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HILIGHT 

ชมิ ชอ้ป ชลิ ยา่นไชนา่ทาวนแ์บบฉบบัคนญปีุ่ น 

ฟินเต็มๆกบันาํหนกักระเป๋าสงูสดุถงึ 46 กโิล !! 

ชอ้ปปิงสนิคา้แบรนดเ์นม ทโีกเทมบะ เอา้ทเ์ล็ต 

บนิฟลเูซอรว์สินอนหลบัสนทิ ลกุนงัสบาย 

ชมความงามภเูขาไฟฟจู ิ(ขนึอยูก่บัสภาพอากาศ) 

พพิธิภณัฑร์าเมง คนรกัราเมงตอ้งหา้มพลาด 

สกัการะพระใหญไ่ดบทุส ึ

ไหวเ้จา้แมก่วนอมิทองคํา ทวีดัอาซากสุะ 

ถา่ยรปูกบักนัดมัยนูคิอรน์ ทโีอไดบะ 

อสิระชอ้ปปิงฟร ี1 วนัเต็ม!! 

ผอ่นคลายกบัการแชนํ่าจากแรธ่รรมชาต ิ

ลมิรสบุฟเฟ่ขาป ูพรอ้มนําจมิรสเด็ด 

บรกิารนําดมืทกุวนั วนัละ 1 ขวด  

Free Wi-Fi on Bus !! 

วนัท ี1 สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนินารติะ 
[NH808 00.30 – 08.40] 

วนัท ี2 สนามบนินารติะ-โยโกฮามา่-โยโกฮามา่ ไช
นา่ทาวน-์พพิธิภณัฑร์าเมงชนิโยโกฮามา่-โก
เท็มบะเอา้ทเ์ล็ต-เมนูขาปยูกัษ ์– แช่นําแร่
ธรรมชาต ิ
วนัท ี3 ภเูขาไฟฟจู(ิชนั5ขนึอยูก่บัสภาพอากาศ)-
กจิกรรมชงชา-เมอืงคามาครุะ-หลวงพอ่โตได
บตุส-ึเมอืงโตเกยีว-ชอ้ปปิงยา่นชนิจกูุ 
วนัท ี4 อสิระชอ้ปปิงเมอืงโตเกยีว หรอื เลอืกซอื
ทวัรเ์สรมิโตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์
วนัท ี5 วดัอาซากสุะ – ถา่ยรปูโตเกยีวสกายทร ี– 
ไดเวอรซ์ติ ีโอไดบะ - สนามบนินารติะ – สนามบนิ
สวุรรณภมู ิ

[NH805 18.25 – 23.10] 

TOKYO YOKOHAMA 
FUJI สโลว ์ไลฟ์ 

5D3N 

โดยสายการบนิออลนปิปอน [NH] 

เดนิทาง: ก.ค. – ก.ย. 62 

ราคาเรมิตน้เพยีง 39,900.- 
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 กาํหนดการเดนิทาง 
วนัท ี11 – 15 กรกฎาคม 2562 40,900.- 

วนัท ี13 – 17 กรกฎาคม 2562 (วนัหยดุอาสาฬหบชูา) 40,900.- 

วนัท ี15 – 19 กรกฎาคม 2562 (วนัหยดุอาสาฬหบชูา) 40,900.- 

วนัท ี21 – 25 สงิหาคม 2562 39,900.- 

วนัท ี29 สงิหาคม - 02 กนัยายน 2562 39,900.- 

วนัท ี12 – 16 กนัยายน 2562 39,900.- 

วนัท ี19 – 23 กนัยายน 2562 39,900.- 

วนัท ี23 – 27 กนัยายน 2562 39,900.- 

 

 

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น 

***(เก็บทปิกอ่นการเดนิทางทสีนามบนิสุวรรณภมู)ิ*** 

 เสน้ทางการเดนิทาง 
วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั คาํ โรงแรมทพีกั 

1 สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนินารติะ 
[NH808 00.30 – 08.40] 

    

2 

สนามบนินารติะ – เมอืงโยโกฮามา่ – โยโกฮามา่ ไช
นา่ทาวน ์– พพิธิภณัฑร์าเมงชนิโยโกฮามา่ –  
โกเท็มบะเอา้ทเ์ล็ต – เมนูขาปยูกัษ ์– แช่นําแร่
ธรรมชาต ิ

✈ อสิระ 🍽 FUJI HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่[♨] 

3 

ภเูขาไฟฟจูชินั5 (ขนึอยูก่บัสภาพอากาศ) – 

กจิกรรมชงชา – เมอืงคามาครุะ – หลวงพอ่โตได

บตุส ึ– เมอืงโตเกยีว – ชอ้ปปิงยา่นชนิจกูุ 
🍽 🍽 อสิระ TOKYO HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

4 อสิระชอ้ปปิงเมอืงโตเกยีว หรอื เลอืกซอืทวัรเ์สรมิ
โตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์ 🍽 อสิระ อสิระ TOKYO HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

5 

วดัอาซากสุะ – ถา่ยรปูโตเกยีวสกายทร ี– ไดเวอร์

ซติ ีโอไดบะ - สนามบนินารติะ –  

สนามบนิสวุรรณภมู ิ
[NH805 18.25 – 23.10] 

🍽 อสิระ ✈ 

 



   
   
   
                                                                                                                                                          QE2NRT-NH002       หนา้ 3 จาก 10 
 

  

โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัท ี1 
สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนินารติะ 
[NH808 00.30 – 08.40] 

22.00 น. พรอ้มกนัทสีนามบนิสวุรรณภมู ิประตหูมายเลข 6 เคานเ์ตอร ์L สายการบนิออลนปิปอน 

เจา้หนา้ทใีหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 
[สาํคญัมาก!!ไมอ่นุญาตใหนํ้าอาหารสด จาํพวกเนอืสตัว ์ พชื ผกั ผลไม ้ เขา้
ประเทศญปีุ่ นหากฝ่าฝืนมโีทษจบัปรบัได]้ 

วนัท ี2 สนามบนินารติะ – โยโกฮามา่ – โยโกฮามา่ ไชนา่ทาวน ์– พพิธิภณัฑร์าเมง
ชนิโยโกฮามา่ – โกเท็มบะเอา้ทเ์ล็ต – เมนูขาปยูกัษ ์– แชน่ําแรธ่รรมชาต ิ

00.30 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนินารติะ ประเทศญปีุ่ น โดยสายการบนิ ออลนปิปอน เทยีวบนิท ี
NH 808 
สายการบนิมบีรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืง 

08.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนินารติะ ประเทศญปีุ่ น นําท่านผ่านขันตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและ
ศุลกากรเรยีบรอ้ยแลว้ และเมอืรับสมัภาระเรยีบรอ้ย ไกดจ์ะพาทุกทา่นไปขนึรถบัส เตรยีมตัว
ออกเดนิทาง พรอ้มกับรบกวนปรับนาฬกิาของท่านใหต้รงตามเวลาของญีปุ่ น ซงึเร็วกว่า
เมอืงไทย 2 ชวัโมง เพอืความสะดวกในการนัดหมายเวลา 

 

โยโกฮามา่ ไชนา่ทาวน ์(Yokohama Chinatown) ย่านทผีสมผสาน ความเป็นญปีุ่ น
กนัอยา่งลงตัว อาคารบา้นเรอืนทมีสีถาปัตยกรรมแบบจนี มคีวามเป็นระเบยีบ และมโีคมไฟ
สแีดงประดับอยู่ตามถนนอย่างสวยมาก ภายในย่านนีมีรา้นอาหารมากมายใหทุ้กท่านได ้
เลือกลองชมิความอร่อยตลอดสองฝังขา้งทาง ซงึอาหารยอดนิยมในย่านนีจะเป็นฮะเก๋า
รอ้นๆ นอกจากอาหารแลว้ ยังมรีา้นขายของทรีะลกึหลายรา้น ขาย Magnet , รูปภาพ , 
กระเป๋า , ร่ม และของฝากอนืๆอกีมากมาย 

 

พพิธิภณัฑร์าเมงชนิโยโกฮามา่ (Shinyokohama Raumen Museum) ตังอยูใ่น
เมอืงโยโกฮามา่ของจังหวัดคานากาวา่ เรยีกไดว้่าเป็นพพิธิภัณฑสํ์าหรับคนรักราเมงที
พลาดไม่ไดเ้ด็ดขาด ภายในพพิธิภัณฑม์กีารจัดแสดงประวัตคิวามเป็นของราเมงในญปีุ่ นไว ้
มากมาย พรอ้มรอใหท้กุๆทา่นไดส้มัผัมความอร่อยตามแบบตน้ฉบับคนญปีุ่ นแท ้ๆ  

กลางวนั  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั ณ พพิธิภณัฑร์าเมงชนิโยโกฮามา่ 

บา่ย 

 

โกเทมบะ แฟคทอร ีเอา้ทเ์ล็ต แหลง่รวมสนิคา้นําเขา้และสนิคา้แบรนดญ์ปีุ่ นทดัีงไปทวั
โลก พบกบัคอลเลคชนัเสอืผา้ใหมล่า่สดุ เลอืกซอืกระเป๋าแบรนดเ์นมยหีอ้ดัง เลอืกดู
เครอืงประดับ และนาฬกิา และ รองเทา้แฟชนัมากมาย 
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วนัท ี3 ภูเขาไฟฟจูชินั5 (ขนึอยูก่บัสภาพอากาศ) – กจิกรรมชงชา –  

เมอืงคามาครุะ – หลวงพอ่โตไดบตุส ึ– เมอืงโตเกยีว – ชอ้ปปิงยา่นชนิจกู ุ
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 

ภูเขาไฟฟูจ ิทมีคีวามสูงเหนือจากระดับนําทะเล 3,776 เมตร ซงึเป็นทรีูจั้กไปทัวโลกใน
เรอืงความสวยงามทธีรรมชาตไิดม้อบมาใหอ้ยา่งลงตัว และยงัถอืว่าเป็นสญัลักษณ์หนงึของ
ประเทศญีปุ่ นทังยังเป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเทยีวต่างชาตทิีมาเยือนญีปุ่ นตลอดทุก
ฤดูกาล นําท่านขนึสู ่ชนัท ี5 ของภูเขาไฟฟูจ ิ(ขนึอยูก่บัสภาพอากาศเออือํานวย) ที
ทุกท่านจะไดเ้ห็นถงึความสวยงามของภูเขาไฟฟูจแิละววิโดยรอบใหทุ้กท่านไดถ้่ายภาพ
ความประทับใจ 

จากนันนําท่านสัมผัสวัฒนธรรมดังเดมิของชาวญีปุ่ น นันก็คอื การชงชาญปีุ่ น โดยการชง
ชาตามแบบฉบับของญปีุ่ นนัน มขีนัตอนมากมาย เรมิตังแต่การชงชา การรับชา และการดมื
ชา ทุกขนัตอนนันลว้นมพีธิ ีรายละเอยีดทบีรรจงและสวยงามเป็นอย่างมาก ใหทุ้กท่านได ้
เขา้ร่วม กจิกรรมในการชงชา นีอกีดว้ย ซงึกอ่นกลบัใหท้่านอสิระเลอืกซอืของทฝีากของ
ทรีะลกึตามอธัยาศัย 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

บา่ย 

 

เมอืงคามาครูะ เป็นเมอืงชายฝังเล็กๆในเขตจังหวัดคานากาวา่(Kanagawa) ทดีงึดูดเหล่า
นักทอ่งเทยีวใหแ้วะมาเยยีมเยยีน ถกูขนานนามใหเ้ป็น “เกยีวโตแหง่ฝังตะวันออก” 
เพราะวา่มทีังวัดและศาลเจา้อนัเกา่แก ่อนุสรณ์สถานทางประวัตศิาสตรม์ากมาย นําทา่น
สักการะ “หลวงพอ่โต” แหง่วดัโคโตคอุนิ เป็นรูปหล่อโลหะทสีงู 13.35 เมตรตงัอยูก่ลาง
ลานวัด ใหญเ่ป็นอนัดับสองของประเทศญปีุ่ น 

 

ยา่นชอ้ปปิงชนิจุกุ ท่านอสิระและเพลดิเพลนิกับการชอ้ปปิงสนิคา้แบรนด์เนมมากมาย 
และ เครอืงใชไ้ฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูปดจิติอล นาฬกิา เครืองเล่นเกมส ์หรอืสนิคา้ทจีะเอาใจ
คุณผูห้ญิงดว้ย กระเ ป๋า  รองเทา้ เสือผา้ แบรนด์เนม เสือผา้แฟชันสําห รับวัย รุ่น 
เครอืงสําอางยหีอ้ดังของญปีุ่ นอไม่วา่จะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอนืๆ
อกีมากมาย 

คาํ  อสิระรบัอาหารคาํตามอธัยาศยั ณ แหลง่ชอ้ปปิง 
  นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่พัีก TOKYO HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

คาํ

 
 

 รบัประทานอาหารคาํ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
**พเิศษ เมนขูาปูยกัษส์ไตลญ์ปีุ่ น พรอ้มนาํจมิรสเด็ด** 

  นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่พัีก FUJI RESORT หรอืเทยีบเทา่ 
ผ่อนคลายกบัการแชนํ่าจากแร่ธรรมชาตสิไตลญ์ปีุ่ น 
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วนัท ี4 อสิระชอ้ปปิงเมอืงโตเกยีว หรอื เลอืกซอืทวัรเ์สรมิโตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 
 

 

ใหท้่านไดเ้ลือกอสิระท่องเทียวตามสถานทตี่างๆใน เมอืงโตเกยีว โดยมีไกด์ค่อยให ้

คําแนะนําท่านในการเดนิทาง เช่นยา่นชนิจกูุ (Shinjuku) แหล่งบันเทงิและแหลง่ชอ้ป

ปิงขนาดใหญ่ใจกลางเมอืงหลวงโตเกยีว เป็นศูนยร์วมแฟชนัเก๋ๆ เท่ห์ๆ ของเหล่าบรรดา

แฟชนันสิตา้ มสีถานีรถไฟชนิจูกทุเีป็นเหมอืนศนูยก์ลางของของยา่นนี ซงึเป็นหนงึในสถานี

ทคีกึคักทสีุดในญีปุ่ น ในแต่ละวันมผีูค้นจํานวนมากถงึ 2.5 ลา้นคนทใีชบ้รกิารสถานีแห่งนี 

ทางดา้นตะวันตกย่านนีทเีต็มไปดว้ยตกึระฟ้าหลายอาคาร มทีังโรงแรมชนันํา และในส่วน

ทางดา้นตะวันออกนันคอื คาบกูโิจ (Kabuki-jo) เป็นยา่นทเีต็มไปดว้ยหา้งสรรพสนิคา้, รา้น

เครอืงใชไ้ฟฟ้าขนาดใหญ่อย่าง Bic Camera และย่านบันเทงิยามราตรทีมีรีา้นอาหาร

เยอะแยะมากมาย เชน่รา้นอซิากายะ (Izakaya) เป็นตน้และยังมสีถานทที่องเทยีวสําคัญๆ

ต่างๆมากมาย เชน่ 

 

ยา่นฮาราจกู ุ ยา่นชบิยูา่ ยา่นอากฮิาบาระ 
ไดเวอรว์ติโีอไดบะ ตลาดอาเมโยโกะ ตลาดปลาสคึจิ ิ
ศาลเจา้เมยจ์ ิ Tokyo Sky Tree 
 
หรอืเลอืกซอืทวัรเ์สรมิโตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์เต็มวนั เพมิผูใ้หญท่า่นละ 2,700 บาท / 
เด็ก 2,000 บาท ไมร่วมคา่รถไฟในการเดนิทาง [ราคาอาจมกีารเปลยีนแปลง] เชญิ
ท่านพบกับความอลังการซงึเต็มไปดว้ยเสน่หแ์ห่งตํานานและจนิตนาการของการผจญภัย 
ใชทุ้นในการกอ่สรา้ง 600 ลา้นเยน โดยการถมทะเล ท่านจะไดพ้บสัมผัสกับเครอืงเล่นใน
หลายรูปแบบ เชน่ ทา้ทายความมันสเ์หมอืนอยู่ในอวกาศไปกับ SPACE MOUTAIN, ระทกึ
ขวัญกับ HAUNTED MANSION บา้นผสีงิ, ตนืเตน้กบั SPLASH MOUNTAIN, นังเรอืผจญ
ภัยในป่ากับ JUNGLE CRUISE, เทียวบา้นหมีพูห์, ตะลุยอวกาศไปกับ BUZZ 
LIGHTYEAR’S ASTRO BLASTERS, เขา้ไปอยูใ่นโลกแห่งจนิตนาการกบัการต์นูทที่านชนื
ชอบของ WALT DISDEY 

คาํ * เพอืใหท้า่นไดส้นุกสนานอยา่งเต็มทจีงึไมม่บีรกิารอาหารกลางวนัและอาหารคํา * 
  นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่พีัก TOKYO HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
วนัท ี5 วดัอาซากสุะ – ถา่ยรปูโตเกยีวสกายทร ี– ไดเวอรซ์ติ ีโอไดบะ -  

สนามบนินารติะ – สนามบนิสุวรรณภมู ิ 

[NH805 18.25 – 23.10] 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 

นมัสการเจา้แม่กวนอมิทองคํา ณ วดัอาซากุสะ หรอื วดัเซนโซจ ิเป็นวัดทีเก่าแก่และ
ไดรั้บความเคารพจากชาวกรงุโตเกยีวอยา่งมาก เพราะภายในอารามประดษิฐานองคเ์จา้แม่
กวนอมิทองคําทศัีกดสิทิธ ิขนาด 5.5 เซนตเิมตร และยังม ีโคมไฟยักษ์ 4.5 เมตร ณ ประตู
ทางเขา้ทอียูด่า้นหนา้สดุของวัด ในนามประตูฟ้าคํารณและทา่นจะไดส้นุกกบัการเดนิเลอืกดู
สนิคา้ต่างๆ สองขา้งทางของ ถนนนากามเิซะ ซงึมรีา้นคา้ขายของทรีะลกึต่างๆ มากมาย 
อาท ิขนมนานาชนดิ ของเล่น รองเทา้ พวงกญุแจทรีะลกึฯลฯ 
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เดนิสู่รมิแม่นําสุมดิะ อสิระใหท้่านไดถ้่ายรูปเก็บภาพความประทับใจหอคอยทสีูงทสีุดใน
โลก หอคอยโตเกยีวสกาย ทร ี(Tokyo Sky tree) ทเีปิดเมอื 22 พฤษภาคม 2555 มี
ความสูง 634 เมตร และสามารถทําลายสถติคิวามสงูของหอกวางตุง้ ในมณฑลกว่างโจว 
ซงึมคีวามสงู 600 เมตร กับ CN Tower ในนครโตรอนโต ของแคนาดา ทมีคีวามสงู 553 
เมตร 

กลางวนั   อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั ณ แหลง่ชอ้ปปิง 

 

ยา่นโอไดบะ (Odaiba) คอืเกาะทสีรา้งขนึไวเ้ป็นแหล่งชอ้ปปิงและแหล่งบันเทงิตา่งๆใน
อา่วโตเกยีว เชน่ หา้งไดเวอรซ์ติ ีโตเกยีว พลาซ่า (DiverCity Tokyo Plaza) ทเีป็น
หา้งดังอกีหา้งหนงึ ทอียูบ่นเกาะโอไดบะ แหลง่รวมรา้นคา้ไวม้ากมายทงั UNIQLO , H&M 
, Fossil , GU , FANCL ฯลฯ อกีทังจุดเดน่ของหา้งนีก็คอื หุน่ยนตก์นัดมั ขนาดเท่าของ
จรงิ 1:1 ตงัตระหงา่นอยูห่นา้หา้ง ใหไ้ดถ้า่ยรูปสวยๆ กัน และในบรเิวณหา้ง ยังม ีกนัดัมคา
เฟ่ (Gundam Cafe) และ กันดัม ฟรอนท ์(Gundam Front) ใหก้ับเหลา่สาวกหุ่นยนตตั์วนี
ไดเ้ขา้ไปตดิตามเก็บภาพลง IG หรอื Facebook กันไปเลย 

 สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินารติะ เพอืเดนิทางกลับสู ่กรุงเทพฯ 

18.25 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิออลนปิปอน เทยีวบนิท ีNH 805 
สายการบนิมบีรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืง 

23.10 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

 

************************************************** 
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โปรแกรม : TOKYO YOKOHAMA FUJI สโลว ์ไลฟ์ 5D3N 

โดยสายการบนิออลนปิปอน 

อตัราคา่บรกิาร 

กาํหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่
พกัหอ้งละ 
2-3 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี  

[มเีตยีง] 
พกักบัผูใ้หญ ่

 1 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

[มเีตยีง] 
พกักบัผูใ้หญ่ 

2 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ7ปี 
[ไมม่เีตยีง] 

พกักบัผูใ้หญ ่
2 ทา่น  
ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมตวั 
ทา่นละ 

พกัเดยีว
เพมิ 

ทา่นละ 

11 ก.ค. - 15 ก.ค. 62 40,900 40,900 40,900 39,900 27,900 7,900 

13 ก.ค. - 17 ก.ค. 62 
   (วนัหยดุอาสาฬหบชูา) 

40,900 40,900 40,900 39,900 27,900 7,900 

15 ก.ค. -19 ก.ค. 62 
    (วนัหยดุอาสาฬหบชูา) 

40,900 40,900 40,900 39,900 27,900 7,900 

21 ส.ค. - 25 ส.ค. 62 39,900 39,900 39,900 38,900 27,900 7,900 

29 ส.ค.- 02 ก.ย 62 39,900 39,900 39,900 38,900 27,900 7,900 

12 ก.ย. - 16 ก.ย. 62 39,900 39,900 39,900 38,900 27,900 7,900 

19 ก.ย. - 23 ก.ย. 62 39,900 39,900 39,900 38,900 27,900 7,900 

23 ก.ย. - 27 ก.ย. 62 39,900 39,900 39,900 38,900 27,900 7,900 

 **เนอืงจากเป็นราคาพเิศษ จงึไมม่รีาคาเด็ก ** 
ราคาเด็กทารก [อายไุมถ่งึ 2 ปีบรบิรูณ ์ณ วนัเดนิทางกลบั]  ทา่นละ 9,900 บาท  

ราคานรีวมรายการทวัร ์ตวัเครอืงบนิ 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลยีนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 
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เงอืนไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางในแตล่ะครงัจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 10 ทา่นขนึไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจาํนวนดงักลา่ว  

 ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2. ในกรณีทลีกูคา้ตอ้งออกตวัโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทขีองบรษิทัฯเพอืเช็ควา่กรุป๊มกีาร 

 คอนเฟิรม์เดนิทางกอ่นทุกครงั มฉิะนนัทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทงัสนิ 

3. การชําระคา่บรกิาร 

    3.1 กรณุาชําระมดัจาํ ทา่นละ 15,000 บาท  

    3.2 กรณุาชําระคา่ทวัรส์ว่นทเีหลอื 15 วนักอ่นออกเดนิทาง 

4.การยกเลกิารเดนิทาง 

4.1 แจง้ยกเลกิ กอ่นการเดนิทาง 45 วัน ไมนั่บวันเดนิทาง คนืคา่ใชจ้่ายทังหมด  

4.2 แจง้ยกเลกิ กอ่นเดนิทาง 15 วัน ไมนั่บวันเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ท่านละ 15,000 บาท  

4.3 แจง้ยกเลกิ นอ้ยกว่า 15 วันการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ ิเก็บคา่ใชจ่้ายทังหมด  

4.4 ยกเวน้กรุป๊ทอีอกเดนิทางชว่งเทศกาลวนัหยดุ เชน่ ปีใหม,่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตมัีดจําทนัีง

กบัสายการบนิและคา่มัดจําทพัีก รวมถงึเทยีวบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจาํ หรอื คา่ทวัร ์

ทงัหมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

4.5 กรณีทกีองตรวจคนเขา้เมอืงทงักรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทรีะบ ุไว้

ในรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธทิจีะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทงัสนิ 

 **สําคัญ!! บรษัิททําธรุกจิเพอืการทอ่งเทยีวเทา่นัน ไมส่นับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศญปีุ่ นโดยผดิกฎหมายและใน

ขันตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ทังไทยและญปีุ่ น ขนึอยูก่ับการพจิารณาของเจา้หนา้ทเีทา่นัน ลูกคา้ทกุทา่นตอ้งผา่น

การตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตัวของทา่นเอง ทางมัคคุเทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ังสนิ** 

4.6 เมอืทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนงึ หรอืไมเ่ดนิทาง 

 พรอ้มคณะถอืว่าทา่นสละสทิธ ิไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจําคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทังสนิ 

 

อตัราคา่บรกิารนรีวม 

1. คา่ตัวโดยสารเครอืงบนิไป-กลับ ชนัประหยดัพรอ้มค่าภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 

 กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลยีนระดับชนัทนัีงจากชนัประหยัดเป็นชันธรุกจิ โดยใชค้ะแนนจากบัตรสะสมไมล ์

จะตอ้งดําเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วันลว่งหนา้ และถา้โดยการชําระเงนิเพอือัพเกรดตอ้งกระทําทเีคานเ์ตอรส์นามบนิ ณ วัน

เดนิทาง เท่านัน  

2. คา่ทพัีกหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทรีะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับเทยีบเทา่ 

** ในกรณีททีา่นจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทนีอนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจดัหาหอ้งพกั

แบบ TRIPLE ได ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใินการจดัหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้งคอื 1 TWN + 1SGL และอาจมี

การจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป ** 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทรีะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทบีรษัิท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5. คา่นําหนักสมัภาระรวมในตวัเครอืงบนิ [นกสกูต๊ 20 กโิล / แอรเ์อเซยีเอกซ ์20 กโิล / การบนิไทย 30 กโิล / เจแปนแอรไ์ลน์

และออลนปิปอน 2 ใบใบละไมเ่กนิ 23 กโิล] ค่าประกันวนิาศภยัเครอืงบนิตามเงอืนไขของแต่ละสายการบนิทมีกีารเรยีกเก็บ 
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6. ค่าประกันอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

 คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบัุตเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงอืนไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซอืประกนัการเดนิทางสําหรบัครอบคลมุเรอืงสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูล  

เพมิเตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบยีประกนัเรมิตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบยีประกนัเรมิตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  

 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนอืง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนอืง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7. ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และหัก ณ ทจี่าย 3%  

 

อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 

 1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารต่างดา้วตา่งๆ(ทางรฐับาลญปีุ่ นประกาศยกเลกิวซีา่ใหก้บัคนไทย ผูท้ ี

ประสงคจ์ะพํานกัระยะสนัในประเทศญปีุ่ นไมเ่กนิ15 **ถา้กรณีทางรฐับาลญปีุ่ นประกาศใหก้ลบัมาใชว้ซีา่ ผูเ้ดนิทาง

จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพมิในการขอวซีา่ตามทสีถานทตูกาํหนด) 

 2. คา่ใชจ้่ายอนืๆ ทนีอกเหนือทรีะบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร - เครอืงดมื นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์ 

 3. คา่ภาษีนํามัน ทสีายการบนิเรยีกเก็บเพมิภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตวัเครอืงบนิ 

 4. คา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทรปิ/ต่อท่าน  
 

รายละเอยีดเกยีวกบัมาตรการยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญปีุ่ นใหก้บัคนไทย  

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ปีระสงคจ์ะพํานักระยะสนัในประเทศญปีุ่ นไมเ่กนิ 15 วัน ไมว่า่จะดว้ย

วัตถปุระสงคเ์พอืการทอ่งเทยีว เยยีมญาต ิหรอืธรุกจิ อาจจะมกีาร ถกูตรวจสอบเอกสารในขันตอนการตรวจคนเขา้เมอืง เพอืเป็น

การยนืยันว่ามคีณุสมบัตใินการเขา้ ประเทศญปีุ่ น 

**เอกสารทอีาจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตัวเครอืงบนิและเอกสารเรอืงทพัีกทางบรษัิทจะ

จัดเตรยีมใหกั้บลกูทัวร ์แตทั่งนขีนึอยู่กบัการพจิารณาของกองตรวจคนเขา้เมอืงของญีปุ่ น** 

1. ตัวเครอืงบนิขาออกจากประเทศญปีุ่ น  

2. สงิทยีนืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายทอีาจเกดิขนึระหวา่งทพํีานักในประเทศญปีุ่ น  

    (เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชอื ทอียู่ และหมายเลขโทรศัพทท์ตีดิตอ่ไดร้ะหวา่งทพํีานักในประเทศญปีุ่ น (เชน่ คน รูจั้ก โรงแรม และอนืๆ) 

4. กําหนดการเดนิทางระหว่างทพํีานักในประเทศญปีุ่ น 
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คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญปีุ่ น (สาํหรบักรณีการเขา้ประเทศญปีุ่ นตามมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางอเิล็กทรอนกิสท์ยีงัมอีายกุารใชง้านเหลอือยู่ 

2. กจิกรรมใดๆ ทจีะกระทําในประเทศญปีุ่ นจะตอ้งไม่เป็นสงิทขัีดตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตัเิพอืการพํานักระยะสนั 

3. ในขันตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ไีมม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตวักลับจากประเทศญปีุ่ น หรอืมไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่

เขา้ขา่ยคณุสมบัตทิอีาจจะถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

 

หมายเหต ุ: 

 1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะเลอืนการเดนิทางในกรณีทมีผีูร่้วมคณะไม่ถงึ 10 ทา่น 

 2. ขอสงวนสทิธกิารเก็บคา่นํามันและภาษีสนามบนิทุกแหง่เพมิ หากสายการบนิมกีารปรับขนึกอ่นวันเดนิทาง 

 3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนเทยีวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนืองจากสาเหตตุ่างๆ 

 4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่

การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนําสงิของผดิกฎหมาย ซงึอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

 5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิสงิของสญูหาย อันเนืองเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทยีวเอง 

 6. เมอืทา่นตกลงชําระเงนิมดัจําหรอืค่าทัวรท์ังหมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงอืนไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทังหมด  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ทงันขีนึอยูก่บัสภาวะอากาศ การเมอืง 

สายการบนิ และราคาอาจเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทงันขีนึอยูก่บัอตัราแลกเปลยีนของเงนิสกลุเยน 

 


