
 

 

รหัสทัวร GS1902900 
ทัวรญี่ปุ�น TOKYO ฟูจิ–TOKYO MEGA ILLUMI 5 วัน 3 คืน (TG) 
วัดอาซากุสะ ถนนนากามิเซะ โอชิโนะ ฮัคไค โกเท็มบะ พรีเม่ียม เอาทเล็ท ณ ลานสกี ฟูจิเท็น 
พิพิธภัณฑแผนดินไหว ยานชอปปم�งชินจุก ุตลาดปลาซึกิจิ ศาลเจาเนซุ ยานชิบุยา โอไดบะ  
วัดนารติะซัน ชินโชจิ ชิซุย พรีเมียม เอาทเลท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

DAY 1 
กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) 
19.00  คณะพรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูม ิอาคารผูโดยสารขาออก ช้ัน 4 ประตูทางเขาที่ 

3 สายการบินไทย เคานเตอร D เจาหนาที่บริษัทฯ คอยตอนรับและอํานวยความ
สะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพื่อเตรียมความพรอม
กอนออกเดินทาง  
** ประเทศญี่ปุ�นไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผกั ผลไม เขา
ประเทศ หากฝ�าฝน จะมีโทษปรับและจับ ท้ังน้ีข้ึนอยูกับดุลพินิจของเจาหนาที่ศุลกากร 
ดานตรวจคนเขาเมือง ** 

22.10  นําทานเดินทางสู ทาอากาศยาน นานาชาตินาริตะ ประเทศญีปุ่�น โดยสายการบิน 
THAI AIRWAYS เทีย่วบินที ่TG640           ** เที่ยวบินน้ี บริการอาหารและ
เครื่องด่ืมบนเครื่องบิน ใชเวลาบินประมาณ 6 ช่ัวโมง ** 

 
 
 

 
 
 
 
DAY 2  
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)- โตเกียว (นาริตะ) – วดัอาซากุสะ – โอชิโนะ ฮัคไค –  
โกเทมบะ เอาทเลต  (พิเศษ !! เมนูบุฟเฟตขาปูยักษไมอ้ัน !! และ อาบน้ําแร ออนเซ็น !!)   
06.20 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญี่ปุ�น (ตามเวลาทองถิ่นเร็ว

กวาเมืองไทยประมาณ 2 ช่ัวโมง)  
                    หลังผานขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบรอย  
ASAKUSA TEMPLE นําทานนมัสการเจาแมกวนอิมทองคํา ณ วดัอาซากุสะ วัดที่ไดชื่อวาเปน

วัดที่มีความศักดิ์สิทธ์ิ และไดรับความเคารพนับถือมากที่สุดแหงหน่ึงใน กรุงโตเกียว 
ภายในประดิษฐานองคเจาแมกวน  อิมทองคําท่ีศักดิ์สิทธ์ิ ขนาด 5.5 เซนติเมตร ซึ่ง
มักจะมีผูคนมากราบไหวขอพรเพ่ือความเปนสิริมงคลตลอดทั้งป ประกอบกับภายใน



 

 

วัดยังเปนท่ีต้ังของโคมไฟยักษท่ีมีขนาดใหญที่สุดในโลกดวยความสูง 4.5 เมตร ซึ่ง
แขวนหอยอยู ณ ประตูทางเขาท่ีอยูดานหนาสุดของวัด ทีม่ีช่ือวา “ประตูฟ�าคํารณ” 
และถนนจากประตูเขาสูตัววิหารที่ประดิษฐานเจาแมกวนอิมทองคํา มีช่ือวา ถนนนากา
มิเซะ ซึ่งเปนทีต้ั่งของรานคา ขายของที่ระลึกพ้ืนเมืองตางๆ มากมาย เชน ขนมนานา
ชนิด ของเลน รองเทา พวงกุญแจท่ีระลึก ฯลฯ ใหทุกทานไดเลือกซื้อเปนของฝากของ
ที่ระลึก อิสระใหทานสามารถเดินไปถายรูปคูกับหอคอยที่สูงท่ีสุดในโลก แลนดมารก
แหงใหมของกรุงโตเกียว ท่ีริมแมน้ําสุมิดะ โตเกียว สกายทร ี

 

 
เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
OSHINO HAKKAI นําทานเดินทางสู โอชิโนะ ฮัคไค บอน้ําธรรมชาติกบัความเล่ือมใสศรัทธา 

ความเช่ือในภูเขาไฟศักด์ิสิทธิ์ฟูจิยามา กับเวลาแสนยาวนานจากการละลายของหิมะ
ของบนภูเขาไฟฟูจีที่ไหลซึม ลึกลงพื้นพิภพปฏิบัติการซึมซับบริเวณทีลุ่มทําใหเกิด
น้ําซึมขังขยายวงกวางกลายเปนบอขนาดยอมน้ําในบอแตละบอใสสะอาดจนเกิด
สะทอนที่สวยงาม ตอมาในป ค.ศ. 1985 สถานที่แหงน้ีไดรับการคัดเลือกเปน 1ใน
100 อันดับแหลงน้ําจากธรรมชาติ ที่ดีที่สุดของญี่ปุ�น ทานสามารถเลือกซื้อสินคา
พ้ืนเมืองตางๆ และสินคาเกษตรกรรมท่ีชาวบานนํามาขายระหวางทางได  ไมวาจะ
เปนผักภูเขาที่สดกรอบผลไมอบแหง ถั่ว มันญีปุ่�น และอ่ืนๆ อีกมากมาย 

ASAKUSA TEMPLE 



 

 

 
 นําทานเดินทางสู โกเท็มบะ พรีเม่ียม เอาทเล็ท (Gotemba Premium Outlets) 

ศูนยรวมสินคาแบรนดเนมท้ัง Street Brand และ Hi-End Brand ที่ยิ่งใหญ ให
ทานไดอิสระชอปปم�งอยางจุใจ เชน MICHEL KLEIN, MORGAN , ELLE , 
CYNTHIA ROWLEY , DIFFUSIONE TESSILE , BALLY, PRADA , GUCCI 
, DIESEL ,TUMI , GAP , ARMANY ,TAG HEUER , AGETE , S.T.DUPONT 
, TASAKI , LONGINES , HUSH PUPPIES , SCOTCH GRAIN , 
SKECHERS, HOGAN , AIGLE , BANDAI ASOBI,HAKKA KIDSเปนตน 

 



 

 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร พิเศษ ! เมนูบุฟเฟตขาปูยักษไมอ้ัน 
พักที่       FUJI SAN HOTEL , FUJI หรือเทียบเทา   

จากน้ัน อิสระใหทานไดผอนคลายกับการแชน้ําแร ออนเซ็นธรรมชาติ ซึ่งชาวญี่ปุ�นมี
ความเช่ือวาหากไดแชน้ําแรออนเซ็น ธรรมชาตินี้แลว จะทําใหผิวพรรณเปลงปลั่ง 
สวยงาม และชวยใหระบบการหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น 

 

 
 
DAY 3 
ลานสกีฟูจิเท็น – พิพิทธภัณฑแผนดินไหว  –  ชินจุก ุ– ดูไฟ Tokyo Mega  
Illumination  –  นอนโตเกียว 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
FUJITEN SKI นําทานสนุกกับกิจกรรมกลางแจงทามกลางหิมะ ณ ลานสกี ฟูจิเท็น ใหทานได

เพลิดเพลินกับการเลนไมกระดานเล่ือนไดตามอัธยาศัย ณ ดินแดนแหงน้ีที่ซ่ึงเปนสวน
สนุกขนาดใหญ มกีิจกรรมนอกเหนือจากการเลนสกีมากมาย เปนลานสกีที่มีชื่อเสียง
และมีฉากหลังเปนภูเขาไฟฟูจิท่ีสวยงามทานจะไดสนุกกับลานหิมะขาวโพลน ทานที่



 

 

สนใจจะเชาอุปกรณเครื่องเลนสามารถติดตอหัวหนาทัวรลวงหนา ราคาน้ีไมรวมคาเชา
อุปกรณเครื่องเลนสกี สโนวสเลด หรือครูฝก ประมาณ 5000 เยน (ลานสกีจะเปด
ใหบริการหรือไม ข้ึนอยูกับสภาพภูมิอากาศ)  

  (หมายเหตุ: ในกรณีท่ี ลานสกีเขาไมไดเน่ืองจากสภาพอากาศไมเอ้ืออํานวย  บริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนโปรแกรมทัวรเปน คาวาฟูจิโกะ สถานีท่ี 22 (RETRO BUS) 
เปนจุดท่ีชมภูเขาไฟฟูจิไดสวยงามท่ีสุดในชวงฤดูหนาว) 

 

 
 
EXPERIENCE EARTHQUAKE นําทานเดินทางสู พิพิธภัณฑแผนดินไหว ที่จําลองเรื่องราว

ของภูเขาไฟฟูจิ และทานจะไดสัมผัสกับบรรยากาศของการจําลองเหตุการณเรื่องราว
ตางๆ ท่ีเกี่ยวกบัการเกดิแผนดินไหวท่ีเกิดขึน้ในประเทศญีปุ่�น เทคโนโลยี วิวฒันาการ 
การวางแผนป�องกันตอภัยธรรมชาติทีป่ระเทศญี่ปุ�นไมสามารถหลีกเลี่ยงไดน้ี ใหทาน
อิสระเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
SHINJUKU ยานชอปปم�งชินจุกุ ใหทานอิสระและเพลิดเพลินกับการชอปปم�งสินคามากมายและ 

เครื่องใช ไฟฟ�า กลองถายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องเลนเกมส หรือสินคาท่ีจะเอาใจ
คุณผูหญิงดวย กระเป�า รองเทา เส้ือผา แบรนดเนม เสื้อผาแฟช่ันสําหรับวัยรุน 

FUJITEN SKI 



 

 

เครื่องสําอางยี่หอดังของญี่ปุ�นไมวาจะเปน KOSE , KANEBO , SK II , SHISEDO 
และอ่ืนๆ อีกมากมาย 

 

 
Tokyo Mega Illumination งานประดับไฟที่ยิ่งใหญที่สุดในเขตภูมิภาคคันโต ที่ใชหลอดไฟ 

LED กวา 8 ลานดวง เปนอีเวนตระดับโลกทีจั่ดขึ้นใจกลางกรุงโตเกยีว ณ TOKYO 
CITY KEIBA – Ohi Race Course นอกจากน้ียังมีโชว 3D projection 
mapping ดวยเทคโนโลยีใหมลาสุด ที่จะรังสรรคภาพอันนาท่ึงในแบบใหมท่ีไมเคย
เห็นที่ไหนมากอนอีกดวย เปนเรื่องราวของการเดินทางของแสงในทุกยุคสมัย จากอดีต
สูปจจุบัน และมุงหนาตอไปยังอนาคตของโตเกียว 



 

 

 
ค่ํา อิสระอาหารค่ํา ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแกการชอปปم�ง 
พักที่  SHINJUKU WASHINGTON HOTEL , TOKYO หรือเทียบเทา 
 
DAY 4 
ตลาดปลาซึกิจ ิ– ศาลเจาโทริอิ (ศาลเจาเนซ)ุ –ชิบยุา – ฮาราจุก ุ
โอไดบะ – นาริตะ  
เชา         บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 



 

 

TSUKIJI MARKET ตลาดปลาซึกิจิ เปนตลาดคาสงปลา,ผักและผลไมขนาดใหญใจกลาง
กรุงโตเกียว ในบรรดาตลาดคาสงท่ีกระจายอยูในโตเกียวน้ัน ตลาดปลาแหงนี้นับเปนท่ี
ที่มีชื่อเสียงมากท่ีสุดและเปนที่รูจักกันดีวาเปนหน่ึงในตลาดปลาที่ ใหญท่ีสุดในโลกอีก
ดวย เน่ืองจากมีการซื้อขายสินคาทะเลกวา 2000 ตันตอวัน คาดวาจะมีการยาย
ตลาดแหงน้ีไปยัง Toyosu ตลาดแหงใหมภายในตลาดน้ันมปีลาและอาหารทะเลสด
มากมายหลายชนิด เปนตลาดท่ีคึกคักอยูเกือบตลอดเวลา และคอนขางยุงในบาง
ชวงเวลาจะมีรถสกูตเตอรขับไปมา รวมทั้งรถบรรทกุท่ีใชขนสงปลา ท้ังคนซื้อและ
คนขายจะดูเรงรีบ ทําใหเปนสเนหดึงดูดนักทองเที่ยวใหแวะเวียนมาเท่ียวชม ภายใน
ตลาดน้ันเปนเปน 2 สวนใหญๆ คือสวนภายนอกซึ่งมีรานคาปลีกและรานอาหารต้ัง
เรียงรายเปนจํานวนมากและสวนภายในซึ่งเปนบริเวณที่รานคาสงใชเจรจาธุรกิจและ
เปนจุดท่ีมีการประมูลปลาทูนาที่มีชื่อเสียงเครื่องสําอางยี่หอดังของญี่ปุ�นไมวาจะเปน 
KOSE , KANEBO , SK II , SHISEDO และอ่ืนๆ อีกมากมาย 

 

 
 
NEZU JINJA นําทานขอพรความรักที ่ศาลเจาเนซ ุเปนศาลเจาเกาแก วากันวาถูกสรางต้ังแต

เมื่อ1900ปที่แลว โดย Yamato Takeru no Mikoto ในเซนดางิ(Sendagi) 
ตอมาในยุคเอโดะ โชกนุรุนท่ี5แหงตระกูลโตคุงาวะ นามวาโตคุงานวะ สึนะโยชิ ได
ทํางานยายท่ีต้ังของศาลเจาน้ีจากเซนดางิไปท่ีเนซุ(Nezu) ส่ิงกอสรางสวนใหญภายใน
ศาลเจาสรางข้ึนในป ค.ศ. 1706 ซึ่งยังเหลือรอดมาจนถึงในปจจบุัน และไดรับการข้ึน



 

 

ทะเบียนเปนสมบัติทางวัฒนธรรมที่สําคัญแหงชาต ิซึ่งจุดเดนอีกอยางของที่ศาลเจาน้ี
คือการไดถายรูปกับเสาโทริอินับรอยตน ในบริเวณวัด (ไมรวมคาเขาสวนดอกไม) 

 
เท่ียง อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกแกการทองเท่ียว 
 
    
 
 
 
 
 
 

 
SHIBUYA ยานชิบุยา ศูนยกลางแฟช่ันวัยรุนในโตเกียวหามมุถกูใจถายภาพคูไวเปนที่ระลึกกับ 

“ฮาจิโกะ” รูปปم�นสุนัขแสนรูที่กลายเปนจุดนัดพบยอดฮิตสําหรับหนุมสาวโตเกียว 
อัพเดทแฟช่ันสไตลโตเกียวที่ตึก (109) อิจิมารุคิว ทั้งเส้ือผา กระเป�า รองเทา 
เครื่องประดับและแฟช่ันช้ันนําของญี่ปุ�นในฤดตูางๆอ่ืนๆมากมาย 

HARAJUKUยานฮาราจูกุ แหลงรวมเส้ือผา เครื่องประดับ รองเทา ของวัยรุนญี่ปุ�น หากคณุคือ
คนท่ีกําลังมองหาซ้ือเส้ือผาแบบแปลกๆ หรือตองการหาซื้อเส้ือผาแนว Cost Play 
ทานยังสามารถหาไดจากท่ีน่ีอีกดวย หรือ ถาตองการเห็นวัยรุนญี่ปุ�นแตงตัวแบบ
แปลกๆ ก็สามารถมาดูไดที่น่ีได จะมีวัยรุนญี่ปุ�นนารักๆ เดินกันเต็มถนนเหมือนกับ
ถนนสายแบรนดเนมโอโมโตะซานโดะ นอกจากน้ันแลว ทานยังไดชอปปم�งสินคาแบรนด
ดังระดับโลก อาทิ CHANNEL, Dior, LOUIS VULTTON, ZARA, GAP หรือ
สาวก ONITSUKA TIGER ที่ตองการหารองเทาแบบตนฉบับ MADE IN JAPAN ที่ 
SHOP น้ีมแีบบใหเลือกสรรมากมาย อีกทั้งยงัมีรานขายตุกตา KITTY 
DORAENMON หรือตุกตา LINE สุดแสนนารักไวคอยเอาใจคุณหนู อีกท้ังยังม ี
SHOP ใหญของ กระเป�าสุดฮิต BAO BAO ISSEY MIYAKE, เส้ือ COMME 
DES GARCONS อีกดวย  



 

 

 
ODAIBA โอไดบะ คือเกาะที่สรางขึ้นไวเปนแหลงชอปปم�ง และแหลงบันเทิงตางๆ ในอาวโตเกียว 

ไดรับการปรับปรงุใหมชีื่อเสียงและเปนท่ีนิยมในชวงหลังของป 1990 นอกจากมี
สถาปตยกรรมที่สวยงามต้ังอยูมากมายแลว กย็ังคงความเปนธรรมชาติไวดวยความ
อุดมสมบูรณของพ้ืนท่ีสีเขียว ไดเวอรซิต้ี โตเกียว พลาซา (Diver City Tokyo 
Plaza) เปนหางดังอีกหางหน่ึง ที่อยูบนเกาะโอไดบะ จุดเดนของหางน้ีก็คือ หุนยนต
กันดั้ม ขนาดเทาของจริง ซึ่งมีขนาดใหญมาก ที่ต้ังเดนเปนสงาอยูหนาหาง ใหทานได
ถายรูปคูเปนที่ระลึก ในบริเวณหางก็จะมีรานคาสําหรับคอกันด้ัม อยางเชน กันด้ัมคา
เฟ� (Gundam Cafe) และถาอยากเขาไปดูนิทรรศการกันด้ัม กต็องไปที่ กันด้ัม
ฟรอนท (Gundam Front) ซึ่งอยูในบริเวณหาง ไดเวอรซต้ีิ 

ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางเขาสูโรงแรมท่ีพัก 
ค่ํา อิสระอาหารค่ํา ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแกการชอปปم�ง 

พักที่       TOYOKO INN HOTEL , NARITA หรือเทียบเทา   
 
DAY5 
วัดนารติะ – Shisui Outlet – สนามบินนานาชาตินาริตะ  - สุวรรณภูมิ 
เชา            บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม   
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NARITASAN SHINSHOJI TEMPLE วดันาริตะซัน ชินโชจ ิ  เปนวัดพุทธเกาแก ขนาดใหญ 

ที่มีช่ือเสียงมากของเมืองนาริตะ สรางขึ้นในป 940 ต้ังอยูไมไกลจากสนามบิน
นานาชาตินาริตะ ภายในวัดมีอาคารที่หลากหลายต้ังอยูในบริเวณทีกวางขวาง เชน 
หองโถงหลัก เจดีย 3 ช้ันสไตล Tahoto มช่ืีอวา Great Pagoda of Peace 
นอกจากน้ียังมีสวนญี่ปุ�น และสวนยุโรปอีกดวย 

เท่ียง อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกแกการทองเท่ียว 
SHISUI PREMIUM OUTLETS ชิซุย พรีเมียม เอาทเลท เปนเอาทเลทอีกหน่ึงที่ ที่ขาชอป

ตองแวะกอนเดินทางไปยังสนามบินนาริตะ โดยชิซุย เปนหน่ึงสาขาในพรีเมียมเอาท
เลทเครือ มิซุบิชิ (Mitsubishi) เชนเดียวกบั ริงก ุพรีเมียม เอาทเลท ที่อยูใกล
สนามบินคันไซ โอซากา และโกะเท็มบะ พรีเมียม เอาทเลท อยูท่ีโกะเท็มบะ ทีช่ิซูย 
พรีเมียม เอาทเลท มีรานคาดังมากกวา 180 แบรนด ใหไดเลือกชอปไมวาจะแบรนด
ญี่ปุ�น หรือแบรนดสัญชาติอ่ืน กม็ีหลากหลายใหเลือกชอปไดอยางสบายใจในราคา
เอาทเลท ท่ีไมตองงอรอชวงลดราคา และไมตองบวกภาษี ไมวาจะ GUESS, 
COACH, BILLABONG, LACOSTE, Levi’s, MICHAEL KORS, Nike บอก
เลยวาแบรนดเนมเหลาน้ี แคยกตัวอยางเทาน้ัน เพราะที่จริงยังมีอีกเยอะมาก 
ไดเวลาอันสมควรนําทุกทานเดินทางสูสนามบิน 

NARITASAN SHINSHOJI TEMPLE 



 

 

17.25  ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสาย
การบิน THAI AIRWAYS เท่ียวบินที ่TG 677 ** บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบน
เครื่องบิน ใชเวลาบินประมาณ 6 ช่ัวโมง ** 

21.55  เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิ
ภาพและความประทับใจ 

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

 
** หากลูกคาทานใดทีจํ่าเปนตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ต๋ัวรถทัวร , ต๋ัวรถไฟ) กรณุา
สอบถามเจาหนาของบริษัท ทุกคร้ังกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมกีาร
ปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบิน
ภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวรท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง ** 
 

อัตราคาบรกิาร 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ หองละ 

2-3 ทาน  
อัตราทานละ 

1 เด็ก 2 ผูใหญ  
เด็กมีเตียง 

(เด็กอายุไมเกิน 12 
ป) 

อัตราเด็ก ทานละ 

1 เด็ก 2 ผูใหญ 
เด็กไมมีเตียง 

(เด็กอายุไมเกิน 
12 ป) 

อัตราเด็ก ทาน
ละ 

พักเด่ียว 
เพ่ิม 

อัตราหอง
ละ 

ไมใชต๋ัว
เครื่องบิน

อัตรา  
ทานละ 

เดินทาง ธันวาคม 2562- กมุภาพันธ 2563 
13 - 17 ธันวาคม 62 34,989 34,989 33,989 9,500 18,900 

18 - 22 ธันวาคม 62 36,989 36,989 35,989 9,500 18,900 

20 - 24 ธันวาคม 62 36,989 36,989 35,989 9,500 18,900 

15 - 19 มกราคม 63 36,989 36,989 35,989 9,500 18,900 

29 ม.ค. – 02 ก.พ. 
63 36,989 36,989 35,989 9,500 18,900 



 

 

12 – 16 กุมภาพันธ 
63 36,989 36,989 35,989 9,500 18,900 

26 ก.พ. – 01 มี.ค. 
63 36,989 36,989 35,989 9,500 18,900 

 
** อัตราน้ียงัไมรวมคาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม 
3,000 เยน ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ 
วันเดินทางกลับ (INFANT) ทั้งน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและความพึง
พอใจของทาน โดยสวนน้ี ทางบรษัิทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ที่
สนามบิน ในวันเช็คอิน ** 
 
** ราคาเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ทานละ 10,000 บาท **  
(ไมมีที่น่ังบนเคร่ืองบิน) 
 
** ทานที่ถือหนังสือเดินทางไทย และมีวัตถุประสงคเดินทางไป เพ่ือการทองเท่ียว ประเทศญี่ปุ�น 
ไมจําเปนตองยื่นขอวีซา โดยสามารถพํานักไดไมเกิน 15 วัน ตอครัง้ **  
 
** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ อัตราน้ีเฉพาะนักทองเท่ียว ท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเทาน้ัน กรณีถือ
หนังสือเดินทางตางประเทศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ เรียกเก็บคาธรรมเนียมเพิ่มจากราคาทัวร 
ทานละ 100 USD. หรือ (เปนเงินไทยประมาณ 3,200 บาท)  
 
อัตราคาบรกิารน้ี รวม 

 คาบัตรโดยสารโดยเครือ่งบิน (ต๋ัว) ไป และ กลับพรอมคณะ ช้ันประหยัด (Economy 
Class) รวมถึงคาภาษี  สนามบินและคาภาษีน้ํามันทุกแหง กรณีตองการอัพเกรด 
Upgrade หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไมวาเที่ยวใด เที่ยวหน่ึง กรุณาติดตอเจาหนาที่
เปนกรณีพิเศษ โดยอางอิงคาใชจายการจองทัวรแบบ ไมใชตั๋วเครื่องบิน ตามท่ีตามท่ีตาราง
อัตราคาบริการระบุ 



 

 

 คาธรรมเนียมการโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเครื่องบิน สายการ THAI AIRWAYS 
อนุญาตใหโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเครือ่งบิน โดยมีน้ําหนักไมเกิน 30 ก.ก.  และ 
ถือข้ึนเครื่องบินไดน้ําหนักไมเกิน 7 ก.ก.  

 (ไมจํากัดจํานวนช้ิน แตท้ังน้ีเจาหนาที่จะพิจารณาตามความเหมาะสม) ตอทาน (ตาม
เงื่อนไขของสายการบิน) ** 

 คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทางตามรายการระบ ุ(ยังไมรวมทิปพนักงานขับรถ) 
 คาโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ทาน ตอ หอง) ในกรณีมีงาน

เทรดแฟร การแขงขันกีฬา  
หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ที่ทําใหโรงแรมตามรายการที่ระยุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ
ปรับเปลี่ยนโรงแรมท่ีพัก ไปเปนเมืองใกลเคียงแทน อางอิงมาตรฐานคุณภาพและความ
เหมาะสมเดิม โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 

 คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ กรณีไมรวมจะช้ีแจงแตละสถานท่ี
ในโปรแกรม 

 คาอาหาร ตามรายการท่ีระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงตามความ
เหมาะสม    

 คาเบ้ียประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเที่ยวตางประเทศ วงเงินประกันสูงสุดทานละ 
1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)  
 

อัตราคาบรกิารน้ี ไมรวม 
× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร 

เครื่องดื่ม คาซกัรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่ไมไดระบุในรายการ 
× คาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม 3,000 เยน 

ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วัน
เดินทางกลับ (Infant) ท้ังน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและความพึง
พอใจของทาน โดยสวนน้ี ทางบรษัิทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ที่
สนามบิน ในวันเช็คอิน 

× คาธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป�าสัมภาระท่ีมีน้ําหนักเกินกวาท่ีสายการบินน้ันๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน  



 

 

× คาธรรมเนียมการจองที่น่ังบนเคร่ืองบินตามความตองการเปนกรณพิีเศษหากสามารถทํา
ได ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสายการบิน และ รุของเคร่ืองบินแตละไฟลทท่ีใชบิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลง
ไดอยูที่สายการบินเปนผูกําหนด 

× คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไป
แลว 

× ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนาม
บริษัท 

 
เง่ือนไขการจอง และ การชําระเงิน 
 กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 30 วัน กอนออกเดินทาง มัดจาํทานละ 15,000 

บาท และตัดที่น่ังการจองภายใน 2 วัน ตัวอยางเชน ทานจองวันน้ี กรุณาชําระเงินใน2วัน
ถัดไป กอนเวลา 16.00 น. เทาน้ัน โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไมไดรับ
ยอดเงินตามเวลาที่กําหนด และหากทานมีความประสงคจะตองเดินทางในพีเรียดเดิม 
ทานจําเปนตองทําจองเขามาใหม น่ันหมายถงึวา กรณีท่ีมีคิวรอ (Waiting List) ก็จะให
สิทธิ์ไปตามระบบ ตามลําดับ เน่ืองจากทุกพีเรียด เรามีท่ีน่ังราคาพิเศษจํานวนจํากัด  

 กรณีลูกคาเดินทางไมได สามารถเปลี่ยนช่ือคนเดินทางได กอนเดินทาง 7 วัน ขอสงวน
สิทธิ์ไมคืนคาใชจายใดๆในกรณีที่ไมสามารถหาคนมาแทนได 

 
เง่ือนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง 
 ยกเลิกการเดินทาง ไมนอยกวา 30 วัน กอนวันเดินทาง คืนเงินคาบริการรอยละ 100 

ของคาบริการท่ีชําระแลว 
** ยกเวน พีเรียดท่ีมีวนัหยุดนักขัตฤกษ ตองยกเลิกเดินทางไมนอยกวา 45 วัน กอน
เดินทาง ** 

 ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน กอนวันเดินทาง คืนคาบรกิารรอยละ 50 ของคาบริการที่
ชําระแลว 

 ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน กอนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินคาบรกิารที่
ชําระมาแลวท้ังหมดทั้งน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายท่ีไดจายจริงจากคาบริการท่ีชําระแลว
เน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสาํรองท่ีน่ังตั๋วเครื่องบิน 
การจองที่พัก ฯลฯ 



 

 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบ และ คืนคาทัวรสวนใดสวนหน่ึงใหทานไดไมวากรณี
ใดๆทั้งส้ิน เชน สถานทูตปฏิเสธวีซา ดานตรวจคนเขาเมือง ฯลฯ 

 กรณีตองการเปลี่ยนแปลงผูเดินทาง (เปลี่ยนช่ือ) จะตองแจงใหทางบริษัททราบลวงหนา 
อยางนอย 7 วัน กอนออนออกเดินทาง กรณีแจงหลังจากเจาหนาท่ีออกเอกสารเรียบรอย
แลว ไมวาสวนใดสวนหน่ึง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง
ท้ังหมด ทั้งน้ีขึ้นอยูกบัชวงพีเรียดวันที่เดินทาง และกระบวนการของแตละคณะ เปน
สําคัญดวย กรุณาสอบถามกบัเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษ 

 กรณีตองการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เล่ือนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
ในการหักคาใชจายการดําเนินการตางๆ ท่ีเกดิขึ้นจริงสําหรับการดําเนินการจองครัง้แรก 
ตามจํานวนครั้งที่เปลี่ยนแปลง ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น 

 
เง่ือนไขสําคัญอ่ืนๆท่ีทานควรทราบกอนการเดินทาง 
 คณะจะสามารถออกเดินทางไดตามจําเปนตองมีข้ึนต่ํา อยางนอย 30 ทาน หากต่ํากวา

กําหนด คณะจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทานยินดีท่ีจะชําระคาบริการเพิ่ม
เพ่ือใหคณะเดินทางได ทางบริษัทยินดีที่จะประสานงาน เพ่ือใหทุกทานเดินทางตามความ
ประสงคตอไป  

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทางไปในพีเรียดวันอ่ืน
ตอไป โดยทางบรษิัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนาเพ่ือวางแผนการเดินทางใหมอีกคร้ัง 
ท้ังน้ี กอนคอนเฟรมลางาน กรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษทุกครั้งหากทานลางาน
แลวไมสามารถเปลี่ยนแปลงได 

 กรณีท่ีทานตองออกบัตรโดยสารภายใน (ต๋ัวภายในประเทศ เชน ต๋ัวเครื่องบิน , ต๋ัว
รถทัวร , ต๋ัวรถไฟ) กรุณาติดตอสอบถามเพ่ือยืนยันกับเจาหนาที่กอนทุกครั้ง และควรจอง
บัตรโดยสารภายในที่สามารถเล่ือนวันและเวลาเดินทางได เพราะมีบางกรณีท่ีสายการบิน
อาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ท้ังน้ีขึ้นอยูกับ
ฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของทาอากาศยานเปนสําคัญเทาน้ัน ส่ิงสําคัญ ทาน
จําเปนตองมาถึงสนามบินเพ่ือเช็คอินกอนเคร่ืองบิน อยางนอย 3 ชั่วโมง โดยในสวนน้ี
หากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดขึ้นใดๆ
ท้ังสิ้น   



 

 

 กรณีท่ีทานเปนอิสลาม ไมทานเน้ือสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาที่
เปนกรณีพิเศษ 

- กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร (Wheel Chair) 
กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง หรือต้ังแตที่ทานเร่ิมจองทัวร เพื่อให
ทางบริษัทประสานงานกับสายการบินเพ่ือจัดเตรียมลวงหนา กรณีมคีาใชจายเพ่ิมเติม 
ทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายตามจริงท่ีเกิดขึ้นกับผูเดินทาง  

 กรุณาสงรายชื่อผูเดินทาง พรอมสําเนาหนาแรกของหนังสือเดินทางทุกทานใหกับ
เจาหนาท่ีหลังจากชําระเงินกรณีท่ีทานเดินทางเปนครอบครัว (หลายทาน) กรุณาแจง
รายนามคูนอนกบัเจาหนาที่ใหทราบ 

 กรณีท่ีออกบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เรียบรอยแลว มีรายละเอียดสวนใดผดิ ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ในการรับผิดชอบไมวาสวนใดสวนหน่ึง หากทานไมดําเนินการสงสําเนาหนาแรกของ
หนังสือเดินทางใหทางบริษัทเพ่ือใชในการออกบัตรโดยสาร 

 หลังจากทานชําระคาทัวรครบตามจํานวนเรียบรอยแลว ทางบรษัิทจะนําสงใบนัดหมาย
และเตรียมตัวการเดินทางใหทานอยางนอย 3 หรือ 7 วนั กอนออกเดินทาง 

 อัตราทัวรน้ี เปนอัตราสําหรับบัตรโดยสารเคร่ืองบินแบบหมูคณะ (ต๋ัวกรุป) ทานจะไม
สามารถเล่ือนไฟลท วัน ไป หรือ กลับสวนใดได จําเปนจะตองไป และ กลับ ตาม
กําหนดการเทาน้ัน หากตองการเปล่ียนแปลงกรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ 

 ทางบริษัทไมมนีโยบายจัดคูนอนใหกับลกูคาท่ีไมรูจักกันมากอน เชน กรณีท่ีทานเดินทาง 
1 ทาน จําเปนตองชําระคาหองพักเด่ียวตามท่ีระบุ 

 หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วนั
กลับ  

 การใหทิปถือเปนธรรมเนียมปฏิบัติสําหรับนักทองเที่ยวท่ีเดินทางไปตางประเทศ โดยผู
ใหบริการจะตองหวังสนิน้ําใจเล็กๆนอยๆ เปนเรื่องปกต ิจึงรบกวนใหทานเตรียม
คาใชจายในสวนน้ีเพ่ือมอบใหเล็กๆนอยๆ ตามความเหมาะสม 

- ฤดูหนาวในตางประเทศ มีขอควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกวาปกต ิส่ีโมงเย็นก็จะเร่ิม
มืดแลว สถานที่ทองเที่ยวตางๆ จะปดเร็วกวาปกต ิประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทางควร
เผ่ือเวลาใหเหมาะสม และ หากมีสถานที่ทองเท่ียวกลางแจง เวลาเดินบนหิมะ อาจลื่นได
ตองใชความระมัดระวงัในการเดินเปนอยางสงู หรือ ใชรองเทาท่ีสามารถเดินบนหิมะได 



 

 

แวนกันแดดควร เม่ือแสงแดดกระทบหิมะจะสวางสะทอนเขาตา อาจทําใหระคายเคืองตา
ได 

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงโปรแกรมไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากฤดูกาล 
สภาพภูมิอากาศ เหตุการทางการเมือง การลาชาของสายการบิน เงือ่นไขการใหบริการ
ของรถในแตละประเทศ เปนตน โดยสวนน้ีทางบริษัทจะคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปน
สําคัญ หากกรณีที่จําเปนจะตองมคีาใชจายเพิ่ม ทางบริษัทจะแจงใหทราบลวงหนา 

- เน่ืองจากการเดินทางทองเที่ยวในครั้งน้ี เปนการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทน
ในตางประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธ์ิ ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบรกิารบางสวน 
หรือ สวนใดสวนหน่ึงทีท่านไมตองการไดรับบริการ หากระหวางเดินทาง สถานที่
ทองเที่ยวใดที่ไมสามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน
การไมสามารถคืนคาใชจายไมวาสวนใดสวนหน่ึงใหทาน เน่ืองจากทางบริษัทไดทําการ
จองและถูกเก็บคาใชจายแบบเหมาจายไปลวงหนาท้ังหมดแลว 

- กรณีท่ีทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาใชจาย
ท่ีจะเกิดขึ้นตามมา และ จะไมสามารถคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใด
สวนหน่ึง 

- หากวันเดินทาง เจาหนาท่ีสายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ 
หนังสือเดินทาง  
(พาสปอรต) ของทานชํารุดแมเพียงเล็กนอย เชน เปยกน้ํา ขาดไปหนาใดหนาหน่ึง มีหนา
ใดหนาหน่ึงหายไป มกีระดาษหนาใดหนาหน่ึงหลุดออกมา มีรอยแยกระหวางสันของเลม
หนังสือเดินทาง เปนตน ไมวากรณีใดๆทั้งส้ิน ทางสายการบิน หรือ เจาหนาท่ีดานตรวจ
คนออก และ เขาเมือง มสิีทธ์ิไมอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังน้ันกรุณาตรวจสอบ 
และ ดูแล หนังสือเดินทางของทานใหอยูในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณี
ชํารุด กรุณาติดตอกรมการกงสุลกระทรวงการตางประเทศเพ่ือทําหนังสือเดินทางฉบับ
ใหม โดยใชฉบับเกาไปอางอิง และ ยืนยันดวย พรอมกบัแจงมาที่บริษัทเร็วท่ีสุด เพ่ือ
ยืนยันการเปลี่ยนแปลงขอมูลหนังสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาท่ีบริษัทเรียบรอย
แลว กรณีท่ียังไมแ (ต๋ัวเครื่องบิน) ทานสามารถเปล่ียนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออก
บัตรโดยสาร (ต๋ัวเครื่องบิน) เรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็



 

 

คาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริงทั้งหมด ซึ่งโดยสวนใหญต๋ัวเครื่องบินแบบกรุปจะออกกอนออก
เดินทางประมาณ 14-20 วัน ทั้งน้ีขึ้นอยูกบักระบวนการและข้ันตอนของแตละคณะ 

- เกี่ยวกับท่ีน่ังบนเครื่องบิน เน่ืองจากบตัรโดยสาร (ต๋ัว) เปนลักษณะของคณะ (กรุป อัตรา
พิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิทธ์ิในการเลือกที่น่ังบนเคร่ืองบิน กรณีลูกคาเดินทางดวยกัน 
กรุณาเช็คอินพรอมกัน และ สายการบินจะพยายามที่สุดใหทานไดนั่งดวยกัน หรือ ใกล
กันใหมากท่ีสุด  

- ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหองพักในโรงแรมท่ีพัก เน่ืองจากการวางแปลนแบบหองพักของแต
ละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองพักเด่ียว (Single) และหองคู 
(Twin/Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน (Triple) จะแตกตางกัน บางโรงแรม 
หองพักแตละแบบอาจจะอยูคนละช้ันกัน (ไมติดกันเสมอไป) 

- กรณีท่ีทานไมผานดานตรวจคนออก หรือ เขาเมือง (หามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณีใดๆ
ท้ังสิ้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคาใชจายใหไมวาสวนใดสวนหน่ึงท้ังสิ้น 

- ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับ
ข้ึนกอนวันเดินทาง  

- มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใดๆท้ังสิ้นแทน
บริษัทผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 

- บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการ
บิน , การยกเลิกบิน , การประทวง , การนัดหยุดงาน , การกอการจลาจล , ภัยธรรมชาติ 
, การนําส่ิงของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัท  

- บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหวางการ
เดินทาง ไมวากรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายตามจรงิ กรณี
ทานลืมสิ่งของไวที่โรงแรมและจําเปนตองสงมายังจุดหมายปลายทางตามที่ทานตองการ  

- รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกคร้ังหน่ึง หลังจากได
สํารองโรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่ง
อาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม 

*เม่ือทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลวทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไข
ขอตกลงท้ังหมดน้ีแลว* 

** ขอขอบพระคุณทุกทาน ที่มอบความไววางใจ ใหเราบรกิาร ** 


