
 

 

รหัสทัวร ZET1901421 
ทัวรญ่ีปุ�น นาริตะ ฟูจิ โตเกียว 5 วัน 3 คืน [SL] 
 

วัดอาซากุสะ  ถายรูปคูหอคอยโตเกียวสกายทรี   
ภูเขาไฟ  พิพิธภัณฑแผนดินไหว  ทุงดอกลาเวนเดอร 
ศาลเจาโอโดะเมะอินาริ   
 

 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันแรก  กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง 
 
22.00 น. พรอมกันที่สนามบินนานาชาติดอนเมือง ช้ัน 3 อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ 

เคานเตอรสายการบิน THAI LION AIR หมายเลข 8 เจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอย
ใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน 

 
สายการบิน THAI LION AIR ใชเคร่ือง AIRBUS A330-300 จํานวน 392 ท่ีน่ัง 

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

 

 
 
วันที่สอง นาริตะ - วัดอาซากุสะ – ถายรูปกับโตเกียวสกายทรี – ศาลเจาโอโตเมะอินาริ – ช

อปปم�งโกเทมบะเอาทเล็ท - อาบน้ําแรธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ 
 
01.00 น. เหิรฟ�าสูเมืองนาริตะ ประเทศญ่ีปุ�น โดยสายการบิน THAI LION AIR เท่ียวบินที่ 

SL300 (บริการอาหารวางบนเคร่ือง) 
09.10 น.   ถึง เมืองนาริตะ ประเทศญ่ีปุ�น หลังจากผานข้ันตอนศุลกากรแลว นําทานเดินทางสู

โตเกียว นําทาน เก็บภาพประทับใจกับคูกับแลนดมารกแหงใหมของกรุงโตเกียว ณ 
ริมแมน้ําสุมิดะ หอคอยโตเกียวสกายทรี” (Tokyo Sky tree) หอสงสัญญาณ
โทรคมนาคมที่สูงท่ีสุดในโลก ... เปดใหบริการเม่ือวันท่ี 22 พฤษภาคม 2555 
โดยหอน้ีมีความสูง 634 เมตร สรางดวยเทคนิคทางสถาปตยกรรมและวิศวกรรม
อันทันสมัย ในชวงท่ีเกิดแผนดินไหวคร้ังใหญหอคอยแหงน้ีไดพิสูจนใหเห็นถึง



 

 

โครงสรางทางสถาปตยกรรมที่แข็งแรงทนทาน เพราะไมเกิดความเสียหายแมแต
นอย  

 
ชม วัดอาซากุสะ วัดที่เกาแกที่สุดในกรุงโตเกียว เขานมัสการขอพรจาก
พระพุทธรูปเจาแมกวนอิมทองคํา  นอกจากน้ันทานยังจะไดพบเก็บภาพประทับใจ
กับโคมไฟขนาดยักษที่มีความสูงถึง 4.5 เมตรซ่ึงแขวนอยูบริเวณประตูทางเขาวัด 
และยังสามารถเลือกซ้ือเคร่ืองรางของขลังไดภายในวัด ฯลฯ  

 
หรือเพลิดเพลินกับ ถนนนาคามิเซ ถนนชอปปم�งที่มี ช่ือเสียงของวัด มีรานขายของ
ท่ีระลึกมากมายไมวาจะเปนเคร่ืองรางของขลัง ของเลนโบราณ และตบทายดวย
รานขายขนมท่ีคนญ่ีปุ�น มายังวัดแหงน้ีตองมาตอคิวกันเพ่ือล้ิมลองกับรสชาดสุด
แสนอรอย  
 

 



 

 

 

นอกจากวัดอาสากุซะจะเปนวัดที่เกาแกของญ่ีปุ�นแลว 
ถนนชอปปم�งนาคามิเซก็ยังเปนถนนชอปปم�งที่มีช่ือเสียงของ
วัดอีกดวยแลวจะไมใหมีขนมข้ึนช่ือของวัดไดอยางไร ขนาด
องคจักรพรรด์ิยังรับส่ังคนสนิทใหมาซ้ือที่น่ี!!! เมนูน้ันก็คือ 
“เมลอนปง” เปนขนมปงแบบด้ังเดิมของญ่ีปุ�น บางคนอาจจะเขาใจผิดวาเปนขนม
ปงสอดไสเมลอน แตจริงๆแลวคือขนมปงอบแลวยดานบนมีลายแตกๆ ซึ่งเหมือน
ผิวเมลอนของญี่ปุ�น เปนที่มาของช่ือ “เมลอนปง” น่ันเอง ซ่ึงปกติก็จะหาทานได
ท่ัวไปแมกระท่ังในรานสะดวกซื้อตางๆ แตที่ข้ึนช่ือก็ตองยกใหราน Asakusa 
Kagetsu-do ท่ีขายเมลอนปงรสด้ังเดิมและซอฟครีมหลากรส ท่ีรานน้ีจะทํา
ใหมๆอบเสร็จจากเตารอนๆ ขนมเมลอนปงจะกรอบนอกนุมใน หวานกําลังดีซ่ึง
เปนเมนูแนะนําที่มาถึงวัดอาซากุสะแลวตองลอง หามพลาดกันเลยทีเดียว 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย จากนน้ันนําทานชม เสาโทริอิแดงพันตน ณ ศาลเจาโอโตเมะอินาริ ที่เรียงรายไป

ตามถนนท่ีมุงหนาไปสูชะเด็น (ศาลาศาลเจา) มีความสวยงามมากอีกสถานที่หน่ึง 
อีกท้ังที่ศาลเจาแหงน้ียังมีตนไมศักด์ิสิทธิ์ท่ีวากันวาทําใหคําอธิษฐานของงูเผือกเปน
จริง อิสระใหทานเดินเท่ียวชมตามอัธยาศัย (ไมรวมคาเขาชมสวนดอกไมราคาทาน
ละ 200 เยน) 
 

 
หลังจากน้ันใหทานไดชอปปم�งสินคาแบรนดเนมช่ือดังท่ี โกเทมบะ แฟคทอร่ี เอาท
เล็ต แหลงรวมสินคานําเขาและสินคาแบรนดญ่ีปุ�นท่ีดังไปท่ัวโลก พบกับคอล
เลคช่ันเส้ือผาใหมลาสุด อาทิ MK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, 



 

 

CYNTHIA ROWLEY ฯลฯ เลือกซ้ือกระเป�าแบรนดเนมย่ีหอดังไดท่ีราน 
BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, TUMOI, GAP, ARMANI ฯลฯ เลือกดู
เคร่ืองประดับ และนาฬิกาหรูอยาง TAG HEURE, AGETE, S.T.DUPONT, 
TASAKI, LONGINES ฯลฯรองเทาแฟช่ัน HUSH PUPPIES, SCOTCH 
GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ 

 
พักที่ FUJI LAND SCOLE PLAZA HOTEL หรือระดับเดียวกัน 
ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม *** ใหทานไดอ่ิมอรอยกับม้ือ

พิเศษท่ีมีขาปูยักษใหทานไดล้ิมลองรสชาติปูพรอมน้ําจิ้มสไตสญ่ีปุ�นอยางจุใจ หลัง
อาหารใหทานไดผอนคลายกับการแชน้ําแรธรรมชาติ เช่ือวาถาไดแชน้ําแรแลว จะ
ทําใหผิวพรรณสวยงามและชวยใหระบบหมุนเวียนโลหิตดีข้ึน 

 
วันที่สาม ภูเขาไฟฟูจิ – พิพิธภัณฑแผนดินไหว - ทุงดอกลาเวนเดอร  -  ดิวต้ีฟรี  - ชอปปم�ง
ชินจูกุ 
 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

นําทานเดินทางสู ภูเขาไฟฟูจิ ที่ต้ังตระหงานอยูเหนือเกาะญ่ีปุ�นดวยความสูง
3,776เมตร จากระดับน้ําทะเล นําทานข้ึนชมความงามกันแบบใกลชิด ยังบริเวณ 
“ช้ัน 5” ของภูเขาไฟฟูจิ (ข้ึนอยูกับสภาพภูมิอากาศ) เพ่ือชมทัศนียภาพโดยรอบ
ของภูเขาไฟท่ี สามารถมอง เห็นทะเลสาบท้ังหากระจายอยูโดยรอบ ใหทานได
สัมผัสอากาศอันบริสุทธ์ิบนยอดเขาฟูจิ ถายภาพที่ระลึก กับภูเขาไฟที่ไดช่ือวามี
สัดสวนสวยงามที่สุดในโลก ซึ่งเปนภูเขาไฟท่ียังดับไมสนิท และมีความสูงท่ีสุดใน
ประเทศญ่ีปุ�น  



 

 

 

 
 

นอกจากน้ีดานหลังยังมี ศาลเจาโคมิตาเคะ ของศาสนาลัทธิชินโต เปนที่สัการะบูชา
และอธิฐานขอพร อีกท้ังยังเปนที่สําหรับบวงสรวงทานเทนกุ โดยมีความเช่ือวาท่ี
บริเวณโดยรอบของฟูจิซังช้ัน 5 น้ี ถูกเรียกวา “สวนของทานเทนกุโดยมีความเช่ือ
วาที่น่ีมีทานเทนกุปกครองอยูน่ันเอง และยังวากันวา ศาลเจาแหงน้ีมีสมบัติของ
ทานเทนกุหลงเหลืออยูมากมาย อยางเชน ขวานขนาดใหญที่มีน้ําหนักกวา 375 
กิโลกรัมตกอยูที่พ้ืนในสวน ซ่ึงในสมัยกอนมีผูคนนิยมมาทดลองยกขวานน้ีกัน
มากมาย เปนตน 
 

 
 

 สําหรับทานท่ีหลงใหลในกลิ่นหอมกรุนของกาแฟน้ัน บริเวณ
ดานหนาภูเขาไฟฟูจิมีคาเฟ�กาแฟไวบริการทุกๆทานใหใชบริการไวด่ืม
ด่ํารสชาติกาแฟพรอมชมวิวภูเขาไฟฟูจิไดอยางเพลิดเพลิน หรือจะ
เลือกชอปปم�งของฝากผลิตภัณฑของภูเขาไฟฟูจิซ่ึงมีบริการอยูที่ภูเขาไฟฟูจิที่เดียว
หาไมไดจากที่ไหนอีกแลว อาทิเชน โคคา โคลา ลายภูเขาไฟฟูจิ อันลิมิเต็ด , น้ําแร
ธรรมชาติภูเขาไฟฟูจิ เปนตน 



 

 

นําทานเย่ียมชม พิพิธภัณฑแผนดินไหว ที่จําลองเร่ืองราวของภูเขาไฟฟูจิ และให
ทานไดสัมผัสกับบรรยากาศของการจําลองเร่ืองราวเก่ียวกับแผนดินไหวที่เกิดข้ึนใน
ประเทศญ่ีปุ�น จากน้ันอิสระใหทานไดเลือกซ้ือของที่ระลึกตามอัธยาศัย 
จากน้ันนําทานเดินทางสู ทุงดอกลาเวนเดอร ท่ีบานสะพร่ังเหมือนพรมสีมวงในฤดู
รอนท่ีดึงดูดใหนักทองเที่ยวมากมาย มาเท่ียวชมและถายรูปเปนท่ีระลึกอยางเต็ม
อ่ิม สามารถชมความงามและสัมผัสกล่ินหอมเย็นของดอกลาเวนเดอรในทุงสีมวง 
ซ่ึงโดยปกติทุงดอกลาเวนเดอรจะเร่ิมบานในชวงวันท่ี 16 มิถุนายน-17 กรกฎาคม
ของทุกป (ข้ึนอยูกับสภาพอากาศ) 
 

 
***หากทุงลาเวนเดอรไมบานหรือหมดฤดูแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียน
โปรแกรมโดยการนําทานเดินทางสู หมูบานโอชิโนะฮัคไค นําทานเจาะลึกตามหา
แหลงน้ําบริสุทธิ์จากภูเขาไฟฟูจิ ท่ีเปนแหลงน้ําตามธรรมชาติต้ังอยูในหมูบานโอชิ
โนะ จ.ยามานชิ หรือพูดในทางกลับกันคือกลุมน้ําผุดโอชิโนะฮัคไค เพียงกาวแรกที่
ยางเทาเขาไปในหมูบาน ก็สัมผัสไดถึงอากาศบริสุทธ์ิ และไอเย็นจากแหลงน้ํา
ธรรมชาติท่ีมีใหเห็นอยูทุกมุม โดยในบอน้ําใสแจวมีปลาหลากหลายพันธุแหวกวาย



 

 

สบายอารมณ  แตขอบอกเลยวาน้ําแตละบอน้ันเย็นเจ๊ียบถึงใจจนแอบสังสัยวานอง
ปลาไมหนาวสะทานกันบางรึ เพราะอุณหภูมิในน้ําเฉล่ียอยูที่ 10-12 องศาฯ
นอกจากชมแลวก็ยังมีน้ําผุดจากธรรมชาติใหตักด่ืมตามอัธยาศัย และท่ีสําคัญ 
หมูบานโอชิโนะยังเปนแหลงชอปปم�งสินคาโอทอปช้ันเย่ียม 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
จากน้ันนําทานชอปปم�งสินคาเคร่ืองสําอางค อาหารเสริม เคร่ืองประดับคุณภาพดีที่
รานคาปลอดภาษี ณ ดิวตีฟรี  อิสระใหทานไดเลือกชอปปم�งยานดัง ยานชินจุกุ ให
ทานไดเพลิดเพลินกับการจับจายซ้ือสินคานานาชนิด ไดจากท่ีน่ี ไมวาจะเปน ราน
ซานริโอะ รานขายเคร่ืองอิเลคทรอนิกส กลองถายรูปดิจิตอล นาฬิกา เคร่ืองสําอาง 
ตางๆ กันที่ราน MATSUMOTO แหลงรวมเหลาบรรดาเคร่ืองสําอางมากมาย 
อาทิ มารคเตาหู, โฟมลางหนา WHIP FOAM ที่ราคาถูกกวาบานเรา 3 เทา, ครีม
กันแดดชิเซโด แอนเนสซาท่ีคนไทยรูจักเปนอยางดี  และสินคาอ่ืน ๆ  หรือใหทาน
ไดสนุกกับการเลือกซ้ือสินคา แบรนดดังอาทิ LOUIS VULTTON, UNIQLO, 
กระเป�าสุดฮิต BAO BAO ISSEY MIYAKE, เส้ือ COMME DES 
GARCONS, H&M หรือเลือกซ้ือรองเทาหลากหลายแบรนดดัง อาทิ NIKE, 
CONVERSE, NEW BALANCE, REEBOK ฯลฯ ไดท่ีราน ABC MART **
อิสระอาหารเย็นเพ่ือไมเปนการรบกวนเวลาชอปปم�ง** 

 

 
 



 

 

พักที่ MARROAD INTERNATIONAL NARITA HOTEL หรือเทียบเทาระดับ
เดียวกัน 

 
วันที่ส่ี  อิสระเลือกชอปปم�งเต็มวัน หรือเลือกซ้ือทัวร ดิสนียแลนด (ไมรวมคาใชจายในการ

เดินทาง) 
 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม   

อิสระเต็มวัน ใหทานอิสระชอปปم�ง หรือเดินทางสูสถานท่ีทองเท่ียวอ่ืน ๆ โดยมีไกด
คอยใหคําแนะนําในการเดินทาง อาทิ 
- ศาลเจาเมจิ เปนศาลเจาหลวงในศาสนาชินโต ท่ีสรางข้ึนเพ่ืออุทิศและเปนท่ี

สถิตยวิญญาณขององคสมเด็จพระจักรพรรดิเมจิ ซ่ึงเปนจักรพรรดิที่มี
ความสําคัญกับประเทศญ่ีปุ�นยุคปจจุบันเปนอยางย่ิง และไดรับความเคารพจาก
ชาวญ่ีปุ�นยุคปจจุบันมากท่ีสุด   

- ยานฮาราจูกุ แหลงรวมเส้ือผา เคร่ืองประดับ รองเทา ของวัยรุนญ่ีปุ�น หากคุณ
คือคนที่กําลังมองหาซ้ือเส้ือผาแบบแปลกๆ หรือตองการหาซ้ือเส้ือผาแนว 
Cost Play ทานยังสามารถหาไดจากที่น่ีอีกดวย หรือ ถาตองการเห็นวัยรุน
ญ่ีปุ�นแตงตัวแบบแปลกๆ ก็สามารถมาดูไดที่น่ีได จะมีวัยรุนญ่ีปุ�นนารักๆ เดิน
กันเต็มถนนเหมือนกับถนนสายแบรนดเนมโอโมโตะซานโดะ นอกจากน้ันแลว 
ทานยังไดชอปปم�งสินคาแบรนดดังระดับโลก อาทิ CHANNEL, Dior, LOUIS 
VULTTON, ZARA, GAP หรือสาวก ONITSUKA TIGER ที่ตองการหา
รองเทาแบบตนฉบับ MADE IN JAPAN ท่ี SHOP น้ีมีแบบใหเลือกสรร
มากมาย อีกทั้งยังมีรานขายตุกตา KITTY DORAENMON หรือตุกตา LINE 
สุดแสนนารักไวคอยเอาใจคุณหนู อีกท้ังยังมี SHOP ใหญของ กระเป�าสุดฮิต 
BAO BAO ISSEY MIYAKE, เส้ือ COMME DES GARCONS อีกดวย  

- ยานชิบุยา ศูนยกลางแฟช่ันวัยรุนในโตเกียวหามุมถูกใจถายภาพคูไวเปนที่ระลึก
กับ                “ฮาจิโกะ” รูปปم�นสุนัขแสนรูที่กลายเปนจุดนัดพบยอดฮิต
สําหรับหนุมสาวโตเกียว อัพเดทแฟช่ันสไตลโตเกียวที่ตึก(109) อิจิมารุคิว ทั้ง



 

 

เส้ือผา กระเป�า รองเทา เคร่ืองประดับและแฟช่ันช้ันนําของญ่ีปุ�นในฤดูตางๆ
อ่ืนๆมากมาย  

หรือหากทานใดมีความประสงคจะเลือกซื้อดิสนียแลนดเพ่ิมทานละ 2,700.- บาท 
(ไมรวมคาเดินทาง) ดีสนียแลนดโลกแหงจินตนาการของราชาการตูนญี่ปุ�นซ่ึง
เปนดิสนียแลนดแหงแรกที่สรางนอกประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสรางข้ึนในป พ.ศ. 
2526 จากการถมทะเลและใชทุนสรางกวา 600 ลานบาท ใหทานสนุกสนานกับ
เคร่ืองเลนนานาชนิด (ไมจํากัดจํานวนการเลน ) ผจญภัยในดินแดนตางๆ ใหทาน
เลนเคร่ืองเลนตัวใหมจากภาพยนตรการตูนเร่ืองดัง Toy Story ชมฉากรบกลาง
ทะเลคาริเบียนในดินแดนโจรสลัดจากภาพยนตร The Pirate of Caribbean 
เขยาขวัญกับบานผีสิงใน Haunted Mantion สัมผัสความนารักของตุกตาเด็ก
นานาชาติในโลกใบเล็ก Small World ชมภาพยนตรสามมิติThe Invention of 
the Year ใหทานไดสนุกสนานพรอมกับการจับจายเลือกซ้ือสินคาที่ระลึกนารัก
ในดิสนียแลนดอีกทั้งยังจะไดสัมผัสกับตัวการตูนเอกจากวอลดิสนีย อยาง มิกก้ี
เมาส มินน่ีเมาส พรอมผองเพ่ือนการตูนอีกมากมายสนุกกับการจับจายซ้ือของท่ี
ระลึกนารักในดิสนียแลนด 
 

 



 

 

 

 
 

การเดินทางจากนาริตะสูโตเกียว 
1) จากโรงแรมแถวยานนาริตะสูสนามบินนาริตะใชรถบัสบริการฟรีของทางโรงแรม 
แตเน่ืองดวยจะตองเร่ิมต้ัง แต 9.00 น.เปนตนไปเพราะเน่ืองจากในตอนเชา
ระหวาง 6.00 - 9.00 น เปนชวงที่มีลูกคาใชบริการไปสนามบิน เปนจํานวนมาก
ซ่ึงอาจจะทําใหข้ึนรถบัสไมครบตามจํานวนผูเดินทางทั้งหมด 
2) รถไฟสาย Keisei Skyliner เปนรถไฟท่ีวิ่งจากสนามบินนาริตะไปสถาณีอู
เอะโนะเพียง 41 นาทีโดยใชความ เร็วในการวิ่ง 160 ก.ม./ชม.โดยคาต๋ัวจะอยูท่ี
เท่ียวละ 2,470 เยน/ทาน โดยเวลาท่ีใหบริการ 7.28-18.20 น  เพราะฉะน้ัน
กอนเดินทางกลับควรเช็คเที่ยวสุดทายวาหมดตอนก่ีโมง    
    
3)รถไฟสาย Narita Express (N'EX) เปนรถไฟเขาเมืองจากคาย JR ถือวาเปน
รถไฟท่ีราคาคอนขางสูงนิดนึงแตต๋ัวรถไฟจะเปนแบบระบุที่น่ังบนรถไฟไดเลยโดย
ไมตองกลัววาข้ึนไปแลวเราจะไมมีท่ีน่ังเบาะสามารถหมุนเขา หากันไดมีอาหารขาย
บนรถไฟโดยคาต๋ัวรถไฟจะอยูที่ราคาเที่ยวละ 3,190 เยน/ทานโดยเวลาที่รถไฟ
ใหบริการต้ังแตเวลา 7.44-19.42 น เพราะฉะน้ันกอนเดินทางกลับควรเช็คเที่ยว
สุดทายวาหมดตอนก่ีโมง     



 

 

4) Airport Limousine Bus เปนอีก 1 ทางเลือกในการเดินทางเขาโตเกียวแต
รถบัสน้ีจะจํากัดจํานวนผูโดยสาร ตอรอบโดยตอรอบจะรับอยู 35-40 ทานตอ
เท่ียวโดยจะใชระยะเวลาในการเดินทาง 80-100 นาที ราคา 3,000 เยน/ทาน/
เท่ียว เวลาที่ใหบริการ 5.55-17.30 น ถาเด็กอายุตํากวา 12 จะเสียคร่ึงราคา 
     
5) Taxi ในสวนของรถแท็กซ่ีน้ีคาโดยสารจากโตเกียว สูโรงแรมท่ีพักยานนาริตะจะ
อยูท่ีราคา 20,000-25,000 เยน (โดยราคาน้ีจะไมรวมคาทางดวน)  
    

  อิสระอาหารกลางวัน และอาหารค่ํา ตามอัธยาศัย 
พักที่ MAAROAD INTERNATIONAL NARITA HOTEL หรือระดับเดียวกัน 
 
วันทีห่า  นาริตะ – กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง 
 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม    

ไดเวลาอันสมควรนําทานสู สนามบินนาริตะ เพ่ือเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ 
11.00 น. เหินฟ�าสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI LION AIR เที่ยวบินที่ SL301 

(บริการอาหารวางบนเครื่อง) 
16.15 น. ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ 
 
******************************************* 
** หากทานที่ตองออกต๋ัวภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทัวร ,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาท่ีทุกคร้ัง

กอนทําการ 
ออกต๋ัวเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบ

ลวงหนา ** 
*** ขอบพระคุณทุกทานที่ใชบริการ *** 
 
 
 



 

 

                     อัตราคาบริการ 
 
กําหนดการเดินทาง 
 

ผูใหญหองละ 
2-3 ทาน พักเด่ียวเพ่ิม 

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



 

 

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

 
** ราคาเด็กอายุไมเกิน 2 ป 10,000 บาท ** 
***คาบริการขางตน ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ และมัคคุเทศกนําเที่ยว 
ทานละ 1500 บาท /ทริป/ตอทาน*** 
 



 

 

 
ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตองยกเลิก 30 วันกอนการเดินทางเทาน้ัน ไมเชนน้ันทางบริษัทจะ
ไมคืนมัดจําไมวาดวยกรณีใดๆทั้งส้ิน เพราะวาทางบริษัทไดทําการจายคาต๋ัวไปใหกับการสาย
การบินเรียบรอยแลว โปรดอานขอความใหถ่ีถวนกอนการจองทัวรทุกคร้ัง เพ่ือประโยชนแกตัว
ทานเอง  
 
การเดินทางในแตละคร้ังจะตองมีผูโดยสารจํานวน 30 ทานข้ึนไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวน
ดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา 
กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน
การคืนมัดจําทั้งหมด เน่ืองจากทางบริษัทฯ ไดชําระคาต๋ัวเคร่ืองบินเต็มใบใหกับสายการบินเปน
ท่ีเรียบรอย ยกเวนคาภาษีน้ํามันท่ียังมิไดชําระ คาทัวรสวนที่เหลือ กรุณาชําระ 21 วันกอนการ
เดินทาง 
 
หมายเหตุ 1. ต๋ัวเมื่อออกแลว ไมสามารถรีฟนดได อันเน่ืองจากเง่ือนไขของสายการบิน 
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะส้ันในประเทศ
ญ่ีปุ�นไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ จะตองย่ืน
เอกสารในข้ันตอนการตรวจเขาเมือง เพ่ือยืนยันการมีคุณสมบัติการเขาประเทศญ่ีปุ�น* ดัง
ตอไปนี 

1. ต๋ัวเคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ�น ทางทัวรจัดเตรียมให 
2. ส่ิงท่ียืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายท่ีอาจเกิดข้ึนในระหวางท่ีพํานักในประเทศ

ญ่ีปุ�นได (เชน เงินสด บัตรเครดิต เปนตน) 
3. ช่ือ ท่ีอยู และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานักในประเทศญ่ีปุ�น (เชน คนรูจัก โรงแรม 

และอ่ืนๆ) ทางทัวรจัดเตรียมให 
4. กําหนดการเดินทางระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีปุ�น ทางทัวรจัดเตรียมให 

 

อัตราคาบริการน้ีรวม 
 คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ พรอมคณะ     คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี 
 คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระทานละไมเกิน 20 กก.  คารถรับ-สง และนําเท่ียวตามรายการ 
 คาที่พักตามที่ระบุในรายการ พักหองละ 2 ทาน  คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ  



 

 

 คาอาหารตามมื้อท่ีระบุในรายการ    คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการ
เดินทาง  
 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตาม
กรมธรรม) 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
 คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญ่ีปุ�น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญ่ีปุ�นใหกับ
คนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะส้ันในประเทศญ่ีปุ�นไมเกิน 15 วัน) **ถากรณีที่ทางรัฐบาล
ประกาศใหกลับมาใชวีซา      ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายในการทําวีซาเพ่ิม ทานละ 1,700 
บาท** 
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คา
โทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องด่ืมที่ส่ัง
เพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ) 
 คาทิปคนขับรถ และมัคคุเทศกนําเที่ยว ทานละ 1500 บาท /ทริป/ตอทาน 
 คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 
 คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญ่ีปุ�น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญ่ีปุ�นใหกับ
คนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะส้ันในประเทศญ่ีปุ�นไมเกิน 15 วัน) 
เง่ือนไขการชําระคาบริการ 
1. นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองชําระเงินมัดจําเปนเงินจํานวน 10,000 บาทตอทานเพ่ือ

สํารองที่น่ัง  
2. นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองชําระเงินคาบริการสวนท่ีเหลือท้ังหมดกอนวันเดินทางอยาง

นอย 21 วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ีไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายใน
กําหนด รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆ ใหถือวา
นักทองเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทัวรน้ันๆ 

3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการ
ของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 
9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษท่ีรัฐบาลประกาศ
ในปน้ันๆถือวาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 



 

 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีท่ีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ีตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง 

นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ี(ผูมีช่ือในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือเดินทางมา
เซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพ่ือแจงยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปน
ลายลักษณอักษร ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ 

2. กรณีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ี (ผู
มีช่ือในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงิน
คืนที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพ่ือทําเร่ืองขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบ
อํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ 
และหนาสมุดบัญชีธนาคารท่ีตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเง่ือนไขการคืนเงิน
คาบริการดังน้ี 
2.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของ

คาบริการที่ชําระแลว ***ในกรณีท่ีวันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ ตองยกเลิก
การเดินทางไมนอยกวา 30 วัน 

2.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของ
คาบริการที่ชําระแลว 

2.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการท่ีชําระแลวทั้งหมด 
ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเน่ืองในการ
เตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองที่น่ังต๋ัวเคร่ืองบิน การจองที่
พักฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีตองการันตีมัดจําหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาลํา Charter 
Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  
จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการท้ังหมด   

4. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการ
ของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 
9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษท่ีรัฐบาลประกาศ
ในปน้ันๆถือวาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถึง 15 
คน  



 

 

เง่ือนไขและขอกําหนดอ่ืนๆ 
1. ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยวเทาน้ัน 
2. ทัวรน้ีเปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามท่ีระบุไวในรายการ

ไมวาบางสวนหรือท้ังหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะ
ไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทาน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักทองเที่ยวรวมเดินทาง
นอยกวา 15 ทาน โดยจะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย 7 
วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศท่ีไมมีวีซา  และอยางนอย 10 วันกอนการเดินทาง
สําหรับประเทศท่ีมีวีซา  แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีท่ีจะชําระคาบริการเพ่ิมจาก
การท่ีมีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอยกวาท่ีทางบริษัทกําหนดเพ่ือใหคณะเดินทางได  ทาง
เรายินดีท่ีจะใหบริการตอไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ 
นามสกุล คํานําหนาช่ือ เลขที่หนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองต๋ัวเคร่ืองบิน ใน
กรณีท่ีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ีมิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษัทพรอมการ
ชําระเงินมัดจํา 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม 
เพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศที่
เดินทาง ทั้งน้ี บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเท่ียวสวนใหญเปนสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึน
ของนักทองเที่ยวที่มิไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การ
นัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป�วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ 
ความลาชา เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เปนตน 

7. อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัท
เสนอราคา ดังน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาคาบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมี
การเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ คาต๋ัวเคร่ืองบิน คาภาษีเช้ือเพลิง 
คาประกันภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลงเที่ยวบินฯลฯ  

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทน
บริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทาน้ัน  



 

 

ขอแนะนํากอนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ท่ีจะนําติดตัวข้ึนเคร่ืองบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 
100 มิลลิลิตรตอช้ิน และรวมกันทุกช้ินไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซ่ึงมี
ซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย 
อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทาน้ัน ถาส่ิงของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาที่กําหนด
จะตองใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเคร่ืองบินเทาน้ัน  
 
2. ส่ิงของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตอง
ใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเคร่ืองบินเทาน้ัน  
3. ประเทศญ่ีปุ�น มีกฎหมายหามนําผลิตภัณฑท่ีทํามาจากพืช และเน้ือสัตวทุกชนิดเขาประเทศ 
เชน ผัก ผลไมสด  ไข เน้ือสัตว ไสกรอกฯ เพ่ือเปนการป�องกันโรคติดตอท่ีจะมาจากส่ิงเหลาน้ี 
หากเจาหนาที่ตรวจพบ จะตองเสียคาปรับในอัตราท่ีสูงมาก 

  
 


