#10522 ทัวรญี่ปุน โตเกียว 5 วัน 3 คืน โอชิโนะฮัคไค โอวาคุ
ดานิ ลานสกีฟูจิเท็น(ไมรวมคาอุปกรณ) บิน SL

ทัวรญี่ปุน โตเกียว โอชิโนะฮัคไค โอวาคุดานิ ชอปปงโกเทมบะเอาตเล็ท ลานสกีฟูจิ
เท็น พิธีชงชาแบบญี่ปุน วัดอาซากุสะ ถายรูปโตเกียวสกายทรี ชอปปงชินจูกุ ดิว
ตี้ฟรี วัดนาริตะซัง ศาลเจาเมจิ ยานฮาราจูกุ โอไดบะ

สรุปการเดินทาง
วันที่

1
2
3

กําหนดการ

เชา เที่ยง เย็น

โรงแรม

ทา อากาศยานนานาชาติดอนเมือง







-

ทา อากาศยานนานาชาตินาริตะ - หมูบา นโอชิโนะฮัคไค - หุบเขาไขดํา โอวาคุ
ดานิ - โกเท็มบะพรีเมี่ยมเอา ทเล็ต - บุฟเฟตปูยักษ - ออนเซน







FUJISAN RESORT
HOTEL หรือระดับเดียวกัน



MARROAD
INTERNATIONAL
NARITA HOTEL หรือ
เทียบเทา ระดับเดียวกัน

ลานสกีฟูจ ิเท็น - พิธีชงชาญี่ปุน - โตเกียวสกายทรี - วัดเซนโซจิ / อาซากุสะ
- ประตูฟา คํา รณ - ถนนนาคามิเสะ หรือ ถนนนากามิเซะ - ดิวตีฟ
้ รี - ยา น
ชินจูกุ





4

วัดนาริตะ - ศาลเจา เมจิ - ฮาราจูกุ - โอไดบะ - อิออนนาริตะ







MARROAD
INTERNATIONAL
NARITA HOTEL หรือ
เทียบเทา ระดับเดียวกัน

5

ทา อากาศยานนานาชาตินาริตะ - ทา อากาศยานนานาชาติดอนเมือง







-

กําหนดการเดินทาง

ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

6 มี.ค. 62 - 10 มี.ค. 62

฿22,999

฿22,999

฿22,999

฿6,000

8 มี.ค. 62 - 12 มี.ค. 62

฿22,999

฿22,999

฿22,999

฿6,000

กําหนดการทั้งหมด
วันที่ 1


กิจกรรม

ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง
คํ่า
22.00 น. พรอมกันที่ สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชัน
้ 3 อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ เคาน เตอรสายการบิน THAI
LION AIR หมายเลข 8 เจาหน าที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน (นํ้ าหนั กกระเป า 20
กก./ทาน หากตองการซื้อนํ้ าหนั กเพิ่ม ตองเสียคาใชจาย)



ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง

คํ่า

เป็ นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉี ยงใตท่ส
ี ามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็ นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซึ่งสามารถใช
เป็ นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณี ยภัณฑไปยัง
จุดอื่นๆ ไดอยางดี



หมายเหตุ

สายการบิน THAI LION AIR ใชเครื่อง AIRBUS A330-300 จํานวน 392 ที่นั่งเครื่องใหม ลําใหญ มีจอทีวี การบริการทุก
ที่นั่ง จัดที่นั่งแบบ 3-3-3 มีบริการอาหารวางเสิรฟทัง้ ขาไปและขากลับ (นํ้ าหนั กกระเป า 20 กก./ทาน หากตองการซื้อนํ้ าหนั ก
เพิ่ม ตองเสียคาใชจาย)
** หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตัว๋ ภายใน (ตัว๋ เครื่องบิน , ตัว๋ รถทัวร , ตัว๋ รถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท
ทุกครัง้ กอนทําการออกตัว๋ เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณท่น
ี อกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็ นสําคัญ

วันที่ 2



กิจกรรม

ทาอากาศยานนานาชาตินาริตะ - หมูบานโอชิโนะฮัคไค - หุบเขาไข
ดําโอวาคุดานิ - โกเท็มบะพรีเมี่ยมเอาทเล็ต - บุฟเฟตปูยักษ ออนเซน
เชา
01.00 น. เหินฟ าสูเมืองนาริต ะ ประเทศญี่ปุน โดยสายการบิน THAI LION AIR เที่ยวบินที่ SL300 (บริการอาหารวาง
พรอมดวยอาหารรอน และเครื่องดื่มบนเครื่อง)
09.10 น. ถึง เมืองนาริต ะ ประเทศญี่ปุน ผานขัน
้ ตอนศุลกากรแลว
จากนั ้ นนํ าทานเดินทางสู หมูบานโอชิโนะฮัคไค ใหทานเจาะลึกตามหาแหลงนํ้ าบริสุทธิจ์ ากภูเขาไฟฟูจิ ที่เป็ นแหลงนํ้ าตาม
ธรรมชาติต งั ้ อยูในหมูบานโอชิโนะ จ.ยามานชิ หรือพูดในทางกลับกันคือกลุมนํ้ าผุดโอชิโนะฮัคไค เพียงกาวแรกที่ยางเทาเขาไปใน
หมูบานก็สัมผัสไดถ ึงอากาศบริสุทธิ ์ และไอเย็นจากแหลงนํ้ าธรรมชาติท่ม
ี ีใหเห็นอยูทุกมุม โดยในบอนํ้ าใสแจวมีปลาหลากหลาย
พันธุแหวกวายอยางสบายอารมณ แตขอบอกเลยวานํ้ าแตละบอนั ้ นเย็นจับใจจนแอบสังสัยวาน องปลาไมหนาวสะทานกันบางหรือ
เพราะอุณหภูมิในนํ้ าเฉลี่ยอยูท่ี 10-12 องศาเซลเซียส นอกจากชมแลวก็ยังมีนํ้าผุดจากธรรมชาติใหต ักดื่มตามอัธยาศัย และที่
สําคัญ หมูบานโอชิโนะยังเป็ นแหลงชอปปิ้ งสินคาโอทอปชัน
้ เยี่ยมอีกดวย
บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
จากนั ้ นนํ าทานเดินทางโดยรถโคชสู หุบเขาโอวาคุดานิ ที่ยังครุกรุนดวยควันจากบอกํามะถันเดือดอยูต ลอดเวลา ชมบอนํ้ าแร
กํามะถันซึ่งสามารถตมไขใหสุกได โดยชาวญี่ปุนมีความเชื่อวาหากไดทานไขดําหนึ่ งฟองจะสามารถทําใหอายุยืนยาวขึน
้ อีก
ประมาณ 7 ปี
หลังจากนั ้ นใหทานไดชอปปิ้ งสินคาแบรนดเนมชื่อดังที่ โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอาทเล็ต แหลงรวมสินคานํ าเขาและสินคา
แบรนดญ่ป
ี  ุนที่ดังไปทัว่ โลก พบกับคอลเลคชัน
่ เสื้อผาใหมลาสุด หรือเลือกซื้อกระเป าแบรนดเนมยี่หอดัง เลือกดูเครื่องประดับ
นาฬิกาหรู รองเทาแฟชัน
่ และสินคาอื่นๆ มากมายใหทานไดเลือกซื้อตามอัธยาศัย
คํ่า
พักที่ FUJISAN RESORT HOTEL หรือระดับเดียวกัน
รับประทานอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม ใหทานไดอ่ม
ิ อรอยกับมื้อพิเศษที่มีขาปูยักษใหทานไดลม
ิ้ ลองรสชาติปูพรอม
นํ้ าจิม
้ สไตสญ่ป
ี  ุนอยางจุใจ
หลังอาหารใหทานไดผอนคลายกับ การแชนํ้าแรธรรมชาติ เชื่อวาถาไดแชนํ้าแรแลว จะทําใหผิวพรรณสวยงามและชวยให
ระบบหมุนเวียนโลหิต ดีขน
ึ้



เชา

ทาอากาศยานนานาชาตินาริตะ
เป็ นสนามบินหรือทาอากาศยานนานาชาติหลักของประเทศญี่ปุน และเป็ นจุดเชื่อมตอของ
การเดินทางระหวางทวีปเอเชียและอเมริกา ตัง้ อยูท่เี มืองนาริต ะ สามารถรองรับผูโดยสารที่
เดินทางไปมาโตเกียว โยโกฮามา และจังหวัดใกลเคียงไดกวา 35 ลานคนตอปี และเป็ น
สนามบินที่รองรับเที่ยวบินสําหรับผูโดยสารมากเป็ นอันดับ 2 ของญี่ปุน (รองจากสนาม
บินฮาเนดะ โตเกียว) โดยสามารถรองรับสายการบินระหวางประเทศไดกวา 65 สายการ
บิน

หมูบานโอชิโนะฮัคไค
เป็ นหมูบานเล็กๆ ในละแวกทะเลสาบทัง้ 5 ของภูเขาไฟฟูจิ อยูระหวาง ทะเลสาป
Kawaguchiko และ Yamanakako โอชิโนะ ฮัคไคมีบอนํ้ าทัง้ หมด 8 บอ เกิดจากการ
หลอมละลายของหิมะและไหลลงมาจากภูเขาไฟฟูจิ ซึมผานชัน
้ ของลาวาที่เป็ นรูพรุน ใช
เวลานานถึง 80 ปี ทําใหนํ้าในบอที่หมูบานนี้ ใสมาก บอนํ้ าพุธรรมชาติทงั ้ 8 บอ มีความ
เชื่อกันวาเป็ นบอนํ้ าศักดิส
์ ิทธิ ์ ดังนั ้ นคนมักจะมาขอพรกัน แตละบอก็จะมีความศักดิส
์ ิทธิ
ที่แตกตางกันไป เชน เรื่องสุขภาพ คูครอง ฯลฯ



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

หุบเขาไขดําโอวาคุดานิ
เป็ นภูเขาไฟในญี่ปุนที่ยังคุกรุนอยู มีบอนํ้ าแรกํามะถันที่สามารถตมไขใหสุกได มีจุดเดนที่
ไขท่ต
ี มจะกลายเป็ นสีดํา เชื่อวากินไข 1 ฟองจะอายุยืน 7 ปี การเดินทางใชกระเชาของฮา
โกเน

โกเท็มบะพรีเมี่ยมเอาทเล็ต
เป็ นศูนยรวมสินคาแบรนดเนมชื่อดังของญี่ปุน และแบรนดเนมชัน
้ นํ าระดับโลกมาไวดวย
กันที่น่ี บนเชิงภูเขาไฟฟูจิ ริม Tomei Expressway ที่เชื่อมระหวาง ภูเขาฟูจิ-อุทยานแหง
ชาติฮาโกเน กับมหานครโตเกียว นั บวาเป็ นเอาทเลทที่ใหญท่ส
ี ุดของญี่ปุน เป็ นสถานที่ท่ี
ใหคุณชอปปิ้ งไดอยางไมรูจบ และเต็มอิ่มไปกับสุดยอดวิวทิวทัศน ของภูเขาฟูจิ แคสถานที่
ตัง้ ก็ดึงดูดความสนใจจากนั กทองเที่ยวไดเป็ นอยางดี



คํ่า

บุฟเฟตปูยักษ
เมนูพิเศษวาไรตีบ
้ ุฟเฟ ต  พรอมปูยักษ ที่มีรสชาติอรอยที่สุดใหทุกทานไดอ่ม
ิ อรอยกันแบบ
ไมอน
ั้

ออนเซน
การแชนํ้าแร ธรรมชาติของทางโรงแรม ซึ่งสามารถรักษาโรคเหน็ บชา โรคกระดูก ฯลฯ ให
ทานอิสระกับกิจกรรมการอาบนํ้ าแรภายในสระรวม ซึ่งจะแยกสระชายและหญิง การแช
นํ้ าแรสระรวม สวนมากเขาไมใสเสื้อผากันนะคะ

 รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม ใหทานไดอ่ม
ิ อรอยกับมื้อพิเศษที่มีขาปูยักษ
 FUJISAN RESORT HOTEL หรือระดับเดียวกัน



หมายเหตุ

วันที่ 3



กิจกรรม

ที่โอชิโนะฮัคไค ขึน
้ ชื่อวาเป็ นหมูบานแหลงนํ้ าบริสุทธิจ์ ากภูเขาไฟฟูจิทงั ้ ที จะไมมีเมนูทานเลนรสเลิศไดอยางไรกัน เมื่อทาน
มาถึงหมูบานโอชิโนะฮัคไค ที่เต็มเปี่ ยมไปดวยอากาศบริสุทธิแ์ ลว ภายในหมูบานยังมีรานคาขายของที่ระลึกซึ่งเป็ นสินคาโอท็อป
ของหมูบานอีกมากมาย บริเวณหมูบานซึ่งรายลอมรอบไปดวยรานอาหารทานเลนตางๆมากมาย สําหรับเมนูท่แ
ี นะนํ านี้ มีช่ อ
ื เรียก
วา “ยากิคุซะโมจิ” เป็ นแป งเนื้ อน ุมสีเขียว ซึ่งทํามาจากใบโยะโมะงิ เป็ นพืชสมุนไพรของญี่ปุน สอดดวยไสถ วั่ แดงบด ยางบนเตา
ถาน หอมกรุน ทานรอนๆกับอากาศหนาวๆ รับรองวาฟิ นสุดๆ

ลานสกีฟูจิเท็น - พิธีชงชาญี่ปุน - โตเกียวสกายทรี - วัดเซนโซจิ
/ อาซากุสะ - ประตูฟาคํารณ - ถนนนาคามิเสะ หรือ ถนนนากามิ
เซะ - ดิวตี้ฟรี - ยานชินจูกุ
เชา
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นํ าทานสนุกกับกิจกรรมกลางแจงทามกลางหิมะ ณ ลานสกีฟูจิเท็น ใหทานไดเพลิดเพลินกับการเลนไมกระดานเลื่อนไดต าม
อัธยาศัย ณ ดินแดนแหงนี้ ท่ซ
ี ่ งึ เป็ นสวนสนุกขนาดใหญ มีกิจกรรมนอกเหนื อจากการเลนสกีมากมาย เป็ นลานสกีท่ม
ี ีช่ อ
ื เสียง
และมีฉากหลังเป็ นภูเขาไฟฟูจิท่ส
ี วยงามทานจะไดสนุกกับลานหิมะขาวโพลน ทานที่สนใจจะเชาอุปกรณเครื่องเลนสามารถติดตอ
หัวหน าทัวรลวงหน า ราคานี้ ไมรวมคาเชาอุปกรณเครื่องเลนสกี สโนวสเลด หรือครูฝึก ประมาณ 5000 เยน (ลานสกีจะเปิ ดให
บริการหรือไม ขึน
้ อยูกับสภาพภูมิอากาศ)
หมายเหตุ: ในกรณี ท่ล
ี านสกีเขาไมไดเนื่ องจากสภาพอากาศ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเ์ ปลี่ยนโปรแกรมทัวรเป็ น ภูเขาไฟฟูจิ
แทน (ขึน
้ อยูกับสภาพภูมิอากาศ)
นํ าทานเปิ ดประสบการณใหมกับ พิธีชงชาญี่ปุน ซึ่งเป็ นเอกลักษณของประเทศญี่ปุนวาดวยการใชเวลาอยางสุนทรีย ดวยการ
ดื่มและการชงชาผงสีเขียวหรือมัทชา นั บตัง้ แตประมาณศตวรรษที่ 14 ตนฉบับของพิธีชงชา และใหทานไดสัมผัสกับบรรยากาศ
ของการจําลองเรื่องราวเกี่ยวการพบปะกันในวงสังคมเกี่ยวกับการดิ่มและชงชาที่ไดแพรหลายในบรรดาชนชัน
้ สูงที่เกิดขึน
้ ใน
ประเทศญี่ปุน จากนั ้ นอิสระใหทานไดเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย
บาย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
นํ าทาน เก็บภาพประทับใจกับคูกับแลนดมารกแหงใหมของกรุงโตเกียว ณ ริมแมนํ้าสุมิดะ หอคอยโตเกียวสกายทรี”
(Tokyo Sky tree) หอสงสัญญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก โดยหอนี้ มีความสูง 634 เมตร สรางดวยเทคนิ คทาง
่

้

้

สถาปั ต ยกรรมและวิศวกรรมอันทันสมัย ในชวงที่เกิดแผนดินไหวครัง้ ใหญหอคอยแหงนี้ ไดพิสูจน ใหเห็นถึงโครงสรางทาง
สถาปั ต ยกรรมที่แข็งแรงทนทาน เพราะไมเกิดความเสียหายแมแตนอย
จากนั ้ นนํ าทานขอพร วัดอาซากุสะ วัดที่เกาแกท่ส
ี ุดในกรุงโตเกียว เขานมัสการขอพรจากพระพุทธรูปเจาแมกวนอิมทองคํา
นอกจากนั ้ นทานยังจะไดพบเก็บภาพประทับใจกับโคมไฟขนาดยักษท่ม
ี ีความสูงถึง 4.5 เมตรซึ่งแขวนอยูบริเวณประตูทางเขาวัด
และยังสามารถเลือกซื้อเครื่องรางของขลังไดภายในวัด ฯลฯ
หรือเพลิดเพลินกับ ถนนนาคามิเซ ถนนชอปปิ้ งที่มี ชื่อเสียงของวัด มีรานขายของที่ระลึกมากมายไมวาจะเป็ นเครื่องรางของ
ขลัง ของเลนโบราณ และตบทายดวยรานขายขนมที่คนญี่ปุน มายังวัดแหงนี้ ต องมาตอคิวกันเพื่อลิม
้ ลองกับรสชาดสุดแสนอรอย
จากนั ้ นนํ าทานชอปปิ้ งสินคาเครื่องสําอางค อาหารเสริม เครื่องประดับคุณภาพดีท่รี านคาปลอดภาษี ณ ดิวตีฟรี ยานชินจุ
กุ” ใหทานไดเพลิดเพลินกับการจับจายซื้อสินคานานาชนิ ด ไดจากที่น่ี ไมวาจะเป็ น รานซานริโอะ รานขายเครื่องอิเลคทรอนิ กส
กลองถายรูปดิจิต อล นาฬิกา เครื่องสําอาง ตางๆ กันที่ราน MATSUMOTO แหลงรวมเหลาบรรดาเครื่องสําอางมากมาย อาทิ
มารคเตาหู, โฟมลางหน า WHIP FOAM ที่ราคาถูกกวาบานเรา 3 เทา, ครีมกันแดดชิเซโด แอนเนสซาที่คนไทยรูจักเป็ นอยางดี
และสินคาอื่น ๆ หรือใหทานไดสนุกกับการเลือกซื้อสินคา แบรนดดังอาทิ LOUIS VULTTON, UNIQLO, กระเป าสุดฮิต
BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสื้อ COMME DES GARCONS, H&M หรือเลือกซื้อรองเทา ใหทานเดินชมสินคาเลือก
ซื้อตามอัธยาศัย
คํ่า
อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย
พักที่ MARROAD INTERNATIONAL NARITA HOTEL หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ลานสกีฟูจิเท็น
เป็ นสกีรีสอรทขนาดเล็กที่ต งั ้ อยูบริเวณ ภูเขาไฟฟูจิมีทงั ้ ลานสกีสําหรับผูใหญและเด็ก
นอกจากนั ้ นทานจะไดสัมผัสไดเป็ นลานสกีท่เี ต็มไปดวยหิมะขาวโพลนบวกกับฉากหลังที่
เป็ นภูเขาไฟฟูจิท่ส
ี วยงามที่ลานสกีแหงนี้ มีทงั ้ ลานสกีสําหรับผูเริ่มเลนสกี และสําหรับผูท่ี
มีความชํานาญ ทานสามารถเลือกเลนได ทัง้ สกี สโนวบอรด กระดานเลื่อนหิมะ นอกจาก
นี้ ยังมีลานสกีสําหรับเด็กใหเลนกระดานเลื่อนหิมะหรือแคนั่งเลนหิมะ

พิธีชงชาญี่ปุน
พิธีชงชาญี่ปุน ซึ่งเป็ นเอกลักษณของประเทศญี่ปุนวาดวยการใชเวลาอยางสุนทรีย ดวย
การดื่มและการชงชาผงสีเขียวหรือมัทชา นั บตัง้ แตประมาณศตวรรษที่ 14 ตนฉบับของ
พิธีชงชา และใหทานไดสัมผัสกับบรรยากาศของการจําลองเรื่องราวเกี่ยวการพบปะกันใน
วงสังคมเกี่ยวกับการดิ่มและชงชาที่ไดแพรหลายในบรรดาชนชัน
้ สูงที่เกิดขึน
้ ในประเทศ
ญี่ปุน



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

โตเกียวสกายทรี
เป็ นหอที่เพิ่งสรางขึน
้ มาใหมและยังเป็ นเหมือนแลนดมารคของโตเกียว ตัง้ อยูใจกลางของ
Sumida City Ward ไมไกลจาก วัดอาซากุสะ มีความสูงถึง 634 เมตร บริเวณรอบๆเป็ น
แหลงชอปปิ้ งขนาดใหญ รวมทัง้ มีอควอเรียมอยูในนั ้ น

วัดเซนโซจิ / อาซากุสะ
มีช่ อ
ื อยางเป็ นทางการวาวัดเซนโซ หรือเซนโซจิ แตนิยมเรียกวาวัดอาซากุสะเนื่ องจากตัง้
อยูในยานอาซากุสะนั่ นเอง เป็ นวัดในศาสนาพุทธ สัญลักษณของวัดนี้ ท่ค
ี นนิ ยมมาถาย
รูปกันก็คือ โคมไฟสีแดงขนาดใหญ

ประตูฟาคํารณ
ประตูทางเขาที่อยูดานหน าสุดของวัดอาซากุสะ และมีโคมไฟสีแดงขนาดใหญแขวนอยู เป็ น
สัญลักษณของวัด

ถนนนาคามิเสะ หรือ ถนนนากามิเซะ
เป็ นถนนคนเดิน อยูต ิดกับวัดอาซากุสะวัดเกาแกท่ม
ี ีช่ อ
ื เสียงของญี่ปุน และมีรานคา
มากมายตลอดความยาวทัง้ 250 เมตร ไมนับรานคาที่อยูในซอยแยกยอยไปอีก ทําให
ตลอดทัง้ ปี จะมีนักทองเที่ยวแวะเวียนมาหาซื้อของฝากอยางไมขาดสาย

ดิวตี้ฟรี
ซื้อสินคาปลอดภาษี DUTY FREE แหลงรวมสินคาแบรนดเนมมากมาย เชน นาฬิกา
แวนตา เครื่องสําอาง กระเป า กลองถายรูป และสินคาแบรนดอ่ น
ื ๆ อีกมากมาย

ยานชินจูกุ
แหลงบันเทิงและแหลงชอปปิ้ งขนาดใหญ เป็ นศูนยรวมแฟชัน
่ เกๆ เทหๆ ของเหลาบรรดา
แฟชัน
่ นิ สตา มีสถานี รถไฟชินจูกุท่เี ป็ นเหมือนศูนยกลางของยานนี้ ซึ่งเป็ นหนึ่ งในสถานี
ที่คึกคักที่สุดในญี่ปุน เป็ นยานที่เต็มไปดวยหางสรรพสินคา, รานเครื่องใชไฟฟ าขนาดใหญ
อยาง Big Camera และยานบันเทิงยามราตรีท่ใี หญท่ส
ี ุดในญี่ปุน



คํ่า



หมายเหตุ

 MARROAD INTERNATIONAL NARITA HOTEL หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน
อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย
ราคานี้ ไมรวมคาเชาอุปกรณเครื่องเลนสกี สโนวสเลด หรือครูฝึก ประมาณ 5000 เยน
ลานสกีจะเปิ ดใหบริการหรือไม ขึน
้ อยูกับสภาพภูมิอากาศ
ในกรณี ท่ล
ี านสกีเขาไมไดเนื่ องจากสภาพอากาศ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเ์ ปลี่ยนโปรแกรมทัวรเป็ น ภูเขาไฟฟูจิ ที่ต งั ้ ตระหงาน
อยูเหนื อเกาะญี่ปุนดวยความสูง3,776เมตร จากระดับนํ้ าทะเล นํ าทานขึน
้ ชมความงามกันแบบใกลชิด ยังบริเวณ “ชัน
้ 5” ของ
ภูเขาไฟฟูจิ (ขึน
้ อยูกับสภาพภูมิอากาศ) เพื่อชมทัศนี ยภาพโดยรอบของภูเขาไฟที่ สามารถมอง เห็นทะเลสาบทัง้ หากระจายอยูโดย
รอบ ใหทานไดสัมผัสอากาศอันบริสุทธิบ
์ นยอดเขาฟูจิ ถายภาพที่ระลึก กับภูเขาไฟที่ไดช่ อ
ื วามีสัดสวนสวยงามที่สุดในโลก ซึ่ง
เป็ นภูเขาไฟที่ยังดับไมสนิ ท และมีความสูงที่สุดในประเทศญี่ปุน

วันที่ 4


กิจกรรม

วัดนาริตะ - ศาลเจาเมจิ - ฮาราจูกุ - โอไดบะ - อิออนนาริตะ
เชา
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นํ าทานชม วัดนาริต ะซัง ตัง้ อยูบนเนิ นเขากลางเมืองนาริต ะ วัดที่ไดรับความศรัทธาอยางสูงโดยเฉพาะอยางยิ่งในวันขึน
้ ปี ใหม
จะคลาคลํ่าไปดวยผูคนที่มาขอพรสิ่งศักดิส
์ ิทธิน
์ ั บแสนเพื่อขอพรจากหลวงพอ “ฟุโดเมียว” อันศักดิส
์ ิทธิเ์ ลือกซื้อ “เครื่องราง” หรือ
“ฮู” ตางๆ รวมทัง้ สินคาที่ระลึกตางๆ ในราคายอมเยา
หลังจากนั ้ นนํ าทานเดินทางสู ศาลเจาเมจิ เป็ นศาลเจาหลวงในศาสนาชินโต ที่สรางขึน
้ เพื่ออุทิศและเป็ นที่สถิต ยวิญญาณของ
องคสมเด็จพระจักรพรรดิเมจิ ซึ่งเป็ นจักรพรรดิท่ม
ี ีความสําคัญกับประเทศญี่ปุนยุคปั จจุบันเป็ นอยางยิ่ง และไดรับความเคารพจาก
ชาวญี่ปุนยุคปั จจุบันมากที่สุด
จากนั ้ นเดินทางสู ยานฮาราจูกุ แหลงรวมเสื้อผา เครื่องประดับ รองเทา ของวัยรุนญี่ปุน หากคุณคือคนที่กําลังมองหาซื้อ
เสื้อผาแบบแปลกๆ หรือตองการหาซื้อเสื้อผาแนว Cost Play ทานยังสามารถหาไดจากที่น่ี อีกดวย หรือ ถาตองการเห็นวัยรุน
ญี่ปุนแตงตัวแบบแปลกๆ ก็สามารถมาดูไดท่น
ี ่ี ได จะมีวัยรุนญี่ปุนน ารักๆ เดินกันเต็มถนนเหมือนกับถนนสายแบรนดเนมโอโม
โตะซานโดะ นอกจากนั ้ นแลว ทานยังไดชอปปิ้ งสินคาแบรนดดังระดับโลก
บาย
เพื่อไมเป็ นการรบกวนเวลาชอปปิ้ ง อิสระอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย
นํ าทานเดินทางสู เมืองโอไดบะ เป็ นเมืองที่เกิดจากการนํ าขยะมาถมทะเลจนกลายเป็ นเกาะขนาดใหญบริเวณอาวโตเกียวเพื่อ
ประโยชน ในการป องกันประเทศ แตปัจจุบันโอไดบะไดกลายมาเป็ นเขตเศรษฐกิจอีกแหงของประเทศ เนื่ องจากเต็มไปดวยราน
คากวา 150 ราน โซนอาหาร หางสรรพสินคา และอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนั ้ นยังเต็มไปดวยสถานที่ทองเที่ยวหลากหลายดวย
ฝี มือของมนุษย ไมวาจะเป็ นสะพานสายรุง เป็ นตน สวนการเดินทางมาที่น่ี ก็สะดวกสบาย จึงไมแปลกหากที่น่ี คือสถานที่ทอง
เที่ยวสุดฮิต ของนั กทองเที่ยวทัง้ ในและตางประเทศ และในบริเวณใกลกันทานสามารถเดินไปถายภาพคูกับแลนดมารค เทพี
เสรีภาพ ที่โอไดบะ ซึ่งตัง้ อยูบริเวณใกลเคียงหางใน AQUA CITY Odaiba โดยมีวิวทิวทัศน ต ัดกับสะพานสายรุงอยางสวยงาม
จากนั ้ นนํ าทานอิสระชอปปิ้ ง ณ หางสรรพสินคาขนาดใหญของนาริต ะ หางฯ อิออน จัสโก ซึ่งเป็ นหางซุปเปอรมารเก็ต ขนาด
ใหญ มีทงั ้ โซนซุปเปอรมารเก็ต โซนอาหาร รานขายยา เสื้อผาแบรนดทองถิ่น ซึ่งซื้อของฝากกอนกลับ อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ
ผลไม และ หากทานใดหลงไหลในรสชาดของคิทแคทชาเขียวสามารถหาซื้อไดจากที่น่ี ไดเลย
คํ่า
อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย
พักที่ MARROAD INTERNATIONAL NARITA HOTEL หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

วัดนาริตะ
เป็ นวัดพุทธที่มีช่ อ
ื เสียง ตัง้ อยูไมไกลจากสนามบินนานาชาตินาริต ะ ภายในวัดมีอาคารที่
หลากหลายตัง้ อยูในบริเวณที่กวางขวาง เชน หองโถงหลัก เจดีย 3 ชัน
้ สไตล Tahoto
มีช่ อ
ื วา Great Pagoda of Peace และยังมีสวนญี่ปุน และสวนยุโรปอีกดวย

ศาลเจาเมจิ
ศาลเจาเกาแกอันศักดิส
์ ิทธิ ์ และเป็ นที่เคารพของคนโตเกียว สรางขึน
้ โดยจักพรรดิเมจิ และ
มเหสีโชโกะ ในปี 1920 ในชวงวันปี ใหมคนโตเกียวนิ ยมมาขอพรที่ศาลเจาแหงนี้ ซึ่งตัง้ อยู
ใจกลาง “สวนโยโยกิ” สวนที่มีต นไมนานาพรรณถึง 1 แสนตน ทําใหดูเหมือนกับวาศาล
เจาแหงนี้ ต งั ้ อยูภายในป า

ฮาราจูกุ
นอกจากจะเป็ นแหลงชอปปิ้ งแลว ยังเป็ นศูนยรวมของเด็กวัยรุนที่แตงหน า แตงตัว กัน
แบบที่เรียกไดวาหลุดโลกมาอวดโฉมกัน โดยเฉพาะวันอาทิต ย เด็กเหลานี้ จะมารวมตัวกัน
มีทงั ้ แนว แฟนตาซี ปี ศาจ คิขุอาโนเนะ เป็ นสีสันใหกับถนนสายนี้



โอไดบะ

บาย

เป็ นเกาะถมที่สรางขึน
้ มาจากการถมทะเล ซึ่งเป็ นหนึ่ งใจจุดสนใจทางดานการคาโดย
เฉพาะของสินคา Electronic และ Modern Culture

อิออนนาริตะ
หางสรรพสินคาที่นิยมในหมูนักทองเที่ยวชาวตางชาติ เนื่ องจากตัง้ อยูใกลกับสนามบิน
นานาชาตินาริต ะ ภายในตกแตงในรูปแบบที่ทันสมัยสไตลญ่ป
ี  ุน มีรานคาที่หลากหลาย
มากกวา 150 รานจําหน ายสินคาแฟชัน
่ อาหารสดใหม และอุปกรณภายในบาน ซึ่งบาง
รานไมต องเสียภาษี สินคาสําหรับนั กทองเที่ยวชาวตางชาติ



คํ่า



หมายเหตุ

วันที่ 5


กิจกรรม

 MARROAD INTERNATIONAL NARITA HOTEL หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน
เพื่อไมเป็ นการรบกวนเวลา อิสระอาหารเที่ยงและคํ่าตามอัธยาศัย

ทาอากาศยานนานาชาตินาริตะ - ทาอากาศยานนานาชาติ
ดอนเมือง
เชา
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
ไดเวลาอันสมควรนํ าทานสู สนามบินนาริต ะ เพื่อเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ
11.00 น. เหินฟ าสูกรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI LION AIR เที่ยวบินที่ SL301 บริการอาหารวาง พรอมดวยอาหาร
รอน และเครื่องดื่มบนเครื่อง
บาย
16.15 น. ถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ทาอากาศยานนานาชาตินาริตะ
เป็ นสนามบินหรือทาอากาศยานนานาชาติหลักของประเทศญี่ปุน และเป็ นจุดเชื่อมตอของ
การเดินทางระหวางทวีปเอเชียและอเมริกา ตัง้ อยูท่เี มืองนาริต ะ สามารถรองรับผูโดยสารที่
เดินทางไปมาโตเกียว โยโกฮามา และจังหวัดใกลเคียงไดกวา 35 ลานคนตอปี และเป็ น
สนามบินที่รองรับเที่ยวบินสําหรับผูโดยสารมากเป็ นอันดับ 2 ของญี่ปุน (รองจากสนาม
บินฮาเนดะ โตเกียว) โดยสามารถรองรับสายการบินระหวางประเทศไดกวา 65 สายการ
บิน



บาย

ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง
เป็ นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉี ยงใตท่ส
ี ามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็ นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซึ่งสามารถใช
เป็ นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณี ยภัณฑไปยัง
จุดอื่นๆ ไดอยางดี



หมายเหตุ

มีบริการอาหารวาง พรอมดวยอาหารรอน และเครื่องดื่มบนเครื่อง
** หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตัว๋ ภายใน (ตัว๋ เครื่องบิน , ตัว๋ รถทัวร , ตัว๋ รถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท
ทุกครัง้ กอนทําการออกตัว๋ เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณท่น
ี อกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็ นสําคัญ

เงื่อนไข
1. ทัวรนี้สําหรับผูมีวัต ถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทานั ้ น
2. ทัวรนี้เป็ นทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือทัง้ หมด หรือถูก
ปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทัง้ หมดใหแกทาน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการยกเลิกการเดินทางในกรณี ท่ม
ี ีนักทองเที่ยวรวมเดินทางน อยกวา 15 ทาน โดยจะแจงใหกับนั ก
ทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหน าอยางน อย 7 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา และอยางน อย 10 วันกอนการเดิน
ทางสําหรับประเทศที่มีวีซา แตหากทางนั กทองเที่ยวทุกทานยินดีท่จี ะชําระคาบริการเพิ่มจากการที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางน อยกวา
ที่ทางบริษัทกําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได ทางเรายินดีท่จี ะใหบริการตอไป
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ มรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานํ าหน าชื่อ เลขที่
หนั งสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใชในการจองตัว๋ เครื่องบิน ในกรณี ท่น
ี ั กทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหน าหนั งสือเดินทางใหกับทาง
บริษัทพรอมการชําระเงินมัดจํา
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ
และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทัง้ นี้ บริษัทจะคํานึ งถึงความปลอดภัยของนั กทองเที่ยวสวนใหญเป็ นสําคัญ
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ มรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึน
้ ของนั กทองเที่ยวที่มิไดเกิดจากความผิด
ของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนั ดหยุดงาน การปฏิวัต ิ อุบัต ิเหตุ ความเจ็บป วย ความสูญหายหรือเสียหายของ
สัมภาระ ความลาชา เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็ นตน
7. อัต ราคาบริการนี้ คํานวณจากอัต ราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั ้ น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์
ในการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึน
้ ในกรณี ท่ม
ี ีการเปลี่ยนแปลงอัต ราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาตัว๋ เครื่องบิน คาภาษี เชื้อเพลิง
คาประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
8. มัคคุเทศก พนั กงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของบริษัทกํากับเทานั ้ น

การชําระเงิน
1. นั กทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ต องชําระเงินมัดจําเป็ นเงินจํานวน 10,000 บาทตอทานเพื่อสํารองที่นั่ง
2. นั กทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ต องชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือทัง้ หมดกอนวันเดินทางอยางน อย 21 วัน กรณี นักทองเที่ยวหรือเอ
เจนซี่ไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด รวมถึงกรณี เช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณี ใดๆ ใหถ ือวานั กทอง
เที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวรนั้นๆ
3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร ถึงศุกร
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนั กขัต ฤกษท่รี ัฐบาล
ประกาศในปี นั้นๆถือวาเป็ นวันหยุดทําการของทางบริษัท

อัตรานี้รวม:
คาตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ
คาภาษี สนามบินทุกแหงที่มี
คานํ้ าหนั กกระเป าสัมภาระทานละไมเกิน 20 กก.
คารถรับ-สง และนํ าเที่ยวตามรายการ
คาที่พักตามที่ระบุในรายการ พักหองละ 2 ทาน
คาเขาชมสถานที่ต างๆ ตามรายการ
คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง
คาประกันอุบัต ิเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)

อัตรานี้ไมรวม:
่

่

่

้

คาธรรมเนี ยมวีซาเขาประเทศญี่ปุน (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุนใหกับคนไทย ผูท่ป
ี ระสงคจะพํานั กระยะสัน
้
ในประเทศญี่ปุนไมเกิน 15 วัน) **ถากรณี ท่ท
ี างรัฐบาลประกาศใหกลับมาใชวีซา ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายในการทําวีซาเพิ่ม ทาน
ละ 1,700 บาท**
คาใชจายสวนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนั งสือเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ ต คาซักรีด
มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่สงั่ เพิ่มนอกเหนื อรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน าทัวรกอนการใชบริการ)
คาทิปคนขับรถ หัวหน าทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 1500 บาท /ทริป/ตอทาน
คาภาษี มูลคาเพิ่ม 7% และภาษี หัก ณ ที่จาย 3%
คาธรรมเนี ยมวีซาเขาประเทศญี่ปุน (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุนใหกับคนไทย ผูท่ป
ี ระสงคจะพํานั กระยะสัน
้
ในประเทศญี่ปุนไมเกิน 15 วัน)

วีซา
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุนใหกับคนไทย ผูท่ป
ี ระสงคจะพํานั กระยะสัน
้ ในประเทศญี่ปุนไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวย
วัต ถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะตองยื่นเอกสารในขัน
้ ตอนการตรวจเขาเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัต ิการ
เขาประเทศญี่ปุน* ดังตอไปนี้
1. ตัว๋ เครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุน ทางทัวรจัดเตรียมให
2. สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึน
้ ในระหวางที่พํานั กในประเทศญี่ปุนได (เชน เงินสด บัต รเครดิต
เป็ นตน)
3. ชื่อ ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานั กในประเทศญี่ปุน (เชน คนรูจัก โรงแรม และอื่นๆ) ทางทัวรจัดเตรียมให
4. กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานั กในประเทศญี่ปุน ทางทัวรจัดเตรียมให

หมายเหตุ
หากทานที่ต องออกตัว๋ ภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหน าที่ทุกครัง้ กอนทําการออกตัว๋ เนื่ องจากสายการ
บินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหน า
ราคาเด็กอายุไมเกิน 2 ปี 10,000 บาท
คาบริการขางตน ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ หัวหน าทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 1500 บาท /ทริป/ตอทาน
ในกรณี ยกเลิกการเดินทาง ตองยกเลิก 30 วันกอนการเดินทางเทานั ้ น ไมเชนนั ้ นทางบริษัทจะไมคืนมัดจําไมวาดวยกรณี ใดๆทัง้
สิน
้ เพราะวาทางบริษัทไดทําการจายคาตัว๋ ไปใหกับการสายการบินเรียบรอยแลว โปรดอานขอความใหถ่ถ
ี วนกอนการจองทัวรทุกครัง้
เพื่อประโยชน แกต ัวทานเอง
การเดินทางในแตละครัง้ จะตองมีผูโดยสารจํานวน 30 ทานขึน
้ ไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการ
เลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา
ตัว๋ เมื่อออกแลว ไมสามารถรีฟันดได อันเนื่ องจากเงื่อนไขของสายการบิน
ขอแนะนํ ากอนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนํ าติดตัวขึน
้ เครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 มิลลิลิต รตอชิน
้ และรวมกันทุก
ชิน
้ ไมเกิน 1,000 มิลลิลิต ร โดยแยกใสถ ุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิ ดสนิ ท และสามารถนํ าออกมาใหเจาหน าที่ต รวจไดอยางสะดวก ณ
จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถ ือไดทานละ 1 ใบเทานั ้ น ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาที่กําหนดจะตองใสกระเป าใบใหญและ
ฝากเจาหน าที่โหลดใตทองเครื่องบินเทานั ้ น
2. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใสกระเป าใบใหญและฝากเจาหน าที่
โหลดใตทองเครื่องบินเทานั ้ น
3. ประเทศญี่ปุน มีกฎหมายหามนํ าผลิต ภัณฑท่ท
ี ํามาจากพืช และเนื้ อสัต วทุกชนิ ดเขาประเทศ เชน ผัก ผลไมสด ไข เนื้ อสัต ว ไส
กรอกฯ เพื่อเป็ นการป องกันโรคติดตอที่จะมาจากสิ่งเหลานี้ หากเจาหน าที่ต รวจพบ จะตองเสียคาปรับในอัต ราที่สูงมาก

การยกเลิก
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1. กรณี ท่น
ี ั กทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ต องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นั กทองเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผูมีช่ อ
ื ใน
เอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่ งเพื่อแจงยกเลิกการจองกับทาง
บริษัทเป็ นลายลักษณอักษร ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณี ใดๆ
2. กรณี นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ต องการขอรับเงินคาบริการคืน นั กทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูมีช่ อ
ื ในเอกสารการจอง) จะตอง
แฟกซ อีเมลล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่ งเพื่อทําเรื่องขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบ
หนั งสือมอบอํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหน าสมุดบัญชีธนาคารที่ต องการ
ใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังนี้
2.1 ยกเลิกกอนวันเดินทาง 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการที่ชําระแลว
2.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของเงินคาบริการ
2.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางน อยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทัง้ หมด
ทัง้ นี้ ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเนื่ องในการเตรียมการจัดการนํ าเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน การ
สํารองที่นั่งตัว๋ เครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ
3. การเดินทางที่ต องการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการ
บิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทัง้ หมด
4. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร ถึงศุกร
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนั กขัต ฤกษท่รี ัฐบาล
ประกาศในปี นั้นๆถือวาเป็ นวันหยุดทําการของทางบริษัท
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการยกเลิกการเดินทางกรณี มีนักทองเที่ยวเดินทางไมถ ึง 15 คน

