
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที� 1 กรงุเทพ-สนามบนิดอนเมอืง 

23.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคาร1 ผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ สนามบนิดอนเมอืงเคานเ์ตอร ์
สายการบนินกสกูต๊ (XW) พบเจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวก 

 

     โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เที�ยง คํ�า โรงแรมที�พกั 

1 กรงุเทพฯ สนามบนิดอนเมอืง     

2 สนามบนินารติะ-พระใหญอ่ชุคิไุดบสุส ึ
AMI PREMIUM OUTLET-ออิอนมอลล ์

   NIKKO NARITA 
หรอืเทยีบเทา่ 

 
3 วดัอาซากสุะ-ถนนนากามเิซะ-ผา่นชมโตเกยีว

สกายทร-ีชอ้ปปิ� งชนิจกู-ุโอไดบะ ไดเวอรซ์ติต ี� 
   NIKKO NARITA 

หรอืเทยีบเทา่ 
 

4 อสิระในกรงุโตเกยีว หรอืซื�อทวัรเ์สรมิโตเกยีว
ดสินยีแ์ลนด ์(ไมม่บีสับรกิาร) 

   NIKKO NARITA 
หรอืเทยีบเทา่ 

5 สนามบนินารติะ-สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ     
 

BUFFET YAKINIKU 

MOMO SHABU 



 
วนัที� 2  สนามบนินารติะ-พระใหญอ่ชุคิไุดบสุส-ึAMI PREMIUM OUTLET-ออิอนมอล ์ 

 
02.20 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงโตเกยีว ประเทศญี�ปุ่ น โดยสายบนินกสกูต๊ เที�ยวบนิที� XW102 

** ไมม่บีรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�องบนิ ใชเ้วลาบนิโดยประมาณ 6 ช ั�วโมง ** 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.25 น.   ถงึ เมอืงนารติะ ประเทศญี�ปุ่ น (เวลาที�ญี�ปุ่ น เร็วกวา่เมอืงไทย 2 ชั�วโมง กรุณาปรับนาฬกิาของ
ท่านเพื�อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***สําคญัมาก!! ประเทศญี�ปุ่ นไมอ่นุญาตใหน้ํา
อาหารสด จําพวก เนื�อสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั***  

 

เที�ยง พาชมิบฟุเฟ่ตปิ์� งยา่ง YAKINIKU สไตลญ์ี�ปุ่ น !! (1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
นําท่านนมัสการ พระใหญอ่ชุคิ ุไดบสุส ึ(Ushiku Daibutsu) เป็นพระพุทธรูปปางยนืที�สงูที�สดุ

ของประเทศญี�ปุ่ น และเคยเป็นรูปปั�นที�สงูที�สดุในโลกที�ถูกบันทกึไวโ้ดยหนังสอืบันทกึสถติโิลกกนิ

เนสบุค๊ (Guinness Book of world records) เมื�อปี ค.ศ. 1995 ดว้ย จากความสงูถงึ 120 เมตร ทํา

ใหส้ามารถมองเห็นไดต้ั �งแตใ่จกลางเมอืงโตเกยีวเลยทเีดยีว (ราคาไมร่วมคา่เขา้พระพุทธรูปดา้น

ใน) จากนั�นนําท่านชอ้ปปิ�ง ณ AMI PREMIUM OUTLET ซึ�งภายในม ี100 รา้นคา้ของแบรนดท์ี�

มคีณุภาพ จากทั�งภายในประเทศและตา่งประเทศ ที�จะทําใหท้่านพอใจและมคีวามสขุไปกับการช ้

อปปิ�งสนิคา้ การออกแบบคอนเซ็ปตข์องเอา้ทเ์ล็ทแหง่นี� คอื เป็นเมอืงชายฝั�งตะวันตกของอเมรกิา 

ท่านจะรูส้กึสนุกไปกับการเดนิชอ้ปปิ�งและยังมรีา้นอาหารหลากหลายรูปแบบใหท้่านเดนิเลอืกซื�อ

เลือกหาสนิคา้ตามอัธยาศัย จากนั�นนําท่านเดนิทางสู่ AEON TOWN SHOPPING MALL ให ้

ท่านไดล้ะลายเงนิเยน ใหท้่านไดอ้สิระซื�อสนิคา้ทั�วไปของญี�ปุ่ น เชน่ ขนม, อาหารวา่ง, ของเลน่, 

กระเป๋า , รองเทา้,เสื�อผา้ รวมถงึรา้นรอ้ยเยน  

คํ�า         อสิระรบัประทานอาหารคํ�าตามอธัยาศยัเพื�อใหท้า่นพกัผอ่นอยา่งเต็มที� 

ท ี�พกั NIKKO NARITA หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 
 

 

 

 



 
วนัที� 3 วดัอาซากสุะ-ถนนนากามเิซะ-ผา่นชมโตเกยีวสกายทร-ีชอ้ปปิ� งชนิจกู ุ
  โอไดบะ ไดเวอรซ์ติ ี� 

 
เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

นําท่านเดนิทางสู่ “มหานครโตเกยีว” เพื�อนมัสการเจา้แม่กวนอมิทองคํา ณ “วดัอาซากุสะ”    

วัดที�ไดช้ื�อว่าเป็นวัดที�มีความศักดิ�ส ิทธิ� และไดรั้บความเคารพนับถือมากที�สุดแห่งหนึ�งใน

กรุงโตเกยีว ภายในประดษิฐานองคเ์จา้แม่กวนอมิทองคําที�ศักดิ�สทิธิ� ขนาด 5.5 เซนตเิมตร ซึ�ง

มักจะมผีูค้นมากราบไหวข้อพรเพื�อความเป็นสริมิงคลตลอดทั�งปี ประกอบกับภายในวัดยังเป็นที�ตั �ง

ของโคมไฟยักษ์ที�มีขนาดใหญ่ที�สุดในโลกดว้ยความสูง 4.5 เมตร ซึ�งแขวนหอ้ยอยู่ ณ ประตู

ทางเขา้ที�อยู่ดา้นหนา้สุดของวัด ที�มชี ื�อว่า “ประตูฟ้าคํารณ” และถนนจากประตูเขา้สู่ตัววหิารที�

ประดษิฐานเจา้แม่กวนอมิทองคํา มชีื�อวา่ “ถนนนากามเิซะ” ซึ�งเป็นที�ตั �งของรา้นคา้ขายของที�

ระลกึพื�นเมอืงตา่งๆ มากมาย อาท ิขนมนานาชนดิ ของเลน่ รองเทา้ พวงกญุแจที�ระลกึ ฯลฯ ใหท้กุ

ท่านไดเ้ลอืกซื�อเป็นของฝากของที�ระลกึ และท่านสามารถเดนิไปถ่ายรูปคูก่ับหอคอยที�สงูที�สดุใน

โลก แลนดม์ารก์แห่งใหมข่องกรุงโตเกยีว ณ รมิแม่นํ�าสุมดิะ “หอคอยโตเกยีวสกาย ทร”ี  

(ไมร่วมคา่ข ึ�นหอคอย) หอสง่สญัญาณโทรคมนาคมที�สงูที�สดุในโลก 

 

 

 

 

 

นําท่านสู่ ย่านชอ้ปปิ� งชนิจุกุ ใหท้่านอสิระและเพลดิเพลนิกับการชอ้ปปิ� งสนิคา้มากมายและ 

เครื�องใช ้ไฟฟ้า กลอ้งถา่ยรปูดจิติอล นาฬกิา เครื�องเลน่เกมส ์หรอืสนิคา้ที�จะเอาใจคณุผูห้ญงิดว้ย 

กระเป๋า รองเทา้ เสื�อผา้ แบรนดเ์นม เสื�อผา้แฟชั�นสสําหรับวัยรุน่ เครื�องสําอางยี�หอ้ดังของญี�ปุ่ นไม่

วา่จะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอื�นๆ อกีมากมาย  

พเิศษ !!!!!      

เที�ยง พาลิ�มรส ชาบ ูชาบ ูMOMO ตน้ตาํรบั (4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากนั�นนําท่านเดนิทางไป ยา่นโอไดบะ (Odaiba) คอืเกาะที�สรา้งขึ�นไวเ้ป็นแหลง่ชอ้ปปิ�ง และ

แหลง่บันเทงิตา่งๆ ในอา่วโตเกยีว ไดรั้บการปรับปรุงใหม้ชีื�อเสยีงและเป็นที�นยิมในชว่งหลังของปี 



 
1990 นอกจากมสีถาปัตยกรรมที�สวยงามตั �งอยูม่ากมายแลว้ แตก่็ยังคงความเป็น

ธรรมชาติไวด้ว้ยความอุดมสมบูรณ์ของพื�นที�สีเขียว ไดเวอรซ์ิต ี� โตเกยีว 

พลาซา่ (DiverCity Tokyo Plaza) เป็นหา้งดังอกีหา้งหนึ�ง ที�อยูบ่นเกาะ โอ

ไดบะ จุดเดน่ของหา้งนี�ก็คอื หุน่ยนตก์นัด ั�ม ขนาดเท่าของจรงิ ซึ�งมขีนาดใหญ่

มาก ในบริเวณหา้ง ก็จะมีรา้นคา้สําหรับคอกันดั �ม อย่างเช่น กนัด ั�มคาเฟ่ 

(Gundam Cafe) และถา้อยากเขา้ไปดูนิทรรศกาลกันดั �ม ก็ตอ้งไปที� กนัด ั�ม

ฟรอนท ์(Gundam Front) ซึ�งอยูใ่นบรเิวณหา้ง ไดเวอรซ์ติี� 

คํ�า         อสิระรบัประทานอาหารคํ�าตามอธัยาศยั 

ที�พกั NIKKO NARITA หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 
 
 

วนัที� 4 อสิระในกรงุเกยีว หรอืซื�อทวัรเ์สรมิโตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์(ไมม่บีสับรกิาร) 
เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

ไมม่รีถบสัใหบ้รกิาร แตม่ไีกดแ์นะนําการเดนิทางใหท้า่น  

ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูการเดนิทางจากไกด ์ เพื�อความสะดวกในการเดนิทาง 

 

OPTION A: ซื�อทวัรเ์สรมิโตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์

 

 

 หากซื�อบตัรโตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์(กรณุาแจง้กอ่นเดนิทาง 3-5 วนั)  

 เด็กอาย ุ4-11 ปี ราคา 2,000 บาท // ผูใ้หญ ่ราคา 2,700 บาท** (ราคาอาจมกีารเปลี�ยนแปลง) ** 

 

  โตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์เป็นสวนสนุกที�มนัีกทอ่งเที�ยวตอ่ปีเกอืบ 20 ลา้นคนตอ่ ซึ�งมากที�สดุในประเทศ

ญี�ปุ่ น และมากเป็นอันดับ 2 ของโลก สรา้งขึ�นโดยบรษัิทผลติภาพยนตรก์ารต์นูวอลทด์สินยี ์  เปิด

ใหบ้รกิารในปี 1983 ซึ�งเป็นสวนสนุกดสินยีแ์ลนดแ์หง่แรกที�สรา้งขึ�นนอกประเทศสหรัฐอเมรกิา 

ประกอบดว้ยธมีหลกั 7 ธมี โดยตกแตง่ตามฤดกูาล และมกีารเดนิขบวนพาเหรดที�สนุกสนาน เชญิ

ทา่นพบกับความอลังการซึ�งเต็มไปดว้ยเสน่หแ์หง่ตํานานและจนิตนาการของการผจญภัย ใชท้นุใน

การกอ่สรา้ง 600 ลา้นเยน โดยการถมทะเล ทา่นจะไดพ้บสมัผัสกับเครื�องเลน่ในหลายรปูแบบ เชน่ 

ทา้ทายความมันสเ์หมอืนอยูใ่นอวกาศไปกับ SPACE MOUTAIN, ระทกึขวญักับ HAUNTED 

MANSION บา้นผสีงิ, ตื�นเตน้กับ SPLASH MOUNTAIN, นั�งเรอืผจญภัยในป่ากับ JUNGLE CRUISE, 

เที�ยวบา้นหมพีหูต์ะลยุอวกาศไปกับ BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO BLASTERS, เขา้ไปอยูใ่นโลก

แหง่จนิตนาการกับการต์นูที�ทา่นชื�นชอบของ WALT DISDEY เชน่ มกิกี�เมา้ส,์ มนินเิมา้ส,์ โดนัลดั�ก 

ฯลฯ หรอืชอ้ปปิ�งซื�อของที�ระลกึภายในวนสนุกอยา่งจใุจและอกีมากมายที�รอทา่นพสิจูนค์วามมันส์

กันอยา่งเต็มที� ใหท้า่นไดส้นุกสนานตอ่กับเครื�องเลน่นานาชนดิอยา่งจใุจ  



 

  ** อาหารกลางวนั-เย็น อสิระตามอธัยาศยั ** 

OPTION B: อสิระเพลดิเพลนิในกรงุโตเกยีว  

 ย่านฮาราจูกุ ท่านจะไดพ้บกับการแต่งตัวที�เป็นเอกลักษณ์ แหวกแนว ตามสไตลว์ัยรุ่น

ญี�ปุ่ น การแตง่กายเลยีนแบบคาแรคเตอรก์ารต์นูตา่งๆ  

 โอโมเตะซนัโด รา้น Kiddyland ศูนยร์วมของเล่นหลากหลาย น่ารัก และแปลกๆ เหมาะ

สําหรับเป็นของฝากเด็กเล็ก เด็กโต ตุ๊กตาบลายด ์สนูปปี�  คติตี� คาแรคเตอร่ต่างๆ หรือ เกมส ์

ของเด็กเลน่ที�หลากหลายใหท้า่นไดเ้ลอืกชมเลอืกซื�อหาอยา่งจใุจ  

 ชบิยูา่ ยา่นวยัรุน่ชื�อดังอกีแหง่ของมหานครโตเกยีวท่านจะไดต้ื�นตาตื�นใจกับแฟชั�นทันสมัย

ของหนุ่มสาวชาวแดนปลาดบิจากรา้นคา้มากมาย มากกวา่ 100 รา้นคา้ และ “ตกึ 109” ตกึชื�อ

ดังที�เป็นสญัลักษณ์ของยา่นนั�น  

 สวนอเุอโนะ (Ueno Park) เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ของโตเกยีว จุดชมซากรุะยอด

นยิมของกรุงโตเกยีว โดยจะมตีน้ซากรุะเรยีงรายอยูทั่ �งสองขา้งยาวไปตามทางเดนิภายในสวน มี

จํานวนมากกวา่ 1,000 ตน้ ทําใหด้งึดดูผูค้นจํานวนมากมาเยี�ยมชมในเทศกาลชมดอกซากรุะ หรอื

ที�เรียกกันว่า งานฮานาม ิ(โดยปกตซิากุระจะบานช่วงประมาณปลายเดอืนมนีาคมถงึตน้

เดอืนเมษายน อาจมกีารเปลี�ยนแปลงไดข้ ึ�นอยูก่บัสภาพอากาศ) 

 ตลาดอะเมโยโกะ (Ameyoko Market) ตลาดที�คกึคักเกอืบตลอดเวลาตั �งอยู่ระหว่าง

สถานอีเุอโนะ (Ueno Station) และสถานโีอคาชมิาช ิ(Okachimachi Station) สนิคา้หลากหลาย

ชนดิทั�ง ของสด ของใช ้เครื�องสําอาง กระเป๋า รองเทา้ เสื�อผา้ทั�งของญี�ปุ่ น และของนําเขา้ที�สว่น

ใหญจ่ะมรีาคาถกูกวา่ในหา้งบางรา้นอาจจะตอ่ราคาเพิ�มไดอ้กี อาหารทะเล ผลไม ้ผักสด รา้นขนม

และของกนิเลน่  

 
จากโรงแรมย่านนารติะ เราสามารถนั�งรถ SHUTTLE BUS ของโรงแรม (กรณีโรงแรมมรีถบสั

ใหบ้รกิาร) ไปต่อรถที�สนามบนินาริตะเขา้สู่กลางเมืองโตเกียว โดยสามารถทําไดห้ลายวธิี 

อยา่งเชน่ รถไฟ รถโดยสารประจําทาง และ แท็กซี� ในปัจจุบันวธิทีี�กําลังเป็นที�นยิมคอืการนั�งรถไฟ 

รถไฟฟ้าที�ใหบ้รกิารจากสนามบนินารติะเขา้เมอืงโตเกยีว มอียูห่ลักๆ 5 สายดว้ยกัน ไดแ้ก ่

แนะนําวธิกีารเดนิทางจากนารติะเขา้สูโ่ตเกยีว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

1) NARITA EXPRESS (N'EX) – เสน้สแีดงตามรูป เดนิทางเขา้โตเกยีวจากทางทศิใต ้

ผ่านจบิะเขา้สถานีโตเกยีว ใชเ้วลา 53 นาท ีแลว้ขบวนรถจะแยกเป็น 2 ตอนตามหมายเลขโบกี� 

ส่วนแรกวิ�งขึ�นไปทางเหนือผ่าน SHINJUKU, OMIYA ส่วนหลังวิ�งไปทาง YOKOHAMA, 

TOTSUKA, OFUNA คา่รถอยูท่ี� 2,940 เยน – 4,180 เยน รถไฟขบวน NARITA EXPRESS  

ว ิ�งดว้ยความเร็วสูงสุด 130 กิโลเมตรต่อชั�วโมง ใหบ้ริการจากหลายๆสถานีในโตเกียวและ

ปรมิณฑล ทกุขบวนจะวิ�งผา่นสถานโีตเกยีว ซึ�งเป็นสถานทีี�ขบวนรถจะเชื�อมตอ่กันหรอืแยกจากกนั 

ปกตแิลว้ขบวนที�มาจากโอฟุนะหรอืโยโกฮาม่าจะเชื�อมต่อกับขบวนที�มาจากชนิจุกุ อเิคะบุคุโระ 

หรอืโอมยิะ กลายเป็นขบวนเดยีวกันวิ�งต่อไปจนถงึท่าอากาศยานนะรติะ (ผ่านทาง Sōbu Main 

Line และ สายนารติะ) 

2)  รถไฟ JR เป็นรถไฟธรรมดา – เสน้สเีขยีว ใชเ้วลา 80 นาท ีเดนิทางไปสถาน ีTOKYO 
ราคาประมาณ 1,280 เยน 

3)  KEISEI SKYLINER – เสน้สนีํ �าเงนิ รถด่วนของฝั� ง KEISEI เดนิทางจากสนามบนินารติะ 

ผา่นสถานีนปิโปร ิสดุปลายทางที�อเุอโนะ ใชเ้วลาเพยีง 41 นาท ีคา่โดยสารประมาณ 2,470 เยน 

KEISEI SKYLINER ว ิ�งดว้ยความเร็วสงูสดุ 160 กโิลเมตรตอ่ชั�วโมง SKYLINER มรีถออกทุกๆ 

20 และ 40 นาที ในระหว่างช่วงเวลา 14.00-16.00 มีรถวิ�ง 3 เที�ยวต่อชั�วโมง กรณีใชบ้รกิาร 

KEISEI LINE สามารถต่อรถไฟ JR (JR Yamanote Line) ไปยังสถานีต่างๆในโตเกียวไดอ้ย่าง

สะดวกสบาย ไมว่า่จะเป็น AKIHABARA, TOKYO, SHINJUKU, SHIBUYA, HARAJUKU 

4)  ACCESS EXPRESS – เสน้สสีม้ เป็นรถดว่นพเิศษของสาย KEISEI ปลายทางอยูท่ี�สถานอีเุอ

โนะ ใชเ้วลาประมาณ 1 ชั�วโมง คา่โดยสารประมาณ 1,240 เยน 

5)  KEISEI MAIN LINE – เสน้สฟ้ีา เป็นรถไฟแบบดว่น (RAPID SERVICE) วิ�งจากสนามบนิ

ไปสดุปลายทางที�อเุอโนะ ใชเ้วลาตั �งแต ่60 – 90 นาท ีคา่โดยสารประมาณ 1,030 เยน 

 

*อาหารกลางวนั-เย็น อสิระตามอธัยาศยั เพื�อความสะดวกในการชอ้ปปิ� ง* 

 
ที�พกั NIKKO NARITA หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

 

วนัที� 5 สนามบนินารติะ-สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ 
เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

 สมควรแกเ่วลานําทานเดนิทางสูส่นามบนินารติะ  

13.55 น. ออกเดนิทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายบนินกสกู๊ต เที�ยวบนิที� XW101 (ใชร้ะยะเวลาในการ
เดนิทางประมาณ 6.50 ช ั�วโมง)  
** ไมม่บีรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�องบนิ ใชเ้วลาบนิโดยประมาณ 7 ช ั�วโมง ** 

18.25 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ 

 
โปรแกรมสามารถสลบัปรบัเปลี�ยนไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้ 

** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนื�องจากเป็นราคาพเิศษ **  

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ ทา่นละ 1,900 บาท/ทรปิ 
(ชําระที�สนามบนิดอนเมอืงในวนัเช็คอนิ) 

(คา่ทปิหวัหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อตัราคา่บรกิารทวัร ์

 ราคา เด็กอายตุํ�ากวา่ 2 ปี พกัเดี�ยว 

29 ส.ค. – 2 ก.ย. 18 17,888 7,000 8,900 
31 ส.ค.-4 ก.ย. 18 22,888 7,000 8,900 
02-06 ก.ย. 18 21,888 7,000 8,900 
04-08 ก.ย. 18 21,888 7,000 8,900 
06-10 ก.ย. 18 22,888 7,000 8,900 
08-12 ก.ย. 18 21,888 7,000 8,900 
10-14 ก.ย. 18 21,888 7,000 8,900 
12-16 ก.ย. 18 21,888 7,000 8,900 
14-18 ก.ย. 18 22,888 7,000 8,900 
16-20 ก.ย. 18 21,888 7,000 8,900 
18-22 ก.ย. 18 21,888 7,000 8,900 
20-24 ก.ย. 18 22,888 7,000 8,900 
22-26 ก.ย. 18 21,888 7,000 8,900 
24-28 ก.ย. 18 21,888 7,000 8,900 
26-30 ก.ย. 18 23,888 7,000 8,900 
28 ก.ย.-2 ต.ค.18 23,888 7,000 8,900 
30 ก.ย.-4 ต.ค.18 24,888 7,000 8,900 
02-06 ต.ค. 18 26,888 7,000 8,900 
04-08 ต.ค. 18 27,888 7,000 8,900 
06-10 ต.ค. 18 26,888 7,000 8,900 
08-12 ต.ค. 18 26,888 7,000 8,900 
10-14 ต.ค. 18 (วนัหยดุ) 28,888 7,000 8,900 
12-16 ต.ค. 18 (วนัหยดุ) 29,888 7,000 8,900 
14-18 ต.ค. 18 26,888 7,000 8,900 
16-20 ต.ค. 18 26,888 7,000 8,900 
18-22 ต.ค. 18 27,888 7,000 8,900 
20-24 ต.ค.18 (วนัหยดุ) 28,888 7,000 8,900 
22-26 ต.ค. 18 (วนัหยดุ) 28,888 7,000 8,900 



 
 
อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั�วเครื�องบนิไป-กลับตามรายการที�ระบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีนํ�ามัน  
 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
 โรงแรมที�พักตามที�ระบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามรายการที�ระบ ุ   
 คา่อาหาร ตามรายการที�ระบ ุ  
 ค่าเบี�ยประกันอุบัตเิหตุในการเดนิทางท่องเที�ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื�อนไขตามกรรม

ธรรม)์ 
 

อตัราคา่บรกิารนี�ไมร่วม 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครื�องดื�ม คา่ซักรดี คา่

มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ที�มไิดร้ะบใุนรายการ 
 ค่าธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายื�นรอ้งขอวซีา่อกีครั�ง (เนื�องจากทางญี�ปุ่ นได ้

ประกาศยกเวน้การยื�นวซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ นใหก้ับคนไทยสําหรับผูท้ี�ประสงคพํ์านักระยะสั �นในประเทศญี�ปุ่ น
ไมเ่กนิ 15 วนั) 

 หากในภายหลังทางรัฐบาลญี�ปุ่ นประกาศใหย้ื�นวซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิ�ม 2,000 บาท สําหรับ
การยื�นรอ้งขอวซีา่ 

 ค่าธรรมเนียมในกรณีที�กระเป๋าสัมภาระที�มนํี�าหนักเกนิกวา่ที�สายการบนินั�นๆกําหนดหรอืสัมภาระใหญเ่กนิ
ขนาดมาตรฐาน 

 คา่ภาษีนํ�ามัน ที�สายการบนิเรยีกเก็บเพิ�ม ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั�วเครื�องบนิไปแลว้ 
 คา่นํ�าหนักกระเป๋าสมัภาระ ที�หนักเกนิสายการบนิกําหนด (ปกต ิขาไป 20 กก. // ขากลับ 20 กก.) 

 ค่าทปิคนขับรถ และไกดท์อ้งถิ�น(ถา้ม)ี ท่านละ 1,900 บาท/ทรปิ ชําระที�สนามบนิในวัน
เชค็อนิ (คา่ทปิหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 

 ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7 % และภาษีหัก ณ ที�จา่ย 3 % (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ/ใบกํากับภาษี) 
 

เง ื�อนไขการสาํรองที�น ั�ง 
 กรุณาจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วันก่อนการเดนิทาง และกรุณาเตรยีมเงนิมัดจํา 15,000 บาท พรอ้มกับ

เตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วนั หลังจากทําการจองแลว้ 
 การชําระคา่ทัวรส์ว่นที�เหลอืทางบรษัิทฯ จะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน ท่านควรจัดเตรยีมคา่

ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นกําหนด เนื�องจากทางบรษัิทตอ้งสํารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ที�พักและตั�วเครื�องบนิ 
มฉิะนั�นจะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

 หากท่านที�ตอ้งการออกตั�วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจังหวัด) ใหท้่านตดิตอ่เจา้หนา้ที� กอ่นออกบัตร
โดยสารทุกครั�ง หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที� ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายที�เกดิขึ�น 
รวมถงึการลา่ชา้ของสายการบนิระหวา่งประเทศ 

 หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ นั�งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตัว หรอืไมส่ะดวกใน
การเดนิทางท่องเที�ยวในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชั�วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายใน
ครอบครัวของทา่นเอง เนื�องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรทั์ �งหมด 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
 ไม่สามารถยกเลกิได ้เนื�องจากเป็นราคาโปรโมชั�น และขอเก็บเงนิทั�งหมด (แตส่ามารถเปลี�ยนชื�อผูเ้ดนิทางได ้

ตามกําหนดของแตล่ะสายการบนิกอ่นการเดนิทาง) 
 

หมายเหต ุ
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ยกเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 5 วนั ในกรณีที�ไมส่ามารถทํากรุป๊ไดอ้ยา่งนอ้ย 
30 ทา่น ในกรณีนี�บรษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ ั�งหมด หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ ื�นใหถ้า้ตอ้งการ 
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ท ี�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ ี� เม ื�อเกดิเหตจุําเป็นสดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ข
ได ้และจะไมร่บัผดิชอบใด  ๆในกรณีที�สญูหาย สญูเสยี หรอืไดร้บับาดเจ็บที�นอกเหนอืความรบัผดิชอบของหวัหนา้
ทวัรแ์ละอบุตัเิหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การจราจร, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่ง  ๆเป็นตน้ 



 
กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื�องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที�ไมว่า่เหตุผลใด  ๆก็
ตามทางบรษิทัของสงวนสทิธิ�ในการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ั�งหมด หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู ่ไมต่ํ�ากวา่ 
6 เดอืน  
 

 จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ี�ประสงคจ์ะพํานักระยะสั �นในประเทศญี�ปุ่ นไม่
เกนิ 15 วัน ไมว่า่จะดว้ยวัตถุประสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยว เยี�ยมญาต ิหรอืธรุกจิ จะตอ้งยื�นเอกสารในขั �นตอน
การตรวจเขา้เมอืง เพื�อยนืยันการมคีณุสมบัตกิารเขา้ประเทศญี�ปุ่ น* ดังตอ่ไปนี� 

 ตั�วเครื�องบนิขาออกจากประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
 สิ�งที�ยนืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที�อาจเกดิขึ�นในระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ นได ้(เชน่ เงนิ

สด บัตรเครดติ เป็นตน้) 
 ชื�อ ที�อยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 
 กําหนดการเดนิทางระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 
 คณุสมบัตกิารเขา้ประเทศญี�ปุ่ น (สําหรับกรณีการเขา้ประเทศญี�ปุ่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
 หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมต่ํ�ากวา่ 6 เดอืน  
 กจิกรรมใดๆ ที�จะกระทําในประเทศญี�ปุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิ�งที�ขดัตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบัตกิารพํานัก

ระยะสั �น 
 ในขั �นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วนั 
 เป็นผูท้ี�ไม่มปีระวัตกิารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี�ปุ่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้

ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบัตทิี�จะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ั�งหมดกอ่นทําการจอง เพื�อความถูกตอ้งและ
ความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ที�จะเลื�อนการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึ�นในกรณีที�มผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น  
 ขอสงวนสทิธิ�การเก็บคา่นํ�ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ�ม หากสายการบนิมกีารปรับขึ�นกอ่นวนัเดนิทาง  
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนเที�ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื�องจากสาเหตตุา่งๆ  
 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั�งสิ�น หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การ

นัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนําสิ�งของผดิกฎหมาย ซึ�งอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบ
ของบรษัิทฯ  

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั�งสิ�น หากเกดิสิ�งของสญูหาย อันเนื�องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจาก
การโจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเที�ยวเอง  

 เมื�อท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรือค่าทัวร์ทั �งหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับ
เงื�อนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทั�งหมด  

 รายการนี�เป็นเพยีงขอ้เสนอที�ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครั�งหนึ�ง หลังจากไดส้ํารองโรงแรมที�พักใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึ�งอาจจะปรับเปลี�ยนตามที�ระบใุนโปรแกรม  

 การจัดการเรื�องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปที�เขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี� 
/ ปลอดบหุรี�ได ้โดยอาจจะขอเปลี�ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี�พัก ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิาร
ของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกันได ้  

 กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่น
การเดนิทาง มฉิะนั�นบรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

 มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ําสญัญาใด ๆ ทั�งสิ�นแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสาร
ลงนามโดยผูม้อีํานาจของผูจั้ดกํากับเทา่นั�น 

 ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื�องจากเป็นการเหมาจา่ยกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีที�
ผูเ้ดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรม
แรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเที�ยว อันเนื�องมาจากการกระทําที�สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ี
เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�น ๆ  

 กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรือหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอ
สงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดี�ยว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิ�ม  

 สภาพการจลาจรในชว่งวนัเดนิทางตรงกับวนัหยดุเทศกาลของญี�ปุ่ น หรอื วนัเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทํา
ใหเ้วลาในการท่องเที�ยวและ ชอ้ปปิ�งแตล่ะสถานที�นอ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขัยรถใน



 
การบรหิารเวลา ซึ�งอาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครั�งที�ตอ้งเร่งรีบ เพื�อใหไ้ดท้่องเที�ยวตาม
โปรแกรม 

 บรกิารนํ�าดื�มท่านวันละ 1ขวด ต่อคนต่อวันเริ�มในวันที� 2 ของการเดนิทาง ถงึวันที� 3 ของการเดนิทาง การ
บรกิารของรถบัสนําเที�ยวญี�ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี�ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ชั�วโมง ในวนันั�นๆ มิ
อาจเพิ�มเวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทั�งนี�ข ึ�นอยู่กับสภาพ
การจราจรในวันเดนิทางนั�นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสทิธิ�ในการปรับเปลี�ยนเวลาท่องเที�ยวตามสถานที�ใน
โปรแกรมการเดนิทาง 

 


