
 

 

รหัสทัวร SNT1902099 

ทัวรญ่ีปุ�น โตเกียว ลองเรือทะเลสาบคาวากูจิ 5 วัน 3 คืน (SL) 
วัดอาซากุสะ หอคอยโตเกียวสกายทรี ไดเวอรซิต้ี โกเทมบะ แฟคทอร่ี เอาทเลต ภูเขาไฟฟูจิ  
พิพิธภัณฑแผนดินไหว ลองเรือทะเลสาบคาวากูจิ หมูบานอิยาชิโนซาโตะ  
อิสระเต็มวันใหทานชอปปم�ง หรือ เลือกซื้อทัวรดิสนียแลนด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันที่ 1 : กรุงเทพ-สนามบินดอนเมือง                                                                          
(-/-/-)                                                    
22.00 น. คณะพรอมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคารผูโดยสารขาออกTerminal1 ช้ัน 3 

อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ เคานเตอรสายการบิน THAI LION AIR (SL) 
หมายเลข 8  เจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวก
ในการข้ึนเคร่ือง (ไกดทัวรแนะนําการเดินทาง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

สายการบิน THAI LION AIR ใชเคร่ือง AIRBUS A330-300 จํานวน 392 ท่ีน่ัง 
เคร่ืองใหม ลําใหญ มีจอทีวี บริการทุกที่น่ัง (กรุณาเตรียมหูฟงสวนตัว) 
จัดที่น่ังแบบ 3-3-3 มีบริการอาหารวางเสิรฟท้ังขาไปและขากลับ 
รวมน้ําหนักสัมภาระถือข้ึนเคร่ือง 7 กก./ทาน และสามารถโหลดใตเคร่ือง 20 กก./ทาน  
(หากตองการซ้ือน้ําหนักเพ่ิม ทานจะตองทําการซ้ือเพ่ิม) 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 2 : สนามบินนาริตะ – วัดอาซากุสะ – ถนนนากามิเซะ – หอคอยโตเกียวสกายทรี  (-/L/D) 
– กันด้ัมโอไดบะ – หางไดเวอรซิต้ีโตเกียว - โกเทมบะ แฟคทอร่ี เอาทเลต 
 
00.50 น.  เหินฟ�าสูเมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ�นโดยเที่ยวบินท่ี SL300  
 บริการอาหารวาง และเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง  

09.10 น.    เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญ่ีปุ�น (เวลาทองถ่ินเร็วกวาประเทศไทย 2 ช.
ม.   กรุณาปรับนาฬิกาของทานเปนเวลาทองถ่ินเพ่ือความสะดวกในการนัด
หมาย) สําคัญ!!! ประเทศญ่ีปุ�นไมอนุญาตใหนํา อาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช 
ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝ�าฝนจะมี
โทษจับและปรับ  หลังผานพิธีการตรวจ
คนเขาเมืองและศุลกากร รับกระเป�า
และทําภารกิจสวนตัวเรียบรอยแลว นํา
ทานข้ึนรถโคชเพ่ือเดินทางสู มหานคร
โตเกียว เมืองที่มีความทันสมัยมากท่ีสุด
ในโลกเมืองหน่ึง แลวนําทานนมัสการ
เจาแมกวนอิมทองคําที่ศักด์ิสิทธิ์ ณ วัด
อาซากุสะ วัดที่ไดช่ือวามีความศักด์ิสิทธ์ิ 
และไดรับความเคารพนับถือมากที่สุดแหงหน่ึงในกรุงโตเกียว ซ่ึงมักจะมีผูคนมา



 

 

กราบไหวขอพรเพ่ือความเปนสิริมงคลตลอดท้ังป ประกอบกับภายในวัดยังเปน
ที่ต้ังของโคมไฟยักษที่มีขนาดใหญท่ีสุดในโลกดวยความสูง 4.5 เมตร ซ่ึงแขวน
หอยอยู ณ ประตูทางเขาที่อยูดานหนาสุดของวัด  

 
 
 
 
ที่มีช่ือวา “ประตูฟ�าคํารณ” และถนน
จากประตูเขาสูตัววิหารท่ีประดิษฐาน
เจาแมกวนอิมทองคํา มีช่ือวา “ถนนนา
กามิเซะ”ถนนชอปปم�งช่ือดัง ซ่ึงเปนที่ต้ัง

ของรานคาขายของที่ระลึกพ้ืนเมืองตาง ๆ 
มากมาย อาทิ ขนมนานาชนิด ของเลน รองเทา พวงกุญแจที่ระลึก ฯลฯ ใหทุกทาน
ไดเลือกซ้ือเปนของฝากของที่ระลึกตามอัธยาศัย    

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน Set Box (1)  
บาย   นําทุกทานถายรูปคูกับแลนดมารกแหงใหม

ของกรุงโตเกียว ณ ริมแมน้ําสุมิดะ 
หอคอยโตเกียวสกายทรี (Tokyo Sky 
tree)  หอสงสัญญาณโทรคมนาคมท่ี
สูงที่สุดในโลก เปดใหบริการเมื่อวันที่ 
22 พฤษภาคม 2555 โดยหอน้ีมีความ
สูง 634 เมตร สามารถทําลายสถิติ
ความสูงของหอกวางตุง ในมณฑล
กวางโจว ซ่ึงมีความสูง 600 เมตร และ
หอซีเอ็น ทาวเวอร ในนครโทรอนโต 
ของแคนาดา มีความสูง 553 เมตร ทิวทัศนของ “หอคอยโตเกียวสกายทรี”ที่บรรจุ
เทคโนโลยีแนวหนาสุดสามารถมองเห็นไดจากละแวก วัดอาซากุสะที่เต็มไปดวย
กล่ินอายแบบเมืองเกาของเอะโดะ ใหทุกทานอิสระในการเก็บภาพประทับใจกับคู
กับแลนดมารกของกรุงโตเกียว  

 
    



 

 

จากน้ันนําทานชอปปم�ง ยานโอไดบะ (Odaiba) คือเกาะที่สรางข้ึนไวเปนแหลงชอป
ปم�ง และแหลงบันเทิงตาง ๆ ในอาว
โตเกียว ไดรับการปรับปรุงใหมี
ช่ือเสียงและเปนท่ีนิยมในชวงหลังของ
ป 1990 นอกจากมีสถาปตยกรรมที่
สวยงามต้ังอยูมากมายแลว แตก็ยังคง
ความเปนธรรมชาติไวดวยความอุดม
สมบูรณของพ้ืนที่สีเขียว ใหทานชอป
ปم�งท่ี หางสรรพสินคาไดเวอรซิต้ี
โตเกียว(DiverCity Tokyo Plaza) 
หางสรรพสินคาที่เปรียบเสมือนแลนดมารกของยานโอไดบะ(Odaiba)ในเมือง

โตเกียว(Tokyo) ส่ิงท่ีทําใหหาง
น้ีดังสุดๆตองยกใหเจาหุนยนต
กันด้ัมขนาดใหญยักษที่ต้ัง
ตระหงานอยูดานหนาน่ีเองละคะ 
เรียกไดวาถามาโอไดบะแลวไม
แวะมาปกหมุดหางน้ีน่ีพลาด
อยางแรง บอกเลยวาขนาดไมได
เปนสาวกเจาหุนกันด้ัมยังอดที่จะ

ต่ืนตาต่ืนใจไปดวยไมไดจริงๆ โดย
หางสรรพสินคาไดเวอรซิต้ีโตเกียวไดเปดใหบริการเมื่อป 2012 ภายในมีรานคา 
รานอาหาร และแหลงบันเทิงเพียบ แตท่ีเดนสุดก็ตรงมีสวนนิทรรศการเล็กๆอยูบน
ช้ัน 7 ใหคนท่ีช่ืนชอบการตูนกันด้ัมเปนพิเศษไดมาช่ืนชมอีกดวย  หลังจากน้ันนํา
ทานเดินทางสู โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอาทเล็ต แหลงรวมสินคานําเขาและสินคาแบ
รนดญี่ปุ�นที่ดังไปท่ัวโลก พบกับคอลเลคช่ันเส้ือผาใหมลาสุด อาทิ MK MICHEL 
KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY ฯลฯ เลือกซ้ือกระเป�าแบ
รนดเนมย่ีหอดังไดที่ราน BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, TUMOI, GAP, 
ARMANI ฯลฯ เลือกดูเคร่ืองประดับ และนาฬิกาหรูอยาง TAG HEURE, 
AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯรองเทาแฟช่ัน HUSH 
PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ 

    
    นําทานเขาสูที่พัก ณ โรงแรม Asia Hotel Kawaguchiko หรือเทียบเทา    



 

 

ค่ํา     รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม พิเศษ อรอยกับเมนูบุฟเฟต 
ขาปูยักษ (2) 

 

หลังรับประทานอาหารใหทานได       แชน้ํารอนออนเซ็นธรรมชาติ  เพ่ือผอน
คลายความเมื่อยลา  
จะทําใหระบบหมุนเวียนโลหิต และใหผิวพรรณสวย(แชคร้ังละประมาณ 20 นาที 
ไมควรเกิน 1 ช่ัวโมง)  

 
วันที่ 3 :  ภูเขาไฟฟูจิ ช้ัน 5 – พิพิธภัณฑแผนดินไหว – เรียนรูพิธีชงชา                                  
(B/L/-) – ลองเรือทะเลสาบคาวากูจิ – หมูบานอิยาชิโน ซาโตะ  
(หากตองการเชาชุดกิโมโนเดินถายภาพสุดประทับใจ กรุณาติดตอเจาที่กอนเดินทาง ชุดละ 600 
บาท) 
 
เชา   บริการอาหารเชา(3) ณ หองอาหารของโรงแรม   

จากน้ันนําทานเดินทางสู ภูเขาไฟฟูจิ บริเวณช้ัน 5 โดยรถโคช  (ข้ึนอยูกับสภาพ
ภูมิอากาศ)  



 

 

ใหทานไดสัมผัสอากาศอันบริสุทธ์ิบนยอดเขาฟูจิ ถายภาพที่ระลึกกับภูเขาไฟท่ีได
ช่ือวามีสัดสวนสวยงามท่ีสุดใน
โลก ซ่ึงเปนภูเขาไฟที่ยังดับไม
สนิท และมีความสูงท่ีสุดใน
ประเทศญี่ปุ�นจากดานลางสูบน
ยอดปลองเขาดวยความสูง 
3,776 เมตร) ภูเขาไฟฟูจิ คือ 
ภูเขาอันเปนสัญลักษณของ
ประเทศญี่ปุ�น และไดกลายเปน
สวนหน่ึงของผลงานศิลปะของ

ชาวญ่ีปุ�น เน่ืองดวยรูปทรงอัน
สวยงามและดานมุมท่ีเกือบจะเทากันทุกดาน ถือเปนรูปทรงของภูเขาที่หาพบได
ยากในที่อ่ืนใดบนโลกน้ี ภูเขาไฟฟูจิยังจัดวาเปนภูเขาไฟท่ีใหญที่สุดในประเทศญ่ีปุ�น 
ซ่ึงเกิดการปะทุคร้ังสุดทายราว 300 ปกอน เปนเหตุใหบริเวณใกลเคียงไดรับ
ความเสียหายจากเถาถานภูเขาไฟ กระน้ันปรากฎการณภูเขาไฟเร่ิมสงบลงในยุค
หลังมาน้ี หลายคนจึงพยายามไตไปใหถึงยอดเขาแหงน้ีในชวงฤดูรอน  
แลวนําทานเยี่ยมชม พิพิธภัณฑแผนดินไหว  ที่จําลองเร่ืองราวของภูเขาไฟฟูจิ และ
ใหทานไดสัมผัสกับความรูสึก
ของการจําลองเร่ืองราว
เก่ียวกับแผนดินไหวท่ีเกิดขึ้น
ในประเทศญ่ีปุ�น พิพิธภัณฑ
แผนดินไหวคันโตถูกสรางขึ้น
เพ่ือไวอาลัยใหแกผูเสียชีวิต
ประมาณ 4 หม่ืนคนที่ตอง
อพยพออกจากบานและ
เสียชีวิตลงจากเหตุไฟไหม
หลังเกิดแผนดินไหวคร้ังใหญ
คันโตในป 1923 และมีการเซนไหวดวงวิญญาณกวา 1 แสนคนที่เสียชีวิตจากการ
โจมตีทางอากาศคร้ังใหญในโตเกียวหลังสงครามโลกคร้ังที่สองอีกดวย 
 จากน้ันนําทาน เรียนรูพิธีชงชาตนตําหรับแบบฉบับคนญี่ปุ�น เพราะถือไดวา การชง
ชาน้ันคือเอกลักษณของประเทศญ่ีปุ�นเลยก็วาไดดวยการด่ืมและการชงชาผงสีเขียว
หรือมัทชา นับต้ังแตประมาณศตวรรษท่ี 14 ตนฉบับของพิธีชงชา และใหทานได



 

 

สัมผัสกับบรรยากาศของการจําลองเร่ืองราวเก่ียวกับการพบปะกันในวงสังคมการ
ด่ืมและชงชาที่ไดแพรหลายในบรรดาชนช้ันสูงที่เกิดข้ึนในประเทศญี่ปุ�น จากน้ัน
อิสระใหทานไดเลือกซ้ือของที่ระลึกตามอัธยาศัย  

เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวัน (4) 
บาย  นําทานเดินทางสู ทะเลสาบคาวากูจิ (Kawaguchiko) ทะเลสาบที่ใหญเปนอันดับ

สองในบรรดาทะเลสาบทั้ง 5 ที่อยูรอบภูเขาไฟฟูจิและเปนสถานท่ีสวยติดอันดับใน
การถายภาพวิวภูเขาไฟฟูจิ ท่ีน่ี
ยังเปนเหมือนเมืองสําหรับการ
พักผอน สะดวกในการเดินทาง
มาทองเที่ยวเน่ืองจาก มีทั้ง
โรงแรม เรียวคัง รานอาหาร 
พิพิธภัณฑ นอกจากน้ี บริเวณ
โดยรอบทะเลสาบสามารถน่ังรถ
บัสหรือปم�นจักรยานเก็บภาพ

บรรยายกาศโดยรอบได  ถือไดวา
เปนเสนท่ีใกลกับภูเขาไฟฟูจิมากที่สุดจนเรียกไดวาเปนประตูสูฟูจิ เปนจุดชมควา  
มงามของภูเขาไฟฟูจิในหลากหลายวิว ซ่ึงบริเวณทะเลสาบจะเนนชมวิวแนว
ธรรมชาติ นําทุกทานลองเรือภายในทะเลสาบคาวากูจิเพ่ือเปล่ียนบรรยากาศการ
ชมวิวภูเขาไฟฟูจิกันแบบใกลชิด  

 
 
 
 



 

 

หลังจากน้ันนําทานเดินทางสู พิพิธภัณฑหมูบานอิยาชิโนซาโตะ(Iyashi no Sato) 
ต้ังอยูในพ้ืนท่ีที่เคยเปนหมูบาน
เกษตรกรรมบนชายฝم�งทิศตะวันตก
ของทะเลสาบไซโกะ(Lake Saiko) 
ซ่ึงถูกพายุไตฝุ�นพัดถลมในป 1966 
จนกระทั้งตอมาอีก 40 ป ไดรับการ
บูรณะข้ึนใหมใหเปนแบบด้ังเดิม และ
เปดเปนพิพิธภัณฑกลางแจงให
ประชาชนไดเขาชมศึกษาเรียนรู
เก่ียวกับวัฒนธรรมภายในหมูบาน 
ประกอบดวยบานกวา 20 หลังคาเรือน ที่ไดรับการดัดแปลงใหเปนรานคา 
รานอาหาร พิพิธภัณฑ และแกลเลอร่ี ซ่ึงแตละหลังก็จะมีความเช่ียวชาญในงาน
ฝมือด้ังเดิมที่ตางกัน ที่น่ีทานสามารถเชาชุดกิโมโนและเดินเลน ถายรูปเพ่ือเก็บ
บรรยากาศภายในหมูบาน  
หากตองการเชาชุดกิโมโนเดินถายภาพสุดประทับใจ กรุณาติดตอเจาท่ีกอนเดินทาง 
(ชุดละ 600 บาท) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ค่ํา เพ่ือเปนการไมรบกวนเวลา  อิสระอาหารค่ํา ตามอัธยาศัย 
 นําทานเขาสูที่พัก ณ โรงแรม HEDISTAR  HOTEL OR SIMILAR  
 

วันที่ 4 : อิสระเต็มวันใหทานชอปปم�ง หรือ เลือกซื้อทัวรดิสนียแลนด-ดิสนียซี                  (B/-/-) 

เชา   บริการอาหารเชา(4) ณ หองอาหารของโรงแรม 
OPTION A : อิสระเพลิดเพลินในกรุงโตเกียว เพ่ือความสะดวกในการเดินทาง 
หรือชอปปم�งในยานการคาอันทันสมัยของมหานครโตเกียวศูนยรวมวัยรุนแหลงชอบ
ปم�งช่ือดัง แนะนําสถานที่ทองเท่ียวในโตเกียว (ไมรวมคาเดินทาง หรือคาต๋ัวรถไฟ) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ยานฮาราจูกุ ทานจะไดพบกับการแตงตัว
ที่เปนเอกลักษณ แหวกแนว ตามสไตล
วัยรุนญ่ีปุ�น การแตงกายเลียนแบบ
คาแรคเตอรการตูนตาง ๆโอโมเตะซันโด 
ราน Kiddyland ศูนยรวมของเลน
หลากหลาย นารัก และแปลกๆ เหมาะ
สําหรับเปนของฝากเด็กเล็ก เด็กโต 
ตุกตาบลายธ สนูปปم� คิตต้ี คาแรคเตอรตาง ๆ หรือ เกมส ของเด็กเลนท่ี
หลากหลายใหทานไดเลือกชมเลือกซ้ือหาอยางจุใจ 



 

 

 
 
ยานชิบูยา ยานวัยรุนช่ือดังอีกแหง
ของมหานครโตเกียวทานจะไดต่ืน
ตาต่ืนใจกับแฟช่ันทันสมัยของ
หนุมสาวชาวแดนปลาดิบ และหา
มุมถูกใจถายภาพคูกับ "ฮาจิโกะ" 
รูปปم�นสุนัขแสนรู ท่ีกลายเปนจุด

นัดพบยอดฮิตสําหรับหนุมสาว 
อัพเดทแฟช่ันจากรานคามากมาย มากกวา 100 รานคา และ “ตึก 109” ตึกช่ือ
ดังที่เปนสัญลักษณของยานน้ัน 
สวนอุเอโนะ (Ueno Park) เปน
สวนสาธารณะขนาดใหญของกรุงโตเกียว 
จุดชมซากุระยอดนิยมของกรุงโตเกียว 
ตลาดอะเมโยโกะ (Ameyoko Market) 
ตลาดที่คึกคักเกือบตลอดเวลาต้ังอยูระหวาง
สถานีอุเอโนะ (Ueno Station) และสถานี
โอคาชิมาชิ (Okachimachi Station) 
สินคาหลากหลายชนิดท้ัง ของสด ของใช 
เคร่ืองสําอาง กระเป�า รองเทา เส้ือผาทั้งของญี่ปุ�น และของนําเขาที่สวนใหญจะมี
ราคาถูกกวาในหางบางรานอาจจะตอราคาเพ่ิมไดอีก อาหารทะเล ผลไม ผักสด 
รานขนมและของกินเลน  
ยานชินจุกุ คือ ยานรวมเสนหทุกอยางโดยเปนทั้งแหลงชอปปم�งช้ันนําในโตเกียว  
แหลงรวมรานกินด่ืมและรานอาหารทุกระดับ และแหลงทองเท่ียวข้ึนช่ือในแหง
เดียวกัน ทุกทานจะเพลิดเพลินกับการจับจายซ้ือสินคานานาชนิด ไดจากที่น่ี ไมวา
จะเปน รานซานริโอะ รานขายเคร่ืองอิเลคทรอนิกส กลองถายรูปดิจิตอล นาฬิกา 
เคร่ืองสําอาง ตาง ๆ กันที่ราน MATSUMOTO แหลงรวมเหลาบรรดา
เคร่ืองสําอางมากมาย อาทิ มารคเตาหู, โฟมลางหนา WHIP FOAM ท่ีราคาถูก
กวาบานเรา 3 เทา, ครีมกันแดดชิเซโด แอนเนสซาท่ีคนไทยรูจักเปนอยางดี  และ
สินคาอ่ืน ๆ  หรือใหทานไดสนุกกับการเลือกซ้ือสินคา แบรนดดังอาทิเชน LOUIS 
VULTTON, UNIQLO,CHANEL,HERMES,BAO BAO ISSEY MIYAKE, 
เส้ือ COMME DES GARCONS, H&M หรือเลือกซ้ือรองเทาหลากหลายแบ



 

 

รนดดัง อาทิ NIKE, CONVERSE,NEW BALANCE, REEBOK ฯลฯ ไดท่ีราน 
ABC MAR 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สถานีโตเกียว สถานีท่ีมีสถาปตยกรรมคลาสสิคอันโดดเดนท่ีมีประวัติศาสตร
ยาวนานนับต้ังแต ค.ศ.1914 เมื่อมาเยือนสถานีโตเกียว ตองมาเย่ียมชมและ
ถายภาพสถานีโตเกียวในฝم�ง Marunouchi ซ่ึงเปนรูปแบบอาคารเดิมจากการ
ออกแบบของ สถาปนิกชาวญี่ปุ�น Kingo Tatsuno เปนแบบสไตลยุโรปท่ี
คลายคลึงกับ สถานีรถไฟ Amsterdam Central แหงเนเธอแลนด เน่ืองจากที่น่ี
เคยโดนท้ิงระเบิดจนเสียหายสถานีจึงถูกสรางใหมอิงแบบเดิม ท่ีคงความคลาสสิค
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: หางสุดเกขวัญใจขาชอป 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

       แผนที่โตเกียว 
OPTION B : ซ้ือทัวรเสริมโตเกียวดิสนียแลนด หรือ ดิสนียซี เพ่ิมผูใหญทานละ 
2,700 บาท / เด็กต่ํากวา 12 ป 2,000 บาท ไมรวมคารถไฟในการเดินทาง 
[ราคาอาจมีการเปล่ียนแปลง] 
เชิญทานพบกับความอลังการซ่ึงเต็มไปดวยเสนหแหงตํานานและจินตนาการของ
การผจญภัย ใชทุนในการกอสราง 600 ลานเยน โดยการถมทะเล ทานจะไดพบ
สัมผัสกับเคร่ืองเลนในหลายรูปแบบ เชน  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
 ทาทายความมันสเหมือนอยูในอวกาศไปกับ SPACE MOUTAIN  
 ระทึกขวัญกับ HAUNTED MANSION บานผีสิง  
 น่ังเรือผจญภัยในป�ากับ JUNGLE CRUISE 
 ตะลุยอวกาศไปกับ BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO BLASTERS 

เขาไปอยูในโลกแหงจินตนาการกับการตูนที่ทานช่ืนชอบของ WALT DISDEY เชน 
มิกก้ีเมาส, มินน่ีเมาส,โดนัลด๊ัก ฯลฯ หรือ ชอปปم�งซื้อของที่ระลึกภายในสวนสนุก
อยางจุใจและอีกมากมายท่ีรอทานพิสูจนความมันสกันอยางเต็มท่ี ใหทานได
สนุกสนานตอกับเคร่ืองเลนนานาชนิดอยางจุใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เที่ยง     เพ่ือเปนการไมรบกวนเวลา  อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย   
ค่ํา  เพ่ือเปนการไมรบกวนเวลา  อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย 

 นําทานเขาสูที่พัก ณ โรงแรม HEDISTAR  HOTEL OR SIMILAR 
 

วันที่ 5 :   สนามบินนาริตะ – สนามบินดอนเมือง                                                                    (B/-/-) 

เชา   บริการอาหารเชา(6) ณ หองอาหารของโรงแรม   
นําทานเดินทางสูสนามบินนาริตะ เพ่ือเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ ระหวางน้ันทุกทาน
ยังสามารถช็อปปم�ง เลือกซ้ือของฝาก ของท่ีระลึกได ภายในสนามบิน 

10.40 น.  เหินฟ�าสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI LION AIR เที่ยวบินท่ี SL301  
 บริการอาหารวาง และเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง  
15.15 น. ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ  
 

** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 



 

 

** หากทานที่ตองออกต๋ัวภายใน (เคร่ืองบิน, รถทัวร, รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาท่ี 
กอนทําการ  เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน ** 
อัตราคาบริการ 

 
การเดินทางในแตละคร้ังจะตองมีผูโดยสารจํานวน 25 ทานข้ึนไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวน
ดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา 
* ราคาเด็กอายุไมเกิน 2 ป  10,000 บาท * 
**กรณีเด็กอายุเกิน 2 ใหคิดเปนผูใหญ (นับวันเกิดจากวันที่กลับจากญี่ปุ�น)** 
***คาบริการขางตน ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถ่ิน 
ทานละ 1,500 บาท /ทริป/ตอทาน*** 
ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตองยกเลิก 30 วันกอนการเดินทางเทาน้ัน ไมเชนน้ันทางบริษัทจะ
ไมคืนมัดจําไมวาดวยกรณีใด ๆ ทั้งส้ิน เพราะวาทางบริษัทไดทําการจายคาต๋ัวไปใหกับการสาย
การบินเรียบรอยแลว โปรดอานขอความใหถ่ีถวนกอนการจองทัวรทุกคร้ัง เพ่ือประโยชนแกตัว
ทานเอง  
หมายเหตุ 1. ต๋ัวเมื่อออกแลว ไมสามารถรีฟนดได อันเน่ืองจากเง่ือนไขของสายการบิน 
 2. ไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเปนราคาพิเศษ 

กําหนดการเดินทาง ผูใหญหองละ 
     2-3 ทาน 

พักเด่ียวเพ่ิม ราคาไมรวม
ต๋ัว 

เดือนสิงหาคม 
01-05  สิงหาคม 2019 19,990.- 6,000.- 14,900.- 
05-09  สิงหาคม 2019 18,990.- 6,000.- 14,900.- 

เดือนกันยายน 
03-07  กันยายน  2019 19,990.- 6,000.- 14,900.- 
09-13  กันยายน  2019 17,990.- 6,000.- 14,900.- 
19-23  กันยายน  2019 19,990.- 6,000.- 14,900.- 
21-25  กันยายน  2019 16,990.- 6,000.- 14,900.- 
25-29  กันยายน  2019 19,990.- 6,000.- 14,900.- 
27-01  ตุลาคม  2019 19,990.- 6,000.- 14,900.- 



 

 

 

 

 
 

 

 

อัตราคาบริการน้ีรวม 
 คาต๋ัวเคร่ืองบินไป – กลับ ช้ันประหยัด  เสนทางตามที่ระบุไวในโปรแกรม  (ต๋ัวกรุป)  
 คาน้ําหนัก กระเป�าสัมภาระเดินทางโหลดใตทองเคร่ือง ตามที่สายการบินกําหนดแตละ

เสนทาง  (ไมเกินทานละ 20 กิโลกรัมเทาน้ัน) ถือข้ึนเคร่ืองได (ไมเกินทานละ 7 กิโลกรัม)  
 คาธรรมเนียม น้ํามันเช้ือเพลิงของสายการบินและภาษีสนามบินทุกแหง    
 คามัคคุเทศกทองถ่ินผูชํานาญเสนทางดูแลตลอดการเดินทาง 
 คาโรงแรมที่พัก ตามท่ีระบุในรายการ (พัก 2-3 ทาน/หอง)      
 คาเขาชมสถานที่ตาง ๆ ตามท่ีระบุในรายการ 
 คาพาหนะเดินทางระหวางนําเที่ยวตามที่ระบุในรายการ    
 คาอาหารและเคร่ืองด่ืม ตามที่ระบุในรายการ  
 คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท คารักษาพยาบาล 500,000 

บาท  (หมายเหตุ: คาประกันอุบิติเหตุสําหรับเด็กท่ีมีอายุนอยกวา 2 ป และ ผูใหญอายุ
มากกวา 70 ป ทางบริษัทประกันฯจะชดใชคาสินไหมทดแทนเพียงคร่ึงหน่ึงของสัญญาฯ)  
(กรณีสงจอยหนาราน) 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
  คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญ่ีปุ�น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญ่ีปุ�น

ใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานัก  ระยะส้ันในประเทศญ่ีปุ�นไมเกิน 15 วัน) **ถากรณีที่ทาง
รัฐบาลประกาศใหกลับมาใชวีซา ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายในการทําวีซาเพ่ิม ทานละ 
1,700 บาท** 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ี�ประสงคจ์ะพํานักระยะสั �นในประเทศญี�ปุ่ นไมเ่กนิ 15 
วนั ไมว่า่จะดว้ยวัตถปุระสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยว เยี�ยมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยื�นเอกสารในขั �นตอนการตรวจเขา้
เมอืง เพื�อยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี�ปุ่ น* ดังตอ่ไปนี� 

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

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

จัดเตรยีมให ้
4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น ทางทัวรจ์ัดเตรยีมให ้



 

 

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

  คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถ่ิน ทานละ 1,500 บาท/ทาน/ทริป 
  คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% 
  คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ปุ�น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญ่ีปุ�น

ใหกับคนไทย  
ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะส้ันในประเทศญ่ีปุ�นไมเกิน 15 วัน) 

 
ราคาทัวรน้ีไมรวมทิป พนักงานขับรถ,  ไกดทองถ่ิน  และหัวหนาทัวรจากเมืองไทย 
คาทิป จํานวน 1,500 บาท  *กรุณาย่ืนคาทิปใหกับหัวหนาทัวรที่สนามบิน (วันแรก) *  

วิธีการชําระเงิน  
1. ชําระเงินมัดจําทานละ 10,000 บาท ภายใน 36 ช่ัวโมงหลังการจอง โดยโอนเขาบัญชีและ
สงหลักฐานการโอนเงินใหเจาหนาที่ท่ีดูแลเสนทาง ท่ีน่ังจะยืนยันเม่ือไดรับ เงินมัดจําแลวเทาน้ัน 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูท่ีเดินทาง (ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน)  
3. หากทานท่ีตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอ
เจาหนาท่ี กอนออกบัตรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดข้ึน 

การชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 15 วันทาน
ควรจัดเตรียมคาทัวรใหเรียบรอยกอนกําหนดเน่ืองจากทางบริษัทตองสํารองคาใชจายในสวน
ของคาที่พักและต๋ัวเคร่ืองบิน มิฉะน้ันจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 
การยกเลิกและการเปล่ียนแปลง  

 กรณีท่ีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ีตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง 
นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ี(ผูมีช่ือในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือเดินทางมาเซ็น
เอกสารการยกเลิกที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพ่ือแจงยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปนลาย
ลักษณอักษร ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ 

 กรณีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี
ช่ือในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ี
บริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพื่อทําเร่ืองขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพรอม



 

 

หลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหนาสมุดบัญชี
ธนาคารท่ีตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี 
1. ชวงเทศกาลหรือวันหยุดตอเน่ืองตองแจงยกเลิกกอนเดินทางอยางนอย 45 วันทําการ 

หรือกอนหนาน้ัน  
2. ยกเลิกการเดินทางอยางนอย 30 วัน ทําการ คืนเงินคาบริการ 100% ของคาบริการที่

ชําระแลว  
3. ยกเลิกการเดินทางภายใน 15-30 วัน คิดคาใชจาย 50% ของราคาทัวรในทุกกรณี 
4. ยกเลิกการเดินทางภายใน 1-15 วัน ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินคาทัวรทั้งหมดในทุกกรณี 

ท้ังน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการท่ีชําระแลวเน่ืองในการ
เตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองที่น่ังต๋ัวเคร่ืองบิน การจองท่ี
พัก ฯลฯ 

 ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือกรุปท่ีมี
การการันตีคามัดจําที่พักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ และไม
อาจขอคืนเงินได รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เชน EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT 
จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดเน่ืองจากคาต๋ัวเปนการเหมาจายในเที่ยวบินน้ัน 

เง่ือนไขอ่ืนๆ 
- รายการทัวรสามารถปรับเปล่ียนการเดินทางได ตามความเหมาะสม โดยไมตองแจงใหทราบ

ลวงหนา แตทางบริษัทจะยังคงรักษาผลประโยชนของลูกคาเปนส่ิงสําคัญ 
- บริษัทฯรับเฉพาะผูมีวัตถุประสงคเดินทางเพ่ือทองเที่ยวเทาน้ัน หากทานถูกเจาหนาที่ตรวจคน

เขาเมืองของประเทศน้ันๆปฏิเสธการเขา-ออกเมือง ดวยเหตุผลใดๆ ก็ตามถือเปนเหตุผลซ่ึง
อยูนอกเหนืออํานาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนเงิน
บางสวนหรือทั้งหมดหากทานถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมือง ไมวาประเทศใดจนทําใหทานไม
สามารถเดินทางตอไปได คณะทัวรทานอ่ืนๆ รวมถึงไกดจะไมสามารถรอทาน ณ สนามบินได 
จําเปนตองออกเดินทางตามโปรแกรมท่ีวางไว แตทางตัวแทนบริษัทฯจะทําหนาที่ประสานงาน
และเจาหนาที่จะทําการติดตอและชวยเหลือทานเปนระยะๆ 

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไมรับผิดชอบตอคาใชจายใดๆท้ังส้ิน  ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย
ตางๆ เชน การยกเลิกหรือการลาชาของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุด
งาน, การจราจรติดขัด หรือส่ิงของสูญหายตามสถานที่ตางๆ ท่ีเกิดข้ึนเหนืออํานาจการ
ควบคุมของบริษัทฯ และเจาหนาที่น้ันๆ ท่ีจะสงผลทําใหเสียเวลาในการทองเที่ยวตามรายการ
ทัวร ผูเดินทางไมสามารถเรียกรองคาเสียหาย ไมวาในกรณีใดๆทั้งส้ิน ทั้งคาเสียเวลา คาเสีย
โอกาส คาเสียความรูสึก และคาใชจายที่บริษัทจายไปแลว เปนตน  



 

 

- กรณียกเลิกหรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดหรือ
บางสวนใหกับทาน เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาท้ังหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทาง
บริษัทถือวาทานไดยอมรับในเง่ือนไขขอตกลงตางๆ ท่ีไดระบุไวทั้งหมดแลว  

- เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม
เดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธ์ิ ไมอาจเรียกรองคาบริการ และเงินมัดจําคืน ไมวากรณี
ใดๆ ท้ังส้ิน 

- ถากรุปท่ีทานจองทัวรไว ไมสามารถออกเดินทาง จากกรณีจํานวนผูเดินทางไมครบจํานวน
ตามที่กําหนดไว หรือสายการบินแจงยกเลิกบิน ทางบริษัทจะคืนเงินคาทัวรใหทาน แตทาง
บริษัทจะขอหักเงินคาใชจายที่เกิดข้ึนจริง  เชน คาธรรมเนียมในการยืนขอวีซาของประเทศท่ี
ทานจะเดินทาง  (ถาโปรแกรมท่ีทานเดินทางจะตองย่ืนขอวีซา) 

- อัตราคาบริการคิดคํานวณจากอัตราแลกเปล่ียน และราคาต๋ัวเครื่องบินในปจจุบัน บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนคาบริการในกรณีที่มีการข้ึนราคาคาต๋ัว เคร่ืองบิน ภาษีเดินทาง 
คาประกันภัย คาธรรมเนียมน้ํามัน หรือมีการประกาศลดคาเงินบาท หรืออัตราแลกเปล่ียนได
ปรับข้ึนในชวงใกลวันที่คณะจะเดินทาง 

- เน่ืองจากต๋ัวเคร่ืองบินชุดน้ีเปนต๋ัวราคาพิเศษ (ต๋ัวกรุป) ตองเดินทางตามวันท่ีที่ระบุไวบนหนา
ต๋ัวเทาน้ัน จึงไมสามารถยกเลิกหรือเปล่ียนแปลงใดๆ ท้ังส้ิน และถาทางบริษัทไดดําเนินการ
ออกต๋ัวเคร่ืองบินไปแลวน้ัน ไมสามารถยกเลิกหรือเปล่ียนแปลงรายช่ือผูเดินทางได (ยกเวน
บางสายการบิน ท่ีสามารถเปล่ียนแปลงรายช่ือผูเดินทางได เมื่อทานตองการเปล่ียนแปลง
รายช่ือผูเดินทางหลังจากออกต๋ัวเคร่ืองบินไปแลว จะตองเสียคาใชจายในการดําเนินการ ท้ังน้ี
จะข้ึนอยูกับสายการบินเทาน้ัน) 

- บริษัทฯทําหนาท่ีเปนตัวแทนในการเรียกรองคาชดใชจากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษัท
ขนสงเม่ือเกิดการสูญหายของสัมภาระระหวางการเดินทาง แตจะไมรับผิดชอบตอการสูญหาย
ดังกลาวในระหวางการ ทองเท่ียวน้ี หากทานไมใชบริการใดๆ ไมวาท้ังหมดหรือบางสวน ถือ
วาทานสละสิทธิ์ไมสามารถเรียกรองขอคืนคาบริการไดหากทานไม เดินทางกลับพรอมคณะ
ทัวร ต๋ัวเครื่องบินขากลับซ่ึงยังไมไดใช ไมสามารถนํามาขอคืนเงินไดคาบริการท่ี ทานชําระกับ
ทางบริษัทฯ เปนการชําระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯไดชําระใหกับบริษัทฯ ตัวแทนแตละ
แหงแบบเหมาขาดเชนกัน ดังน้ันหากทานมีเหตุอันใดที่ทําใหทานไมไดทองเที่ยวพรอมคณะ
ตามรายการ ที่ระบุไว ทานจะขอคืนคาบริการไมไดบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปล่ียนแปลง
รายการทัวรตามความเหมาะสม และสถานการณตางๆ ทั้งน้ีทางบริษัทฯจะยึดถือและคํานึงถึง 
ความปลอดภัย รวมถึงประโยชนสูงสุดของลูกคาสวนมากเปนสําคัญ 

 

- โปรดอา่นขอ้มลูท ั�งหมดในรายการทวัรโ์ดยละเอยีด  
- หากมขีอ้สงสยักรณุาสอบถามกอ่นทําการจองทกุคร ั�ง 


