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HILIGHT 

ชมิ ชอ้ป ชลิ ยา่นไชนา่ทาวนแ์บบฉบบัคนญีปุ่่ น 

ฟินเต็มๆกบัน า้หนกักระเป๋าสงูสดุถงึ 46 กโิล !! 

ชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นม ทีโ่กเทมบะ เอา้ทเ์ล็ต 

บนิฟลเูซอรว์สินอนหลบัสนทิ ลุกน ัง่สบาย 

ชมความงามภเูขาไฟฟจู ิ(ข ึน้อยูก่บัสภาพอากาศ) 

พพิธิภณัฑร์าเมง คนรกัราเมงตอ้งหา้มพลาด 

สกัการะพระใหญไ่ดบทุส ึ

ไหวเ้จา้แมก่วนอมิทองค า ทีว่ดัอาซากุสะ 

ถา่ยรปูกบักนัด ัม้ยูนคิอรน์ ทีโ่อไดบะ 

อสิระชอ้ปป้ิงฟร ี1 วนัเต็ม!! 

ผอ่นคลายกบัการแชน่ า้จากแรธ่รรมชาต ิ

ลิม้รสบฟุเฟ่ขาป ูพรอ้มน า้จ ิม้รสเด็ด 

บรกิารน า้ด ืม่ทุกวนั วนัละ 1 ขวด  

Free Wi-Fi on Bus !! 

วนัที ่1 สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนินารติะ 

[NH808 00.30 – 08.40] 
วนัที ่2 สนามบนินารติะ-โยโกฮามา่-โยโกฮามา่ ไช

นา่ทาวน-์พพิธิภณัฑร์าเมงชนิโยโกฮามา่-โก
เท็มบะเอา้ทเ์ล็ต-เมนขูาปยูกัษ ์– แชน่ า้แร่
ธรรมชาต ิ

วนัที ่3 ภเูขาไฟฟจู(ิช ัน้5ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ)-

กจิกรรมชงชา-เมอืงคามาครุะ-หลวงพอ่โตได

บตุส-ึเมอืงโตเกยีว-ชอ้ปป้ิงยา่นชนิจกูุ 

วนัที ่4 อสิระชอ้ปป้ิงเมอืงโตเกยีว หรอื เลอืกซือ้

ทวัรเ์สรมิโตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์

วนัที ่5 วดัอาซากสุะ – ถา่ยรปูโตเกยีวสกายทร ี– 

ไดเวอรซ์ติ ี ้โอไดบะ - สนามบนินารติะ – สนามบนิ

สวุรรณภมู ิ

[NH805 18.25 – 23.10] 

TOKYO YOKOHAMA 

FUJI สโลว ์ไลฟ์ 

5D3N 

โดยสายการบนิออลนปิปอน [NH] 

เดนิทาง: มถินุายน-กนัยายน 62 

ราคาเร ิม่ตน้เพยีง 39,900.- 
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 กําหนดการเดนิทาง 

วนัที ่05 – 09 ม.ิย. 62 39,900.- 

วนัที ่06 – 10 ม.ิย. 62 39,900.- 

วนัที ่19 – 23 ม.ิย. 62 39,900.- 

วนัที ่20 – 24 ม.ิย. 62 39,900.- 

วนัที ่26 – 30 ม.ิย. 62 39,900.- 

วนัที ่11 – 15 ก.ค. 62 40,900.- 

วนัที ่13 – 17 ก.ค. 62 40,900.- 

วนัที ่15 – 19 ก.ค. 62 40,900.- 

วนัที ่21 – 25 ส.ค. 62 39,900.- 

วนัที ่29 ส.ค.-02 ก.ย. 62 39,900.- 

วนัที ่12 – 16 ก.ย. 62 39,900.- 

วนัที ่19 – 23 ก.ย. 62 39,900.- 

วนัที ่23 – 27 ก.ย. 62 39,900.- 

 

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น 

***(เก็บทปิกอ่นการเดนิทางทีส่นามบนิสุวรรณภูม)ิ*** 
 เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั คํา่ โรงแรมทีพ่กั 

1 
สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนินารติะ 

[NH808 00.30 – 08.40] 

    

2 

สนามบนินารติะ – เมอืงโยโกฮามา่ – โยโกฮามา่ ไช
นา่ทาวน ์– พพิธิภณัฑร์าเมงชนิโยโกฮามา่ –  

โกเท็มบะเอา้ทเ์ล็ต – เมนขูาปยูกัษ ์– แชนํ่า้แร่
ธรรมชาต ิ

✈ อสิระ �  
FUJI HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่[♨] 

3 

ภเูขาไฟฟจูชิ ัน้5 (ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ) – 

กจิกรรมชงชา – เมอืงคามาครุะ – หลวงพอ่โตได

บตุส ึ– เมอืงโตเกยีว – ชอ้ปป้ิงยา่นชนิจกูุ 

�  �  อสิระ 
TOKYO HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

4 
อสิระชอ้ปป้ิงเมอืงโตเกยีว หรอื เลอืกซือ้ทวัรเ์สรมิ
โตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์ �  อสิระ อสิระ 

TOKYO HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 

5 

วดัอาซากสุะ – ถา่ยรปูโตเกยีวสกายทร ี– ไดเวอร ์

ซติ ี ้โอไดบะ - สนามบนินารติะ –  

สนามบนิสวุรรณภมู ิ

[NH805 18.25 – 23.10] 

�  อสิระ ✈ 
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โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 
สนามบนิสวุรรณภูม ิ– สนามบนินารติะ 
[NH808 00.30 – 08.40] 

22.00 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิ ประตหูมายเลข 6 เคานเ์ตอร ์ L สายการบนิออล

นปิปอน 

เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 

[สําคญัมาก!!ไมอ่นญุาตใหนํ้าอาหารสด จําพวกเนือ้สตัว ์ พชื ผกั ผลไม ้ เขา้

ประเทศญีปุ่่ นหากฝ่าฝืนมโีทษจบัปรบัได]้ 

วนัที ่2 
สนามบนินารติะ – โยโกฮามา่ – โยโกฮามา่ ไชนา่ทาวน ์– พพิธิภณัฑ์

ราเมงชนิโยโกฮามา่ – โกเท็มบะเอา้ทเ์ล็ต – เมนูขาปูยกัษ ์– แช่นํา้แร่
ธรรมชาต ิ

00.30 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนินารติะ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิ ออลนปิปอน เทีย่วบนิ

ที ่NH 808 

สายการบนิมบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

08.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนินารติะ ประเทศญี่ปุ่ น นําท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมือง

และศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้ และเมื่อรับสมัภาระเรียบรอ้ย ไกดจ์ะพาทุกท่านไปขึน้รถบัส 

เตรยีมตวัออกเดนิทาง พรอ้มกับรบกวนปรับนาฬกิาของท่านใหต้รงตามเวลาของญี่ปุ่ น 

ซึง่เร็วกว่าเมอืงไทย 2 ชัว่โมง เพือ่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา 

 

โยโกฮามา่ ไชน่าทาวน ์(Yokohama Chinatown) ย่านทีผ่สมผสาน ความเป็น

ญีปุ่่ นกนัอย่างลงตวั อาคารบา้นเรอืนทีม่สีถาปัตยกรรมแบบจนี มคีวามเป็นระเบียบ และ

มโีคมไฟสแีดงประดบัอยู่ตามถนนอย่างสวยมาก ภายในย่านนี้มีรา้นอาหารมากมายให ้

ทกุทา่นไดเ้ลอืกลองชมิความอร่อยตลอดสองฝ่ังขา้งทาง ซึง่อาหารยอดนยิมในย่านนีจ้ะ

เป็นฮะเกา๋รอ้นๆ นอกจากอาหารแลว้ ยังมรีา้นขายของทีร่ะลกึหลายรา้น ขาย Magnet , 

รูปภาพ , กระเป๋า , ร่ม และของฝากอืน่ๆอกีมากมาย 

 

พพิธิภณัฑร์าเมงชนิโยโกฮามา่ (Shinyokohama Raumen Museum) ตัง้อยู่

ในเมอืงโยโกฮาม่าของจังหวัดคานากาว่า เรยีกไดว้่าเป็นพพิธิภณัฑส์าํหรับคนรักราเมง

ทีพ่ลาดไม่ไดเ้ด็ดขาด ภายในพพิธิภณัฑม์กีารจดัแสดงประวัตคิวามเป็นของราเมงใน

ญีปุ่่ นไวม้ากมาย พรอ้มรอใหท้กุๆทา่นไดส้มัผัมความอร่อยตามแบบตน้ฉบบัคนญีปุ่่ น

แท ้ๆ  

กลางวนั  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั ณ พพิธิภณัฑร์าเมงชนิโยโก

ฮามา่ 
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บา่ย 

 

โกเทมบะ แฟคทอรี ่เอา้ทเ์ล็ต แหลง่รวมสนิคา้นําเขา้และสนิคา้แบรนดญ์ีปุ่่ นทีด่งัไป

ทัว่โลก พบกบัคอลเลคชัน่เสือ้ผา้ใหม่ลา่สดุ เลอืกซือ้กระเป๋าแบรนดเ์นมยีห่อ้ดงั เลอืกดู

เครือ่งประดบั และนาฬกิา และ รองเทา้แฟชัน่มากมาย 
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วนัที ่3 ภูเขาไฟฟูจชิ ัน้5 (ข ึน้อยูก่บัสภาพอากาศ) – กจิกรรมชงชา –  

เมอืงคามาครุะ – หลวงพอ่โตไดบุตส ึ– เมอืงโตเกยีว – ชอ้ปป้ิงยา่นชนิจกู ุ

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 

ภเูขาไฟฟจู ิทีม่ีความสงูเหนือจากระดับน้ําทะเล 3,776 เมตร ซึง่เป็นทีรู่จ้ักไปทั่วโลกใน

เรือ่งความสวยงามทีธ่รรมชาตไิดม้อบมาใหอ้ย่างลงตวั และยังถอืว่าเป็นสญัลกัษณ์หนึง่ของ

ประเทศญี่ปุ่ นทัง้ยังเป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเที่ยวต่างชาตทิี่มาเยือนญี่ปุ่ นตลอดทุก

ฤดกูาล นําทา่นขึน้สู ่ช ัน้ที ่5 ของภเูขาไฟฟูจ ิ(ข ึน้อยู่กบัสภาพอากาศเอือ้อํานวย) ที่

ทุกท่านจะไดเ้ห็นถงึความสวยงามของภูเขาไฟฟูจแิละววิโดยรอบใหทุ้กท่านไดถ้่ายภาพ

ความประทบัใจ 

 

จากนัน้นําทา่นสมัผัสวัฒนธรรมดัง้เดมิของชาวญี่ปุ่ น น่ันก็คอื การชงชาญีปุ่่ น โดยการชง

ชาตามแบบฉบับของญีปุ่่ นนัน้ มขีัน้ตอนมากมาย เร ิม่ตัง้แตก่ารชงชา การรับชา และการดืม่

ชา ทกุขัน้ตอนนัน้ลว้นมพีธิี รายละเอียดทีบ่รรจงและสวยงามเป็นอย่างมาก ใหทุ้กท่านได ้

เขา้ร่วม กจิกรรมในการชงชา นี้อกีดว้ย ซึง่กอ่นกลบัใหท้า่นอสิระเลอืกซือ้ของทีฝ่ากของ

ทีร่ะลกึตามอัธยาศยั 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

บา่ย 

 

เมอืงคามาครูะ เป็นเมอืงชายฝ่ังเล็กๆในเขตจงัหวัดคานากาว่า(Kanagawa) ทีด่งึดดูเหลา่

นักทอ่งเทีย่วใหแ้วะมาเยีย่มเยยีน ถกูขนานนามใหเ้ป็น “เกยีวโตแห่งฝ่ังตะวนัออก” 

เพราะวา่มทีัง้วัดและศาลเจา้อันเกา่แก ่อนุสรณส์ถานทางประวตัศิาสตรม์ากมาย นําทา่น

สกัการะ “หลวงพอ่โต” แหง่วดัโคโตคอุนิ เป็นรูปหลอ่โลหะทีส่งู 13.35 เมตรตัง้อยู่กลาง

ลานวัด ใหญ่เป็นอันดบัสองของประเทศญีปุ่่ น 

คํา่

 

 

 รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

**พเิศษ เมนขูาปยูกัษส์ไตลญ์ีปุ่่ น พรอ้มนํา้จ ิม้รสเด็ด** 

 
 นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก FUJI RESORT หรอืเทยีบเทา่ 

ผ่อนคลายกบัการแชน้ํ่าจากแร่ธรรมชาตสิไตลญ์ีปุ่่ น 
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ย่านชอ้ปป้ิงชนิจุกุ ท่านอสิระและเพลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมมากมาย 

และ เครื่องใชไ้ฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูปดจิติอล นาฬกิา เครื่องเล่นเกมส ์หรือสนิคา้ทีจ่ะเอาใจ

คุณผูห้ญิงดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เสื้อผา้ แบรนด์เนม เสื้อผา้แฟชั่นสําหรับวัยรุ่ น 

เครือ่งสาํอางยีห่อ้ดงัของญีปุ่่ นอไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอื่นๆ

อกีมากมาย 

คํา่  อสิระรบัอาหารคํา่ตามอธัยาศยั ณ แหลง่ชอ้ปป้ิง 

 
 นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก TOKYO HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่4 
อสิระชอ้ปป้ิงเมอืงโตเกยีว หรอื เลอืกซือ้ทวัรเ์สรมิโตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 
 

 

ใหท้่านไดเ้ลือกอสิระท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆใน เมอืงโตเกยีว โดยมีไกด์ค่อยให ้

คําแนะนําทา่นในการเดนิทาง เชน่ย่านชนิจูกุ (Shinjuku) แหล่งบันเทงิและแหล่งชอ้ป

ป้ิงขนาดใหญ่ใจกลางเมืองหลวงโตเกยีว เป็นศูนยร์วมแฟชัน่เก๋ๆ เท่ห์ๆ  ของเหล่าบรรดา

แฟชัน่นสิตา้ มสีถานีรถไฟชนิจูกทุีเ่ป็นเหมอืนศนูยก์ลางของของย่านนี้ ซ ึง่เป็นหนึง่ในสถานี

ทีค่กึคกัทีส่ดุในญีปุ่่ น ในแตล่ะวันมีผูค้นจํานวนมากถงึ 2.5 ลา้นคนที่ใชบ้รกิารสถานีแห่งนี้ 

ทางดา้นตะวันตกย่านนี้ทีเ่ต็มไปดว้ยตกึระฟ้าหลายอาคาร มีทัง้โรงแรมชัน้นํา และในสว่น

ทางดา้นตะวันออกนัน้คอื คาบูกโิจ (Kabuki-jo) เป็นย่านทีเ่ต็มไปดว้ยหา้งสรรพสนิคา้, รา้น

เครื่องใชไ้ฟฟ้าขนาดใหญ่อย่าง Bic Camera และย่านบันเทงิยามราตรีที่มีรา้นอาหาร

เยอะแยะมากมาย เชน่รา้นอซิากายะ (Izakaya) เป็นตน้และยังมีสถานทีท่่องเทีย่วสําคัญๆ

ตา่งๆมากมาย เชน่ 

 

ยา่นฮาราจกูุ ยา่นชบิยูา่ ยา่นอากฮิาบาระ 

ไดเวอรว์ติ ีโ้อไดบะ ตลาดอาเมโยโกะ ตลาดปลาสคึจิ ิ

ศาลเจา้เมยจ์ ิ Tokyo Sky Tree 

 

หรอืเลอืกซือ้ทวัรเ์สรมิโตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์เต็มวนั เพ ิม่ผูใ้หญ่ทา่นละ 2,700 บาท / 

เด็ก 2,000 บาท ไมร่วมคา่รถไฟในการเดนิทาง [ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลง] เชญิ

ทา่นพบกบัความอลังการซึง่เต็มไปดว้ยเสน่หแ์ห่งตํานานและจนิตนาการของการผจญภัย 

ใชท้นุในการกอ่สรา้ง 600 ลา้นเยน โดยการถมทะเล ท่านจะไดพ้บสมัผัสกับเครื่องเล่นใน

หลายรูปแบบ เชน่ ทา้ทายความมันสเ์หมอืนอยู่ในอวกาศไปกับ SPACE MOUTAIN, ระทกึ

ขวัญกับ HAUNTED MANSION บา้นผีสงิ, ตืน่เตน้กับ SPLASH MOUNTAIN, น่ังเรือผจญ

ภัยในป่ากับ JUNGLE CRUISE, เที่ยวบา้นหมีพูห์, ตะลุยอวกาศไปกับ BUZZ 

LIGHTYEAR’S ASTRO BLASTERS, เขา้ไปอยู่ในโลกแห่งจนิตนาการกับการต์ูนทีท่่านชืน่

ชอบของ WALT DISDEY 

คํา่ * เพือ่ใหท้า่นไดส้นุกสนานอยา่งเต็มทีจ่งึไมม่บีรกิารอาหารกลางวนัและอาหารคํา่ * 

 
 นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก TOKYO HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัที ่5 วดัอาซากุสะ – ถา่ยรปูโตเกยีวสกายทร ี– ไดเวอรซ์ติ ี ้โอไดบะ -  

สนามบนินารติะ – สนามบนิสุวรรณภูม ิ 

[NH805 18.25 – 23.10] 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 

นมัสการเจา้แม่กวนอิมทองคํา ณ วดัอาซากุสะ หรอื วดัเซนโซจ  ิเป็นวัดทีเ่ก่าแก่และ

ไดร้ับความเคารพจากชาวกรุงโตเกยีวอย่างมาก เพราะภายในอารามประดษิฐานองคเ์จา้แม่

กวนอมิทองคําทีศ่กัด ิส์ทิธิ ์ขนาด 5.5 เซนตเิมตร และยังม ีโคมไฟยักษ์ 4.5 เมตร ณ ประตู

ทางเขา้ทีอ่ยู่ดา้นหนา้สดุของวัด ในนามประตฟู้าคํารณและทา่นจะไดส้นุกกบัการเดนิเลอืกดู

สนิคา้ต่างๆ สองขา้งทางของ ถนนนากามเิซะ ซึง่มีรา้นคา้ขายของทีร่ะลกึต่างๆ มากมาย 

อาท ิขนมนานาชนดิ ของเลน่ รองเทา้ พวงกญุแจทีร่ะลกึฯลฯ 

 
 

เดนิสูร่มิแม่น้ําสมุดิะ อสิระใหท้่านไดถ้่ายรูปเก็บภาพความประทับใจหอคอยทีสู่งทีสุ่ดใน

โลก หอคอยโตเกยีวสกาย ทร ี(Tokyo Sky tree) ทีเ่ปิดเมื่อ 22 พฤษภาคม 2555 มี

ความสงู 634 เมตร และสามารถทําลายสถติคิวามสงูของหอกวางตุง้ ในมณฑลกว่างโจว 

ซึง่มีความสงู 600 เมตร กับ CN Tower ในนครโตรอนโต ของแคนาดา ทีม่ีความสงู 553 

เมตร 

กลางวนั   อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั ณ แหลง่ชอ้ปป้ิง 

 

ยา่นโอไดบะ (Odaiba) คอืเกาะทีส่รา้งข ึน้ไวเ้ป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงและแหล่งบันเทงิต่างๆใน

อ่าวโตเกยีว เชน่ หา้งไดเวอรซ์ติ ี ้โตเกยีว พลาซ่า (DiverCity Tokyo Plaza) ทีเ่ป็น

หา้งดงัอกีหา้งหนึง่ ทีอ่ยู่บนเกาะโอไดบะ แหลง่รวมรา้นคา้ไวม้ากมายทัง้ UNIQLO , H&M 

, Fossil , GU , FANCL ฯลฯ อกีทัง้จุดเดน่ของหา้งนี้ก็คอื หุน่ยนตก์นัด ัม้ ขนาดเทา่ของ

จรงิ 1:1 ตัง้ตระหง่านอยู่หนา้หา้ง ใหไ้ดถ้า่ยรูปสวยๆ กนั และในบรเิวณหา้ง ยังม ีกนัดัม้คา

เฟ่ (Gundam Cafe) และ กนัดัม้ ฟรอนท ์(Gundam Front) ใหก้ับเหล่าสาวกหุ่นยนตต์ัวนี้

ไดเ้ขา้ไปตดิตามเก็บภาพลง IG หรอื Facebook กนัไปเลย 

 สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินารติะ เพือ่เดนิทางกลบัสู ่กรุงเทพฯ 

18.25 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่NH 805 

สายการบนิมบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

23.10 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

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

โดยสายการบนิออลนปิปอน 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่
พกัหอ้งละ 

2-3 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี  

[มเีตยีง] 

พกักบัผูใ้หญ ่
 1 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

[มเีตยีง] 

พกักบัผูใ้หญ ่
2 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ7ปี 
[ไมม่เีตยีง] 

พกักบัผูใ้หญ ่
2 ทา่น  
ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมต ัว๋ 

ทา่นละ 

พกัเดีย่ว
เพิม่ 

ทา่นละ 

05 – 09 ม.ิย. 62 39,900 39,900 39,900 38,900 27,900 7,900 

06 – 10 ม.ิย. 62 39,900 39,900 39,900 38,900 27,900 7,900 

19 – 23 ม.ิย. 62 39,900 39,900 39,900 38,900 27,900 7,900 

20 – 24 ม.ิย. 62 39,900 39,900 39,900 38,900 27,900 7,900 

26 – 30 ม.ิย. 62 39,900 39,900 39,900 38,900 27,900 7,900 

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

13 – 17 ก.ค. 62 40,900 40,900 40,900 39,900 27,900 7,900 

15 – 19 ก.ค. 62 40,900 40,900 40,900 39,900 27,900 7,900 

21 – 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 – 16 ก.ย. 62 39,900 39,900 39,900 38,900 27,900 7,900 

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

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

 **เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ จงึไมม่รีาคาเด็ก ** 

ราคาเด็กทารก [อายุไมถ่งึ 2 ปีบรบิูรณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั]  ทา่นละ 9,900 บาท  

ราคานีร้วมรายการทวัร ์ต ัว๋เครือ่งบนิ 

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

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 
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เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว  

 ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯเพือ่เช็ควา่กรุป๊มกีาร 

 คอนเฟิรม์เดนิทางกอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

3. การชําระคา่บรกิาร 

    3.1 กรณุาชําระมดัจํา ทา่นละ 15,000 บาท  

    3.2 กรณุาชําระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 25 วนักอ่นออกเดนิทาง 

4.การยกเลกิารเดนิทาง 

4.1 แจง้ยกเลกิ กอ่นการเดนิทาง 45 วนั ไม่นับวันเดนิทาง คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด  

4.2 แจง้ยกเลกิ กอ่นเดนิทาง 15 วนั ไม่นับวนัเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 15,000 บาท  

4.3 แจง้ยกเลกิ นอ้ยกว่า 15 วันการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด  

4.4 ยกเวน้กรุป๊ทีอ่อกเดนิทางชว่งเทศกาลวนัหยุด เชน่ ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตมีดัจําทีน่ั่ง

กบัสายการบนิและคา่มัดจําทีพ่ัก รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจํา หรอื คา่ทวัร ์

ท ัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

4.5 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบ ุไว้

ในรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

 **สาํคญั!! บรษัิททําธุรกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ ไม่สนับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศญีปุ่่ นโดยผดิกฎหมายและใน

ขัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ไทยและญีปุ่่ น ข ึน้อยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ทา่นัน้ ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผ่าน

การตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของท่านเอง ทางมคัคเุทศกไ์ม่สามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ัง้ส ิน้** 

4.6 เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง 

 พรอ้มคณะถอืว่าทา่นสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจําคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

 กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดบัชัน้ทีน่ั่งจากชัน้ประหยัดเป็นชัน้ธุรกจิ โดยใชค้ะแนนจากบัตรสะสมไมล ์

จะตอ้งดาํเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วันลว่งหนา้ และถา้โดยการชาํระเงนิเพือ่อพัเกรดตอ้งกระทําทีเ่คานเ์ตอรส์นามบนิ ณ วัน

เดนิทาง เทา่นัน้  

2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทยีบเทา่ 

** ในกรณีทีท่า่นจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทีน่อนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจดัหาหอ้งพกั

แบบ TRIPLE ได ้ทางบรษิทัอาจมกีารจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป ** 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 
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4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

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

และออลนปิปอน 2 ใบใบละไม่เกนิ 23 กโิล] คา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเกบ็ 

6. คา่ประกนัอุบัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

 คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอุบตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางสําหรบัครอบคลมุเร ือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

เพ ิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุมากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  

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

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  

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

7. ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่่าย 3%  

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ(ทางรฐับาลญีปุ่่ นประกาศยกเลกิวซีา่ใหก้บัคนไทย ผูท้ ี่

ประสงคจ์ะพํานกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ15 **ถา้กรณีทางรฐับาลญีปุ่่ นประกาศใหก้ลบัมาใชว้ซีา่ ผูเ้ดนิทาง

จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ในการขอวซี่าตามทีส่ถานทตูกําหนด) 

 2. คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืทีร่ะบุ อาทเิชน่ คา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์ 

 3. คา่ภาษีน้ํามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ 

 4. คา่ทปิมัคคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น  

 

รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย  

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพํานักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่เกนิ 15 วัน ไม่ว่าจะดว้ย

วัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ อาจจะมกีาร ถกูตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง เพือ่เป็น

การยนืยันวา่มคีณุสมบัตใินการเขา้ ประเทศญีปุ่่ น 

**เอกสารทีอ่าจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตัว๋เครือ่งบนิและเอกสารเรือ่งทีพ่ักทางบรษัิทจะ

จัดเตรยีมใหก้บัลกูทวัร ์แตท่ัง้นี้ข ึน้อยู่กบัการพจิารณาของกองตรวจคนเขา้เมอืงของญีปุ่่ น** 

1. ตัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น  

2. สิง่ทีย่นืยันว่าทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีอ่าจเกดิข ึน้ระหว่างทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น  

    (เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้) 



 

   

   
    

ทัวรญ์ีปุ่่ น (GTH) TOKYO YOKOHAMA FUJI สโลว์ ไลฟ์ 5D3N โดยสายการบนิ [NH] 
 
 

3. ชือ่ ทีอ่ยู่ และหมายเลขโทรศพัทท์ีต่ดิตอ่ไดร้ะหว่างทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (เชน่ คน รูจ้กั โรงแรม และอืน่ๆ) 

4. กําหนดการเดนิทางระหว่างทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นตามมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางอเิล็กทรอนกิสท์ีย่ังมอีายุการใชง้านเหลอือยู ่

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระทําในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไม่เป็นส ิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบัตเิพือ่การพํานักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพํานักไม่เกนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่ม่มปีระวัตกิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญีปุ่่ น หรอืมไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่

เขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีอ่าจจะถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

 

หมายเหต ุ: 

 1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไม่ถงึ 10 ทา่น 

 2. ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็คา่น้ํามันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง 

 3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ 

 4. บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การกอ่

การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนําส ิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

 5. บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อุบัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

 6. เมือ่ทา่นตกลงชาํระเงนิมัดจําหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ การเมอืง 

สายการบนิ และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกลุเยน 

 


