
 

 

รหัสทัวร ZET1900718 
ทัวรญี่ปุ�น ฟูจิ โตเกียว นาริตะ เลสโก พาวเวอร ลาเวนเดอร  
5 วัน 3 คืน (SL) 
 
- นาริตะ - วัดอาซากุสะ – ถายรูปกับโตเกียวสกายทรี – โอวาคุดานิ  
– ชอปปم�งโกเทมบะเอาทเล็ท อาบน้ําแรธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ - ภูเขาไฟฟูจิ  
– พิพิธภัณฑแผนดินไหว - ทุงดอกลาเวนเดอร  -  ดิวต้ีฟรี  - ชอปปم�งชินจูกุ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง 
 
22.00 น. พรอมกันที่สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ 

เคานเตอรสายการบิน THAI LION AIR หมายเลข 8 เจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการ
ตอนรับ และอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน 

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

เครื่องใหม ลําใหญ มีจอทีวี การบริการทุกที่น่ัง  
จัดที่น่ังแบบ 3-3-3 มีบริการอาหารวางเสิรฟท้ังขาไปและขากลับ 

(น้ําหนักกระเป�า 20 กก./ทาน หากตองการซื้อน้ําหนักเพ่ิม ตองเสียคาใชจาย) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่สอง นาริตะ-วดัอาซากุสะ–ถายรูปกบัโตเกียวสกายทรี–โอวาคุดานิ–ชอปปم�งโกเทมบะเอาทเล็ท                         
อาบน้ําแรธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ 

 
01.00 น. เหิรฟ�าสู เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ�น โดยสายการบิน THAI LION AIR เที่ยวบินที่  

SL300  
09.10 น.   ถึง เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ�น หลังจากผานขั้นตอนศุลกากรแลว นําทานเดินทางสู

โตเกียว นําทาน เก็บภาพประทับใจกับคูกับแลนดมารกแหงใหมของกรุงโตเกียว ณ ริม
แมน้ําสุมิดะ หอคอยโตเกียวสกายทรี” (Tokyo Sky tree) หอสงสัญญาณโทรคมนาคม
ที่สูงที่สุดในโลก ... เปดใหบริการเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 โดยหอน้ีมีความสูง 
634 เมตร สรางดวยเทคนิคทางสถาปตยกรรมและวิศวกรรมอันทันสมัย ในชวงที่เกิด
แผนดินไหวครั้งใหญหอคอยแหงน้ีไดพิสูจนใหเห็นถึงโครงสรางทางสถาปตยกรรมที่
แข็งแรงทนทาน เพราะไมเกิดความเสียหายแมแตนอย  

 

 
 

ชม วัดอาซากุสะ วัดที่เกาแกที่สุดในกรุงโตเกียว เขานมัสการขอพรจากพระพุทธรูปเจาแม
กวนอิมทองคํา  นอกจากน้ันทานยังจะไดพบเก็บภาพประทับใจกับโคมไฟขนาดยักษที่มี
ความสูงถึง 4.5 เมตรซึ่งแขวนอยูบริเวณประตูทางเขาวัด และยังสามารถเลือกซื้อ
เครื่องรางของขลังไดภายในวัด ฯลฯ  
 



 

 

 
 

หรือเพลิดเพลินกับ ถนนนาคามิเซ ถนนชอปปم�งที่มี ชื่อเสียงของวัด มีรานขายของที่ระลึก
มากมายไมวาจะเปนเครื่องรางของขลัง ของเลนโบราณ และตบทายดวยรานขายขนมที่
คนญี่ปุ�น มายังวัดแหงน้ีตองมาตอคิวกันเพ่ือล้ิมลองกับรสชาดสุดแสนอรอย  
 

 
 



 

 

นอกจากวัดอาสากุซะจะเปนวัดที่เกาแก
ของญี่ปุ�นแลว ถนนชอปปم�งนาคามิเซก็ยังเปน
ถนนชอปปم�งที่มีชื่อเสียงของวัดอีกดวยแลวจะ
ไมใหมีขนมขึ้นชื่อของวัดไดอยางไร ขนาดองค
จักรพรรดิ์ยังรับสั่งคนสนิทใหมาซื้อที่น่ี!!! เมนู
น้ันก็คือ “เมลอนปง” เปนขนมปงแบบดั้งเดิม
ของญี่ปุ�น บางคนอาจจะเขาใจผิดวาเปนขนม
ปงสอดไสเมลอน แตจริงๆแลวคือขนมปงอบแลวยดานบนมีลายแตกๆ ซึ่งเหมือนผิวเม
ลอนของญี่ปุ�น เปนที่มาของชื่อ “เมลอนปง” น่ันเอง ซึ่งปกติก็จะหาทานไดทั่วไปแมกระทั่ง
ในรานสะดวกซื้อตางๆ แตที่ขึ้นชื่อก็ตองยกใหราน Asakusa Kagetsu-do ที่ขายเม
ลอนปงรสด้ังเดิมและซอฟครีมหลากรส ที่รานน้ีจะทําใหมๆอบเสร็จจากเตารอนๆ ขนมเม
ลอนปงจะกรอบนอกนุมใน หวานกําลังดีซึ่งเปนเมนูแนะนําที่มาถึงวัดอาซากุสะแลวตอง
ลอง หามพลาดกันเลยทีเดียว 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย จากน้ันนําทานเดินทางโดยรถโคชสู หุบเขาโอวาคุดานิ ที่ยังครุกรุนดวยควันจากบอ

กํามะถันเดือดอยูตลอดเวลา ชมบอน้ําแรกํามะถันซึ่งสามารถตมไขใหสุกได โดยชาวญี่ปุ�น
มีความเชื่อวาหากไดทานไขดําหน่ึงฟองจะสามารถทําใหอายุยืนยาวขึ้นอีกประมาณ 7 ป  
 

 
 



 

 

 หลังจากน้ันใหทานไดชอปปم�งสินคาแบรนดเนมชื่อดังที่ โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอาท
เล็ต แหลงรวมสินคานําเขาและสินคาแบรนดญี่ปุ�นที่ดังไปทั่วโลก พบกับคอลเลคชั่น
เสื้ อ ผ า ให ม ล า สุ ด  อ า ทิ  MK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA 
ROWLEY ฯลฯ เลือกซื้อกระเป� าแบรนด เนมยี่หอดังไดที่ ราน BALLY, PRADA, 
GUCCI, DIESEL, TUMOI, GAP, ARMANI ฯลฯ เลือกดูเครื่องประดับ และนาฬิกา
ห รู อ ย า ง  TAG HEURE, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯ ล ฯ
รองเทาแฟช่ัน HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ 

 

 
 
พักที ่ FUJI LAND SCOLE PLAZA HOTEL หรือระดับเดียวกัน 
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม *** ใหทานไดอ่ิมอรอยกับมื้อพิเศษที่มี

ขาปูยักษใหทานไดลิ้มลองรสชาติปูพรอมน้ําจิ้มสไตสญี่ปุ�นอยางจุใจ หลังอาหารใหทานได
ผอนคลายกับการแชน้ําแรธรรมชาติ เช่ือวาถาไดแชน้ําแรแลว จะทําใหผิวพรรณสวยงาม
และชวยใหระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น 

 
 
 
 



 

 

วันที่สาม ภูเขาไฟฟูจ ิ– พิพิธภัณฑแผนดินไหว - ทุงดอกลาเวนเดอร  -  ดิวตีฟ้รี  - ชอปปم�งชินจูก ุ
 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

นําทานเดินทางสู ภูเขาไฟฟูจิ ที่ต้ังตระหงานอยูเหนือเกาะญี่ปุ�นดวยความสูง3,776เมตร 
จากระดับน้ําทะเล นําทานขึ้นชมความงามกันแบบใกลชิด ยังบริเวณ “ชั้น 5” ของภูเขาไฟ
ฟูจิ (ขึ้นอยูกับสภาพภูมิอากาศ) เพื่อชมทัศนียภาพโดยรอบของภูเขาไฟที่ สามารถมอง 
เห็นทะเลสาบทั้งหากระจายอยูโดยรอบ ใหทานไดสัมผัสอากาศอันบริสุทธิ์บนยอดเขาฟูจิ 
ถายภาพที่ระลึก กับภูเขาไฟที่ไดชื่อวามีสัดสวนสวยงามที่สุดในโลก ซึ่งเปนภูเขาไฟที่ยัง
ดับไมสนิท และมีความสูงที่สุดในประเทศญี่ปุ�น  
 

 
 

นอกจากน้ีดานหลังยังมี ศาลเจาโคมิตาเคะ ของศาสนาลัทธิชินโต เปนที่สัการะบูชาและ
อธิฐานขอพร อีกทั้งยังเปนที่สําหรับบวงสรวงทานเทนกุ โดยมีความเชื่อวาที่บริเวณ
โดยรอบของฟูจิซังชั้น 5 น้ี ถูกเรียกวา “สวนของทานเทนกุโดยมีความเชื่อวาที่น่ีมีทาน
เทนกุปกครองอยูน่ันเอง และยังวากันวา ศาลเจาแหงน้ีมีสมบัติของทานเทนกุหลงเหลือ
อยูมากมาย อยางเชน ขวานขนาดใหญที่มีน้ําหนักกวา 375 กิโลกรัมตกอยูที่พื้นในสวน 
ซึ่งในสมัยกอนมีผูคนนิยมมาทดลองยกขวานน้ีกันมากมาย เปนตน 
 



 

 

 
 

 สําหรับทานที่หลงใหลในกลิ่นหอมกรุนของ
กาแฟน้ัน บริเวณดานหนาภูเขาไฟฟูจิมีคาเฟ�กาแฟไว
บริการทุกๆทานใหใชบริการไวดื่มดํ่ารสชาติกาแฟ
พรอมชมวิวภูเขาไฟฟูจิไดอยางเพลิดเพลิน หรือจะ
เลือกชอปปم�งของฝากผลิตภัณฑของภูเขาไฟฟูจิซึ่งมี
บริการอยูที่ภูเขาไฟฟูจิที่เดียวหาไมไดจากที่ไหนอีก

แลว อาทิเชน โคคา โคลา ลายภูเขาไฟฟูจิ อันลิมิเต็ด , น้ําแรธรรมชาติภูเขาไฟฟูจิ เปน
ตน 
 
 
 
 
 



 

 

นําทานเยี่ยมชม พิพิธภัณฑแผนดินไหว ที่จําลองเรื่องราวของภูเขาไฟฟูจิ และใหทานได
สัมผสักับบรรยากาศของการจําลองเร่ืองราวเกี่ยวกับแผนดินไหวที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ�น 
จากน้ันอิสระใหทานไดเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย 
จากน้ันนําทานเดินทางสู ทุงดอกลาเวนเดอร ที่บานสะพรั่งเหมือนพรมสีมวงในฤดูรอนที่
ดึงดูดใหนักทองเที่ยวมากมาย มาเที่ยวชมและถายรูปเปนที่ระลึกอยางเต็มอ่ิม สามารถ
ชมความงามและสัมผัสกลิ่นหอมเย็นของดอกลาเวนเดอรในทุงสีมวง ซึ่งโดยปกติทุงดอก
ลาเวนเดอรจะเร่ิมบานในชวงวันที่ 16 มิถุนายน-17 กรกฎาคมของทุกป (ขึ้นอยูกับสภาพ
อากาศ) 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

***หากทุงลาเวนเดอรไมบานหรือหมดฤดูแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนโปรแกรม
โดยการนําทานเดินทางสู หมูบานโอชิโนะฮัคไค นําทานเจาะลึกตามหาแหลงน้ําบริสุทธิ์
จากภูเขาไฟฟูจิ ท่ีเปนแหลงน้ําตามธรรมชาติตั้งอยูในหมูบานโอชิโนะ จ.ยามานชิ หรือพูด
ในทางกลับกันคือกลุมน้ําผุดโอชิโนะฮัคไค เพียงกาวแรกที่ยางเทาเขาไปในหมูบาน ก็
สัมผัสไดถึงอากาศบริสุทธิ์ และไอเย็นจากแหลงน้ําธรรมชาติที่มีใหเห็นอยูทุกมุม โดยใน
บอน้ําใสแจวมีปลาหลากหลายพันธุแหวกวายสบายอารมณ  แตขอบอกเลยวาน้ําแตละ
บอน้ันเย็นเจี๊ยบถึงใจจนแอบสังสัยวานองปลาไมหนาวสะทานกันบางรึ เพราะอุณหภูมิ
ในน้ําเฉลี่ยอยูที่ 10-12 องศาฯนอกจากชมแลวก็ยังมีน้ําผุดจากธรรมชาติใหตักดื่มตาม
อัธยาศัย และที่สําคัญ หมูบานโอชิโนะยังเปนแหลงชอปปم�งสินคาโอทอปชั้นเยี่ยม 

 
เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 
จากน้ันนําทานชอปปم�งสินคาเครื่องสําอางค อาหารเสริม เครื่องประดับคุณภาพดีที่รานคา
ปลอดภาษี ณ ดิวตีฟรี  อิสระใหทานไดเลือกชอปปم�งยานดัง ยานชินจุกุ ใหทานได
เพลิดเพลินกับการจับจายซื้อสินคานานาชนิด ไดจากที่น่ี ไมวาจะเปน รานซานริโอะ ราน
ขายเครื่องอิเลคทรอนิกส กลองถายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องสําอาง ตางๆ กันที่ราน 
MATSUMOTO แหลงรวมเหลาบรรดาเครื่องสําอางมากมาย อาทิ มารคเตาหู, โฟมลาง
หนา WHIP FOAM ที่ราคาถูกกวาบานเรา 3 เทา, ครีมกันแดดชิเซโด แอนเนสซาที่คน
ไทยรูจักเปนอยางดี  และสินคาอ่ืน ๆ  หรือใหทานไดสนุกกับการเลือกซื้อสินคา แบรนด
ดังอาทิ LOUIS VULTTON, UNIQLO, กระเป�าสุดฮิต BAO BAO ISSEY MIYAKE, 
เสื้อ COMME DES GARCONS, H&M หรือเลือกซื้อรองเทาหลากหลายแบรนดดัง 
อ า ทิ  NIKE, CONVERSE, NEW BALANCE, REEBOK ฯ ล ฯ  ได ที่ ร า น  ABC 
MART **อิสระอาหารเย็นเพื่อไมเปนการรบกวนเวลาชอปปم�ง** 
 
 

 
 



 

 

 
 
พักที ่ MARROAD INTERNATIONAL NARITA HOTEL หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่สี่  อิสระเลือกชอปปم�งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร ดิสนียแลนด (ไมรวมคาใชจายในการ
เดินทาง) 

 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม   

อิสระเต็มวัน ใหทานอิสระชอปปم�ง หรือเดนิทางสูสถานท่ีทองเที่ยวอ่ืน ๆ โดยมีไกดคอยให
คําแนะนําในการเดินทาง อาทิ 
- ศาลเจาเมจิ เปนศาลเจาหลวงในศาสนาชินโต ที่สรางขึ้นเพื่ออุทิศและเปนที่สถิตย

วิญญาณขององคสมเด็จพระจักรพรรดิเมจิ ซึ่งเปนจักรพรรดิที่มีความสําคัญกับ
ประเทศญี่ปุ�นยุคปจจุบันเปนอยางยิ่ง และไดรับความเคารพจากชาวญี่ปุ�นยุคปจจุบัน
มากที่สุด   

- ยานฮาราจูกุ แหลงรวมเสื้อผา เครื่องประดับ รองเทา ของวัยรุนญี่ปุ�น หากคุณคือคน
ที่กําลังมองหาซื้อเส้ือผาแบบแปลกๆ หรือตองการหาซื้อเสื้อผาแนว Cost Play ทาน
ยังสามารถหาไดจากที่น่ีอีกดวย หรือ ถาตองการเห็นวัยรุนญี่ปุ�นแตงตัวแบบแปลกๆ ก็
สามารถมาดูไดที่น่ีได จะมีวัยรุนญี่ปุ�นนารักๆ เดินกันเต็มถนนเหมือนกับถนนสายแบ
รนดเนมโอโมโตะซานโดะ นอกจากน้ันแลว ทานยังไดชอปปم�งสินคาแบรนดดังระดับ
โล ก  อ า ทิ  CHANNEL, Dior, LOUIS VULTTON, ZARA, GAP ห รื อ ส า ว ก 
ONITSUKA TIGER ที่ตองการหารองเทาแบบตนฉบับ MADE IN JAPAN ที่  
SHOP น้ี มี แบ บ ให เลื อ ก ส รรม ากม าย  อี ก ทั้ ง ยั งมี ร าน ข าย ตุ ก ต า  KITTY 
DORAENMON หรือตุกตา LINE สุดแสนนารักไวคอยเอาใจคุณหนู อีกทั้งยังมี 
SHOP ใหญของ กระเป�าสุดฮิต BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสื้อ COMME 
DES GARCONS อีกดวย  

- ยานชิบุยา ศูนยกลางแฟชั่นวัยรุนในโตเกียวหามุมถูกใจถายภาพคูไวเปนที่ระลึกกับ                
“ฮาจิโกะ” รูปปم�นสุนัขแสนรูที่กลายเปนจุดนัดพบยอดฮิตสําหรับหนุมสาวโตเกียว 
อัพเดทแฟชั่นสไตลโตเกียวที่ตึก(109) อิจิมารุคิว ทั้งเสื้อผา กระเป�า รองเทา 
เครื่องประดับและแฟชั่นชั้นนําของญี่ปุ�นในฤดูตางๆอ่ืนๆมากมาย  

หรือหากทานใดมีความประสงคจะเลือกซื้อดิสนียแลนดเพิ่มทานละ 2,700.- บาท (ไม
รวมคาเดินทาง) ดีสนียแลนดโลกแหงจินตนาการของราชาการตูนญี่ปุ�นซึ่งเปนดิสนียแลนด
แหงแรกที่สรางนอกประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสรางขึ้นในป พ.ศ. 2526 จากการถม
ทะเลและใชทุนสรางกวา 600 ลานบาท ใหทานสนุกสนานกับเครื่องเลนนานาชนิด (ไม
จํากัดจํานวนการเลน ) ผจญภัยในดินแดนตางๆ ใหทานเลนเครื่องเลนตัวใหมจาก
ภาพยนตรการตูนเรื่องดัง Toy Story ชมฉากรบกลางทะเลคาริเบียนในดินแดนโจรสลัด
จากภาพยนตร The Pirate of Caribbean เขยาขวัญกับบานผีสิงใน Haunted 



 

 

Mantion สัมผัสความนารักของตุกตาเด็กนานาชาติในโลกใบเล็ก Small World ชม
ภาพยนตรสามมิติThe Invention of the Year ใหทานไดสนุกสนานพรอมกับการ
จับจายเลือกซื้อสินคาที่ระลึกนารักในดิสนียแลนดอีกทั้งยังจะไดสัมผัสกับตัวการตูนเอก
จากวอลดิสนีย อยาง มิกกี้เมาส มินน่ีเมาส พรอมผองเพื่อนการตูนอีกมากมายสนุกกับ
การจับจายซื้อของท่ีระลึกนารักในดิสนียแลนด 
 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

การเดินทางจากนาริตะสูโตเกียว 
1) จากโรงแรมแถวยานนาริตะสูสนามบินนาริตะใชรถบัสบริการฟรีของทางโรงแรม แต
เน่ืองดวยจะตองเร่ิมต้ัง แต 9.00 น.เปนตนไปเพราะเนื่องจากในตอนเชาระหวาง 6.00 - 
9.00 น เปนชวงที่มีลูกคาใชบริการไปสนามบิน เปนจํานวนมากซึ่งอาจจะทําใหขึ้นรถบัส
ไมครบตามจํานวนผูเดินทางทั้งหมด 
2) รถไฟสาย Keisei Skyliner เปนรถไฟที่วิ่งจากสนามบินนาริตะไปสถาณีอูเอะโนะ
เพียง 41 นาทีโดยใชความ เร็วในการวิ่ง 160 ก.ม./ชม.โดยคาตั๋วจะอยูที่เท่ียวละ 2,470 
เยน/ทาน โดยเวลาที่ใหบริการ 7.28-18.20 น  เพราะฉะน้ันกอนเดินทางกลับควร
เช็คเท่ียวสุดทายวาหมดตอนกี่โมง       
3)รถไฟสาย Narita Express (N'EX) เปนรถไฟเขาเมืองจากคาย JR ถือวาเปนรถไฟ
ที่ราคาคอนขางสูงนิดนึงแตตั๋วรถไฟจะเปนแบบระบุที่น่ังบนรถไฟไดเลยโดยไมตองกลัววา
ขึ้นไปแลวเราจะไมมีที่น่ังเบาะสามารถหมุนเขา หากันไดมีอาหารขายบนรถไฟโดยคาตั๋ว
รถไฟจะอยูที่ราคาเท่ียวละ 3,190 เยน/ทานโดยเวลาที่รถไฟใหบริการตั้งแตเวลา 7.44-
19.42 น เพราะฉะน้ันกอนเดินทางกลับควรเช็คเท่ียวสุดทายวาหมดตอนกี่โมง  
     
4) Airport Limousine Bus เปนอีก 1 ทางเลือกในการเดินทางเขาโตเกียวแตรถบัสน้ี
จะจํากัดจํานวนผูโดยสาร ตอรอบโดยตอรอบจะรับอยู 35-40 ทานตอเที่ยวโดยจะใช
ระยะเวลาในการเดินทาง 80-100 นาที ราคา 3,000 เยน/ทาน/เที่ยว เวลาท่ีใหบริการ 
5.55-17.30 น ถาเด็กอายุตํากวา 12 จะเสียครึ่งราคา      
5) Taxi ในสวนของรถแท็กซี่น้ีคาโดยสารจากโตเกียว สูโรงแรมที่พักยานนาริตะจะอยูที่
ราคา 20,000-25,000 เยน (โดยราคาน้ีจะไมรวมคาทางดวน)    
  

  อิสระอาหารกลางวัน และอาหารคํ่า ตามอัธยาศัย 
พักที ่ MAAROAD INTERNATIONAL NARITA HOTEL หรือระดับเดียวกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่หา  สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ 
 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม    

ไดเวลาอันสมควรนําทานสู สนามบินนาริตะ เพ่ือเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ 
11.00 น. เหินฟ�าสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI LION AIR เท่ียวบินที่ SL301  
16.15 น. ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ 

 
******************************************* 

 
** หากทานที่ตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร ,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาที่ทุกครัง้กอนทํา

การ 
ออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา 

** 
*** ขอบพระคุณทุกทานที่ใชบรกิาร *** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

อัตราคาบริการ 
 

 
กําหนดการเดินทาง 

 
ผูใหญหองละ 

2-3 ทาน พักเด่ียวเพิ่ม 

05 – 09 มิถุนายน 2562 18,999 8,000 
06 – 10 มิถุนายน 2562 19,999 8,000 
07 – 11 มิถุนายน 2562 19,999 8,000 
12 – 16 มิถุนายน 2562 19,999 8,000 
13 – 17 มิถุนายน 2562 19,999 8,000 
14 – 18 มิถุนายน 2562 19,999 8,000 
19 – 23 มิถุนายน 2562 19,999 8,000 
20 – 24 มิถุนายน 2562 19,999 8,000 
21 – 25 มิถุนายน 2562 19,999 8,000 
26 – 30 มิถุนายน 2562 19,999 8,000 
27 มิ.ย. – 01 ก.ค. 2562 19,999 8,000 
28 มิ.ย. – 02 ก.ค. 2562 19,999 8,000 
03 – 07 กรกฎาคม 2562 19,999 8,000 
04 – 08 กรกฎาคม 2562 19,999 8,000 
05 – 09 กรกฎาคม 2562 19,999 8,000 
09 – 13 กรกฎาคม 2562 19,999 8,000 
10 – 14 กรกฎาคม 2562 18,999 8,000 
17 – 21 กรกฎาคม 2562 19,999 8,000 
18 – 22 กรกฎาคม 2562 19,999 8,000 
19 – 23 กรกฎาคม 2562 19,999 8,000 
23 – 27 กรกฎาคม 2562 19,999 8,000 
24 – 28 กรกฎาคม 2562 19,999 8,000 
31 ก.ค. – 04 ส.ค. 2562 19,999 8,000 
01 – 05 สิงหาคม 2562 19,999 8,000 



 

 

02 – 06 สิงหาคม 2562 19,999 8,000 
07 – 11 สิงหาคม 2562 19,999 8,000 
13 – 17 สิงหาคม 2562 20,999 8,000 
14 – 18 สิงหาคม 2562 18,999 8,000 
15 – 19 สิงหาคม 2562 19,999 8,000 
16 – 20 สิงหาคม 2562 19,999 8,000 
20 – 24 สิงหาคม 2562 19,999 8,000 
21 – 25 สิงหาคม 2562 19,999 8,000 
22 – 26 สิงหาคม 2562 19,999 8,000 
23 – 27 สิงหาคม 2562 19,999 8,000 
27 – 31 สิงหาคม 2562 19,999 8,000 
28 ส.ค. – 01 ก.ย. 2562 19,999 8,000 
29 ส.ค. – 02 ก.ย. 2562 19,999 8,000 
30 ส.ค. – 03 ก.ย. 2562 19,999 8,000 
03 – 07 กันยายน 2562 19,999 8,000 
04 – 08 กันยายน 2562 19,999 8,000 
05 – 09 กันยายน 2562 19,999 8,000 
06 – 10 กันยายน 2562 19,999 8,000 
10 – 14 กันยายน 2562 19,999 8,000 
11 – 15 กันยายน 2562 19,999 8,000 
12 – 16 กันยายน 2562 19,999 8,000 
13 – 17 กันยายน 2562 19,999 8,000 
17 – 21 กันยายน 2562 19,999 8,000 
18 – 22 กันยายน 2562 19,999 8,000 
19 – 23 กันยายน 2562 19,999 8,000 
20 – 24 กันยายน 2562 19,999 8,000 
24 – 28 กันยายน 2562 19,999 8,000 
25 – 29 กันยายน 2562 18,999 8,000 



 

 

26 – 30 กันยายน 2562 19,999 8,000 
27 ก.ย. – 01 ต.ค. 2562 19,999 8,000 

 
** ราคาเด็กอายุไมเกิน 2 ป 10,000 บาท ** 

***คาบริการขางตน ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น 
ทานละ 1500 บาท /ทริป/ตอทาน*** 

 
 

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตองยกเลิก 30 วันกอนการเดินทางเทาน้ัน ไมเชนน้ันทางบริษัทจะไมคืนมัด
จําไมวาดวยกรณีใดๆทั้งสิ้น เพราะวาทางบริษัทไดทําการจายคาตั๋วไปใหกับการสายการบินเรียบรอย
แลว โปรดอานขอความใหถี่ถวนกอนการจองทัวรทุกครั้ง เพื่อประโยชนแกตัวทานเอง  
 
การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 30 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา 
กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืน
มัดจําทั้งหมด เน่ืองจากทางบริษัทฯ ไดชําระคาตั๋วเครื่องบินเต็มใบใหกับสายการบินเปนที่เรียบรอย 
ยกเวนคาภาษีน้ํามันท่ียังมิไดชําระ คาทัวรสวนที่เหลือ กรุณาชําระ 21 วันกอนการเดินทาง 
 
หมายเหต ุ 1. ตั๋วเม่ือออกแลว ไมสามารถรีฟนดได อันเน่ืองจากเงื่อนไขของสายการบิน 
จากมาตรการยกเวนวซีาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ�น
ไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะตองยื่นเอกสารใน
ขั้นตอนการตรวจเขาเมือง เพ่ือยืนยันการมีคุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุ�น* ดงัตอไปน้ี 
 

1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญีปุ่�น ทางทัวรจัดเตรียมให 
2. สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรบัผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�นได 

(เชน เงินสด บัตรเครดิต เปนตน) 
3. ชื่อ ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น (เชน คนรูจกั โรงแรม และ

อ่ืนๆ) ทางทัวรจัดเตรียมให 
4. กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น ทางทัวรจัดเตรยีมให 

 
 
 



 

 

อัตราคาบริการน้ีรวม 
 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ     คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี 
 คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระทานละไมเกิน 20 กก.  คารถรับ-สง และนําเท่ียวตามรายการ 
 คาท่ีพักตามที่ระบุในรายการ พักหองละ 2 ทาน  คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ  
 คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ    คาจางมัคคุ เทศกคอยบริการตลอดการ
เดินทาง  
 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
 คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ปุ�น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคน
ไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน) **ถากรณีที่ทางรัฐบาลประกาศให
กลับมาใชวีซาผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายในการทําวีซาเพิ่ม ทานละ 1,700 บาท** 
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพท
ทางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือ
รายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ) 
 คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 1500 บาท /ทริป/ตอทาน 
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% 
 คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ปุ�น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคน
ไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน) 
เงื่อนไขการชําระคาบริการ 
1. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินมัดจําเปนเงินจํานวน 10,000 บาทตอทานเพื่อสํารองที่

น่ัง  
2. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือทั้งหมดกอนวันเดินทางอยางนอย 

21 วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด รวมถึง
กรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆ ใหถือวานักทองเที่ยวสละสิทธิการ
เดินทางในทัวรนั้นๆ 

3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของ
ทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 
14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆถือวาเปน
วันหยุดทําการของทางบริษัท 

 
 
 
 



 

 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที่ นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง 

นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผูมีชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือเดินทางมาเซ็น
เอกสารการยกเลิกที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพื่อแจงยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปนลาย
ลักษณอักษร ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ 

2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเท่ียวหรือเอเจนซี่ (ผูมีชื่อ
ในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัท
อยางใดอยางหน่ึงเพ่ือทําเรื่องขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพรอมหลักฐาน
ประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่
ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี 
2.1 ยกเลิกกอนวันเดินทาง 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการที่ชําระแลว  
2.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 30 วัน ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมด 
ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเน่ืองในการเตรียมการ
จัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน การสํารองที่น่ังตั๋วเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ 

3. การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter 
Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  จะไม
มีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมด   

4. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของ
ทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 
14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆถือวาเปน
วันหยุดทําการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถึง 15 คน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เงื่อนไขและขอกําหนดอ่ืนๆ 
1. ทัวรนี้สําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน 
2. ทัวรน้ีเปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวา

บางสวนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคืนเงิน
คาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทาน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวา 
15 ทาน โดยจะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการ
เดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา  และอยางนอย 10 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวี
ซา  แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มจากการที่มีนักทองเที่ยวรวม
เดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได  ทางเรายินดีที่จะใหบริการตอไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํา
นําหนาชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักทองเที่ยว
หรือเอเจนซี่มิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษัทพรอมการชําระเงินมัดจํา 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให
สอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งน้ี 
บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเที่ยวสวนใหญเปนสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของ
นักทองเที่ยวที่มิไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุด
งาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป�วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความลาชา 
เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เปนตน 

7. อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา 
ดังน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาต๋ัวเครื่องบิน คาภาษีเชื้อเพลิง คาประกันภัยสายการบิน 
การเปลี่ยนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  
เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทาน้ัน  

 
 
 
 
 



 

 

ขอแนะนํากอนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 
มิลลิลิตรตอชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปด
สนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 
1 ใบเทาน้ัน ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาที่กําหนดจะตองใสกระเป�าใบใหญและฝาก
เจาหนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน  
 
2. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใส
กระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน  
3. ประเทศญี่ปุ�น มีกฎหมายหามนําผลิตภัณฑที่ทํามาจากพืช และเน้ือสัตวทุกชนิดเขาประเทศ เชน ผัก 
ผลไมสด  ไข เน้ือสัตว ไสกรอกฯ เพื่อเปนการป�องกันโรคติดตอที่จะมาจากสิ่งเหลาน้ี หากเจาหนาที่
ตรวจพบ จะตองเสียคาปรับในอัตราท่ีสูงมาก 

  
 


