
#15377 ทัวรญ่ีปุน โตเกียว 5 วัน 3 คืน หมูบานโอชิโนะฮัคไค
หมูบานอิยาชิโนซาโตะ บิน SL
ทัวรญี่ปุน โตเกียว วัดอาซากุสะ ลานสกีฟูจิเท็น ชินจุกุ ฟรีเดย 1 วัน เต็ม!!



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานดอนเมือง    -

2 ทาอากาศยานนาริตะ - วัดเซนโซจิ (วัดอาซากุสะ) - ประตูฟาคํารณ - ถนนนาคามิเสะ -
หมูบานโอชิโนะฮัคไค - ซาโนะพรีเม่ียมเอาทเลต - บุฟเฟตขาปูยักษ - ออนเซ็น   

Fujisan
Garden
Hotel หรือ
เทียบเทา

3 ลานสกีฟูจิเท็น - พิพิธภัณฑแผนดินไหวญ่ีป ุน - หมูบานโบราณอิยาชิโนะซาโตะ - ชุดกิโมโน
- ยานชินจูกุ   

Toyoko Inn
Hotel
Narita หรือ
เทียบเทา

4 อิสระทองเที่ยวในโตเกียว หรือเลือกซ้ือทัวรเสริม   

Toyoko Inn
Hotel
Narita หรือ
เทียบเทา

5 ทาอากาศยานนาริตะ - ทาอากาศยานดอนเมือง    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

3 ม.ค. 65 - 7 ม.ค. 65 ฿19,999 ฿19,999 ฿19,999 ฿7,500



วันท่ี 1 ทาอากาศยานดอนเมือง

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานนาริตะ - วัดเซนโซจิ (วัดอาซากุสะ) - ประตูฟาคํา
รณ - ถนนนาคามิเสะ - หมูบานโอชิโนะฮัคไค - ซาโนะพรีเม่ียมเอา
ทเลต - บุฟเฟตปูยักษ - ออนเซ็น

กําหนดการทั้งหมด

ประเทศญ่ีป ุนไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝาฝืน จะมีโทษปรับและจับ ท้ังน้ี
ขึ้นอยูกับดุลพินิจของเจาหนาท่ีศุลกากร 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 โดยสายการบิน Thai Lion Air เท่ียวบินท่ี SL300
มีเสริฟ SNACK บนเครื่อง เครื่องลําใหญ ใชเวลาบินประมาณ 6 ชั่วโมง

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

นําทานนมัสการเจาแมกวนอิมทองคํา ณ วัดอาซากุสะ วัดท่ีไดชื่อวาเป็นวัดท่ีมีความศักดิส์ิทธิ ์และไดรับความเคารพนับถือ
มากท่ีสุดแหงหน่ึงใน กรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองคเจาแมกวน อิมทองคําท่ีศักดิส์ิทธิ ์ขนาด 5.5 เซนติเมตร ซ่ึงมักจะมี
ผูคนมากราบไหวขอพรเพ่ือความเป็นสิริมงคลตลอดท้ังปี

ประกอบกับภายในวัดยังเป็นท่ีตั้งของโคมไฟยักษท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดในโลกดวยความสูง 4.5 เมตร ซ่ึงแขวนหอยอยู ณ
ประตูทางเขาท่ีอยูดานหนาสุดของวัด ท่ีมีชื่อวา “ประตูฟาคํารณ”

่ ่ ่ ่



และถนนจากประตูเขาสูตัววิหารท่ีประดิษฐานเจาแมกวนอิมทองคํา มีชื่อวา ถนนนากามิเซะ (Nakamise Road) ซ่ึงเป็นท่ี
ตั้งของรานคา ขายของท่ีระลึกพ้ืนเมืองตางๆ มากมาย เชน ขนมนานาชนิด ของเลน รองเทา พวงกุญแจท่ีระลึก ฯลฯ ใหทุกทาน
ไดเลือกซ้ือเป็นของฝากของท่ีระลึก อิสระใหทานสามารถเดินไปถายรูปคูกับหอคอยท่ีสูงท่ีสุดในโลก แลนดมารกแหงใหมของ
กรุงโตเกียว ท่ีริมแมน้ําสุมิดะ โตเกียว สกายทรี

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู บุฟเฟตป้ิงยาง YAKINIKU

นําทานชม โอชิโนะฮัคไค บอน้ําธรรมชาติกับความเล่ือมใสศรัทธา ความเชื่อในภูเขาไฟศักดิส์ิทธิฟู์จิยามา กับเวลาแสน
ยาวนานจากการละลายของหิมะ ของบนภูเขาไฟฟูจีท่ีไหลซึม ลึกลงพ้ืนพิภพปฏิบัติการซึมซับบริเวณท่ีลุมทําใหเกินน้ําซึมขังขยาย
วงกวางกลายเป็นบอขนาดยอมน้ําในบอแตละบอใสสะอาดจนเกิดสะทอนท่ีสวยงาม ตอมาในปี ค.ศ. 1985 สถานท่ีแหงน้ีไดรับ
การคัดเลือกเป็น 1ใน100 อันดับแหลงน้ํา จากธรรมชาติ ท่ีดีท่ีสุดของญ่ีป ุน

นําทานสู โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาทเล็ท ศูนยรวมสินคาแบรนดเนมท้ัง Street Brand และ Hi-End Brand ท่ีย่ิงใหญ ให
ทานไดอิสระชอปป้ิงอยางจุใจ เชน MICHEL KLEIN, MORGAN , ELLE , CYNTHIA ROWLEY , DIFFUSIONE
TESSILE , BALLY, PRADA , GUCCI , DIESEL ,TUMI , GAP , ARMANY เป็นตน

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร พิเศษ ! เมนูบุฟเฟตขาปูยักษไมอ้ัน

พักท่ี Fujisan Garden Hotel หรือเทียบเทา

จากนั้น อิสระใหทานไดผอนคลายกับการแชน้ําแร ออนเซ็นธรรมชาติ ซ่ึงชาวญ่ีป ุนมีความเชื่อวาหากไดแชน้ําแรออนเซ็น
ธรรมชาติน้ีแลว จะทําใหผิวพรรณเปลงปล่ัง สวยงาม และชวยใหระบบการหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น

ทาอากาศยานนาริตะ

วัดเซนโซจิ (วัดอาซากุสะ)

ประตูฟาคํารณ

 เชา

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

มีชื่ออยางเป็นทางการวาวัดเซนโซ หรือเซนโซจิ แตนิยมเรียกวาวัดอาซากุสะเน่ืองจากตั้ง
อยูในยานอาซากุสะน่ันเอง เป็นวัดในศาสนาพุทธ สัญลักษณของวัดน้ีท่ีคนนิยมมาถาย
รูปกันก็คือ โคมไฟสีแดงขนาดใหญ

ประตูทางเขาท่ีอยูดานหนาสุดของวัดอาซากุสะ และมีโคมไฟสีแดงขนาดใหญแขวนอยู เป็น
สัญลักษณของวัด



วันท่ี 3 ลานสกีฟูจิเท็น - พิพิธภัณฑแผนดินไหวญี่ปุน - หมูบานโบ
ราณอิยาชิโนะซาโตะ - ชุดกิโมโน - ยานชินจูกุ

 หมายเหตุ มีเสริฟ SNACK บนเครื่อง เครื่องลําใหญ

ถนนนาคามิเสะ
เป็นถนนคนเดินท่ีอยูติดกับวัดอาซากุสะ วัดเกาแกท่ีมีชื่อเสียงของญ่ีป ุน ถนนเสนน้ีมี
รานคามากมายตลอดความยาวท้ัง 250 เมตร ไมนับรานคาท่ีอยูในซอยแยกยอยไปอีก
ทําใหตลอดท้ังปีจะมีนักทองเท่ียวแวะเวียนมาหาซ้ือของฝากอยางไมขาดสาย

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู บุฟเฟตป้ิงยาง YAKINIKU

หมูบานโอชิโนะฮัคไค

ซาโนะพรีเมี่ยมเอาทเลต

 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

เอาทเลทท่ีรวบรวมแบรนดท่ีมีชื่อเสียงท้ังในประเทศและตางประเทศกวา 180 ราน ซ่ึงคุณ
สามารถเพลิดเพลินกับการรับประทานอาหารและชอปป้ิงในบรรยากาศท่ีเปิดกวาง ซ่ึง
สะดวกสบายโดยมีรถบัสจากสถานีท่ีใกลท่ีสุดอยางสถานีนาสุชิโอบาระและรถบัสโดยตรง
จากโตเกียว โดยในชวงฤดูหนาวจะมีการตกแตงไฟภายในสถานท่ี ท่ีใหบรรยากาศเหมือน
กับการสองประกายอันเงางามของอัญมณีท่ีถูกฝังอยู

บุฟเฟตขาปูยักษ

ออนเซ็น

 คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู บุฟเฟตขาปูยักษไมอ้ัน

 Fujisan Garden Hotel หรือเทียบเทา

เมนูพิเศษวาไรตี้บุฟเฟต พรอมปูยักษ ท่ีมีรสชาติอรอยท่ีสุดใหทุกทานไดอ่ิมอรอยกันแบบ
ไมอ้ัน

การแชน้ําแร ธรรมชาติของทางโรงแรม ซ่ึงสามารถรักษาโรคเหน็บชา โรคกระดูก ฯลฯ ให
ทานอิสระกับกิจกรรมการอาบน้ําแรภายในสระรวม ซ่ึงจะแยกสระชายและหญิง การแช
น้ําแรสระรวม สวนมากเขาไมใสเสื้อผากันนะคะ



 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานสนุกกับกิจกรรมกลางแจงทามกลางหิมะ ณ ลานสกี ฟูจิเท็น ใหทานไดเพลิดเพลินกับการเลนไมกระดานเล่ือนได
ตามอัธยาศัย ณ ดินแดนแหงน้ีท่ีซ่ึงเป็นสวนสนุกขนาดใหญ มีกิจกรรมนอกเหนือจากการเลนสกีมากมาย เป็นลานสกีท่ีมีชื่อ
เสียงและมีฉากหลังเป็นภูเขาไฟฟูจิท่ีสวยงามทานจะไดสนุกกับลานหิมะขาวโพลน ทานท่ีสนใจจะเชาอุปกรณเครื่องเลนสามารถ
ติดตอหัวหนาทัวรลวงหนา

ราคาน้ีไมรวมคาเชาอุปกรณเครื่องเลนสกี สโนวสเลด หรือครูฝึก ประมาณ 5000 เยน (ลานสกีจะเปิดใหบริการหรือไม ขึ้น
อยูกับสภาพภูมิอากาศ)

หมายเหตุ: ในกรณีท่ี ลานสกีเขาไมไดเน่ืองจากสภาพอากาศไมเอ้ืออํานวย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเ์ปล่ียนโปรแกรมทัวรเป็น
คาวาฟูจิโกะ สถานีท่ี 22 (RETRO BUS) เป็นจุดท่ีชมภูเขาไฟฟูจิไดสวยงามท่ีสุดในชวงฤดูหนาว)

นําทานเดินทางสู พิพิธภัณฑแผนดินไหว ท่ีจําลองเรื่องราวของภูเขาไฟฟูจิ และทานจะไดสัมผัสกับบรรยากาศของการจําลอง
เหตุการณเรื่องราวตางๆ ท่ีเกี่ยวกับการเกิดแผนดินไหวท่ีเกิดขึ้นในประเทศญ่ีป ุน เทคโนโลยี วิวัฒนาการ การวางแผนปองกัน
ตอภัยธรรมชาติท่ีประเทศญ่ีป ุนไมสามารถหลีกเล่ียงไดน้ี ใหทานอิสระเลือกซ้ือของท่ีระลึกตามอัธยาศัย

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานชม หมูบานอิยาชิโน ซาโตะ ตั้งอยูในพ้ืนท่ีท่ีเคยเป็นหมูบานเกษตรกรรมบนชายฝ่ังทิศตะวันตกของทะเลสาบไซ
โกะ(Lake Saiko) ซ่ึงถูกพายุไตฝ ุนพัดถลมในปี 1966 จนกระท้ังตอมาอีก 40 ปีไดรับการบูรณะขึ้นใหมใหเป็นแบบด้ังเดิม และ
เปิดเป็นพิพิธภัณฑกลางแจงใหประชาชนไดเขาชมศึกษาเรียนรูเกี่ยวกับวัฒนธรรม

ลองและซ้ือสินคาหัตถกรรมแบบด้ังเดิมภายในหมูบาน ประกอบดวยบานกวา 20 หลังคาเรือน ท่ีไดรับการดัดแปลงใหเป็น
รานคา รานอาหาร พิพิธภัณฑ และแกลเลอรี่ ซ่ึงแตละหลังก็จะมีความเชี่ยวชาญในงานฝีมือด้ังเดิมท่ีตางกัน เชน เครื่องป้ันดินเผา
ธูป และผาทอ หรืออาจเขารวมทดลองผลิตกระดาษวาชิ ถานชารโคล และบะหมี่โซบะดวยตนเอง

สวนของพิพิธภัณฑในบาน ไดแก บานวาตานาเบะ(Watanabe House)ท่ีจัดแสดงเกี่ยวกับชีวิตประจําวันของเกษตรกรท่ี
เคยใชชีวิตอยูในแถบน้ี พิพิธภัณฑการกัดเซาะและการควบคุมตะกอน(Erosion and Sediment Control Museum) ท่ีอธิบาย
ถึงสาเหตุของการเกิดดินถลมท่ีทําลายหมูบาน และเทคนิคการใชปองกันภัยพิบัติบานท่ีเหลือจะเป็นอารตแกลเลอรี่ แสดงงาน
ศิลปะทองถิ่น รานผลิต และสตูดิโอถายภาพบุคคล

นักทองเท่ียวจะไดลองสวมชุดกิโมโนะ หรือชุดเกราะซามูไร ถายภาพเป็นท่ีระลึก(ประมาณ 1000 เยน) นอกจากน้ียังมีราน
อาหารตั้งอยูรอบๆหมูบานอีกดวย (รายการน้ีไมรวมคาเชาชุดกิโมโน)

นําทานสู ยานชอปป้ิงชินจุกุ ใหทานอิสระและเพลิดเพลินกับการชอปป้ิงสินคามากมายและ เครื่องใช ไฟฟา กลองถายรูป
ดิจิตอล นาฬิกา เครื่องเลนเกมส หรือสินคาท่ีจะเอาใจคุณผูหญิงดวย กระเปา รองเทา เสื้อผา แบรนดเนม เสื้อผาแฟชั่นสําหรับ
วัยรุน เครื่องสําอางย่ีหอดังของญ่ีป ุนไมวาจะเป็น KOSE , KANEBO , SK II , SHISEDO และอ่ืนๆ อีกมากมาย

ค่ํา

อิสระอาหารค่ํา ตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกแกการชอปป้ิง

พักท่ี Toyoko Inn Hotel Narita หรือเทียบเทา

ลานสกีฟูจิเท็น
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นสกีรีสอรทขนาดเล็กท่ีตั้งอยูบริเวณ ภูเขาไฟฟูจิมีท้ังลานสกีสําหรับผูใหญและเด็ก
นอกจากนั้นทานจะไดสัมผัสไดเป็นลานสกีท่ีเต็มไปดวยหิมะขาวโพลนบวกกับฉากหลังท่ี
เป็นภูเขาไฟฟูจิท่ีสวยงามท่ีลานสกีแหงน้ีมีท้ังลานสกีสําหรับผูเริ่มเลนสกี และสําหรับผูท่ี
มีความชํานาญ ทานสามารถเลือกเลนได ท้ังสกี สโนวบอรด กระดานเล่ือนหิมะ นอกจาก
น้ียังมีลานสกีสําหรับเด็กใหเลนกระดานเล่ือนหิมะหรือแคน่ังเลนหิมะ



 หมายเหตุ

วันท่ี 4 อิสระทองเท่ียวในโตเกียว หรือเลือกซ้ือทัวรเสริม

ราคาน้ีไมรวมคาเชาอุปกรณเครื่องเลนสกี สโนวสเลด หรือครูฝึก ประมาณ 5000 เยน (ลานสกีจะเปิดใหบริการหรือไม ขึ้น
อยูกับสภาพภูมิอากาศ)

ในกรณีท่ี ลานสกีเขาไมไดเน่ืองจากสภาพอากาศไมเอ้ืออํานวย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเ์ปล่ียนโปรแกรมทัวรเป็น คาวาฟูจิโกะ
สถานีท่ี 22 (RETRO BUS) เป็นจุดท่ีชมภูเขาไฟฟูจิไดสวยงามท่ีสุดในชวงฤดูหนาว

รายการน้ีไมรวมคาเชาชุดกิโมโน

อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย

พิพิธภัณฑแผนดินไหวญี่ปุน
เป็นพิพิธภัณฑและสถานท่ีท่ีนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับแผนดินไหวในญ่ีป ุน ใหศึกษาวิธี
รับมือกับแผนดินไหว มีสาธิตวิธีเอาตัวรอดและวิธีรับมือ รวมถึงมีรานของฝากท่ีขายของท่ี
ระลึกจากพิพิธภัณฑ

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

หมูบานโบราณอิยาชิโนะซาโตะ

ชุดกิโมโน

ยานชินจูกุ

 บาย

เป็นหมูบานโบราณท่ีจะทําใหไดสัมผัสถึงความเป็นญ่ีป ุนอยางแทจริง ตั้งอยูทางทิศตะวัน
ตกของทะเลสาบไซโกะ 1 ใน 5 ทะเลสาบรอบภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณสําคัญของประเทศ
ญ่ีป ุน และเป็นจุดท่ีสามารถชมความสวยงามของภูเขาไฟฟูจิไดอยางเต็มตา รวมถึงท่ีน่ียังมี
บริการชุดกิโมโนและชุดซามูไรใหนักทองเท่ียวไดสวมใสเพ่ือถายรูปเก็บไวเป็นท่ีระลึก

เป็นชุดประจําชาติท่ีชาวญ่ีป ุนจะสวมชุดกิโมโนในโอกาสสําคัญบางโอกาส คือ พิธีบรรลุ
นิติภาวะ, งานแตงงาน และพิธีเขาศึกษาในสถาบันการศึกษาเทานั้น นอกจากนั้นสวน
ใหญจะเป็นผูหญิงท่ีนิยมใสกิโมโนไปในพิธี แตโดยท่ัวไปแลวมักใสชุดเชนเดียวกับชาว
ยุโรปท่ัวไป ซ่ึงชุดตางๆ เหลาน้ีถูกนําเขาท่ีญ่ีป ุนตั้งแตยุคสมัยเมจิ เป็นเสื้อผาท่ีตัดเป็นเสน
ตรงเย็บจากผารูปสี่เหล่ียมผืนผาไมวาจะเป็นคนสูง - เตี้ย - อวน - ผอม สามารถใสชุด
กิโมโนไดสบายไดสบาย ซ่ึงสิ่งน้ีถือวาเป็นขอดีของกิโมโนเพราะตัดเพียงขนาดเดียว
สามารถนํามาใสไดหมาะสมกับรูปรางคนใสไดท้ังหมด

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

อิสระทองเท่ียวตามอัธยาศัยหรือเลือกซ้ือดิสนียแลนด

อิสระเต็มวัน ใหทานอิสระชอปป้ิง หรือเดินทางสูสถานท่ีทองเท่ียวอ่ืน ๆ โดยมีไกดคอยใหคําแนะนําในการเดินทาง อาทิ
ศาลเจาเมจิ เป็นศาลเจาหลวงในศาสนาชินโต ท่ีสรางขึ้นเพ่ืออุทิศและเป็นท่ีสถิตยวิญญาณขององคสมเด็จพระจักรพรรดิเมจิ

ซ่ึงเป็นจักรพรรดิท่ีมีความสําคัญกับประเทศญ่ีป ุนยุคปัจจุบันเป็นอยางย่ิง และไดรับความเคารพจากชาวญ่ีป ุนยุคปัจจุบันมากท่ีสุด

ยานฮาราจูกุ แหลงรวมเสื้อผา เครื่องประดับ รองเทา ของวัยรุนญ่ีป ุน หากคุณคือคนท่ีกําลังมองหาซ้ือเสื้อผาแบบแปลกๆ
หรือตองการหาซ้ือเสื้อผาแนว Cost Play ทานยังสามารถหาไดจากท่ีน่ีอีกดวย หรือ ถาตองการเห็นวัยรุนญ่ีป ุนแตงตัวแบบ
แปลกๆ ก็สามารถมาดูไดท่ีน่ีได จะมีวัยรุนญ่ีป ุนนารักๆ เดินกันเต็มถนนเหมือนกับถนนสายแบรนดเนมโอโมโตะซานโดะ

ยานชิบุยา ศูนยกลางแฟชั่นวัยรุนในโตเกียวหามุมถูกใจถายภาพคูไวเป็นท่ีระลึกกับ “ฮาจิโกะ” รูปป้ันสุนัขแสนรูท่ีกลายเป็น
จุดนัดพบยอดฮิตสําหรับหน ุมสาวโตเกียว อัพเดทแฟชั่นสไตลโตเกียวท่ีตึก(109) อิจิมารุคิว ท้ังเสื้อผา กระเปา รองเทา เครื่อง
ประดับและแฟชั่นชั้นนําของญ่ีป ุนในฤดูตางๆอ่ืนๆมากมาย

Shisui Premium Outlets อยูใกลกับสนามบินนาริตะ เปิดใหบริการทุกวัน มีแบรนดชั้นนําของญ่ีป ุนและแบรนดตาง
ประเทศใหเลือกสรรมากมายกวา 120 รานคาเชน Coach, Coach Men,Disney Store, Isetan, Ugg, G-Star Raw,
Billabong, Puma, Gap, Takeuchi Kikuchi, Michael Kors, Tommy Hilfiger, New Balance, Diesel, Samsonite,
Samantha Thavasa, Polo Ralph Lauren

สามารถชอปไดตั้งแตเวลา 10:00 - 20:00 น. ชอปป้ิงอยางจุใจกับสินคาแบรนดเนมท่ีแหลงรวมสินคานําเขาและสินคา
แบรนดญ่ีป ุนโกอินเตอรมากมาย

หรือหากทานใดมีความประสงคจะ เลือกซ้ือดิสนียแลนดเพ่ิมทานละ 2,700.- บาท (ไมรวมคาเดินทาง)
       ดีสนียแลนดโลกแหงจินตนาการของราชาการตูนญ่ีป ุนซ่ึงเป็นดิสนียแลนดแหงแรกท่ีสรางนอกประเทศสหรัฐอเมริกา โดย

สรางขึ้นในปี พ.ศ. 2526 จากการถมทะเลและใชทุนสรางกวา 600 ลานบาท ใหทานสนุกสนานกับเครื่องเลนนานาชนิด (ไม
จํากัดจํานวนการเลน )

ผจญภัยในดินแดนตางๆ ใหทานเลนเครื่องเลนตัวใหมจากภาพยนตรการตูนเรื่องดัง Toy Story ชมฉากรบกลางทะเลคาริ
เบียนในดินแดนโจรสลัดจากภาพยนตร The Pirate of Caribbean เขยาขวัญกับบานผีสิงใน Haunted Mantion สัมผัสความ
นารักของตุกตาเด็กนานาชาติในโลกใบเล็ก Small World ชมภาพยนตรสามมิติThe Invention of the Year ใหทานได

สนุกสนานพรอมกับการจับจายเลือกซ้ือสินคาท่ีระลึกนารักในดิสนียแลนดอีกท้ังยังจะไดสัมผัสกับตัวการตูนเอกจากวอลดิ
สนีย อยาง มิกกี้เมาส มินน่ีเมาส พรอมผองเพ่ือนการตูนอีกมากมายสนุกกับการจับจายซ้ือของท่ีระลึกนารักในดิสนียแลนด

การเดินทางจากนาริตะสูโตเกียว
1) จากโรงแรมแถวยานนาริตะสูสนามบินนาริตะใชรถบัสบริการฟรีของทางโรงแรม แตเน่ืองดวยจะตองเริ่มตั้ง แต 9.00

น.เป็นตนไปเพราะเน่ืองจากในตอนเชาระหวาง 6.00 - 9.00 น เป็นชวงท่ีมีลูกคาใชบริการไปสนามบิน เป็นจํานวนมากซ่ึงอาจ
จะทําใหขึ้นรถบัสไมครบตามจํานวนผูเดินทางท้ังหมด

2) รถไฟสาย Keisei Skyliner เป็นรถไฟท่ีว่ิงจากสนามบินนาริตะไปสถาณีอูเอะโนะเพียง 41 นาทีโดยใชความ เร็วในการ
ว่ิง 160 ก.ม./ชม.โดยคาตั๋วจะอยูท่ีเท่ียวละ 2,470 เยน/ทาน โดยเวลาท่ีใหบริการ 7.28-18.20 น เพราะฉะนั้นกอนเดินทางกลับ
ควรเช็คเท่ียวสุดทายวาหมดตอนกี่โมง

3) รถไฟสาย Narita Express (N'EX) เป็นรถไฟเขาเมืองจากคาย JR ถือวาเป็นรถไฟท่ีราคาคอนขางสูงนิดนึงแตตั๋วรถไฟ
จะเป็นแบบระบุท่ีน่ังบนรถไฟไดเลยโดยไมตองกลัววาขึ้นไปแลวเราจะไมมีท่ีน่ังเบาะสามารถหมุนเขา หากันไดมีอาหารขายบน
รถไฟโดยคาตั๋วรถไฟจะอยูท่ีราคาเท่ียวละ 3,190 เยน/ทานโดยเวลาท่ีรถไฟใหบริการตั้งแตเวลา 7.44-19.42 น เพราะฉะนั้นกอน
เดินทางกลับควรเช็คเท่ียวสุดทายวาหมดตอนกี่โมง

4) Airport Limousine Bus เป็นอีก 1 ทางเลือกในการเดินทางเขาโตเกียวแตรถบัสน้ีจะจํากัดจํานวนผูโดยสาร ตอรอบ
โดยตอรอบจะรับอยู 35-40 ทานตอเท่ียวโดยจะใชระยะเวลาในการเดินทาง 80-100 นาที ราคา 3,000 เยน/ทาน/เท่ียว เวลาท่ีให
บริการ 5.55-17.30 น ถาเด็กอายุตํากวา 12 จะเสียครึ่งราคา

5) Taxi ในสวนของรถแท็กซ่ีน้ีคาโดยสารจากโตเกียว สูโรงแรมท่ีพักยานนาริตะจะอยูท่ีราคา 20,000-25,000 เยน (โดย
ราคาน้ีจะไมรวมคาทางดวน)

อิสระอาหารกลางวันและอาหารค่ํา ตามอัธยาศัย

ค่ํา

พักท่ี Toyoko Inn Hotel Narita หรือเทียบเทา

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



วันท่ี 5 ทาอากาศยานนาริตะ - ทาอากาศยานดอนเมือง

 หมายเหตุ

 หมายเหตุ อิสระอาหารกลางวันและอาหารค่ํา ตามอัธยาศัย

มีเสริฟ SNACK บนเครื่อง มีจอทุกท่ีน่ังดูหนัง/ฟังเพลง

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

่ ่ ่

อิสระทองเที่ยวในโตเกียว หรือเลือกซื้อทัวรเสริม
อิสระเต็มวัน หรือ เลือกซ้ือทัวรโตเกียวดิสนียแลนด เชิญทานพบกับความอลังการซ่ึงเต็ม
ไปดวยเสนหแหงตํานานและจินตนาการของการผจญภัย สัมผัสกับเครื่องเลนในหลายรูป
แบบ อาทิ ทาทายความมันสเหมือนอยูในอวกาศไปกับ SPACE MOUTAIN, ระทึก
ขวัญกับ HAUNTED MANSION บานผีสิง,เป็นตน หรือ อิสระในเมืองโตเกียว เพ่ือ
ความสะดวกในการเดินทาง หรือชอปป้ิงในยานการคาอันทันสมัยของมหานครโตเกียว
ศูนยรวมวัยรุนแหลงชอบป้ิงชื่อดัง ยานฮาราจูกุ ทานจะไดพบเพลิดเพลินกับการชอบป้ิงกับ
รานคาหลากหลายสองฝ่ังถนนทาเคชิตะ และ โอโมเตะซันโด อิสระชอปป้ิงตอยาน“ชิบูยา”
รานคามากมาย มากกวา 100 รานคา

 คํ่า  Toyoko Inn Hotel Narita หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

08.00 น. นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ นาริตะ ประเทศญ่ีป ุน

11.00 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Lion Air เท่ียวบินท่ี SL 301
มีเสริฟ SNACK บนเครื่อง มีจอทุกท่ีน่ังดูหนัง/ฟังเพลง 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



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



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 5
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 

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) ของทานชํารุดแมเพียงเล็กนอย เชน เปียกน้ํา ขาดไปหนาใดหนาหน่ึง มีหนาใดหนาหน่ึงหายไป มีกระดาษหนาใดหนา
หน่ึงหลุดออกมา มีรอยแยกระหวางสันของเลมหนังสือเดินทาง เป็นตน ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจาหนาท่ีดาน
ตรวจคนออก และ เขาเมือง มีสิทธิไ์มอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังนั้นกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือเดินทางของทานใหอยู
ในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณาติดตอกรมการกงสุลกระทรวงการตางประเทศเพ่ือทําหนังสือเดินทางฉบับ
ใหม โดยใชฉบับเกาไปอางอิง และ ยืนยันดวย พรอมกับแจงมาท่ีบริษัทเร็วท่ีสุด เพ่ือยืนยันการเปล่ียนแปลงขอมูลหนังสือเดินทาง หาก
ทานไดสงเอกสารมาท่ีบริษัทเรียบรอยแลว กรณีท่ียังไมแ (ตั๋วเครื่องบิน) ทานสามารถเปล่ียนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออกบัตร
โดยสาร (ตั๋วเครื่องบิน) เรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริงท้ังหมด ซ่ึงโดยสวนใหญตั๋วเครื่อง
บินแบบกรุปจะออกกอนออกเดินทางประมาณ 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 

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 

กรุณาชําระสวนท่ีเหลือภายใน 30 วัน (ในวันเวลาทําการ)

กรณีลูกคาเดินทางไมได สามารถเปล่ียนชื่อคนเดินทางได กอนเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาใชจายใดๆในกรณีท่ีไม
สามารถหาคนมาแทนได
 

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

น้ํามันทุกแหง กรณีตองการอัพเกรด Upgrade หรือ เปล่ียนแปลงบัตรโดยสาร ไมวาเท่ียวใด เท่ียวหน่ึง  

กรุณาติดตอเจาหนาท่ีเป็นกรณีพิเศษ โดยอางอิงคาใชจายการจองทัวรแบบ ไมใชตั๋วเครื่องบิน ตามท่ีตามท่ีตารางอัตราคาบริการระบุ

คาธรรมเนียมการโหลดกระเปาสัมภาระลงใตทองเครื่องบิน สายการบิน Thai Lion Air ใหโหลดกระเปาสัมภาระลงใตทองเครื่อง
บิน โดยมีน้ําหนักไมเกิน 20 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึ้นเครื่องบินไดน้ําหนักไมเกิน 7 ก.ก. (ไมจํากัดจํานวนชิ้น แตท้ังน้ีเจาหนาท่ีจะ
พิจารณาตามความเหมาะสม) 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   

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

อัตรานี้ไมรวม:
คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องด่ืม คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะ

ตางๆ ท่ีไมไดระบุในรายการ

คาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม 2,000 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
หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วันกลับ

หมายเหตุ
หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาของบริษัท ทุกครั้งกอน

ทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบินภายใน
ประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวรท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง 

อัตราน้ียังไมรวมคาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม 2,000 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)

ทานท่ีถือหนังสือเดินทางไทย และมีวัตถุประสงคเดินทางไป เพ่ือการทองเท่ียว ประเทศญ่ีป ุน ไมจําเป็นตองย่ืนขอวีซา โดยสามารถ
พํานักไดไมเกิน 15 วัน ตอครั้ง 

อัตราน้ีเฉพาะนักทองเท่ียวท่ีถือหนังสือเดินทางไทยและตางชาติ โดยลูกคาตองเดินทางทองเท่ียวกับทัวร ตลอดการเดินทาง หาม
แยกออกเพ่ือเดินทางทองเท่ียวดวยตนเองเด็ดขาด ขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาธรรมเนียม ในกรณีขอเอกสารย่ืนวีซา 1,500 บาท
 

การยกเลิก
ยกเลิกการเดินทาง ไมนอยกวา 30 วัน กอนวันเดินทาง คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการท่ีชําระแลว

ยกเวน พีเรียดท่ีมีวันหยุดนักขัตฤกษ 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

กรณีตองการเปล่ียนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เล่ือนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการหักคาใชจายการดําเนินการตางๆ ท่ี
เกิดขึ้นจริงสําหรับการดําเนินการจองครั้งแรก ตามจํานวนครั้งท่ีเปล่ียนแปลง ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น
 

กรณีนักทองเท่ียวตองการทําการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขขางตน บริษัทจะทําการโอนเงินคืนลูกคาภายใน 30 วัน นับจากวัน
ท่ีลูกคาติดตอขอยกเลิกกับเซลล


