
 

 

รหสัทวัร JWT2000692 
ทัวรญี่ปุ�น โปร โตเกียว ซากรุะบานบาน 5 วัน 3 คืน (SL) 
วัดอาซากุสะ | ถนนนากามิเซะ | ผานชมโตเกยีวสกายทร ี| โอไดบะไดเวอรซิตี้  
ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 | หมูบานโอชโินะฮคัไค | เรียนรูวิธกีารชงชาแบบญี่ปุ�น | ชอปปم�งชินจกู ุ
ผานชมทะเลสาบคาวากูจิโกะ | อิสระทองเที่ยวในกรุงโตเกียวหรือซ้ือทัวรเสริมโตเกียวดิสนีย  
ฟรี !! รถรับ-สงจากโรงแรม-ดิสนียแลนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

มีนํ้าดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด FREE WIFI ON BUS 
 
หากทานมีความจําเปนจะตองซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เพื่อบินไปและกลับจาก

กรุงเทพฯ กรุณาสอบถามเที่ยวบนิเพื่อยืนยันกับทางเจาหนาทีก่อนทาํการจองและขอความ

กรุณาใหทานซื ้อตั ๋วเครื่องบินประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได อัน

เนื่องมาจากหากเกิดความผิดพลาดจากทางสายการบิน ไมวาจะเปนการยกเลิกเที่ยวบิน 

การลาชาของสายการบิน การยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง 

ซึ่งสายการบินพิจารณาสถานการณแลวพบวาอยูเหนือการความคุมของทางสายการบิน 

หรือจะเปนเหตุผลเชิงพาณชิย หรือเปนเหตุผลดานความปลอดภยั ดังนั้นเหตุผลเหลานี้ อยู

เหนือการควบคุมของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมรับผิดชอบและไมคืนคาใชจาย

ใดๆ ทั้งสิ้น อนึ่ง บริษัทฯ จะคอนเฟรมกรุป ประมาณ 7-10 วันกอนเดินทาง ขออภัยใน

ความไมสะดวก 

 
 

    โปรแกรมการเดนิทาง เชา เที่ยง คํ่า โรงแรมทีพ่ัก 
1 กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง     
2 สนามบนินารติะ-วัดอาซากสุะ ถนนนากามิเซะ 

ผานชมโตเกียวสกายทร-ีโอไดบะไดเวอรซติี้  
(DMK-NRT: SL300 01.00-09.00) 

   FUJIBOU 
HOTEL 

หรือเทียบเทา  
(ออนเซ็น) 

3 ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5-หมูบานโอชิโนะฮัคไค-เรียนรู
วิธีการชงชาแบบญี่ปุ�น-ผานชมทะเลสาบคาวากู
จิโกะ-โตเกียว-ชอปปم�งชินจูก ุ

   KEISEI HOTEL 
หรือเทียบเทา 

4 อิสระทองเที่ยวในกรงุโตเกียว-หรือซื้อทัวรเสริม
โตเกียวดิสนียแลนด   
ฟรี !! รถรับ-สงจากโรงแรม-ดสินียแลนด 

   KEISEI HOTEL 
หรือเทียบเทา 

5 สนามบนินารติะ-สนามบินดอนเมือง กรงุเทพฯ 
(NRT-DMK: SL301 10.30-15.45) 

    



 

 

วันที่ 1 กรุงเทพ-สนามบินดอนเมือง 
22.30 น. คณะพรอมกัน ณ อาคาร 1 ชั ้น 3 อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ 

เคานเตอรสายการบินไทยไลออนแอร (SL) สนามบินดอนเมือง พบเจาหนาที่
ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน 
และหัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพื่อเตรียมความพรอมกอนออกเดินทาง 

 
วันที่ 2  สนามบินนาริตะ-วัดอาซากุสะ ถนนนากามิเซะ-ผานชมโตเกียวสกายทรี 
                 โอไดบะไดเวอรซิตี้  ***อาบนํ้าแรเชออนเซ็น*** 
01.00 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาต ินาริตะ ประเทศญี่ปุ�น โดยสายบิน THAI 

LION AIR เที่ยวบินที่ SL 300 
 

** ไมมบีรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน แตมีจําหนาย ใชเวลาบินโดยประมาณ 6 
ชั่วโมง ** 

 
*** ในการเดินทางเปนหมูคณะ การจัดที่นั่งของกรุป ไมสามารถรีเควสหรือเลือกทีน่ั่งได 

และทางสายการบินเปนผูกําหนด ซึ่งทางบริษทัฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได *** 
 

 
09.00 น.   ถึง เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ�น หลังจากผานขั้นตอนศุลกากรแลวนําทานเดนิทางสู

ที ่พัก (เวลาที่ญี่ปุ �น เร็วกวาเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพื่อ
ความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***สําคัญมาก!! ประเทศญี่ปุ�นไมอนญุาตให
นําอาหารสด จําพวก เนื้อสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝ�าฝนมีโทษ
ปรับและจับ***  



 

 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูบุฟเฟตปم�งยางสไตลญี่ปุ�น 
 นําทานเดินทางสู “มหานครโตเกียว” เพื่อนมัสการเจาแมกวนอิมทองคํา ณ “วัด
อาซากุสะ”    วัดที่ไดชื่อวาเปนวัดที่มีความศักดิส์ิทธิ์ และไดรับความเคารพนับถือ
มากที่สุดแหงหนึ่งในกรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองคเจาแมกวนอิมทองคําที่
ศักดิ ์สิทธิ์ ขนาด 5.5 เมตร ซึ่งมักจะมีผู คนมากราบไหวขอพรเพื่อความเปนสิริ
มงคลตลอดทั้งป ประกอบกับภายในวัดยังเปนที่ตั้งของโคมไฟยักษที่มีขนาดใหญ
ที่สุดในโลกดวยความสูง 4.5 เมตร ซึ่งแขวนหอยอยู ณ ประตูทางเขาทีอ่ยูดานหนา
สุดของวัด ที ่ม ีชื ่อวา “ประตูฟ�าคํารณ” และถนนจากประตูเขาสู ตัววิหารที่
ประดิษฐานเจาแมกวนอิมทองคํา มีชื่อวา “ถนนนากามิเซะ” ซึ่งเปนที่ตั้งของราน
คาขายของที่ระลึกพื้นเมืองตางๆ มากมาย อาทิ ขนมนานาชนิด ของเลน รองเทา 
พวงกุญแจที่ระลึก ฯลฯ ใหทุกทานไดเลือกซื้อเปนของฝากของที่ระลึก 

และทานสามารถเดินไปถายรูปคูกับหอคอยที่สูงที่สุดในโลก แลนดมารกแหงใหม
ของกรุงโตเกียว ณ ริมแมนํ้าสุมิดะ “หอคอยโตเกียวสกาย ทรี” (Tokyo Sky 
tree) (ไมรวมคาขึ ้นหอคอย) หอสงสัญญาณโทรคมนาคมที ่สูงที ่สุดในโลก 
จากนั้นนําเดินทางสู นําทานเดินทางไป ยานโอไดบะ (Odaiba) คือเกาะที่สราง
ขึ้นไวเปนแหลงชอปปم�ง และแหลงบันเทิงตางๆ ในอาวโตเกียว ไดรับการปรับปรุง
ใหมีชื่อเสียงและเปนที่นิยมในชวงหลังของป 1990 นอกจากมีสถาปตยกรรมที่
สวยงามตั้งอยูมากมายแลว แตก็ยังคงความเปนธรรมชาติไวดวยความอุดม
สมบูรณของพื ้นที ่สีเขียว ไดเวอรซิตี ้ โตเกียว พลาซา (DiverCity Tokyo 
Plaza) เปนหางดังอีกหางหนึ่ง ที่อยูบนเกาะ โอไดบะ จุดเดนของหางนี้ก็คือ 
หุนยนตกันดั้ม ขนาดเทาของจริง ซึ่งมีขนาดใหญมาก ในบริเวณหาง ก็จะมีรานคา
สําหรับคอกันดั้ม อยางเชน กันดั้มคาเฟ� (Gundam Cafe) และถาอยากเขาไปดู
นิทรรศกาลกันดั้ม ก็ตองไปที่ กันดั้มฟรอนท (Gundam Front) ซึ่งอยูในบริเวณ
หาง ไดเวอรซิตี้ไดเวลานําทานเขาสูที่พัก 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร เมนอูาหารเซ็ตสไตลญี่ปุ�น 
พักที่โรงแรม FUJIBOU HOTEL หรือระดับเดียวกัน ใหทานไดผอนคลายกับ
การ แชนํ้าแรออนเซ็นธรรมชาติ เชื่อวาถาไดแช จะทําใหผิวพรรณสวยงามและ
ชวยใหระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 3 ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5-หมูบานโอชิโนะฮัคไค-เรียนรูวธิีการชงชาแบบญีปุ่�น-ผานชม
ทะเลสาบคาวากูจิโกะ-โตเกียว-ชอปปم�งชินจูก ุ

เชา      รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
นําทานเดินทางสู ภูเขาไฟฟูจิ ที่มีความสูงเหนือจากระดับนํ้าทะเล 3,776 เมตร 
ภูเขาที่มีชื่อเสียงเปนที่รูจักไปทั่วโลกในเรื่องความสวยงามทีธ่รรมชาตไิดมอบมาให
อยางลงตัว และยังถ ือว าเปนสัญลักษณหนึ ่งของประเทศญี ่ปุ �น ทั ้งยังเปน
จุดมุงหมายของนักทองเที่ยวตางชาตทิี่มาเยือนญี่ปุ�นตลอดทุกฤดกูาล นําทานขึ้นสู
ชั้นที่ 5 ของภูเขาไฟฟูจิ ที่ทุกทานจะไดเห็นถึงความสวยงามของตัวภูเขาและวิว
โดยรอบของภูเขาไฟฟูจิ และสัมผัสกับความหนาวเย็น ใหทุกทานไดถายภาพความ
ประทับใจเก็บไว และเลือกซื้อสินคาของที่ระลึกซึ่งเปนสัญลักษณรูปภูเขาไฟฟูจิใน
หลากหลายบรรยากาศไดอีกดวย(ขอสงวนสิทธิ์ไมขึ้น ในกรณีที่อากาศไม
เอื้ออํานวย หรือ ทางขึ้นปด) และในกรณีที่ไมสามารถขึ้นภูเขาไฟฟูจิได ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์นําทานเดินทางสู โออิชิปารค ซึ่งเปนจุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิ 
(Mt.Fuji) ที่ตั้งอยูริมฝم�งทะเลสาบคาวากุจิโกะฝم�งเหนือ (Lake Kawaguchiko) 
ในวันที่อากาศแจมใสสวนแหงนี้จะเปนจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิได
เกือบทั้งลูกซึ่งสวยงามมาก 

 

 

 

 

 



 

 

นําทานเดินทางสู  “หมูบานโอชิโนะฮักไก” 
( Oshino Hakkai)  เ ป  น แ ห ล  ง น ํ ้ า ต าม
ธรรมชาติตั ้งอยู ในหมู บานโอชิโนะ ใหทาน
สัมผัสไดถึงอากาศบริสุทธิ ์  และไอเย็นจาก
แหลงนํ้าธรรมชาติ โดยในบอนํ้าใสแจวมีปลา
หลากหลายพันธุแหวกวายสบายอารมณ อุณหภูมิในนํ้าเฉลี่ยอยูที่ 10-12 องศาฯ 
นอกจากชมแลวก็ยังมีนํ ้าผุดจากธรรมชาติใหตักดื่มตามอัธยาศัย และที่สําคัญ 
หมูบานโอชิโนะยังเปนแหลงชอปปم�งสินคาโอท็อปชั้นเย่ียมอีกดวยที่หมูบานนี้มีของ
ขึ้นชื่ออยาง โมจิชาเขียวไสถั่วแดงยาง ขนมฮิตที่หมูบานนํ้าศกัดิส์ิทธิ์โอชโินะฮกัไก 
จากนั้นนําทานสัมผัสประสบการณพิธีชงชาแบบญี่ปุ�น ใหทานไดทดลองชงชาดวย
ตัวทานเองและอิสระใหทานเลือกซื้อสินคาราคาถูกตามอัธยาศัย บริเวณดานหลัง
ของราน ทานสามารถชมวิวทิวทัศนของทะเลสาบคาวากูจิโกะและมีภูเขาไฟฟูจิที่
สวยงามอยูเบื้องหลัง  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารเซ็ตสไตลญี่ปุ�น 

 จากนั้นนําทานสู ยานชอปปم�งชินจุกุ ใหทาน
อิสระและเพลิดเพลินกับการชอปป งสินคา�م
มากมายและ เครื ่องใช ไฟฟ�า กลองถายรูป
ดิจิตอล นาฬิกา เครื่องเลนเกมส หรือสินคาที่จะ
เอาใจคุณผูหญิงดวย กระเป�า รองเทา เสื้อผา 
แบรนดเนม เส้ือผาแฟชั่นสสําหรับวัยรุน เครื่องสําอางยี่หอดังของญี่ปุ�นไมวาจะเปน 
KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอื่นๆ อีกมากมาย  

คํ่า อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 

ที่พัก KEISEI MIRAMARE HOTEL หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน 
ที่พักเปนโรงแรมระดบั 4 ดาว อยูใจกลางเมืองชิบะ มีทําเลอยูหนาสถานีรถไฟ 
Chibachuo Train Station บริเวณโรงแรมมีรานสะดวกซื้อ รานชอปปم�ง 
เชน ไดโซะ มัตสึโมโตะ รานขายยา ใหทานเลือกซื้อของตามอัธยาศัย และมี
รานอาหารใหเลือกลิ้มรสอยางหลากหลาย เชน รานราเม็ง ขาวหนาเนื้อ ปم�ง
ยาง เปนตน  



 

 

 
 
 
 
 
 

 
(หองพักที ่โรงแรม KEISEI จะเปนแบบ Studio Twin room (1 single 
bed + 1 sofa bed) เนื่องจากเปนโรงแรมที่อยูในเมืองและใกลสถานีรถไฟ
ใตดิน **ในกรณีที่ทานจองหองพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] 
แลวทางโรงแรมไมสามารถจัดหาหองพักแบบ TRIPLE ได ทางบริษัทอาจมี
การจัดหองพักใหตามความเหมาะสมตอไป หรืออาจมีคาใชจายบางสวน
เพิ่มเติม ** 

 
วันที่ 4 ทัวรโตเกียวดิสนียแลนด (รถรับ-สง ฟรีไมมีคาใชจาย) หรือ อิสระชอปปم�ง

เพลิดเพลินในโตเกียว  (ขึ้นรถไฟเที่ยวเอง มีคาใชจายตามระยะทาง) 
เชา      รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 

 

 

 

OPTION A: นําทานเดินทางสู โตเกียวดิสนียแลนด หรือ ดิสนียซี  

รวมรถ รบั-สงโตเกียวดสินียแลนด ฟรี !!!!!! 

 (กรณุาระบุเวลาในการเดินทาง เนื่องจากเปนรถรับ-สงของทางโรงแรม ดังนั้นรถจะวิง่
เปนเวลา) 

 



 

 

** ราคาดังกลาวไมรวมบตัรเขา เด็กอายุ 4-11 ป 2,000 บาท 
อายุ 12-17 ป 2,400 บาท 18 ปขึ้นไป ราคา 2,700 บาท 

[ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง] ** 
 

 

 

 

 

 

เชิญทานพบกับความอลังการซึ่งเต็มไปดวยเสนหแหงตํานานและจินตนาการของ
การผจญภัย ใชทุนในการกอสราง 600 ลานเยน โดยการถมทะเล ทานจะไดพบ
สัมผัสกับเครื่องเลนในหลายรูปแบบ เชน ทาทายความมันสเหมือนอยูในอวกาศไป
กับ SPACE MOUTAIN, ระท ึกขวัญกับ HAUNTED MANSION บานผ ีสิง, 
ตื่นเตนกับ SPLASH MOUNTAIN, นั่งเรือผจญภัยในป�ากับ JUNGLE CRUISE, 
เท ี ่ ย วบ  านหม ีพ ู ห  ตะล ุ ยอวกาศไปกับ  BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO 
BLASTERS, เขาไปอยู ในโลกแหงจินตนาการกับการตูนที ่ทานชื ่นชอบของ 
WALT DISDEY เชน มิกกี้เมาส, มินนิเมาส, โดนัลดั๊ก ฯลฯ หรือชอปปم�งซื้อของที่
ระลึกภายในวนสนุกอยางจุใจและอีกมากมายที่รอทานพิสูจนความมันสกันอยาง
เต็มที่ ใหทานไดสนุกสนานตอกับเครื่องเลนนานาชนิดอยางจุใจ 

*อาหารกลางวนั-เย็น อสิระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการชอปปم�ง* 
 

OPTION B: อิสระชอปปم�งเพลดิเพลินในโตเกียว (ขึน้รถไฟเที่ยวเอง มีคาใชจายตาม
ระยะทาง) 

   สําหรับทานที่เลือกที่จะอิสระในเมืองโตเกียวทานสามารถสอบถามขอมูลการ
เดินทางจากมัคคุเทศกเพื่อความสะดวกในการเดินทางหรือชอปปم�งในยานการคา
อันทันสมัยของมหานครโตเกียวศูนยรวมวัยรุนแหลงชอบปم�งชื่อดัง  



 

 

 แนะนําสถานที่ทองเที่ยวในโตเกียว (ไมรวมคาเดินทาง หรือคาตั๋วรถไฟ) 

  ยานฮาราจูก ุทานจะไดพบกับการแตงตัวที่เปนเอกลักษณ แหวกแนว ตามสไตล
วัยรุนญี่ปุ�น การแตงกายเลียนแบบคาแรคเตอรการตูนตางๆ  

  โอโมเตะซันโด ราน Kiddyland ศูนยรวมของเลนหลากหลาย นารัก และ
แปลกๆ เหมาะสําหรับเปนของฝากเด็กเล็ก เด็กโต ตุกตาบลายด สนูปปم� คิตตี้ คา
แรคเตอรตางๆ หรือ เกมส ของเด็กเลนที่หลากหลายใหทานไดเลือกชมเลอืกซื้อ
หาอยางจุใจ  

  ชิบูยา ยานวัยรุนชื่อดังอกีแหงของมหานครโตเกยีวทานจะไดตืน่ตาตืน่ใจกับแฟชัน่
ทันสมัยของหนุมสาวชาวแดนปลาดิบจากรานคามากมาย มากกวา 100 รานคา 
และ “ตึก 109” ตึกชื่อดังที่เปนสัญลักษณของยานนั้น  

  ตลาดอะเมโยโกะ (Ameyoko Market) ตลาดที่คึกคักเกือบตลอดเวลาตั้งอยู
ระหวางสถานีอุเอโนะ (Ueno Station) และสถานีโอคาชิมาชิ (Okachimachi 
Station) สินคาหลากหลายชนิดทั ้ง ของสด ของใช เครื ่องสําอาง กระเป�า 
รองเทา เสื้อผาทั้งของญี่ปุ�น และของนําเขาที่สวนใหญจะมีราคาถูกกวาในหาง
บางรานอาจจะตอราคาเพิ่มไดอีก อาหารทะเล ผลไม ผักสด รานขนมและของกิน
เลน  

  สวนอุเอโนะ (Ueno Park) เปนสวนสาธารณะขนาดใหญของโตเกียว จุดชม
ซากุระยอดนิยมของกรุงโตเกียว โดยจะมีตนซากุระเรียงรายอยูทั้งสองขางยาวไป
ตามทางเดินภายในสวน มีจํานวนมากกวา 1,000 ตน ทําใหดึงดูดผูคนจํานวน
มากมาเยี่ยมชมในเทศกาลชมดอกซากุระ หรือที่เรียกกันวา งานฮานามิ (โดย
ปกติแลวซากุระจะบานชวงประมาณปลายมีนาคม ถึงกลางเดือนเมษายน 
ทั้งนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ) 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
แนะนาํวิธกีารเดินทาง 

 

 

 

 

 

 

*อาหารกลางวนั-เย็น อสิระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการชอปปم�ง* 
ที่พัก KEISEI MIRAMARE HOTEL หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน 
 
 
 
 
 

 
 

(หองพักที ่โรงแรม KEISEI จะเปนแบบ Studio Twin room (1 single 
bed + 1 sofa bed) เนื่องจากเปนโรงแรมที่อยูในเมืองและใกลสถานีรถไฟ
ใตดิน **ในกรณีที่ทานจองหองพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] 
แลวทางโรงแรมไมสามารถจัดหาหองพักแบบ TRIPLE ได ทางบริษัทอาจมี
การจัดหองพักใหตามความเหมาะสมตอไป หรืออาจมีคาใชจายบางสวน
เพิ่มเติม ** 
 
 
 



 

 

 
วันที่ 5 สนามบินนาริตะ-สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ 
เชา      รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

  สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู สนามบินนาริตะ  

10.30 น. ออกเดินทางกลับ กรงุเทพฯ โดยสายบินTHAI LION AIR เที่ยวบินที่ SL 301  
(ใชระยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 6.50 ชั่วโมง)   

                     ไมมบีรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครื่องบนิ (แตมีจําหนายบนเครือ่ง) 
15.45 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ 
 

*********************** 
โปรแกรมสามารถสลับปรบัเปลี่ยนไดโดยไมตองแจงลวงหนา 

** ปล. ไมมรีาคาเด็ก เนื่องจากเปนราคาพิเศษ **  
เด็กอายุตํ่ากวา 2 ป ราคา 10,000 บาท 

ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทปิคนขับรถ และไกดทองถิ่น (ถาม)ีทานละ 2,000 บาท/
ทริป (ชําระที่สนามบนิดอนเมืองในวนัเชค็อนิ) 
(คาทปิหวัหนาทัวรแลวแตความพงึพอใจของทาน) 

 
 

 
 
 
 
 
 

อัตราคาบริการทัวร 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

วันเดินทาง ราคาผูใหญ 
พักหองละ 2-3 ทาน 

พักเดี่ยวเพิ่ม ราคาทัวรไมรวมตั๋ว 

10-14 มี.ค. 63 20,999 7,900 15,999 
12-16 มี.ค. 63 23,999 7,900 17,999 

13-17 มี.ค. 63 23,999 7,900 17,999 

14-18 มี.ค. 63 23,999 7,900 17,999 

17-21 มี.ค. 63 23,999 7,900 17,999 

18-22 มี.ค. 63 23,999 7,900 17,999 

19-23 มี.ค. 63 23,999 7,900 17,999 

20-24 มี.ค. 63 23,999 7,900 17,999 

21-25 มี.ค. 63 25,999 7,900 19,999 

24-28 มี.ค. 63 25,999 7,900 19,999 

25-29 มี.ค. 63 25,999 7,900 19,999 

26-30 มี.ค. 63 25,999 7,900 19,999 

27-31 มี.ค. 63 25,999 7,900 19,999 

28 มี.ค. – 01 เม.ย. 63 25,999 7,900 19,999 

29 มี.ค. –  
02 เม.ย. 63 

25,999 7,900 19,999 

30 มี.ค. –  
03 เม.ย. 63 

25,999 7,900 19,999 

31 มี.ค. – 04 เม.ย. 63 25,999 7,900 19,999 

01-05 เม.ย. 63 27,999 7,900 21,999 

02-06 เม.ย. 63 30,999 7,900 23,999 

03-07 เม.ย. 63 30,999 7,900 23,999 

04-08 เม.ย. 63 29,999 7,900 23,999 

05-09 เม.ย. 63 27,999 7,900 21,999 

06-10 เม.ย. 63 27,999 7,900 21,999 



 

 

07-11 เม.ย. 63 27,999 7,900 21,999 

08-12 เม.ย. 63 29,999 7,900 23,999 

09-13 เม.ย. 63 32,999 9,900 26,999 

10-14 เม.ย. 63 38,999 9,900 29,999 

11-15 เม.ย. 63 38,999 9,900 29,999 

12-16 เม.ย. 63 37,999 9,900 28,999 

13-17 เม.ย. 63 36,999 9,900 27,999 

14-18 เม.ย. 63 35,999 9,900 26,999 

15-19 เม.ย. 63 35,999 7,900 26,999 

16-20 เม.ย. 63 26,999 7,900 20,999 

17-21 เม.ย. 63 26,999 7,900 20,999 

18-22 เม.ย. 63 26,999 7,900 20,999 

19-23 เม.ย. 63 25,999 7,900 19,999 

20-24 เม.ย. 63 25,999 7,900 19,999 

21-25 เม.ย. 63 26,999 7,900 20,999 

22-26 เม.ย. 63 26,999 7,900 20,999 

23-27 เม.ย. 63 26,999 7,900 20,999 

24-28 เม.ย. 63 26,999 7,900 20,999 

25-29 เม.ย. 63 26,999 7,900 20,999 

26-30 เม.ย. 63 26,999 7,900 20,999 

 
อัตราคาบริการรวม 

  คาตั๋วเครื่องบินโดยสารชั้นประหยัด รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเชื้อเพลิง 
  คาที่พักหองคู (2-3 ทาน) ดังที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน 
  โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง)  



 

 

  หองพักที่โรงแรมจะเปนแบบ Studio Twin room (1 single bed + 1 sofa bed) 
เนื่องจากเปนโรงแรมที่อยูในเมืองและใกลสถานีรถไฟใตดิน **ในกรณีที่ทานจอง
หองพักแบบ TRIPLE  

  [2 เตยีง+1 ที่นอนเสริม] แลวทางโรงแรมไมสามารถจัดหาหองพักแบบ TRIPLE ได  
  ทางบริษัทอาจมีการจัดหองพักใหตามความเหมาะสมตอไป หรืออาจมีคาใชจาย

บางสวนเพิ่มเติม  
  คาอาหาร ดังที่ระบุในรายการ 
  คาเขาชม ดังที่ระบุในรายการ 
  คารถนําเที่ยว ดังที่ระบุในรายการ 
  คาประกันอุบัติเหตุในระหวางการเดินทาง วงประกันทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไข

ตามกรรมธรรม) 
 
อัตราคาบริการนี้ไมรวม 

  คาใชจายสวนตัวของผู เดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร 
เครื่องดื่ม คาซักรีด    คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่มิไดระบุในรายการ 

  คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ปุ �น กรณีประกาศใหกลับมายื่นรองขอวีซาอีกครั้ง 
(เนื่องจากทางญี่ปุ�นไดประกาศยกเวนการยื่นวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกบัคนไทยสําหรับผูที่
ประสงคพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน) 

  หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ�นประกาศใหยื่นวีซาตามเดิม ผูเดินทางจะตองจายเพิ่ม 
2,000 บาท สําหรับการยื่นรองขอวีซา 

  คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเป�าสัมภาระที่มีนํ้าหนักเกินกวาที่สายการบินนั้นๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน 

  คาภาษีนํ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไป
แลว 

  คานํ้าหนักกระเป�าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกาํหนด (ปกติ ขาไป 20 กก. // ขากลบั 
20 กก.) 

  คาทิปคนขับรถ และไกดทองถิ่น(ถาม)ี ทานละ 2,000 บาท/ทริป ชําระที่สนามบินในวัน
เช็คอิน (คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน) 

  ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% (กรณีตองการใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับ
ภาษี) 

 
เงื่อนไขการสํารองที่นั่ง 



 

 

  กรุณาจองลวงหนาอยางนอย 30 วันกอนการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมัดจํา 
15,000 บาท พรอมกับเตรียมเอกสารสงใหเรียบรอย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทําการ
จองแลว 

  การชําระคาทัวรสวนที่เหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 30 วัน 
ทานควรจัดเตรียมคาทัวรใหเรียบรอยกอนกําหนด เนื ่องจากทางบริษัทตองสํารอง
คาใชจายในสวนของคาที่พักและตัว๋เครื่องบิน มิฉะนั้นจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดย
อัตโนมัต ิ

  หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอ
เจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น รวมถึงการลาชาของสายการบินระหวางประเทศ 

  หากในคณะของทานมีผู ตองการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู สูงอายุ, มีโรค
ประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ชั่วโมงติดตอกัน ทาน
และครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เนื่องจากการเดินทางเปนหมู
คณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 

  ไมสามารถยกเลิกได เน่ืองจากเปนราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงินทั้งหมด (แตสามารถเปลี่ยน
ชื่อผูเดินทางไดตามกําหนดของแตละสายการบินกอน 7 วันของการเดินทาง) 
 

หมายเหตุ 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 5 วัน ในกรณีที่ไมสามารถทํากรุป
ไดอยางนอย 30 ทาน ในกรณีนี้บริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวรอื่นใหถา
ตองการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุ
จําเปนสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได และจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือไดรับ
บาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวรและอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เชน 
การจราจร, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลตางๆ เปนตน 
 
ขอมูลเพิ่มเติม เรื่องตั๋วเครื่องบิน 

ในการเดินทางเปนหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการเลื่อน

วันเดินทางกลับ ทานจะตองชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบิน และบริษัททัวรเรียกเก็บ 



 

 

และการจัดที่นั่งของกรุป เปนไปโดยสายการบินเปนผูกําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไมสามารถ

เขาไปแทรกแซงได 

ขอมูลเพิ่มเติม เรื่องตั๋วเครื่องบิน 
ในการเดินทางเปนหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการเล่ือนวนั
เดินทางกลับ ทานจะตองชาํระคาใชจายสวนตางที่สายการบิน และบริษัททวัรเรียกเก็บ และการ
จัดที่นัง่ของกรุป เปนไปโดยสายการบินเปนผูกาํหนด ซึ่งทางบริษทัฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซง
ได 

จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศ
ญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวยวัตถปุระสงคเพื่อการทองเที่ยว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ จะตองยื่น
เอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมือง เพื่อยืนยนัการมีคณุสมบัตกิารเขาประเทศญี่ปุ�น* ดังตอไปน้ี 

1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ�น (ทางบริษัทฯจัดการให) 
2. สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นในระหวางที่พํานักในประเทศ

ญี่ปุ�นได (เชน เงินสด บัตรเครดิต เปนตน) 
3. ชื่อ ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น (ทางบริษัทจัดการให) 
4. กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น (ทางบริษัทฯ จัดการให) 

คุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุ�น (สําหรับกรณีการเขาประเทศญี่ปุ�นดวยมาตรการยกเวนวี
ซา) 

1. หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู ไมตํ่ากวา 6 เดือน  
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปุ�นจะตองไมเปนสิ่งที่ขัดตอกฎหมายและเขาขาย

คุณสมบัติการพํานักระยะสั้น 
3. ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน 
4. เปนผูที่ไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ปุ�น มิไดอยูในระยะเวลาของการถูก

ปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ 
 
หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพื่อความถูกตองและ

ความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท 
  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีที่มผีูรวมคณะ

ไมถึง 30 ทาน  



 

 

  ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคานํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้น
กอนวันเดินทาง  

  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเนื่องจาก
สาเหตุตางๆ  

  บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิก
บิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิด
กฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

  บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาท
ของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง  

  เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวา
ทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด 

  กรณีที่ทานเปนอิสลาม ไมทานเนื้อสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาที่เปน
กรณีพิเศษ 

  รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปล่ียนตามที่ระบุในโปรแกรม  

  การจัดการเรื่องหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกบักรุปที่เขาพัก  โดยมีหองพกั
สําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูที่พัก 
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได   

  กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพเิศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยาง
นอย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะนั้นบริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได  

  มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทานั้น 

  ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื ่องจากเปนการเหมาจายกับ
ตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไม
วาจะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อัน
เนื่องมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสาร
เดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ  

  กรณีตองการพักแบบ 3 ทาน ตอหองหรือหองแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple 
ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดหองใหเปนแบบ แยก 2 หอง คือ 1 หองพักคู และ 1 
หองพักเดี่ยว โดยไมคาใชจายเพิ่ม  



 

 

  สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวนัหยุดเทศกาลของญี่ปุ�น หรือ วันเสารอาทิตย รถ
อาจจะติด อาจทําใหเวลาในการทองเที่ยวและ ชอปปم�งแตละสถานที่นอยลง  โดยเปนดุลย
พินิจของมัคคุเทศก และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความรวมมือจากผูเดินทาง
ในบางครั้งที่ตองเรงรีบ เพื่อใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม 

  เน่ืองจากการเดินทางทองเที่ยวในครั้งนี ้เปนการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนใน
ตางประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์ ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน หรือ 
สวนใดสวนหนึ่งที่ทานไมตองการไดรับบริการ หากระหวางเดินทาง สถานที่ทองเที่ยวใดที่ไม
สามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมสามารถคืน
คาใชจายไมวาสวนใดสวนหนึ่งใหทาน เน่ืองจากทางบริษัทไดทําการจองและถกูเก็บคาใชจาย
แบบเหมาจายไปลวงหนาทั้งหมดแลว 

  บริการนํ้าดื่มทานวันละ 1 ขวด ตอคนตอวัน เริ่มในวันที่ 2 ของการเดินทาง ถึงวันที่ 3 ของ
การเดินทาง การบริการของรถบัสนําเที่ยวญี่ปุ�น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ�น สามารถ
ใหบริการวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนั้นๆ มิอาจเพิ่มเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปน
ผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเปนหลัก 
จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

  กรณีพาสปอรตตางชาติที่ตองการเดนิทางไปกับทัวร **ผูเดินทางตองดําเนินการเช็คเรื่องการ
ทําวีซาในการเขาประเทศญี่ปุ �นดวยตนเอง และหากมีคาใชจายเพิ่มเติมผูเดินทางตอง
รับผิดชอบในสวนนั้นๆ ซึ่งหากวันเดินทางผูเดินทางไมไดขอวีซา จะถือวาเปนความผิดของผู
เดินทางเองและจะไมรับผิดชอบคาใชจายตางๆ 

  กรณีที่ทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาใชจายที่
จะเกิดขึ้นตามมา และ จะไมสามารถคืนเงินคาทัวรทีท่านชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวน
หนึ่ง 

  หากวันเดินทาง เจาหนาที่สายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ 
หนังสือเดินทาง  
(พาสปอรต) ของทานชํารุดแมเพียงเล็กนอย เชน เปยกนํ้า ขาดไปหนาใดหนาหนึ่ง มีหนาใด
หนาหนึ่งหายไป มีกระดาษหนาใดหนาหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหวางสันของเลม
หนังสือเดินทาง เปนตน ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจาหนาที่ดานตรวจคน
ออก และ เขาเมือง มีสิทธิ์ไมอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังนั้นกรุณาตรวจสอบ และ 
ดูแล หนังสือเดินทางของทานใหอยูในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณา
ติดตอกรมการกงสุลกระทรวงการตางประเทศเพื่อทําหนังสือเดินทางฉบับใหม โดยใชฉบับ



 

 

เกาไปอางอิง และ ยืนยันดวย พรอมกับแจงมาที่บริษัทเร็วที่สุด เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลง
ขอมูลหนังสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาที่บริษัทเรียบรอยแลว กรณีที่ยังไมออกบัตร
โดยสาร ทานสามารถเปลี่ยนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออกบัตรโดยสาร (ตั๋วเครื่องบิน) 
เรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ซึ่งโดย
สวนใหญตั๋วเครื่องบินแบบกรุปจะออกกอนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
กระบวนการและขั้นตอนของแตละคณะ 

  กรณีที่ทานไมผานดานตรวจคนออก หรือ เขาเมือง (หามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณีใดๆ
ทั้งสิ้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคาใชจายใหไมวาสวนใดสวนหนึ่งทั้งสิ้น 

 
บริการเพิ่มเติม Wifi เลนเนต็ชวิ ชิว ตลอดทิป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 *เมื่อทานชาํระเงนิคาทัวรใหกับทางบรษิทัฯแลวทางบริษทัฯ  

จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงทัง้หมดนีแ้ลว* 

 


