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รหัสโปรแกรม : 1221 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

HILIGHT 

ชมิ ชอ้ป ชลิ ยา่นไชนา่ทาวนแ์บบฉบบัคนญีปุ่่ น ฟินเต็มๆกบัน า้หนกักระเป๋าสงูสดุถงึ 46 กโิล !! 

ชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นม ทีโ่กเทมบะ เอา้ทเ์ล็ต บนิฟลเูซอรว์สินอนหลบัสนทิ ลกุน ัง่สบาย 

ชมความงามภเูขาไฟฟจู ิ(ข ึน้อยูก่บัสภาพอากาศ) พพิธิภณัฑร์าเมง คนรกัราเมงตอ้งหา้มพลาด 

สกัการะพระใหญไ่ดบทุส ึไหวเ้จา้แมก่วนอมิทองค า ทีว่ดัอาซากสุะ 

ถา่ยรปูกบักนัด ัม้ยนูคิอรน์ ทีโ่อไดบะ อสิระชอ้ปป้ิงฟร ี1 วนัเต็ม!! 

ผอ่นคลายกบัการแชน่ า้จากแรธ่รรมชาต ิลิม้รสบฟุเฟ่ขาป ูพรอ้มน า้จ ิม้รสเด็ด 

บรกิารน า้ด ืม่ทกุวนั วนัละ 1 ขวด Free Wi-Fi on Bus !! 

วนัที ่1 สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนินารติะ 

[NH808 00.30 – 08.40] 
วนัที ่2 สนามบนินารติะ-โยโกฮามา่-โยโกฮามา่ ไช
นา่ทาวน-์พพิธิภณัฑร์าเมงชนิโยโกฮามา่-โก
เท็มบะเอา้ทเ์ล็ต-เมนขูาปยูกัษ ์– แชน่ า้แรธ่รรมชาต ิ

วนัที ่3 ภเูขาไฟฟจู(ิช ัน้5ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ)-

กจิกรรมชงชา-เมอืงคามาครุะ-หลวงพอ่โตไดบตุส-ึ

เมอืงโตเกยีว-ชอ้ปป้ิงยา่นชนิจกู ุ

วนัที ่4 อสิระชอ้ปป้ิงเมอืงโตเกยีว หรอื เลอืกซือ้ทวัร ์

เสรมิโตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์

วนัที ่5 วดัอาซากสุะ – ถา่ยรปูโตเกยีวสกายทร ี– ได

เวอรซ์ติ ี ้โอไดบะ - สนามบนินารติะ – สนามบนิ

สวุรรณภมู ิ [NH805 18.25 – 23.10] 

TOKYO YOKOHAMA 

FUJI สโลว ์ไลฟ์ 

5D3N 



   
   
   

                                                                                                                                                          QE2NRT-NH002       หนา้ 2 จาก 10 
 

 ก าหนดการเดนิทาง 

วนัที ่05 – 09 ม.ิย. 62 39,900.- 

วนัที ่06 – 10 ม.ิย. 62 39,900.- 

วนัที ่19 – 23 ม.ิย. 62 39,900.- 

วนัที ่20 – 24 ม.ิย. 62 39,900.- 

วนัที ่26 – 30 ม.ิย. 62 39,900.- 

วนัที ่11 – 15 ก.ค. 62 40,900.- 

วนัที ่13 – 17 ก.ค. 62 40,900.- 

วนัที ่15 – 19 ก.ค. 62 40,900.- 

วนัที ่21 – 25 ส.ค. 62 39,900.- 

วนัที ่29 ส.ค.-02 ก.ย. 62 39,900.- 

วนัที ่12 – 16 ก.ย. 62 39,900.- 

วนัที ่19 – 23 ก.ย. 62 39,900.- 

วนัที ่23 – 27 ก.ย. 62 39,900.- 

 

 

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น 

***(เก็บทปิกอ่นการเดนิทางทีส่นามบนิสวุรรณภมู)ิ*** 

 เสน้ทางการเดนิทาง 
วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 
สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนินารติะ 
[NH808 00.30 – 08.40] 

    

2 

สนามบนินารติะ – เมอืงโยโกฮามา่ – โยโกฮามา่ ไช
นา่ทาวน ์– พพิธิภณัฑร์าเมงชนิโยโกฮามา่ –  
โกเท็มบะเอา้ทเ์ล็ต – เมนขูาปยูกัษ ์– แชน่ า้แร่
ธรรมชาต ิ

✈ อสิระ 🍽 
FUJI HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่[♨] 

3 

ภเูขาไฟฟจูชิ ัน้5 (ข ึน้อยูก่บัสภาพอากาศ) – 

กจิกรรมชงชา – เมอืงคามาครุะ – หลวงพอ่โตได

บตุส ึ– เมอืงโตเกยีว – ชอ้ปป้ิงยา่นชนิจกู ุ

🍽 🍽 อสิระ 
TOKYO HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 

4 
อสิระชอ้ปป้ิงเมอืงโตเกยีว หรอื เลอืกซือ้ทวัรเ์สรมิ
โตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์ 🍽 อสิระ อสิระ 

TOKYO HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 

5 

วดัอาซากสุะ – ถา่ยรปูโตเกยีวสกายทร ี– ไดเวอร์

ซติ ี ้โอไดบะ - สนามบนินารติะ –  

สนามบนิสวุรรณภมู ิ

[NH805 18.25 – 23.10] 

🍽 อสิระ ✈ 
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โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 
สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนินารติะ 
[NH808 00.30 – 08.40] 

22.00 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิประตหูมายเลข 6 เคานเ์ตอร ์L สายการบนิออลนปิปอน 

เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 

[ส าคญัมาก!!ไมอ่นญุาตใหน้ าอาหารสด จ าพวกเนือ้สตัว ์ พชื ผกั ผลไม ้ เขา้

ประเทศญีปุ่่ นหากฝ่าฝืนมโีทษจบัปรบัได]้ 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

วนัที ่2 
สนามบนินารติะ – โยโกฮามา่ – โยโกฮามา่ ไชนา่ทาวน ์– พพิธิภณัฑร์าเมง
ชนิโยโกฮามา่ – โกเท็มบะเอา้ทเ์ล็ต – เมนขูาปยูกัษ ์– แชน่ า้แรธ่รรมชาต ิ

00.30 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนินารติะ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิ ออลนปิปอน เทีย่วบนิที ่

NH 808 

สายการบนิมบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

08.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนินารติะ ประเทศญีปุ่่ น น าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและ

ศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้ และเมือ่รับสมัภาระเรยีบรอ้ย ไกดจ์ะพาทกุทา่นไปขึน้รถบสั เตรยีมตัว

ออกเดนิทาง พรอ้มกับรบกวนปรับนาฬกิาของท่านใหต้รงตามเวลาของญีปุ่่ น ซึง่เร็วกว่า

เมอืงไทย 2 ชัว่โมง เพือ่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา 

 

โยโกฮามา่ ไชนา่ทาวน ์(Yokohama Chinatown) ยา่นทีผ่สมผสาน ความเป็นญีปุ่่ น

กนัอยา่งลงตัว อาคารบา้นเรอืนทีม่สีถาปัตยกรรมแบบจนี มคีวามเป็นระเบยีบ และมโีคมไฟ

สแีดงประดับอยู่ตามถนนอย่างสวยมาก ภายในย่านนี้มรีา้นอาหารมากมายใหทุ้กท่านได ้

เลอืกลองชมิความอร่อยตลอดสองฝ่ังขา้งทาง ซึง่อาหารยอดนยิมในย่านนี้จะเป็นฮะเก๋า

รอ้นๆ นอกจากอาหารแลว้ ยังมรีา้นขายของทีร่ะลกึหลายรา้น ขาย Magnet , รูปภาพ , 

กระเป๋า , รม่ และของฝากอืน่ๆอกีมากมาย 

 

พพิธิภณัฑร์าเมงชนิโยโกฮามา่ (Shinyokohama Raumen Museum) ตัง้อยูใ่น

เมอืงโยโกฮามา่ของจังหวัดคานากาวา่ เรยีกไดว้า่เป็นพพิธิภณัฑส์ าหรับคนรักราเมงที่

พลาดไมไ่ดเ้ด็ดขาด ภายในพพิธิภณัฑม์กีารจดัแสดงประวัตคิวามเป็นของราเมงในญีปุ่่ นไว ้

มากมาย พรอ้มรอใหท้กุๆทา่นไดส้มัผัมความอรอ่ยตามแบบตน้ฉบบัคนญีปุ่่ นแท ้ๆ  

http://bit.ly/2NMk5YE
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วนัที ่3 ภเูขาไฟฟจูชิ ัน้5 (ข ึน้อยูก่บัสภาพอากาศ) – กจิกรรมชงชา –  

เมอืงคามาครุะ – หลวงพอ่โตไดบตุส ึ– เมอืงโตเกยีว – ชอ้ปป้ิงยา่นชนิจกู ุ

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 

ภูเขาไฟฟูจ ิทีม่คีวามสงูเหนือจากระดับน ้าทะเล 3,776 เมตร ซึง่เป็นทีรู่จั้กไปทั่วโลกใน

เรือ่งความสวยงามทีธ่รรมชาตไิดม้อบมาใหอ้ยา่งลงตวั และยงัถอืวา่เป็นสญัลกัษณ์หนึง่ของ

ประเทศญี่ปุ่ นทัง้ยังเป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเที่ยวต่างชาตทิี่มาเยอืนญี่ปุ่ นตลอดทุก

ฤดกูาล น าทา่นขึน้สู ่ช ัน้ที ่5 ของภูเขาไฟฟูจ ิ(ข ึน้อยูก่บัสภาพอากาศเอือ้อ านวย) ที่

ทุกท่านจะไดเ้ห็นถงึความสวยงามของภูเขาไฟฟจูแิละววิโดยรอบใหทุ้กท่านไดถ้่ายภาพ

ความประทับใจ 

 

จากนัน้น าทา่นสมัผัสวัฒนธรรมดัง้เดมิของชาวญีปุ่่ น น่ันก็คอื การชงชาญีปุ่่ น โดยการชง

ชาตามแบบฉบบัของญีปุ่่ นนัน้ มขีัน้ตอนมากมาย เริม่ตัง้แต่การชงชา การรับชา และการดืม่

ชา ทุกขัน้ตอนนัน้ลว้นมพีธิ ีรายละเอยีดทีบ่รรจงและสวยงามเป็นอยา่งมาก ใหทุ้กท่านได ้

เขา้รว่ม กจิกรรมในการชงชา นีอ้กีดว้ย ซึง่กอ่นกลับใหท้า่นอสิระเลอืกซือ้ของทีฝ่ากของ

ทีร่ะลกึตามอธัยาศัย 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

บา่ย 

เมอืงคามาครูะ เป็นเมอืงชายฝ่ังเล็กๆในเขตจังหวัดคานากาวา่(Kanagawa) ทีด่งึดดูเหลา่

นักทอ่งเทีย่วใหแ้วะมาเยีย่มเยยีน ถกูขนานนามใหเ้ป็น “เกยีวโตแหง่ฝ่ังตะวันออก” 

เพราะวา่มทีัง้วัดและศาลเจา้อนัเกา่แก ่อนุสรณ์สถานทางประวัตศิาสตรม์ากมาย น าทา่น

สกัการะ “หลวงพอ่โต” แหง่วดัโคโตคอุนิ เป็นรปูหลอ่โลหะทีส่งู 13.35 เมตรตัง้อยูก่ลาง

ลานวัด ใหญเ่ป็นอนัดับสองของประเทศญีปุ่่ น 

กลางวนั  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั ณ พพิธิภณัฑร์าเมงชนิโยโกฮามา่ 

บา่ย 

 

โกเทมบะ แฟคทอรี ่เอา้ทเ์ล็ต แหลง่รวมสนิคา้น าเขา้และสนิคา้แบรนดญ์ีปุ่่ นทีด่ังไปทั่ว

โลก พบกบัคอลเลคชัน่เสือ้ผา้ใหมล่า่สดุ เลอืกซือ้กระเป๋าแบรนดเ์นมยีห่อ้ดัง เลอืกดู

เครือ่งประดับ และนาฬกิา และ รองเทา้แฟชัน่มากมาย 

ค า่

 

 

 รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

**พเิศษ เมนขูาปยูกัษส์ไตลญ์ีปุ่่ น พรอ้มน า้จ ิม้รสเด็ด** 

 
 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก FUJI RESORT หรอืเทยีบเทา่ 

ผอ่นคลายกบัการแชน่ ้าจากแรธ่รรมชาตสิไตลญ์ีปุ่่ น 
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ยา่นชอ้ปป้ิงชนิจุกุ ท่านอสิระและเพลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมมากมาย 

และ เครือ่งใชไ้ฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูปดจิติอล นาฬกิา เครือ่งเล่นเกมส ์หรอืสนิคา้ทีจ่ะเอาใจ

คุณผูห้ญิงดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เสื้อผา้ แบรนด์เนม เสื้อผา้แฟชั่นส าหรับวัยรุ่น 

เครือ่งส าอางยีห่อ้ดังของญีปุ่่ นอไมว่่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอืน่ๆ

อกีมากมาย 

ค า่  อสิระรบัอาหารค า่ตามอธัยาศยั ณ แหลง่ชอ้ปป้ิง 

 
 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก TOKYO HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่4 
อสิระชอ้ปป้ิงเมอืงโตเกยีว หรอื เลอืกซือ้ทวัรเ์สรมิโตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 
 

 

ใหท้่านไดเ้ลือกอสิระท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆใน เมอืงโตเกยีว โดยมีไกด์ค่อยให ้

ค าแนะน าทา่นในการเดนิทาง เชน่ยา่นชนิจูกุ (Shinjuku) แหล่งบันเทงิและแหล่งชอ้ป

ป้ิงขนาดใหญ่ใจกลางเมอืงหลวงโตเกยีว เป็นศูนยร์วมแฟชั่นเก๋ๆ เท่ห์ๆ  ของเหล่าบรรดา

แฟชัน่นสิตา้ มสีถานรีถไฟชนิจกูทุีเ่ป็นเหมอืนศนูยก์ลางของของยา่นนี ้ซ ึง่เป็นหนึง่ในสถานี

ทีค่กึคักทีส่ดุในญีปุ่่ น ในแต่ละวันมผีูค้นจ านวนมากถงึ 2.5 ลา้นคนที่ใชบ้รกิารสถานีแห่งนี ้

ทางดา้นตะวันตกย่านนี้ทีเ่ต็มไปดว้ยตกึระฟ้าหลายอาคาร มทีัง้โรงแรมชัน้น า และในสว่น

ทางดา้นตะวันออกนัน้คอื คาบกูโิจ (Kabuki-jo) เป็นยา่นทีเ่ต็มไปดว้ยหา้งสรรพสนิคา้, รา้น

เครือ่งใชไ้ฟฟ้าขนาดใหญ่อย่าง Bic Camera และย่านบันเทงิยามราตรทีีม่รีา้นอาหาร

เยอะแยะมากมาย เชน่รา้นอซิากายะ (Izakaya) เป็นตน้และยังมสีถานทีท่่องเทีย่วส าคัญๆ

ตา่งๆมากมาย เชน่ 

 

ยา่นฮาราจกู ุ ยา่นชบิยูา่ ยา่นอากฮิาบาระ 

ไดเวอรว์ติ ีโ้อไดบะ ตลาดอาเมโยโกะ ตลาดปลาสคึจิ ิ

ศาลเจา้เมยจ์ ิ Tokyo Sky Tree 

 

หรอืเลอืกซือ้ทวัรเ์สรมิโตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์เต็มวนั เพิม่ผูใ้หญท่า่นละ 2,700 บาท / 

เด็ก 2,000 บาท ไมร่วมคา่รถไฟในการเดนิทาง [ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลง] เชญิ

ท่านพบกับความอลังการซึง่เต็มไปดว้ยเสน่หแ์ห่งต านานและจนิตนาการของการผจญภัย 

ใชทุ้นในการก่อสรา้ง 600 ลา้นเยน โดยการถมทะเล ท่านจะไดพ้บสัมผัสกับเครือ่งเล่นใน

หลายรปูแบบ เชน่ ทา้ทายความมันสเ์หมอืนอยูใ่นอวกาศไปกับ SPACE MOUTAIN, ระทกึ

ขวัญกับ HAUNTED MANSION บา้นผสีงิ, ตืน่เตน้กับ SPLASH MOUNTAIN, น่ังเรอืผจญ

ภัยในป่ากับ JUNGLE CRUISE, เที่ยวบา้นหมีพูห์, ตะลุยอวกาศไปกับ BUZZ 

LIGHTYEAR’S ASTRO BLASTERS, เขา้ไปอยูใ่นโลกแห่งจนิตนาการกับการต์ูนทีท่่านชืน่

ชอบของ WALT DISDEY 

ค า่ * เพือ่ใหท้า่นไดส้นกุสนานอยา่งเต็มทีจ่งึไมม่บีรกิารอาหารกลางวนัและอาหารค า่ * 
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 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก TOKYO HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่5 วดัอาซากสุะ – ถา่ยรปูโตเกยีวสกายทร ี– ไดเวอรซ์ติ ี ้โอไดบะ -  

สนามบนินารติะ – สนามบนิสวุรรณภมู ิ 

[NH805 18.25 – 23.10] 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 

นมัสการเจา้แม่กวนอมิทองค า ณ วดัอาซากุสะ หรอื วดัเซนโซจ ิเป็นวัดที่เก่าแก่และ

ไดรั้บความเคารพจากชาวกรงุโตเกยีวอยา่งมาก เพราะภายในอารามประดษิฐานองคเ์จา้แม่

กวนอมิทองค าทีศ่ักดิส์ทิธิ ์ขนาด 5.5 เซนตเิมตร และยงัม ีโคมไฟยกัษ์ 4.5 เมตร ณ ประตู

ทางเขา้ทีอ่ยูด่า้นหนา้สดุของวัด ในนามประตฟู้าค ารณและทา่นจะไดส้นุกกบัการเดนิเลอืกดู

สนิคา้ต่างๆ สองขา้งทางของ ถนนนากามเิซะ ซึง่มรีา้นคา้ขายของทีร่ะลกึต่างๆ มากมาย 

อาท ิขนมนานาชนดิ ของเลน่ รองเทา้ พวงกญุแจทีร่ะลกึฯลฯ 

 
 

เดนิสู่รมิแม่น ้าสุมดิะ อสิระใหท้่านไดถ้่ายรูปเก็บภาพความประทับใจหอคอยที่สูงทีสุ่ดใน

โลก หอคอยโตเกยีวสกาย ทร ี(Tokyo Sky tree) ทีเ่ปิดเมือ่ 22 พฤษภาคม 2555 มี

ความสงู 634 เมตร และสามารถท าลายสถติคิวามสงูของหอกวางตุง้ ในมณฑลกว่างโจว 

ซึง่มคีวามสงู 600 เมตร กับ CN Tower ในนครโตรอนโต ของแคนาดา ทีม่คีวามสงู 553 

เมตร 

กลางวนั   อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั ณ แหลง่ชอ้ปป้ิง 

 

ยา่นโอไดบะ (Odaiba) คอืเกาะทีส่รา้งขึน้ไวเ้ป็นแหล่งชอ้ปป้ิงและแหล่งบันเทงิต่างๆใน

อา่วโตเกยีว เชน่ หา้งไดเวอรซ์ติ ี ้โตเกยีว พลาซ่า (DiverCity Tokyo Plaza) ทีเ่ป็น

หา้งดังอกีหา้งหนึง่ ทีอ่ยูบ่นเกาะโอไดบะ แหล่งรวมรา้นคา้ไวม้ากมายทัง้ UNIQLO , H&M 

, Fossil , GU , FANCL ฯลฯ อกีทัง้จุดเด่นของหา้งนี้ก็คอื หุน่ยนตก์นัด ัม้ ขนาดเทา่ของ

จรงิ 1:1 ตัง้ตระหงา่นอยูห่นา้หา้ง ใหไ้ดถ้า่ยรปูสวยๆ กนั และในบรเิวณหา้ง ยงัม ีกนัดัม้คา

เฟ่ (Gundam Cafe) และ กนัดัม้ ฟรอนท ์(Gundam Front) ใหก้ับเหล่าสาวกหุ่นยนตต์ัวนี้

ไดเ้ขา้ไปตดิตามเก็บภาพลง IG หรอื Facebook กนัไปเลย 

 สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินารติะ เพือ่เดนิทางกลบัสู ่กรงุเทพฯ 

18.25 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่NH 805 

สายการบนิมบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

23.10 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

 

************************************************** 
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โปรแกรม : TOKYO YOKOHAMA FUJI สโลว ์ไลฟ์ 5D3N 

โดยสายการบนิออลนปิปอน 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่
พกัหอ้งละ 

2-3 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ12ปี  
[มเีตยีง] 

พกักบัผูใ้หญ ่
 1 ทา่น  

ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ12ปี 
[มเีตยีง] 

พกักบัผูใ้หญ ่
2 ทา่น  

ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ7ปี 
[ไมม่เีตยีง] 

พกักบัผูใ้หญ ่
2 ทา่น  

ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมต ัว๋ 

ทา่นละ 

พกัเดีย่ว
เพิม่ 

ทา่นละ 

05 – 09 ม.ิย. 62 39,900 39,900 39,900 38,900 27,900 7,900 

06 – 10 ม.ิย. 62 39,900 39,900 39,900 38,900 27,900 7,900 

19 – 23 ม.ิย. 62 39,900 39,900 39,900 38,900 27,900 7,900 

20 – 24 ม.ิย. 62 39,900 39,900 39,900 38,900 27,900 7,900 

26 – 30 ม.ิย. 62 39,900 39,900 39,900 38,900 27,900 7,900 

11 – 15 ก.ค. 62 40,900 40,900 40,900 39,900 27,900 7,900 

13 – 17 ก.ค. 62 40,900 40,900 40,900 39,900 27,900 7,900 

15 – 19 ก.ค. 62 40,900 40,900 40,900 39,900 27,900 7,900 

21 – 25 ส.ค. 62 39,900 39,900 39,900 38,900 27,900 7,900 

29 ส.ค.- 02 ก.ย 62 39,900 39,900 39,900 38,900 27,900 7,900 

12 – 16 ก.ย. 62 39,900 39,900 39,900 38,900 27,900 7,900 

19 – 23 ก.ย. 62 39,900 39,900 39,900 38,900 27,900 7,900 

23 – 27 ก.ย. 62 39,900 39,900 39,900 38,900 27,900 7,900 

 **เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ จงึไมม่รีาคาเด็ก ** 

ราคาเด็กทารก [อายไุมถ่งึ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั]  ทา่นละ 9,900 บาท  

ราคานีร้วมรายการทวัร ์ต ัว๋เครือ่งบนิ 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 
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เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว  

 ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯเพือ่เช็ควา่กรุป๊มกีาร 

 คอนเฟิรม์เดนิทางกอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

3. การช าระคา่บรกิาร 

    3.1 กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 15,000 บาท  

    3.2 กรณุาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วนักอ่นออกเดนิทาง 

4.การยกเลกิารเดนิทาง 

4.1 แจง้ยกเลกิ กอ่นการเดนิทาง 45 วัน ไมนั่บวันเดนิทาง คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด  

4.2 แจง้ยกเลกิ กอ่นเดนิทาง 15 วัน ไมนั่บวันเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 15,000 บาท  

4.3 แจง้ยกเลกิ นอ้ยกวา่ 15 วันการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด  

4.4 ยกเวน้กรุป๊ทีอ่อกเดนิทางชว่งเทศกาลวนัหยดุ เชน่ ปีใหม,่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตมีดัจ าทีน่ั่ง

กบัสายการบนิและคา่มดัจ าทีพั่ก รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า หรอื คา่ทวัร ์

ท ัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

4.5 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบ ุไว้

ในรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

 **ส าคญั!! บรษัิทท าธรุกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ ไมส่นับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศญีปุ่่ นโดยผดิกฎหมายและใน

ขัน้ตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ไทยและญีปุ่่ น ขึน้อยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ทา่นัน้ ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผา่น

การตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตัวของท่านเอง ทางมคัคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ัง้ส ิน้** 

4.6 เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง 

 พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
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อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

 กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดับชัน้ทีน่ั่งจากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธรุกจิ โดยใชค้ะแนนจากบตัรสะสมไมล ์

จะตอ้งด าเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วันลว่งหนา้ และถา้โดยการช าระเงนิเพือ่อพัเกรดตอ้งกระท าทีเ่คานเ์ตอรส์นามบนิ ณ วัน

เดนิทาง เทา่นัน้  

2. คา่ทีพ่กัหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับเทยีบเทา่ 

** ในกรณีทีท่า่นจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทีน่อนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจดัหาหอ้งพกั

แบบ TRIPLE ได ้ทางบรษิทัอาจมกีารจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป ** 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5. คา่น ้าหนักสมัภาระรวมในตั๋วเครือ่งบนิ [นกสกูต๊ 20 กโิล / แอรเ์อเซยีเอกซ ์20 กโิล / การบนิไทย 30 กโิล / เจแปนแอรไ์ลน์

และออลนปิปอน 2 ใบใบละไมเ่กนิ 23 กโิล] คา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ 

6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

 คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  

 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ(ทางรฐับาลญีปุ่่ นประกาศยกเลกิวซีา่ใหก้บัคนไทย ผูท้ ี่

ประสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ15 **ถา้กรณีทางรฐับาลญีปุ่่ นประกาศใหก้ลบัมาใชว้ซีา่ ผูเ้ดนิทาง

จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ในการขอวซีา่ตามทีส่ถานทตูก าหนด) 

 2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืทีร่ะบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์ 

 3. คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ 

 4. คา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น  

5. ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่า่ย 3%  
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รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย  

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั ไมว่า่จะดว้ย

วัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธรุกจิ อาจจะมกีาร ถกูตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง เพือ่เป็น

การยนืยนัวา่มคีณุสมบตัใินการเขา้ ประเทศญีปุ่่ น 

**เอกสารทีอ่าจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตัว๋เครือ่งบนิและเอกสารเรือ่งทีพ่ักทางบรษัิทจะ

จัดเตรยีมใหก้บัลกูทัวร ์แตท่ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัการพจิารณาของกองตรวจคนเขา้เมอืงของญีปุ่่ น** 

1. ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น  

2. สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น  

    (เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขโทรศัพทท์ีต่ดิตอ่ไดร้ะหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (เชน่ คน รูจั้ก โรงแรม และอืน่ๆ) 

4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นตามมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางอเิล็กทรอนกิสท์ีย่งัมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตัเิพือ่การพ านักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น หรอืมไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไม่

เขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีอ่าจจะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

 

หมายเหต ุ: 

 1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 10 ทา่น 

 2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง 

 3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ 

 4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่

การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

 5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

 6. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ การเมอืง 

สายการบนิ และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกลุเยน 

 


