
#15251 ทัวรญ่ีปุน โตเกียว 5 วัน 3 คืน วัดอาซากุสะ สวนกอ
นเก็นโด ภูเขาไฟฟูจิ(ช้ัน5) บิน SL
ทัวรญี่ปุน โตเกียว คาวาโกเอะ วัดนาริตะซันชินโชจิ โอชิโนะฮัคไค โกเท็มบะพรีเมี่ยม
เอาทเล็ท ศาลเจาโคมิตาเคะ ชอปปงชินจุกุ ศาลเจาคาวาโกเอะฮิกาวะ



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานดอนเมือง    -

2 ทาอากาศยานนาริตะ - วัดนาริตะ - หมูบานโอชิโนะฮัคไค - โกเท็มบะพรีเม่ียมเอาท
เลต - บุฟเฟตขาปูยักษ - ออนเซ็น   

Fujisan Resort
Hotel , Fuji หรือ
เทียบเทา

3 ภูเขาไฟฟูจิ - ศาลเจาโคมิตาเคะ - พิพิธภัณฑแผนดินไหวญ่ีป ุน - วัดเซนโซจิ (วัด
อาซากุสะ) - โตเกียวสกายทรี - ยานชินจูกุ   

Toyoko Inn Hotel ,
Narita หรือเทียบเทา

4 ศาลเจาฮิกาวะ หรือศาลเจาแหงความรัก - คาวาโกเอะ - ซากุระเมืองไซตามะ
(สวนกอนเก็นโด) - อิออนนาริตะ   

Toyoko Inn Hotel ,
Narita หรือเทียบเทา  

5 ทาอากาศยานนาริตะ - ทาอากาศยานดอนเมือง    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

6 เม.ย. 63 - 10 เม.ย. 63 ฿27,999 ฿27,999 ฿27,999 ฿7,500



วันท่ี 1 ทาอากาศยานดอนเมือง

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานนาริตะ - วัดนาริตะ - หมูบานโอชิโนะฮัคไค - โก
เท็มบะพรีเม่ียมเอาทเลต - บุฟเฟตปูยักษ - ออนเซ็น

กําหนดการทั้งหมด

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

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

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

 กิจกรรม ค่ํา

22.00 น. คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ อาคาร 1 ชั้น 3
เคานเตอรเช็คอิน หมายเลข 8 สายการบิน Thai Lion Air โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ อํานวยความสะดวก
ตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพ่ือเตรียมความพรอมกอนออกเดินทาง

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

ทาอากาศยานดอนเมือง คํ่า

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

 กิจกรรม เชา

01.00 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ นาริตะ ประเทศญ่ีป ุน โดย สายการบิน Thai Lion Air เท่ียวบินท่ี
SL300 ** มีเสริฟ SNACK บนเครื่อง ใชเวลาบินประมาณ 6 ชั่วโมง **

09.10 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญ่ีป ุน (ตามเวลาทองถิ่นเร็วกวาเมืองไทยประมาณ 2 ชั่วโมง)
หลังผานขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบรอย

นําทานสู NARITASAN SHINSHOJI TEMPLE วัดนาริตะซัน ชินโชจิ เป็นวัดพุทธเกาแก ขนาดใหญ ท่ีมีชื่อเสียงมาก
ของเมืองนาริตะ สรางขึ้นในปี 940 ตั้งอยูไมไกลจากสนามบินนานาชาตินาริตะ ภายในวัดมีอาคารท่ีหลากหลายตั้งอยูในบริเวณ
ทีกวางขวาง เชน หองโถงหลัก เจดีย 3 ชั้นสไตล Tahoto มีชื่อวา Great Pagoda of Peace นอกจากน้ียังมีสวนญ่ีป ุน และ
สวนยุโรปอีกดวย

บาย

้



บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูบุฟเฟตป้ิงยาง YAKINIKU

นําทานสู OSHINO HAKKAI โอชิโนะ ฮัคไค บอน้ําธรรมชาติกับความเล่ือมใสศรัทธา ความเชื่อในภูเขาไฟศักดิส์ิทธิฟู์จิยาม
า กับเวลาแสนยาวนานจากการละลายของหิมะของบนภูเขาไฟฟูจีท่ีไหลซึม ลึกลงพ้ืนพิภพปฏิบัติการซึมซับบริเวณท่ีลุมทําใหเกิด
น้ําซึมขังขยายวงกวางกลายเป็นบอขนาดยอมน้ําในบอแตละบอใสสะอาดจนเกิดสะทอนท่ีสวยงาม

นําทานชอปป้ิง GOTEMBA PREMIUM OUTLETS โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาทเล็ท ศูนยรวมสินคาแบรนดเนมท้ัง
Street Brand และ Hi-End Brand ท่ีย่ิงใหญ ใหทานไดอิสระชอปป้ิงอยางจุใจ หลังจากนั้นเดินทางเขาสูโรงแรมท่ีพัก

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร พิเศษ ! เมนูบุฟเฟตขาปูยักษไมอ้ัน

พักท่ี Fujisan Resort Hotel , Fuji หรือเทียบเทา

อิสระใหทานไดผอนคลายกับการ แชน้ําแร ออนเซ็นธรรมชาติ ซ่ึงชาวญ่ีป ุนมีความเชื่อวาหากไดแชน้ําแรออนเซ็น ธรรมชาติน้ี
แลว จะทําใหผิวพรรณเปลงปล่ัง สวยงาม และชวยใหระบบการหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น

ทาอากาศยานนาริตะ

วัดนาริตะ

 เชา

เป็นทาอากาศยานนานาชาติหลักของประเทศญ่ีป ุน และเป็นจุดเชื่อมตอของการเดินทาง
ระหวางทวีปเอเชียและอเมริกา ตั้งอยูท่ีเมืองนาริตะ สามารถรองรับผูโดยสารท่ีเดินทางไป
มาโตเกียว โยโกฮามา และจังหวัดใกลเคียงไดกวา 35 ลานคนตอปี และเป็นสนามบินท่ี
รองรับเท่ียวบินสําหรับผูโดยสารมากเป็นอันดับ 2 ของญ่ีป ุน (รองจากสนามบินฮาเนดะ
โตเกียว) โดยสามารถรองรับสายการบินระหวางประเทศไดกวา 65 สายการบิน

เป็นวัดพุทธท่ีมีชื่อเสียง ตั้งอยูไมไกลจากสนามบินนานาชาตินาริตะ ภายในวัดมีอาคารท่ี
หลากหลายตั้งอยูในบริเวณท่ีกวางขวาง เชน หองโถงหลัก เจดีย 3 ชั้นสไตล Tahoto
มีชื่อวา Great Pagoda of Peace และยังมีสวนญ่ีป ุน และสวนยุโรปอีกดวย

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู บุฟเฟตป้ิงยาง

หมูบานโอชิโนะฮัคไค

โกเท็มบะพรีเมี่ยมเอาทเลต

 บาย

เป็นหมูบานเล็กๆ ในละแวกทะเลสาบท้ัง 5 ของภูเขาไฟฟูจิ อยูระหวาง ทะเลสาป
Kawaguchiko และ Yamanakako โอชิโนะ ฮัคไคมีบอน้ําท้ังหมด 8 บอ เกิดจากการ
หลอมละลายของหิมะและไหลลงมาจากภูเขาไฟฟูจิ ซึมผานชั้นของลาวาท่ีเป็นรูพรุน ใช
เวลานานถึง 80 ปี ทําใหน้ําในบอท่ีหมูบานน้ีใสมาก บอน้ําพุธรรมชาติท้ัง 8 บอ มีความ
เชื่อกันวาเป็นบอน้ําศักดิส์ิทธิ ์ดังนั้นคนมักจะมาขอพรกัน แตละบอก็จะมีความศักดิส์ิทธิ
ท่ีแตกตางกันไป เชน เรื่องสุขภาพ คูครอง ฯลฯ

เป็นศูนยรวมสินคาแบรนดเนมชื่อดังของญ่ีป ุน และแบรนดเนมชั้นนําระดับโลกมาไวดวย
กันท่ีน่ี บนเชิงภูเขาไฟฟูจิ ริม Tomei Expressway ท่ีเชื่อมระหวาง ภูเขาฟูจิ-อุทยานแหง
ชาติฮาโกเน กับมหานครโตเกียว นับวาเป็นเอาทเลทท่ีใหญท่ีสุดของญ่ีป ุน เป็นสถานท่ีท่ี
ใหคุณชอปป้ิงไดอยางไมรูจบ และเต็มอ่ิมไปกับสุดยอดวิวทิวทัศนของภูเขาฟูจิ แคสถานท่ี
ตั้งก็ดึงดูดความสนใจจากนักทองเท่ียวไดเป็นอยางดี

 คํ่า



 หมายเหตุ

วันท่ี 3 ภูเขาไฟฟูจิ - ศาลเจาโคมิตาเคะ - พิพิธภัณฑแผนดินไหวญี่ปุน -
วัดเซนโซจิ (วัดอาซากุสะ) - โตเกียวสกายทรี - ยานชินจูกุ

มีเสริฟ SNACK บนเครื่อง

ตามเวลาทองถิ่นญ่ีป ุนเร็วกวาเมืองไทยประมาณ 2 ชั่วโมง

บุฟเฟตขาปูยักษ

ออนเซ็น

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู พิเศษ บุฟเฟตขาปูยักษ

 Fujisan Resort Hotel , Fuji หรือเทียบเทา

เมนูพิเศษวาไรตี้บุฟเฟต พรอมปูยักษ ท่ีมีรสชาติอรอยท่ีสุดใหทุกทานไดอ่ิมอรอยกันแบบ
ไมอ้ัน

การแชน้ําแร ธรรมชาติของทางโรงแรม ซ่ึงสามารถรักษาโรคเหน็บชา โรคกระดูก ฯลฯ ให
ทานอิสระกับกิจกรรมการอาบน้ําแรภายในสระรวม ซ่ึงจะแยกสระชายและหญิง การแช
น้ําแรสระรวม สวนมากเขาไมใสเสื้อผากันนะคะ

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู ฟูจิยามา ฟูจิซัง หรือ ท่ีเรารูจักกันท่ัวไปในนามของ ภูเขาไฟฟูจิ ตั้งอยูระหวาง จ.ชิซึโอกะ และ จ.ยามานาชิ
ภูเขาท่ีมีความสูงเหนือจากระดับน้ําทะเล 3,776 เมตร ภูเขาท่ีมีชื่อเสียงและเป็นท่ีรูจักไปท่ัวโลกในเรื่องความสวยงามท่ีธรรมชาติ
ไดมอบมาใหอยางลงตัว และยังถือวาเป็นสัญลักษณหน่ึงของประเทศญ่ีป ุน ท้ังยังเป็นจุดมุงหมายของนักทองเท่ียวตางชาติท่ีมา
เยือนประเทศญ่ีป ุนในตลอดทุกฤดูกาล

นําทานเดินทางขึ้นสู ภูเขาไฟฟูจิ ชั้นท่ี 5 เมื่อถึงท่ีภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 ทุกทานจะไดพบกับความสวยงามของตัวภูเขาและวิวโดย
รอบของภูเขาไฟฟูจิ และสัมผัสกับอากาศท่ีบริสุทธิ ์เย็นสบาย อิสระใหทุกทานไดเก็บภาพความประทับใจเก็บไวตามอัธยาศัย
ทานสามารถเลือกซ้ือสินคาของท่ีระลึกซ่ึงเป็นสัญลักษณรูปภูเขาไฟฟูจิในหลากหลายบรรยากาศไดอีกดวย ท่ีบนภูเขาไฟฟูจิชั้น 5
น้ี ยังเป็นท่ีตั้งของ ศาลเจาโคมิตาเคะ ของศาสนาลัทธิชินโต

ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิไ์มขึ้น ในกรณีท่ีอากาศไมเอ้ืออํานวย หรือ ทางขึ้นปิด โดยเจาหนาท่ี ท่ีดูแลทางขึ้นจะเป็นผูพิจารณา
และตัดสินใจเทานั้น กรณีท่ีไมสามารถขึ้นได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการชดเชยเงินคืนไมวากรณีใดๆ เพราะทางบริษัทได
ชําระคาใชจายท้ังหมดในลักษณะของการเหมาจายเรียบรอยแลว

นําทานสู EXPERIENC EARTHQUAKE พิพิธภัณฑแผนดินไหว ท่ีจําลองเรื่องราวของภูเขาไฟฟูจิ และทานจะไดสัมผัส
กับบรรยากาศของการจําลองเหตุการณเรื่องราวตางๆ ท่ีเกี่ยวกับการเกิดแผนดินไหวท่ีเกิดขึ้นในประเทศญ่ีป ุน เทคโนโลยี
วิวัฒนาการ การวางแผนปองกันตอภัยธรรมชาติท่ีประเทศญ่ีป ุนไมสามารถหลีกเล่ียงไดน้ี ใหทานอิสระเลือกซ้ือของท่ีระลึกตาม
อัธยาศัย

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานสู SENSOJI TEMPLE วัดอาซากุสะ วัดท่ีไดชื่อวาเป็นวัดท่ีมีความศักดิส์ิทธิ ์และไดรับความเคารพนับถือมากท่ีสุด
แหงหน่ึงใน กรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองคเจาแมกวนอิมทองคําท่ีศักดิส์ิทธิ ์ขนาด 5.5 เซนติเมตร ซ่ึงมักจะมีผูคนมากราบ

่ ้ ่ ้ ่ ่



ไหวขอพรเพ่ือความเป็นสิริมงคลตลอดท้ังปี ประกอบกับภายในวัดยังเป็นท่ีตั้งของโคมไฟยักษท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดในโลกดวยความ
สูง 4.5 เมตร

อิสระใหทานสามารถเดินไปถายรูปคูกับ หอคอยท่ีสูงท่ีสุดในโลก แลนดมารก แหงใหมของกรุงโตเกียว ท่ีริมแมน้ําสุมิดะ
“โตเกียว สกายทรี”

นําทานสู ยานชอปป้ิงชินจุกุ ใหทานอิสระและเพลิดเพลินกับการชอปป้ิงสินคามากมายและ เครื่องใช ไฟฟา กลองถายรูป
ดิจิตอล นาฬิกา เครื่องเลนเกมสหรือสินคาท่ีจะเอาใจคุณผูหญิงดวย กระเปา รองเทา เสื้อผา แบรนดเนม เสื้อผาแฟชั่นสําหรับวัย
รุน เครื่องสําอางย่ีหอดังของญ่ีป ุนไมวาจะเป็น KOSE , KANEBO , SK II , SHISEDO และอ่ืนๆ อีกมากมาย

ค่ํา

อิสระอาหารค่ํา ตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกแกการชอปป้ิง

พักท่ี Toyoko Inn Hotel , Narita หรือเทียบเทา

ภูเขาไฟฟูจิ

ศาลเจาโคมิตาเคะ

พิพิธภัณฑแผนดินไหวญี่ปุน

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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

เป็นศาลเจาของศาสนาลัทธิชินโต เป็นท่ีสักการะบูชาและอธิษฐานขอพร อีกท้ังยังเป็นท่ี
สําหรับบวงสรวงทานเทนกุ โดยมีความเชื่อวารอบของฟูจิซังชั้น 5 น้ี ถูกเรียกวา “Tengu
no niwa” “สวนของทานเทนกุ” (ปีศาจท่ีมีจมูกแดงย่ืนออกมา) โดยมีความเชื่อวาท่ีน่ีทาน
เทนกุปกครองอยูน่ันเอง และยังวากันวาศาลเจาแหงน้ีมีสมบัติของทานเทนกุหลงเหลืออยู
มากมาย อยางเชน ขวานขนาดใหญท่ีมีน้ําหนักกวา 375 กิโลกรัม ตกอยูท่ีพ้ืนในสวน ซ่ึง
ในสมัยกอนมีผูคนนิยมมาทดลองยกขวานน้ีกันมากมาย

เป็นพิพิธภัณฑและสถานท่ีท่ีนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับแผนดินไหวในญ่ีป ุน ใหศึกษาวิธี
รับมือกับแผนดินไหว มีสาธิตวิธีเอาตัวรอดและวิธีรับมือ รวมถึงมีรานของฝากท่ีขายของท่ี
ระลึกจากพิพิธภัณฑ

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

วัดเซนโซจิ (วัดอาซากุสะ) บาย

มีชื่ออยางเป็นทางการวาวัดเซนโซ หรือเซนโซจิ แตนิยมเรียกวาวัดอาซากุสะเน่ืองจากตั้ง
อยูในยานอาซากุสะน่ันเอง เป็นวัดในศาสนาพุทธ สัญลักษณของวัดน้ีท่ีคนนิยมมาถาย
รูปกันก็คือ โคมไฟสีแดงขนาดใหญ



 หมายเหตุ

วันท่ี 4 ศาลเจาฮิกาวะ หรือศาลเจาแหงความรัก - คาวาโกเอะ - ซากุระ
เมืองไซตามะ (สวนกอนเก็นโด) - อิออนนาริตะ

ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิไ์มขึ้น ในกรณีท่ีอากาศไมเอ้ืออํานวย หรือ ทางขึ้นปิด โดยเจาหนาท่ี ท่ีดูแลทางขึ้นจะเป็นผูพิจารณา
และตัดสินใจเทานั้น กรณีท่ีไมสามารถขึ้นได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการชดเชยเงินคืนไมวากรณีใดๆ เพราะทางบริษัทได
ชําระคาใชจายท้ังหมดในลักษณะของการเหมาจายเรียบรอยแลว

อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย

โตเกียวสกายทรี

ยานชินจูกุ

เป็นหอท่ีเพ่ิงสรางขึ้นมาใหมและยังเป็นเหมือนแลนดมารคของโตเกียว ตั้งอยูใจกลางของ
Sumida City Ward ไมไกลจาก วัดอาซากุสะ มีความสูงถึง 634 เมตร บริเวณรอบๆเป็น
แหลงชอปป้ิงขนาดใหญ รวมท้ังมีอควอเรียมอยูในนั้น

ท่ีน่ีเป็นแหลงบันเทิงและแหลงชอปป้ิงขนาดใหญ เป็นศูนยรวมแฟชั่นเกๆ เทหๆ ของ
เหลาบรรดาแฟชั่นนิสตา มีสถานีรถไฟชินจูกุท่ีเป็นเหมือนศูนยกลางของยานน้ี ซ่ึงเป็น
หน่ึงในสถานีท่ีคึกคักท่ีสุดในญ่ีป ุน เป็นยานท่ีเต็มไปดวยหางสรรพสินคา, รานเครื่องใช
ไฟฟาขนาดใหญอยาง Big Camera และยานบันเทิงยามราตรีท่ีใหญท่ีสุดในญ่ีป ุน

 คํ่า  Toyoko Inn Hotel , Narita หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานสู KAWAGOEHIKAWA SHRINE ศาลเจาคาวาโกเอะฮิกาวะ ศาลเจาคาวาโกเอะฮิกาวะซ่ึงวากันวาสรางขึ้นมา ราว
1500 ปีกอน แหงน้ีสักการะบูชาเทพเจาถึง 5 องคดวยกันประกอบดวย ซุซาโนโอะโนะมิโคโตะ, คุชิอินาดาฮิเมะโนะมิโคโตะ, อา
ชินัตสึจิโนะมิโคโตะ, เทนัตสึจิโนะมิโคโตะ และโอนามูจิโนะมิโคโตะเน่ืองจากเป็นเทพเจาท่ีมีสามี-ภรรยา 2 คูดวย คนญ่ีป ุนจึงเชื่อ
กันวาเป็น “เทพเจาแหงความรัก

จากนั้นเดินทางสู เมืองคาวาโกเอะ(KAWAGOE) คือเมืองเกาในสมัยเอโดะท่ียังคงอนุรักษบรรยากาศความโบราณตั้งแตใน
อดีตใหคงอยูมาจนถึงปัจจุบันจนไดรับฉายานารัก ๆ วาเป็น ลิตเติ้ลเอโดะ (Koedo) ท่ีอยูไมไกลจากโตเกียว โดยเมืองน้ีตั้งอยูใน
จังหวัดไซตามะท่ีมีระยะทางหางจากกรุงโตเกียวเพียงย่ีสิบกวากิโลเมตรซ่ึงใชเวลาเดินทางจากโตเกียวมายังท่ีน่ีดวยรถไฟภายใน
เวลาเพียงครึ่งชั่วโมง

บาย

อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกแกการทองเท่ียว

นําทานสู GONGENDO สวนกอนเก็นโด ท่ีตั้งอยูทางตะวันออกของจังหวัดไซตามะ สวนแหงน้ีมีตนซากุระพันธุโซเมโยชิ
โนะกวา 1,000 ตนทอดยาวเป็นอุโมงประมาณ 1 กิโลเมตรท่ีสวนแหงน้ีไมไดมีเพียงแคซากุระเทานั้น แตยังมีดอกไมอีกหลาก
ชนิดใหเดินชมไดอีกเชนกัน ท่ีผลิบานในชวงเวลาเดียวกับดอกซากุระอีกดวย ทําใหเกิดทิวทัศนสดใสสวยงามจากสีของ

***กรณีดอกไมไมบาน นําทานสักการะ พระใหญอุชิคุ ไดบุตสึ แหงเมืองอุชิคุ เป็นพระพุทธรูปท่ีมีขนาดใหญมาก มีความสูง
ถึง 120 เมตร และยังไดรับการบันทึกจากกินเนสบุควา เป็นรูปป้ันพระพุทธรูปปางยืนท่ีหลอจากทองสัมฤทธิม์ีความสูงท่ีสุดใน
โลก ภายในบริเวณวัดยังยังสามารถเดินชมสวนดอกไม และสวนสัตวขนาดเล็กท่ีมีท้ังกระรอก, กระตาย เป็นตน***

นําทานสู AEON MALL NARITA อิออน นาริตะ มอลล เป็นหางสรรพสินคาท่ีนิยมในหมูนักทองเท่ียวชาวตางชาติ
เน่ืองจากตั้งอยูใกลกับสนามบินนานาชาตินาริตะ ภายในตกแตงในรูปแบบท่ีทันสมัยสไตลญ่ีป ุน มีรานคาท่ีหลากหลายมากกวา
150 รานจําหนายสินคาแฟชั่น อาหารสดใหม และอุปกรณภายในบาน นอกจากน้ียังมีรานเสื้อผาแฟชั่นมากมาย

่



 หมายเหตุ

วันท่ี 5 ทาอากาศยานนาริตะ - ทาอากาศยานดอนเมือง

อิสระอาหารกลางวันและค่ําตามอัธยาศัย

***กรณีดอกไมไมบาน นําทานสักการะ พระใหญอุชิคุ ไดบุตสึ แหงเมืองอุชิคุ เป็นพระพุทธรูปท่ีมีขนาดใหญมาก มีความสูง
ถึง 120 เมตร และยังไดรับการบันทึกจากกินเนสบุควา เป็นรูปป้ันพระพุทธรูปปางยืนท่ีหลอจากทองสัมฤทธิม์ีความสูงท่ีสุดใน
โลก ภายในบริเวณวัดยังยังสามารถเดินชมสวนดอกไม และสวนสัตวขนาดเล็กท่ีมีท้ังกระรอก, กระตาย เป็นตน***

นําทานเดินทางเขาสู โรงแรมท่ีพัก

ค่ํา

อิสระอาหารค่ํา ตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกแกการชอปป้ิง

พักท่ี Toyoko Inn Hotel , Narita หรือเทียบเทา

ศาลเจาฮิกาวะ หรือศาลเจาแหงความรัก

คาวาโกเอะ

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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

เป็นเมืองเกาในสมัยเอโดะท่ียังคงอนุรักษบรรยากาศความโบราณตั้งแตในอดีตใหคงอยูมา
จนถึงปัจจุบันจนไดรับฉายาวาเป็น 'ลิตเติ้ลเอโดะ' (Koedo) ท่ีอยูไมไกลจากโตเกียว โดย
เมืองน้ีตั้งอยูในจังหวัดไซตามะ สามารถชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมเกา ๆ ของ
ญ่ีป ุนในถนนบางสายของเมืองท่ีอนุรักษบานเรือนหรือหางรานเกาแกเอาไวเป็นอยางดี
เมืองน้ียังมีชื่อเสียงเล่ืองลือในเรื่องของ ‘มันหวาน’ ท่ีมีรสชาติอรอยอีกดวย

ซากุระเมืองไซตามะ (สวนกอนเก็นโด)

อิออนนาริตะ

 บาย

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

หางสรรพสินคาท่ีนิยมในหมูนักทองเท่ียวชาวตางชาติ เน่ืองจากตั้งอยูใกลกับสนามบิน
นานาชาตินาริตะ ภายในตกแตงในรูปแบบท่ีทันสมัยสไตลญ่ีป ุน มีรานคาท่ีหลากหลาย
มากกวา 150 รานจําหนายสินคาแฟชั่น อาหารสดใหม และอุปกรณภายในบาน ซ่ึงบาง
รานไมตองเสียภาษีสินคาสําหรับนักทองเท่ียวชาวตางชาติ

 คํ่า  Toyoko Inn Hotel , Narita หรือเทียบเทา  



 หมายเหตุ มีเสริฟ SNACK บนเครื่อง

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

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

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ นาริตะ ประเทศญ่ีป ุน

11.00 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ โดย สายการบิน Thai Lion Air เท่ียวบินท่ี SL
301 ** มีเสริฟ SNACK บนเครื่อง ใชเวลาบินประมาณ 6 ชั่วโมง **

บาย

16.45 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ

ทาอากาศยานนาริตะ
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นทาอากาศยานนานาชาติหลักของประเทศญ่ีป ุน และเป็นจุดเชื่อมตอของการเดินทาง
ระหวางทวีปเอเชียและอเมริกา ตั้งอยูท่ีเมืองนาริตะ สามารถรองรับผูโดยสารท่ีเดินทางไป
มาโตเกียว โยโกฮามา และจังหวัดใกลเคียงไดกวา 35 ลานคนตอปี และเป็นสนามบินท่ี
รองรับเท่ียวบินสําหรับผูโดยสารมากเป็นอันดับ 2 ของญ่ีป ุน (รองจากสนามบินฮาเนดะ
โตเกียว) โดยสามารถรองรับสายการบินระหวางประเทศไดกวา 65 สายการบิน

ทาอากาศยานดอนเมือง บาย

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



เง่ือนไข
คณะจะสามารถออกเดินทางไดตามจําเป็นตองมีขึ้นตํ่า อยางนอย 30 ทาน หากตํ่ากวากําหนด คณะจะไมสามารถเดินทางได หากผู

เดินทางทุกทานยินดีท่ีจะชําระคาบริการเพ่ิมเพ่ือใหคณะเดินทางได ทางบริษัทยินดีท่ีจะประสานงาน เพ่ือใหทุกทานเดินทางตามความ
ประสงคตอไป 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทางไปในพีเรียดวันอ่ืนตอไป โดยทางบริษัทฯ จะแจงใหทานท
ราบลวงหนาเพ่ือวางแผนการเดินทางใหมอีกครั้ง ท้ังน้ี กอนคอนเฟิรมลางาน กรุณาติดตอเจาหนาท่ีเป็นกรณีพิเศษทุกครั้งหากทานลา
งานแลวไมสามารถเปล่ียนแปลงได

กรณีท่ีทานตองออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เชน ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาติดตอสอบถามเพ่ือ
ยืนยันกับเจาหนาท่ีกอนทุกครั้ง และควรจองบัตรโดยสารภายในท่ีสามารถเล่ือนวันและเวลาเดินทางได เพราะมีบางกรณีท่ีสายการบิน
อาจมีการปรับเปล่ียนไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ท้ังน้ีขึ้นอยูกับฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของทา
อากาศยานเป็นสําคัญเทานั้น สิ่งสําคัญ ทานจําเป็นตองมาถึงสนามบินเพ่ือเช็คอินกอนเครื่องบิน อยางนอย 3 ชั่วโมง โดยในสวนน้ี
หากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการไมรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดขึ้นใดๆท้ังสิ้น

กรณีท่ีทานเป็นอิสลาม ไมทานเน้ือสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาท่ีเป็นกรณีพิเศษ

กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร (Wheel Chair) กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการ
เดินทาง หรือตั้งแตท่ีทานเริ่มจองทัวร เพ่ือใหทางบริษัทประสานงานกับสายการบินเพ่ือจัดเตรียมลวงหนา กรณีมีคาใชจายเพ่ิมเติม ทาง
บริษัทของสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาใชจายตามจริงท่ีเกิดขึ้นกับผูเดินทาง 

กรุณาสงรายชื่อผูเดินทาง พรอมสําเนาหนาแรกของหนังสือเดินทางทุกทานใหกับเจาหนาท่ีหลังจากชําระเงินกรณีท่ีทานเดินทาง
เป็นครอบครัว (หลายทาน) กรุณาแจงรายนามคูนอนกับเจาหนาท่ีใหทราบ

กรณีท่ีออกบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เรียบรอยแลว มีรายละเอียดสวนใดผิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการรับผิดชอบไมวาสวนใดสวน
หน่ึง หากทานไมดําเนินการสงสําเนาหนาแรกของหนังสือเดินทางใหทางบริษัทเพ่ือใชในการออกบัตรโดยสาร

หลังจากทานชําระคาทัวรครบตามจํานวนเรียบรอยแลว ทางบริษัทจะนําสงใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทางใหทานอยางนอย 3
หรือ 7 วัน กอนออกเดินทาง

อัตราทัวรน้ี เป็นอัตราสําหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมูคณะ (ตั๋วกรุป) ทานจะไมสามารถเล่ือนไฟลท วัน ไป หรือ กลับสวนใด
ได จําเป็นจะตองไป และ กลับ ตามกําหนดการเทานั้น หากตองการเปล่ียนแปลงกรุณาติดตอเจาหนาท่ีเป็นกรณีพิเศษ

ทางบริษัทไมมีนโยบายจัดคูนอนใหกับลูกคาท่ีไมรูจักกันมากอน เชน กรณีท่ีทานเดินทาง 1 ทาน จําเป็นตองชําระคาหองพักเด่ียว
ตามท่ีระบุ

หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วันกลับ 

การใหทิปถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติสําหรับนักทองเท่ียวท่ีเดินทางไปตางประเทศ โดยผูใหบริการจะตองหวังสินน้ําใจเล็กๆนอยๆ
เป็นเรื่องปกติ จึงรบกวนใหทานเตรียมคาใชจายในสวนน้ีเพ่ือมอบใหเล็กๆนอยๆ ตามความเหมาะสม

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

เน่ืองจากการเดินทางทองเท่ียวในครั้งน้ี เป็นการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนในตางประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวน
สิทธิ ์ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน หรือ สวนใดสวนหน่ึงท่ีทานไมตองการไดรับบริการ หากระหวางเดินทาง สถานท่ี
ทองเท่ียวใดท่ีไมสามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการไมสามารถคืนคาใชจายไมวาสวนใดสวน
หน่ึงใหทาน เน่ืองจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจายแบบเหมาจายไปลวงหนาท้ังหมดแลว

กรณีท่ีทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาใชจายท่ีจะเกิดขึ้นตามมา และ จะไมสามารถคืน
เงินคาทัวรท่ีทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวนหน่ึง

หากวันเดินทาง เจาหนาท่ีสายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง (พาสปอรต) ของทานชํารุด
แมเพียงเล็กนอย เชน เปียกน้ํา ขาดไปหนาใดหนาหน่ึง มีหนาใดหนาหน่ึงหายไป มีกระดาษหนาใดหนาหน่ึงหลุดออกมา มีรอยแยก
ระหวางสันของเลมหนังสือเดินทาง เป็นตน ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจาหนาท่ีดานตรวจคนออก และ เขาเมือง มี
สิทธิไ์มอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังนั้นกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือเดินทางของทานใหอยูในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะ
เดินทาง กรณีชํารุด กรุณาติดตอกรมการกงสุลกระทรวงการตางประเทศเพ่ือทําหนังสือเดินทางฉบับใหม โดยใชฉบับเกาไปอางอิง
และ ยืนยันดวย พรอมกับแจงมาท่ีบริษัทเร็วท่ีสุด เพ่ือยืนยันการเปล่ียนแปลงขอมูลหนังสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาท่ีบริษัท
เรียบรอยแลว กรณีท่ียังไมแ (ตั๋วเครื่องบิน) ทานสามารถเปล่ียนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออกบัตรโดยสาร (ตั๋วเครื่องบิน)
เรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริงท้ังหมด ซ่ึงโดยสวนใหญตั๋วเครื่องบินแบบกรุปจะออกกอน
ออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ท้ังน้ีขึ้นอยูกับกระบวนการและขั้นตอนของแตละคณะ

่ ่ ่ ่ ่ ๋ ์



เกี่ยวกับท่ีน่ังบนเครื่องบิน เน่ืองจากบัตรโดยสาร (ตั๋ว) 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
แตละแบบอาจจะอยูคนละชั้นกัน (ไมติดกันเสมอไป)

กรณีท่ีทานไมผานดานตรวจคนออก หรือ เขาเมือง (หามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการคืน
คาใชจายใหไมวาสวนใดสวนหน่ึงท้ังสิ้น

ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวันเดินทาง 

มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใดๆท้ังสิ้นแทนบริษัทผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของผูจัดกํากับเทานั้น

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

บริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหวางการเดินทาง ไมวากรณีใดๆก็ตาม และ ขอ
สงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาใชจายตามจริง กรณีทานลืมสิ่งของไวท่ีโรงแรมและจําเป็นตองสงมายังจุดหมายปลายทางตามท่ีทาน
ตองการ 

รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารองโรงแรมท่ีพักในตางประเทศเรียบรอย
แลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม

เมื่อทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลวทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงท้ังหมดน้ีแลว

การชําระเงิน
กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 30 วัน กอนออกเดินทาง มัดจําทานละ 15,000 บาท และตัดท่ีน่ังการจองภายใน 2 วัน

ตัวอยางเชน ทานจองวันน้ี กรุณาชําระเงินใน2วันถัดไป กอนเวลา 16.00 น. เทานั้น โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไมได
รับยอดเงินตามเวลาท่ีกําหนด และหากทานมีความประสงคจะตองเดินทางในพีเรียดเดิม ทานจําเป็นตองทําจองเขามาใหม น่ันหมาย
ถึงวา กรณีท่ีมีคิวรอ (Waiting List) ก็จะใหสิทธิไ์ปตามระบบ ตามลําดับ เน่ืองจากทุกพีเรียด เรามีท่ีน่ังราคาพิเศษจํานวนจํากัด 

กรณีลูกคาเดินทางไมได สามารถเปล่ียนชื่อคนเดินทางได กอนเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาใชจายใดๆในกรณีท่ีไม
สามารถหาคนมาแทนได
 

อัตรานี้รวม:
คาบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) ไป และ กลับพรอมคณะ ชั้นประหยัด (Economy Class) รวมถึงคาภาษีสนามบิน   และคา

ภาษีน้ํามันทุกแหง กรณีตองการอัพเกรด Upgrade หรือ เปล่ียนแปลงบัตรโดยสาร ไมวาเท่ียวใด เท่ียวหน่ึง กรุณาติดตอเจาหนาท่ี
เป็นกรณีพิเศษ โดยอางอิงคาใชจายการจองทัวรแบบ ไมใชตั๋วเครื่องบิน ตามท่ีตามท่ีตาราง

อัตราคาบริการระบุ

คาธรรมเนียมการโหลดกระเปาสัมภาระลงใตทองเครื่องบิน สายการบิน THAI LION AIR อนุญาตใหโหลดกระเปา  สัมภาระลง
ใตทองเครื่องบิน โดยมีน้ําหนักไมเกิน 20 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึ้นเครื่องบินไดน้ําหนักไมเกิน 7 ก.ก. (ไมจํากัดจํานวนชิ้น แตท้ังน้ี
เจาหนาท่ีจะพิจารณาตามความเหมาะสม) ตอทาน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน) **

คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทางตามรายการระบุ (ยังไมรวมทิปพนักงานขับรถ)

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

คาธรรมเนียมเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการท่ีระบุ กรณีไมรวมจะชี้แจงแตละสถานท่ีในโปรแกรม

คาอาหาร ตามรายการท่ีระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม   

คามัคคุเทศกท่ีคอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเท่ียวตางประเทศ 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) ท้ังน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและความพึง
พอใจของทาน โดยสวนน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ท่ีสนามบิน ในวันเช็คอิน

คาธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเปาสัมภาระท่ีมีน้ําหนักเกินกวาท่ีสายการบินนั้นๆกําหนดหรือสัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน 

คาธรรมเนียมการจองท่ีน่ังบนเครื่องบินตามความตองการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถทําได ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสายการบิน และ รุน
ของเครื่องบินแตละไฟลทท่ีใชบิน ซ่ึงอาจเปล่ียนแปลงไดอยูท่ีสายการบินเป็นผูกําหนด

คาภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไปแลว

ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท

วีซา
หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเท่ียวเทานั้น

(หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได)

** อัตราน้ีเฉพาะนักทองเท่ียวท่ีถือหนังสือเดินทางไทยและตางชาติ โดยลูกคาตองเดินทางทองเท่ียวกับทัวร ตลอดการเดินทาง หาม
แยกออกเพ่ือเดินทางทองเท่ียวดวยตนเองเด็ดขาด ขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาธรรมเนียม ในกรณีขอเอกสารย่ืนวีซา 1,500 บาท

หมายเหตุ
อัตราน้ียังไมรวมคาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผูเดิน

ทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท้ังน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะ
สมและความพึงพอใจของทาน โดยสวนน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ท่ีสนามบิน ในวันเช็คอิน **

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

** ทางบริษัทไมมีนโยบายเรียกเก็บเงินประกันใดๆท้ังสิ้นกอนออกเดินทางท่ีสนามบิน **

** ทานท่ีถือหนังสือเดินทางไทย และมีวัตถุประสงคเดินทางไป เพ่ือการทองเท่ียว ประเทศญ่ีป ุน ไมจําเป็นตองย่ืนขอวีซา โดย
สามารถพํานักไดไมเกิน 15 วัน ตอครั้ง **

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุกครั้ง
กอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบินภาย
ในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน โรงแรม
ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไม
วาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของ
ลูกคาเป็นสําคัญ

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 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินคาบริการท่ีชําระมาแลวท้ังหมดท้ังน้ี ทางบริษัทจะ
หักคาใชจายท่ีไดจายจริงจากคาบริการท่ีชําระแลวเน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน การสํารองท่ีน่ังตั๋ว
เครื่องบิน การจองท่ีพัก ฯลฯ

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบ และ คืนคาทัวรสวนใดสวนหน่ึงใหทานไดไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น เชน สถานทูตปฏิเสธวีซา
ดานตรวจคนเขาเมือง ฯลฯ

กรณีตองการเปล่ียนแปลงผูเดินทาง (เปล่ียนชื่อ) จะตองแจงใหทางบริษัททราบลวงหนา อยางนอย 7 วัน กอนออนออกเดินทาง
กรณีแจงหลังจากเจาหนาท่ีออกเอกสารเรียบรอยแลว ไมวาสวนใดสวนหน่ึง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดขึ้น
จริงท้ังหมด ท้ังน้ีขึ้นอยูกับชวงพีเรียดวันท่ีเดินทาง และกระบวนการของแตละคณะ เป็นสําคัญดวย กรุณาสอบถามกับเจาหนาท่ีเป็น
กรณีพิเศษ
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กรณีตองการเปล่ียนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เล่ือนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการหักคาใชจายการดําเนินการตางๆ ท่ี
เกิดขึ้นจริงสําหรับการดําเนินการจองครั้งแรก ตามจํานวนครั้งท่ีเปล่ียนแปลง ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น
 


