
#10628 ทัวรญ่ีปุน โตเกียว 5 วัน 3 คืน ภูเขาไฟฟูจิ(ช้ัน5) ชม
ซากุระที่เมืองไซตามะ บิน SL *(เก็บทิปที่สนามบิน)
ทัวรญี่ปุน โตเกียว ไซตามะ คาวาโกเอะ ฮาโกเน ลองเรือทะเลสาบอาชิ ทะเลสาบคา
วากูจิโก พิพิธภัณฑแผนดินไหว วัดอาซากุสะ ศาลเจาแหงความรัก สวนกอนเก็น
โดะ มิตซุยเอาเล็ท ชอปปงชินจุกุ



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง    -

2 ทาอากาศยานนานาชาตินาริตะ - วนอุทยานแหงชาติฮาโกเน - ลองเรือโจรสลัด - หุบเขาไขดํา
โอวาคุดานิ - ทะเลสาบคาวาคุจิโกะ - บุฟเฟตปูยักษ - ออนเซน   

FUJI
SAN
HOTEL
หรือเทียบ
เทา

3 ภูเขาไฟฟูจิ - ศาลเจาโคมิตาเคะ - พิพิธภัณฑแผนดินไหว / EARTHQUAKE MUSEUM -
วัดเซนโซจิ / อาซากุสะ - ประตูฟาคํารณ - ถนนนาคามิเสะ หรือ ถนนนากามิเซะ - โตเกียว
สกายทรี - ยานชินจูกุ

  

TOYOKO
INN
HOTEL
NARITA
หรือเทียบ
เทา

4 เมืองไซตามะ - ศาลเจาฮิกาวะ หรือศาลเจาแหงความรัก - คาวาโกเอะ - ซากุระ เมืองไซตามะ -
มิตซุย เอาทเล็ต ปารค   

TOYOKO
INN
HOTEL
NARITA
หรือเทียบ
เทา

5 ทาอากาศยานนานาชาตินาริตะ - ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

8 เม.ย. 62 - 12 เม.ย. 62 ฿29,999 ฿29,999 ฿29,999 ฿8,000



วันท่ี 1 ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานนานาชาตินาริตะ - วนอุทยานแหงชาติฮาโกเน -
ลองเรือโจรสลัด - หุบเขาไขดําโอวาคุดานิ - ทะเลสาบคาวาคุจิโกะ
- บุฟเฟตปูยักษ - ออนเซน

กําหนดการทั้งหมด

ขอควรทราบ : ประเทศญ่ีป ุนไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝาฝืน จะมีโทษปรับ
และจับ ทัง้น้ีขึน้อยูกับดุลพินิจของเจาหนาท่ีศุลกากร ดานตรวจคนเขาเมือง

** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทัวร , ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท
ทุกครัง้กอนทําการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทัง้น้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

 กิจกรรม ค่ํา

23.00 น. คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง กรุงเทพฯ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ อาคาร 1 ชัน้ 3
เคานเตอรเช็คอิน หมายเลข 8 สายการบิน Thai Lion Air โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ อํานวยความสะดวก
ตลอดขัน้ตอนการเช็คอิน

ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง คํ่า

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีสามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซ่ึงสามารถใช
เป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอ่ืนๆ ไดอยางดี

 กิจกรรม เชา

01.00 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญ่ีป ุน โดยสายการบิน Thai Lion Air เท่ียวบินท่ี
SL300 **มีเสริฟ SNACK บนเครื่อง มีจอทุกท่ีน่ังดูหนัง/ฟังเพลง ใชเวลาบินประมาณ 6 ชัว่โมง**

09.10 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญ่ีป ุน (ตามเวลาทองถิ่นเร็วกวาเมืองไทยประมาณ 2 ชัว่โมง)
หลังผานขัน้ตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบรอย

นําทานเดินทางสู ฮาโกเน (Hakone) เมืองแหงน้ีเป็นหน่ึงในจุดหมายยอดนิยมของนักทองเท่ียวเพราะเต็มไปดวยแหลงทอง
เท่ียวท่ีนาสนใจมากมายท่ียังมีธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ ขึน้ชื่อในเรื่องออนเซ็น ฮาโกเนเป็นเมืองท่ียังมีภูเขาไฟท่ียังไมปะทุหลง
เหลืออยู

นําทาน ลองเรือแฟนซี ทะเลสาบอาชิ ( Ashino -ko) รอบ10นาที เป็นทะเลสาบท่ีมีภูมิทัศนสวยงาม มีลักษณะเป็น
ทะเลสาบปลองภูเขาไฟ ทอดตัวในแนวตะวันตกเฉียงใตของแองภูเขาไฟรูปกระจาดฮาโกเนะทะเลสาบอาชิเป็นทะเลสาบท่ี
สามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิไดอยางสวยงาม



บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางสู โอวาคุดานิ (Owakudani) หรือ หุบเขานรก ถือเป็นแหลงทองเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงของเมืองฮาโกเน ตัง้อยู
วนอุทยานแหงชาติฮาโกเน ท่ีน่ียังคงเต็มไปดวยแรกํามะถันหรือซัลเฟอรอยูเป็นจํานวนมาก ไอน้ําท่ีพุงออกมาจึงมีกล่ินของ
กํามะถันผสมอยู

นําทานเดินทางชมดอกซากุระรอบๆ ทะเลสาบคาวากูจิโกะ (Lake Kawaguchiko) เป็นทะเลสาบท่ีเดินทางไปถึงไดงาย
ท่ีสุดในบรรดา 5 ทะเลสาบรอบภูเขาไฟฟูจิ พ้ืนท่ีบริเวณชายฝ่ังทิศตะวันออกของทะเลสาบเป็นท่ีพัก และออนเซนท่ีสามารถมอง
เห็นวิวภูเขาไฟฟูจิท่ีสวยงามไดอยางชัดเจน

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! เมนูบุฟเฟตขาปูยักษไมอัน้

พักท่ี FUJI SAN HOTEL หรือเทียบเทา

จากน้ัน อิสระใหทานไดผอนคลายกับ การแชน้ําแรออนเซ็นธรรมชาติ ซ่ึงชาวญ่ีป ุนมีความเชื่อวาหากไดแชน้ําแรออนเซ็น
ธรรมชาติน้ีแลว จะทําใหผิวพรรณเปลงปล่ัง สวยงาม และชวยใหระบบการหมุนเวียนโลหิตดีขึน้

ทาอากาศยานนานาชาตินาริตะ

วนอุทยานแหงชาติฮาโกเน

ลองเรือโจรสลัด

 เชา

เป็นสนามบินหรือทาอากาศยานนานาชาติหลักของประเทศญ่ีป ุน และเป็นจุดเชื่อมตอของ
การเดินทางระหวางทวีปเอเชียและอเมริกา ตัง้อยูท่ีเมืองนาริตะ สามารถรองรับผูโดยสารท่ี
เดินทางไปมาโตเกียว โยโกฮามา และจังหวัดใกลเคียงไดกวา 35 ลานคนตอปี และเป็น
สนามบินท่ีรองรับเท่ียวบินสําหรับผูโดยสารมากเป็นอันดับ 2 ของญ่ีป ุน (รองจากสนาม
บินฮาเนดะ โตเกียว) โดยสามารถรองรับสายการบินระหวางประเทศไดกวา 65 สายการ
บิน

อยูใกลกับภูเขาไฟฟูจิ ทําใหมีทัศนียภาพ วิว ทิวทัศนงดงาม ราวกับภาพวาด ซ่ึงจะมองเห็น
ไดจากสองขางทาง ขนาบดวยทะเลสาบอาชิ มองเห็นความใสของน้ําในทะเลสาบ ท่ีสําคัญ
มีภูเขาไฟฟูจิ ตระหงานงํา้อยูเบื้องหลัง สามารถลองเรือโจรสลัดเพ่ือชมวิวธรรมชาติบนทอง
ทะเลสาบได

เสนทางการเดินเรือจะว่ิงวนเป็นวงกลมในทะเลสาบอาชิคือ Togendai - Motohakone-
ko – Hakonemachi โดยเรือจะว่ิงวนเป็นรอบ ใชเวลาประมาณรอบละ 10 นาที
ทะเลสาบท่ีกอตัวจากลาวาของภูเขาไฟฟูจิ หากวันใดอากาศสดใส ทานจะไดสัมผัสกับ
ทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบท่ีมีภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลัง

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

หุบเขาไขดําโอวาคุดานิ บาย

เป็นภูเขาไฟในญ่ีป ุนท่ียังคุกรุนอยู มีบอน้ําแรกํามะถันท่ีสามารถตมไขใหสุกได มีจุดเดนท่ี
ไขท่ีตมจะกลายเป็นสีดํา เชื่อวากินไข 1 ฟองจะอายุยืน 7 ปี การเดินทางใชกระเชาของฮา
โกเน



 หมายเหตุ

วันท่ี 3 ภูเขาไฟฟูจิ - ศาลเจาโคมิตาเคะ - พิพิธภัณฑแผนดินไหว /
EARTHQUAKE MUSEUM - วัดเซนโซจิ / อาซากุสะ - ประตู
ฟาคํารณ - ถนนนาคามิเสะ หรือ ถนนนากามิเซะ - โตเกียวสกาย
ทรี - ยานชินจูกุ

มีเสริฟ SNACK บนเครื่อง มีจอทุกท่ีน่ังดูหนัง/ฟังเพลง ใชเวลาบินประมาณ 6 ชัว่โมง

ตามเวลาทองถิ่นเร็วกวาเมืองไทยประมาณ 2 ชัว่โมง

ทะเลสาบคาวาคุจิโกะ
ทะเลสาบท่ีใหญเป็นอันดับสองในบรรดาทะเลสาบทัง้ 5 ท่ีอยูรอบภูเขาไฟฟูจิ และเป็น
สถานท่ีสวยติดอันดับในการถายภาพวิวภูเขาไฟฟูจิ ถือไดวาเป็นเสนท่ีใกลกับภูเขาไฟฟูจิ
มากท่ีสุด จนเรียกไดวาเป็นประตูสูฟูจิ เป็นจุดชมความงามของภูเขาไฟฟูจิในหลากหลายวิว

บุฟเฟตปูยักษ

ออนเซน

 คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร พิเศษ!! เมนูบุฟเฟตขาปูยักษไมอัน้

 FUJI SAN HOTEL หรือเทียบเทา

เมนูพิเศษวาไรตีบุ้ฟเฟต พรอมปูยักษ ท่ีมีรสชาติอรอยท่ีสุดใหทุกทานไดอ่ิมอรอยกันแบบ
ไมอัน้

การแชน้ําแร ธรรมชาติของทางโรงแรม ซ่ึงสามารถรักษาโรคเหน็บชา โรคกระดูก ฯลฯ ให
ทานอิสระกับกิจกรรมการอาบน้ําแรภายในสระรวม ซ่ึงจะแยกสระชายและหญิง การแช
น้ําแรสระรวม สวนมากเขาไมใสเสื้อผากันนะคะ

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู ฟูจิยามา ฟูจิซัง หรือท่ีเรารูจักกันท่ัวไปในนามของ ภูเขาไฟฟูจิ (Mount Fuji) ภูเขาท่ีมีความสูงเหนือจาก
ระดับน้ําทะเล 3,776 เมตร ภูเขาท่ีมีชื่อเสียงและเป็นท่ีรูจักไปท่ัวโลกในเรื่องความสวยงามท่ีธรรมชาติไดมอบมาใหอยางลงตัว

นําทานเดินทางขึน้สู ภูเขาไฟฟูจิ ชัน้ท่ี 5 (ขึน้อยูกับสภาพอากาศ) ทุกทานจะไดพบกับความสวยงามของตัวภูเขาและวิวโดย
รอบของภูเขาไฟฟูจิ และสัมผัสกับอากาศท่ีบริสุทธิ ์เย็นสบาย อิสระใหทุกทานไดเก็บภาพความประทับใจเก็บไวตามอัธยาศัย

ท่ีบนภูเขาไฟฟูจิชัน้ 5 น้ี ยังเป็นท่ีตัง้ของ ศาลเจาโคมิตาเคะ (Komitake Jinja) ของศาสนาลัทธิชินโต เป็นท่ีสักการะบูชา
และอธิฐานขอพร อีกทัง้ยังเป็นท่ีสําหรับบวงสรวงทานเทนกุ ท่ีน่ีเป็นสถานท่ีศักดิส์ิทธิท่ี์ผูคนตางเคารพบูชาและนิยมมาซ้ือ
เครื่องรางของขลังกลับไปเป็นฝากของเป็นท่ีระลึก

นําทานเดินทางสู พิพิธภัณฑแผนดินไหว (Experience Earthquake) ท่ีจําลองเรื่องราวของภูเขาไฟฟูจิ และทานจะได
สัมผัสกับบรรยากาศของการจําลองเหตุการณเรื่องราวตางๆ ท่ีเกี่ยวกับการเกิดแผนดินไหวท่ีเกิดขึน้ในประเทศญ่ีป ุน



บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานนมัสการเจาแมกวนอิมทองคํา ณ วัดอาซากุสะ (Sensoji Temple) วัดท่ีไดชื่อวาเป็นวัดท่ีมีความศักดิส์ิทธิ ์และไดรับ
ความเคารพนับถือมากท่ีสุดแหงหน่ึงใน กรุงโตเกียว ซ่ึงมักจะมีผูคนมากราบไหวขอพรเพ่ือความเป็นสิริมงคลตลอดทัง้ปี

ประกอบกับภายในวัดยังเป็นท่ีตัง้ของโคมไฟยักษท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดในโลกดวยความสูง 4.5 เมตร ซ่ึงแขวนหอยอยู ณ
ประตูทางเขาท่ีอยูดานหนาสุดของวัด ท่ีมีชื่อวา “ประตูฟาคํารณ”

ภายในวัดยังมีถนนจากประตูเขาสูตัววิหารท่ีประดิษฐานเจาแมกวนอิมทองคํา มีชื่อวา ถนนนากามิเซะ (Nakamise Road)
ซ่ึงเป็นท่ีตัง้ของรานคา ขายของท่ีระลึกพ้ืนเมืองตางๆ มากมาย เชน ขนมนานาชนิด ของเลน รองเทา พวงกุญแจท่ีระลึก ฯลฯ ให
ทุกทานไดเลือกซ้ือเป็นของฝากของท่ีระลึก

อิสระใหทานสามารถเดินไปถายรูปคูกับหอคอยท่ีสูงท่ีสุดในโลก แลนดมารกแหงใหมของกรุงโตเกียว ท่ีริมแมน้ําสุมิดะ โต
เกียวสกายทรี

นําทานเดินทางสู ยานชอปป้ิงชินจุก ุ(Shinjuku) ใหทานอิสระและเพลิดเพลินกับการชอปป้ิงสินคามากมาย กระท่ังสมควร
แกเวลา

ค่ํา

อิสระอาหารค่ํา ตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกแกการชอปป้ิง

พัก TOYOKO INN HOTEL NARITA หรือเทียบเทา

ภูเขาไฟฟูจิ

ศาลเจาโคมิตาเคะ

พิพิธภัณฑแผนดินไหว / EARTHQUAKE MUSE…

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ภูเขาฟูจิ เป็นภูเขาท่ีสูงท่ีสุดในญ่ีป ุน รอบๆ ภูเขาเต็มไปดวยธรรชาติอันงดงาม ภูเขาฟูจิมี
อิทธิพลตอศิลปวัฒนธรรมของญ่ีป ุนมาตัง้แตสมัยโบราณ เรียกวาภูเขาฟูจิ เป็นหัวใจของ
ญ่ีป ุน

ศาลเจาโคมิตาเคะ (Komitake Jinja) ของศาสนาลัทธิชินโต เป็นท่ีสักการะบูชาและอธิ
ฐานขอพร อีกทัง้ยังเป็นท่ีสําหรับบวงสรวงทานเทนกุ โดยมีความเชื่อวารอบของฟูจิซังชัน้
5 น้ี ถูกเรียกวา “Tengu no niwa” “สวนของทานเทนกุ” (ปีศาจท่ีมีจมูกแดงย่ืนออกมา)
โดยมีความเชื่อวาท่ีน่ีทานเทนกุปกครองอยูน่ันเอง และ ยังวากันวา ศาลเจาแหงน้ีมีสมบัติ
ของทานเทนกุหลงเหลืออยูมากมาย อยางเชน ขวานขนาดใหญท่ีมีน้ําหนักกวา 375
กิโลกรัม ตกอยูท่ีพ้ืนในสวน ซ่ึงในสมัยกอนมีผูคนนิยมมาทดลองยกขวานน้ีกันมากมาย
เป็นตน

เป็นพิพิธภัณฑในเมืองอิเคะบุคุโร ซ่ึงภายในตัวตึกมี generator เพ่ือจําลองเหตุหารณ
แผนดินไหวท่ีสมจริง เพ่ือใหคนเขามาศึกษาวิธีรับมือกับแผนดินไหว พิพิธภัณฑท่ีจําลอง
เรื่องราวของภูเขาไฟฟูจิ และใหทานไดสัมผัสบรรยากาศของการจําลองเรื่องราวเกี่ยวกับ
แผนดินไหวท่ีเกิดขึน้ในประเทศญ่ีป ุน

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

 บาย



 หมายเหตุ

วันท่ี 4 เมืองไซตามะ - ศาลเจาฮิกาวะ หรือศาลเจาแหงความรัก - คาวา
โกเอะ - ซากุระ เมืองไซตามะ - มิตซุย

ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิไ์มขึน้ ในกรณีท่ีอากาศไมเอ้ืออํานวย หรือ ทางขึน้ปิด โดยเจาหนาท่ี ท่ีดูแลทางขึน้จะเป็นผูพิจารณา
และตัดสินใจเทาน้ัน กรณีท่ีไมสามารถขึน้ได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการชดเชยเงินคืนไมวากรณีใดๆ เพราะทางบริษัทได
ชําระคาใชจายทัง้หมดในลักษณะของการเหมาจายเรียบรอยแลว

อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกแกการชอปป้ิง

วัดเซนโซจิ / อาซากุสะ

ประตูฟาคํารณ

ถนนนาคามิเสะ หรือ ถนนนากามิเซะ

โตเกียวสกายทรี

ยานชินจูกุ

มีชื่ออยางเป็นทางการวาวัดเซนโซ หรือเซนโซจิ แตนิยมเรียกวาวัดอาซากุสะเน่ืองจากตัง้
อยูในยานอาซากุสะน่ันเอง เป็นวัดในศาสนาพุทธ สัญลักษณของวัดน้ีท่ีคนนิยมมาถาย
รูปกันก็คือ โคมไฟสีแดงขนาดใหญ

ประตูทางเขาท่ีอยูดานหนาสุดของวัดอาซากุสะ และมีโคมไฟสีแดงขนาดใหญแขวนอยู เป็น
สัญลักษณของวัด

เป็นถนนคนเดิน อยูติดกับวัดอาซากุสะวัดเกาแกท่ีมีชื่อเสียงของญ่ีป ุน และมีรานคา
มากมายตลอดความยาวทัง้ 250 เมตร ไมนับรานคาท่ีอยูในซอยแยกยอยไปอีก ทําให
ตลอดทัง้ปีจะมีนักทองเท่ียวแวะเวียนมาหาซ้ือของฝากอยางไมขาดสาย

เป็นหอท่ีเพ่ิงสรางขึน้มาใหมและยังเป็นเหมือนแลนดมารคของโตเกียว ตัง้อยูใจกลางของ
Sumida City Ward ไมไกลจาก วัดอาซากุสะ มีความสูงถึง 634 เมตร บริเวณรอบๆเป็น
แหลงชอปป้ิงขนาดใหญ รวมทัง้มีอควอเรียมอยูในน้ัน

แหลงบันเทิงและแหลงชอปป้ิงขนาดใหญ เป็นศูนยรวมแฟชัน่เกๆ เทหๆ ของเหลาบรรดา
แฟชัน่นิสตา มีสถานีรถไฟชินจูกุท่ีเป็นเหมือนศูนยกลางของยานน้ี ซ่ึงเป็นหน่ึงในสถานี
ท่ีคึกคักท่ีสุดในญ่ีป ุน เป็นยานท่ีเต็มไปดวยหางสรรพสินคา, รานเครื่องใชไฟฟาขนาดใหญ
อยาง Big Camera และยานบันเทิงยามราตรีท่ีใหญท่ีสุดในญ่ีป ุน

 คํ่า  TOYOKO INN HOTEL NARITA หรือเทียบเทา



 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทุกทานเดินทางเขาสู เมืองไซตามะ

นําทานเดินทางมาขอพรเรื่องความรักท่ี ศาลเจาคาวาโกเอะฮิกาวะ (Kawagoehikawa Shrine) ศาลเจาคาวาโกเอะฮิกาวะ
ซ่ึงวากันวาสรางขึน้มา ราว 1500 ปีกอน คนญ่ีป ุนจึงเชื่อกันวาเป็น “เทพเจาแหงความรัก”, “เทพเจาแหงความสัมพันธระหวาง
สามี-ภรรยา” และ “เทพเจาแหงความสัมพันธระหวางครอบครัว” มาตัง้แตในอดีต

นําทานเดินทางสู เมืองคาวาโกเอะ (KAWAGOE) คือเมืองเกาในสมัยเอโดะท่ียังคงอนุรักษบรรยากาศความโบราณตัง้แตใน
อดีตใหคงอยูมาจนถึงปัจจุบันจนไดรับฉายานารัก ๆ วาเป็น ลิตเติล้เอโดะ (Koedo)

บาย

อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกแกการทองเท่ียว

นําทานเดินทางสู สวนกอนเก็นโด ท่ีตัง้อยูทางตะวันออกของจังหวัดไซตามะ สวนแหงน้ีมีตนซากุระพันธุโซเมโยชิโนะกวา
1,000 ตนทอดยาวเป็นอุโมงประมาณ 1 กิโลเมตร ท่ีสวนแหงน้ีไมไดมีเพียงแคซากุระเทาน้ัน แตยังมีดอกไมอีกหลากชนิดให
เดินชมไดอีกเชนกัน

นําทานเดินทางช็อบป้ิง มิตซุยเอาทเล็ท (MITSUI OUTLETS) ศูนยรวมสินคาแบรนดเนมทัง้ Street Brand และ Hi-
End Brand ท่ีย่ิงใหญ ใหทานไดอิสระชอปป้ิงอยางจุใจ

ค่ํา

อิสระอาหารค่ํา ตามอัธยาศัย

พัก TOYOKO INN HOTEL NARITA หรือเทียบเทา

เมืองไซตามะ

ศาลเจาฮิกาวะ หรือศาลเจาแหงความรัก

คาวาโกเอะ

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เมืองไซตามะ(Saitama) เป็นเขตการปกครองระดับจังหวัดของประเทศญ่ีป ุน ตัง้อยู
บริเวณภาคคันโต มีเมืองหลวงชื่อเดียวกันคือ ไซตะมะ จังหวัดไซตะมะเป็นจังหวัดท่ีมีความ
เจริญมากเพราะอยูติดกับกรุงโตเกียว ซ่ึงเขตชิชิบุ ในจังหวัดน้ีมีเทือกเขา ทิวทัศน
ธรรมชาติท่ีสวยงาม จึงเป็นจุดท่ีมีนักทองเท่ียวนิยมเดินทางมา

ท่ีน่ีวากันวาสรางขึน้มา ราว 1500 ปีกอน แหงน้ีสักการะบูชาเทพเจาถึง 5 องคดวยกัน
ประกอบดวย ซุซาโนโอะโนะมิโคโตะ, คุชิอินาดาฮิเมะโนะมิโคโตะ, อาชินัตสึจิโนะมิโคโตะ,
เทนัตสึจิโนะมิโคโตะ และโอนามูจิโนะมิโคโตะเน่ืองจากเป็นเทพเจาท่ีมีสามี-ภรรยา 2 คู
ดวย คนญ่ีป ุนจึงเชื่อกันวาเป็น “เทพเจาแหงความรัก”, “เทพเจาแหงความสัมพันธระหวาง
สามี-ภรรยา” และ “เทพเจาแหงความสัมพันธระหวางครอบครัว” มาตัง้แตในอดีต

คาวาโกเอะ (Kawagoe) เมืองเกาในสมัยเอโดะท่ียังคงอนุรักษบรรยากาศความโบราณ
ตัง้แตในอดีตใหคงอยูมาจนถึงปัจจุบันจนไดรับฉายาวาเป็น 'ลิตเติล้เอโดะ' (Koedo) ท่ีอยู
ไมไกลจากโตเกียว โดยเมืองน้ีตัง้อยูในจังหวัดไซตามะ สามารถชมความสวยงามของ
สถาปัตยกรรมเกา ๆ ของญ่ีป ุนในถนนบางสายของเมืองท่ีอนุรักษบานเรือนหรือหางราน
เกาแกเอาไวเป็นอยางดี เมืองน้ียังมีชื่อเสียงเล่ืองลือในเรื่องของ ‘มันหวาน’ ท่ีมีรสชาติ
อรอยอีกดวย

 บาย



วันท่ี 5 ทาอากาศยานนานาชาตินาริตะ - ทาอากาศยานนานาชาติ
ดอนเมือง

ซากุระ เมืองไซตามะ

มิตซุย เอาทเล็ต ปารค

ซากุระ ณ เมืองไซตามะ บริเวณสวนกอนเก็นโต ซ่ึงเป็นสวนริมน้ํายาวเป็นอุโมงคตน
ซากุระถึง 2 กิโลเมตร ซ่ึงไดชื่อวาเป็นจุดชมซากุระท่ีสวยงามและมีชื่อเสียงมากท่ีสุดอีก
แหงของญ่ีป ุน ติดอันดับ 100 จุดชมซากุระท่ีดีท่ีสุดของญ่ีป ุนดวย

เป็นเอาทเลทท่ีใหญเป็นอันดับ 3 ของเอาทเลททัง้หมดของ Mitsui ในญ่ีป ุน มีรานคา
171 รานรวมถึงรานท่ีเปิดเป็นครัง้แรกท่ีญ่ีป ุน 21 ราน รวมสินคาแบรนดดังระดับโลกและ
แบรนดญ่ีป ุนในราคาลด 30-50%เสมอ

 คํ่า  TOYOKO INN HOTEL NARITA หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

08.00 น. นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญ่ีป ุน

11.00 น. ออกเดินทางสูทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Lion Air เท่ียวบินท่ี SL 301
**มีเสริฟ SNACK บนเครื่อง มีจอทุกท่ีน่ังดูหนัง/ฟังเพลง ใชเวลาบินประมาณ 6 ชัว่โมง**

บาย

16.45 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ

ทาอากาศยานนานาชาตินาริตะ
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นสนามบินหรือทาอากาศยานนานาชาติหลักของประเทศญ่ีป ุน และเป็นจุดเชื่อมตอของ
การเดินทางระหวางทวีปเอเชียและอเมริกา ตัง้อยูท่ีเมืองนาริตะ สามารถรองรับผูโดยสารท่ี
เดินทางไปมาโตเกียว โยโกฮามา และจังหวัดใกลเคียงไดกวา 35 ลานคนตอปี และเป็น
สนามบินท่ีรองรับเท่ียวบินสําหรับผูโดยสารมากเป็นอันดับ 2 ของญ่ีป ุน (รองจากสนาม
บินฮาเนดะ โตเกียว) โดยสามารถรองรับสายการบินระหวางประเทศไดกวา 65 สายการ
บิน

 บาย



 หมายเหตุ มีเสริฟ SNACK บนเครื่อง มีจอทุกท่ีน่ังดูหนัง/ฟังเพลง ใชเวลาบินประมาณ 6 ชัว่โมง

** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทัวร , ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท
ทุกครัง้กอนทําการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทัง้น้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง
เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีสามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซ่ึงสามารถใช
เป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอ่ืนๆ ไดอยางดี



เง่ือนไข
คณะจะสามารถออกเดินทางไดตามจําเป็นตองมีขึน้ตํ่า อยางนอย 30 ทาน หากตํ่ากวากําหนด คณะจะไมสามารถเดินทางได หากผู

เดินทางทุกทานยินดีท่ีจะชําระคาบริการเพ่ิมเพ่ือใหคณะเดินทางได ทางบริษัทยินดีท่ีจะประสานงาน เพ่ือใหทุกทานเดินทางตามความ
ประสงคตอไป 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทางไปในพีเรียดวันอ่ืนตอไป โดยทางบริษัทฯ จะแจงใหทานท
ราบลวงหนาเพ่ือวางแผนการเดินทางใหมอีกครัง้ ทัง้น้ี กอนคอนเฟิรมลางาน กรุณาติดตอเจาหนาท่ีเป็นกรณีพิเศษทุกครัง้หากทานลา
งานแลวไมสามารถเปล่ียนแปลงได

กรณีท่ีทานตองออกบัตรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เชน ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทัวร , ตัว๋รถไฟ) กรุณาติดตอสอบถามเพ่ือ
ยืนยันกับเจาหนาท่ีกอนทุกครัง้ และควรจองบัตรโดยสารภายในท่ีสามารถเล่ือนวันและเวลาเดินทางได เพราะมีบางกรณีท่ีสายการบิน
อาจมีการปรับเปล่ียนไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทัง้น้ีขึน้อยูกับฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของทา
อากาศยานเป็นสําคัญเทาน้ัน สิ่งสําคัญ ทานจําเป็นตองมาถึงสนามบินเพ่ือเช็คอินกอนเครื่องบิน อยางนอย 3 ชัว่โมง โดยในสวนน้ี
หากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการไมรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดขึน้ใดๆทัง้สิน้  

กรณีท่ีทานเป็นอิสลาม ไมทานเน้ือสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาท่ีเป็นกรณีพิเศษ

กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร (Wheel Chair) กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการ
เดินทาง หรือตัง้แตท่ีทานเริ่มจองทัวร เพ่ือใหทางบริษัทประสานงานกับสายการบินเพ่ือจัดเตรียมลวงหนา กรณีมีคาใชจายเพ่ิมเติม ทาง
บริษัทของสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาใชจายตามจริงท่ีเกิดขึน้กับผูเดินทาง 

กรุณาสงรายชื่อผูเดินทาง พรอมสําเนาหนาแรกของหนังสือเดินทางทุกทานใหกับเจาหนาท่ีหลังจากชําระเงินกรณีท่ีทานเดินทาง
เป็นครอบครัว (หลายทาน) กรุณาแจงรายนามคูนอนกับเจาหนาท่ีใหทราบ

กรณีท่ีออกบัตรโดยสาร (ตัว๋) เรียบรอยแลว มีรายละเอียดสวนใดผิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการรับผิดชอบไมวาสวนใดสวน
หน่ึง หากทานไมดําเนินการสงสําเนาหนาแรกของหนังสือเดินทางใหทางบริษัทเพ่ือใชในการออกบัตรโดยสาร

หลังจากทานชําระคาทัวรครบตามจํานวนเรียบรอยแลว ทางบริษัทจะนําสงใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทางใหทานอยางนอย 5
หรือ 7 วัน กอนออกเดินทาง

อัตราทัวรน้ี เป็นอัตราสําหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมูคณะ (ตัว๋กรุป) ทานจะไมสามารถเล่ือนไฟลท วัน ไป หรือ กลับสวนใด
ได จําเป็นจะตองไป และ กลับ ตามกําหนดการเทาน้ัน หากตองการเปล่ียนแปลงกรุณาติดตอเจาหนาท่ีเป็นกรณีพิเศษ

ทางบริษัทไมมีนโยบายจัดคูนอนใหกับลูกคาท่ีไมรูจักกันมากอน เชน กรณีท่ีทานเดินทาง 1 ทาน จําเป็นตองชําระคาหองพักเด่ียว
ตามท่ีระบุ

หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วันกลับ 

ฤดูหนาวในตางประเทศ มีขอควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกวาปกติ สี่โมงเย็นก็จะเริ่มมืดแลว สถานท่ีทองเท่ียวตางๆ จะปิดเร็ว
กวาปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลาใหเหมาะสม และ หากมีสถานท่ีทองเท่ียวกลางแจง เวลาเดินบนหิมะ อาจล่ืนได
ตองใชความระมัดระวังในการเดินเป็นอยางสูง หรือ ใชรองเทาท่ีสามารถเดินบนหิมะได แวนกันแดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหิมะจะ
สวางสะทอนเขาตา อาจทําใหระคายเคืองตาได

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิเ์ปล่ียนแปลงโปรแกรมไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ เหตุการทางการเมือง การ
ลาชาของสายการบิน เงื่อนไขการใหบริการของรถในแตละประเทศ เป็นตน โดยสวนน้ีทางบริษัทจะคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเป็น
สําคัญ หากกรณีท่ีจําเป็นจะตองมีคาใชจายเพ่ิม ทางบริษัทจะแจงใหทราบลวงหนา

เน่ืองจากการเดินทางทองเท่ียวในครัง้น้ี เป็นการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนในตางประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวน
สิทธิ ์ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน หรือ สวนใดสวนหน่ึงท่ีทานไมตองการไดรับบริการ หากระหวางเดินทาง สถานท่ี
ทองเท่ียวใดท่ีไมสามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการไมสามารถคืนคาใชจายไมวาสวนใดสวน
หน่ึงใหทาน เน่ืองจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจายแบบเหมาจายไปลวงหนาทัง้หมดแลว

กรณีท่ีทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาใชจายท่ีจะเกิดขึน้ตามมา และ จะไมสามารถคืน
เงินคาทัวรท่ีทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวนหน่ึง

หากวันเดินทาง เจาหนาท่ีสายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง 

(พาสปอรต) ของทานชํารุดแมเพียงเล็กนอย เชน เปียกน้ํา ขาดไปหนาใดหนาหน่ึง มีหนาใดหนาหน่ึงหายไป มีกระดาษหนาใดหนา
หน่ึงหลุดออกมา มีรอยแยกระหวางสันของเลมหนังสือเดินทาง เป็นตน ไมวากรณีใดๆทัง้สิน้ ทางสายการบิน หรือ เจาหนาท่ีดาน
ตรวจคนออก และ เขาเมือง มีสิทธิไ์มอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังน้ันกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือเดินทางของทานใหอยู
ในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณาติดตอกรมการกงสุลกระทรวงการตางประเทศเพ่ือทําหนังสือเดินทางฉบับ
ใหม โดยใชฉบับเกาไปอางอิง และ ยืนยันดวย พรอมกับแจงมาท่ีบริษัทเร็วท่ีสุด เพ่ือยืนยันการเปล่ียนแปลงขอมูลหนังสือเดินทาง หาก
ทานไดสงเอกสารมาท่ีบริษัทเรียบรอยแลว กรณีท่ียังไมแ (ตัว๋เครื่องบิน) ทานสามารถเปล่ียนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออกบัตร
โดยสาร (ตัว๋เครื่องบิน) เรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดขึน้จริงทัง้หมด ซ่ึงโดยสวนใหญตัว๋เครื่อง
บินแบบกรุปจะออกกอนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทัง้น้ีขึน้อยูกับกระบวนการและขัน้ตอนของแตละคณะ

เกี่ยวกับท่ีน่ังบนเครื่องบิน เน่ืองจากบัตรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลักษณะของคณะ (กรุป อัตราพิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิทธิใ์นการ
เลือกท่ีน่ังบนเครื่องบิน กรณีลูกคาเดินทางดวยกัน กรุณาเช็คอินพรอมกัน และ สายการบินจะพยายามท่ีสุดใหทานไดน่ังดวยกัน หรือ

่



ใกลกันใหมากท่ีสุด 

ขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับหองพักในโรงแรมท่ีพัก เน่ืองจากการวางแปลนแบบหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหอง
พักแบบหองพักเด่ียว (Single) และหองคู (Twin/Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน (Triple) จะแตกตางกัน บางโรงแรม หองพัก
แตละแบบอาจจะอยูคนละชัน้กัน (ไมติดกันเสมอไป)

กรณีท่ีทานไมผานดานตรวจคนออก หรือ เขาเมือง (หามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณีใดๆทัง้สิน้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการคืน
คาใชจายใหไมวาสวนใดสวนหน่ึงทัง้สิน้

ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึน้กอนวันเดินทาง 

บริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการไมรับผิดชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การประทวง , การ
นัดหยุดงาน , การกอการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท 

บริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการไมรับผิดชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสูญหายระหวางการเดินทาง ไมวากรณีใดๆก็ตาม และ ขอ
สงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาใชจายตามจริง กรณีทานลืมสิ่งของไวท่ีโรงแรมและจําเป็นตองสงมายังจุดหมายปลายทางตามท่ีทาน
ตองการ 

รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครัง้หน่ึง หลังจากไดสํารองโรงแรมท่ีพักในตางประเทศเรียบรอย
แลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม

เมื่อทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลวทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงทัง้หมดน้ีแลว 
 

การชําระเงิน
ทําการจองลวงหนาอยางนอย 30 วัน กอนออกเดินทาง มัดจําทานละ 15,000 บาท และตัดท่ีน่ังการจองภายใน 2 วัน ตัวอยางเชน

ทานจองวันน้ี กรุณาชําระเงินใน2วันถัดไป กอนเวลา 16.00 น. เทาน้ัน โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไมไดรับยอดเงิน
ตามเวลาท่ีกําหนด และหากทานมีความประสงคจะตองเดินทางในพีเรียดเดิม ทานจําเป็นตองทําจองเขามาใหม น่ันหมายถึงวา กรณีท่ีมี
คิวรอ (Waiting List) ก็จะใหสิทธิไ์ปตามระบบ ตามลําดับ เน่ืองจากทุกพีเรียด เรามีท่ีน่ังราคาพิเศษจํานวนจํากัด 

กรณีลูกคาเดินทางไมได สามารถเปล่ียนชื่อคนเดินทางได กอนเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาใชจายใดๆในกรณีท่ีไม
สามารถหาคนมาแทนได 
 

อัตรานี้รวม:
คาบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตัว๋) ไป และ กลับพรอมคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class) รวมถึงคาภาษีสนามบิน และคาภาษี

น้ํามันทุกแหง กรณีตองการอัพเกรด Upgrade หรือ เปล่ียนแปลงบัตรโดยสาร ไมวาเท่ียวใด เท่ียวหน่ึง  กรุณาติดตอเจาหนาท่ีเป็น
กรณีพิเศษ โดยอางอิงคาใชจายการจองทัวรแบบ ไมใชตัว๋เครื่องบิน ตามท่ีตามท่ีตารางอัตราคาบริการระบุ

คาธรรมเนียมการโหลดกระเปาสัมภาระลงใตทองเครื่องบิน สายการบิน Thai Lion Air ใหโหลดกระเปาสัมภาระลงใตทองเครื่อง
บิน โดยมีน้ําหนักไมเกิน 20 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถือขึน้เครื่องบินไดน้ําหนักไมเกิน 7 ก.ก. (ไมจํากัดจํานวนชิน้ แตทัง้น้ีเจาหนาท่ีจะ
พิจารณาตามความเหมาะสม) ตอทาน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน) 

คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทางตามรายการระบุ (ยังไมรวมทิปพนักงานขับรถ)

คาโรงแรมท่ีพักระดับมาตรฐานตามรายการท่ีระบุ (พัก 2-3 ทาน ตอ หอง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร การแขงขันกีฬา หรือกิจกรรม
อ่ืนๆ ท่ีทําใหโรงแรมตามรายการท่ีระยุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปล่ียนโรงแรมท่ีพัก ไปเป็นเมืองใกลเคียงแทน อางอิง
มาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเป็นสําคัญ

คาธรรมเนียมเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการท่ีระบุ กรณีไมรวมจะชีแ้จงแตละสถานท่ีในโปรแกรม

คาอาหาร ตามรายการท่ีระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม   

คาเบีย้ประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเท่ียวตางประเทศ วงเงินประกันสูงสุดทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตาม
กรมธรรม) 

อัตรานี้ไมรวม:
คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องด่ืม คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะ

ตางๆ ท่ีไมไดระบุในรายการ

คาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวม
ไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทัง้น้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและความพึง
พอใจของทาน โดยสวนน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ท่ีสนามบิน ในวันเช็คอิน

คาธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเปาสัมภาระท่ีมีน้ําหนักเกินกวาท่ีสายการบินน้ันๆกําหนดหรือสัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน 

่ ่ ่ ้ ้ ้



คาธรรมเนียมการจองท่ีน่ังบนเครื่องบินตามความตองการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถทําได ทัง้น้ีขึน้อยูกับสายการบิน และ รุน
ของเครื่องบินแตละไฟลทท่ีใชบิน ซ่ึงอาจเปล่ียนแปลงไดอยูท่ีสายการบินเป็นผูกําหนด

คาภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตัว๋เครื่องบินไปแลว

ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท 
 

วีซา
หนังสือเดินทาง (Passport) ของผูเดินทางจะตองมีอายุ 6 เดือนหรือมากกวา นับจากวันเดินทาง

หมายเหตุ
หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทัวร , ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาของบริษัท ทุกครัง้กอน

ทําการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบินภายใน
ประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวรทัง้น้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง 

อัตราน้ียังไมรวมคาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผูเดิน
ทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทัง้น้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะ
สมและความพึงพอใจของทาน โดยสวนน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ท่ีสนามบิน ในวันเช็คอิน 

ราคาเด็กอายุไมถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 10,000 บาท (ไมมีท่ีน่ังบนเครื่องบิน)

ทานท่ีถือหนังสือเดินทางไทย และมีวัตถุประสงคเดินทางไป เพ่ือการทองเท่ียว ประเทศญ่ีป ุน ไมจําเป็นตองย่ืนขอวีซา โดยสามารถ
พํานักไดไมเกิน 15 วัน ตอครัง้ 

บริษัทขอสงวนสิทธิ ์อัตราน้ีเฉพาะนักทองเท่ียว ท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเทาน้ัน กรณีถือหนังสือเดินทางตางประเทศ ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิ ์เรียกเก็บคาธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทัวร ทานละ 100 USD. หรือ (เป็นเงินไทยประมาณ 3,200 บาท) 

การยกเลิก
ยกเลิกการเดินทาง ไมนอยกวา 30 วัน กอนวันเดินทาง คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการท่ีชําระแลว ** ยกเวน พีเรียดท่ี

มีวันหยุดนักขัตฤกษ ตองยกเลิกเดินทางไมนอยกวา 45 วัน กอนเดินทาง **

ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน กอนวันเดินทาง คืนคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการท่ีชําระแลว

ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน กอนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินคาบริการท่ีชําระมาแลวทัง้หมด ทัง้น้ี ทางบริษัทจะ
หักคาใชจายท่ีไดจายจริงจากคาบริการท่ีชําระแลวเน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน การสํารองท่ีน่ังตัว๋
เครื่องบิน การจองท่ีพัก ฯลฯ

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบ และ คืนคาทัวรสวนใดสวนหน่ึงใหทานไดไมวากรณีใดๆทัง้สิน้ เชน สถานทูตปฏิเสธวีซา
ดานตรวจคนเขาเมือง ฯลฯ

กรณีตองการเปล่ียนแปลงผูเดินทาง (เปล่ียนชื่อ) จะตองแจงใหทางบริษัททราบลวงหนา อยางนอย 7 วัน กอนออนออกเดินทาง
กรณีแจงหลังจากเจาหนาท่ีออกเอกสารเรียบรอยแลว ไมวาสวนใดสวนหน่ึง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดขึน้
จริงทัง้หมด ทัง้น้ีขึน้อยูกับชวงพีเรียดวันท่ีเดินทาง และกระบวนการของแตละคณะ เป็นสําคัญดวย กรุณาสอบถามกับเจาหนาท่ีเป็น
กรณีพิเศษ

กรณีตองการเปล่ียนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เล่ือนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการหักคาใชจายการดําเนินการตางๆ ท่ี
เกิดขึน้จริงสําหรับการดําเนินการจองครัง้แรก ตามจํานวนครัง้ท่ีเปล่ียนแปลง ไมวากรณีใดๆทัง้สิน้ 
 


