
SJT 002 #  Tokyo - Fuji - Kamakura By: Lion Air (May - Jun 2019) 

 

กําหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญห่อ้งละ 

          2-3 ทา่น 
พักเดีย่วเพิม่ ราคาไมร่วมตัว๋ 

23 – 27 พฤษภาคม 2562 22,990.- 6,000.- 14,900.- 

25 – 29 พฤษภาคม 2562 22,990.- 6,000.- 14,900.- 

27 – 31 พฤษภาคม 2562 22,990.- 6,000.- 14,900.- 

29 – 02 มถินุายน 2562 22,990.- 6,000.- 14,900.- 

31 – 04 มถินุายน 2562 21,990.- 6,000.- 14,900.- 

01 – 05 มถินุายน 2562 21,990.- 6,000.- 14,900.- 

03 – 05 มถินุายน 2562 21,990.- 6,000.- 14,900.- 

05 – 09 มถินุายน 2562 21,990.- 6,000.- 14,900.- 

07 – 11 มถินุายน 2562 21,990.- 6,000.- 14,900.- 

09 – 13 มถินุายน 2562 21,990.- 6,000.- 14,900.- 



 

กําหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญห่อ้งละ 

          2-3 ทา่น 
พักเดีย่วเพิม่ ราคาไมร่วมตัว๋ 

11 – 15 มถินุายน 2562 21,990.- 6,000.- 14,900.- 

13 – 17 มถินุายน 2562 21,990.- 6,000.- 14,900.- 

15 – 19 มถินุายน 2562 21,990.- 6,000.- 14,900.- 

17 – 21 มถินุายน 2562 21,990.- 6,000.- 14,900.- 

19 – 23 มถินุายน 2562 21,990.- 6,000.- 14,900.- 

21 – 25 มถินุายน 2562 21,990.- 6,000.- 14,900.- 

23 – 27 มถินุายน 2562 21,990.- 6,000.- 14,900.- 

25 – 29 มถินุายน 2562 21,990.- 6,000.- 14,900.- 

27 – 01 กรกฎาคม 2562 21,990.- 6,000.- 14,900.- 

29 – 03 กรกฎาคม 2562 21,990.- 6,000.- 14,900.- 

 

วนัที ่1 : สนามบนิดอนเมอืง – สนามบนินารติะ                                                             (-/-/-)
 

22.00 น. คณะพรอ้มกันทีส่นามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออก  ชัน้ 3 อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ 

เคาน์เตอรส์ายการบนิ THAI LION AIR หมายเลข 8   เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และ

อํานวยความสะดวกในการขึน้เครือ่ง (ไกดท์ัวรแ์นะนําการเดนิทาง) 

สายการบนิ THAI LION AIR ใชเ้ครือ่ง AIRBUS A330-300 จํานวน 392 ทีน่ั่ง 

เครือ่งใหม ่ลําใหญ ่มจีอทวี ีการบรกิารทกุทีน่ั่ง 

จัดทีน่ั่งแบบ 3-3-3 มบีรกิารอาหารวา่งเสริฟ์ทัง้ขาไปและขากลบั 

(น้ําหนักกระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซือ้น า้หนกัเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย) 

 



 

วนัที ่2 :    สนามบนินารติะ –   พระใหญไ่ดบุตซ ึ   เอโนชมิะ                                            (-/L/D)
 

                 พเิศษ!! อรอ่ยกบัเมนบูฟุเฟต ์ขาปูยกัษ ์+ แชน่ า้รอ้นออนเซ็นธรรมชาต ิ                                                   

 

01.00 น.  เหนิฟ้าสูเ่มอืงนารติะ ประเทศญีปุ่่ น โดยเทีย่วบนิที ่SL300   บรกิารอาหารว่าง และเครือ่งดืม่บนเครือ่ง  

09.10 น.    เดนิทางถงึ สนามบนินารติะ ประเทศญีปุ่่ น   (เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าประเทศไทย 2 ช.ม.   กรุณาปรับ

นาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถิน่เพือ่ความสะดวกในการนัดหมาย) สําคัญ!!! ประเทศญีปุ่่ นไม่อนุญาตให ้

นํา อาหารสด จําพวก เนื้อสตัว ์พชื ผัก ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษจับและปรับ  หลังผ่านพธิี

การตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร รับกระเป๋าและทําภารกจิสว่นตัวเรยีบรอ้ยแลว้...หลังจากนัน้นําท่าน

เดนิทางสูนํ่าท่านเดนิทางสู ่พระใหญ่ไดบุตซ ึ(Kamakura Daibutsu หรอื The Great Buddha) เป็น

พระพทุธรปูทีสํ่าคัญทีส่ดุในเมอืงคามาคุระ ตัง้อยู่ในวัดโคโตะ

กุอนิ (Kotokuin Temple) พระพุทธรูปไดบุตซมึคีวามสงูถงึ 

13.35 เมตร น้ําหนัก 95 ตัน เป็นพระพทุธรปูทีใ่หญเ่ป็นอันดับ

สองในญีปุ่่ น รองจากหลวงพ่อโต แห่งวัดโทไดจ ิเมอืงนารา 

จากหลักฐานพบว่าพระใหญ่ไดบุตซสึรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1252 

ในตอนแรกนั้นพระพุทธรูปอยู่ในหอ้งโถงของวัด แต่ตัววัด

ไดร้ับความเสยีหายจากพายแุละแผน่ดนิไหว อยูห่ลายครัง้ จน

ในที่สุดไม่มีตัวอาคารของวัด พระใหญ่ไดบุตซจึึงไดต้ัง้อยู่

กลางแจง้พระใหญไ่ดบตุซสึรา้งจากโลหะสํารดิ และทองแดง 

โดยช่างฝีมือดี ที่เห็นองค์พระเป็นสเีขียวเป็นเพราะว่าเกิด

ปฏกิรยิาทางเคมี เกดิออกไซดข์องโลหะที่สะสมมาเป็นเวลานานจนองคพ์ระเป็นสเีขียวจากนัน้นําท่าน

เดนิทางตอ่ไปยังศาลเจา้เอโนะชมิะมสีว่นสําคัญในประวัตศิาสตรข์องเอโนะชมิะทีไ่ม่รูไ้ม่ไดเ้ลยค่ะ ทีน่ี่

เป็นศาลเจา้ทีม่ปีระวัตคิวามเป็นมายาวนานซึง่นับเป็น 1 ใน 3 พระสรุัสวดทีีย่ ิง่ใหญท่ีส่ดุในญีปุ่่ นโดยวา่กัน

ว่าเริม่ตน้เมื่อปีค.ศ. 552ศาลเจา้เอโนะชมิะไม่ไดม้ีเพียงแห่งเดียว แต่มีถงึ 3 ศาลเจา้ดว้ยกันโดยตัง้

กระจายกันไปในเกาะ ศาลเจา้ทัง้ 3 แหง่นี้บชูาเทพธดิา 3 องคโ์ดยแบง่เป็นองคล์ะแหง่ซึง่เรยีกว่ามุนาคา

ตะซนัโจะจนิมผีูค้นแวะเวยีนมาสกัการะบชูาเป็นจํานวนมากในฐานะทีเ่ป็นเทพเจา้แห่งทะเล เทพเจา้แห่ง

น้ํา และเทพเจา้แห่งศลิปะการแสดงผูนํ้ามาซึง่ความสขุและทรัพยส์มบัต ิศาลเจา้เอโนะชมิะเป็นสถานที่

สําคัญมากจนเรยีกไดว้า่การตระเวนเทีย่วบนเกาะเอโนะชมิะนัน้ก็คอืการตระเวนสกัการะศาลเจา้เอโนะชมิะ 

เทีย่ง     รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

บา่ย   หลังจากนัน้นําทา่นเดนิทางไปยัง  โกเทมบะ แฟคทอรี ่เอา้ทเ์ล็ต แหลง่รวมสนิคา้นําเขา้และสนิคา้ 

แบรนดญ์ีปุ่่ นทีด่ังไปทั่วโลก พบกับคอลเลคชั่นเสือ้ผา้ใหม่ล่าสดุ อาท ิMK MICHEL KLEIN, MORGAN, 

ELLE, CYNTHIA ROWLEY ฯลฯ เลอืกซือ้กระเป๋าแบรนดเ์นมยีห่อ้ดังไดท้ีร่า้น BALLY, PRADA, GUCCI, 

DIESEL, TUMOI, GAP, ARMANI ฯลฯ เลือกดูเครือ่งประดับ และนาฬกิาหรูอย่าง TAG HEURE, 

AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯรองเทา้แฟชั่น HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, 

SKECHERS, HOGAN ฯลฯ 

 

 

 

 

 

 

 

    

    นําทา่นเขา้สูท่ีพั่ก ณ โรงแรม Fujisan Garden Hotel Or SML  

 



      

ค า่    รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม พเิศษ อรอ่ยกบัเมนูบุฟเฟต ์ขาปูยกัษ ์(2) 

    

 

 

 

 

หลังอาหารใหท้า่นได ้   แช่น า้รอ้นออนเซ็นธรรมชาต ิ เพือ่ผอ่นคลายความเมือ่ยลา้ จะทําใหร้ะบบ
หมนุเวยีนโลหติ และใหผ้วิพรรณสวยงาน (แชค่รัง้ละประมาณ 20 นาท ีไมค่วรเกนิ 1 ชัว่โมง) 

 

วนัที ่3 :  – พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว –  เรยีนรูพ้ธิชีงชา – ตน้ต าหรบัแบบฉบบัคนญีปุ่่ น         (B/L/-)                                                       

               วดัอาซากุสะ – หอคอยโตเกยีวสกาย ทร ี– ชอ้ปป้ิงโอไดบะ       

 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้(3) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

จากนั้น นําท่านเยี่ยมชม พิพิธภณัฑ์แผ่นดนิไหว  EARTH 

QUAKE MUSEUM ทีจํ่าลองเรือ่งราวของภเูขาไฟฟูจ ิและให ้

ท่านไดส้ัมผัสกับความรูส้ ึกของการจําลองเรื่องราวเกี่ยวกับ

แผน่ดนิไหวทีเ่กดิขึน้ในประเทศญีปุ่่ น จากนัน้ นําท่าน เรยีนรูพ้ธิ ี

ชงชาตน้ต าหรบัแบบฉบบัคนญีปุ่่ น เพราะถอืไดว้า่ การชงชานัน้

คอืเอกลักษณ์ของประเทศญีปุ่่ นเลยก็วา่ได ้ ดว้ยการดืม่และการชง

ชาผงสเีขยีวหรอืมัทชา นับตัง้แต่ประมาณศตวรรษที ่14 ตน้ฉบับ

ของพธิชีงชา และใหท้่านไดส้ัมผัสกับบรรยากาศของการจําลอง

เรือ่งราวเกีย่วกับการพบปะกันในวงสังคมการดืม่และชงชาทีไ่ดแ้พร่หลายในบรรดาชนชัน้สงูทีเ่กดิขึน้ใน

ประเทศญีปุ่่ น จากนัน้อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ของทีร่ะลกึตามอัธยาศัย 

เทีย่ง     รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 

บ่าย   หลังจากนั้นนําท่านเดนิทางสู่ วดัอาซากุสะ วัดที่ไดช้ือ่ว่าเป็นวัดทีม่ีความศักดิส์ทิธิ ์และไดร้ับความ

เคารพนับถอืมากทีส่ดุแห่งหนึ่งในกรุงโตเกยีว ภายในประดษิฐานองคเ์จา้แม่กวนอมิทองคําทีศ่ักดิส์ทิธิ ์

ขนาด 5.5 เซนตเิมตร ซึง่มักจะมผีูค้นมากราบไหวข้อพรเพือ่ความเป็นสริมิงคลตลอดทัง้ปี ประกอบกับ

ภายในวัดยังเป็นทีต่ัง้ของโคมไฟยักษ์ทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุในโลกดว้ยความสงู 4.5 เมตร   ซึง่แขวนหอ้ย

อยู ่ณ ประตทูางเขา้ทีอ่ยูด่า้นหนา้สดุของวัด ทีม่ชี ือ่วา่ “ประตฟู้าคํารณ” และถนนจากประตูเขา้สูต่ัววหิาร

ทีป่ระดษิฐานเจา้แม่

กวนอมิทองคํา มชีือ่

ว่ า  “ถ น น น า ก า มิ

เซะ” ซึง่เป็นที่ตัง้

ของรา้นคา้ขายของ

ที่ ร ะ ลึ ก พื้ น เ มื อ ง

ตา่งๆ มากมาย อาท ิ

ขนมนานาชนดิ ของ

เล่น รองเทา้ พวง

กุญแจที่ระลึก ฯลฯ 

ใหท้กุทา่นไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากของทีร่ะลกึ  
    

 

 

 



 

หลังจากนัน้นําทกุทา่นเดนิ ถา่ยรปูคูก่ับ แลนดม์ารก์แห่งใหม่

ของกรงุโตเกยีว ณ รมิแม่น้ําสมุดิะ  หอคอยโตเกยีวสกาย 

ทร ี(Tokyo Sky tree) หอสง่สัญญาณโทรคมนาคมทีส่งู

ทีส่ดุในโลก ... เปิดใหบ้รกิารเมือ่วันที ่22 พฤษภาคม 2555 

โดยหอนี้มคีวามสงู 634 เมตร สามารถทําลายสถติคิวามสงู

ของหอกวางตุง้ ในมณฑลกวา่งโจว ซึง่มคีวามสงู 600 เมตร 

และหอซเีอ็น ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มี

ความสงู 553 เมตร ... ทวิทัศน์ของ “หอคอยโตเกยีวสกายท

รี”ที่บรรจุเทคโนโลยีแนวหนา้สุดสามารถมองเห็นไดจ้าก

ล ะ แ ว ก วั ด อ า ซ ะ กุ ซ่ า ที่ เ ต็ ม ไ ป ด ้ ว ย ก ลิ่ น อ า ย แ บ บ เ มื อ ง เ ก่ า ข อ ง เ อ ะ โ ด ะ                                                        

ใหทุ้กท่านอิสระในการเก็บภาพประทับใจกับคู่กับแลนด์

มารก์ของกรงุโตเกยีว    จากนัน้นําทา่นเดนิทางไป ย่านโอ

ไดบะ (Odaiba) คือเกาะที่สรา้งขึน้ไวเ้ป็นแหล่งชอ้ปป้ิง 

และแหลง่บันเทงิตา่งๆ ในอา่วโตเกยีว ไดร้ับการปรับปรงุให ้

มชี ือ่เสยีงและเป็นทีน่ยิมในชว่งหลังของปี 1990 นอกจากมี

สถาปัตยกรรมทีส่วยงามตัง้อยูม่ากมายแลว้ แตก็่ยังคงความ

เป็นธรรมชาตไิวด้ว้ยความอดุมสมบรูณ์ของพืน้ทีส่เีขยีว  

ค า่  เพือ่เป็นการไมร่บกวนเวลา  อสิระอาหารค า่ 

                    ตามอธัยาศยั 

 นําทา่นเขา้สูท่ีพั่ก ณ โรงแรม Toyoko Inn Narita  Or SML     

 

วนัที ่4 :  อสิระเต็มวนั ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิง หรอืเดนิทางสูส่ถานทีท่อ่งเทีย่วอืน่ ๆ                        (B/-/-)                  

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้(3) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

OPTION A : ซือ้ทวัรเ์สรมิโตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์หรอื ดสินยีซ์เีพิม่ผูใ้หญท่่านละ 2,700 บาท / 

เด็กต า่กวา่ 12 ปี 2,000 บาท ไมร่วมคา่รถไฟในการเดนิทาง [ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลง] 
เชญิท่านพบกับความอลังการซึง่เต็มไปดว้ยเสน่หแ์ห่งตํานาน
และจนิตนาการของการผจญภัย ใชทุ้นในการก่อสรา้ง 600 

ลา้นเยน โดยการถมทะเล ทา่นจะไดพ้บสมัผัสกับเครือ่งเล่นใน
หลายรปูแบบ เชน่ ทา้ทายความมันสเ์หมอืนอยูใ่นอวกาศไปกับ 

SPACE MOUTAIN, ระทกึขวัญกับ HAUNTED MANSION 
บา้นผสีงิ, ตืน่เตน้กับ SPLASH MOUNTAIN, น่ังเรอืผจญภัยใน

ป่ากับ JUNGLE CRUISE, เทีย่วบา้นหมพีูหต์ะลุยอวกาศไปกับ 
BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO BLASTERS, เขา้ไปอยู่ในโลก
แห่งจนิตนาการกับการต์ูนทีท่่านชืน่ชอบของ WALT DISDEY 

เชน่ มกิกีเ้มา้ส,์ มนินเิมา้ส,์ โดนัลดั๊ก ฯลฯ หรอืชอ้ปป้ิงซือ้ของ
ทีร่ะลกึภายในสวนสนุกอย่างจุใจและอีกมากมายทีร่อท่านพสิูจน์ความมันสก์ันอย่างเต็มที่ ใหท้่านได ้

สนุกสนานตอ่กับเครือ่งเลน่นานาชนดิอยา่งจใุจ 
OPTION B : อสิระเพลดิเพลนิในกรุงโตเกยีว เพือ่ความสะดวกในการเดนิทาง หรอืชอ้ปป้ิงใน
ยา่นการคา้อนัทนัสมยัของมหานครโตเกยีวศูนยร์วมวยัรุน่แหล่งชอ้บป้ิงชือ่ดงัล แนะน าสถานที่

ทอ่งเทีย่วในโตเกยีว (ไมร่วมคา่เดนิทาง หรอืคา่ต ัว๋รถไฟ) 
ย่านฮาราจูกุ ท่านจะไดพ้บกับการแต่งตัวที่เป็นเอกลักษณ์ 

แหวกแนว ตามสไตล์วัยรุ่นญี่ปุ่ น การแต่งกายเลียนแบบ
คาแรคเตอรก์ารต์ูนต่างๆโอโมเตะซันโด รา้น Kiddyland ศูนย์

รวมของเลน่หลากหลาย น่ารัก และแปลกๆ เหมาะสําหรับเป็น
ของฝากเด็กเล็ก เด็กโต ตุ๊กตาบลายด์ สนูปป้ี คติตี้ คาแรค
เตอร่ต่างๆ หรือ เกมส์ ของเด็กเล่นที่หลากหลายใหท้่านได ้

เลอืกชมเลอืกซือ้หาอยา่งจใุจ 



 
 

ชบิูยา่ ยา่นวัยรุน่ชือ่ดังอกีแห่งของมหานครโตเกยีวท่านจะ
ไดต้ืน่ตาตืน่ใจกับแฟชั่นทันสมัยของหนุ่มสาวชาวแดนปลา

ดบิจากรา้นคา้มากมาย มากกวา่ 100 รา้นคา้ และ “ตกึ 109” 
ตกึชือ่ดังทีเ่ป็นสญัลักษณ์ของยา่นนัน้ 

สวนอุเอโนะ (Ueno Park) เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่
ของกรงุโตเกยีว จดุชมซากรุะยอดนยิมของกรงุโตเกยีว 
ตลาดอะเมโยโกะ (Ameyoko Market) ตลาดที่คกึคัก

เกือบตลอดเวลาตั ้งอยู่ระหว่างสถานีอุเอโนะ (Ueno 
Station) และสถานีโอคาชมิาช ิ(Okachimachi Station) 

สนิคา้หลากหลายชนิดทัง้ ของสด ของใช ้เครื่องสําอาง 
กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้ทัง้ของญีปุ่่ น และของนําเขา้ทีส่ว่นใหญจ่ะมรีาคาถกูกวา่ในหา้งบางรา้นอาจจะต่อ
ราคาเพิม่ไดอ้กี อาหารทะเล ผลไม ้ผักสด รา้นขนมและของกนิเลน่  

ย่านชนิจุกุ คอื ย่านรวมเสน่หท์ุกอย่างโดยเป็นทัง้แหล่งชอ้ปป้ิงชัน้นําในโตเกยีว แหล่งรวมรา้นกนิดื่ม
และรา้นอาหารทกุระดับ และแหลง่ทอ่งเทีย่วขึน้ชือ่ในแห่งเดยีวกัน ทุกท่านจะเพลดิเพลนิกับการจับจ่าย

ซือ้สนิคา้นานาชนิด ไดจ้ากที่นี่ ไม่ว่าจะเป็น รา้นซานรโิอะ รา้นขายเครือ่งอเิลคทรอนิกส ์กลอ้งถ่ายรูป
ดจิติอล นาฬกิา เครื่องสําอาง ต่างๆ กันที่รา้น 

MATSUMOTO แ ห ล่ ง ร ว ม เ ห ล่ า บ ร ร ด า
เครื่องสําอางมากมาย อาทิ มาร์คเตา้หู,้ โฟ
มลา้งหนา้ WHIP FOAM ทีร่าคาถูกกว่าบา้นเรา 

3 เท่า, ครีมกันแดดชเิซโด ้แอนเนสซ่าที่คน
ไทยรูจั้กเป็นอย่างดี  และสนิคา้อื่น ๆ  หรือให ้

ท่านไดส้นุกกับการเลือกซื้อสนิคา้ แบรนด์ดัง
อาท ิLOUIS VULTTON, UNIQLO, กระเป๋าสดุ

ฮติ BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสือ้ COMME 
DES GARCONS, H&M หรอืเลอืกซือ้รองเทา้
ห ล า ก ห ล า ย แ บ ร น ด์ ดั ง  อ า ทิ  NIKE, 

CONVERSE,NEW BALANCE, REEBOK ฯลฯ ไดท้ีร่า้น ABC MART  
เทีย่ง     เพือ่เป็นการไมร่บกวนเวลา  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั   

ค า่  เพือ่เป็นการไมร่บกวนเวลา  อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

 นําทา่นเขา้สูท่ีพั่ก ณ โรงแรม Toyoko Inn Narita  Or SML     

วนัที ่5 :   สนามบนินารติะ – สนามบนิดอนเมอืง                                                                          (B/-/-)
 

 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้(6) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   หลังจากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่

สนามบนินารติะ เพื่อเดนิทางกลับสูก่รุงเทพฯ ระหว่างนัน้ทุกท่านยังสามารถช็อปป้ิง เลอืกซือ้ของฝาก           

ของทีร่ะลกึได ้ภายในสนามบนิ 

11.00 น.  เหนิฟ้าสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ THAI LION AIR เทีย่วบนิที ่SL301    บรกิารอาหารวา่ง  

และเครือ่งดืม่บนเครือ่ง  

16.15 น. ถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ  

-------- 

 
 

** หากทา่นทีต่อ้งออกตัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทัวร ์,รถไฟ)  กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ที ่

กอ่นทําการ  เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ ** 

 
 

 
 

 



อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญห่อ้งละ 

          2-3 ทา่น 
พักเดีย่วเพิม่ ราคาไมร่วมตัว๋ 

23 – 27 พฤษภาคม 2562 22,990.- 6,000.- 14,900.- 

25 – 29 พฤษภาคม 2562 22,990.- 6,000.- 14,900.- 

27 – 31 พฤษภาคม 2562 22,990.- 6,000.- 14,900.- 

29 – 02 มถินุายน 2562 22,990.- 6,000.- 14,900.- 

31 – 04 มถินุายน 2562 21,990.- 6,000.- 14,900.- 

01 – 05 มถินุายน 2562 21,990.- 6,000.- 14,900.- 

03 – 05 มถินุายน 2562 21,990.- 6,000.- 14,900.- 

05 – 09 มถินุายน 2562 21,990.- 6,000.- 14,900.- 

07 – 11 มถินุายน 2562 21,990.- 6,000.- 14,900.- 

09 – 13 มถินุายน 2562 21,990.- 6,000.- 14,900.- 

11 – 15 มถินุายน 2562 21,990.- 6,000.- 14,900.- 

13 – 17 มถินุายน 2562 21,990.- 6,000.- 14,900.- 

15 – 19 มถินุายน 2562 21,990.- 6,000.- 14,900.- 

17 – 21 มถินุายน 2562 21,990.- 6,000.- 14,900.- 

19 – 23 มถินุายน 2562 21,990.- 6,000.- 14,900.- 

21 – 25 มถินุายน 2562 21,990.- 6,000.- 14,900.- 

23 – 27 มถินุายน 2562 21,990.- 6,000.- 14,900.- 

25 – 29 มถินุายน 2562 21,990.- 6,000.- 14,900.- 

27 – 01 กรกฎาคม 2562 21,990.- 6,000.- 14,900.- 

29 – 03 กรกฎาคม 2562 21,990.- 6,000.- 14,900.- 

 

การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 30 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดังกลา่ว บรษัิทฯ ขอสงวน

สทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 
 

* ราคาเด็กอายุไมเ่กนิ 2 ปี  10,000 บาท * 
**กรณีด็กอายุเกนิ 2 ใหค้ดิเป็นผูใ้หญ ่(นบัวนัเกดิจากวนัทีก่ลบัจากญีปุ่่ น)** 

 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ 

ทา่นละ 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

กรณุาชําระมัดจํา ทา่นละ 10,000 บาท หากมกีารยกเลกิภายหลัง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการคนืมัดจํา
ทัง้หมด เนื่องจากทางบรษัิทฯ ไดช้ําระคา่ตัว๋เครือ่งบนิเต็มใบใหก้ับสายการบนิเป็นทีเ่รยีบรอ้ย 

ยกเวน้คา่ภาษีน้ํามันทีย่ังมไิดช้ําระ คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื กรณุาชําระ 21 วันกอ่นการเดนิทาง 
 

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเท่าน ัน้ ไมเ่ช่นน ัน้ทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจ าไม่

วา่ดว้ยกรณีใดๆท ัง้ส ิน้ เพราะวา่ทางบรษิทัไดท้ าการจา่ยคา่ต ัว๋ไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่น

ขอ้ความใหถ้ีถ่ว้นกอ่นการจองทวัรท์ุกคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง  

หมายเหต ุ 1. ต ัว๋เมือ่ออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนือ่งจากเงือ่นไขของสายการบนิ 

 2. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทุกแห่งทีม่ ี
 คา่น้ําหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไมเ่กนิ 20 กก.  คา่รถรับ-สง่ และนําเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ท่าน  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  
 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ    คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกันอบุัตเิหตรุะหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

  คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ี่

ประสงคจ์ะพํานัก  ระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วัน) **ถา้กรณทีีท่างรัฐบาลประกาศใหก้ลับมาใชว้ี

ซา่ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ่้ายในการทําวซีา่เพิม่ ท่านละ 1,700 บาท** 

  ค่าใชจ่้ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์

ทางไกล , คา่อนิเตอรเ์น็ต , คา่ซักรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึค่าอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือ

รายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนา้ทัวรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

  คา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

  คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

  คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทย  

ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพํานักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วัน) 

 

ราคาทวัรน์ ีไ้มร่วมทปิ พนกังานขบัรถ,  ไกดท์อ้งถิน่  และหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย 

คา่ทปิ จ านวน 1,500 บาท  *กรณุายืน่คา่ทปิใหก้บัหวัหนา้ทวัรท์ ีส่นามบนิ (วนัแรก) *  

วธิกีารช าระเงนิ กรุณาชําระคา่มัดจํา ทา่นละ  10,000 บาท  

 แฟกซห์รืออเีมล ์หนา้หนังสอืเดนิทาง (Passport) ของผูเ้ดนิทาง (หนังสอืเดนิทางมอีายุการใชง้าน 6  

เดอืนขึน้ไป) 
 ค่าทัวรส์่วนทีเ่หลอื บรษัิทฯขอเก็บค่าทัวรทั์ง้หมด ก่อนการเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วันทําการ มฉิะนัน้ทาง

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่มัดจําทัง้หมด 

การยกเลกิและการเปลีย่นแปลง  

กรณทีีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรอืเอ

เจนซี(่ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่าง

ใดอย่างหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณอ์ักษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผ่าน

ทางโทรศัพทไ์มว่่ากรณใีดๆ 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในประเทศ

ญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วัน ไมว่า่จะดว้ยวัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธรุกจิ จะตอ้งยืน่

เอกสารในขัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยันการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี้ 

1. ตัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น ทางทัวรจ์ัดเตรยีมให ้

2. สิง่ทีย่นืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศ
ญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (เชน่ คนรูจ้ัก โรงแรม 
และอืน่ๆ) ทางทัวรจ์ัดเตรยีมให ้

4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น ทางทัวรจ์ัดเตรยีมให ้



กรณนัีกท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการ

จอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่ทํา

เรือ่งขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการ

ชําระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมดุบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนื

เงนิคา่บรกิารดังนี ้

1. ยกเลกิกอ่นวันเดนิทาง 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีชํ่าระแลว้  
2. ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกว่า 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของเงนิคา่บรกิาร 
3. ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วัน ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีชํ่าระแลว้ทัง้หมด 

 ทัง้นี ้ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ่้ายทีไ่ดจ่้ายจรงิจากค่าบรกิารทีชํ่าระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจัดการนําเทีย่ว

ใหแ้กนั่กท่องเทีย่ว เชน่ การสํารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 

 ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยุดหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจํากับสายการบนิหรอืกรุ๊ปทีม่กีารการันตคีา่มัด

จําที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ และไม่อาจขอคืนเงนิได ้รวมถงึ

เทีย่วบนิพเิศษ เช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจําหรอืค่าทัวรทั์ง้หมด

เนือ่งจากคา่ตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเทีย่วบนินัน้ 

เงือ่นไขอืน่ๆ 
- รายการทัวรส์ามารถปรับเปลีย่นการเดนิทางได ้ตามความเหมาะสม โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ แตท่าง

บรษัิทจะยังคงรักษาผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นสิง่สําคัญ 
- บรษัิทฯรับเฉพาะผูม้วัีตถปุระสงคเ์ดนิทางเพือ่ท่องเทีย่วเท่านัน้ หากท่านถูกเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของ

ประเทศนัน้ๆปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง ดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามถอืเป็นเหตผุลซึง่อยู่นอกเหนอือํานาจและความ

รับผดิชอบของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืเงนิบางสว่นหรอืทัง้หมดหากท่านถูกปฏเิสธการ
เขา้-ออกเมอืง ไมว่่าประเทศใดจนทําใหท้่านไม่สามารถเดนิทางต่อไปได ้คณะทัวรท์่านอืน่ๆ รวมถงึไกดจ์ะ

ไมส่ามารถรอท่าน ณ สนามบนิได ้จําเป็นตอ้งออกเดนิทางตามโปรแกรมทีว่างไว ้แต่ทางตัวแทนบรษัิทฯจะ
ทําหนา้ทีป่ระสานงานและเจา้หนา้ทีจ่ะทําการตดิตอ่และชว่ยเหลอืท่านเป็นระยะๆ 

- บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ี่จะไม่รับผดิชอบต่อค่าใชจ่้ายใดๆทัง้สิน้  ในกรณีที่เกดิเหตุสุดวสิัยต่างๆ เช่น การ
ยกเลกิหรอืการลา่ชา้ของสายการบนิ, อบุัตเิหต,ุ ภัยธรรมชาต,ิ การนัดหยุดงาน, การจราจรตดิขัด หรอืสิง่ของ

สญูหายตามสถานทีต่า่งๆ ทีเ่กดิขึน้เหนอือํานาจการควบคมุของบรษัิทฯ และเจา้หนา้ทีนั่น้ๆ ทีจ่ะส่งผลทําให ้
เสยีเวลาในการท่องเทีย่วตามรายการทัวร ์ผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่เสยีหาย ไม่ว่าในกรณีใดๆทัง้สิน้ 
ทัง้คา่เสยีเวลา คา่เสยีโอกาส คา่เสยีความรูส้กึ และคา่ใชจ่้ายทีบ่รษัิทจ่ายไปแลว้ เป็นตน้  

- กรณยีกเลกิหรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทัง้หมดหรอืบางสว่นใหก้ับ
ท่าน เมือ่ท่านตกลงชําระเงนิไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วนกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทถอืว่าท่านไดย้อมรับใน

เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุวทั้ง้หมดแลว้  
- เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ

ถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมัดจําคนื ไมว่่ากรณใีดๆ ทัง้สิน้ 
- ถา้กรุ๊ปทีท่่านจองทัวรไ์ว ้ไมส่ามารถออกเดนิทาง จากกรณีจํานวนผูเ้ดนิทางไม่ครบจํานวนตามทีกํ่าหนดไว ้

หรอืสายการบนิแจง้ยกเลกิบนิ ทางบรษัิทจะคนืเงนิค่าทัวร์ใหท้่าน แต่ทางบรษัิทจะขอหักเงนิค่าใชจ่้ายที่
เกดิขึน้จรงิ  เชน่ คา่ธรรมเนยีมในการยนืขอวซีา่ของประเทศทีท่่านจะเดนิทาง  (ถา้โปรแกรมทีท่่านเดนิทาง
จะตอ้งยืน่ขอวซีา่) 

- อัตราค่าบรกิารคดิคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจุบัน บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์น
การปรับเปลีย่นค่าบรกิารในกรณีทีม่กีารขึน้ราคาค่าตั๋ว เครือ่งบนิ ภาษีเดนิทาง ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนียม

น้ํามัน หรอืมกีารประกาศลดคา่เงนิบาท หรอือัตราแลกเปลีย่นไดป้รับขึน้ในชว่งใกลวั้นทีค่ณะจะเดนิทาง 
- เนือ่งจากตั๋วเครือ่งบนิชดุนีเ้ป็นตั๋วราคาพเิศษ (ตั๋วกรุ๊ป) ตอ้งเดนิทางตามวันทีท่ีร่ะบุไวบ้นหนา้ตั๋วเท่านัน้ จงึ

ไมส่ามารถยกเลกิหรอืเปลีย่นแปลงใดๆ ทัง้สิน้ และถา้ทางบรษัิทไดดํ้าเนนิการออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้นัน้ 
ไม่สามารถยกเลกิหรือเปลีย่นแปลงรายชือ่ผูเ้ดนิทางได ้(ยกเวน้บางสายการบนิ ที่สามารถเปลีย่นแปลง

รายชือ่ผูเ้ดนิทางได ้เมือ่ท่านตอ้งการเปลีย่นแปลงรายชือ่ผูเ้ดนิทางหลังจากออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ จะตอ้ง
เสยีคา่ใชจ่้ายในการดําเนนิการ ทัง้นีจ้ะขึน้อยู่กับสายการบนิเท่านัน้) 

- บรษัิทฯทําหนา้ทีเ่ป็นตัวแทนในการเรยีกรอ้งค่าชดใชจ้ากสายการบนิ, โรงแรมหรอืบรษัิทขนส่งเมือ่เกดิการ
สูญหายของสัมภาระระหว่างการเดนิทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าวในระหว่างการ 

ท่องเทีย่วนี ้หากท่านไมใ่ชบ้รกิารใดๆ ไมว่่าทัง้หมดหรอืบางสว่น ถอืว่าท่านสละสทิธิไ์ม่สามารถเรยีกรอ้งขอ
คนืคา่บรกิารไดห้ากท่านไม ่เดนิทางกลับพรอ้มคณะทัวร ์ตั๋วเครือ่งบนิขากลับซึง่ยังไมไ่ดใ้ช ้ไมส่ามารถนํามา



ขอคนืเงนิไดค้่าบรกิารที ่ท่านชําระกับทางบรษัิทฯ เป็นการชําระแบบเหมาขาด และทางบรษัิทฯไดชํ้าระ
ใหก้ับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทําใหท้่านไม่ได ้

ท่องเที่ยวพรอ้มคณะตามรายการ ที่ระบุไว ้ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ไดบ้ริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะ
เปลีย่นแปลงรายการทัวรต์ามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทัง้นี้ทางบรษัิทฯจะยดึถอืและคํานงึถงึ 

ความปลอดภัย รวมถงึประโยชนส์งูสดุของลกูคา้สว่นมากเป็นสําคัญ 
 

 

 


