
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SJT 008 #19,990 -- Tokyo - Fuji -Shopping By: Thai Lion Air (May 2019) 

 



วนัที ่1 : กรงุเทพ-สนามบนิดอนเมอืง                                                                         (-/-/-) 

22.00 น. คณะพรอ้มกันที่สนามบนิดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออกTerminal1 ชัน้ 3 อาคารผูโ้ดยสาร

ระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอรส์ายการบนิ THAI LION AIR หมายเลข 8  เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้าร

ตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการขึน้เครือ่ง (ไกดทั์วรแ์นะน าการเดนิทาง) 

สายการบนิ THAI LION AIR ใชเ้ครือ่ง AIRBUS A330-300 จ านวน 392 ทีน่ั่ง 

เครือ่งใหม ่ล าใหญ ่มจีอทวี ีการบรกิารทกุทีน่ั่ง 
จัดทีน่ั่งแบบ 3-3-3 มบีรกิารอาหารวา่งเสริฟ์ทัง้ขาไปและขากลบั 

(น ้าหนักกระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซือ้น ้าหนักเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย) 

 

 

วนัที ่2 : สนามบนินารติะ – วดัอาซากสุะ – หอคอยโตเกยีวสกายทร ี–โอวาคดุาน–ิโกเทมบะ 

เอา้ทเ์ล็ต   พเิศษ!! อรอ่ยกบัเมนบูฟุเฟต ์ขาปยูกัษ ์+ แชน่ า้รอ้นออนเซ็นธรรมชาต ิ            (-/-/D)                                           

 

01.00 น.  เหนิฟ้าสูเ่มอืงนารติะ ประเทศญีปุ่่ นโดยเทีย่วบนิที ่SL300  บรกิารอาหารวา่ง และเครือ่งดืม่บนเครือ่ง  

09.10 น.    เดนิทางถงึ สนามบนินารติะ ประเทศญีปุ่่ น   (เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าประเทศไทย 2 ช.ม.   กรุณาปรับ
นาฬกิาของท่านเป็นเวลาทอ้งถิน่เพือ่ความสะดวกในการนัดหมาย) ส าคัญ!!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตให ้
น า อาหารสด จ าพวก เนื้อสัตว ์พชื ผัก ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษจับและปรับ  หลังผา่นพธิี



การตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร รับกระเป๋าและท าภารกจิสว่นตัวเรยีบรอ้ยแลว้...หลังจากนัน้น าท่าน
เดนิทางสูม่หานครโตเกยีว เมอืงทีม่คีวามทันสมัยมากทีส่ดุในโลกเมอืงหนึง่ นมัสการเจา้แมก่วนอมิทอง
ค าทีศ่ักดิส์ทิธิ ์ณ วดัอาซากสุะ วดัทีไ่ดช้ือ่วา่มคีวามศักดิส์ทิธิ ์และไดรั้บความเคารพนับถอืมากทีส่ดุแหง่
หนึ่งในกรุงโตเกยีว ซึง่มักจะมีผูค้นมากราบไหวข้อพรเพื่อความเป็นสริมิงคลตลอดทัง้ปี ประกอบกับ
ภายในวัดยังเป็นทีต่ัง้ของโคมไฟยักษ์ทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุในโลกดว้ยความสงู 4.5 เมตร   ซึง่แขวนหอ้ย
อยู ่ณ ประตทูางเขา้ทีอ่ยูด่า้นหนา้สดุของวัด ทีม่ชี ือ่วา่ “ประตฟู้าค ารณ” และถนนจากประตเูขา้สูต่ัววหิาร
ที่ประดษิฐานเจา้แม่กวนอมิทองค า มชีือ่ว่า “ถนนนากามเิซะ” ซึง่เป็นที่ตัง้ของรา้นคา้ขายของที่ระลกึ
พื้นเมอืงต่างๆ มากมาย อาท ิขนมนานาชนิด ของเล่น รองเทา้ พวงกุญแจที่ระลกึ ฯลฯ ใหทุ้กท่านได ้
เลอืกซือ้เป็นของฝากของทีร่ะลกึ ตามอัธยาศยั   หลังจากชอ้ปป้ิงน าทกุทา่นเดนิ ถา่ยรปูคูก่ับ  แลนดม์ารก์
แหง่ใหมข่องกรงุโตเกยีว ณ รมิแมน่ ้าสมุดิะ  
 หอคอยโตเกยีวสกายทร ี(Tokyo Skytree) หอสง่สัญญาณโทรคมนาคมทีส่งูทีส่ดุในโลก ... เปิด
ใหบ้รกิารเมือ่วันที ่22 พฤษภาคม 2555 โดยหอนี้มคีวามสงู 634 เมตร สามารถท าลายสถติคิวามสงูของ
หอกวางตุง้ ในมณฑลกวา่งโจว ซึง่มคีวามสงู 600 เมตร และหอซเีอ็น ทาวเวอร ์ในนครโทรอนโต ของ
แคนาดา มคีวามสงู 553 เมตร ... ทวิทัศน์ของ “หอคอยโตเกยีวสกายทร”ีทีบ่รรจเุทคโนโลยแีนวหนา้สดุ
สามารถมองเห็นไดจ้ากละแวกวดัอาซะกสุะทีเ่ต็มไปดว้ยกลิน่อายแบบเมอืงเกา่ของเอะโดะ  
  ใหท้กุทา่นอสิระในการเก็บภาพประทับใจกับคูก่ับแลนดม์ารก์ของกรงุโตเกยีว  

เทีย่ง    เพือ่เป็นการไมร่บกวนเวลา  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั   
บา่ย   หลังจากนั้นน าท่านเดนิทางไปยัง หุบเขาโอ

วาคุดาน ิ(Owakudani) ตั ้งอยู่ที่เมืองฮา
โกเน่ในจังหวัดคานากาวา่ หุบเขาโอวาคุดานิ
นั้นเกดิขึน้มาจากการระเบดิของภูเขาไฟฮา
โกเน่เมื่อประมาณ 3000 ปีที่แลว้ โดยที่
ปัจจุบันก็ยังคงเป็นอกีหนึง่ภูเขาไฟทีย่ังไมด่ับ
สนิทอยู่น่ันเอง จึงท าใหม้ีบ่อน ้ารอ้นและถา้
ก ามะถันหลงเหลอือยู ่ทีพ่คีอกีอยา่งก็ตรงการ
เป็นจุดชมววิฟจูทิีส่วยทีส่ดุอกีแห่งหนึง่เป็นอกี
หนึ่งแลนดม์าร์กที่ตอ้งมาปักหมุดของเมืองนี้ 
เรยีกไดว้า่นักท่องเทีย่วสว่นมากจะตอ้งมาลิม้
รสไข่ด าแห่งหุบเขาโอวาคุดานิกันใหไ้ด ้ซึง่
เจา้ไข่ด าเนี่ยมาจากน ้าพุรอ้นธรรมชาตลิว้นๆ 
โดยดา้นนอกของเปลอืกไขจ่ะเป็นสดี าเนื่องจากถูกแร่ก ามะถัน มคีวามเชือ่วา่เมือ่ทานไขด่ า 1 ลูก จะมี
อายยุนืขึน้ 7 ปี  
หลังจากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่โกเทมบะ แฟคทอรี ่เอา้ทเ์ล็ต แหลง่รวมสนิคา้น าเขา้และสนิคา้ 
แบรนดญ์ีปุ่่ นทีด่ังไปท่ัวโลก พบกับคอลเลคชั่นเสือ้ผา้ใหมล่่าสดุ อาท ิMK MICHEL KLEIN, MORGAN, 
ELLE, CYNTHIA ROWLEY ฯลฯ เลอืกซือ้กระเป๋าแบรนดเ์นมยีห่อ้ดังไดท้ีร่า้น BALLY, PRADA, GUCCI, 
DIESEL, TUMOI, GAP, ARMANI ฯลฯ เลอืกดเูครือ่งประดับ และนาฬกิาหรอูยา่ง TAG HEURE, AGETE, 
S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯ ล ฯ ร อ ง เ ท ้า แ ฟ ชั่ น  HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, 
SKECHERS, HOGAN ฯลฯ 

 น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก ณ โรงแรม Fuji Bou Hotel Or SMLหรอืเทยีบเทา่     

ค า่     รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม พเิศษ อรอ่ยกบัเมนบูฟุเฟต ์ขาปยูกัษ ์(1) 

  
 
 

  
  

หลังอาหารใหท้า่นได ้   แชน่ า้รอ้นออนเซ็นธรรมชาต ิ เพือ่ผอ่นคลายความเมือ่ยลา้ จะท าใหร้ะบบ 
หมนุเวยีนโลหติ และใหผ้วิพรรณสวยงาน (แชค่รัง้ละประมาณ 20 นาท ีไมค่วรเกนิ 1 ชัว่โมง) 
 



วนัที ่3 :     หมูบ่า้นน า้ใส – พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว –  เรยีนรูพ้ธิชีงชา ตน้ต าหรบัแบบฉบบัคน      

ญีปุ่่ น – เทศกาลทุง่ดอกไม ้ฟจูชิบิะ ซากรุะ – โอไดบะ                                                 (B/L/-)            

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้(2) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่หมูบ่า้นโอชโินะฮกั
ไก(Oshino Hakkai) เป็นจุดท่องเทีย่วทีส่รา้งเป็นหมู่บา้นเล็กๆ ประกอบดว้ยบ่อน ้า 8 บ่อในโอชโินะ 
ตั ้งอยู่ระหว่างทะเลสาบคาวากูจิโกะ(Lake Kawaguchiko) กับทะเลสาบยามานาคาโกะ(Lake 
Yamanakako) ซึง่เป็นพืน้ทีเ่กา่ของทะเลสาบแหง่ที ่6 ทีแ่หง้ขอดไปเมือ่ 200-300 ปีทีผ่า่นมา บอ่น ้าทัง้ 
8 นี้เป็นน ้าจากหมิะทีล่ะลายในชว่งฤดรูอ้น ทีไ่หลมาจากทางลาดใกล ้ๆ ภเูขาไฟฟจูผิา่นหนิลาวาทีม่รีูพรนุ
อายกุวา่ 80 ปี ท าใหน้ ้าใสสะอาดเป็นพเิศษ  ถัดไปอกีบอ่หนึง่ นักท่องเทีย่วสามารถดืม่น ้าเย็นจากแหลง่
น ้าไดโ้ดยตรง บ่อนี้ค่อนขา้งลกึและมีชวีติทัว้พืช และปลาน ้าจืดขนาดใหญ่อาศัยอยู่ นอกจากนี้ยังมี
รา้นอาหาร รา้นจ าหน่ายของที่ระลกึ และซุม้รอบๆบ่อ ที่ขายทัง้ผัก ขนมหวาน ผักดอง งานฝีมอื และ
ผลติภัณฑท์อ้งถิน่อืน่ๆ บางรา้นยังขายมันเทศหวานย่าง และแครกเกอร์ขา้คั่ว(osenbei) บนเตาเล็กๆ
กลางแจง้สง่กลิน่หอมชวนใหล้ิม้รสอกีดว้ย 
จากนัน้น าท่านเยีย่มชม พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว  EARTH QUAKE MUSEUM ทีจ่ าลองเรือ่งราวของ
ภูเขาไฟฟจู ิและใหท้่านไดส้ัมผัสกับความรูส้กึของการจ าลองเรือ่งราวเกีย่วกับแผ่นดนิไหวทีเ่กดิขึน้ใน
ประเทศญีปุ่่ น จากนัน้ น าท่าน เรยีนรูพ้ธิชีงชาตน้ต าหรบัแบบฉบบัคนญีปุ่่ น เพราะถอืไดว้า่ การชงชา
นัน้คอืเอกลักษณ์ของประเทศญีปุ่่ นเลยก็วา่ได ้ ดว้ยการดืม่และการชงชาผงสเีขยีวหรอืมัทชา นับตัง้แต่
ประมาณศตวรรษที ่14 ตน้ฉบับของพธิชีงชา และใหท้่านไดส้ัมผัสกับบรรยากาศของการจ าลองเรือ่งราว
เกีย่วกับการพบปะกันในวงสังคมการดืม่และชงชาทีไ่ดแ้พร่หลายในบรรดาชนชัน้สงูทีเ่กดิขึน้ในประเทศ
ญีปุ่่ น จากนัน้อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ของทีร่ะลกึตามอัธยาศัย 

เทีย่ง     รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3) 
จากนั้นน าท่านชมเทศกาลทุ่งดอกไม ้ฟูจชิบิะซากุระ(Fuji Shibazakura Festival) เป็นหนึ่งใน
เทศกาลทีด่ทีีส่ดุ และมชีือ่เสยีงทีส่ดุในการชมดอกชบิะซากุระ ซึง่จัดขึน้ในบรเิวณทะเลสาบทัง้หา้ของ
ภเูขาไฟฟจู ิหา่งจากทะเลสาบโมโตสโุกะ(Lake Motosuko)ไปทางทศิใต ้3 กโิลเมตร นักทอ่งเทีย่วจะได ้
ชมทวิทัศน์ทีง่ดงามของทุง่ดอกชบิะซากรุะอันกวา้งใหญม่ฉีากหลังเป็นภเูขาไฟฟจูทิีส่งูตระหงา่นในวันที่
ฟ้าโปร่งใสเทศกาลจัดขึน้ในช่วงประมาณกลางเดือนเมษายน – ตน้เดือนมถิุนายนเป็นประจ าทุกปี 
ชว่งเวลาทีด่ทีีส่ดุในการชมดอกไมจ้ะแตกตา่งกัน แตม่ักจะอยูใ่นชว่งสามสปัดาหแ์รกของเดอืนพฤษภาคม 
ท่ัวทุกหยอ่มหญา้จะเต็มไปดว้ยตน้ชบิะซากรุะประมาณ 800,000 ตน้ รวม 5 สายพันธุ ์มทัีง้สชีมพู สขีาว 
และสมี่วงในเฉดต่างๆ จากนั้นน าท่านเดนิทางไป ย่านโอไดบะ (Odaiba) คอืเกาะที่สรา้งขึน้ไวเ้ป็น
แหลง่ชอ้ปป้ิง และแหลง่บันเทงิตา่งๆ ในอา่วโตเกยีว ไดรั้บการปรับปรงุใหม้ชีือ่เสยีงและเป็นทีน่ยิมในชว่ง
หลังของปี 1990 นอกจากมสีถาปัตยกรรมทีส่วยงามตัง้อยูม่ากมายแลว้ แตก็่ยังคงความเป็นธรรมชาตไิว ้
ดว้ยความอดุมสมบรูณ์ของพืน้ทีส่เีขยีว 

ค า่ เพือ่เป็นการไมร่บกวนเวลา  อสิระอาหารค า่     ตามอธัยาศยั 

 น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก ณ โรงแรม Airport Plaza Hotel  Or SMLหรอืเทยีบเทา่     

 

 



วนัที ่4 : อสิระเต็มวนัใหท้า่นชอ้ปป้ิง หรอืเลอืกซือ้ทวัรด์สินยีแ์ลนด-์ดสินยีซ์ ี                  (B/-/-) 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้(4) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

OPTION A : : อสิระเพลดิเพลนิในกรงุโตเกยีว เพือ่ความสะดวกในการเดนิทาง หรอืชอ้ปป้ิงใน
ยา่นการคา้อนัทนัสมยัของมหานครโตเกยีวศูนยร์วมวยัรุน่แหลง่ชอ้บป้ิงชือ่ดงั แนะน าสถานที่
ทอ่งเทีย่วในโตเกยีว (ไมร่วมคา่เดนิทาง หรอืคา่ต ัว๋รถไฟ) 
ยา่นฮาราจกู ุทา่นจะไดพ้บกับการแตง่ตัวทีเ่ป็นเอกลักษณ์ แหวกแนว ตามสไตลว์ยัรุน่ญีปุ่่ น การแตง่กาย
เลยีนแบบคาแรคเตอรก์ารต์ูนต่างๆโอโมเตะซันโด รา้น Kiddyland ศูนยร์วมของเล่นหลากหลาย น่ารัก 
และแปลกๆ เหมาะส าหรับเป็นของฝากเด็กเล็ก เด็กโต ตุก๊ตาบลายด ์สนูปป้ี คติตี ้คาแรคเตอรต่า่งๆ หรอื 
เกมส ์ของเด็กเลน่ทีห่ลากหลายใหท้า่นไดเ้ลอืกชมเลอืกซือ้หาอยา่งจใุจ 
ชบิยูา่ ยา่นวัยรุ่นชือ่ดังอกีแหง่ของมหานครโตเกยีวทา่นจะไดต้ืน่ตาตืน่ใจกับแฟชั่นทันสมัยของหนุ่มสาว
ชาวแดนปลาดบิจากรา้นคา้มากมาย มากกวา่ 100 รา้นคา้ และ “ตกึ 109” ตกึชือ่ดังทีเ่ป็นสญัลักษณ์ของ
ยา่นนัน้ 
สวนอุเอโนะ (Ueno Park) เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ของกรุงโตเกยีว จุดชมซากุระยอดนิยมของ
กรงุโตเกยีว 
ตลาดอะเมโยโกะ (Ameyoko Market) ตลาดที่คกึคักเกือบตลอดเวลาตัง้อยู่ระหว่างสถานีอุเอโนะ 
(Ueno Station) และสถานีโอคาชมิาช ิ(Okachimachi Station) สนิคา้หลากหลายชนดิทัง้ ของสด ของ
ใช ้เครือ่งส าอาง กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้ทัง้ของญีปุ่่ น และของน าเขา้ทีส่ว่นใหญจ่ะมรีาคาถูกกวา่ในหา้ง
บางรา้นอาจจะตอ่ราคาเพิม่ไดอ้กี อาหารทะเล ผลไม ้ผักสด รา้นขนมและของกนิเลน่  
ยา่นชนิจุก ุคอื ย่านรวมเสน่หท์ุกอย่างโดยเป็นทัง้แหล่งชอ้ปป้ิงชัน้น าในโตเกยีว แหล่งรวมรา้นกนิดืม่
และรา้นอาหารทุกระดับ และแหลง่ท่องเทีย่วขึน้ชือ่ในแหง่เดยีวกัน ทุกท่านจะเพลดิเพลนิกับการจับจา่ย
ซือ้สนิคา้นานาชนดิ ไดจ้ากทีน่ี่ ไม่วา่จะเป็น รา้นซานรโิอะ รา้นขายเครือ่งอเิลคทรอนกิส ์กลอ้งถ่ายรูป
ดจิิตอล นาฬกิา เครื่องส าอาง ต่างๆ กันที่รา้น MATSUMOTO แหล่งรวมเหล่าบรรดาเครื่องส าอาง
มากมาย อาท ิมารค์เตา้หู,้ โฟมลา้งหนา้ WHIP FOAM ทีร่าคาถกูกวา่บา้นเรา 3 เทา่, ครมีกันแดดชเิซโด ้
แอนเนสซา่ทีค่นไทยรูจั้กเป็นอยา่งด ี และสนิคา้อืน่ ๆ  หรอืใหท้่านไดส้นุกกับการเลอืกซือ้สนิคา้ แบรนด์
ดั ง อ าทิ  LOUIS VULTTON, UNIQLO,CHANEL,HERMES,BAO BAO ISSEY MIYAKE, เ สื้อ  COMME 
DES GARCONS, H&M หรือเลือกซื้อรองเทา้หลากหลายแบรนด์ดัง อาทิ NIKE, CONVERSE,NEW 
BALANCE, REEBOK ฯลฯ ไดท้ีร่า้น ABC MART  
OPTION B ซือ้ทวัรเ์สรมิโตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์หรอื ดสินยีซ์เีพิม่ผูใ้หญท่า่นละ 2,700 บาท / เด็ก
ต า่กวา่ 12 ปี 2,000 บาท ไมร่วมคา่รถไฟในการเดนิทาง [ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลง] 



เชญิท่านพบกับความอลังการซึง่เต็มไป
ดว้ยเสน่ห์แห่งต านานและจินตนาการ
ของการผจญภัย ใชทุ้นในการก่อสรา้ง 
600 ลา้นเยน โดยการถมทะเล ท่านจะ
ไดพ้บสัมผัสกับเครื่องเล่นในหลาย
รูปแบบ เช่น ทา้ทายความมันสเ์หมือน
อยู่ในอวกาศไปกับ SPACE MOUTAIN, 
ระทึกขวัญกับ  HAUNTED MANSION 
บ ้า น ผี ส ิ ง , ตื่ น เ ต ้น กั บ  SPLASH 
MOUNTAIN, น่ังเรือผจญภัยในป่ากับ 
JUNGLE CRUISE, เที่ ย วบ ้า นหมีพู ห์
ต ะ ลุ ย อ ว ก า ศ ไ ป กั บ  BUZZ 
LIGHTYEAR’S ASTRO BLASTERS, เขา้
ไปอยูใ่นโลกแหง่จนิตนาการกับการต์ูนที่
ท่านชื่นชอบของ WALT DISDEY เช่น 
มิกกี้เม า้ส์, มินนิเมา้ส์,โดนัลดั๊ กฯลฯ
หรอืชอ้ปป้ิงซือ้ของทีร่ะลกึภายในสวนสนุกอย่างจุใจและอกีมากมายทีร่อท่านพสิจูน์ความมันสก์ันอยา่ง
เต็มที ่ใหท้า่นไดส้นุกสนานตอ่กับเครือ่งเลน่นานาชนดิอยา่งจใุจ 

เทีย่ง     เพือ่เป็นการไมร่บกวนเวลา  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั   
ค า่  เพือ่เป็นการไมร่บกวนเวลา  อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

 น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก ณ โรงแรม Airport Plaza Hotel  Or SML     

วนัที ่5 :   สนามบนินารติะ – สนามบนิดอนเมอืง                                                                        (B/-

/-) 

 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้(5) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   หลังจากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่

สนามบนินารติะ เพือ่เดนิทางกลับสูก่รุงเทพฯ ระหวา่งนัน้ทุกท่านยังสามารถช็อปป้ิง เลอืกซือ้ของฝาก           

ของทีร่ะลกึได ้ภายในสนามบนิ 

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

เครือ่งดืม่บนเครือ่ง  

16.15 น. ถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ  

 

☺-☺-☺-☺-☺-☺-☺-☺-☺ 
 

** หากทา่นทีต่อ้งออกตัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทัวร ์,รถไฟ)  กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ที ่

กอ่นท าการ  เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ ** 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญห่อ้งละ 

          2-3 ทา่น 

พกัเดีย่วเพิม่ ราคาไมร่วมต ัว๋ 

01 – 05 พฤษภาคม 2562 26,990.- 6,000.- 14,900.- 

03 – 07 พฤษภาคม 2562 26,990.- 6,000.- 14,900.- 

05 – 09 พฤษภาคม 2562 26,990.- 6,000.- 14,900.- 

09 – 13 พฤษภาคม 2562 19,990.- 6,000.- 14,900.- 

13 – 17 พฤษภาคม 2562 19,990.- 6,000.- 14,900.- 

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

17 – 21 พฤษภาคม 2562 24,990.- 6,000.- 14,900.- 

19 – 23 พฤษภาคม 2562 24,990.- 6,000.- 14,900.- 

23 – 27 พฤษภาคม 2562 19,990.- 6,000.- 14,900.- 



 
การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 30 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดังกลา่ว บรษัิทฯ ขอสงวน

สทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 
 

* ราคาเด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี  10,000 บาท * 
**กรณีด็กอายเุกนิ 2 ใหค้ดิเป็นผูใ้หญ ่(นบัวนัเกดิจากวนัทีก่ลบัจากญีปุ่่ น)** 

 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ 

ทา่นละ 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

กรณุาช าระมัดจ า ทา่นละ 10,000 บาท หากมกีารยกเลกิภายหลัง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการคนืมัดจ า
ทัง้หมด เนือ่งจากทางบรษัิทฯ ไดช้ าระคา่ตั๋วเครือ่งบนิเต็มใบใหก้ับสายการบนิเป็นทีเ่รยีบรอ้ย 

ยกเวน้คา่ภาษีน ้ามันทีย่ังมไิดช้ าระ คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื กรณุาช าระ 21 วนักอ่นการเดนิทาง 
 

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ัน้ ไมเ่ชน่น ัน้ทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจ าไม่
วา่ดว้ยกรณีใดๆท ัง้ส ิน้ เพราะวา่ทางบรษิทัไดท้ าการจา่ยคา่ต ัว๋ไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่น
ขอ้ความใหถ้ ีถ่ว้นกอ่นการจองทวัรท์กุคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง  
 

 

หมายเหต ุ 1. ต ัว๋เมือ่ออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนือ่งจากเงือ่นไขของสายการบนิ 

 2. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี
 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.  คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่น  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  
 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ    คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  
 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

  คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ี่

ประสงคจ์ะพ านัก  ระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั) **ถา้กรณีทีท่างรัฐบาลประกาศใหก้ลับมาใชว้ี

ซา่ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยในการท าวซีา่เพิม่ ทา่นละ 1,700 บาท** 

25 – 29 พฤษภาคม 2562 19,990.- 6,000.- 14,900.- 

  27 – 01  มถินุายน  2562 19,990.- 6,000.- 14,900.- 

29 – 03  มถินุายน  2562 19,990.- 6,000.- 14,900.- 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในประเทศ

ญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั ไมว่า่จะดว้ยวัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธรุกจิ จะตอ้งยืน่

เอกสารในขัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยันการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1. ตัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ัดเตรยีมให ้

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

3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (เชน่ คนรูจั้ก โรงแรม 
และอืน่ๆ) ทางทวัรจ์ัดเตรยีมให ้

4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น ทางทัวรจ์ัดเตรยีมให ้



  ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพท์

ทางไกล , คา่อนิเตอรเ์น็ต , คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือ

รายการ (กรณุาสอบถามจากหวัหนา้ทัวรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

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

  คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

  คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทย  

ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั) 

 

ราคาทวัรน์ีไ้มร่วมทปิ พนกังานขบัรถ,  ไกดท์อ้งถิน่  และหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย 

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

 

 

วธิกีารช าระเงนิ กรณุาช าระคา่มัดจ า ทา่นละ  10,000 บาท  

 แฟกซห์รอือเีมล ์หนา้หนังสอืเดนิทาง (Passport) ของผูเ้ดนิทาง (หนังสอืเดนิทางมอีายกุารใชง้าน 6  เดอืน

ขึน้ไป) 
 ค่าทัวรส์่วนทีเ่หลอื บรษัิทฯขอเก็บค่าทัวรท์ัง้หมด ก่อนการเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วันท าการ มฉิะนัน้ทาง

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่มัดจ าทัง้หมด 

การยกเลกิและการเปลีย่นแปลง  

กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอ

เจนซี(่ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่าง

ใดอยา่งหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจองกบัทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่น

ทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการ

จอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่ท า

เรือ่งขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการ

ช าระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมดุบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนื

เงนิคา่บรกิารดงันี ้

1. ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทาง 30 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้  
2. ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของเงนิคา่บรกิาร 
3. ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 

 ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากคา่บรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจัดการน าเทีย่ว

ใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตัว๋เครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 

 ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากับสายการบนิหรอืกรุ๊ปทีม่กีารการันตคีา่มัด

จ าที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ และไม่อาจขอคืนเงนิได ้รวมถึง

เทีย่วบนิพเิศษ เชน่ EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ าหรอืค่าทัวรท์ัง้หมด

เนือ่งจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนินัน้ 

เงือ่นไขอืน่ๆ 
- รายการทวัรส์ามารถปรับเปลีย่นการเดนิทางได ้ตามความเหมาะสม โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ แตท่าง
บรษัิทจะยังคงรักษาผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นสิง่ส าคญั 

- บรษัิทฯรับเฉพาะผูม้วีัตถุประสงคเ์ดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ หากทา่นถกูเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของ
ประเทศนัน้ๆปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง ดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามถอืเป็นเหตผุลซึง่อยูน่อกเหนืออ านาจและความ
รับผดิชอบของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืเงนิบางสว่นหรอืทัง้หมดหากทา่นถกูปฏเิสธการ
เขา้-ออกเมอืง ไมว่า่ประเทศใดจนท าใหท้า่นไมส่ามารถเดนิทางตอ่ไปได ้คณะทัวรท์า่นอืน่ๆ รวมถงึไกดจ์ะ



ไมส่ามารถรอทา่น ณ สนามบนิได ้จ าเป็นตอ้งออกเดนิทางตามโปรแกรมทีว่างไว ้แตท่างตัวแทนบรษัิทฯจะ
ท าหนา้ทีป่ระสานงานและเจา้หนา้ทีจ่ะท าการตดิตอ่และชว่ยเหลอืทา่นเป็นระยะๆ 

- บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รับผดิชอบต่อค่าใชจ้่ายใดๆทัง้ส ิน้  ในกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสิัยต่างๆ เชน่ การ
ยกเลกิหรอืการลา่ชา้ของสายการบนิ, อบุตัเิหต,ุ ภยัธรรมชาต,ิ การนัดหยดุงาน, การจราจรตดิขัด หรอืสิง่ของ
สญูหายตามสถานทีต่า่งๆ ทีเ่กดิขึน้เหนืออ านาจการควบคมุของบรษัิทฯ และเจา้หนา้ทีนั่น้ๆ ทีจ่ะสง่ผลท าให ้
เสยีเวลาในการทอ่งเทีย่วตามรายการทัวร ์ผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่เสยีหาย ไมว่า่ในกรณีใดๆทัง้ส ิน้ 
ทัง้คา่เสยีเวลา คา่เสยีโอกาส คา่เสยีความรูส้กึ และคา่ใชจ้า่ยทีบ่รษัิทจา่ยไปแลว้ เป็นตน้  

- กรณียกเลกิหรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทัง้หมดหรอืบางสว่นใหก้ับ
ท่าน เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางสว่นกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทถอืว่าท่านไดย้อมรับใน
เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดแลว้  

- เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ
ถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

- ถา้กรุ๊ปทีท่า่นจองทัวรไ์ว ้ไมส่ามารถออกเดนิทาง จากกรณีจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ครบจ านวนตามทีก่ าหนดไว ้
หรอืสายการบนิแจง้ยกเลกิบนิ ทางบรษัิทจะคนืเงนิค่าทัวรใ์หท้่าน แต่ทางบรษัิทจะขอหักเงนิค่าใชจ้่ายที่
เกดิขึน้จรงิ  เชน่ คา่ธรรมเนียมในการยนืขอวซีา่ของประเทศทีท่า่นจะเดนิทาง  (ถา้โปรแกรมทีท่า่นเดนิทาง

จะตอ้งยืน่ขอวซีา่) 
- อัตราคา่บรกิารคดิค านวณจากอัตราแลกเปลีย่น และราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจุบัน บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์น
การปรับเปลีย่นคา่บรกิารในกรณีทีม่กีารขึน้ราคาคา่ตั๋ว เครือ่งบนิ ภาษีเดนิทาง คา่ประกันภัย คา่ธรรมเนียม
น ้ามัน หรอืมกีารประกาศลดคา่เงนิบาท หรอือตัราแลกเปลีย่นไดป้รับขึน้ในชว่งใกลว้ันทีค่ณะจะเดนิทาง 

- เนื่องจากตั๋วเครือ่งบนิชดุนี้เป็นตั๋วราคาพเิศษ (ตั๋วกรุ๊ป) ตอ้งเดนิทางตามวันทีท่ีร่ะบไุวบ้นหนา้ตั๋วเทา่นัน้ จงึ
ไม่สามารถยกเลกิหรอืเปลีย่นแปลงใดๆ ทัง้ส ิน้ และถา้ทางบรษัิทไดด้ าเนนิการออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้นัน้ 
ไม่สามารถยกเลกิหรือเปลีย่นแปลงรายชือ่ผูเ้ดนิทางได ้(ยกเวน้บางสายการบนิ ทีส่ามารถเปลีย่นแปลง
รายชือ่ผูเ้ดนิทางได ้เมือ่ทา่นตอ้งการเปลีย่นแปลงรายชือ่ผูเ้ดนิทางหลังจากออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ จะตอ้ง
เสยีคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิการ ทัง้นีจ้ะขึน้อยูก่บัสายการบนิเทา่นัน้) 

- บรษัิทฯท าหนา้ทีเ่ป็นตัวแทนในการเรยีกรอ้งคา่ชดใชจ้ากสายการบนิ, โรงแรมหรอืบรษัิทขนสง่เมือ่เกดิการ
สูญหายของสัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าวในระหว่างการ 
ทอ่งเทีย่วนี้ หากทา่นไมใ่ชบ้รกิารใดๆ ไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่น ถอืวา่ทา่นสละสทิธิไ์มส่ามารถเรยีกรอ้งขอ
คนืคา่บรกิารไดห้ากทา่นไม ่เดนิทางกลับพรอ้มคณะทัวร ์ตัว๋เครือ่งบนิขากลับซึง่ยังไมไ่ดใ้ช ้ไมส่ามารถน ามา
ขอคนืเงนิไดค้่าบรกิารที ่ท่านช าระกับทางบรษัิทฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบรษัิทฯไดช้ าระ
ใหก้ับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ท าใหท้่านไม่ได ้
ท่องเที่ยวพรอ้มคณะตามรายการ ที่ระบุไว ้ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ไดบ้ริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะ
เปลีย่นแปลงรายการทัวรต์ามความเหมาะสม และสถานการณ์ตา่งๆ ทัง้นี้ทางบรษัิทฯจะยดึถอืและค านึงถงึ 
ความปลอดภยั รวมถงึประโยชนส์งูสดุของลกูคา้สว่นมากเป็นส าคญั 

 

 

 

 

 


