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HILIGHT 
 
พกัในเมอืงโตเกยีว 2 คนืเต็ม 
อาหาร 7 มอื อมิอรอ่ยกบั บฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ ์
เทยีวเต็มอมิทกุวนั ไมม่วีนัอสิระ 
สกัการะเจา้แมก่วนอมิแหง่“วดัอาซากสุะ” 
ขอพร หลวงพอ่โต แหง่วดัโคโตคอุนิ 
ชมิไขดํ่าทหีบุเขาโอวาคดุาน ิ
ชมความงามของภูเขาไฟฟจู ิ
เพลดิเพลนิกบัการชงชา 
ชมความงามของดอกไมท้สีวนโออชิ ิปารค์ 
ชอ้ปปิงเต็มอมิไปกบั โกเทมบะ พรเีมยีม เอา้ทเ์ล็ตส ์ 
ยา่นชนิจกู ุฮาราจูก ุชบิยูา่  
ผอ่นคลายกบัการแชอ่อนเซ็นจากแรธ่รรมชาต ิ
บรกิารนําดมื วนัละ 1 ขวด  Free Wi-Fi on Bus !! 

วนัท ี1 สนามบนิดอนเมอืง – สนามบนินารติะ 

(XJ600 23.45-08.00 +1) 
วนัท ี2 สนามบนินารติะ – อทุยานแหง่ชาตฮิา
โกเน ่– ศาลเจา้ฮาโกเน ่– หบุเขาโอวาคดุาน-ิ
โกเทมบะ พรเีมยีม เอา้ทเ์ล็ตส ์– อาบนําแร่
ธรรมชาต ิ– บฟุเฟตข์าปยูกัษ ์
วนัท ี3 ภเูขาไฟฟจู ิชนั 5 [ตามสภาพอากาศ] 
– พธิชีงชา-โอชโินะฮคัไก–สวนดอกไมโ้ออชิ ิ
ปารค์ – โตเกยีว -โอไดบะ 
วนัท ี4 คามาครูะ -วดัอาซากสุะ – ถา่ยรปู
โตเกยีวสกายทร ี– ชอ้ปปิงฮาราจกุ ุ–  ชอ้ปปิง
ชบิยูา่-ชอ้ปปิงชนิจกู ุ
วนัท ี5  สนามบนินารติะ-สนามบนิดอนเมอืง 

(XJ603 14.25-19.10) 

TOKYO 
แมวกวกั 

5D3N 

โดยสายการบนิไทย 
แอรเ์อเชยีเอ็กซ ์[XJ] 
เดนิทาง : ก.ค. 62 

 ราคาเพยีง 28,900.- 
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กาํหนดการเดนิทาง 
วนัท ี 12-16 กรกฎาคม 2562 (วนัหยดุอาสาฬหบชูา) 28,900.- 

 

 

 

 

  

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น 

***(เก็บทปิกอ่นการเดนิทางทสีนามบนิดอนเมอืง)*** 

 เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั คาํ โรงแรมทพีกั 

1 
สนามบนิดอนเมอืง 
(XJ600 23.45-08.00 +1) 

  ✈ 
 

2 

สนามบนินารติะ – อทุยานแหง่ชาตฮิาโกเน ่– ศาล
เจา้ฮาโกเน่-หุบเขาโอวาคุดาน ิ– โกเทมบะ พรี
เมยีม เอา้ทเ์ล็ตส ์- อาบนําแรธ่รรมชาต ิ– บุฟเฟต ์
ขาปยูกัษ ์

🍽 🍽 🍽 
FUJI HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 

[♨] 

3 
ภูเขาไฟฟูจ ิชนั 5 [ตามสภาพอากาศ] – พธิชีง
ชา-โอชิโนะฮคัไก–สวนดอกไมโ้ออชิิ ปารค์ – 
โตเกยีว - โอไดบะ 

🍽 🍽 อสิระ 

KICHIJOJI 
TOKYO REI 

HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 

4 
เมอืงคามาคูระ - วดัอาซากุสะ – ถา่ยรูปโตเกยีว
สกายทร ี– ชอ้ปปิงฮาราจุก ุ– ชอ้ปปิงชบิูยา่ – ช้
อปปิงชนิจูก ุ

🍽 🍽 อสิระ 

KICHIJOJI 
TOKYO REI 

HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 

5 สนามบนินารติะ-สนามบนิดอนเมอืง 
(XJ603 14.25-19.10) ✈   
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โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัท ี1 สนามบนิดอนเมอืง (XJ600 23.45-08.00 +1) 
20.30 น. นัดพบกันท ีสนามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชนั 3 ประต ู4 เคานเ์ตอร์

สายการบนิไทยแอรเ์อเชยี เอ็กซ ์(XJ) โดยมเีจา้หนา้ทีใหก้ารตอ้นรับและอํานวย
ความสะดวกในการเช็คอนิและโหลดสัมภาระ [สําคญัมาก!!ไม่อนุญาตใหนํ้าอาหาร
สด จาํพวก เนอืสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศญปีุ่ นหากฝ่าฝืนมโีทษจบัปรบัได ้] 

23.45 น. ออกเดนิทางสูป่ระเทศญปีุ่ น สนามบนินารติะ โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์
เทยีวบนิท ีXJ600 [มบีรกิารอาหารรอ้นบนเครอืง]  
สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครอืง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ทนัีงแบบ 3-3-3 
(ฟรนํีาหนักกระเป๋า 20 กก./ทา่น และหากตอ้งการซอืนําหนักเพมิ ตอ้งเสยีคา่ใชจ่้าย) 

วนัท ี2 

สนามบนินารติะ – อทุยานแหง่ชาตฮิาโกเน ่– ศาลเจา้ฮาโกเน ่– หบุเขาโอ
วาคดุาน ิ– โกเทมบะ พรเีมยีม เอา้ทเ์ล็ตส ์– อาบนําแรธ่รรมชาต ิ– บฟุเฟต์
ขาปยูกัษ ์(B / L /D) 

08.00 น. 

 

เดนิทางถงึ สนามบนินารติะ ประเทศญปีุ่ น นําทา่นผ่านขันตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและ
ศุลกากร และเมือรับสัมภาระเรียบรอ้ย ไกด์จะพาทุกท่านไปขนึรถบัส เตรียมตัวออก
เดนิทาง พรอ้มกับรบกวนปรับนาฬกิาของท่านใหต้รงตามเวลาของญีปุ่ น ซงึเร็วกว่า
เมืองไทย 2 ชัวโมง เพือความสะดวกในการนัดหมายเวลา นําท่านออกเดินทางสู ่
อุทยานแห่งชาต ิฮาโกเน่ สถานทีท่องเทยีวทไีดร้ับความนิยมโดยเป็นส่วนหนึงของ
อุทยานแห่งชาต ิฟูจ-ิฮา โกเน่- อสิ ึทผีูม้าเยอืนสามารถชนืชมความงามแห่งธรรมชาติ
และดอกไมน้านาพันธุห์ลากสสีนัทเีบง่บานตลอดทังปีทวิทัศน์ทสีวยงามหลากหลาย รวม
ไปถงึภูเขาไฟฟูจ ิทะเลสาบอะช ิและโอวาคุดาน ิฮาโกเน่ยังม ีชอืเสยีงในเรอืงของการ
เป็นแหลง่นําพุรอ้นทแีปลกไปกวา่นันคอื มจํีานวนนําพุรอ้นมากถงึ 17 แหง่ 

 

ศาลเจา้ฮาโกเน ่( Hakone Shrine ) ตังอยู่ดา้นล่างของภเูขาฮาโกเน่บรเิวณชายฝัง
ของทะเลสาบอาช ิ(Lake Ashi) ถูกซอ่นอยู่ในป่าลกึ สงัเกตง่ายๆคอืจะม ีเสาโทรอิสิแีดง 
(Torii) ตังเด่นอยู่ในทะเลสาบ และทางเดนิไปยังศาลเจา้โดยสองขา้งทางจะมตีะเกยีง
แขวนเรียงรายอยู่ตลอดทาง ภายในศาลเจา้นันมีบรรยากาศทีเงียบสงบอยู่ท่ามกลาง
ตน้ไมใ้หญ่ มคีวามสวยงามตลอดทังปี บางครังจะมหีมอกปกคลมุไปทวั 

 

หบุเขาโอวาคุดาน ิหรอื หุบเขานรก (Owakudani) ชมบ่อนําแร่กํามะถันทสีามารถ
ตม้ไขไ่หส้กุ ดว้ยอณุหภมู ิ97 องศาเซลเซยีส ชมิไขด่ํา ทเีชอืกันว่า เมอืกนิไขด่ํา 1 ฟอง 
จะทําใหม้อีายยุนืยาวขนึ 7 ปี 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

บา่ย

 
 

ชอ้ปปิงสนิคา้แบรนดเ์นม โกเทมบะ พรเีมยีม เอา้ทเ์ล็ตส ์(Gotemba Premium 

Outlet) เป็นหนงึในสาขาแบรนดเ์อาทเ์ล็ททกีระจายครอบคลุมประเทศญปีุ่ น ใหท้่าน

ไดช้อ้ปปิงอยา่งจุใจกบัสนิคา้หลากหลายแบรนดดั์ง ทังในประเทศ และ ต่างประเทศ เชน่ 

MORGAN, ELLE, BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL,TUMI,GAP, ARMANY, NIKE , 

ADIDAS ฯลฯ 
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คาํ  

 

 บรกิารอาหารคาํ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
**พเิศษ บุฟเฟ่ตเ์มนขูาปยูกัษส์ไตลญ์ปีุ่ นพรอ้มนําจมิรสเด็ด** 

  นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่พัีก FUJI HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
หลังอาหารคํา ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกับการแช่ออนเซ็นจากแรธ่รรมชาตสิไตลญ์ปีุ่ น 
ภายในโรงแรม 

วนัท ี3 ภูเขาไฟฟจู ิชนั 5 [ตามสภาพอากาศ] – พธิชีงชา-โอชโินะฮคัไก–สวน
ดอกไมโ้ออชิ ิปารค์ – โตเกยีว –โอไดบะ (B / L /-) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 
 

 

เดนิทางสู่ ภูเขาไฟฟูจ ิทีตังตระหง่านอยู่เหนือเกาะญีปุ่ นดว้ยความสงู3,776เมตร จาก
ระดับนําทะเล นําท่านขนึชมความงามกนัแบบใกลช้ดิยังบรเิวณ “ชนั 5” ของภเูขาไฟฟจู ิ
(ขนึอยู่กับสภาพภูมอิากาศ) เพอืชมทัศนียภาพโดยรอบของภูเขาไฟท ีสามารถมองเห็น
ทะเลสาบทังหา้กระจายอยู่โดยรอบ ใหท้่านไดส้ัมผัสอากาศอันบรสิุทธบินยอดเขาฟูจ ิ
ถ่ายภาพทรีะลกึกบัภูเขาไฟทไีดช้อืว่ามสีดัสว่นสวยงามทสีดุในโลก ซงึเป็นภูเขาไฟทยัีง
ดับไมส่นทิ และมคีวามสงูทสีดุในประเทศญปีุ่ น 
หมายเหต:ุ 
ในกรณีท ีภูเขาไฟฟูจไิม่สามารถขนึไดเ้นอืงจากสภาพอากาศ ทางบรษิทัฯ ขอ
สงวนสทิธเิปลยีนโปรแกรมทัวรเ์ป็น Fuji Visitor Center ซงึทา่นสามารถศกึษาความ
เป็นมาของภเูขาไฟฟจูแิละเลอืกซอืของทรีะลกึเกยีวกับภูเขาไฟฟจูไิด ้และยังเป็นจุด
ถ่ายรูปกับภูเขาไฟฟจูไิดส้วยงาม 
จากนันเดนิทางสู่ ศูนยจ์าํลองแผ่นดนิไหว หรอื FUJINOEKI โดยภายในมหีอ้งจัด
แสดงขอ้มูลการปะทุของภเูขาไฟจากทุกมมุโลก มหีอ้งจัดฉากการเกดิแผ่นดนิไหว และ 
ความแรงของการสันสะเทอืนในระดบัรคิเตอรต์า่งๆ รวมไปถงึการเสนอแนวทางการเอาตัว
รอดจากสงิกดีขวางต่างๆ หลังจากเกดิแผ่นดนิไหวไปแลว้ จากนันจะปิดทา้ยดว้ยโซนช ้
อปปิงสนิคา้ตา่งๆมากมายทเีป็นโปรดักสข์องญปีุ่ น 

 

สัมผัสวัฒนธรรมดังเดมิของชาวญปีุ่ นนันก็คอื การเรยีนพธิชีงชาญปุ่ีน โดยการชงชา
ตามแบบญีปุ่ นนัน มีขันตอนมากมาย เรมิตังแต่การชงชา การจับถว้ยชา และการดมืชา 
ทกุขนัตอนนันลว้นมขีนัตอนทมีรีายละเอยีดทปีระณีตและสวยงามเป็นอย่างมาก และท่าน
ยังมโีอกาสไดล้องชงชาดว้ยตัวท่านเองอกีดว้ย ซงึกอ่นกลับใหท้่านอสิระเลอืกซอืของที
ฝากของทรีะลกึตามอธัยาศยั 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

บา่ย 

 

โอชโินะฮกัไก (Oshino Hakkai) ซงึเป็นจุดชมววิภเูขาไฟฟูจไิดส้วยงามทีสดุอกีจุด
หนึง ซงึไดรั้บความนิยมจากนักท่องเทียวชาวญีปุ่ นเป็นอย่างมาก และทนีียังมีบ่อนํา
ศักดสิทิธอิันแสนบรสิทุธซิงึเกดิจากหมิะบนยอดเขาละลายและไหลผ่านภเูขาไฟฟจูลิงสู่
พนืเบอืงลา่งผดุขนึเป็นตานําและบอ่นําขนาดเล็กใหญ่มากมาย ซงึใชเ้วลายาวนานถงึ 3 - 
4 ปี ซงึชาวบา้นเชอืกันว่าถา้นํานําในบ่อนีมาดมืนอกจากจะไดค้วามสดชนืจากการลมิรส
นําอนับรสิทุธ ิยงัจะทําใหส้ขุภาพแข็งแรง และจะมโีชคดอีกีดว้ย ทนีีท่านสามารถซอืของ
ทรีะลกึจากรา้นคา้ทตัีงอยูภ่ายในบรเิวณนอียา่งสาํราญใจ 
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สวนดอกไมโ้ออชิ ิปารค์ (OISHI PARK) นับเป็นจุดชมววิฟจูทิสีวยงามอกีแห่งนงึ ให ้
ท่านไดเ้พลดิเพลนิไปกับการเดนิชมถนนทีประดับประดาไปดว้ยดอกไมท้ีมีความยาว
ประมาณ 350 เมตร พรอ้มชมความงามของภเูขาไฟฟจู(ิFuji) ทเีป็นฉากหลัง โดยสวนนี
จะปลูกดอกไมส้ลับสับเปลียนกันตลอด โดยช่วงกลางเดือนมิถุนายนจนถึงเดือน
กรกฎาคม จะเป็นชว่งทมีกีารจัดงาน Kawaguchiko Herb Festival ซงึเต็มไปดว้ยดอก
ลาเวนเดอร ์(Lavandula) ส่งกลนิหอมไปทัวทังสวน ส่วนในช่วงเดือนกันยายน จะ
ประดับประดาสวนดว้ยดอกบโีกเนีย(Begonia) หลากสีสัน ส่วนช่วงตุลาคมจนถึง
พฤศจกิายน สวนนีจะมพีุ่มโคเคยี ทจีะแดงฉานสดใสในชว่งฤดใูบไมร้่วงอกีดว้ย 

 

ยา่นโอไดบะ (Odaiba) คอืเกาะทสีรา้งขนึไวเ้ป็นแหล่งชอ้ปปิง และแหล่งบันเทงิต่างๆ 
ในอา่วโตเกยีว เชน่ หา้งไดเวอรซ์ติ ีโตเกยีว พลาซ่า (DiverCity Tokyo Plaza) ที
เป็นหา้งดังอกีหา้งหนงึ ทอียู่บนเกาะโอไดบะ แหล่งรวมรา้นคา้ไวม้ากมายทัง UNIQLO , 
H&M , Fossil , GU , FANCL ฯลฯ อกีทังจุดเดน่ของหา้งนก็ีคอื หุน่ยนตก์นัดมั ขนาด
เทา่ของจรงิ 1:1 ตังตระหง่านอยูห่นา้หา้ง ใหไ้ดถ่้ายรูปสวยๆ กนั และในบรเิวณหา้ง ยัง
ม ีกันดัมคาเฟ่ (Gundam Cafe) และ กนัดมั ฟรอนท ์(Gundam Front) ใหก้บัเหลา่สาวก
หุน่ยนตตั์วนีไดเ้ขา้ไปตดิตามเก็บภาพลง IG หรอื Facebook กนัไปเลย 

คาํ  อสิระรบัประทานอาหารคาํ ตามอธัยาศยั ณ แหลง่ชอ้ปปิง 
  นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่พีัก KICHIJOJI TOKYO REI HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
วนัท ี4 เมอืงคามาครูะ- โตเกยีว – วดัอาซากสุะ – ถา่ยรปูโตเกยีวสกายทร–ี ชอ้ป

ปิงฮาราจุกุ- ชอ้ปปิงชบิูยา่-ชอ้ปปิงชนิจกู ุ(B / L /-) 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 

เมอืงคามาคูระ เป็นเมอืงชายฝังเล็กๆในเขตจังหวัดคานากาว่า(Kanagawa) ทดีงึดูด
เหลา่นักทอ่งเทยีวใหแ้วะมาเยยีมเยยีน ถูกขนานนามใหเ้ป็น “เกยีวโตแห่งฝังตะวันออก” 
เพราะว่ามทีังวัดและศาลเจา้อันเกา่แก ่อนุสรณ์สถานทางประวัตศิาสตรม์ากมาย นําท่าน
สักการะ “หลวงพอ่โต” (Daibutsu) แหง่วดัโคโตคอุนิ (Kotokuin Temple) เป็น
รูปหลอ่โลหะทสีงู 13.35 เมตรตงัอยูก่ลางลานวัด ใหญ่เป็นอนัดับสองของประเทศญปีุ่ น 

 

นมสัการเจา้แมก่วนอมิทองคํา ณ วดัอาซากสุะ หรอื วดัเซ็นโซจ ิ(Sensoji Temple) 
เป็นวัดทเีกา่แกแ่ละไดรั้บความเคารพจากชาวกรุงโตเกยีวอย่างมาก เพราะภายในอาราม
ประดษิฐานองคเ์จา้แมก่วนอมิทองคําทศัีกดสิทิธ ิขนาด 5.5 เซนตเิมตร และยังม ีโคมไฟ
ยักษ์ 4.5 เมตร ณ ประตูทางเขา้ทอียู่ดา้นหนา้สดุของวัด ในนามประตฟู้าคํารณและท่าน
จะไดส้นุกกับการเดนิเลือกดูสนิคา้ต่างๆ สองขา้งทางของ ถนนนากามเิซะ ซงึมีรา้น
คา้ขายของทรีะลกึต่างๆ มากมาย อาท ิขนมนานาชนิด ของเล่น รองเทา้ พวงกญุแจที
ระลกึฯลฯ 

 

เดนิสูร่มิแม่นําสมุดิะ อสิระใหท้่านไดถ่้ายรูปเก็บภาพความประทับใจหอคอยทสีูงทสีุดใน
โลก หอคอยโตเกยีวสกาย ทร ี(Tokyo Sky tree) ทเีปิดเมอื 22 พฤษภาคม 2555 
มคีวามสงู 634 เมตร และสามารถทําลายสถติคิวามสูงของหอกวางตุง้ ในมณฑลกว่าง
โจว ซงึมคีวามสงู 600 เมตร กับ CN Tower ในนครโตรอนโต ของแคนาดา ทมีคีวามสงู 
553 เมตร 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 
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บา่ย 

 

 
อสิระช็อปปิง ยา่นฮาราจกู ุ (Harajuku) แหล่งวัยรุ่นทรีูจั้กกันดขีองกรุงโตเกยีว เดนิ
เล่นท ีถนนทาเคชติะ พบกบัรา้นคา้ทขีายสนิคา้วัยรุ่นมากมาย รา้นขนมเครปทมีชีอืเสยีง
ฯลฯ หากมาในช่วงวันเสาร์-อาทติย ์ท่านจะไดพ้บกับเด็กหนุ่มสาวทแีต่งตัวคอสเพลย ์
เลยีนแบบตัวการต์นู มาเดนิอวดโฉมกันมากมาย 

 

ตอ่ดว้ย ยา่นชบิูยา่ (Shibuya) แหล่งชอ้ปปิงสตรีททยีงิใหญ่สดุๆในโตเกยีว รายลอ้ม
ไปดว้ยหา้งฯตา่งๆและรา้นคา้อกีนับพัน ซงึมหีา้งฯ SHIBUYA 109 ทรีวบรวมรา้นคา้แฟชัน
ไวม้ากมายรวมทังมรีูปปัน “ฮาจโิกะ” หรอืเจา้หมาแสนซอืสัตยฮ์าจ ิทเีฝ้ารอคอยเจา้นาย
หนา้สถานีชบิูย่า ตราบจนวันตายของมัน..และใหท้่านไดเ้ดนิเลน่ชอ้ปปิงไปกับหา้งฯเปิด
ใหม่เมอืเมษายน 2012 นันคอื SHIBUYA HIKARIE เป็นอาคารใหม่ทสีรา้งทดแทน 
Shibuya Tokyo Bunka Kaikan Building ซงึอยู่ทางตะวันออกของสถานีรถไฟชบิูย่า 
เป็นอาคารสงู 34 ชนัโดยมรีา้นคา้ กวา่ 200 จุดและรวมเอาแฟชันต่างๆจากทุกมุมโลกมา
ไวท้นีี 

 

ย่านชอ้ปปิงชนิจุกุ (Shinjuku) ใหท้่านอสิระและเพลดิเพลนิกับการชอ้ปปิงสนิคา้
มากมายและเครอืงใชไ้ฟฟ้า กลอ้งถา่ยรปูดจิติอล นาฬกิา เครอืงเลน่เกมส ์หรอืสนิคา้ทจีะ
เอาใจคุณผูห้ญงิดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เสอืผา้ แบรนดเ์นม เสอืผา้แฟชันสําหรับวัยรุ่น 
เครอืงสําอางยหีอ้ดงัของญปีุ่ นไม่วา่จะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO 

คาํ  อสิระรบัประทานอาหารคาํ ตามอธัยาศยั ณ แหลง่ชอ้ปปิง 

  นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่พีัก KICHIJOJI TOKYO REI HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัท ี5 สนามบนินารติะ-สนามบนิดอนเมอืง (XJ603 14.25-19.10) 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 อสิระพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

 สมควรแกเ่วลา นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินารติะ ทําการเช็คอนิ และโหลดกระเป๋ 
สัมภาระ 

14.25 น. นําทา่นกลบัสู ่กรงุเทพฯ โดย สายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์เทยีวบนิท ีXJ603 
[  บรกิารอาหารกลางวนัและนําดมืบนเครอืง] 

19.10 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

 

************************************************** 
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โปรแกรม :  TOKYO แมวกวกั 5D3N  
โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เงอืนไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางในแตล่ะครงัจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจาํนวน 10 ทา่นขนึไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว  

 ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2. ในกรณีทลีูกคา้ตอ้งออกตวัโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทขีองบรษิทัฯเพอืเช็ควา่กรุป๊มกีาร 

 คอนเฟิรม์เดนิทางกอ่นทุกครงั มฉิะนนัทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทงัสนิ 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ่ 
พักหอ้งละ 2-

3 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

 [มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ่ 

 1 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่ม่ถงึ12ปี 

[มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่

2 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ7ปี  
[ไมม่เีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่

2 ทา่น  
ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมตวั 
ทา่นละ 

พักเดยีวเพมิ 
ทา่นละ 

12 ก.ค. – 16 ก.ค. 62 
(วนัหยดุอาสาฬหบชูา) 

28,900 28,900 28,900 27,900 22,400 7,900 

ราคาเด็กทารก [อายไุมถ่งึ 2 ปีบรบิรูณ ์ณ วนัเดนิทางกลบั]  ทา่นละ 7,900- บาท  
ราคานรีวมรายการทวัร ์ตวัเครอืงบนิ 

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

**โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลยีนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล** 
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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 ไมส่นับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศญีปุ่ 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 กโิลกรัม / แอรเ์อเซยีเอกซ ์20 กโิลกรัม / การบนิไทย 30 กโิลกรัม / 

เจแปนแอรไ์ลน์และออลนปิปอน 2 ใบใบละไมเ่กนิ 23 กโิลกรัม] ค่าประกนัวนิาศภัยเครอืงบนิตามเงอืนไขของแต่ละสายการ

บนิทมีกีารเรยีกเก็บ 

6. ค่าประกันอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

 คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบัุตเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงอืนไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซอืประกนัการเดนิทางสําหรบัครอบคลมุเรอืงสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูล  

เพมิเตมิกบัทางบรษิทัได ้**  
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- 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. ภาษมีลูคา่เพมิ 7% และหกั ณ ทจีา่ย 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. คา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาท / ทรปิ /ตอ่ทา่น 

 

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 ขอสงวนสทิธทิจีะเลอืนการเดนิทางในกรณีทมีผีูร้่วมคณะไม่ถงึ 10 ทา่น 

 2. ขอสงวนสทิธกิารเก็บคา่นํามันและภาษีสนามบนิทุกแหง่เพมิ หากสายการบนิมกีารปรับขนึกอ่นวันเดนิทาง 

 3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนเทยีวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนืองจากสาเหตตุ่างๆ 

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

จลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนําสงิของผดิกฎหมาย ซงึอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

 5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิสงิของสญูหาย อันเนืองเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทยีวเอง 

 6. เมอืทา่นตกลงชําระเงนิมดัจําหรอืค่าทัวรท์ังหมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงอืนไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทังหมด  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ทงันขีนึอยูก่บัสภาวะอากาศ การเมอืง สาย

การบนิ และราคาอาจเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทงันขีนึอยูก่บัอตัราแลกเปลยีนของเงนิสกลุเยน 

 


