
SJT 006 #  Tokyo - Fuji – Hitachi No เทีย่วครบ ไมม่ฟีรเีดย ์ By: Lion Air (Sep - Oct 2019) 

 

ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญห่อ้งละ 

          2-3 ทา่น 

พกัเดีย่วเพิม่ ราคาไมร่วมต ัว๋ 

17-21  กนัยายน 2562 22,990.- 6,000.- 14,900.- 

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

21 – 25 กนัยายน 2562 23,990.- 6,000.- 14,900.- 

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

25 – 29 กนัยายน 2562 23,990.- 6,000.- 14,900.- 

27 – 01 ตลุาคม 2562 23,990.- 6,000.- 14,900.- 

29 – 03 ตลุาคม 2562 22,990.- 6,000.- 14,900.- 



 

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

 

22.00 น. คณะพรอ้มกันทีส่นามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออก  ชัน้ 3 อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ 

เคาน์เตอรส์ายการบนิ THAI LION AIR หมายเลข 8  เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวย

ความสะดวกในการขึน้เครือ่ง (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 หากตอ้งการซือ้น้ําหนักเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย) 

 

ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญห่อ้งละ 

          2-3 ทา่น 

พกัเดีย่วเพิม่ ราคาไมร่วมต ัว๋ 

01 – 05 ตลุาคม 2562 23,990.- 6,000.- 14,900.- 

02 – 06 ตลุาคม 2562 24,990.- 6,000.- 14,900.- 

03 – 07 ตลุาคม 2562 24,990.- 6,000.- 14,900.- 

04 – 08 ตลุาคม 2562 24,990.- 6,000.- 14,900.- 

05 – 09  ตลุาคม 2562 23,990.- 6,000.- 14,900.- 

06 – 10 ตลุาคม 2562 23,990.- 6,000.- 14,900.- 

07 – 11 ตลุาคม 2562 23,990.- 6,000.- 14,900.- 

08 – 12 ตลุาคม 2562 23,990.- 6,000.- 14,900.- 

09 – 13 ตลุาคม 2562 24,990.- 6,000.- 14,900.- 

10 – 14 ตลุาคม 2562 28,990.- 6,000.- 14,900.- 

11 – 15 ตลุาคม 2562 28,990.- 6,000.- 14,900.- 

12 – 16 ตลุาคม 2562 28,990.- 6,000.- 14,900.- 

13 – 17 ตลุาคม 2562 28,990.- 6,000.- 14,900.- 

14 – 18 ตลุาคม 2562 23,990.- 6,000.- 14,900.- 



วนัที ่2 : สนามบนินารติะ – วดัอาซากุสะ – หอคอยโตเกยีวสกาย ทร ี–โกเทมบะ เอา้ทเ์ล็ต         (-/L/D)                             
             พเิศษ!! อรอ่ยกบัเมนูบุฟเฟต ์ขาปูยกัษ ์+ แชน่ า้รอ้นออนเซ็นธรรมชาต ิ                                                                                                     

 

01.00 น.  เหนิฟ้าสูเ่มอืงนารติะ ประเทศญีปุ่่ นโดยเทีย่วบนิที ่SL300  บรกิารอาหารว่าง และเครือ่งดืม่บนเครือ่ง  

09.10 น.    เดนิทางถงึ สนามบนินารติะ ประเทศญีปุ่่ น   (เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าประเทศไทย 2 ช.ม.   กรุณาปรับ
นาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถิน่เพือ่ความสะดวกในการนัดหมาย) สําคัญ!!! ประเทศญีปุ่่ นไม่อนุญาตใหนํ้า 

อาหารสด จําพวก เนื้อสัตว ์พชื ผัก ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษจับและปรับ  หลังผ่านพธิกีาร
ตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร รับกระเป๋าและทําภารกจิสว่นตัวเรยีบรอ้ยแลว้  หลังจากนัน้นําท่านเดนิทางสู ่
วดัอาซากุสะ วัดทีไ่ดช้ือ่วา่มคีวามศักดิส์ทิธิ ์และไดร้ับความเคารพนับถอืมากทีส่ดุแห่งหนึ่งในกรุงโตเกยีว 

ภายในประดษิฐานองคเ์จา้แมก่วนอิ
มทองคําที่ศักดิ์ส ิทธิ์ ซึ่งมักจะมี

ผูค้นมากราบไหวข้อพรเพื่อความ
เป็นสริมิงคลตลอดทัง้ปี ประกอบ

กับภายในวัดยังเป็นทีต่ัง้ของ  โคม
ไฟยักษ์ทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุในโลก
ดว้ยความสงู 4.5 เมตร   ซึง่แขวน

หอ้ยอยู่  ณ ประตูทางเขา้ที่อยู่
ด า้นหน ้าสุดของ วัด ที่มีชื่อ ว่ า 

“ประตูฟ้าคํารณ” และถนนจาก
ประตูเขา้สู่ตัววิหารที่ประดิษฐาน

เจา้แม่กวนอมิทองคํา มีชือ่ว่า “ถนนนากามเิซะ” ซึง่เป็นที่ตัง้ของรา้นคา้ขายของที่ระลกึพื้นเมืองต่างๆ 
มากมาย อาท ิขนมนานาชนดิ ของเลน่ รองเทา้ พวงกญุแจที่
ระลกึ ฯลฯ ใหทุ้กท่านไดเ้ลือกซือ้เป็นของฝากของที่ระลกึ 

ตามอัธยาศัย   หลังจากชอ้ปป้ิงนําทุกท่านเดนิ ถ่ายรูปคู่กับ  
แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริมแม่น้ําสุมิดะ  

หอคอยโตเกยีวสกาย ทร  ี (Tokyo Sky tree) หอส่ง
สญัญาณโทรคมนาคมทีส่งูทีส่ดุในโลก ... เปิดใหบ้รกิารเมือ่
วันที่ 22 พฤษภาคม 2555 โดยหอนี้มีความสูง 634 เมตร 

สามารถทําลายสถติคิวามสงูของหอกวางตุง้ ในมณฑลกว่าง
โจว ซึง่มคีวามสงู 600 เมตร และหอซเีอ็น ทาวเวอร ์ในนคร

โทรอนโต ของแคนาดา มคีวามสูง 553 เมตร ... ทวิทัศน์
ของ “หอคอยโตเกยีวสกายทรี”ทีบ่รรจุเทคโนโลยแีนวหนา้

สดุสามารถมองเห็นไดจ้ากละแวกวัดอาซะกุสะทีเ่ต็มไปดว้ย
กลิน่อายแบบเมืองเก่าของเอะโดะ   ใหทุ้กท่านอสิระในการเก็บภาพประทับใจกับคู่กับแลนด์มาร์กของ
กรงุโตเกยีว  

เทีย่ง     รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 
บา่ย   หลังจากนัน้นําทา่นเดนิทางไปยัง  โกเทมบะ แฟคทอรี ่เอา้ทเ์ล็ต แหลง่รวมสนิคา้นําเขา้และสนิคา้ 

แบรนดญ์ีปุ่่ นทีด่ังไปทั่วโลก พบกับคอลเลคชั่นเสือ้ผา้ใหม่ล่าสดุ อาท ิMK MICHEL KLEIN, MORGAN, 
ELLE, CYNTHIA ROWLEY ฯลฯ 

เลอืกซือ้กระเป๋าแบรนดเ์นมยีห่อ้ดังได ้
ที่รา้น BALLY, PRADA, GUCCI, 
DIESEL, TUMOI, GAP, ARMANI 

ฯลฯ เลอืกดเูครือ่งประดับ และนาฬกิา
หรูอย่าง 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 : ภูเขาไฟฟจู ิบรเิวณช ัน้ 5 - ศนูยจ์ าลองแผน่ดนิไหว – เรยีนพธิชีงชาญีปุ่่ น            (B/L/-)             
             หมูบ่า้นอยิาชโินซาโตะ - ชนิจกุ ุ

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3)    
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจ ิบรเิวณช ัน้ 5 

โดยรถโคช้  (ข ึน้อยู่กบัสภาพภูมอิากาศ) ใหท้่านได ้
สัมผัสอากาศอันบรสิทุธิบ์นยอดเขาฟูจ ิถ่ายภาพที่ระลกึ 
กับภูเขาไฟทีไ่ดช้ือ่ว่ามีสัดส่วนสวยงามที่สดุในโลก ซึง่

เป็นภูเขาไฟที่ยังดับไม่สนิท และมีความสูงที่สุดใน
ประเทศญีปุ่่ นจากดา้นลา่งสูบ่นยอดปลอ่งเขาดว้ยความสงู 

3,776 เมตร)จากนัน้นําท่าน ศูนยจ์ าลองแผ่นดนิไหว 
(FUJINOEKI)หรือ(Earthquake Simulation Center) 

ซึง่ตัง้อยู่บริเวณใกล ้ๆ กับเขตภูเขาไฟฟูจิ ภายในมีหอ้งจัดแสดง
ขอ้มูลการประทุของภูเขาไฟจากทุกมุมโลก หอ้งแสดงภาพ
แผ่นดินไหว หอ้งแสดงเหตุการหลังแผ่นดินไหว หอ้งจําลอง

แผน่ดนิไหว หอ้งอุทกภัย หอ้งเขาวงกตกระจก นอกจากนี้ยังมโีซน
ถ่ายภาพกับภูเขาไฟฟูจ ิโซนความรูต้่างๆ และ โซนช๊อปป้ิงสนิคา้

งานฝีมอืญีปุ่่ นต่างๆ เชน่มดีแบบดัง้เดมิ ผลติภัณฑเ์ครือ่งปั้นดนิเผา 
เครือ่งสําอาง และ ของฝากอกีมากมาย  

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั (4) 

บา่ย จากนัน้สมัผัสวัฒนธรรมดัง้เดมิของชาวญีปุ่่ น น่ันก็คอื การเรยีนพธิี
ชงชาญีปุ่่ น โดยการชงชาตามแบบญีปุ่่ นนัน้ มขีัน้ตอนมากมาย เริม่ตัง้แตก่ารชงชา การรับชา และการดืม่ชา 

ทกุขัน้ตอนนัน้ลว้นมพีธิ ีรายละเอยีดทีบ่รรจงและสวยงามเป็นอยา่งมาก พธิชีงชานี้ ไมใ่ชแ่คร่ับชมอยา่งเดยีว 
ยังเปิดโอกาสใหท้า่นไดม้สีว่นร่วมในพธิกีารชงชานี้อกีดว้ย 

และจากนั้นใหท้่านไดอ้ิสระเลือกซื้อของที่ระลึกตาม
อัธยาศัย หลังจากนั้นนําท่านเดินทางสู่  พิพิธภณัฑ์
หมูบ่า้นอยิาชโินซาโตะ(Iyashi no Sato) ตัง้อยู่ใน

พืน้ที่ทีเ่คยเป็นหมู่บา้นเกษตรกรรมบนชายฝ่ังทศิตะวันตก
ของทะเลสาบไซโกะ(Lake Saiko) ซึง่ถูกพายุไตฝุ้่ นพัด

ถลม่ในปี 1966 จนกระทัง้ตอ่มาอกี 40 ปีไดร้ับการบรูณะขึน้
ใหม่ใหเ้ป็นแบบดัง้เดมิ  และเปิดเป็นพพิธิภัณฑก์ลางแจง้

ใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ชมศึกษาเรียนรูเ้กี่ยวกับวัฒนธรรม    
ภายในหมู่บา้น ประกอบดว้ยบา้นกว่า 20 หลังคาเรือน ที่
ไดร้ับการดัดแปลงใหเ้ป็นรา้นคา้ รา้นอาหาร พิพธิภัณฑ ์

และแกลเลอรี่ ซึง่แต่ละหลังก็จะมีความเชีย่วชาญในงาน
ฝีมอืดัง้เดมิทีต่่า่งกัน 

 



 
หลังจากนัน้ นําทา่นชอ้ปป้ิงยา่นดัง  ยา่นชนิจุกุ 

ใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกับการจับจ่ายซื้อสนิคา้
นานาชนิด ไดจ้ากที่นี่ ไม่ว่าจะเป็น รา้นซานริ

โอะ 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 ้

ทา่นไดส้นุกกับการเลอืกซือ้สนิคา้ แบรนดด์ังอาท ิLOUIS VULTTON, UNIQLO, กระเป๋าสดุฮติ BAO BAO 
ISSEY MIYAKE, เสือ้ COMME DES GARCONS, H&M หรอืเลอืกซือ้รองเทา้หลากหลายแบรนดด์ัง อาท ิ
NIKE, CONVERSE,NEW BALANCE, REEBOK ฯลฯ ไดท้ีร่า้น ABC MART 

ค า่ เพือ่เป็นการไมร่บกวนเวลา  อสิระอาหารค า่  ตามอธัยาศยั 

 นําทา่นเขา้สูท่ีพั่ก ณ โรงแรม Toyoko Inn Narita  Or SML      

poro/index.html 

วนัที ่4 :  สวนฮติาช ิซไีซด ์ปารค์ - เมอืงซาวาระ  - หา้งออิอน                                           (B/-/-)                                               

 
เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5)    

นําท่านเดินทางสู่ สวนริมทะเลฮิตาชิ ซีไซด์ ปาร์ค (Hitachi 
Seaside Park) หรอืสวนฮติาช(ิHitachi Park) เป็นสวนรมิทะเล
ขนาดใหญ่ ทีม่ชี ือ่เสยีงดา้นทุ่งดอกไมท้ีส่วยงาม โดยเฉพาะทุ่งดอกโค

เชยี(Kochia)ที่โดยปกตจิะมีสเีขียว และจะเปลี่ยนเป็นสแีดงในช่วงฤดู
ใบไมร้่วงอยู่ทีเ่มอืงฮติาชนิากา(Hitachinaka) ของจังหวัดอบิาราก ิอยู่

ห่างจากเมืองโตเกียวไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 130 
กโิลเมตร 

ทีส่วนรมิทะเลฮติาช ิซไีซด ์ปารค์ (Hitachi Seaside Park)สามารถเดนิทาง
ไปท่องเที่ยวไดต้ลอดทัง้ปีเพราะจะมีดอกไม ้สายพันธต์่างๆที่จะสลับกัน
บานตลอดเวลา รวมทัง้ยังมีโซนของสวนสนุกที่ชือ่ว่า Pleasure Garden 

เปิดใหบ้รกิารตลอดเวลาดว้ย แต่ทีส่วนฮติาชนิี้จะมชีว่งเวลาของทุ่งดอกไม ้
บานทีเ่ป็นไฮไลทสํ์าคัญอยูท่ัง้หมด 4 ชว่งเวลาดังนี้  

 
1. ทุ่งดอกนารซ์ิสซสั(Narcissus) หรอืมชีื่อเรยีกว่า Suisen 
Fantasy โดยจะบานชว่งฤดใูบไมผ้ล ิชว่งปลายเดอืนมนีาคมถงึกลางเดอืน

เมษายน มีซึง่ที่สวนแห่งนี้มีมากกว่า 1 ลา้นดอกจาก 600 สายพันธเ์ลย
ทเีดยีว โดยจะอยูใ่กลก้ับโซนป่าสนซึง่จะสง่กลิน่หอมหวานไปทั่วบรเิวณ 

2. ทุง่ดอกทวิลปิ(Tulip) หรอืทีเ่รยีกวา่ช่วง Tulip World โดยจะบาน
ในชว่งฤดูใบไมผ้ลเิชน่กัน ชว่งกลางเดอืนถงึปลายเดอืนเมษายน ต่อจาก

ทุง่ดอกนารซ์สิซสั มดีอกทวิลปิสสีนัสดใสมากกวา่ 280,000 ตน้ จาก 220 สาย
พันธ ์
3. ทุ่งดอกเนโมฟีเลีย(Nemophila) หรอืที่เรยีกกนัว่าช่วง 

Nemophila Harmony โดยจะบานต่อจากดอกทวิลปิในฤดูใบไมผ้ลิ
เหมอืนกัน ตัง้แตป่ลายเดอืนเมษายนจนถงึปลายเดอืนพฤษภาคม จะเป็น

ดอกไมส้ีฟ้า และน้ําเงิน ทําใหทุ้่งหญา้สีเขียวกลายเป็นสีฟ้าสวยงาม
แปลกตามาก เพราะหาชมไม่ไดง้่ายนัก ซึง่ถอืไดว้่าเป็นหนึ่งในไฮไลท์

ของสวนแหง่นี้เลยทเีดยีว นอกจากนี้ยังมทีุ่งดอก rapeseed สเีหลอืงสด
ทีจ่ะบานพรอ้มกันดว้ย 

 

 



4. ทุ่งดอกโคเชยี(Kochia) หรอืทีเ่รยีกว่าช่วง Kochia 
Carnival ในฤดู ใบไม ร้่ ว งช่ว งปลาย เดือนกันยายนถึง

กลางเดอืนตลุาคม โดยปกตติน้โคเชยีจะเป็นไมพุ้่มกลมสเีขยีว
ซึง่ก็สวยงามอยูแ่ลว้ แตพ่อถงึชว่งฤดใูบไมร้ว่งจะเปลีย่นสเีป็นสี

แดงสดก็ยิง่ทําใหท้ัง้สวยงามและแปลกตามากยิง่ขึน้ จกลาย
เป็นไฮไลทห์ลักของสวนแห่งนี้เลยทีเดียว ซึง่ที่สวนฮติาชจิะ

ปลูกอยู่บรเิวณเนินเขา มฮิาราช(ิMiharashi)ทั่วทัง้เนินทําให ้
เนินแห่งนี้จะเปลีย่นจากสเีขยีวเขม้ กลายเป็นสแีดงสดในชว่ง
เดือนตุลาคม พรอ้มกันนี้ยังมีดอกคอสมอสหลากสสีันบานอยู่

ใกล ้ๆ กันดว้ย 
เทีย่ง     เพือ่เป็นการไมร่บกวนเวลา  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั   

เมอืงซาวาระ(Sawara) ตัง้อยู่ทางทศิตะวันออกเฉียงเหนือ
ของ เมอืงนารติะ (Narita)ภายในจังหวัดชบิะ(Chiba) เมอืง
นี้ถอืวา่เป็นเมอืงเล็กๆกะทัดรัดทีม่เีสน่หไ์มแ่พท้ีไ่หนๆเลยนะคะ 

บา้นเรอืนรา้นคา้ต่างๆยังคงอนุรักษ์ความเป็นดัง้เดมิไวอ้ย่างดี
งาม เคา้มกีารจัดผังเมอืงไดด้งีามมากๆ แตเ่ดมิทนัีน้เมอืงนี้เคย

เป็นศูนย์กลางการขนส่งขา้วในช่วงสมัยเอโดะ(1603-1867) 
เนื่องจากเมอืงแหง่นี้ตัง้อยูต่รงกลางระหวา่งคลอง มชีือ่เรยีกว่า

เอโดะนอ้ย”Little Edo” ไดร้ับการรักษาและบูรณะทีอ่ยู่อาศัย
แบบดัง้เดมิ รา้นคา้ต่างๆ และคลังสนิคา้จากสมัยเอโดะ จุดที่
เรียกไดว้่าเป็นไฮไลท์ของเมืองน่ันก็คือ Ja Ja 

Bridge ซึง่เป็นสะพานที่จะมีน้ําไหลออกมาจาก
สะพานทัง้สองดา้นคลา้ยน้ําตก    จากนั้นนําท่าน

อสิระชอ้ปป้ิง ณ หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ของนาริ
ตะ หา้งฯ ออิอน จสัโก  ้ ซึง่เป็นหา้งซุปเปอร์มาร์

เก็ตขนาดใหญ่ มีทั ้งโซนซุปเปอร์มาร์เก็ต โซน
อาหาร รา้นขายยา เสือ้ผา้แบรนดท์อ้งถิน่ ซึง่ซือ้ของ
ฝากก่อนกลับ อาท ิขนมโมจ ิเบนโตะ ผลไม ้และ 

หากท่านใดหลงไหลในรสชาดของคทิแคทชาเขยีว
สามารถหาซือ้ไดจ้ากทีน่ี่ไดเ้ลย 

ค า่  เพือ่เป็นการไมร่บกวนเวลา  อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

 นําทา่นเขา้สูท่ีพั่ก ณ โรงแรม Toyoko Inn Narita  Or SML     

วนัที ่5 :   สนามบนินารติะ  -  กรุงเทพฯ                                                                            (B/-/-)                                            

 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้(6) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   หลังจากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่

สนามบนินารติะ เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ระหว่างนั้นทุกท่านยังสามารถช็อปป้ิง เลือกซื้อของฝาก           

ของทีร่ะลกึได ้ภายในสนามบนิ 

11.00 น.  เหนิฟ้าสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ THAI LION AIR เทีย่วบนิที ่SL301    บรกิารอาหารว่าง และ

เครือ่งดืม่บนเครือ่ง  

16.15 น. ถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ  

-------- 

 

** หากทา่นทีต่อ้งออกตัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทัวร ์,รถไฟ)  กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ที ่
กอ่นทําการ  เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ ** 

 
 

 



อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญห่อ้งละ 

          2-3 ทา่น 

พกัเดีย่วเพิม่ ราคาไมร่วมต ัว๋ 

17-21  กนัยายน 2562 22,990.- 6,000.- 14,900.- 

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

21 – 25 กนัยายน 2562 23,990.- 6,000.- 14,900.- 

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

25 – 29 กนัยายน 2562 23,990.- 6,000.- 14,900.- 

27 – 01 ตลุาคม 2562 23,990.- 6,000.- 14,900.- 

29 – 03 ตลุาคม 2562 22,990.- 6,000.- 14,900.- 

01 – 05 ตลุาคม 2562 23,990.- 6,000.- 14,900.- 

02 – 06 ตลุาคม 2562 24,990.- 6,000.- 14,900.- 

03 – 07 ตลุาคม 2562 24,990.- 6,000.- 14,900.- 

04 – 08 ตลุาคม 2562 24,990.- 6,000.- 14,900.- 

05 – 09  ตลุาคม 2562 23,990.- 6,000.- 14,900.- 

06 – 10 ตลุาคม 2562 23,990.- 6,000.- 14,900.- 

07 – 11 ตลุาคม 2562 23,990.- 6,000.- 14,900.- 

08 – 12 ตลุาคม 2562 23,990.- 6,000.- 14,900.- 

09 – 13 ตลุาคม 2562 24,990.- 6,000.- 14,900.- 

10 – 14 ตลุาคม 2562 28,990.- 6,000.- 14,900.- 

11 – 15 ตลุาคม 2562 28,990.- 6,000.- 14,900.- 

12 – 16 ตลุาคม 2562 28,990.- 6,000.- 14,900.- 

13 – 17 ตลุาคม 2562 28,990.- 6,000.- 14,900.- 

14 – 18 ตลุาคม 2562 23,990.- 6,000.- 14,900.- 

 

การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 30 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดังกลา่ว บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์

ในการเลือ่นการเดนิทาง 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 ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการคนืมัดจําทัง้หมด 

เนื่องจากทางบรษัิทฯ ไดช้ําระคา่ตั๋วเครือ่งบนิเต็มใบใหก้ับสายการบนิเป็นทีเ่รยีบรอ้ย 
ยกเวน้คา่ภาษีน้ํามันทีย่ังมไิดช้ําระ คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื กรณุาชําระ 21 วันกอ่นการเดนิทาง 

 

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเท่าน ัน้ ไมเ่ช่นน ัน้ทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจ าไมว่่า

ดว้ยกรณีใดๆท ัง้ส ิน้ เพราะว่าทางบรษิทัไดท้ าการจ่ายค่าต ัว๋ไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอ่าน
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 

  ค่าธรรมเนียมวซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่ น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ี่

ประสงคจ์ะพํานัก  ระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่เกนิ 15 วัน) **ถา้กรณีทีท่างรัฐบาลประกาศใหก้ลับมาใชว้ี

ซา่ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ่้ายในการทําวซีา่เพิม่ ท่านละ 1,700 บาท** 

  คา่ใชจ่้ายสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล 

, ค่าอนิเตอร์เน็ต , ค่าซักรีด มนิิบาร์ในหอ้ง รวมถงึค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิม่นอกเหนือรายการ 

(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) *  

 

 

 

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 ้



วธิกีารช าระเงนิ กรุณาชําระคา่มัดจํา ทา่นละ  10,000 บาท  

 แฟกซห์รอือเีมล ์หนา้หนังสอืเดนิทาง (Passport) ของผูเ้ดนิทาง (หนังสอืเดนิทางมอีายุการใชง้าน 6  เดอืน

ขึน้ไป) 
 คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื บรษัิทฯขอเก็บคา่ทัวรทั์ง้หมด กอ่นการเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วันทําการ มฉิะนัน้ทางบรษัิท

ฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่มัดจําทัง้หมด 

การยกเลกิและการเปลีย่นแปลง  

กรณทีีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี่

(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่าง

หนึ่งเพื่อแจง้ยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผ่านทาง

โทรศัพทไ์มว่่ากรณใีดๆ 

กรณนัีกท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการ

จอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่ทําเรือ่ง

ขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระ

เงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารที่ตอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงื่อนไขการคนืเงนิ

คา่บรกิารดังนี ้

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

 ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ่้ายที่ไดจ่้ายจรงิจากค่าบรกิารที่ชําระแลว้เนื่องในการเตรียมการจัดการนําเที่ยว

ใหแ้กนั่กท่องเทีย่ว เชน่ การสํารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 

 ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยุดหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจํากับสายการบนิหรอืกรุ๊ปทีม่กีารการันตคีา่มัดจํา

ทีพั่กโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ และไม่อาจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเที่ยวบนิ

พเิศษ เชน่ EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืค่าทัวรทั์ง้หมดเนื่องจากค่า

ตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเทีย่วบนินัน้ 

เงือ่นไขอืน่ๆ 

- รายการทัวรส์ามารถปรับเปลีย่นการเดนิทางได ้ตามความเหมาะสม โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ แต่ทาง
บรษัิทจะยังคงรักษาผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นสิง่สําคัญ 

- บรษัิทฯรับเฉพาะผูม้วัีตถุประสงคเ์ดนิทางเพือ่ท่องเทีย่วเท่านัน้ หากท่านถูกเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของ
ประเทศนัน้ๆปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง ดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามถอืเป็นเหตุผลซึง่อยู่นอกเหนืออํานาจและความ

รับผดิชอบของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืเงนิบางส่วนหรอืทัง้หมดหากท่านถูกปฏเิสธการ
เขา้-ออกเมอืง ไมว่่าประเทศใดจนทําใหท้่านไม่สามารถเดนิทางต่อไปได ้คณะทัวรท์่านอืน่ๆ รวมถงึไกดจ์ะไม่
สามารถรอท่าน ณ สนามบนิได ้จําเป็นตอ้งออกเดนิทางตามโปรแกรมทีว่างไว ้แต่ทางตัวแทนบรษัิทฯจะทํา

หนา้ทีป่ระสานงานและเจา้หนา้ทีจ่ะทําการตดิตอ่และชว่ยเหลอืท่านเป็นระยะๆ 
- บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ใชจ่้ายใดๆทัง้สิน้  ในกรณทีีเ่กดิเหตสุดุวสิัยตา่งๆ เชน่ การยกเลกิ

หรอืการลา่ชา้ของสายการบนิ, อบุัตเิหต,ุ ภัยธรรมชาต,ิ การนัดหยุดงาน, การจราจรตดิขัด หรอืสิง่ของสูญหาย
ตามสถานทีต่า่งๆ ทีเ่กดิขึน้เหนอือํานาจการควบคมุของบรษัิทฯ และเจา้หนา้ทีนั่น้ๆ ทีจ่ะสง่ผลทําใหเ้สยีเวลาใน

การท่องเทีย่วตามรายการทัวร ์ผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่เสยีหาย ไมว่่าในกรณใีดๆทัง้สิน้ ทัง้คา่เสยีเวลา 
คา่เสยีโอกาส คา่เสยีความรูส้กึ และคา่ใชจ่้ายทีบ่รษัิทจ่ายไปแลว้ เป็นตน้  

- กรณยีกเลกิหรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทัง้หมดหรอืบางส่วนใหก้ับ
ท่าน เมือ่ท่านตกลงชําระเงนิไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนกับทางบรษัิทฯ ทางบริษัทถอืว่าท่านไดย้อมรับใน

เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุวทั้ง้หมดแลว้  



- เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอื
ว่าท่านสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมัดจําคนื ไมว่่ากรณใีดๆ ทัง้สิน้ 

- ถา้กรุ๊ปทีท่่านจองทัวรไ์ว ้ไมส่ามารถออกเดนิทาง จากกรณจํีานวนผูเ้ดนิทางไมค่รบจํานวนตามทีกํ่าหนดไว ้หรอื
สายการบนิแจง้ยกเลกิบนิ ทางบรษัิทจะคนืเงนิคา่ทัวรใ์หท้่าน แตท่างบรษัิทจะขอหักเงนิคา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ  

เชน่ คา่ธรรมเนยีมในการยนืขอวซีา่ของประเทศทีท่่านจะเดนิทาง  (ถา้โปรแกรมทีท่่านเดนิทางจะตอ้งยืน่ขอวี
ซา่) 

- อัตราคา่บรกิารคดิคํานวณจากอัตราแลกเปลีย่น และราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจุบัน บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ
ปรับเปลีย่นค่าบรกิารในกรณีทีม่กีารขึน้ราคาค่าตั๋ว เครือ่งบนิ ภาษีเดนิทาง ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนียมน้ํามัน 

หรอืมกีารประกาศลดคา่เงนิบาท หรอือัตราแลกเปลีย่นไดป้รับขึน้ในชว่งใกลวั้นทีค่ณะจะเดนิทาง 
- เนือ่งจากตั๋วเครือ่งบนิชดุนีเ้ป็นตั๋วราคาพเิศษ (ตั๋วกรุ๊ป) ตอ้งเดนิทางตามวันทีท่ีร่ะบุไวบ้นหนา้ตั๋วเท่านัน้ จงึไม่

สามารถยกเลกิหรอืเปลีย่นแปลงใดๆ ทัง้สิน้ และถา้ทางบรษัิทไดดํ้าเนินการออกตั๋วเครื่องบนิไปแลว้นั้น ไม่
สามารถยกเลกิหรอืเปลีย่นแปลงรายชือ่ผูเ้ดนิทางได ้(ยกเวน้บางสายการบนิ ทีส่ามารถเปลีย่นแปลงรายชือ่ผู ้
เดนิทางได ้เมื่อท่านตอ้งการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผูเ้ดนิทางหลังจากออกตั๋วเครื่องบนิไปแลว้ จะตอ้งเสีย

คา่ใชจ่้ายในการดําเนนิการ ทัง้นีจ้ะขึน้อยู่กับสายการบนิเท่านัน้) 
- บรษัิทฯทําหนา้ทีเ่ป็นตัวแทนในการเรยีกรอ้งคา่ชดใชจ้ากสายการบนิ, โรงแรมหรอืบรษัิทขนส่งเมือ่เกดิการสูญ

หายของสัมภาระระหว่างการเดนิทาง แต่จะไม่รับผดิชอบต่อการสูญหายดังกล่าวในระหว่างการ ท่องเที่ยวนี ้
หากท่านไมใ่ชบ้รกิารใดๆ ไมว่่าทัง้หมดหรอืบางสว่น ถอืว่าท่านสละสทิธิไ์มส่ามารถเรยีกรอ้งขอคนืค่าบรกิารได ้

หากท่านไม่ เดนิทางกลับพรอ้มคณะทัวร์ ตั๋วเครื่องบนิขากลับซึง่ยังไม่ไดใ้ช ้ไม่สามารถนํามาขอคนืเงนิได ้
ค่าบรกิารที่ ท่านชําระกับทางบริษัทฯ เป็นการชําระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯไดชํ้าระใหก้ับบริษัทฯ 

ตัวแทนแตล่ะแห่งแบบเหมาขาดเชน่กัน ดังนัน้หากท่านมเีหตอุันใดทีทํ่าใหท้่านไม่ไดท้่องเทีย่วพรอ้มคณะตาม
รายการ ที่ระบุไว ้ท่านจะขอคนืค่าบรกิารไม่ไดบ้รษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทัวรต์ามความ

เหมาะสม และสถานการณต์า่งๆ ทัง้นีท้างบรษัิทฯจะยดึถอืและคํานงึถงึ ความปลอดภัย รวมถงึประโยชน์สูงสุด
ของลกูคา้สว่นมากเป็นสําคัญ 

 

 

 

 

 

 


