
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

มนี ำ้ด ืม่บรกิำรบนรถบสัวนัละ 1 ขวด FREE WIFI ON BUS 
 

หำกทำ่นมคีวำมจ ำเป็นจะตอ้งซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภำยในประเทศ เพือ่บนิไปและกลบัจำกกรงุเทพฯ กรณุำสอบถำมเทีย่วบนิ

เพือ่ยนืยนักบัทำงเจำ้หนำ้ทีก่อ่นท ำกำรจองและขอควำมกรณุำใหท้ำ่นซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิประเภททีส่ำมำรถเลือ่นวนัและเวลำ

เดนิทำงได ้อนึง่ บรษิทัฯ จะคอนเฟิรม์กรุป๊ ประมำณ 7-10 วนักอ่นเดนิทำง ขออภยัในควำมไมส่ะดวก 

 

วนัที ่1  กรงุเทพ-สนำมบนิดอนเมอืง 

22.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ อำคำร 1 ช ัน้ 3 อำคำรผูโ้ดยสำรขำออกระหวำ่งประเทศ เคำนเ์ตอรส์ำยกำรบนิ

ไทยไลออ้นแอร ์(SL) สนำมบนิดอนเมอืง พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวย

ความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอนิ  

 

วนัที ่2  สนำมบนินำรติะ-วดัอำซำกสุะ ถนนนำกำมเิซะ-ผำ่นชมโตเกยีวสกำยทร ี

                  โอไดบะ ไดเวอรซ์ติ ี ้***อำบน ำ้แรเ่เชอ่อนเซ็น*** 

01.00 น. ออกเดนิทางสู ่ทำ่อำกำศยำนนำนำชำต ินำรติะ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายบนิ THAI LION AIR 

เทีย่วบนิที ่SL 300 ** ไมม่บีรกิำรอำหำรและเคร ือ่งดืม่บนเคร ือ่งบนิ แตม่จี ำหนำ่ย ใชเ้วลำบนิ

โดยประมำณ 6 ช ัว่โมง  

 

*** ในกำรเดนิทำงเป็นหมูค่ณะ กำรจดัทีน่ ัง่ของกรุ๊ป ไมส่ำมำรถรเีควสหรอืเลอืกทีน่ ัง่ได ้และทำงสำยกำรบนิ

เป็นผูก้ ำหนด ซึง่ทำงบรษิทัฯ ไมส่ำมำรถเขำ้ไปแทรกแซงได ้*** 

 



 

09.00 น.   ถงึ เมอืงนำรติะ ประเทศญีปุ่่ น หลงัจากผ่านขัน้ตอนศลุกากรแลว้น าท่านเดนิทางสูท่ีพ่ัก (เวลาทีญ่ีปุ่่ น 

เร็วกวา่เมอืงไทย 2 ชัว่โมง กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพือ่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***

ส ำคญัมำก!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญำตใหน้ ำอำหำรสด จ ำพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขำ้

ประเทศ หำกฝ่ำฝืนมโีทษปรบัและจบั***  

 

เทีย่ง บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร เมนูบฟุเฟตป้ิ์งยำ่งสไตลญ์ีปุ่่ น 

น าท่านเดนิทางสู ่“มหำนครโตเกยีว” เพือ่นมสัการเจา้แม่กวนอมิทองค า ณ “วดัอำซำกสุะ”    วดัทีไ่ด ้

ชือ่วา่เป็นวดัทีม่คีวามศกัดิส์ทิธิ ์และไดร้ับความเคารพนับถอืมากทีส่ดุแห่งหนึง่ในกรงุโตเกยีว ภายใน

ประดษิฐานองคเ์จา้แม่กวนอมิทองค าทีศ่กัดิส์ทิธิ ์ขนาด 5.5 เมตร ซึง่มักจะมผูีค้นมากราบไหวข้อพรเพือ่

ความเป็นสริมิงคลตลอดทัง้ปี ประกอบกบัภายในวดัยังเป็นทีต่ัง้ของโคมไฟยักษ์ทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุใน

โลกดว้ยความสงู 4.5 เมตร ซึง่แขวนหอ้ยอยู่ ณ ประตทูางเขา้ทีอ่ยู่ดา้นหนา้สดุของวดั ทีม่ชี ือ่วา่ “ประตู

ฟ้าค ารณ” และถนนจากประตเูขา้สูต่วัวหิารทีป่ระดษิฐานเจา้แม่กวนอมิทองค า มชีือ่วา่ “ถนนนำกำมิ

เซะ” ซึง่เป็นทีต่ัง้ของรา้นคา้ขายของทีร่ะลกึพืน้เมอืงตา่งๆ มากมาย อาท ิขนมนานาชนดิ ของเลน่ 

รองเทา้ พวงกญุแจทีร่ะลกึ ฯลฯ ใหทุ้กท่านไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากของทีร่ะลกึ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

และท่านสามารถเดนิไปถ่ายรูปคูก่บัหอคอยทีส่งูทีส่ดุในโลก แลนดม์ำรก์แหง่ใหมข่องกรงุโตเกยีว ณ 

รมิแม่น ้าสมุดิะ “หอคอยโตเกยีวสกำย ทร”ี (Tokyo Sky tree) (ไมร่วมคำ่ขึน้หอคอย) หอสง่

สญัญาณโทรคมนาคมทีส่งูทีส่ดุในโลก จำกน ัน้น ำเดนิทำงสู ่น าท่านเดนิทางไป ยำ่นโอไดบะ 

(Odaiba) คอืเกาะทีส่รา้งขึน้ไวเ้ป็นแหลง่ชอ้ปป้ิง และแหลง่บันเทงิตา่งๆ ในอา่วโตเกยีว ไดร้ับการ

ปรับปรงุใหม้ชีือ่เสยีงและเป็นทีน่ยิมในชว่งหลงัของปี 1990 นอกจากมสีถาปัตยกรรมทีส่วยงามตัง้อยู่

มากมายแลว้ แตก็่ยังคงความเป็นธรรมชาตไิวด้ว้ยความอดุมสมบรูณข์องพืน้ทีส่เีขยีว ไดเวอรซ์ติ ี ้

โตเกยีว พลำซำ่ (DiverCity Tokyo Plaza) เป็นหา้งดงัอกีหา้งหนึง่ ทีอ่ยูบ่นเกาะ โอไดบะ จุดเดน่

ของหา้งน้ีก็คอื หุน่ยนตก์นัด ัม้ ขนาดเท่าของจรงิ ซึง่มขีนาดใหญ่มาก ในบรเิวณหา้ง ก็จะมรีา้นคา้

ส าหรับคอกนัดัม้ อย่างเชน่ กนัด ัม้คำเฟ่ (Gundam Cafe) และถา้อยากเขา้ไปดนูทิรรศกาลกนัดัม้ ก็ตอ้ง

ไปที ่กนัด ัม้ฟรอนท ์(Gundam Front) ซึง่อยู่ในบรเิวณหา้ง ไดเวอรซ์ติีไ้ดเ้วลาน าท่านเขา้สูท่ีพ่ัก 

ค ำ่ บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร เมนอูำหำรเซ็ตสไตลญ์ีปุ่่ น 

พกัทีโ่รงแรม FUJI BOU HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั ใหท้ำ่นไดผ้อ่นคลำยกบักำร         แชน่ ำ้แร่

ออนเซ็นธรรมชำต ิหากท่านไดแ้ชน่ ้าแร่ผ่อนคลาย จะท าใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบ

หมุนเวยีนโลหติดขีึน้ 

 

วนัที ่3 ทุง่พงิคม์อส-ชมเทศกำลดอกชบิะซำกรุะ-หมูบ่ำ้นโอชโินะฮคัไค-เรยีนรูว้ธิกีำรชงชำแบบญีปุ่่ น-

โตเกยีว-ชอ้ปป้ิงชนิจกู ุ

เชำ้      รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 



 

น าท่านเดนิทางสู ่ทุง่พงิคม์อส ชมเทศกำลดอกชบิะซำกรุะ ใหท้่านไดช้มความงดงามของทุ่งดอก

พงิคม์อสหรอืเรยีกอกีชือ่วา่ดอกชบิะซากรุะทีเ่บ่งบานเต็มทุ่งกวา้ง ชว่งเมษายนจนถงึพฤษภาคม จะได ้

เห็นดอกสแีดง สชีมพู สขีาว และสมี่วง ชบิะซากรุะเป็นพชืทีม่ถี ิน่ก าเนดิจากอเมรกิาเหนือ มอีกีชือ่วา่มอส 

พิง้ค ์(MossPink) ทีถู่กเรยีกวา่ ชบิะซากรุะเพราะมรีูปร่างดอกคลา้ยดอกซากรุะแตบ่านอยู่บนพืน้ดนิคลา้ย

ตน้หญา้ ดว้ยลกัษณะพเิศษดงักลา่ว 

จงึนยิมปลกูเป็นสวนดอกไมห้รอืพชื

คลมุดนิ อสิระใหท้่านเก็บภาพความ

ประทับพรอ้มเลอืกซือ้ของฝากของ

ที ่ระลกึ (เทศกำลจดัขึน้ระหวำ่ง

วนัที ่18 เมษำยน ถงึ 31 พฤษภำคม 

2563 กรณีดอกไมโ้รยแลว้หรอืจบ

เทศกำลแลว้จะน ำทำ่นขึน้ฟูจชิ ัน้5

แทน ภเูขำไฟฟูจ ิมคีวำมสงูเหนอื

จำกระดบัน ำ้ทะเล 3,776 เมตร 

ภเูขำทีม่ชีือ่เสยีงเป็นทีรู่จ้กัไปท ัว่

โลกในเรือ่งควำมสวยงำมที่

ธรรมชำตไิดม้อบมำใหอ้ยำ่งลงตวั และยงัถอืวำ่เป็นสญัลกัษณห์นึง่ของประเทศญีปุ่่ น ท ัง้ยงัเป็น

จดุมุง่หมำยของนกัทอ่งเทีย่วตำ่งชำตทิีม่ำเยอืนญีปุ่่ นตลอดทุกฤดกูำล (ขอสงวนสทิธ ิไ์มข่ ึน้ ในกรณีที่

อำกำศไมเ่อือ้อ ำนวย หรอื ทำงขึน้ปิด)  จำกน ัน้ น าท่านเดนิทางสู ่ “หมูบ่ำ้นโอชโินะฮคัไค” (Oshino 

Hakkai) เป็นแหลง่น ้าตามธรรมชาตติัง้อยู่ในหมูบ่า้นโอชโินะ ใหท้่านสมัผัสไดถ้งึอากาศบรสิทุธิ ์และไอ

เย็นจากแหลง่น ้าธรรมชาต ิโดยในบ่อน ้าใสแจ๋วมปีลาหลากหลายพันธุแ์หวกวา่ยสบายอารมณ ์อณุหภมูิ

ในน ้าเฉลีย่อยู่ที ่10-12 องศาฯ นอกจากชมแลว้ก็ยังมนี ้าผุดจากธรรมชาตใิหต้กัดืม่ตามอธัยาศยั และที่

ส าคญั หมู่บา้นโอชโินะยังเป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงสนิคา้โอท็อปชัน้เยีย่มอกีดว้ยทีห่มู่บา้นน้ีมขีองขึน้ชือ่อย่าง 

โมจชิำเขยีวไสถ้ ัว่แดงยำ่ง ขนมฮติทีห่มู่บา้นน ้าศกัดิส์ทิธิโ์อชโินะฮกัไก จากนัน้น าท่านสมัผัส

ประสบการณพ์ธิชีงชำแบบญีปุ่่ น ใหท้่านไดท้ดลองชงชาดว้ยตวัท่านเองและอสิระใหท้่านเลอืกซือ้

สนิคา้ราคาถูกตามอธัยาศยั บรเิวณดา้นหลงัของรา้น ท่านสามารถชมววิทวิทัศนข์องทะเลสาบคาวากจูิ

โกะและมภีูเขาไฟฟจูทิีส่วยงามอยู่เบือ้งหลงั  

เทีย่ง  บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร เมนูอำหำรเซ็ตสไตลญ์ีปุ่่ น 

 จากนัน้น าท่านสู ่ยำ่นชอ้ปป้ิงชนิจุก ุใหท้่านอสิระและ

เพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมายและ เครือ่งใช ้

ไฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูปดจิติอล นาฬกิา เครือ่งเลน่เกมส ์หรอื

สนิคา้ทีจ่ะเอาใจคณุผูห้ญงิดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้ แบ

รนดเ์นม เสือ้ผา้แฟชัน่สส าหรับวยัรุ่น เครือ่งส าอางยีห่อ้ดงั

ของญีปุ่่ น  

ค ำ่ อสิระรบัประทำนอำหำรค ำ่ตำมอธัยำศยั 

ทีพ่กั KEISEI MIRAMARE HOTEL หรอืเทยีบเทำ่

ระดบัเดยีวกนั 

ทีพ่กัเป็นโรงแรมระดบั 4 ดำว อยูใ่จกลำงเมอืงชบิะ มที ำเลอยูห่นำ้สถำนรีถไฟ Chibachuo 

Train Station บรเิวณโรงแรมมรีำ้นสะดวกซือ้ รำ้นชอ้ปป้ิง เชน่ ไดโซะ มตัสโึมโตะ รำ้นขำยยำ 

ใหท้ำ่นเลอืกซือ้ของตำมอธัยำศยั และมรีำ้นอำหำรใหเ้ลอืกลิม้รสอยำ่งหลำกหลำย  

 



 

วนัที ่4 ทวัรโ์ตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์(รถรบั-สง่ ฟรไีมม่คีำ่ใชจ้ำ่ย) หรอื อสิระชอ้ปป้ิงเพลดิเพลนิในโตเกยีว  

(ข ึน้รถไฟเทีย่วเอง มคีำ่ใชจ้ำ่ยตำมระยะทำง) 

เชำ้      รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

 

 

 

 

 

 

OPTION A: น าท่านเดนิทางสู ่โตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์หรอื ดสินยีซ์ ี 

รวมรถ รบั-สง่โตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์ฟร ี!!!!!! 

(กรณุำระบเุวลำในกำรเดนิทำง เนือ่งจำกเป็นรถรบั-สง่ของทำงโรงแรม ดงัน ัน้รถจะวิง่เป็นเวลำ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** รำคำดงักลำ่วไมร่วมบตัรเขำ้ เด็กอำยุ 4-11 ปี 2,000 บำท 

อำยุ 12-17 ปี 2,400 บำท 18 ปีข ึน้ไป รำคำ 2,700 บำท 

[รำคำอำจมกีำรเปลีย่นแปลง] ** 

เชญิท่านพบกบัความอลงัการซึง่เต็มไปดว้ยเสน่หแ์หง่ต านานและจนิตนาการของการผจญภัย ใชทุ้นใน

การกอ่สรา้ง 600 ลา้นเยน โดยการถมทะเล ท่านจะไดพ้บสมัผัสกบัเครือ่งเลน่ในหลายรูปแบบ เชน่ ทา้

ทายความมันสเ์หมอืนอยู่ในอวกาศไปกบั SPACE MOUTAIN, ระทกึขวญักบั HAUNTED MANSION 

บา้นผสีงิ, ตืน่เตน้กบั SPLASH MOUNTAIN, น่ังเรอืผจญภัยในป่ากบั JUNGLE CRUISE, เทีย่วบา้นหมี

พูหต์ะลยุอวกาศไปกบั BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO BLASTERS, เขา้ไปอยู่ในโลกแห่งจนิตนาการกบั

การต์นูทีท่่านชืน่ชอบของ WALT หรอืชอ้ปป้ิงซือ้ของทีร่ะลกึภายในวนสนุกอย่างจุใจและอกีมากมายทีร่อ

ท่านพสิจูนค์วามมันสก์นัอย่างเต็มที ่ใหท้่านไดส้นุกสนานตอ่กบัเครือ่งเลน่นานาชนดิอย่างจุใจ 



 

*อำหำรกลำงวนั-เย็น อสิระตำมอธัยำศยั เพือ่ควำมสะดวกในกำรชอ้ปป้ิง* 

 

OPTION B: อสิระชอ้ปป้ิงเพลดิเพลนิในโตเกยีว (ขึน้รถไฟเทีย่วเอง มคีำ่ใชจ้ำ่ยตำมระยะทำง) 

   ส ำหรบัทำ่นทีเ่ลอืกทีจ่ะอสิระในเมอืงโตเกยีวท่านสามารถสอบถามขอ้มูลการเดนิทางจากมัคคเุทศก์

เพือ่ความสะดวกในการเดนิทางหรอืชอ้ปป้ิงในย่านการคา้อนัทันสมัยของมหานครโตเกยีวศนูยร์วมวยัรุ่น

แหลง่ชอ้บป้ิงชือ่ดงั  

 แนะน ำสถำนทีท่อ่งเทีย่วในโตเกยีว (ไมร่วมคำ่เดนิทำง หรอืคำ่ต ัว๋รถไฟ) 

 ยำ่นฮำรำจกู ุท่านจะไดพ้บกบัการแตง่ตวัทีเ่ป็นเอกลกัษณ ์แหวกแนว ตามสไตลว์ยัรุ่นญีปุ่่ น การแตง่

กายเลยีนแบบคาแรคเตอรก์ารต์นูตา่งๆ  

 โอโมเตะซนัโด รา้น Kiddyland ศนูยร์วมของเลน่หลากหลาย น่ารัก และแปลกๆ เหมาะส าหรับเป็น

ของฝากเด็กเล็ก เด็กโต ตุก๊ตาบลายด ์สนูปป้ี คติตี ้คาแรคเตอร่ตา่งๆ หรอื เกมส ์ของเด็กเลน่ที่

หลากหลายใหท้่านไดเ้ลอืกชมเลอืกซือ้หาอย่างจุใจ  

 ชบิยูำ่ ย่านวยัรุ่นชือ่ดงัอกีแห่งของมหานครโตเกยีวท่านจะไดต้ืน่ตาตืน่ใจกบัแฟชัน่ทันสมัยของหนุ่ม

สาวชาวแดนปลาดบิจากรา้นคา้มากมาย มากกวา่ 100 รา้นคา้ และ “ตกึ 109” ตกึชือ่ดงัทีเ่ป็น

สญัลกัษณข์องย่านนัน้  

 ตลำดอะเมโยโกะ (Ameyoko Market) ตลาดทีค่กึคักเกอืบตลอดเวลาตัง้อยู่ระหวา่งสถานีอเุอโนะ 

(Ueno Station) และสถานีโอคาชมิาช ิ(Okachimachi Station) สนิคา้หลากหลายชนดิทัง้ ของสด 

ของใช ้เครือ่งส าอาง กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้ทัง้ของญีปุ่่ น และของน าเขา้ทีส่ว่นใหญ่จะมรีาคาถูกกวา่

ในหา้งบางรา้นอาจจะตอ่ราคาเพิม่ไดอ้กี อาหารทะเล ผลไม ้ผักสด รา้นขนมและของกนิเลน่  

 

*อำหำรกลำงวนั-เย็น อสิระตำมอธัยำศยั เพือ่ควำมสะดวกในกำรชอ้ปป้ิง* 

 

ทีพ่กั KEISEI MIRAMARE HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ระดบัเดยีวกนั 

 

วนัที ่5 สนำมบนินำรติะ-สนำมบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ 

เชำ้      รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  

  สมควรแกเ่วลาน าทานเดนิทางสู่ สนำมบนินำรติะ  

10.30 น. ออกเดนิทางกลบั กรุงเทพฯ โดยสายบนิTHAI LION AIR เทีย่วบนิที ่SL 301  

(ใชร้ะยะเวลำในกำรเดนิทำงประมำณ 6.50 ช ัว่โมง)   

                     ไมม่บีรกิำรอำหำรและเคร ือ่งดืม่บนเคร ือ่งบนิ (แตม่จี ำหนำ่ยบนเครือ่ง) 

15.45 น. เดนิทางถงึ สนำมบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++ 

โปรแกรมสำมำรถสลบัปรบัเปลีย่นไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนำ้ 

** ปล. ไมม่รีำคำเด็ก เนือ่งจำกเป็นรำคำพเิศษ **  เด็กอำยุต ำ่กวำ่ 2 ปี รำคำ 10,000 บำท 

รำคำทวัรข์ำ้งตน้ยงัไมร่วมคำ่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ (ถำ้ม)ี ทำ่นละ 2,000 บำท/ทรปิ (ช ำระทีส่นำมบนิ

ดอนเมอืงในวนัเช็คอนิ) (คำ่ทปิหวัหนำ้ทวัรแ์ลว้แตค่วำมพงึพอใจของทำ่น) 

 

 

 

 



 

อตัรำคำ่บรกิำรทวัร ์
วนัเดนิทำง รำคำผูใ้หญ ่

พกัหอ้งละ 2-3 ทำ่น 

พกัเดีย่วเพิม่ รำคำทวัรไ์มร่วมต ัว๋ 

25-29 เม.ย. 63 21,999 7,900 15,999 

26-30 เม.ย. 63 21,999 7,900 15,999 

27 เม.ย.-01 พ.ค. 63 21,999 7,900 15,999 

28 เม.ย.-02 พ.ค. 63 21,999 7,900 15,999 

30 เม.ย.-04 พ.ค. 63 28,999 9,900 22,999 

01-05 พ.ค. 63 28,999 9,900 22,999 

02-06 พ.ค. 63 28,999 
9,900 22,999 

03-07 พ.ค. 63 28,999 
9,900 22,999 

04-08 พ.ค. 63 28,999 
9,900 22,999 

05-09 พ.ค. 63 28,999 
9,900 22,999 

06-10 พ.ค. 63 19,999 
7,900 13,999 

07-11 พ.ค. 63 19,999 
7,900 13,999 

08-12 พ.ค. 63 19,999 
7,900 13,999 

09-13 พ.ค. 63 19,999 
7,900 13,999 

10-14 พ.ค. 63 19,999 
7,900 13,999 

11-15 พ.ค. 63 19,999 
7,900 13,999 

12-16 พ.ค. 63 19,999 
7,900 13,999 

13-17 พ.ค. 63 19,999 
7,900 13,999 

14-18 พ.ค. 63 19,999 
7,900 13,999 

15-19 พ.ค. 63 19,999 
7,900 13,999 

16-20 พ.ค. 63 19,999 
7,900 13,999 

17-21 พ.ค. 63 19,999 
7,900 13,999 

18-22 พ.ค. 63 19,999 
7,900 13,999 

19-23 พ.ค. 63 19,999 
7,900 13,999 



 

20-24 พ.ค. 63 19,999 
7,900 13,999 

21-25 พ.ค. 63 19,999 
7,900 13,999 

22-26 พ.ค. 63 19,999 
7,900 13,999 

23-27 พ.ค. 63 19,999 
7,900 13,999 

24-28 พ.ค. 63 19,999 
7,900 13,999 

25-29 พ.ค. 63 19,999 
7,900 13,999 

26-30 พ.ค. 63 19,999 
7,900 13,999 

27-31 พ.ค. 63 19,999 
7,900 13,999 

28 พ.ค.-01 ม.ิย. 63 19,999 
7,900 13,999 

29 พ.ค.-02 ม.ิย. 63 19,999 
7,900 13,999 

30 พ.ค.-03 ม.ิย. 63 19,999 
7,900 13,999 

 

 

อตัรำคำ่บรกิำรรวม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิโดยสารชัน้ประหยัด รวมภาษีสนามบนิและธรรมเนียมเชือ้เพลงิ 

 คา่ทีพ่ักหอ้งคู ่(2-3 ท่าน) ดงัทีร่ะบุในรายการหรอืระดบัเดยีวกนั 

 โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบุ หรอืเทยีบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/หอ้ง)  

 หอ้งพกัทีโ่รงแรมจะเป็นแบบ Studio Twin room (1 single bed + 1 sofa bed) เนือ่งจำกเป็นโรงแรม

ทีอ่ยูใ่นเมอืงและใกลส้ถำนรีถไฟใตด้นิ **ในกรณีทีท่ำ่นจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE  

 [2 เตยีง+1 ทีน่อนเสรมิ] แลว้ทำงโรงแรมไมส่ำมำรถจดัหำหอ้งพกัแบบ TRIPLE ได ้ 

 ทำงบรษิทัอำจมกีำรจดัหอ้งพกัใหต้ำมควำมเหมำะสมตอ่ไป หรอือำจมคีำ่ใชจ้ำ่ยบำงสว่นเพิม่เตมิ  

 คา่อาหาร ดงัทีร่ะบุในรายการ 

 คา่เขา้ชม ดงัทีร่ะบุในรายการ 

 คา่รถน าเทีย่ว ดงัทีร่ะบุในรายการ 

 คา่ประกนัอบุัตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง วงประกนัท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี    คา่มนิิ

บารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบุในรายการ 

 คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น กรณีประกาศใหก้ลบัมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เน่ืองจากทางญีปุ่่ นไดป้ระกาศ

ยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่เกนิ 15 วนั) 

 หากในภายหลงัทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศใหย้ืน่วซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิม่ 2,000 บาท ส าหรับการยืน่

รอ้งขอวซีา่ 



 

 คา่ธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน 

 คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิขาไป 20 กก. // ขากลบั 20 กก.) 

 คา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่(ถา้ม)ี ท่านละ 2,000 บำท/ทรปิ ช าระทีส่นามบนิในวนัเชค็อนิ (คา่ทปิหัวหนา้

ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของท่าน) 

 ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ/ใบก ากบัภาษี) 

 

เง ือ่นไขกำรส ำรองทีน่ ัง่ 

 กรุณาจองลว่งหนา้อย่างนอ้ย 30 วนักอ่นการเดนิทาง และกรณุำเตรยีมเงนิมดัจ ำ 15,000 บำท พรอ้มกบั

เตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วนั หลงัจากท าการจองแลว้ 

 การช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯ จะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั ท่านควรจัดเตรยีมคา่ทัวรใ์ห ้

เรยีบรอ้ยกอ่นก าหนด เน่ืองจากทางบรษัิทตอ้งส ารองคา่ใชจ้่ายในสว่นของคา่ทีพ่ักและตัว๋เครือ่งบนิ มฉิะนัน้จะถอื

วา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัต ิ

 

กรณียกเลกิกำรเดนิทำง 

 ไม่สามารถยกเลกิได ้เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชัน่ และขอเก็บเงนิทัง้หมด (แตส่ามารถเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางไดต้ามก าหนด

ของแต่ละสายการบนิก่อน 7 วนัของการเดนิทาง) 

 

หมำยเหต ุ

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิกำรเดนิทำงกอ่นลว่งหนำ้ 5 วนั ในกรณีทีไ่มส่ำมำรถท ำกรุป๊ไดอ้ยำ่งนอ้ย 30 ทำ่น 

ในกรณีนีบ้รษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ ัง้หมด หรอืจดัหำคณะทวัรอ์ ืน่ใหถ้ำ้ตอ้งกำร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลง

รายละเอยีดบางประการในทัวรน้ี์ เมือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย 

สญูเสยี หรอืไดร้ับบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวรแ์ละอบุัตเิหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การจราจร, 

การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่งๆ เป็นตน้ 

 

ขอ้มูลเพิม่เตมิ เร ือ่งต ัว๋เคร ือ่งบนิ 

ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเลือ่นวนัเดนิทางกลบั ท่านจะตอ้ง

ช าระคา่ใชจ้่ายสว่นตา่งทีส่ายการบนิ และบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บ และการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผู ้

ก าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

 

หมำยเหตุ : กรณุำอำ่นศกึษำรำยละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท ำกำรจอง เพือ่ควำมถกูตอ้งและควำมเขำ้ใจตรงกนั

ระหวำ่งทำ่นลูกคำ้และบรษิทั 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผูีร้่วมคณะไม่ถงึ 30 ท่าน  

 ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ  

 บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด

หยุดงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

 บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเน่ืองเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง  

 กรณีทีท่่านเป็นอสิลาม ไม่ทานเน้ือสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 



 

 การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบุหรี ่/ 

ปลอดบุหรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัความพรอ้มใหบ้รกิารของ

โรงแรม และไม่สามารถรับประกนัได ้  

 กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ เชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทาง  

 กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ ขอสงวนสทิธิ

ในการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่คา่ใชจ้่ายเพิม่  

 สภาพการจลาจรในชว่งวนัเดนิทางตรงกบัวนัหยุดเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วนัเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าให ้

เวลาในการท่องเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขยัรถในการบรหิาร

เวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้่องเทีย่วตามโปรแกรม 

 เน่ืองจากการเดนิทางท่องเทีย่วในครัง้น้ี เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษัิทตวัแทนในตา่งประเทศ ทางบรษัิท

จงึขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรับเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางสว่น หรอื สว่นใดสว่นหนึง่ทีท่่านไม่ตอ้งการไดร้บับรกิาร 

หากระหวา่งเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่วา่ดว้ยสาเหตใุดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์

ในการไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายไม่วา่สว่นใดสว่นหนึง่ใหท้า่น เน่ืองจากทางบรษัิทไดท้ าการจองและถูกเก็บคา่ใชจ้่าย

แบบเหมาจ่ายไปลว่งหนา้ทัง้หมดแลว้ 

 รถบัสน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ชัว่โมง ในวนันัน้ๆ มอิาจเพิม่เวลาได ้

โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางนัน้ๆ

เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 กรณีพาสปอรต์ตา่งชาตทิีต่อ้งการเดนิทางไปกบัทัวร ์**ผูเ้ดนิทางตอ้งด าเนนิการเช็คเรือ่งการท าวซีา่ในการเขา้

ประเทศญีปุ่่ นดว้ยตนเอง และหากมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิผูเ้ดนิทางตอ้งรับผดิชอบในสว่นนัน้ๆ ซึง่หากวนัเดนิทางผู ้

เดนิทางไมไ่ดข้อวซีา่ จะถอืวา่เป็นความผดิของผูเ้ดนิทางเองและจะไม่รับผดิชอบคา่ใชจ้่ายตา่งๆ 

 กรณีทีท่่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา และ จะ

ไม่สามารถคนืเงนิคา่ทัวรท์ีท่่านช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไม่วา่สว่นใดสว่นหนึง่ 

 กรณีทีท่่านไม่ผ่านดา่นตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (หา้มไม่ใหเ้ดนิทางตอ่ ไม่วา่กรณีใดๆทัง้สิน้ ทางบรษัิทขอสงวน

สทิธิใ์นการคนืคา่ใชจ้่ายใหไ้ม่วา่สว่นใดสว่นหนึง่ทัง้ส ิน้ 


