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SJT4 #  Tokyo – Fuji – Lavender  By: Thai Lion Air (Jul - Aug 2019) 

 



 

22.00 น. คณะพรอ้มกันทีส่นามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออก Terminal1 ชัน้ 3 อาคารผูโ้ดยสารระหวา่ง

ประเทศ เคาน์เตอรส์ายการบนิ THAI LION AIR หมายเลข 8  เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ 

และอ านวยความสะดวกในการขึน้เครือ่ง (ไกดทั์วรแ์นะน าการเดนิทาง) 

สายการบนิ THAI LION AIR ใชเ้ครือ่ง AIRBUS A330-300 จ านวน 392 ทีน่ ัง่ 
เครือ่งใหม ่ล าใหญ ่มจีอทวี ีการบรกิารทกุทีน่ ัง่ 

จดัทีน่ ัง่แบบ 3-3-3 มบีรกิารอาหารวา่งเสริฟ์ท ัง้ขาไปและขากลบั 
(น า้หนกักระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซือ้น า้หนกัเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย) 

 

 

 

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



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

 

 
 

01.00 น.  เหนิฟ้าสูเ่มอืงนารติะ ประเทศญีปุ่่ นโดยเทีย่วบนิที ่SL300  บรกิารอาหารวา่ง และเครือ่งดืม่บนเครือ่ง  

09.10 น.    เดนิทางถงึ สนามบนินารติะ ประเทศญีปุ่่ น   (เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 2 ช.ม.   กรุณาปรับ
นาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถิน่เพือ่ความสะดวกในการนัดหมาย) ส าคัญ!!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตใหน้ า 

อาหารสด จ าพวก เนื้อสัตว ์พชื ผัก ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษจับและปรับ  หลังผา่นพธิกีาร
ตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร รับกระเป๋าและท าภารกจิสว่นตัวเรยีบรอ้ยแลว้หลังจากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่
มหานครโตเกยีว เมอืงทีม่คีวามทันสมัยมากทีส่ดุในโลกเมอืงหนึง่ นมัสการเจา้แมก่วนอมิทองค าทีศ่ักดิส์ทิธิ ์
ณ วดัอาซากุสะ วัดที่ไดช้ือ่ว่ามีความศักดิส์ทิธิ ์และไดรั้บความเคารพนับถือมากที่สุดแห่งหนึ่งใน
กรงุโตเกยีว ซึง่มักจะมผีูค้นมากราบไหวข้อพรเพือ่ความเป็นสริมิงคลตลอดทัง้ปี ประกอบกับภายในวดัยังเป็น
ทีต่ัง้ของ  โคมไฟยักษ์ทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุในโลกดว้ยความสงู 4.5 เมตร ซึง่แขวนหอ้ยอยู ่ณ ประตทูางเขา้
ทีอ่ยู่ดา้นหนา้สดุของวัด ทีม่ชี ือ่วา่ “ประตูฟ้าค ารณ” และถนนจากประตูเขา้สูต่ัววหิารทีป่ระดษิฐานเจา้แม่
กวนอมิทองค า มชีือ่วา่ “ถนนนากามเิซะ” ซึง่เป็นทีต่ัง้ของรา้นคา้ขายของทีร่ะลกึพืน้เมอืงต่างๆ มากมาย 
อาท ิขนมนานาชนิด ของเล่น รองเทา้ พวงกุญแจทีร่ะลกึ ฯลฯ ใหทุ้กท่านไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากของที่

วนัที ่2 : สนามบนินารติะ – วดัอาซากสุะ – หอคอยโตเกยีวสกาย ทร ี–โกเทมบะ เอา้ทเ์ล็ต           (-/L/D)                             
             พเิศษ!! อรอ่ยกบัเมนบูฟุเฟต ์ขาปยูกัษ ์+ แชน่ า้รอ้นออนเซ็นธรรมชาต ิ                                                   

http://bit.ly/2NMk5YE


ระลกึ ตามอัธยาศัย   หลังจากชอ้ปป้ิงน าทุกท่านเดนิ ถ่ายรูปคูก่ับ  แลนดม์ารก์แหง่ใหมข่องกรุงโตเกยีว ณ 
รมิแมน่ ้าสมุดิะ  หอคอยโตเกยีวสกายทร ี (Tokyo Skytree) หอสง่สัญญาณโทรคมนาคมทีส่งูทีส่ดุใน
โลก ... เปิดใหบ้รกิารเมือ่วันที ่22 พฤษภาคม 2555 โดยหอนี้มคีวามสูง 634 เมตร สามารถท าลายสถติิ
ความสงูของหอกวางตุง้ ในมณฑลกวา่งโจว ซึง่มคีวามสงู 600 เมตร และหอซเีอ็น ทาวเวอร ์ในนครโทรอน
โต ของแคนาดา มคีวามสงู 553 เมตร ... ทวิทัศน์ของ “หอคอยโตเกยีวสกายทรี”ทีบ่รรจุเทคโนโลยแีนว
หนา้สดุสามารถมองเห็นไดจ้ากละแวกวัดอาซะกุสะทีเ่ต็มไปดว้ยกลิน่อายแบบเมอืงเก่าของเอะโดะใหทุ้ก
ทา่นอสิระในการเก็บภาพประทับใจกับคูก่ับแลนดม์ารก์ของกรงุโตเกยีว  

เทีย่ง     รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 
บา่ย   หลังจากนัน้น าทา่นเดนิทางไปยัง  โกเทมบะ  แฟคทอรี ่เอา้ทเ์ล็ต แหลง่รวมสนิคา้น าเขา้และสนิคา้ 

แบรนดญ์ี่ปุ่ นที่ดังไปท่ัวโลก พบกับคอลเลคชั่น
เสือ้ผา้ใหม่ล่าสดุ อาท ิMK MICHEL KLEIN, 
MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY ฯลฯ 
เลือกซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมยี่หอ้ดังไดท้ี่ร า้น 
BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, TUMOI, 
GAP, ARMANI ฯลฯ เลอืกดูเครือ่งประดับ และ
นาฬกิาหรูอย่าง TAG HEURE, AGETE, 
S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯ
รองเทา้แฟชั่น HUSH PUPPIES, SCOTCH 
GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ 

 น าท่านเขา้สูท่ีพั่ก ณ โรงแรม Hotel Just 

One หรอืเทยีบเทา่       

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

 

  
 
 

  
  
  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



วนัที ่3 : ศนูยจ์ าลองแผน่ดนิไหว – เรยีนพธิชีงชาญีปุ่่ น – Fuji Lavender -                        (B/L/-)                                  
             หมูบ่า้นอยิาชโินซาโตะ – ชนิจกุ ุ

 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3)  

จากนัน้น าท่าน ศนูยจ์ าลองแผน่ดนิไหว (FUJINOEKI)หรอื(Earthquake Simulation Center) ซึง่ตัง้อยู่
บรเิวณใกล ้ๆ กับเขตภเูขาไฟฟจู ิภายในมหีอ้งจัดแสดงขอ้มลูการประทขุองภเูขาไฟจากทกุมมุโลก หอ้งแสดง
ภาพแผ่นดนิไหว หอ้งแสดงเหตุการหลังแผ่นดนิไหว หอ้งจ าลองแผ่นดนิไหว หอ้งอุทกภัย หอ้งเขาวงกต
กระจก นอกจากนี้ยังมโีซนถ่ายภาพกับภเูขาไฟฟจู ิโซนความรูต้่างๆ และ โซนชอ๊ปป้ิงสนิคา้งานฝีมอืญีปุ่่ น
ตา่งๆ เชน่มดีแบบดัง้เดมิ ผลติภัณฑเ์ครือ่งปั้นดนิเผา เครือ่งส าอาง และ ของฝากอกีมากมาย  
จากนั้นสัมผัสวัฒนธรรมดัง้เดมิของชาวญีปุ่่ น น่ันก็คอื การเรยีนพธิชีงชาญีปุ่่ น โดยการชงชาตามแบบ
ญี่ปุ่ นนั้น มีขั ้นตอนมากมาย เริ่มตั ้งแต่การชงชา การรับชา และการดื่มชา ทุกขั ้นตอนนั้นล ้วนมีพิธ ี
รายละเอยีดทีบ่รรจงและสวยงามเป็นอย่างมาก พธิชีงชานี้ ไมใ่ชแ่ครั่บชมอย่างเดยีว ยังเปิดโอกาสใหท้่าน
ไดม้สีว่นร่วมในพธิกีารชงชานี้อกีดว้ย และจากนัน้ใหท้่านไดอ้สิระเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึตามอัธยาศัย จากนัน้
น าทา่นเดนิทางสู ่Fuji Lavender เป็นงานเทศกาลดอกไมฤ้ดรูอ้น ทีจ่ะมทีุง่ลาเวนเดอรร์มิทะเลสาบคาวากุ
จโิกะสดุกวา้งใหญ ่โดยจะจัดขึน้บรเิวณสวนสาธารณะ Yagizaki และสวนสาธารณะ Oishi ในเมอืงฟจูคิาวากุ
จโิกะ (Fujikawaguchiko) เขตมนิามสิรึุ (Minamitsuru) จังหวัดยามานะช ิ(Yamanashi) นักท่องเทีย่ว
สามารถที่จะเดนิเที่ยวชมทุ่งลาเวนเดอร์ที่อยู่ร ิมทะเลสาบ โดยมีฉากหลังเป็นภูเขาไฟฟูจิสุดอลังการ 
ท่ามกลางอากาศอันสดชืน่แจ่มใส ถ่ายรูปเซลฟ่ีกันไดอ้ย่างจุใจ นอกจากนี้ก็ยังมกีารแสดงสมุนไพรอืน่ ๆ 
งานหัตถกรรม ชาและขนมต่าง ๆ รวมทั้งการจ าหน่ายสนิคา้ทั้งอาหาร ขนม และสนิคา้พื้นเมือง อาท ิ
ไอศกรมีลาเวนเดอร,์ สมนุไพรทอ้งถิน่, ผัก-ผลไมท้อ้งถิน่, ตน้ลาเวนเดอร ์เป็นตน้ 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั (4)หลังจากนั้นน า
ท่านเดนิทางสู ่พพิธิภณัฑห์มูบ่า้นอยิาชโิน
ซาโตะ(Iyashi no Sato) ตัง้อยูใ่นพืน้ทีท่ี่
เคยเป็นหมู่บา้นเกษตรกรรมบนชายฝ่ังทิศ
ตะวันตกของทะเลสาบไซโกะ(Lake Saiko) 
ซึง่ถูกพายุไตฝุ้่ นพัดถล่มในปี 1966 จนกระทัง้
ต่อมาอีก 40 ปีไดรั้บการบูรณะขึน้ใหม่ใหเ้ป็น
แบบดัง้เดมิ และเปิดเป็นพพิธิภัณฑก์ลางแจง้
ใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ชมศึกษาเรียนรูเ้กี่ยวกับ
วัฒนธรรม    ภายในหมู่บา้น ประกอบดว้ยบา้น
กว่า 20 หลังคาเรือน ที่ไดรั้บการดัดแปลงให ้
เป็นรา้นคา้ รา้นอาหาร พพิธิภัณฑ ์และแกลเลอ
รี่ ซ ึง่แต่ละหลังก็จะมีความเชี่ยวชาญในงาน
ฝีมอืดัง้เดมิทีต่่า่งกัน หลังจากนัน้ น าท่านชอ้ปป้ิงยา่นดัง  ยา่นชนิจุก ุใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับการจับจ่าย



ซือ้สนิคา้นานาชนิด ไดจ้ากที่นี่ ไม่ว่าจะเป็น รา้นซานรโิอะ รา้นขายเครื่องอเิลคทรอนิกส ์กลอ้งถ่ายรูป
ดจิติอล นาฬกิา เครือ่งส าอาง ตา่งๆ กันทีร่า้น MATSUMOTO แหล่งรวมเหล่าบรรดาเครือ่งส าอางมากมาย 
อาท ิมารค์เตา้หู,้ โฟมลา้งหนา้ WHIP FOAM ทีร่าคาถกูกวา่บา้นเรา 3 เท่า, ครมีกันแดดชเิซโด ้แอนเนสซา่
ทีค่นไทยรูจั้กเป็นอยา่งด ี และสนิคา้อืน่ ๆ  หรอืใหท้า่นไดส้นุกกับการเลอืกซือ้สนิคา้ แบรนดด์ังอาท ิLOUIS 
VULTTON, UNIQLO, กระเป๋าสดุฮติ BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสือ้ COMME DES GARCONS, H&M 
หรอืเลอืกซือ้รองเทา้หลากหลายแบรนดด์ัง อาท ิNIKE, CONVERSE,NEW BALANCE, REEBOK ฯลฯ ไดท้ี่
รา้น ABC MART 

ค า่ เพือ่เป็นการไมร่บกวนเวลา  อสิระอาหารค า่  ตามอธัยาศยั 

 น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก ณ โรงแรม Toyoko Inn Narita  Or SML หรอืเทยีบเทา่   

 

วนัที ่4 : อสิระเต็มวนั ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิง หรอืเดนิทางสูส่ถานทีท่อ่งเทีย่วอืน่ ๆ                           (B/-/-) 

 
 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้(3) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

OPTION A : อสิระเพลดิเพลนิในกรงุโตเกยีว เพือ่ความสะดวกในการเดนิทาง หรอืชอ้ปป้ิงในยา่น
การคา้อนัทนัสมยัของมหานครโตเกยีวศูนยร์วมวยัรุ่นแหล่งช้อบป้ิงชื่อดงัล แนะน าสถานที่
ทอ่งเทีย่วในโตเกยีว (ไมร่วมคา่เดนิทาง หรอืคา่ต ัว๋รถไฟ) 
ยา่นฮาราจูกุ ท่านจะไดพ้บกับการแต่งตัวทีเ่ป็นเอกลักษณ์ แหวกแนว ตามสไตลว์ัยรุ่นญีปุ่่ น การแตง่กาย
เลยีนแบบคาแรคเตอรก์ารต์นูตา่งๆโอโมเตะซันโด รา้น Kiddyland ศนูยร์วมของเลน่หลากหลาย น่ารัก และ
แปลกๆ เหมาะส าหรับเป็นของฝากเด็กเล็ก เด็กโต ตุ๊กตาบลายด ์สนูปป้ี คติตี ้คาแรคเตอร่ตา่งๆ หรอื เกมส ์
ของเด็กเลน่ทีห่ลากหลายใหท้า่นไดเ้ลอืกชมเลอืกซือ้หาอยา่งจใุจ 
ชบิยูา่ ยา่นวยัรุน่ชือ่ดังอกีแหง่ของมหานครโตเกยีวทา่นจะไดต้ืน่ตาตืน่ใจกับแฟชัน่ทันสมัยของหนุ่มสาวชาว
แดนปลาดบิจากรา้นคา้มากมายมากกวา่ 100 รา้นคา้ และ “ตกึ 109” ตกึชือ่ดังทีเ่ป็นสญัลักษณ์ของยา่นนัน้ 
สวนอุเอโนะ (Ueno Park) เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ของกรุงโตเกยีว จุดชมซากุระยอดนยิมของ
กรงุโตเกยีว 
ตลาดอะเมโยโกะ (Ameyoko Market) ตลาดทีค่กึคักเกอืบตลอดเวลาตัง้อยูร่ะหวา่งสถานีอเุอโนะ (Ueno 
Station) และสถานีโอคาชมิาช ิ(Okachimachi Station) สนิคา้หลากหลายชนิดทัง้ ของสด ของใช ้



เครือ่งส าอาง กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้ทัง้ของญีปุ่่ น และของน าเขา้ทีส่ว่นใหญจ่ะมรีาคาถกูกวา่ในหา้งบางรา้น
อาจจะตอ่ราคาเพิม่ไดอ้กี อาหารทะเล ผลไม ้ผักสด รา้นขนมและของกนิเลน่  
ยา่นชนิจุก ุคอื ยา่นรวมเสน่หท์ุกอยา่งโดยเป็นทัง้แหล่งชอ้ปป้ิงชัน้น าในโตเกยีว แหลง่รวมรา้นกนิดืม่และ
รา้นอาหารทุกระดับ และแหล่งท่องเที่ยวขึน้ชือ่ในแห่งเดยีวกัน ทุกท่านจะเพลดิเพลนิกับการจับจ่ายซือ้
สนิคา้นานาชนดิ ไดจ้ากทีน่ี่ ไมว่า่จะเป็น รา้นซานรโิอะ รา้นขายเครือ่งอเิลคทรอนกิส ์กลอ้งถ่ายรูปดจิติอล 
นาฬกิา เครื่องส าอาง ต่างๆ กันที่รา้น MATSUMOTO แหล่งรวมเหล่าบรรดาเครื่องส าอางมากมาย อาท ิ
มารค์เตา้หู,้ โฟมลา้งหนา้ WHIP FOAM ทีร่าคาถูกกวา่บา้นเรา 3 เท่า, ครมีกันแดดชเิซโด ้แอนเนสซา่ทีค่น
ไทยรูจั้กเป็นอย่างดี  และสนิคา้อืน่ ๆ  หรือใหท้่านไดส้นุกกับการเลือกซือ้สนิคา้ แบรนด์ดังอาท ิLOUIS 
VULTTON, UNIQLO, CHANEL,HERMES,BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสือ้ COMME DES GARCONS, 
H&M หรอืเลอืกซือ้รองเทา้หลากหลายแบรนดด์ัง อาท ิ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] 

เชญิท่านพบกับความอลังการซึง่เต็มไปดว้ยเสน่หแ์หง่ต านานและจนิตนาการของการผจญภัย ใชทุ้นในการ
ก่อสรา้ง 600 ลา้นเยน โดยการถมทะเล ท่านจะไดพ้บสัมผัสกับเครื่องเล่นในหลายรูปแบบ เชน่ ทา้ทาย
ความมันสเ์หมอืนอยูใ่นอวกาศไปกับ SPACE MOUTAIN, ระทกึขวัญกับ HAUNTED MANSION บา้นผสีงิ, 
ตืน่เตน้กับ SPLASH MOUNTAIN, น่ังเรอืผจญภัยในป่ากับ JUNGLE CRUISE, เทีย่วบา้นหมพีหูต์ะลยุอวกาศ
ไปกับ BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO BLASTERS, เขา้ไปอยูใ่นโลกแหง่จนิตนาการกับการต์นูทีท่า่นชืน่ชอบ
ของ WALT DISDEY เชน่ มกิกีเ้มา้ส,์ มนินเิมา้ส,์ โดนัลดั๊ก ฯลฯ หรอืชอ้ปป้ิงซือ้ของทีร่ะลกึภายในสวนสนุก
อย่างจุใจและอกีมากมายที่รอท่านพสิูจน์ความมันสก์ันอย่างเต็มที่ ใหท้่านไดส้นุกสนานต่อกับเครื่องเล่น
นานาชนดิอยา่งจใุจ 

เทีย่ง     เพือ่เป็นการไมร่บกวนเวลา  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั   
ค า่  เพือ่เป็นการไมร่บกวนเวลา  อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

 น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก ณ โรงแรม Toyoko Inn Narita  Or SML หรอืเทยีบเทา่    



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

 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้(6) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   หลังจากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่

สนามบนินารติะ เพื่อเดนิทางกลับสู่กรุงเทพฯ ระหว่างนั้นทุกท่านยังสามารถช็อปป้ิง เลือกซือ้ของฝาก           

ของทีร่ะลกึได ้ภายในสนามบนิ 

11.00 น.  เหนิฟ้าสู ่กรุงเทพฯ 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 

21 – 25  กรกฎาคม 2562 21,990.- 6,000.- 14,900.- 

23 – 27 กรกฎาคม 2562 22,990.- 6,000.- 14,900.- 

25 – 29 กรกฎาคม 2562 28,990.- 6,000.- 14,900.- 

27 –  31 กรกฎาคม 2562 28,990.- 6,000.- 14,900.- 

29 – 02 สงิหาคม 2562 22,990.- 6,000.- 14,900.- 

31 – 04 สงิหาคม 2562 22,990.- 6,000.- 14,900.- 

01 – 05 สงิหาคม 2562 22,990.- 6,000.- 14,900.- 

03 – 07 สงิหาคม 2562 22,990.- 6,000.- 14,900.- 

05 – 09 สงิหาคม 2562 18,990.- 6,000.- 14,900.- 

07 – 11 สงิหาคม 2562 22,990.- 6,000.- 14,900.- 

09 – 13 สงิหาคม 2562 28,990.- 6,000.- 14,900.- 

11 – 15 สงิหาคม 2562 27,990.- 6,000.- 14,900.- 

13 – 17 สงิหาคม 2562 20,990.- 6,000.- 14,900.- 

***รายการสแีดงเป็นวนัเดนิทางชว่งวนัหยดุ*** 

การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 30 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดังกลา่ว บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์
ในการเลือ่นการเดนิทาง 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 าทัง้หมด 
เนือ่งจากทางบรษัิทฯ ไดช้ าระคา่ตั๋วเครือ่งบนิเต็มใบใหก้ับสายการบนิเป็นทีเ่รยีบรอ้ย 
ยกเวน้คา่ภาษีน ้ามันทีย่ังมไิดช้ าระ คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื กรณุาช าระ 21 วนักอ่นการเดนิทาง 

 
 

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ัน้ ไมเ่ชน่น ัน้ทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจ าไมว่า่
ดว้ยกรณีใดๆท ัง้ส ิน้ เพราะว่าทางบรษิทัไดท้ าการจ่ายคา่ต ั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 

  คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ี่

ประสงคจ์ะพ านัก  ระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วัน) **ถา้กรณีทีท่างรัฐบาลประกาศใหก้ลับมาใชว้ี

ซา่ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยในการท าวซีา่เพิม่ ทา่นละ 1,700 บาท** 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ น

ไมเ่กนิ 15 วนั ไมว่า่จะดว้ยวัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธรุกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารใน

ขัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี้ 

1. ตัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ัดเตรยีมให ้

2. สิง่ทีย่นืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น
ได ้(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (เชน่ คนรูจั้ก โรงแรม และ
อืน่ๆ) ทางทัวรจ์ัดเตรยีมให ้

4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น ทางทัวรจ์ัดเตรยีมให ้



  คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล 

, ค่าอนิเตอร์เน็ต , ค่าซักรีด มนิิบาร์ในหอ้ง รวมถงึค่าอาหารและเครื่องดืม่ที่สั่งเพิม่นอกเหนือรายการ 

(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 เดอืนขึน้

ไป) 
 คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื บรษัิทฯขอเก็บคา่ทัวรท์ัง้หมด กอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วันท าการ มฉิะนัน้ทางบรษัิท

ฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่มัดจ าทัง้หมด 

การยกเลกิและการเปลีย่นแปลง  

กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี่

(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่ง

หนึ่งเพือ่แจง้ยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผ่านทาง

โทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการ

จอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่ท าเรือ่ง

ขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระ

เงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิ

คา่บรกิารดงันี ้

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

 ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจัดการน าเทีย่ว

ใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตัว๋เครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 

 ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากับสายการบนิหรอืกรุ๊ปทีม่กีารการันตคีา่มัดจ า

ทีพั่กโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ และไม่อาจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิ

พเิศษ เชน่ EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดเนื่องจากคา่

ตัว๋เป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนินัน้ 

เงือ่นไขอืน่ๆ 
- รายการทัวรส์ามารถปรับเปลีย่นการเดนิทางได ้ตามความเหมาะสม โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ แตท่าง
บรษัิทจะยังคงรักษาผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นสิง่ส าคญั 

- บรษัิทฯรับเฉพาะผูม้วีัตถุประสงคเ์ดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ หากทา่นถูกเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของ
ประเทศนัน้ๆปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง ดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามถอืเป็นเหตผุลซึง่อยู่นอกเหนืออ านาจและความ
รับผดิชอบของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืเงนิบางส่วนหรอืทัง้หมดหากท่านถูกปฏเิสธการ
เขา้-ออกเมอืง ไม่วา่ประเทศใดจนท าใหท้า่นไมส่ามารถเดนิทางตอ่ไปได ้คณะทัวรท์า่นอืน่ๆ รวมถงึไกดจ์ะไม่



สามารถรอท่าน ณ สนามบนิได ้จ าเป็นตอ้งออกเดนิทางตามโปรแกรมทีว่างไว ้แต่ทางตัวแทนบรษัิทฯจะท า
หนา้ทีป่ระสานงานและเจา้หนา้ทีจ่ะท าการตดิตอ่และชว่ยเหลอืทา่นเป็นระยะๆ 

- บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยใดๆทัง้ส ิน้  ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิัยตา่งๆ เชน่ การยกเลกิ
หรอืการลา่ชา้ของสายการบนิ, อบุัตเิหต,ุ ภัยธรรมชาต,ิ การนัดหยดุงาน, การจราจรตดิขัด หรอืสิง่ของสญูหาย
ตามสถานทีต่า่งๆ ทีเ่กดิขึน้เหนอือ านาจการควบคมุของบรษัิทฯ และเจา้หนา้ทีนั่น้ๆ ทีจ่ะสง่ผลท าใหเ้สยีเวลาใน
การทอ่งเทีย่วตามรายการทวัร ์ผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่เสยีหาย ไมว่า่ในกรณีใดๆทัง้ส ิน้ ทัง้คา่เสยีเวลา 
คา่เสยีโอกาส คา่เสยีความรูส้กึ และคา่ใชจ้า่ยทีบ่รษัิทจา่ยไปแลว้ เป็นตน้  

- กรณียกเลกิหรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทัง้หมดหรอืบางสว่นใหก้ับ
ท่าน เมื่อท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทถือว่าท่านไดย้อมรับใน
เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดแลว้  

- เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอื
วา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

- ถา้กรุ๊ปทีท่า่นจองทวัรไ์ว ้ไมส่ามารถออกเดนิทาง จากกรณีจ านวนผูเ้ดนิทางไมค่รบจ านวนตามทีก่ าหนดไว ้หรอื

สายการบนิแจง้ยกเลกิบนิ ทางบรษัิทจะคนืเงนิคา่ทัวรใ์หท้า่น แตท่างบรษัิทจะขอหักเงนิคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ  
เชน่ คา่ธรรมเนียมในการยนืขอวซีา่ของประเทศทีท่า่นจะเดนิทาง  (ถา้โปรแกรมทีท่า่นเดนิทางจะตอ้งยืน่ขอวี
ซา่) 

- อัตราคา่บรกิารคดิค านวณจากอัตราแลกเปลีย่น และราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจุบัน บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ
ปรับเปลีย่นค่าบรกิารในกรณีทีม่กีารขึน้ราคาคา่ตั๋ว เครือ่งบนิ ภาษีเดนิทาง ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนียมน ้ามัน 
หรอืมกีารประกาศลดคา่เงนิบาท หรอือตัราแลกเปลีย่นไดป้รับขึน้ในชว่งใกลว้ันทีค่ณะจะเดนิทาง 

- เนื่องจากตั๋วเครือ่งบนิชดุนี้เป็นตั๋วราคาพเิศษ (ตั๋วกรุ๊ป) ตอ้งเดนิทางตามวันทีท่ีร่ะบไุวบ้นหนา้ตั๋วเทา่นัน้ จงึไม่
สามารถยกเลกิหรอืเปลีย่นแปลงใดๆ ทัง้ส ิน้ และถา้ทางบรษัิทไดด้ าเนินการออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้นัน้ ไม่
สามารถยกเลกิหรอืเปลีย่นแปลงรายชือ่ผูเ้ดนิทางได ้(ยกเวน้บางสายการบนิ ทีส่ามารถเปลีย่นแปลงรายชือ่ผู ้
เดนิทางได ้เมื่อท่านตอ้งการเปลี่ยนแปลงรายชือ่ผูเ้ดนิทางหลังจากออกตั๋วเครื่องบนิไปแลว้ จะตอ้งเสีย
คา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิการ ทัง้นีจ้ะขึน้อยูก่บัสายการบนิเทา่นัน้) 

- บรษัิทฯท าหนา้ทีเ่ป็นตัวแทนในการเรยีกรอ้งคา่ชดใชจ้ากสายการบนิ, โรงแรมหรอืบรษัิทขนสง่เมือ่เกดิการสญู
หายของสัมภาระระหว่างการเดนิทาง แต่จะไม่รับผดิชอบต่อการสูญหายดังกล่าวในระหว่างการ ท่องเทีย่วนี ้
หากทา่นไมใ่ชบ้รกิารใดๆ ไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่น ถอืวา่ทา่นสละสทิธิไ์มส่ามารถเรยีกรอ้งขอคนืคา่บรกิารได ้
หากท่านไม่ เดนิทางกลับพรอ้มคณะทัวร์ ตั๋วเครื่องบนิขากลับซึง่ยังไม่ไดใ้ช ้ไม่สามารถน ามาขอคนืเงนิได ้
ค่าบรกิารที่ ท่านช าระกับทางบรษัิทฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบรษัิทฯไดช้ าระใหก้ับบรษัิทฯ 
ตัวแทนแตล่ะแหง่แบบเหมาขาดเชน่กัน ดังนัน้หากทา่นมเีหตอุันใดทีท่ าใหท้า่นไม่ไดท้อ่งเทีย่วพรอ้มคณะตาม
รายการ ทีร่ะบุไว ้ท่านจะขอคนืคา่บรกิารไม่ไดบ้รษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทัวรต์ามความ
เหมาะสม และสถานการณ์ตา่งๆ ทัง้นี้ทางบรษัิทฯจะยดึถอืและค านงึถงึ ความปลอดภัย รวมถงึประโยชน์สงูสดุ

ของลกูคา้สว่นมากเป็นส าคญั 
 


