
 
 
 
 

ญีปุ่่ น ยกูาตะ 4วนั3คนื 
โดยสายการบนิ  Japan Airlines (JL) 

ก าหนดการเดนิทางเดอืนพฤษภาคม - เดอืนกรกฎาคม 2563 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

ไฮไลทท์วัร ์
เช็คอนิภูเขาไฟฟูจ ิ– ถา่ยรูปโตเกยีวสกายทร ี- เยอืนวดัอาซากุสะ 

เพลดิเพลนิไปกบัเมอืงโอไดบะ - ถา่ยภาพคูเ่ทพเีสรภีาพ 

ชอ้ปป้ิงชนิจุกุ - พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว 
ถนนคามเิซ - ออิอน 

พเิศษ!! บุฟเฟ่ตป่ิ์งยา่งยากนิคิ ุ
 

 

 



 
 
 
 
วนัแรก กรุงเทพฯ - สนามบนิสุวรรณภูม ิ- สนามบนินารติะ  

05.00 น. พรอ้มกันที่สนามบินสุวรรณภูม ิ ช ั้น  4   ประตูหมายเลข 8 สายการบิน  JAPAN 
AIRLINES เคานเ์ตอร ์R เพือ่เตรยีมตัวเดนิทาง และผ่านขัน้ตอนการเช็คอนิ 

08.05 น. เหริฟ้าสู ่สนามบนินารติะ  ประเทศญีปุ่่ น โดยเทีย่วบนิที ่JL708  
บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

 

 
16.20 น.   เดนิทางถงึ เมอืงนารติะ ประเทศญีปุ่่ นหลังจากผ่านขัน้ตอนศุลกากร 

แลว้น าท่านเดนิทางสูท่ีพั่ก 
พกัที ่โรงแรม MARRAOD INTERNATIONAL HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่อง ภูเขาไฟฟูจ ิ(ช ัน้ที5่) - พพิธิภณัฑแผน่ดนิไหว - ดวิตีฟ้ร ี- ชนิจูก ุ
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดนิทางสู่ ภูเขาไฟฟูจ ิที่ตัง้ตระหง่านอยู่เหนือเกาะญี่ปุ่นดว้ยความสูง3,776เมตร จาก
ระดับน ้าทะเล น าท่านขึน้ชมความงามกันแบบใกลช้ดิ ยังบรเิวณ “ช ัน้ 5” ของภูเขาไฟฟูจ ิ
(ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ) เพื่อชมทัศนียภาพโดยรอบของภูเขาไฟที่ สามารถมอง เห็น

ทะเลสาบทัง้หา้กระจายอยู่โดยรอบ ใหท้่านไดสั้มผัสอากาศอันบรสิุทธิบ์นยอดเขาฟจู ิถ่ายภาพ
ทีร่ะลกึ กับภูเขาไฟทีไ่ดช้ือ่ว่ามสัีดสว่นสวยงามที่สดุในโลก ซึง่เป็นภูเขาไฟทีย่ังดับไม่สนทิ และ
มคีวามสงูทีส่ดุในประเทศญีปุ่่น  
 

 
 

นอกจากนี้ดา้นหลังยังมี ศาลเจา้โคมติาเคะ ของศาสนาลัทธชินิโต เป็นที่สัการะบูชาและอธิ
ฐานขอพร อีกทัง้ยังเป็นทีส่ าหรับบวงสรวงท่านเทนกุ โดยมคีวามเชือ่ว่าทีบ่รเิวณโดยรอบของฟู
จซัิงชัน้ 5 นี้ ถูกเรยีกว่า “สวนของท่านเทนกโุดยมคีวามเชือ่ว่าทีน่ี่มที่านเทนกปุกครองอยู่น่ันเอง 

และยังว่ากันว่า ศาลเจา้แห่งนี้มีสมบัติของท่านเทนกุหลงเหลืออยู่มากมาย อย่างเช่น ขวาน
ขนาดใหญ่ทีม่นี ้าหนักกว่า 375 กโิลกรัมตกอยู่ที่พืน้ในสวน ซึง่ในสมัยกอ่นมีผูค้นนยิมมาทดลอง

ยกขวานนี้กันมากมาย เป็นตน้ 
เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้ น าท่านเยีย่มชม พพิธิภณัฑ ์EARTH QUAKE MUSEUM ทีจ่ าลองเรือ่งราวของภูเขา

ไฟฟูจ ิและใหท้่านไดสั้มผัสกับความรูส้กึของการจ าลองเรือ่งราวเกีย่วกับแผ่นดนิไหวที่เกดิขึน้
ในประเทศญี่ปุ่น จากนั้นอสิระใหท้่านไดเ้ลือกซือ้ของที่ระลกึตามอัธยาศัย จากนั้นน าท่านชอ้ป



 
 
 
 

ป้ิงสนิคา้เครื่องส าอางค ์อาหารเสรมิ เครือ่งประดับคุณภาพดีที่รา้นคา้ปลอดภาษี ดวิตฟีร ีย่าน

ดัง “ยา่นชนิจุกุ” ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับการจับจ่ายซือ้สนิคา้นานาชนิด ไดจ้ากทีน่ี่ ไม่ว่าจะ
เป็น รา้นซานรโิอะ รา้นขายเครื่องอิเลคทรอนิกส์ กลอ้งถ่ายรูปดจิติอล นาฬิกา เครื่องส าอาง 

ต่างๆ กันที่รา้น MATSUMOTO แหล่งรวมเหล่าบรรดาเครื่องส าอางมากมาย อาทิ มาร์คเตา้หู,้ 
โฟมลา้งหนา้ WHIP FOAM ทีร่าคาถูกกว่าบา้นเรา 3 เท่า, ครีมกันแดดชเิซโด ้แอนเนสซ่าทีค่น
ไทยรูจ้ักเป็นอย่างดี  และสนิคา้อื่น ๆ  หรอืใหท้่านไดส้นุกกับการเลอืกซือ้สนิคา้ แบรนดด์ังอาท ิ

LOUIS VULTTON, UNIQLO, กระเป๋าสุดฮิต BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสื้อ COMME DES 
GARCONS, H&M หรอืเลอืกซือ้รองเทา้ หลากหลายแบรนดด์ัง อาท ิNIKE, CONVERSE, NEW 
BALANCE, REEBOK ฯลฯ ไดท้ีร่า้น ABC MART  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

ค า่  อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั  

พกัที ่โรงแรม SHINJUKU GRANDBELL HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 
 
วนัทีส่าม อสิระเลอืกชอ้ปป้ิงเต็มวนั หรอืเลอืกซือ้ทวัร ์ ดสินยีแ์ลนด ์ (ไมร่วมคา่ใชจ้า่ยในการ

เดนิทาง)  
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   
 

อสิระเต็มวนั ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิง หรอืเดนิทางสู่สถานทีท่อ่งเทีย่วอืน่ ๆ โดย
มไีกดค์อยใหค้ าแนะน าในการเดนิทาง อาท ิ

 

- ศาลเจา้เมจ ิเป็นศาลเจา้หลวงในศาสนาชนิโต ทีส่รา้งขึน้เพือ่อทุศิและเป็นทีส่ถติยว์ญิญาณ
ขององค์สมเด็จพระจักรพรรดิเมจิ ซึ่งเป็นจักรพรรดิที่มีความส าคัญกับประเทศญี่ปุ่นยุค
ปัจจุบันเป็นอย่างยิง่ และไดรั้บความเคารพจากชาวญีปุ่่นยุคปัจจุบันมากทีส่ดุ   

- ย่านฮาราจูกุ แหล่งรวมเสือ้ผา้ เครื่องประดับ รองเทา้ ของวัยรุ่นญี่ปุ่น หากคุณคือคนที่
ก าลังมองหาซื้อเสื้อผา้แบบแปลกๆ หรือตอ้งการหาซื้อเสื้อผา้แนว Cost Play ท่านยัง
สามารถหาไดจ้ากที่นี่อีกดว้ย หรอื ถา้ตอ้งการเห็นวัยรุ่นญี่ปุ่นแต่งตัวแบบแปลกๆ ก็สามารถ

มาดูไดท้ีน่ี่ได ้จะมวัียรุ่นญีปุ่่นน่ารักๆ เดนิกันเต็มถนนเหมอืนกับถนนสายแบรนดเ์นมโอโมโตะ



 
 
 
 

ซานโดะ นอกจากนั้นแลว้ ท่านยังไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้แบรนด์ดังระดับโลก อาทิ CHANNEL, 

Dior, LOUIS VULTTON, ZARA, GAP หรอืสาวก ONITSUKA TIGER ที่ตอ้งการหารองเทา้
แบบตน้ฉบับ MADE IN JAPAN ที่ SHOP นี้มีแบบใหเ้ลือกสรรมากมาย อีกทัง้ยังมีรา้นขาย

ตุ๊กตา KITTY DORAENMON หรือตุ๊กตา LINE สุดแสนน่ารักไวค้อยเอาใจคุณหนู อกีทัง้ยัง
มี  SHOP ใหญ่ ข อ ง  ก ระเป๋ าสุ ด ฮิต  BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสื้ อ  COMME DES 
GARCONS อกีดว้ย  

- ยา่นชบุิย่า ศูนยก์ลางแฟช่ันวัยรุ่นในโตเกยีวหามุมถูกใจถ่ายภาพคู่ไวเ้ป็นที่ระลกึกับ “ฮาจิ
โกะ” รูปป้ันสุนัขแสนรูท้ี่กลายเป็นจุดนัดพบยอดฮติส าหรับหนุ่มสาวโตเกยีว อัพเดทแฟช่ัน
สไตลโ์ตเกยีวที่ตกึ(109) อจิมิารุควิ ทัง้เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ เครื่องประดับและแฟช่ันชัน้

น าของญีปุ่่นในฤดูต่างๆอืน่ๆมากมาย  
 

หรอืหากท่านใดมีความประสงคจ์ะเลอืกซือ้ดสินยีแ์ลนดเ์พิม่ท่านละ 3,000.- บาท (ไม่รวม

ค่าเดนิทาง) ดีสนียแ์ลนดโ์ลกแห่งจินตนาการของราชาการ์ตูนญี่ปุ่นซึง่เป็นดสินียแ์ลนดแ์ห่ง
แรกทีส่รา้งนอกประเทศสหรัฐอเมรกิา โดยสรา้งขึน้ในปี พ.ศ. 2526 จากการถมทะเลและใชทุ้น
สรา้งกว่า 600 ลา้นบาท ใหท้่านสนุกสนานกับเครื่องเล่นนานาชนิด (ไม่จ ากัดจ านวนการเล่น ) 

ผจญภัยในดนิแดนต่างๆ ใหท้่านเล่นเครือ่งเล่นตัวใหม่จากภาพยนตรก์ารตูนเรือ่งดัง Toy Story 
ชมฉากรบกลางทะเลคารเิบียนในดนิแดนโจรสลัดจากภาพยนตร ์The Pirate of Caribbean 
เขย่าขวัญกับบา้นผีสงิใน Haunted Mantion สัมผัสความน่ารักของตุ๊กตาเด็กนานาชาติใน

โลกใบเล็ก Small World ชมภาพยนตร์สามมิตTิhe Invention of the Year ใหท้่านได ้
สนุกสนานพรอ้มกับการจับจ่ายเลอืกซือ้สนิคา้ที่ระลกึน่ารักในดสินียแ์ลนดอ์ีกทัง้ยังจะไดสั้มผัส
กับตัวการต์ูนเอกจากวอลดสินีย ์อย่าง มกิกีเ้มา้ส ์มนินี่เมา้ส ์พรอ้มผองเพื่อนการ์ตูนอกีมากมาย

สนุกกับการจับจ่ายซือ้ของทีร่ะลกึน่ารักในดสินียแ์ลนด ์
 

 



 
 
 
 

 
การเดนิทางจากนารติะสูโ่ตเกยีว 
1) จากโรงแรมแถวย่านนารติะสูส่นามบนินารติะใชร้ถบัสบรกิารฟรีของทางโรงแรม แต่เนื่องดว้ย

จะตอ้งเริม่ตัง้ แต่ 9.00 น.เป็นตน้ไปเพราะเนื่องจากในตอนเชา้ระหว่าง 6.00 - 9.00 น เป็นชว่ง
ที่มีลูกคา้ใชบ้รกิารไปสนามบิน เป็นจ านวนมากซึง่อาจจะท าใหข้ ึน้รถบัสไม่ครบตามจ านวนผู ้
เดนิทางทัง้หมด 

2) รถไฟสาย Keisei Skyliner เป็นรถไฟที่วิง่จากสนามบินนารติะไปสถาณีอูเอะโนะเพียง 
41 นาทีโดยใชค้วาม เร็วในการวิง่ 160 ก.ม./ชม.โดยค่าตั๋วจะอยู่ที่เทีย่วละ 2,470 เยน/ทา่น 
โดยเวลาทีใ่หบ้รกิาร 7.28-18.20 น  เพราะฉะนั้นก่อนเดินทางกลับควรเช็คเที่ยวสุดทา้ยว่า

หมดตอนกีโ่มง        
3)รถไฟสาย Narita Express (N'EX) เป็นรถไฟเขา้เมืองจากค่าย JR ถือว่าเป็นรถไฟที่
ราคาค่อนขา้งสงูนิดนึงแต่ตั๋วรถไฟจะเป็นแบบระบุทีน่ั่งบนรถไฟไดเ้ลยโดยไม่ตอ้งกลัวว่าขึน้ไป

แลว้เราจะไม่มีทีน่ั่งเบาะสามารถหมุนเขา้ หากันไดม้ีอาหารขายบนรถไฟโดยค่าตั๋วรถไฟจะอยู่ที่
ราคาเที่ยวละ 3,190 เยน/ท่านโดยเวลาที่รถไฟใหบ้ริการตั ้งแต่เวลา 7.44 -19.42 น 
เพราะฉะนัน้กอ่นเดนิทางกลับควรเช็คเทีย่วสดุทา้ยว่าหมดตอนกีโ่มง    

   
4) Airport Limousine Bus เป็นอีก 1 ทางเลือกในการเดินทางเขา้โตเกียวแต่รถบัสนี้จะ

จ ากัดจ านวนผูโ้ดยสาร ต่อรอบโดยต่อรอบจะรับอยู่ 35-40 ท่านต่อเที่ยวโดยจะใชร้ะยะเวลาใน
การเดนิทาง 80-100 นาท ีราคา 3,000 เยน/ท่าน/เทีย่ว เวลาที่ใหบ้รกิาร 5.55-17.30 น ถา้
เด็กอายุต ากว่า 12 จะเสยีครึง่ราคา      

5) Taxi ในส่วนของรถแท็กซีน่ี้ค่าโดยสารจากโตเกยีว สู่โรงแรมที่พักย่านนารติะจะอยู่ที่ราคา 
20,000-25,000 เยน (โดยราคานีจ้ะไมร่วมคา่ทางดว่น)    
  

**อสิระอาหารกลางวนั และอาหารค า่ ตามอธัยาศยั** 
พกัที ่โรงแรม SHINJUKU GRANDBELL HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 
 

 
 
 

 



 
 
 
 
วนัทีส่ ี ่ ถา่ยรูปโตเกยีวสกายทร ี- วดัอาซากุสะ - ถนนคามเิซ - โอไดบะ - ออิอน 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าท่าน เก็บภาพประทับใจกับคู่กับแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ รมิแม่น ้ าสุมิดะ 

หอคอยโตเกยีวสกายทร”ี (Tokyo Sky tree) หอสง่สัญญาณโทรคมนาคมทีส่งูทีส่ดุในโลก 
... เปิดใหบ้รกิารเมือ่วันที ่22 พฤษภาคม 2555 โดยหอนี้มีความสงู 634 เมตร สรา้งดว้ยเทคนิค
ทางสถาปัตยกรรมและวศิวกรรมอันทันสมัย ในช่วงทีเ่กดิแผ่นดนิไหวครัง้ใหญ่หอคอยแห่งนี้ได ้

พิสูจน์ใหเ้ห็นถงึโครงสรา้งทางสถาปัตยกรรมที่แข็งแรงทนทาน เพราะไม่เกดิความเสียหาย
แมแ้ต่นอ้ย  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

จากนั้นน าท่านชม วดัอาซากุสะ วัดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว เขา้นมัสการขอพรจาก
พระพุทธรูปเจา้แม่กวนอมิทองค า  นอกจากนั้นท่านยังจะไดพ้บเก็บภาพประทับใจกับโคมไฟ

ขนาดยักษ์ทีม่ีความสูงถงึ 4.5 เมตรซึง่แขวนอยู่บรเิวณประตูทางเขา้วัด และยังสามารถเลอืกซือ้
เครือ่งรางของขลังไดภ้ายในวัด ฯลฯ  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
หรือเพลิดเพลินกับ ถนนนาคามเิซ ถนนชอ้ปป้ิงที่มี ชื่อเสียงของวัด มีรา้นขายของที่ระลึก
มากมายไม่ว่าจะเป็นเครือ่งรางของขลัง ของเล่นโบราณ และตบทา้ยดว้ยรา้นขายขนมทีค่นญีปุ่่น 

มายังวัดแห่งนี้ตอ้งมาต่อควิกันเพือ่ลิม้ลองกับรสชาดสดุแสนอร่อย  



 
 
 
 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยเมนู บุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งยากนิคุิ 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงโอไดบะ เป็นเมืองที่เกดิจากการน าขยะมาถมทะเลจนกลายเป็นเกาะ
ขนาดใหญ่บรเิวณอ่าวโตเกยีวเพื่อประโยชน์ในการป้องกันประเทศ แต่ปัจจุบันโอไดบะไดก้ลาย

มาเป็นเขตเศรษฐกจิอีกแห่งของประเทศ เนื่องจากเต็มไปดว้ยรา้นคา้กว่า 150 รา้น โซนอาหาร 
หา้งสรรพสนิคา้ และอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนั้นยังเต็มไปดว้ยสถานที่ท่องเทีย่วหลากหลาย
ดว้ยฝีมอืของมนุษย ์ไม่ว่าจะเป็นสะพานสายรุง้ เป็นตน้ สว่นการเดนิทางมาทีน่ี่ก็สะดวกสบาย จงึ

ไม่แปลกหากทีน่ี่คอืสถานทีท่่องเทีย่วสดุฮติของนักท่องเทีย่วทัง้ในและต่างประเทศ 
 

 
 
และในบรเิวณใกลก้ันท่านสามารถเดนิไปถ่ายภาพคู่กับแลนดม์ารค์เทพเีสรภีาพที่โอไดบะ ซึง่
ตัง้อยู่บรเิวณใกลเ้คยีงหา้งใน  AQUA CITY Odaiba โดยมวีวิทวิทัศน์ตัดกับสะพานสายรุง้อย่าง

สวยงาม ซึ่งเทพีเสรีภาพนั้นทางการฝร่ังเศสไดส้่งใหก้ับทางญี่ ปุ่น เนื่องในโอกาสฉลอง
ความสัมพันธอ์ันยาวนาน กว่า 3 ศตวรรษระหว่างญี่ปุ่นกับฝร่ังเศส ในปี ค.ศ.1998 จนเมื่อถึง
เวลาน ากลับไดม้ีการขอรอ้งไปยังรัฐบาลฝร่ังเศสว่าอย่าขนกลับเลย แต่รัฐบาลฝร่ังเศสนัน้มคีวาม

จ าเป็นที่จะตอ้งขนกลับเพราะเป็นตัวตน้แบบของเทพเีสรภีาพที่นวิยอรก์ จงึไดส้รา้งเทพีเสรภีาพ
ตัวปัจจุบันนี้ซึง่มขีนาดใหญ่กว่าตัวตน้แบบแต่ก็ยังเล็กกว่าเทพเีสรภีาพทีต่ัง้อยู่ทีน่วิยอรก์ และส่ง
มาใหใ้นปี ค.ศ.2000 น่ันเอง ดังนั้นเทพีเสรภีาพที่โอไดบะนั้นไม่ใช่ของที่ท าจ าลองขึน้มา แต่

เป็นของแทแ้น่นอนจากฝร่ังเศส จากนัน้อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ของทีร่ะลกึตามอัธยาศัยน าท่าน
อสิระชอ้ปป้ิง ณ หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ของนารติะ หา้งฯ ออิอน จสัโก ้ ซืง้ที่นี่นั้นมสีนิคา้

ใหเ้ลือกซือ้มากมาย โดยมีรา้นคา้ต่างๆมากกว่า 100 รา้น ภายในตกแต่งในรูปแบบที่ทันสมัย
สไตลญ์ี่ปุ่น สนิคา้หลักๆทีม่ใีหเ้ลือกจะเป็นแนวเสือ้ผา้แฟช่ัน กระเป๋า รองเทา้ อาหารสดใหม่ ยา
สามัญประจ าบา้น หรือจะเป็น MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, Capcom games arcade 

และแมก้ระทั่งซุปเปอร์มาร์เกตขนาดใหญ่ที่ใหไ้ดเ้ลือกแวะช็อปป้ิงของฝากติดไมต้ิดมือก่อน
เดินทางกลับดว้ย  ซึ่งสามารถท าคืนภาษีไดอ้ีกดว้ย  ส่วนรา้นอาหารก็มีใหเ้ลือกมากมาย
จ าหน่ายอาหารหลายประเภท รา้นกาแฟ และศูนย์อาหารอของฝาก อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ 

ผลไม ้และ หากท่านใดหลงไหลในรสชาดของคทิแคทชาเขยีวสามารถหาซือ้ไดท้ีน่ี่ไดเ้ลย   
ค า่  อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นสู ่สนามบนินารติะ เพือ่เดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ 

 



 
 
 
 
18.20 น. เหริฟ้าสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิเจแปน แอรไ์ลนส ์เทีย่วบนิที ่JL707  

บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 
23.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพ 

 
 

******************************************** 
 
 
** หากท่านทีต่อ้งออกตั๋วภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทัวร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กครัง้กอ่นท าการ 

ออกตั๋วเนื่องจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 
** ขอขอบพระคุณทีเ่ลอืกใชบ้รกิาร ** 

 

 

อตัราคา่บรกิาร 
 

 

ก าหนดการเดนิทาง 
 

ผูใ้หญห่อ้งละ 

2-3 ทา่น 
พกัเดีย่วเพิม่ 

ราคาทวัรไ์มร่วม

ต ัว๋ 

13 – 16 พฤษภาคม 2563 29,999 8,000 19,999 

22 – 25 พฤษภาคม 2563 29,999 8,000 19,999 

03 – 06 มถิุนายน 2563 
(วนัเฉลมิฯ พระราชนิ)ี 

29,999 8,000 19,999 

19 – 22 มถิุนายน 2563 27,999 8,000 17,999 

03 – 06 กรกฎาคม 2563 
(วนัอาสาฬหบูชา) 

29,999 8,000 19,999 

17 – 20 กรกฎาคม 2563 29,999 8,000 19,999 

 

 บรกิารน า้ด ืม่วนัละ 1 ขวดในวนัทีม่รีายการทอ่งเทีย่ว** 
** ราคาเด็กอายไุมถ่งึ 2 ขวบ 10,000 บาท ** 
***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ  

และไกดน์ าเทีย่วทา่นละ 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 
 

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผูีโ้ดยสารจ านวน 30 ท่านขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว 
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนัก่อนการเดนิทางเท่าน ัน้ ไม่เช่นน ัน้ทางบรษิทัจะไม่คนื
มดัจ าไม่ว่าด้วยกรณีใดๆท ัง้สิ้น เพราะว่าทางบรษิทัได้ท าการจ่ายค่าต ั๋วไปให้กบัการสายการบนิ

เรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ีถ่ว้นกอ่นการจองทวัรทุ์กคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง  



 
 
 
 
 

กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 10,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ
คืนมดัจ าท ัง้หมด เนื่องจากทางบรษิทัฯ ได้ช าระค่าต ั๋วเครื่องบนิเต็มใบให้กบัสายการบนิเป็นที่

เรยีบรอ้ย ยกเวน้คา่ภาษนี า้มนัทีย่งัมไิดช้ าระ คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื กรุณาช าระ 21 วนักอ่นการเดนิทาง 
 
หมายเหตุ 1. ต ัว๋เมือ่ออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีันดไ์ด ้อนัเนือ่งจากเงือ่นไขของสายการบนิ 

 2. คา่ทวัรไ์มม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่ 
 
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่นใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่น

ไมเ่กนิ 15 วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารใน
ข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคุีณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี้ 
 

1. ต ัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
2. สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่นได ้
(เช่น เงนิสด บตัรเครดติ) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่น (เช่น คนรูจ้กั โรงแรม และอืน่ๆ) 
ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 ค่าตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     

 ค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งทีม่ ี
 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกนิ 46 กก.   

 ค่ารถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 
 ค่าทีพั่กตามทีร่ะบุในรายการ พักหอ้งละ 2 ท่าน   

 ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการ  
 ค่าอาหารตามมือ้ทีร่ะบุในรายการ     

 ค่าจา้งมัคคุเทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 ค่าประกันอบัุตเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญี่ปุ่นใหก้ับคนไทย ผูท้ี่

ประสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในประเทศญี่ปุ่นไม่เกนิ 15 วัน) **ถา้กรณีที่ทางรัฐบาลประกาศใหก้ลับมาใชว้ีซ่า ผู ้
เดนิทางจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายในการท าวซีา่เพิม่ ท่านละ 1,700 บาท** 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล 

ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในหอ้ง รวมถงึค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ส่ังเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณา

สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
 คา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่วทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

 
เงือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมัดจ าเป็นเงนิจ านวน 10,000 บาทต่อท่านเพือ่ส ารองทีน่ั่ง  

2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิค่าบรกิารส่วนที่เหลือทัง้หมดก่อนวันเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วัน 
กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซีไ่ม่ช าระเงนิ หรอืช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่าน
ถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถ้อืว่านักท่องเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทาง
บริษัท ดังนี้  วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. 



 
 
 
 

นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุดท าการของ

ทางบรษัิท 
 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรอื
เอเจนซี่(ผูม้ีชื่อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่
บรษัิทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจง้ยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบรษัิทไม่รับ

ยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์ม่ว่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้งการขอรับเงินค่าบรกิารคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูม้ีชื่อใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคืนที่บรษัิทอย่างใด

อย่างหนึ่งเพื่อท าเรือ่งขอรับเงนิค่าบรกิารคืน โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการ
มอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารที่ตอ้งการใหน้ าเงนิเขา้ให ้
ครบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิค่าบรกิารดังนี้ 

2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของค่าบรกิารที่ช าระแลว้ 
***ในกรณีทีว่นัเดนิทางตรงกบัวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 
30 วนั 

2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 15 วัน คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 50 ของค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ 
2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วัน ไม่คนืเงนิค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 
ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ้่ายที่ไดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารที่ช าระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจัดการน า

เทีย่วใหแ้กนั่กท่องเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 

3. การเดนิทางที่ตอ้งการันตีมัดจ าหรือซือ้ขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบนิเหมาล า Charter Flight หรือ 
Extra Flight กับสายการบนิ หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ  จะไม่มกีารคืนเงนิมัดจ าหรือ

ค่าบรกิารทัง้หมด   

4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทาง
บริษัท ดังนี้  วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. 

นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถือว่าเป็นวันหยุดท าการของ
ทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกท่องเทีย่วเดนิทางไม่ถงึ 15 คน  
 

เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วัีตถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 

2. ทัวรน์ี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วน
หรือทัง้หมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบรษัิทจะไม่คืนเงนิค่าบรกิารไม่ว่า
บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่่าน 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน 
โดยจะแจง้ใหก้ับนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการเดินทางส าหรับ
ประเทศที่ไม่มีวีซ่า  และอย่างนอ้ย 10 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่มีวีซ่า  แต่หากทาง

นักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบรกิารเพิม่จากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่าที่ทาง
บรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค า

น าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง และอืน่ๆ เพื่อใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอ
เจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ า 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้ง

กับสถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านงึถงึ
ความปลอดภัยของนักท่องเทีย่วสว่นใหญ่เป็นส าคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ที่ เพิ่มขึ้นของ

นักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การ



 
 
 
 

ปฏวัิต ิ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรือเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลี่ยนแปลง หรือ

การบรกิารของสายการบนิ เหตุสดุวสัิยอืน่ เป็นตน้ 
7. อัตราค่าบรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนั้น 

ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีที่มกีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่น
เงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลง
เทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรือตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้
แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากับเท่านัน้  

 

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อ
ชิน้ และรวมกันทุกชิน้ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึง่มีซปิล็อคปิดสนิท และสามารถน า

ออกมาใหเ้จา้หนา้ที่ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตใหถ้ือไดท้่านละ 1 ใบเท่านั้น ถา้สิง่ของ
ดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าที่ก าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิ
เท่านัน้  

2. สิง่ของที่มีลักษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบ
ใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเท่านัน้  
3. ประเทศญี่ปุ่น มกีฎหมายหา้มน าผลติภัณฑท์ี่ท ามาจากพืช และเนื้อสัตวท์ุกชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไม ้

สด ไข ่เนื้อสัตว ์ไสก้รอกฯ เพื่อเป็นการป้องกันโรคตดิต่อทีจ่ะมาจากสิง่เหล่านี้ หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้ง
เสยีค่าปรับในอัตราทีส่งูมาก 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 


