินทาง
ไมสามารถเรียกรองคาเสียหาย ไมวาในกรณีใดๆทั้งส้ิน ทั้งคาเสียเวลา คาเสียโอกาส คาเสีย
ความรูสึก และคาใชจายท่ีบริษัทจายไปแลว เปนตน  

- กรณียกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดหรือ
บางสวนใหกับทาน เม่ือทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัท
ถือวาทานไดยอมรับในเง่ือนไขขอตกลงตางๆ ที่ไดระบุไวท้ังหมดแลว  



 

 

- เม่ือทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม
เดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการ และเงินมัดจําคืน ไมวากรณี
ใดๆ ทั้งส้ิน 

- ถากรุปที่ทานจองทัวรไว ไมสามารถออกเดินทาง จากกรณีจํานวนผูเดินทางไมครบจํานวนตามที่
กําหนดไว หรือสายการบินแจงยกเลิกบิน ทางบริษัทจะคืนเงินคาทัวรใหทาน แตทางบริษัทจะขอ
หักเงินคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง  เชน คาธรรมเนียมในการยืนขอวีซาของประเทศที่ทานจะเดินทาง  
(ถาโปรแกรมที่ทานเดินทางจะตองย่ืนขอวีซา) 

- อัตราคาบริการคิดคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาต๋ัวเคร่ืองบินในปจจุบัน บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนคาบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาคาต๋ัว เคร่ืองบิน ภาษีเดินทาง คา
ประกันภัย คาธรรมเนียมน้ํามัน หรือมีการประกาศลดคาเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนไดปรับ
ขึ้นในชวงใกลวันท่ีคณะจะเดินทาง 

- เน่ืองจากต๋ัวเคร่ืองบินชุดน้ีเปนต๋ัวราคาพิเศษ (ต๋ัวกรุป) ตองเดินทางตามวันที่ที่ระบุไวบนหนาต๋ัว
เทาน้ัน จึงไมสามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงใดๆ ทั้งส้ิน และถาทางบริษัทไดดําเนินการออกต๋ัว
เคร่ืองบินไปแลวน้ัน ไมสามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงรายช่ือผูเดินทางได (ยกเวนบางสายการ
บิน ที่สามารถเปลี่ยนแปลงรายช่ือผูเดินทางได เม่ือทานตองการเปลี่ยนแปลงรายช่ือผูเดินทาง
หลังจากออกต๋ัวเคร่ืองบินไปแลว จะตองเสียคาใชจายในการดําเนินการ ทั้งน้ีจะขึ้นอยูกับสายการ
บินเทาน้ัน) 

- บริษัทฯทําหนาที่เปนตัวแทนในการเรียกรองคาชดใชจากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษัทขนสง
เมื่อเกิดการสูญหายของสัมภาระระหวางการเดินทาง แตจะไมรับผิดชอบตอการสูญหายดังกลาว
ในระหวางการ ทองเท่ียวน้ี หากทานไมใชบริการใดๆ ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน ถือวาทานสละ
สิทธิ์ไมสามารถเรียกรองขอคืนคาบริการไดหากทานไม เดินทางกลับพรอมคณะทัวร ต๋ัว
เคร่ืองบินขากลับซึ่งยังไมไดใช ไมสามารถนํามาขอคืนเงินไดคาบริการที่ ทานชําระกับทางบริษัท
ฯ เปนการชําระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯไดชําระใหกับบริษัทฯ ตัวแทนแตละแหงแบบ
เหมาขาดเชนกัน ดังน้ันหากทานมีเหตุอันใดที่ทําใหทานไมไดทองเที่ยวพรอมคณะตามรายการ ที่
ระบุไว ทานจะขอคืนคาบริการไมไดบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวรตาม
ความเหมาะสม และสถานการณตางๆ ทั้งน้ีทางบริษัทฯจะยึดถือและคํานึงถึง ความปลอดภัย 
รวมถึงประโยชนสูงสุดของลูกคาสวนมากเปนสําคัญ 


