
 

 

รหัสทัวร SNT1902345 
ทัวรญ่ีปุ�น โตเกยีว หิมะชุมฉ่ํา “สโนวรีสอรท” 5 วัน 3 คืน (SL) 
วัดอามากุสะ - ถนนนากามิเซะ – หอคอนโตเกียวสกายทรี – ลองเรือโจรสลัด
ทะเลสาบฮาโกเน – โกเทมมะ แฟคทอรี่ เอาทเลต - ภเูขาไฟฟูจิ ช้ัน 5  
พิพิธภัณฑแผนดินไหว - เรียนรูพิธีชงชา - สโนว ทาวน เยติ - กันด้ัมโอไดบะ  
หางไดเวอรซิต้ีโตเกียว - ศาลเจาเมจิ - ชอปปم�งฮาราจูกุ – ชอปปم�งชิบุยา  
ชอปปم�งชินจุกุ – DUTY FREE - หรือ เลือกซื้อทัวรดิสนียแลนดดิสนียชี  
พิเศษ! แชน้ําแรออนเซ็นธรรมชาติฉบับญี่ปุ�น 
 

 



 

 

 
22.00 น. คณะพรอมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผูโดยสารขาออกTerminal1 ชั้น 

3 อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ เคานเตอรสายการบิน THAI LION AIR (SL) 
หมายเลข 8  เจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกใน
การขึ้นเครื่อง   (ไกดทัวรแนะนําการเดินทาง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สายการบิน THAI LION AIR ใชเคร่ือง AIRBUS A330-300 จํานวน 392 ที่นั่ง 
เคร่ืองใหม ลําใหญ มีจอทีวี บริการทุกที่น่ัง (กรุณาเตรียมหูฟงสวนตัว) 

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

(หากตองการซื้อนํ้าหนักเพ่ิม ทานจะตองทําการซื้อเพ่ิม) 
 

 
 
 
 
 

วันที� � :     กรุงเทพ-สนามบนิดอนเมือง                                                                           (-/-/-)                                  



 

 

 
 
 
00.50 น.  เหินฟ�าสูเมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ�นโดยเท่ียวบินที่ SL300  
09.10 น.    เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ�น (เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย 2 ช.

ม.   กรุณาปรับนาฬิกาของทานเปนเวลาทองถิ่นเพื่อความสะดวกในการนัด
หมาย) สําคัญ!!! ประเทศญี่ปุ�นไมอนุญาตใหนํา อาหารสด จําพวก เนื้อสัตว พืช 
ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝ�าฝนจะมีโทษ
จับและปรับ  หลังผานพิธีการตรวจคนเขา
เม ืองและศ ุลกากร รับกระเป �าและทํา
ภารกิจสวนตัวเรียบรอยแลว นําทานขึ้นรถ
โคชเพื่อเดินทางสู มหานครโตเกียว เมือง
ที่มีความทันสมัยมากที่สุดในโลกเมืองหน่ึง 

แลวนําทานนมัสการเจาแมกวนอิมทอง
คําที่ศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดอาซากุสะ วัดที่ได
ชื่อวามีความศักดิ์สิทธิ์ และไดรับความ
เคารพนับถือมากท ี ่ส ุดแห งหน ึ ่ งใน
กรุงโตเกียว ซึ่งมักจะมีผูคนมากราบไหว
ขอพรเพื่อความเปนสิริมงคลตลอดทั้งป 

ประกอบกับภายในวัดยังเปนที่ตั้งของโคมไฟยักษที่มีขนาดใหญที่สุดในโลกดวย
ความสูง 4.5 เมตร ซึ่งแขวนหอยอยู ณ ประตูทางเขาที่อยูดานหนาสุดของวัด ที่มี
ชื่อวา “ประตูฟ�าคํารณ” และถนนจากประตูเขาสูตัววิหารที่ประดิษฐานเจาแมกวนอิ
มทองคํา มีชื่อวา “ถนนนากามิเซะ”ถนนชอปปم�งชื่อดัง ซึ่งเปนที่ตั้งของรานคาขาย
ของที่ระลึกพื้นเมืองตาง ๆ มากมาย อาทิ ขนมนานาชนิด ของเลน รองเทา พวง
กุญแจท่ีระลึก ฯลฯ ใหทุกทานไดเลือกซื้อเปนของฝากของที่ระลึกตามอัธยาศัย    

 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน Set Box (1)  

วันที� � :   สนามบนินาริตะ – วัดอาซากุสะ – ถนนนากามิเซะ – หอคอยโตเกียวสกายทรี                (-/L/D) 

             - ล่องเรือโจรสลัดทะเลสาบฮาโกเน่ - โกเทมบะ แฟคทอรี� เอาท์เลต 



 

 

บาย   นําทุกทานถายรูปคูกับแลนดมารกแหงใหมของกรุงโตเกียว ณ ริมแมนํ้าสุมิดะ 
หอคอยโตเกียวสกายทรี (Tokyo Sky 
tree)  หอสงสัญญาณโทรคมนาคมที ่สูง
ที ่สุดในโลก เปดใหบริการเมื ่อวันที ่ 22 
พฤษภาคม 2555 โดยหอน้ีมีความสูง 634 
เมตร สามารถทําลายสถิติความสูงของหอ
กวางตุง ในมณฑลกวางโจว ซึ่งมีความสูง 
600 เมตร และหอซีเอ็น ทาวเวอร ในนคร
โทรอนโต ของแคนาดา มีความสูง 553 
เมตร ทิวทัศนของ “หอคอยโตเกียวสกายท
รี”ที่บรรจุเทคโนโลยีแนวหนาสุดสามารถมองเห็นไดจากละแวก วัดอาซากุสะที่เต็ม
ไปดวยกลิ ่นอายแบบเมืองเกาของเอะโดะ ใหทุกทานอิสระในการเก็บภาพ
ประทับใจกับคูกับแลนดมารกของกรุงโตเกียว  

   นําทานเดินทางสู อุทยานแหงชาติฮาโกเน เปนสวนหน่ึงของอุทยานแหงชาติ ฟูจิ-
ฮาโกเน-อิสึ ตั ้งอยู ในจังหวัดคะ
นะงะวะซ ึ ่ งอย ู ห างจากเม ือง
โตเกียวไปทางตะวันตกเฉียงใต
ไมถึง 100 กิโลเมตร ที่นี่ถือเปน
สถานที ่ทองเที ่ยวยอดนิยมทั้ง
จากชาวญี ่ปุ �นและตางประเทศ 
เนื ่องจากมีทัศนียภาพที่งดงาม 
โดยตลอดสองขางทางถูกขนาบ
ดวยทะเสาบอะชิ สวนฉากหลัง

คือความยิ่งใหญของภูเขาไฟฟูจิ นอกจากนี้ยังเต็มไปดวยสถานที่ที่นาสนใจอีก
มากมายภายในอุทยาน ไมวาจะเปนวัด พิพิธภัณฑ รวมท้ังยังเปนแหลงที่มีบอนํ้าพุ
รอนมากมายและดีที่สุดในญี่ปุ�นอีกดวย นําทานลองเรือโจรสลัดชมทะเลสาบอะชิ
โนะโกะทะเลสาบอะชิโนะโกะหรือทะเลสาบฮาโกเนะเปนทะเลสาบอันเงียบสงบ
อันมีภูมิทัศนสวยงาม เพราะรายลอมไปดวยภูเขาและป�าไมอันอุดมสมบูรณ ตั้งอยู
ในเมืองฮาโกเนะ มีลักษณะเปนทะเลสาบปลองภูเขาไฟที ่ทอดตัวไปในแนว
ตะวันตกเฉียงใตของแองภูเขาไฟรูปกระจาดฮาโกเนะ ซึ ่งทะเลสาบแหงนี ้เปน
สถานที่ยอดนิยมของนักทองเที่ยวที่มักจะมาลองเรือที่มีลักษณะคลายเรือโจรสลัด



 

 

เพื่อชมทิวทัศนของภูเขาไฟฟูจิที่งดงามในระยะไกล ซึ่งจุดที่สามารถมองเห็นได
ชัดเจนท่ีสุดคือจุดที่อยูบริเวณใกลๆ กับประตูศาลเจาฮาโกเนะสีแดงสดที่จมน้ําอยู 

   หลังจากนั้นนําทานเดินทางสู โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอาทเล็ต แหลงรวมสินคา
นําเขาและสินคาแบรนดญี่ปุ�นที่ดังไปทั่วโลก พบกับคอลเลคชั่นเสื้อผาใหมลาสุด 
อ า ทิ  MK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY ฯล ฯ 
เล ือกซื ้อกระเป �าแบรนดเนมยี ่ห อดังได ท ี ่ร าน BALLY, PRADA, GUCCI, 
DIESEL, TUMOI, GAP, ARMANI ฯลฯ เลือกดูเครื่องประดับ และนาฬิกาหรู
อย  า ง  TAG HEURE, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯ
รองเทาแฟช่ัน HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN 
ฯลฯ 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    นําทานเขาสู ท ี่พัก ณ โรงแรม ROUTE INN KAWAGUCHIKO  หรือ

เทียบเทา    
คํ่า     รับประทานอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม (2) 

หลังรับประทานอาหารใหทานได       แชนํ้ารอนออนเซ็นธรรมชาติ  เพื่อผอน
คลายความเมื่อยลา  
จะทําใหระบบหมุนเวียนโลหิต และใหผิวพรรณสวย(แชครั้งละประมาณ 20 นาที 
ไมควรเกิน 1 ชั่วโมง)  
 
 
 

 



 

 

 
 
 
เชา   บริการอาหารเชา(3) ณ หองอาหารของโรงแรม   

จากน้ันนําทานเดินทางสู ภูเขาไฟฟูจิ บริเวณช้ัน 5 โดยรถโคช  (ขึ้นอยูกับสภาพ
ภูมิอากาศ)  
ให  ท  าน ได  สั มผั สอากาศ อัน
บริสุทธิ์บนยอดเขาฟูจิ ถายภาพที่
ระล ึกกับภูเขาไฟที ่ได ช ื ่อว ามี
สัดสวนสวยงามที่สุดในโลก ซึ่ง
เปนภูเขาไฟท่ียังดับไมสนิท และมี
ความสูงที่สุดในประเทศญี่ปุ�นจาก
ดานลางสูบนยอดปลองเขาดวย
ความสูง 3,776 เมตร) ภูเขาไฟ
ฟูจิ คือ ภูเขาอันเปนสัญลักษณ
ของประ เทศญ ี ่ ป ุ � น  และ ได
กลายเปนสวนหน่ึงของผลงานศิลปะของชาวญี่ปุ�น เน่ืองดวยรูปทรงอันสวยงามและ
ดานมุมที่เกือบจะเทากันทุกดาน ถือเปนรูปทรงของภูเขาที่หาพบไดยากในที่อื่นใด
บนโลกนี้ ภูเขาไฟฟูจิยังจัดวาเปนภูเขาไฟที่ใหญที่สุดในประเทศญี่ปุ�น ซึ่งเกิดการ
ปะทุครั้งสุดทายราว 300 ปกอน เปนเหตุใหบริเวณใกลเคียงไดรับความเสียหาย
จากเถาถานภูเขาไฟ กระนั้นปรากฎการณภูเขาไฟเริ่มสงบลงในยุคหลังมานี้ หลาย
คนจึงพยายามไตไปใหถึงยอดเขาแหงน้ีในชวงฤดูรอน  

แลวนําทานเยี่ยมชม พิพิธภัณฑแผนดินไหว  ที่
จําลองเรื ่องราวของภูเขาไฟฟูจิ และใหทานได
สัมผัสกับความร ู ส ึกของการจ ําลองเร ื ่องราว
เกี ่ยวกับแผนดินไหวที ่เกิดขึ ้นในประเทศญี่ปุ�น 
พิพิธภัณฑแผนดินไหวคันโตถูกสรางขึ ้นเพื ่อไว
อาลัยใหแกผูเสียชีวิตประมาณ 4 หมื่นคนที่ตอง
อพยพออกจากบานและเสียชีวิตลงจากเหตุไฟไหม

หลังเกิดแผนดินไหวครั้งใหญคันโตในป 1923 และมีการเซนไหวดวงวิญญาณกวา 
1 แสนคนที่เสียชีวิตจากการโจมตีทางอากาศครั้งใหญในโตเกียวหลังสงครามโลก
ครั้งที่สองอีกดวย 

วันที� � :  ภูเขาไฟฟูจ ิชั �น � – พพิธิภัณฑ์แผ่นดนิไหว – เรียนรู้พธีิชงชา – สโนว์ ทาวน์ เยต ิ
             – กันดั �มโอไดบะ – ห้างไดเวอร์ซติี �โตเกียว - สะพานสายรุ้ง                                                 



 

 

 
จากน้ันนําทาน เรียนรูพิธีชงชา ตนตํารับแบบ
ฉบับคนญี่ปุ �น เพราะถือไดวา การชงชานั้นคือ
เอกลักษณของประเทศญี่ปุ�นเลยก็วาไดดวยการ
ดื่มและการชงชาผงสีเขียวหรือมัทชา นับตั้งแต
ประมาณศตวรรษที่ 14 ตนฉบับของพิธีชงชา 
และใหทานไดสัมผัสกับบรรยากาศของการ
จําลองเร่ืองราวเกี่ยวกับการพบปะกันในวงสังคม
การดื่มและชงชาท่ีไดแพรหลายในบรรดาชนชั้นสูงที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ�น จากนั้น
อิสระใหทานไดเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย  

เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวัน (4) 
บาย   นําทานเดินทางสู Fujiyama Snow Resort Yeti หรือ Snow Town Yeti 

ซึ่งเปนสกีรีสอรตที่ต้ังอยูที่สถานีที่ 2 
ของภูเขาไฟฟูจิทางฝم�งชิสึโอกะ คุณ
สามารถเพลิดเพลินกับการเลนสกี 
สโนวบอรดและกิจกรรมหิมะตางๆ
ระหวางที ่เพลิดเพลินไปกับวิวอัน
ยอดเย ี ่ยมของยอดเขาฟ ูจิท ี ่อยู
ตรงหนาคุณ ที่ Fujiyama Snow 
Resort Yeti ม ี กิ จ ก ร ร ม หิ ม ะ
มากมายไมวาจะเปนการเลนสกี เลนสโนวบอรด ฯลฯ ในบรรดากิจกรรมเหลาน้ัน 
กิจกรรมหิมะที่คุณสามารถไปเขารวมไดในพื้นที่ที่เรียกวา "PICA WILD BASE 
fujisan" ก็เปนสิ่งที่คุณไมควรพลาด ตัวอยางเชน คุณสามารถสัมผัสกับ "การขับขี่
มินิสโนวโมบิล" และ "การลองแพหิมะ" ซึ่งคุณนั่งบนเรือยางที่ถูกดึงโดยสโนวโมบิล 
สุดทายแตไมทายสุดที่นี่ยังอาจมีการนํากิจกรรมและเครื่องเลนใหมๆเขามาเปดให
เลนไดตลอดเวลา  

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  จากน้ันนําทานชอปปم�ง   ยานโอไดบะ (Odaiba) คือเกาะที่สรางขึ้นไวเปนแหลงช

อปปم�ง และแหลงบันเทิงตาง ๆ ในอาวโตเกียว 
ไดรับการปรับปรุงใหมีชื่อเสียงและเปนที่นิยม
ใ น ช  ว ง ห ลั ง ข อ ง ป   1 9 9 0  น อ ก จ า ก มี

สถาปตยกรรมท่ีสวยงามตั้งอยูมากมายแลว แต
ก็ยังคงความเปนธรรมชาติไวดวยความอุดม
สมบูรณของพื ้นที ่ส ีเข ียว ใหทานชอปป  งที่�م
ห  า งสรรพสิ นค  า ได เวอร  ซิ ต ี ้ โ ต เก ี ยว

(DiverCity Tokyo Plaza) หางสรรพสินคาที่เปรียบเสมือนแลนดมารกของ
ยานโอไดบะ(Odaiba)ในเมืองโตเกียว(Tokyo) สิ่งที่ทําใหหางนี้ดังสุดๆตองยกให
เจาหุนยนตกันดั้มขนาดใหญยักษที่ตั้งตระหงานอยูดานหนานี่เองละคะ เรียกไดวา
ถามาโอไดบะแลวไมแวะมาปกหมุดหางนี้นี่พลาดอยางแรง บอกเลยวาขนาดไมได
เปนสาวกเจาหุนกันดั้มยังอดที่จะต่ืนตาต่ืนใจไปดวยไมไดจริงๆ โดยหางสรรพสินคา
ไดเวอรซิตี้โตเกียวไดเปดใหบริการเมื่อป 2012 ภายในมีรานคา รานอาหาร และ
แหลงบันเทิงเพียบ แตที่เดนสุดก็ตรงมีสวนนิทรรศการเล็กๆอยูบนชั้น 7 ใหคนที่ชื่น
ชอบการตูนกันดั้มเปนพิเศษไดมาช่ืนชมอีกดวย   

คํ่า เพ่ือเปนการไมรบกวนเวลา  อิสระอาหารคํ่า ตามอัธยาศัย 
 นําทานเขาสูทีพั่ก ณ โรงแรม TOYOKO INN NARITA OR เทียบเทา  

 



 

 

 
 
 
เชา   บริการอาหารเชา(5) ณ หองอาหาร
ของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู ศาลเจาเมจิ ฮาราจูกุ 
ตั้งอยูใกลกับสถานีฮาราจูกุมากที่สุด และ
บริ เวณที ่ตั ้ งอย ู ติดกับสวนโยโยกิใน
โตเกียว ซึ่งนั่นก็ทําใหรอบๆบริเวณของ
ศาลเจานั้นแลดูจะรมรื่นเต็มไปดวยตนไม
นานาพันธุท่ีรายลอม สามารถเขาไดทั้งสองทาง บริเวณทางเขาจะมีเสาโทริอิขนาด
ใหญอยูดานหนา เมื่อเดินผานเสาเขามาจะเปนป�าใจ
กลางเมือง มีตนไมอยูมากถึง 1 แสนตน หรือที่เรียก
กันวา Meiji Jingu’s forest เมื่อเดินเขามาถึงดาน
ในจะรูสึกสงบแตกตางจากความวุนวายของเมืองใหญ
อยางสิ้นเชิง เปนอะไรที่เหมาะกับคนที่มองหาศาลเจา
ซักแหงท่ีแมจะอยูยานใจกลางเมืองแตก็ใหบรรยากาศ
ที่สงบรมเย็น 
นําทาน อิสระชอปปم�งยานฮาราจูกุ ทานจะไดพบกับการแตงตัวที่เปนเอกลักษณ 
แหวกแนว ตามสไตลวัยรุนญี่ปุ�น การแตงกายเลียนแบบคาแรคเตอรการตูนตาง ๆ
โอโมเตะซันโด ราน Kiddyland ศูนยรวมของเลนหลากหลาย นารัก และแปลกๆ 
เหมาะสําหรับเปนของฝากเด็กเล็ก เด็กโต ตุกตาบลายธ สนูปปم� คิตตี้ คาแรคเตอร

ตาง ๆ หรือ เกมส ของเด็กเลนที่หลากหลายให
ทานไดเลือกชมเลือกซื้อหาอยางจุใจ 
อิสระชอปปم�งยานชิบูยา      ยานวัยรุนชื่อดังอีก
แหงของมหานครโตเกียวทานจะไดตื่นตาตื่นใจ
กับแฟชั่นทันสมัยของหนุมสาวชาวแดนปลาดิบ 
และหามุมถูกใจถายภาพคูกับ "ฮาจิโกะ" รูปปم�น

สุนัขแสนรู ที่กลายเปนจุดนัดพบยอดฮิตสําหรับหนุมสาว อัพเดทแฟชั่นจากรานคา
มากมาย มากกวา 100 รานคา และ “ตึก 109” ตึกชื่อดังที่เปนสัญลักษณของยาน
น้ัน 

วันที� � :      ศาลเจ้าเมจิ – ช้อปปิ�งฮาราจูกุ - ช้อปปิ�งชิบุย่า – ช้อปปิ�งชินจุกุ – DUTY FREE                           (B/-/-) 

      - หรือ เลือกซื �อทัวร์ดิสนีย์แลนด์ดสินีย์ซี                



 

 

อิสระชอปปم�งยานชินจูกุ คือ ยานรวมเสนหทุก
อยางโดยเปนทั้งแหลงชอปปم�งชั้นนําในโตเกียว  
แหลงรวมรานกินดื่มและรานอาหารทุกระดับ 
และแหลงทองเที่ยวขึ้นชื่อในแหงเดียวกัน ทุก
ทานจะเพลิดเพลินกับการจับจายซื้อสินคานานา
ชนิด ไดจากที่น่ี ไมวาจะเปน รานซานริโอะ ราน
ขายเครื่องอิเลคทรอนิกส กลองถายรูปดิจิตอล 

นาฬิกา เครื่องสําอาง ตาง ๆ กันที่ราน MATSUMOTO แหลงรวมเหลาบรรดา
เครื่องสําอางมากมาย อาทิ มารคเตาหู, โฟมลางหนา WHIP FOAM ที่ราคาถูก
กวาบานเรา 3 เทา, ครีมกันแดดชิเซโด แอนเนสซาที่คนไทยรูจักเปนอยางดี  และ
สินคาอื่น ๆ  หรือใหทานไดสนุกกับการเลือก
ซ ื ้ อ สิ นค  า  แบรนด  ดั ง อ าทิ เ ช  น  LOUIS 
VULTTON, 
UNIQLO,CHANEL,HERMES,BAO BAO 
ISSEY MIYAKE, เ ส ื ้ อ  COMME DES 
GARCONS, H&M หร ือเล ือกซ ื ้อรองเทา
ห ล า ก ห ล า ย แ บ ร น ด  ดั ง  อ า ทิ  NIKE, 
CONVERSE,NEW BALANCE, REEBOK ฯลฯ ไดที่ราน ABC MAR จากน้ัน
อิสระทาน ชอปปم�งสินคาปลอดภาษทีี่  DUTY FREE    

หากทานใดไมตองการชอปปم�งตามโปรแกรม สามารถซื้อตั๋วโตเกียวดิสนียแลนด หรือ 
ดิสนียซี พรอมรถรับสงตามเวลาในโปรแกรม 

หากเกินเวลาในโปรแกรมทานตองเดินทางกลับที่พักดวยตนเอง 
 

OPTION B : ซื้อทัวรเสริมโตเกียวดิสนียแลนด หรือ ดิสนียซี เพ่ิมผูใหญทาน
ละ 3,000 บาท / เด็กตํ่ากวา 12 ป 2,000 บาท พรอมรถรับสง  [ราคาอาจ
มีการเปลี่ยนแปลง] 
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      เพื่อเปนการไมรบกวนเวลา  อิสระรับประทานอาหารกลางวันตาม
อัธยาศัย   
คํ่า  เพ่ือเปนการไมรบกวนเวลา  อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 

 นําทานเขาสูทีพั่ก ณ โรงแรม TOYOKO INN NARITA OR เทียบเทา  
 
 

 
 
 
 



 

 

 
 
เชา   บริการอาหารเชา(6) ณ หองอาหารของโรงแรม   

นําทานเดินทางสู สนามบินนาริตะ เพื่อเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ ระหวางนั้นทุก
ทานยังสามารถช็อปปم�ง เลือกซื้อของฝาก ของท่ีระลึกได ภายในสนามบิน 

10.40 น.  เหินฟ�าสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI LION AIR เท่ียวบินที่ SL301  
15.15 น.  ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ  

-------- 
 

** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 
** หากทานที่ตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร, รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาที่ 

กอนทําการ  เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน ** 
อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง ผูใหญหองละ 
2-3 ทาน พักเดี่ยวเพ่ิม ราคาไมรวมตั๋ว 

เดือนตุลาคม  2019 
18-22  ตุลาคม  2019 24,990.- 6,000.- 14,900.- 

เดือนพฤศจิกายน   2019 
06-10  พฤศจิกายน 2019 19,990.- 6,000.- 14,900.- 
07-11  พฤศจิกายน 2019 21,990.- 6,000.- 14,900.- 
13-17  พฤศจิกายน 2019 22,990.- 6,000.- 14,900.- 
14-18  พฤศจิกายน 2019 22,990.- 6,000.- 14,900.- 
20-24  พฤศจิกายน 2019 22,990.- 6,000.- 14,900.- 
21-25  พฤศจิกายน 2019 22,990.- 6,000.- 14,900.- 

27  พฤศจิกายน – 01 ธันวาคม 2019 23,990.- 6,000.- 14,900.- 
28  พฤศจิกายน – 02 ธันวาคม 2019 23,990.- 6,000.- 14,900.- 

เดือนธันวาคม  2019 
04-08 ธันวาคม 2562 24,990.- 6,000.- 14,900.- 
05-09 ธันวาคม 2562 24,990.- 6,000.- 14,900.- 
06-10 ธันวาคม 2562 24,990.- 6,000.- 14,900.- 
11-15 ธันวาคม 2562 23,990.- 6,000.- 14,900.- 
12-16 ธันวาคม 2562 23,990.- 6,000.- 14,900.- 
13-17 ธันวาคม 2562 23,990.- 6,000.- 14,900.- 
18-22 ธันวาคม 2562 23,990.- 6,000.- 14,900.- 
19-23 ธันวาคม 2562 23,990.- 6,000.- 14,900.- 

วันที� � :   สนามบนินาริตะ – สนามบนิดอนเมือง                                                                             (B/-/-



 

 

การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 25 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวน
ดังกลาว บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา 

* ราคาเด็กอายุไมเกิน 2 ป  10,000 บาท * 
**กรณีเด็กอายุเกิน 2 ใหคิดเปนผูใหญ (นบัวันเกิดจากวันที่กลับจากญี่ปุ�น)** 

***คาบริการขางตน ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น 
ทานละ 1,500 บาท /ทริป/ตอทาน*** 

 
ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตองยกเลิก 30 วันกอนการเดินทางเทานั้น ไมเชนนั้นทาง
บริษัทจะไมคืนมัดจําไมวาดวยกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น เพราะวาทางบริษัทไดทําการจายคาตั๋วไป
ใหกับการสายการบินเรียบรอยแลว โปรดอานขอความใหถี่ถวนกอนการจองทัวรทุกครั้ง 
เพ่ือประโยชนแกตัวทานเอง  
 
หมายเหตุ 1. ตั๋วเมื่อออกแลว ไมสามารถรีฟนดได อันเนื่องจากเงื่อนไขของสายการ

บิน 
 2. ไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเปนราคาพิเศษ 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

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 
 คาตั๋วเคร่ืองบินไป – กลับ ช้ันประหยัด  เสนทางตามที่ระบุไวในโปรแกรม  (ตั๋วกรุป)  
 คานํ้าหนัก กระเป�าสัมภาระเดินทางโหลดใตทองเครื่อง ตามที่สายการบินกําหนดแตละ

เสนทาง  (ไมเกินทานละ 20 กิโลกรัมเทานั้น) ถือขึ้นเครื่องได (ไมเกินทานละ 7 กิโลกรัม)  
 คาธรรมเนียม น้ํามันเช้ือเพลิงของสายการบินและภาษีสนามบินทุกแหง    
 คามัคคุเทศกทองถิ่นผูชํานาญเสนทางดูแลตลอดการเดินทาง 
 คาโรงแรมท่ีพัก ตามที่ระบุในรายการ (พัก 2-3 ทาน/หอง)      
 คาเขาชมสถานที่ตาง ๆ ตามที่ระบุในรายการ 
 คาพาหนะเดินทางระหวางนําเท่ียวตามที่ระบุในรายการ    
 คาอาหารและเครื่องด่ืม ตามที่ระบุในรายการ  
 คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท คารักษาพยาบาล 500,000 

บาท  (หมายเหตุ: คาประกันอุบิติเหตุสําหรับเด็กที่มีอายุนอยกวา 2 ป และ ผูใหญอายุ
มากกวา 70 ป ทางบริษัทประกันฯจะชดใชคาสินไหมทดแทนเพียงครึ่งหนึ่งของสัญญาฯ)  
(กรณีสงจอยหนาราน) 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
  คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ปุ�น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�น

ใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานัก  ระยะสั้นในประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน) **ถากรณีที่ทาง
รัฐบาลประกาศใหกลับมาใชวีซา ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายในการทําวีซาเพิ่ม ทานละ 
1,700 บาท** 

  คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คา
โทรศัพททางไกล , คาอินเตอรเน็ต , คาซักรีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่ม
ที่ส่ังเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ) 

  คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 1,500 บาท/ทาน/ทริป 
  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  
1. ชําระเงินมัดจําทานละ 10,000 บาท ภายใน 36 ชั่วโมงหลังการจอง โดยโอนเขาบัญชแีละ
สงหลักฐานการโอนเงินใหเจาหนาที่ที่ดูแลเสนทาง ที่น่ังจะยืนยันเม่ือไดรับ เงินมัดจําแลวเทาน้ัน 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูท่ีเดินทาง (ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน)  
3. หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอ
เจาหนาท่ี กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจงเจาหนาที่ ทางบริษทัขอ
สงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น 

การชําระคาทัวรสวนที่เหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 15 วัน
ทานควรจัดเตรียมคาทัวรใหเรียบรอยกอนกําหนดเน่ืองจากทางบริษัทตองสํารองคาใชจาย
ในสวนของคาที่พักและตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 

 
การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลง  

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

 กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูมี
ชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่
บริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพื่อทําเร่ืองขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพรอม
หลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหนาสมุดบัญชี
ธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี 
1. ชวงเทศกาลหรือวันหยุดตอเนื่องตองแจงยกเลิกกอนเดินทางอยางนอย 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 ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินคาทัวรทั้งหมดในทุกกรณี 
ทั ้งนี ้ ทางบริษัทจะหักคาใชจายที ่ไดจายจริงจากคาบริการที ่ชําระแลวเนื ่องในการ
เตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่
พัก ฯลฯ 

 ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือกรุปที่มี
การการันตีคามัดจําที่พักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ และไม
อาจขอคืนเงินได รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT 
จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดเนื่องจากคาตั๋วเปนการเหมาจายในเที่ยวบินน้ัน 
 

เงื่อนไขอื่นๆ 
- 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 และเงนิมัดจําคืน 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 

- เนื่องจากตั๋วเครื่องบินชุดนี้เปนตั๋วราคาพิเศษ (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 

 
 
 

โปรดอา่นขอ้มลูท ั�งหมดในรายการทวัรโ์ดยละเอยีด  
หากมขีอ้สงสยักรณุาสอบถามกอ่นทาํการจองทกุคร ั�ง 


