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SJT7 # Tokyo - Fuji – Nikko by : Thai Lion Air (Oct 2019) 
 



 
 
 

22.00 น. คณะพรอ้มกันทีส่นามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออก Terminal1  ชัน้ 3 อาคารผูโ้ดยสาร
ระหวา่งประเทศ เคาน์เตอรส์ายการบนิ THAI LION AIR หมายเลข 8  เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยให ้
การตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการขึน้เครือ่ง (ไกดทั์วรแ์นะน าการเดนิทาง) 

 

 

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

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

http://bit.ly/2NMk5YE


 

 
 
 

สายการบนิ THAI LION AIR ใชเ้ครือ่ง AIRBUS A330-300 จ านวน 392 ทีน่ ัง่ 
เครือ่งใหม ่ล าใหญ ่มจีอทวี ีบรกิารทกุทีน่ ัง่ (กรณุาเตรยีมหฟูงัสว่นตวั) 
จดัทีน่ ัง่แบบ 3-3-3 มบีรกิารอาหารวา่งเสริฟ์ท ัง้ขาไปและขากลบั 

รวมน า้หนกัสมัภาระถอืข ึน้เครือ่ง 7 กก./ทา่น และสามารถโหลดใตเ้ครือ่ง 20 กก./ทา่น  
(หากตอ้งการซือ้น า้หนกัเพิม่ ทา่นจะตอ้งท าการซือ้เพิม่) 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

00.50 น.  เหนิฟ้าสูเ่มอืงนารติะ ประเทศญีปุ่่ นโดยเทีย่วบนิที ่SL300  บรกิารอาหารวา่ง และเครือ่งดืม่บนเครือ่ง  

09.10 น.    เดนิทางถงึ สนามบนินารติะ ประเทศญีปุ่่ น   (เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 2 ช.ม.   กรุณา
ปรับนาฬกิาของท่านเป็นเวลาทอ้งถิน่เพือ่ความสะดวกในการนัดหมาย) ส าคัญ!!! ประเทศญีปุ่่ นไม่
อนุญาตใหน้ า อาหารสด จ าพวก เนื้อสัตว ์พชื ผัก ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษจับและปรับ  
หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร รับกระเป๋าและท าภารกจิสว่นตัวเรยีบรอ้ยแลว้ 
หลังจากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ มหานครโตเกยีว เมอืงที่มคีวามทันสมัยมากที่สุดในโลกเมอืงหนึ่ง 
นมัสการเจา้แมก่วนอมิทองค าทีศ่ักดิส์ทิธิ ์ณ วดัอาซากสุะ วัดทีไ่ดช้ือ่วา่มคีวามศักดิส์ทิธิ ์และไดรั้บ
ความเคารพนับถอืมากทีส่ดุแหง่หนึง่ในกรงุโตเกยีว ซึง่มักจะมผีูค้นมากราบไหวข้อพรเพือ่ความเป็นสริิ
มงคลตลอดทัง้ปี ประกอบกับภายในวัดยังเป็นทีต่ัง้ของ  โคมไฟยักษ์ทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุในโลกดว้ย
ความสงู 4.5 เมตร ซึง่แขวนหอ้ยอยู ่ณ ประตทูางเขา้ทีอ่ยูด่า้นหนา้สดุของวัด ทีม่ชี ือ่วา่ “ประตฟู้าค า
รณ” และถนนจากประตเูขา้สูต่ัววหิารทีป่ระดษิฐานเจา้แมก่วนอมิทองค า มชีือ่วา่ “ถนนนากามเิซะ” 
ซึง่เป็นทีต่ัง้ของรา้นคา้ขายของทีร่ะลกึพืน้เมอืงตา่ง ๆ มากมาย อาท ิขนมนานาชนดิ ของเลน่ รองเทา้ 
พวงกญุแจทีร่ะลกึ ฯลฯ ใหท้กุทา่นไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากของทีร่ะลกึตามอัธยาศัย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที ่2 : สนามบนินารติะ – วดัอาซากสุะ – ถนนนากามเิซะ – หอคอยโตเกยีวสกายทร ี(-/L/D)                     
       โกเทมบะ เอาทเ์ลต – กนัด ัม้โอไดบะ – พเิศษ!! เมนบูฟุเฟต ์ขาปยูกัษ ์+ แชน่ า้ออนเซ็น                                                    



เทีย่ง     รบัประทานอาหารกลางวนั (1) 
บา่ย น าทุกท่าน ถ่ายรูปคู่กับ  แลนดม์าร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกยีว ณ รมิแม่น ้าสมุดิะ  หอคอยโตเกยีว

สกาย ทร ี(Tokyo Sky tree) หอสง่สัญญาณโทรคมนาคมทีส่งูทีส่ดุในโลก เปิดใหบ้รกิารเมือ่วันที ่
22 พฤษภาคม 2555 โดยหอนี้มีความสูง 634 
เมตร สามารถท าลายสถติคิวามสงูของหอกวางตุง้ 
ในมณฑลกว่างโจว ซึง่มคีวามสงู 600 เมตร และ
หอซเีอ็น ทาวเวอร ์ในนครโทรอนโต ของแคนาดา 
มีความสูง 553 เมตร ทิวทัศน์ของ “หอคอย
โตเกียวสกายทรี”ที่บรรจุเทคโนโลยแีนวหนา้สุด
สามารถมองเห็นไดจ้ากละแวกวัดอาซะกุสะทีเ่ต็ม
ไปดว้ยกลิน่อายแบบเมอืงเก่าของเอะโดะ ใหทุ้ก
ท่านอสิระในการเก็บภาพประทับใจกับคู่กับแลนด์
มารก์ของกรงุโตเกยีว  

จากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิงย่านดัง ย่านโอไดบะ 
(Odaiba) คอืเกาะทีส่รา้งขึน้ไวเ้ป็นแหลง่ชอ้ปป้ิง 
และแหล่งบันเทงิตา่ง ๆ ในอ่าวโตเกยีว ไดรั้บการ
ปรับปรุงใหม้ีชือ่เสยีงและเป็นที่นิยมในช่วงหลัง
ของปี 1990 นอกจากมสีถาปัตยกรรมที่สวยงาม
ตัง้อยู่มากมายแลว้ แต่ก็ยังคงความเป็นธรรมชาติ
ไวด้ว้ยความอดุมสมบรูณ์ของพืน้ทีส่เีขยีว  

 
 
 
 
 

แลว้น าท่านเดนิทางไปยัง  โกเทมบะ แฟคทอรี ่เอา้ทเ์ล็ต แหลง่รวมสนิคา้น าเขา้และสนิคา้แบรนด์
ญีปุ่่ นที่ดังไปท่ัวโลก พบกับคอลเลคชั่นเสือ้ผา้
ใหม่ล่าสุด อาทิ MK MICHEL KLEIN, 
MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY ฯลฯ 
เลือกซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมยี่หอ้ดังไดท้ี่รา้น 
BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, TUMOI , 
GAP, ARMANI ฯลฯ เลอืกดเูครือ่งประดับ และ
นาฬกิาหรูอย่าง TAG HEURE, AGETE, 
S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯ
รองเทา้แฟชั่น HUSH PUPPIES, SCOTCH 
GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ 

ค า่     รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม พเิศษ อรอ่ยกบัเมนบูฟุเฟต ์ขาปยูกัษ ์(2) 
 
  
 
 

  
  
 

หลังอาหารใหท้า่นได ้   แชน่ า้รอ้นออนเซ็นธรรมชาต ิ เพือ่ผอ่นคลายความเมือ่ยลา้ จะท าให ้
ระบบหมนุเวยีนโลหติ และใหผ้วิพรรณสวยงาม (แชค่รัง้ละประมาณ 20 นาท ีไมค่วรเกนิ 1 ชัว่โมง) 



 
 น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั ณ โรงแรม Hotel Just One หรอืเทยีบเทา่      

 
 
 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้(3) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

น าท่านเดนิทางสู ่ภูเขาไฟฟูจ ิบรเิวณช ัน้ 5 โดยรถโคช้  (ข ึน้อยูก่บัสภาพภูมอิากาศ) ใหท้่าน
ไดส้มัผัสอากาศอันบรสิทุธิบ์นยอดเขาฟจู ิถ่ายภาพ
ที่ระลกึ กับภูเขาไฟที่ไดช้ื่อว่ามีสัดส่วนสวยงาม
ทีส่ดุในโลก ซึง่เป็นภเูขาไฟทีย่ังดับไมส่นทิ และมี
ความสูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่ นจากดา้นล่างสู่บน
ยอดปลอ่งเขาดว้ยความสงู 3,776 เมตร)  จากนัน้
น าท่ าน เยี่ ยมชม  พิพิธภ ัณฑ์แผ่นด ินไหว  
EARTH QUAKE MUSEUM ทีจ่ าลองเรือ่งราว
ของภเูขาไฟฟจู ิและใหท้่านไดส้ัมผัสกับความรูส้กึ
ของการจ าลองเรื่องราวเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่
เกดิขึน้ในประเทศญีปุ่่ น จากนัน้ น าท่าน เรยีนรูพ้ธิ ี
ชงชาตน้ต าหรบัแบบฉบบัคนญีปุ่่ น เพราะถอืได ้

วา่ การชงชานัน้คอืเอกลักษณ์ของประเทศญีปุ่่ นเลยก็วา่ได ้ ดว้ย
การดื่มและการชงชาผงสีเขียวหรือมัทชา นับตั ้งแต่ประมาณ
ศตวรรษที่ 14 ตน้ฉบับของพธิีชงชา และใหท้่านไดส้ัมผัสกับ
บรรยากาศของการจ าลองเรื่องราวเกี่ยวกับการพบปะกันในวง
สังคมการดื่มและชงชาที่ไดแ้พร่หลายในบรรดาชนชั ้นสูงที่
เกดิขึน้ในประเทศญีปุ่่ น จากนั้นอสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ของที่
ระลกึตามอัธยาศัย 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (4)  
 
 
 

วนัที ่3 :  ภเูขาไฟฟจู ิ(ช ัน้ที ่5 ) – พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว –  เรยีนรูพ้ธิชีงชา –                    (B/L/-)  
             พพิธิภณัฑห์มูบ่า้นอยิาชโินซาโตะ – ชอ้ปป้ิงชนิจกู ุ   



บา่ย น าท่านเดนิทางสู ่พพิธิภณัฑห์มูบ่า้นอยิาชโินซาโตะ(Iyashi no Sato) ตัง้อยูใ่นพืน้ทีท่ีเ่คยเป็น
หมู่บา้นเกษตรกรรมบนชายฝ่ังทิศตะวันตกของ
ทะเลสาบไซโกะ(Lake Saiko) ซึง่ถูกพายไุตฝุ้่ นพัด
ถลม่ในปี 1966 จนกระทัง้ตอ่มาอกี 40 ปี ไดรั้บการ
บูรณะขึ้นใหม่ใหเ้ป็นแบบดั ้งเดิม และเปิดเป็น
พพิธิภัณฑ์กลางแจง้ใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ชมศกึษา
เ รี ย น รู ้เ กี่ ย ว กั บ วั ฒ น ธ ร ร ม ภ า ย ใ น ห มู่ บ ้า น 
ประกอบดว้ยบา้นกว่า 20 หลังคาเรอืน ที่ไดรั้บการ
ดัดแปลงใหเ้ป็นรา้นคา้ รา้นอาหาร พพิธิภัณฑ ์และ
แกลเลอรี ่ซ ึง่แตล่ะหลังก็จะมคีวามเชีย่วชาญในงาน
ฝีมอืดัง้เดมิทีต่่างกัน ทีน่ี่ท่านสามารถเชา่ชดุกโิมโน

และเดนิเลน่ ถ่ายรูปเพือ่เก็บบรรยากาศภายในหมูบ่า้น หากตอ้งการเชา่ชดุกโิมโน กรุณาตดิตอ่เจา้ที่
ก่อนเดนิทาง (ชุดละ 500 บาท) หลังจากนั้น น าท่านชอ้ปป้ิงย่านดัง  ย่านชนิจุกุ ใหท้่านได ้
เพลดิเพลนิกับการจับจ่ายซือ้สนิคา้นานาชนดิ ไดจ้ากทีน่ี่ ไม่วา่จะเป็น รา้นซานรโิอะ รา้นขายเครือ่ง
อเิลคทรอนกิส ์กลอ้งถา่ยรปูดจิติอล นาฬกิา เครือ่งส าอาง ตา่ง ๆ กันทีร่า้น MATSUMOTO แหลง่รวม
เหล่าบรรดาเครื่องส าอางมากมาย อาท ิ
มารค์เตา้หู,้ โฟมลา้งหนา้ WHIP FOAM ที่
ราคาถูกกวา่บา้นเรา 3 เท่า, ครมีกันแดดชิ

เซโด ้แอนเนสซา่ทีค่นไทยรูจั้กเป็นอยา่งด ี 
และสนิคา้อื่น ๆ  หรือใหท้่านไดส้นุกกับ
การเลอืกซือ้สนิคา้ แบรนดด์ังอาท ิLOUIS 
VULTTON, UNIQLO, กระเป๋าสดุฮติ BAO 
BAO ISSEY MIYAKE, เสือ้ COMME DES 
GARCONS, H&M หรอืเลอืกซือ้รองเทา้
หลากหลาย  แบรนด์ดั ง  อาทิ NIKE, 
CONVERSE,NEW BALANCE, REEBOK 
ฯลฯ ไดท้ีร่า้น ABC MART 

ค า่  เพือ่เป็นการไมร่บกวนเวลา  อสิระอาหารค า่ ตามอธัยาศยั 

 น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั ณ โรงแรม Toyoko Inn Narita  Or SML หรอืเทยีบเทา่     

 
 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้(5) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   
น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงนกิโก ้เป็นเมอืงมรดกโลก ทีม่ปีระวัตศิาสตรค์วามเป็นมายาวนานตัง้แตส่มัยเอ
โดะ น าทุกท่านชม ศาลเจา้โทโชกุ (Toshogu Shrine)นับเป็นศาลเจา้ทีเ่ปรยีบเสมอืนแลนดม์ารก์
ส าคัญของเมอืงนกิโกเ้ลยนะคะ เรยีกไดว้า่ไมว่า่ใครทีม่าเมอืงนี้ แลว้ถา้ไมม่าศาลเจา้โทโชกเุหมอืนมา
ไมถ่งึเลยทเีดยีว เนือ่งจากศาลเจา้แหง่นีนั้น้ถกูสรา้งขึน้เพือ่อทุศิใหก้ับเทพแหง่แสงสวา่ง อกีทัง้ยังเป็น
ทีพ่ านักอาศัยทีส่ดุทา้ยของ โชกนุ Tokugawa Ieyasu ท าใหก้ลายเป็นวัดเกา่แกท่ีเ่ป็นสัญลักษณ์ของ
เมอืงนโิกอ้ันมคีวามส าคัญกับประวตัศิาสตรญ์ีปุ่่ นมากทีส่ดุแหง่หนึง่    

 

 

 

 

 
 

 
เทีย่ง  เพือ่เป็นการไมร่บกวนเวลา  อสิระอาหารเทีย่ง ตามอธัยาศยั 
 
 

วนัที ่4 : เมอืงนกิโก ้ –  ศาลเจา้โทโชก ุ– น า้ตกเคงอน – วดัชูเซนจ ิ–  หา้งออิอน จสัโก ้(B/-/-) 



บา่ย  หลังจากนัน้น าท่านสู ่น า้ตกเคงอน (Kegon Waterfall) ตัง้อยู่ทีท่ะเลสาบชเูซ็นจ ิในอุทยาน
แห่งชาตนิกิโกใกลก้ับเมอืงนกิโก และมนี ้าตกเล็ก ๆ ประมาณ 12 สายอยู่ทางดา้นหลังและดา้นขา้ง
ของน ้าตกเคงอน ซึง่เกดิจากการร่ัวไหลผา่นรอยแตกหลายแหง่ระหวา่งภเูขาและการไหลของลาวาที่
ความสูงระดับ 97 เมตร ส่งผลใหน้ ้าตกแห่งนี้เป็นหนึ่งในสามของน ้าตกที่สูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่ น  
สามารถเรียกไดเ้ต็มปากเต็มค าว่าเป็นอกีหนึ่งทีเด็ดแหล่งท่องเที่ยวที่หา้มพลาดประจ าเมอืงนิกโก ้
เพราะทีน่ีส่วยเลือ่งชือ่จนไดรั้บการจัดอันดับใหต้ดิ 1 ใน 3 น า้ตกทีส่วยงามทีส่ดุของญีปุ่่ น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
หลังจากนั้นน าท่านเขา้ชม วดัชูเซนจ ิ(Chuzenji Temple) ตัง้อยู่บนฝ่ังทศิตะวันออกของ
ทะเลสาบชเูซนจ ินับวา่เป็นวัดทีม่คีวามส าคัญ
ทางศาสนาของเมอืง นอกจากนี้นักท่องเทีย่ว
สามารถเพลิด เพลินไปกับทัศนียภาพที่  
สวยงามของทะเลสาบไดจ้ากระเบยีงอาคารวัด 
จ า ก นั้ น น า ท่ า น อิ ส ร ะ ช ้ อ ป ป้ิ ง  ณ 
หา้งสรรพสนิคา้ ออิอน มอลล  ์ ซ ึง่เป็นหา้ง
ซปุเปอรม์ารเ์ก็ตขนาดใหญ ่มทัีง้โซนซปุเปอร์
มารเ์ก็ต โซนอาหาร รา้นขายยา เสือ้ผา้แบรนด์
ทอ้งถิน่ ซึง่ซือ้ของฝากกอ่นกลับ อาท ิขนมโม
จ ิเบนโตะ ผลไม ้และ หากทา่นใดหลงไหลใน
รสชาดของคทิแคทชาเขยีวสามารถหาซือ้ได ้
จากทีน่ี ่

ค า่ เพือ่เป็นการไมร่บกวนเวลา  
 อสิระอาหารค า่ ตามอธัยาศยั  

 น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั ณ โรงแรม Toyoko Inn Narita  Or SML หรอืเทยีบเทา่    

 
 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้(6) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม    
น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนินารติะ เพือ่เดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ ระหวา่งนัน้ทุกท่านยังสามารถช็อปป้ิง 
เลอืกซือ้ของฝาก ของทีร่ะลกึได ้ภายในสนามบนิ 

10.40 น.  เหนิฟ้าสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ THAI LION AIR เทีย่วบนิที ่SL301    บรกิารอาหาร
วา่ง และเครือ่งดืม่บนเครือ่ง  

15.15 น. ถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ  

-------- 
** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

** หากทา่นทีต่อ้งออกตัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ, รถทัวร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ที ่

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



กอ่นท าการ  เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ ** 

อตัราคา่บรกิาร 
 

ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญห่อ้งละ 
     2-3 ทา่น 

พกัเดีย่วเพิม่ ราคาไมร่วมต ัว๋ 

04 – 08 ตลุาคม 2562 25,990.- 19,990.- 6,000.- 14,900.- 

08 – 12 ตลุาคม 2562 23,990.- 19,990.- 6,000.- 14,900.- 

15 – 19 ตลุาคม 2562 Bus.1 20,990.- Full 6,000.- 14,900.- 

15 – 19 ตลุาคม 2562 Bus.2 20,990.- Full 6,000.- 14,900.- 

16 – 20  ตลุาคม 2562 24,990.- Full  6,000.- 14,900.- 

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

19 – 23 ตลุาคม 2562 25,990.- 24,990.- 6,000.- 14,900.- 

20 – 24 ตลุาคม 2562 24,990.- Full 6,000.- 14,900.- 

22 – 26 ตลุาคม 2562 24,990.- 6,000.- 14,900.- 

23 – 27 ตลุาคม 2562 24,990.- Full 6,000.- 14,900.- 

24 – 28 ตลุาคม 2562 Bus.1 24,990.- Full 6,000.- 14,900.- 

24 – 28 ตลุาคม 2562 Bus.2 24,990.- 6,000.- 14,900.- 

25 – 29 ตลุาคม 2562 24,990.- 23,990.- 6,000.- 14,900.- 
 

***รายการสแีดงเป็นวนัเดนิทางชว่งวนัหยดุ*** 

 
การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 25 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดังกลา่ว บรษัิทฯ ขอ

สงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 

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

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ 

ทา่นละ 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ัน้ ไมเ่ชน่น ัน้ทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจ า
ไมว่่าดว้ยกรณีใด ๆท ัง้ส ิน้ เพราะวา่ทางบรษิทัไดท้ าการจ่ายคา่ต ัว๋ไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ 
โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ ีถ่ว้นกอ่นการจองทวัรท์กุคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง  

 

หมายเหต ุ 1. ต ัว๋เมือ่ออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนือ่งจากเงือ่นไขของสายการบนิ 

 2. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 
วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธรุกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในขัน้ตอนการตรวจเขา้
เมอืง เพือ่ยนืยันการมคีณุสมบัตกิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดังตอ่ไปนี้ 

1. ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น ทางทัวรจั์ดเตรยีมให ้
2. สิง่ทีย่นืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ 

เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้) 
3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (เชน่ คนรูจั้ก โรงแรม และอืน่ ๆ) ทาง

ทัวรจั์ดเตรยีมให ้

4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น ทางทัวรจั์ดเตรยีมให ้



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ต ัว๋เครือ่งบนิไป – กลบั ช ัน้ประหยดั  เสน้ทางตามทีร่ะบุไวใ้นโปรแกรม  (ต ัว๋กรุป๊)  
 คา่น ้าหนัก กระเป๋าสมัภาระเดนิทางโหลดใตท้อ้งเครือ่ง ตามทีส่ายการบนิก าหนดแตล่ะเสน้ทาง  (ไมเ่กนิ

ทา่นละ 20 กโิลกรมัเทา่น ัน้) ถอืขึน้เครือ่งได ้(ไมเ่กนิทา่นละ 7 กโิลกรมั)  
 คา่ธรรมเนยีม น ้ามันเชือ้เพลงิของสายการบนิและภาษีสนามบนิทกุแหง่    

 คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ผูช้ านาญเสน้ทางดแูลตลอดการเดนิทาง 

 คา่โรงแรมทีพั่ก ตามทีร่ะบใุนรายการ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)      
 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่ง ๆ ตามทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่พาหนะเดนิทางระหวา่งน าเทีย่วตามทีร่ะบใุนรายการ    

 คา่อาหารและเครือ่งดืม่ ตามทีร่ะบใุนรายการ  
 คา่ประกันอบุัตเิหตใุนการเดนิทางวงเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล 500,000 บาท  (หมายเหต:ุ 
คา่ประกันอบุติเิหตสุ าหรับเด็กทีม่อีายุนอ้ยกวา่ 2 ปี และ ผูใ้หญ่อายมุากกวา่ 70 ปี ทางบรษัิทประกันฯจะ
ชดใชค้า่สนิไหมทดแทนเพยีงครึง่หนึง่ของสญัญาฯ)  (กรณีสง่จอยหนา้รา้น) 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

  คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ี่

ประสงคจ์ะพ านัก  ระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั) **ถา้กรณีทีท่างรัฐบาลประกาศใหก้ลับมาใชว้ี

ซา่ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยในการท าวซีา่เพิม่ ทา่นละ 1,700 บาท** 

  ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพท์

ทางไกล , คา่อนิเตอรเ์น็ต , คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือ

รายการ (กรณุาสอบถามจากหวัหนา้ทัวรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 



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

  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  
1. ช าระเงนิมดัจ าทา่นละ 10,000 บาท ภายใน 24 ชัว่โมงหลังการจอง โดยโอนเขา้บญัชแีละสง่หลักฐาน
การโอนเงนิใหเ้จา้หนา้ทีท่ีด่แูลเสน้ทาง ทีน่ั่งจะยนืยันเมือ่ไดรั้บ เงนิมัดจ าแลว้เทา่นัน้ 
2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง (ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน)  
3. หากทา่นทีต่อ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจังหวัด) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่
กอ่นออกบัตรโดยสารทกุครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่
รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

การช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษิทัฯจะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนัทา่นควร
จดัเตรยีมคา่ทวัรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นก าหนดเนือ่งจากทางบรษิทัตอ้งส ารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ที่
พกัและต ัว๋เครือ่งบนิ มฉิะน ัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

การยกเลกิและการเปลีย่นแปลง  
 กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอื

เอเจนซี(่ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิท

อยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการ

จองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใด ๆ 

 กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสาร

การจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่

ท าเรื่องขอรับเงนิค่าบรกิารคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ 

หลักฐานการช าระเงนิคา่บรกิารตา่ง ๆ และหนา้สมดุบญัชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมี

เงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี้ 

1. ชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุตอ่เนื่องตอ้งแจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 45 วนัท าการ  

2. ยกเลกิการเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั ท าการ คนืเงนิคา่บรกิาร 100% ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้  

3. ยกเลกิการเดนิทางภายใน 15-30 วนั คดิคา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาทวัรใ์นทกุกรณ ี

4. ยกเลกิการเดนิทางภายใน 1-15 วัน ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่ทัวรท์ัง้หมดในทกุกรณี ทัง้นี้ ทาง

บรษัิทจะหักค่าใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจัดการน าเทีย่ว

ใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตัว๋เครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 

 ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากับสายการบนิหรอืกรุ๊ปทีม่กีารการันตคีา่

มัดจ าทีพั่กโดยตรงหรอืโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ และไม่อาจขอคนืเงนิได ้รวมถงึ

เทีย่วบนิพเิศษ เชน่ EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่ทัวร์

ทัง้หมดเนือ่งจากคา่ตั๋วเป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนินัน้ 

เง ือ่นไขอืน่ ๆ 
- รายการทัวรส์ามารถปรับเปลีย่นการเดนิทางได ้ตามความเหมาะสม โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ แต่

ทางบรษัิทจะยังคงรักษาผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นสิง่ส าคญั 

- บรษัิทฯรับเฉพาะผูม้วีัตถุประสงคเ์ดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ หากทา่นถกูเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง

ของประเทศนัน้ ๆ ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง ดว้ยเหตผุลใด ๆ ก็ตามถอืเป็นเหตผุลซึง่อยูน่อกเหนืออ านาจ

และความรับผดิชอบของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืเงนิบางสว่นหรอืทัง้หมดหากทา่น

ถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง ไมว่า่ประเทศใดจนท าใหท้า่นไมส่ามารถเดนิทางตอ่ไปได ้คณะทัวรท์า่นอืน่ 



ๆ รวมถงึไกดจ์ะไมส่ามารถรอทา่น ณ สนามบนิได ้จ าเป็นตอ้งออกเดนิทางตามโปรแกรมทีว่างไว ้แตท่าง

ตวัแทนบรษัิทฯจะท าหนา้ทีป่ระสานงานและเจา้หนา้ทีจ่ะท าการตดิตอ่และชว่ยเหลอืทา่นเป็นระยะ ๆ 

- บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รับผดิชอบตอ่ค่าใชจ้่ายใด ๆ ทัง้ส ิน้  ในกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสิัยต่าง ๆ เชน่ 

การยกเลกิหรอืการลา่ชา้ของสายการบนิ, อบุัตเิหต,ุ ภัยธรรมชาต,ิ การนัดหยดุงาน, การจราจรตดิขัด หรอื

สิง่ของสญูหายตามสถานทีต่า่ง ๆ ทีเ่กดิขึน้เหนืออ านาจการควบคมุของบรษัิทฯ และเจา้หนา้ทีนั่น้ ๆ ทีจ่ะ

สง่ผลท าใหเ้สยีเวลาในการทอ่งเทีย่วตามรายการทัวร ์ผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่เสยีหาย ไมว่า่ใน

กรณีใด ๆทัง้ส ิน้ ทัง้คา่เสยีเวลา คา่เสยีโอกาส คา่เสยีความรูส้กึ และคา่ใชจ้า่ยทีบ่รษัิทจา่ยไปแลว้ เป็นตน้  

- กรณียกเลกิหรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทัง้หมดหรอืบางสว่น

ใหก้ับท่าน เมื่อท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทถอืว่าท่านได ้

ยอมรับในเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดแลว้  

- เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้ม

คณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไมว่า่กรณีใด ๆ ทัง้ส ิน้ 

- ถา้กรุ๊ปทีท่า่นจองทัวรไ์ว ้ไม่สามารถออกเดนิทาง จากกรณีจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ครบจ านวนตามทีก่ าหนด

ไว ้หรอืสายการบนิแจง้ยกเลกิบนิ ทางบรษัิทจะคนืเงนิคา่ทัวรใ์หท้า่น แตท่างบรษัิทจะขอหักเงนิคา่ใชจ้า่ย

ทีเ่กดิขึน้จรงิ  เชน่ ค่าธรรมเนียมในการยนืขอวซีา่ของประเทศทีท่่านจะเดนิทาง  (ถา้โปรแกรมทีท่่าน

เดนิทางจะตอ้งยืน่ขอวซีา่) 

- อตัราคา่บรกิารคดิค านวณจากอตัราแลกเปลีย่น และราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจบุัน บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์น

การปรับเปลีย่นคา่บรกิารในกรณีทีม่กีารขึน้ราคาคา่ตั๋ว เครือ่งบนิ ภาษีเดนิทาง คา่ประกันภัย คา่ธรรมเนียม

น ้ามัน หรอืมกีารประกาศลดคา่เงนิบาท หรอือตัราแลกเปลีย่นไดป้รับขึน้ในชว่งใกลว้ันทีค่ณะจะเดนิทาง 

- เนื่องจากตั๋วเครือ่งบนิชดุนี้เป็นตั๋วราคาพเิศษ (ตั๋วกรุ๊ป) ตอ้งเดนิทางตามวันทีท่ีร่ะบุไวบ้นหนา้ตั๋วเท่านัน้ 

จงึไม่สามารถยกเลกิหรอืเปลีย่นแปลงใด ๆ ทัง้ส ิน้ และถา้ทางบรษัิทไดด้ าเนนิการออกตั๋วเครือ่งบนิไป

แลว้นั้น ไม่สามารถยกเลกิหรือเปลี่ยนแปลงรายชือ่ผูเ้ดนิทางได ้(ยกเวน้บางสายการบนิ ที่สามารถ

เปลีย่นแปลงรายชือ่ผูเ้ดนิทางได ้เมือ่ทา่นตอ้งการเปลีย่นแปลงรายชือ่ผูเ้ดนิทางหลังจากออกตั๋วเครือ่งบนิ

ไปแลว้ จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิการ ทัง้นีจ้ะขึน้อยูก่บัสายการบนิเทา่นัน้) 

- บรษัิทฯท าหนา้ทีเ่ป็นตัวแทนในการเรยีกรอ้งคา่ชดใชจ้ากสายการบนิ, โรงแรมหรอืบรษัิทขนสง่เมือ่เกดิ

การสญูหายของสัมภาระระหว่างการเดนิทาง แต่จะไม่รับผดิชอบต่อการสูญหายดังกล่าวในระหว่างการ 

ทอ่งเทีย่วนี ้หากทา่นไมใ่ชบ้รกิารใด ๆ ไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่น ถอืวา่ทา่นสละสทิธิไ์มส่ามารถเรยีกรอ้ง

ขอคนืคา่บรกิารไดห้ากทา่นไม ่เดนิทางกลับพรอ้มคณะทวัร ์ตัว๋เครือ่งบนิขากลับซึง่ยังไมไ่ดใ้ช ้ไมส่ามารถ

น ามาขอคนืเงนิไดค้า่บรกิารที ่ทา่นช าระกับทางบรษัิทฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบรษัิทฯได ้

ช าระใหก้ับบรษัิทฯ ตัวแทนแตล่ะแหง่แบบเหมาขาดเชน่กัน ดังนัน้หากทา่นมเีหตอุันใดทีท่ าใหท้า่นไมไ่ด ้

ท่องเที่ยวพรอ้มคณะตามรายการ ที่ระบุไว ้ท่านจะขอคืนค่าบรกิารไม่ไดบ้ริษัทฯ ขอสงวนสทิธิท์ี่จะ

เปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่าง ๆ ทัง้นี้ทางบรษัิทฯจะยดึถือและ

ค านงึถงึ ความปลอดภยั รวมถงึประโยชนส์งูสดุของลกูคา้สว่นมากเป็นส าคัญ 
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