
#10248 ทัวรญ่ีปุน โตเกียว 5 วัน 3 คืน ลานสกีฟูจิเท็น อิสระ
ทองเที่ยวหรือซื้อทัวรเสริมโตเกียวดิสนียแลนด บิน XW
ทัวรญี่ปุน โตเกียว วัดอาซากุสะ ถนนนากามิเซะ ผานชมโตเกียวสกายทรี ชมกัน
ด้ัมตัวใหมที่โอไดบะไดเวอรซิตี้ ชมวิวฟูจิที่โออิชิปารค ผานชมทะเลสาบคาวากูจิโกะ
หมูบานนํ้าใสโอชิโนะฮัคไค วัดนาริตะซัน อิสระทองเที่ยวในกรุงโตเกียว



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง    -

2 ทาอากาศยานนานาชาตินาริตะ - มหานครโตเกียว - วัดเซนโซจิ / อาซากุสะ - ประตูฟาคํา
รณ - ถนนนาคามิเสะ หรือ ถนนนากามิเซะ - โตเกียวสกายทรี - ไดเวอรซิตี ้โตเกียว
พลาซา - บุฟเฟตปูยักษ - ออนเซน

   -

3 ลานสกีฟูจิเท็น - สวนโออิชิพารค - พิธีชงชาญ่ีป ุน - หมูบานโอชิโนะฮัคไค - มิตซุย เอาทเล็ต
ปารค   

KEISEI
HOTEL
MIRAMARE
หรือเทียบเทา

4 อิสระทองเที่ยวในโตเกียว หรือ เลือกซ้ือทัวรเสริม   

KEISEI
MIRAMARE
HOTEL หรือ
เทียบเทา

5 วัดนาริตะ - ถนนโอโมเตะซันโด หรือ โอโมโตะซานโดะ - ทาอากาศยานนานาชาตินาริตะ -
ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

24 ม.ค. 62 - 28 ม.ค. 62
฿25,888 
฿19,999

฿25,888 
฿19,999

฿25,888 
฿19,999

฿8,900

26 ม.ค. 62 - 30 ม.ค. 62 ฿24,888 ฿24,888 ฿24,888 ฿8,900



วันท่ี 1 ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานนานาชาตินาริตะ - มหานครโตเกียว - วัดเซนโซจิ /
อาซากุสะ - ประตูฟาคํารณ - ถนนนาคามิเสะ หรือ ถนนนากามิ
เซะ - โตเกียวสกายทรี - ไดเวอรซิตี้ โตเกียว พลาซา - บุฟเฟตปู
ยักษ - ออนเซน

กําหนดการทั้งหมด

** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทัวร , ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท
ทุกครัง้กอนทําการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทัง้น้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

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

 กิจกรรม ค่ํา

22.30 น. คณะพรอมกัน ณ อาคาร 1 ชัน้ 3 อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ เคานเตอรสายการบินนกสกูต (XW)
สนามบินดอนเมือง พบเจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอิน และหัวหนา
ทัวรใหคําแนะนําเพ่ือเตรียมความพรอมกอนออกเดินทาง

ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง คํ่า

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีสามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซ่ึงสามารถใช
เป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอ่ืนๆ ไดอยางดี

 กิจกรรม เชา

02.15 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ นาริตะ ประเทศญ่ีป ุน โดยสายบิน NOK SCOOT เท่ียวบินท่ี XW102
** สําคัญมาก!! ประเทศญ่ีป ุนไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝาฝืนมีโทษปรับ

และจับ **

       09.55 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ นาริตะ ประเทศญ่ีป ุน (เวลาท่ีญ่ีป ุนเร็วกวาประเทศไทย 2 ชัว่โมง) หลังจาก
ผานขัน้ตอนศุลกากร กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพ่ือความสะดวกในการนัดหมายเวลา

บาย

บริการอาหารกลางวันบนรถ แบบเบนโตะสไตลญ่ีป ุน

นําทานเดินทางสู “มหานครโตเกียว” เพ่ือนมัสการเจาแมกวนอิมทองคํา ณ “วัดอาซากุสะ” วัดท่ีไดชื่อวาเป็นวัดท่ีมีความ
ศักดิส์ิทธิ ์และไดรับความเคารพนับถือมากท่ีสุดแหงหน่ึงในกรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองคเจาแมกวนอิมทองคําท่ีศักดิส์ิทธิ ์
ขนาด 5.5 เซนติเมตร ซ่ึงมักจะมีผูคนมากราบไหวขอพรเพ่ือความเป็นสิริมงคลตลอดทัง้ปี

่ ่ ้ ่ ้



“ถนนนากามิเซะ” ซ่ึงเป็นท่ีตัง้ของรานคาขายของ ท่ีระลึกพ้ืนเมืองตางๆ มากมาย อาทิ ขนมนานาชนิด ของเลน รองเทา
พวงกุญแจท่ีระลึก ฯลฯ ใหทุกทานไดเลือกซ้ือเป็นของฝากของท่ีระลึก

ทานสามารถเดินไปถายรูปคูกับหอคอยท่ีสูงท่ีสุดในโลก“หอคอยโตเกียวสกาย ทรี”(Tokyo Sky tree) แลนดมารกแหงใหม
ของกรุงโตเกียว ณ ริมแมน้ําสุมิดะ (ไมรวมคาขึน้หอคอย)

จากน้ันนําทานเดินทางสู ไดเวอรซิตี ้โตเกียว พลาซา (DiverCity Tokyo Plaza) เป็นหางดังอีกหางหน่ึง ท่ีอยูบนเกาะ โอ
ไดบะ จุดเดนของหางน้ีก็คือ หุนยนตกันดัม้ ขนาดเทาของจริง ซ่ึงมีขนาดใหญมาก ในบริเวณหาง ก็จะมีรานคาสําหรับคอกันดัม้
อยางเชน กันดัม้คาเฟ (Gundam Cafe) และถาอยากเขาไปดูนิทรรศกาลกันดัม้ ก็ตองไปท่ี กันดัม้ฟรอนท (Gundam
Front) ซ่ึงอยูในบริเวณหาง ไดเวอรซิตี้

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร ของโรงแรม เมนู บุฟเฟตขาปูยักษ

พักท่ีโรงแรม FUJI BOU HOTEL หรือระดับเดียวกัน

ใหทานไดผอนคลายกับการ แชน้ําแรออนเซ็นธรรมชาติ เชื่อวาถาไดแชน้ําแรแลว จะทําใหผิวพรรณสวยงามและชวยใหระบบ
หมุนเวียนโลหิตดีขึน้

ทาอากาศยานนานาชาตินาริตะ เชา

เป็นสนามบินหรือทาอากาศยานนานาชาติหลักของประเทศญ่ีป ุน และเป็นจุดเชื่อมตอของ
การเดินทางระหวางทวีปเอเชียและอเมริกา ตัง้อยูท่ีเมืองนาริตะ สามารถรองรับผูโดยสารท่ี
เดินทางไปมาโตเกียว โยโกฮามา และจังหวัดใกลเคียงไดกวา 35 ลานคนตอปี และเป็น
สนามบินท่ีรองรับเท่ียวบินสําหรับผูโดยสารมากเป็นอันดับ 2 ของญ่ีป ุน (รองจากสนาม
บินฮาเนดะ โตเกียว) โดยสามารถรองรับสายการบินระหวางประเทศไดกวา 65 สายการ
บิน

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน บนรถโดยสาร เบนโตะสไตลญ่ีป ุน

มหานครโตเกียว

วัดเซนโซจิ / อาซากุสะ

ประตูฟาคํารณ

 บาย

กรุงโตเกียว เป็นเมืองหลวงของประเทศญ่ีป ุน โตเกียวเคยถูกเรียกวาเอโดะ ซ่ึงแปลวาปาก
แมน้ํา เมื่อกลายเป็นเมืองหลวงของญ่ีป ุนในปี 1868 ก็ถูกเปล่ียนชื่อเป็นโตเกียว ซ่ึงแปล
วาเมืองหลวงทางตะวันออก

มีชื่ออยางเป็นทางการวาวัดเซนโซ หรือเซนโซจิ แตนิยมเรียกวาวัดอาซากุสะเน่ืองจากตัง้
อยูในยานอาซากุสะน่ันเอง เป็นวัดในศาสนาพุทธ สัญลักษณของวัดน้ีท่ีคนนิยมมาถาย
รูปกันก็คือ โคมไฟสีแดงขนาดใหญ

ประตูทางเขาท่ีอยูดานหนาสุดของวัดอาซากุสะ และมีโคมไฟสีแดงขนาดใหญแขวนอยู เป็น
สัญลักษณของวัด



วันท่ี 3 ลานสกีฟูจิเท็น - สวนโออิชิพารค - พิธีชงชาญี่ปุน - หมูบานโอ
ชิโนะฮัคไค - มิตซุย

ถนนนาคามิเสะ หรือ ถนนนากามิเซะ

โตเกียวสกายทรี

ไดเวอรซิต้ี โตเกียว พลาซา

เป็นถนนคนเดิน อยูติดกับวัดอาซากุสะวัดเกาแกท่ีมีชื่อเสียงของญ่ีป ุน และมีรานคา
มากมายตลอดความยาวทัง้ 250 เมตร ไมนับรานคาท่ีอยูในซอยแยกยอยไปอีก ทําให
ตลอดทัง้ปีจะมีนักทองเท่ียวแวะเวียนมาหาซ้ือของฝากอยางไมขาดสาย

เป็นหอท่ีเพ่ิงสรางขึน้มาใหมและยังเป็นเหมือนแลนดมารคของโตเกียว ตัง้อยูใจกลางของ
Sumida City Ward ไมไกลจาก วัดอาซากุสะ มีความสูงถึง 634 เมตร บริเวณรอบๆเป็น
แหลงชอปป้ิงขนาดใหญ รวมทัง้มีอควอเรียมอยูในน้ัน

เป็นหางดังอีกหางหน่ึง ท่ีอยูบนเกาะ โอไดบะ จุดเดนของหางน้ีก็คือ หุนยนตกันดัม้ ขนาด
เทาของจริง ซ่ึงมีขนาดใหญมาก ในบริเวณหาง ก็จะมีรานคาสําหรับคอกันดัม้ อยางกันดัม้
คาเฟ (Gundam Cafe) และถาอยากเขาไปดูนิทรรศกาลกันดัม้ ก็ตองไปท่ี กันดัม้ฟรอนท
(Gundam Front) ซ่ึงอยูในบริเวณหาง

บุฟเฟตปูยักษ

ออนเซน

 คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร บุฟเฟตขาปูยักษ

เมนูพิเศษวาไรตีบุ้ฟเฟต พรอมปูยักษ ท่ีมีรสชาติอรอยท่ีสุดใหทุกทานไดอ่ิมอรอยกันแบบ
ไมอัน้

การแชน้ําแร ธรรมชาติของทางโรงแรม ซ่ึงสามารถรักษาโรคเหน็บชา โรคกระดูก ฯลฯ ให
ทานอิสระกับกิจกรรมการอาบน้ําแรภายในสระรวม ซ่ึงจะแยกสระชายและหญิง การแช
น้ําแรสระรวม สวนมากเขาไมใสเสื้อผากันนะคะ

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

้ ่ ่ ่ ่



จากน้ันเดินทางไปท่ี ฟูจิเท็น สกีรีสอรท เป็นลานสกีท่ีมีชื่อเสียง และมีฉากหลังเป็นภูเขาไฟฟูจิท่ีสวยงาม ใหทานได
เพลิดเพลินกับการเลนกระดานเล่ือนกับลานหิมะขาวโพลนและยังมีกิจกรรมนอกเหนือจากการเลนสกีมากมาย

(ราคาทัวรไมรวมคาเชาชุดอุปกรณและชุดสําหรับเลนกิจกรรมตางๆ)

(สกีจะเปิดใหบริการหรือไม ขึน้อยูกับสภาพภูมิอากาศ)

(คาทัวรไมรวมอัตราคาเชาอุปกรณสกีและชุดสําหรับเลนสกีราคาประมาณทานละ 4,500 เยน,กระดานเล่ือน Snow Sled
1,200 เยน, Snowboarding 4,500เยน)

หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิไ์มเขาในกรณีลานสกีหิมะยังไมพรอมใหบริการตามสภาพอากาศท่ีอาจจะเปล่ียนแปลงหรืออากาศไม
เอ้ืออํานวย หรือลานสกีปิด หิมะละลายหรือมีปรืมาณนอยอยู และสภาพอากาศทางบริษัทไมสามารถคาดการณ

จากน้ันนําทานเดินทางสู โออิชิ ปารค (Oishi Park) เป็นจุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิ (Mt.Fuji) ท่ีตัง้อยูริมฝ่ังทะเลสาบคาวากุจิโกะ
ในวันท่ีอากาศแจมใสจะเป็นจุดชมวิวท่ีสามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิไดเกือบทัง้ลูกท่ีสวยงามมาก

บาย

บริการอาหารกลางวันแบบป้ิงยาง

จากน้ันนําทานสัมผัสประสบการณ พิธีชงชาแบบญ่ีป ุน ใหทานไดเรียนรูและสัมผัสวิธีการชงชาแบบคนญ่ีป ุน และอิสระให
ทานเลือกซ้ือสินคาราคาถูกตามอัธยาศัย บริเวณดานหลังของราน ทานสามารถชมวิวทิวทัศนของทะเลสาบคาวากูจิโกะและมี
ภูเขาไฟฟูจิท่ีสวยงามอยูเบื้องหลัง

นําทานเดินทางสู “หมูบานโอชิโนะฮัคไค” (Oshino Hakkai) เป็นแหลงน้ําตามธรรมชาติตัง้อยูในหมูบานโอชิโนะ ใหทาน
สัมผัสไดถึงอากาศบริสุทธิ ์และไอเย็นจากแหลงน้ําธรรมชาติ โดยในบอน้ําใสแจวมีปลาหลากหลายพันธุแหวกวายสบายอารมณ
อุณหภูมิในน้ําเฉล่ียอยูท่ี 10-12 องศาฯ

จากน้ันนําทานเดินทางสู “มิตซุยเอาทเลต พารค” เป็นอีกหน่ึงสถานท่ีชอปป้ิงท่ีญ่ีป ุน ท่ีปกติจะลดราคาสินคาอยูระหวาง
30% - 80% เป็นแหลงท่ีรวบรวมสินคาแบรนดเนมหลายย่ีหอ ทัง้สินคานําเขาและสินคาแบรนดญ่ีป ุนโกอินเตอร

ค่ํา

อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย

ท่ีพัก KEISEI HOTEL MIRAMARE หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน
       (หองพักท่ีโรงแรม KEISEI จะเป็นแบบ Studio Twin room (1 single bed + 1 sofa bed) เน่ืองจากเป็นโรงแรมท่ี

อยูในเมืองและใกลสถานีรถไฟใตดิน **ในกรณีท่ีทานจองหองพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ท่ีนอนเสริม] แลวทางโรงแรมไม
สามารถจัดหาหองพักแบบ TRIPLE ได ทางบริษัทอาจมีการจัดหองพักใหตามความเหมาะสมตอไป หรืออาจมีคาใชจายบางสวน
เพ่ิมเติม **)

ลานสกีฟูจิเท็น

สวนโออิชิพารค

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นสกีรีสอรทขนาดเล็กท่ีตัง้อยูบริเวณ ภูเขาไฟฟูจิมีทัง้ลานสกีสําหรับผูใหญและเด็ก
นอกจากน้ันทานจะไดสัมผัสไดเป็นลานสกีท่ีเต็มไปดวยหิมะขาวโพลนบวกกับฉากหลังท่ี
เป็นภูเขาไฟฟูจิท่ีสวยงามท่ีลานสกีแหงน้ีมีทัง้ลานสกีสําหรับผูเริ่มเลนสกี และสําหรับผูท่ี
มีความชํานาญ ทานสามารถเลือกเลนได ทัง้สกี สโนวบอรด กระดานเล่ือนหิมะ นอกจาก
น้ียังมีลานสกีสําหรับเด็กใหเลนกระดานเล่ือนหิมะหรือแคน่ังเลนหิมะ

สวน Oishi Park ซ่ึงอยูริมฝ่ังทะเลสาบคาวากูจิโกะฝ่ังเหนือ เป็นจุดชมวิวท่ีสามารถมอง
ขามทะเลสาบไปและเห็นภูเขาไฟฟูจิไดอยางโดดเดนเต็มตา ท่ีน่ีเป็นท่ีนิยมของนักทอง
เท่ียวชาวญ่ีป ุนซ่ึงมาพักผอนตากอากาศ ชมวิวแบบชิวๆ ด่ืมด่ํากับความงามของทิวทัศน

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร ป้ิงยาง

 บาย



 หมายเหตุ

วันท่ี 4 อิสระทองเท่ียวในโตเกียว หรือ เลือกซ้ือทัวรเสริม

(หองพักท่ีโรงแรม KEISEI จะเป็นแบบ Studio Twin room (1 single bed + 1 sofa bed) เน่ืองจากเป็นโรงแรมท่ีอยูใน
เมืองและใกลสถานีรถไฟใตดิน **ในกรณีท่ีทานจองหองพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ท่ีนอนเสริม] แลวทางโรงแรมไม
สามารถจัดหาหองพักแบบ TRIPLE ได ทางบริษัทอาจมีการจัดหองพักใหตามความเหมาะสมตอไป หรืออาจมีคาใชจายบางสวน
เพ่ิมเติม **)

พิธีชงชาญี่ปุน

หมูบานโอชิโนะฮัคไค

มิตซุย เอาทเล็ต ปารค

พิธีชงชาญ่ีป ุน ซ่ึงเป็นเอกลักษณของประเทศญ่ีป ุนวาดวยการใชเวลาอยางสุนทรีย ดวย
การด่ืมและการชงชาผงสีเขียวหรือมัทชา นับตัง้แตประมาณศตวรรษท่ี 14 ตนฉบับของ
พิธีชงชา และใหทานไดสัมผัสกับบรรยากาศของการจําลองเรื่องราวเกี่ยวการพบปะกันใน
วงสังคมเกี่ยวกับการด่ิมและชงชาท่ีไดแพรหลายในบรรดาชนชัน้สูงท่ีเกิดขึน้ในประเทศ
ญ่ีป ุน

เป็นหมูบานเล็กๆ ในละแวกทะเลสาบทัง้ 5 ของภูเขาไฟฟูจิ อยูระหวาง ทะเลสาป
Kawaguchiko และ Yamanakako โอชิโนะ ฮัคไคมีบอน้ําทัง้หมด 8 บอ เกิดจากการ
หลอมละลายของหิมะและไหลลงมาจากภูเขาไฟฟูจิ ซึมผานชัน้ของลาวาท่ีเป็นรูพรุน ใช
เวลานานถึง 80 ปี ทําใหน้ําในบอท่ีหมูบานน้ีใสมาก บอน้ําพุธรรมชาติทัง้ 8 บอ มีความ
เชื่อกันวาเป็นบอน้ําศักดิส์ิทธิ ์ดังน้ันคนมักจะมาขอพรกัน แตละบอก็จะมีความศักดิส์ิทธิ
ท่ีแตกตางกันไป เชน เรื่องสุขภาพ คูครอง ฯลฯ

เป็นเอาทเลทท่ีใหญเป็นอันดับ 3 ของเอาทเลททัง้หมดของ Mitsui ในญ่ีป ุน มีรานคา
171 รานรวมถึงรานท่ีเปิดเป็นครัง้แรกท่ีญ่ีป ุน 21 ราน รวมสินคาแบรนดดังระดับโลกและ
แบรนดญ่ีป ุนในราคาลด 30-50%เสมอ

 คํ่า  KEISEI HOTEL MIRAMARE หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

อิสระชอปป้ิงเพลิดเพลินในโตเกียว (ขึน้รถไฟเท่ียวเอง มีคาใชจายตามระยะทาง)

ค่ํา

ท่ีพัก KEISEI MIRAMARE HOTEL หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



วันท่ี 5 วัดนาริตะ - ถนนโอโมเตะซันโด หรือ โอโมโตะซานโดะ - ทา
อากาศยานนานาชาตินาริตะ - ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง

อิสระทองเที่ยวในโตเกียว หรือ เลือกซื้อทัวรเสริม
อิสระเต็มวัน หรือ เลือกซ้ือทัวรโตเกียวดิสนียแลนด เชิญทานพบกับความอลังการซ่ึงเต็ม
ไปดวยเสนหแหงตํานานและจินตนาการของการผจญภัย สัมผัสกับเครื่องเลนในหลายรูป
แบบ อาทิ ทาทายความมันสเหมือนอยูในอวกาศไปกับ SPACE MOUTAIN, ระทึกขวัญ
กับ HAUNTED MANSION บานผีสิง,เป็นตน หรือ อิสระในเมืองโตเกียว เพ่ือความ
สะดวกในการเดินทาง หรือชอปป้ิงในยานการคาอันทันสมัยของมหานครโตเกียวศูนย
รวมวัยรุนแหลงชอบป้ิงชื่อดัง ยานฮาราจูกุ ทานจะไดพบเพลิดเพลินกับการชอบป้ิงกับราน
คาหลากหลายสองฝ่ังถนนทาเคชิตะ และ โอโมเตะซันโด อิสระชอปป้ิงตอยาน“ชิบูยา” ราน
คามากมาย มากกวา 100 รานคา

 คํ่า  KEISEI MIRAMARE HOTEL หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู วัดนาริตะซันเป็นวัดประจําเมืองนาริตะ ตัง้อยูบนเนินเขาใจกลางเมืองนาริตะ มีประวัติวากอตัง้ในปี 940
ซ่ึงรวมๆแลวถือวาอยูมายาวนานเกินพันปี แนนอนวาตัวอาคารไมใชของดัง้เดิมจากพันปีกอน ตัวอาคารแมจะถูกบูรณะและสราง
ใหมมาหลายครัง้แลวแตก็สวยงามมากๆและไดรับการบันทึกเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศญ่ีป ุน

จากน้ันใหทาน อิสระชอปป้ิงบริเวณถนนชอปป้ิง Naritasan Omotesando Street ท่ีเต็มไปดวยรานอาหารและของฝาก
รานท่ีมากกวา 150 รานตลอดเสนทางไปยังศาลเจา เพลิดเพลินตากับอาหารและของฝากใหทานไดเลือกซ้ือสินคาของฝากเชน
ผลิตภัณฑจากปลาไหลเป็นผลผลิตเฉพาะทองถิ่นท่ีนาลิม้ลองรสชาดของฝากขึน้ชื่อจากนาริตะ

บาย

สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบินนาริตะ

13.55 น. ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายบินนกสกูต เท่ียวบินท่ี XW101
(ใชระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 6.50 ชัว่โมง)

บริการอาหารและน้ําด่ืมบนเครื่องบิน

ค่ํา

18.25 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

วัดนาริตะ
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นวัดพุทธท่ีมีชื่อเสียง ตัง้อยูไมไกลจากสนามบินนานาชาตินาริตะ ภายในวัดมีอาคารท่ี
หลากหลายตัง้อยูในบริเวณท่ีกวางขวาง เชน หองโถงหลัก เจดีย 3 ชัน้สไตล Tahoto
มีชื่อวา Great Pagoda of Peace และยังมีสวนญ่ีป ุน และสวนยุโรปอีกดวย



 หมายเหตุ ** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทัวร , ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท
ทุกครัง้กอนทําการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทัง้น้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

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

ถนนโอโมเตะซันโด หรือ โอโมโตะซานโดะ
ช็องเซลีเซแหงโตเกียว หน่ึงในถนนท่ีเต็มไปดวยตนไมซ่ึงถูกเติมแตงดวยรานคาตางๆ
มากมาย ถนนเสนน้ียังเชื่อมตอไปยังศาลเจาเมจิ,ยานฮาราจูกุและรวมไปถึงตรอกทาเคชิ
ตะไดอีกดวย เป็นชื่อของถนน สถานีรถไฟ และยานการคาแฟชัน่ในเขตมินะโตะและชิบุ
ยะ กรุงโตเกียว ใกลกับสถานีรถไฟฮะระจุกุ ถนนทะเคะชิตะ ในอดีตถนนสายน้ีสรางขึน้
มาเพ่ือเป็นเสนทางเดินทางไปศาลเจาเมจิซ่ึงสรางถวายแดจักรพรรดิไทโช ปัจจุบันโอะโมะ
เตะซันโดเป็นถนนสายสําคัญท่ีสองขางทางเรียงรายไปดวยรานคาแฟชัน่ชื่อดังจากทุกมุม
โลก เชน หลุยส วิตตอง ปราดา ทอด'ส ดิออร กุชชี่ แก็ป บอด้ีชอป และซารา ซ่ึงเปรียบเส
มือนถนนช็องเซลีเซแหงโตเกียว

ทาอากาศยานนานาชาตินาริตะ บาย

เป็นสนามบินหรือทาอากาศยานนานาชาติหลักของประเทศญ่ีป ุน และเป็นจุดเชื่อมตอของ
การเดินทางระหวางทวีปเอเชียและอเมริกา ตัง้อยูท่ีเมืองนาริตะ สามารถรองรับผูโดยสารท่ี
เดินทางไปมาโตเกียว โยโกฮามา และจังหวัดใกลเคียงไดกวา 35 ลานคนตอปี และเป็น
สนามบินท่ีรองรับเท่ียวบินสําหรับผูโดยสารมากเป็นอันดับ 2 ของญ่ีป ุน (รองจากสนาม
บินฮาเนดะ โตเกียว) โดยสามารถรองรับสายการบินระหวางประเทศไดกวา 65 สายการ
บิน

ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง คํ่า

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีสามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซ่ึงสามารถใช
เป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอ่ืนๆ ไดอยางดี



เง่ือนไข
หมายเหตุ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิย์กเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 5 วัน ในกรณีท่ีไมสามารถทํากรุปไดอยางนอย 30 ทาน ในกรณีน้ีบริษัทฯ
ยินดีคืนเงินใหทัง้หมด หรือจัดหาคณะทัวรอ่ืนใหถาตองการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี
เมื่อเกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได และจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสีย หรือไดรับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความ
รับผิดชอบของหัวหนาทัวรและอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เชน การจราจร, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลตางๆ เป็นตน

หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดทัง้หมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึน้ในกรณีท่ีมีผูรวมคณะไมถึง 30 ทาน 

ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึน้กอนวันเดินทาง 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ 

บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การ
กอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ
อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเท่ียวเอง 

เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจําหรือคาทัวรทัง้หมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ
ทัง้หมด

กรณีท่ีทานเป็นอิสลาม ไมทานเน้ือสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาท่ีเป็นกรณีพิเศษ

รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครัง้หน่ึง หลังจากไดสํารองโรงแรมท่ีพักในตางประเทศเรียบรอย
แลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม 

การจัดการเรื่องหองพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปท่ีเขาพัก  โดยมีหองพักสําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได โดย
อาจจะขอเปล่ียนหองไดตามความประสงคของผูท่ีพัก ทัง้น้ีขึน้อยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได  

กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะน้ัน
บริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได 

มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน

ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเป็นการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไมผานการ
พิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเป็นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเท่ียว อัน
เน่ืองมาจากการกระทําท่ีสอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณี
อ่ืน ๆ 

กรณีตองการพักแบบ 3 ทาน ตอหองหรือหองแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัด
หองใหเป็นแบบ แยก 2 หอง คือ 1 หองพักคู และ 1 หองพักเด่ียว โดยไมคาใชจายเพ่ิม 

สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญ่ีป ุน หรือ วันเสารอาทิตย รถอาจจะติด อาจทําใหเวลาในการทอง
เท่ียวและ ชอปป้ิงแตละสถานท่ีนอยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซ่ึงอาจจะขอความรวมมือจาก
ผูเดินทางในบางครัง้ท่ีตองเรงรีบ เพ่ือใหไดทองเท่ียวตามโปรแกรม

เน่ืองจากการเดินทางทองเท่ียวในครัง้น้ี เป็นการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนในตางประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวน
สิทธิ ์ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน หรือ สวนใดสวนหน่ึงท่ีทานไมตองการไดรับบริการ หากระหวางเดินทาง สถานท่ี
ทองเท่ียวใดท่ีไมสามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการไมสามารถคืนคาใชจายไมวาสวนใดสวน
หน่ึงใหทาน เน่ืองจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจายแบบเหมาจายไปลวงหนาทัง้หมดแลว

บริการน้ําด่ืมทานวันละ 1 ขวด ตอคนตอวัน เริ่มในวันท่ี 2 ของการเดินทาง ถึงวันท่ี 3 ของการเดินทาง การบริการของรถบัสนํา
เท่ียวญ่ีป ุน ตามกฎหมายของประเทศญ่ีป ุน สามารถใหบริการวันละ 10 ชัว่โมง ในวันน้ันๆ มิอาจเพ่ิมเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับ
จะเป็นผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึน้อยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิใ์นการปรับ
เปล่ียนเวลาทองเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง

กรณีพาสปอรตตางชาติท่ีตองการเดินทางไปกับทัวร **ผูเดินทางตองดําเนินการเช็คเรื่องการทําวีซาในการเขาประเทศญ่ีป ุนดวย
ตนเอง และหากมีคาใชจายเพ่ิมเติมผูเดินทางตองรับผิดชอบในสวนน้ันๆ ซ่ึงหากวันเดินทางผูเดินทางไมไดขอวีซา จะถือวาเป็นความ
ผิดของผูเดินทางเองและจะไมรับผิดชอบคาใชจายตางๆ

กรณีท่ีทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาใชจายท่ีจะเกิดขึน้ตามมา และ จะไมสามารถคืน
เงินคาทัวรท่ีทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวนหน่ึง

่



หากวันเดินทาง เจาหนาท่ีสายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง (พาสปอรต) ของทานชํารุด
แมเพียงเล็กนอย เชน เปียกน้ํา ขาดไปหนาใดหนาหน่ึง มีหนาใดหนาหน่ึงหายไป มีกระดาษหนาใดหนาหน่ึงหลุดออกมา มีรอยแยก
ระหวางสันของเลมหนังสือเดินทาง เป็นตน ไมวากรณีใดๆทัง้สิน้ ทางสายการบิน หรือ เจาหนาท่ีดานตรวจคนออก และ เขาเมือง มี
สิทธิไ์มอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังน้ันกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือเดินทางของทานใหอยูในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะ
เดินทาง กรณีชํารุด กรุณาติดตอกรมการกงสุลกระทรวงการตางประเทศเพ่ือทําหนังสือเดินทางฉบับใหม โดยใชฉบับเกาไปอางอิง
และ ยืนยันดวย พรอมกับแจงมาท่ีบริษัทเร็วท่ีสุด เพ่ือยืนยันการเปล่ียนแปลงขอมูลหนังสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาท่ีบริษัท
เรียบรอยแลว กรณีท่ียังไมออกบัตรโดยสาร ทานสามารถเปล่ียนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออกบัตรโดยสาร (ตัว๋เครื่องบิน)
เรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดขึน้จริงทัง้หมด ซ่ึงโดยสวนใหญตัว๋เครื่องบินแบบกรุปจะออกกอน
ออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทัง้น้ีขึน้อยูกับกระบวนการและขัน้ตอนของแตละคณะ

กรณีท่ีทานไมผานดานตรวจคนออก หรือ เขาเมือง (หามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณีใดๆทัง้สิน้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการคืน
คาใชจายใหไมวาสวนใดสวนหน่ึงทัง้สิน้

*เมื่อทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลวทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงทัง้หมดน้ีแลว*

การชําระเงิน
กรุณาจองลวงหนาอยางนอย 30 วันกอนการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมัดจํา 15,000 บาท พรอมกับเตรียมเอกสารสงให

เรียบรอย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทําการจองแลว

การชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 30 วัน (ในวันเวลาทําการ) ทานควรจัดเตรียมคาทัวร
ใหเรียบรอยกอนกําหนด เน่ืองจากทางบริษัทตองสํารองคาใชจายในสวนของคาท่ีพักและตัว๋เครื่องบิน มิฉะน้ันจะถือวาทานยกเลิกการ
เดินทางโดยอัตโนมัติ

หากทานท่ีตองการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอเจาหนาท่ี กอนออกบัตรโดยสารทุกครัง้
หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดขึน้ รวมถึงการลาชาของสายการบิน
ระหวางประเทศ

หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดิน
ทางทองเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ชัว่โมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง
เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเป็นตองดูแลคณะทัวรทัง้หมด 
 

อัตรานี้รวม:
คาตัว๋เครื่องบินโดยสารชัน้ประหยัด รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเชื้อเพลิง

คาท่ีพักหองคู (2-3 ทาน) ดังท่ีระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน

โรงแรมท่ีพักตามท่ีระบุ หรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง) หองพักท่ีโรงแรมจะเป็นแบบ Studio Twin room (1 single bed
+ 1 sofa bed) เน่ืองจากเป็นโรงแรมท่ีอยูในเมืองและใกลสถานีรถไฟใตดิน **ในกรณีท่ีทานจองหองพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1
ท่ีนอนเสริม] แลวทางโรงแรมไมสามารถจัดหาหองพักแบบ TRIPLE ได ทางบริษัทอาจมีการจัดหองพักใหตามความเหมาะสมตอไป
หรืออาจมีคาใชจายบางสวนเพ่ิมเติม 

คาอาหาร ดังท่ีระบุในรายการ

คาเขาชม ดังท่ีระบุในรายการ

คารถนําเท่ียว ดังท่ีระบุในรายการ

คาประกันอุบัติเหตุในระหวางการเดินทาง วงประกันทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม) 
 

อัตรานี้ไมรวม:
คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องด่ืม คาซักรีด    คามินิบารในหองและคา

พาหนะตางๆ ท่ีมิไดระบุในรายการ

คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญ่ีป ุน กรณีประกาศใหกลับมาย่ืนรองขอวีซาอีกครัง้ (เน่ืองจากทางญ่ีป ุนไดประกาศยกเวนการย่ืนวีซา
เขาประเทศญ่ีป ุนใหกับคนไทยสําหรับผูท่ีประสงคพํานักระยะสัน้ในประเทศญ่ีป ุนไมเกิน 15 วัน)

หากในภายหลังทางรัฐบาลญ่ีป ุนประกาศใหย่ืนวีซาตามเดิม ผูเดินทางจะตองจายเพ่ิม 2,000 บาท สําหรับการย่ืนรองขอวีซา

คาธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเปาสัมภาระท่ีมีน้ําหนักเกินกวาท่ีสายการบินน้ันๆกําหนดหรือสัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน

คาภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตัว๋เครื่องบินไปแลว

คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระ ท่ีหนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ ขาไป 20 กก. // ขากลับ 20 กก.)
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คาทิปคนขับรถ และไกดทองถิ่น(ถามี) ทานละ 2,000 บาท/ทริป ชําระท่ีสนามบินในวันเช็คอิน (คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึง
พอใจของทาน)

ภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3 % (กรณีตองการใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี) 
 

วีซา
พาสสปอรตจะตองมีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทาง

หมายเหตุ
รวมรถ รับ-สงโตเกียวดิสนียแลนด ฟรี !!!!!!

 (กรุณาระบุเวลาในการเดินทาง เน่ืองจากเป็นรถรับ-สงของทางโรงแรม ดังน้ันรถจะว่ิงเป็นเวลา)

** ราคาดังกลาวไมรวมบัตรเขา เด็กอายุ 4-11 ปี 2,000 บาท อายุ 12-17 ปี 2,400 บาท 18 ปีขึน้ไป ราคา 2,700 บาท [ราคาอาจมี
การเปล่ียนแปลง] **

 

โปรแกรมสามารถสลับปรับเปล่ียนไดโดยไมตองแจงลวงหนา

** ปล. ไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ ** 

ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปคนขับรถ และไกดทองถิ่น (ถามี)ทานละ 2,000 บาท/ทริป  (ชําระท่ีสนามบินดอนเมืองในวันเช็ค
อิน) (คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน)

หมายเหตุ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิย์กเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 5 วัน ในกรณีท่ีไมสามารถทํากรุปไดอยางนอย 30 ทาน ในกรณีน้ีบริษัทฯ
ยินดีคืนเงินใหทัง้หมด หรือจัดหาคณะทัวรอ่ืนใหถาตองการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี
เมื่อเกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได และจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสีย หรือไดรับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความ
รับผิดชอบของหัวหนาทัวรและอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เชน การจราจร, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลตางๆ เป็นตน

       ขอมูลเพ่ิมเติม เรื่องตัว๋เครื่องบิน

ในการเดินทางเป็นหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการเล่ือนวันเดินทางกลับ ทานจะตองชําระคาใช
จายสวนตางท่ีสายการบิน และบริษัททัวรเรียกเก็บ และการจัดท่ีน่ังของกรุป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูกําหนด ซ่ึงทางบริษัทฯ ไม
สามารถเขาไปแทรกแซงได

1.หากลูกคาทานใดประสงคจะซ้ือท่ีน่ังแบบ Super หรือ Stretch มีคาใชจายเพ่ิมเติม (โปรดแจงลวงหนากอน 7 วันทําการ) และไม
อนุญาตใหเด็กทารกและผูพิการ น่ังท่ีน่ังแถวท่ี 31H/31J/31K, 61A/61B/61C, 61H/61J/61K

2.  ทางสายการบินมีน้ําหนักกระเปาใหทานละ 20 กก. ตอ 1 เท่ียวการเดินทาง ทานใดประสงคจะซ้ือน้ําหนักเพ่ิมกรุณาแจงเจา
หนาท่ี ณ วันจองทัวร...อัตราคาสัมภาระตามรายละเอียด

สายการบินจะจํากัดน้ําหนักสูงสุดไมเกิน 32 กิโลกรัมตอชิน้  ** หมายเหตุ : ราคาเป็นราคาอัพเดต ณ วันท่ี 20 ก.ค. 61 อาจมีการ
เปล่ียนแปลง โปรดสอบถามกอนจอง **

จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญ่ีป ุนใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสัน้ในประเทศญ่ีป ุนไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวย
วัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ จะตองย่ืนเอกสารในขัน้ตอนการตรวจเขาเมือง เพ่ือยืนยันการมีคุณสมบัติการ
เขาประเทศญ่ีป ุน* ดังตอไปน้ี

1.ตัว๋เครื่องบินขาออกจากประเทศญ่ีป ุน (ทางบริษัทฯจัดการให)

2.สิ่งท่ียืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายท่ีอาจเกิดขึน้ในระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุนได (เชน เงินสด บัตรเครดิต
เป็นตน)

3.ชื่อ ท่ีอยู และหมายเลขติดตอในระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุน (ทางบริษัทจัดการให)

4.กําหนดการเดินทางระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุน (ทางบริษัทฯ จัดการให)

คุณสมบัติการเขาประเทศญ่ีป ุน (สําหรับกรณีการเขาประเทศญ่ีป ุนดวยมาตรการยกเวนวีซา)

1.หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู ไมตํ่ากวา 6 เดือน 
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2.กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระทําในประเทศญ่ีป ุนจะตองไมเป็นสิ่งท่ีขัดตอกฎหมายและเขาขายคุณสมบัติการพํานักระยะสัน้

3.ในขัน้ตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน

4.เป็นผูท่ีไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญ่ีป ุน มิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขาย
คุณสมบัติท่ีจะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ 
 

การยกเลิก
ไมสามารถยกเลิกได เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชัน่ และขอเก็บเงินทัง้หมด (แตสามารถเปล่ียนชื่อผูเดินทางไดตามกําหนดของแตละ

สายการบินกอน 7 วันของการเดินทาง)


