
#13544 ทัวรญ่ีปุน โตเกียว 5 วัน 3 คืน วัดอาซากุสะ ภูเขาไฟ
ฟูจิช้ัน5 ชมทุงลาเวนเดอร บิน XW/TR
ทัวรญี่ปุน โตเกียว วัดนาริตะ วัดอาซากุสะ โอไดบะ ศูนยพิพิธภัณฑแผนดินไหว โอ
อิชิปารค ชอปปงชินจูกุและLaox Shinjuku นาริตะ ออนเซน Free day 1 วันเต็ม



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานดอนเมือง    -

2 ทาอากาศยานนาริตะ - โตเกียว - วัดเซนโซจิ (วัดอาซากุสะ) - ประตูฟาคํารณ - ถนน
นาคามิเสะ - โตเกียวสกายทรี - บุฟเฟตขาปูยักษ - ออนเซ็น   

Fujinobou
Kaen Hotel
หรือเทียบเทา

3 พิพิธภัณฑแผนดินไหวญ่ีป ุน - ภูเขาไฟฟูจิ - สวนโออิชิพารค - ยานชินจูกุ - โอไดบะ - ได
เวอรซิต้ี โตเกียว พลาซา   

Hedistar
Hotel Narita
หรือเทียบเทา

4 อิสระทองเที่ยวในโตเกียว หรือเลือกซ้ือทัวรเสริม   
Hedistar
Hotel Narita
หรือเทียบเทา

5 วัดนาริตะ - ทาอากาศยานนาริตะ - ทาอากาศยานดอนเมือง    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

15 มิ.ย. 65 - 19 มิ.ย. 65 ฿15,888 ฿15,888 ฿15,888 ฿8,500

18 มิ.ย. 65 - 22 มิ.ย. 65 ฿15,888 ฿15,888 ฿15,888 ฿8,500

20 มิ.ย. 65 - 24 มิ.ย. 65 ฿15,888 ฿15,888 ฿15,888 ฿8,500

22 มิ.ย. 65 - 26 มิ.ย. 65 ฿15,888 ฿15,888 ฿15,888 ฿8,500

29 มิ.ย. 65 - 3 ก.ค. 65 ฿15,888 ฿15,888 ฿15,888 ฿8,500

2 ก.ค. 65 - 6 ก.ค. 65 ฿15,888 ฿15,888 ฿15,888 ฿8,500

4 ก.ค. 65 - 8 ก.ค. 65 ฿15,888 ฿15,888 ฿15,888 ฿8,500

6 ก.ค. 65 - 10 ก.ค. 65 ฿15,888 ฿15,888 ฿15,888 ฿8,500

9 ก.ค. 65 - 13 ก.ค. 65 ฿15,888 ฿15,888 ฿15,888 ฿8,500

11 ก.ค. 65 - 15 ก.ค. 65 ฿15,888 ฿15,888 ฿15,888 ฿8,500

16 ก.ค. 65 - 20 ก.ค. 65 ฿15,888 ฿15,888 ฿15,888 ฿8,500

24 ก.ค. 65 - 28 ก.ค. 65 ฿15,888 ฿15,888 ฿15,888 ฿8,500

26 ก.ค. 65 - 30 ก.ค. 65 ฿15,888 ฿15,888 ฿15,888 ฿8,500

1 ส.ค. 65 - 5 ส.ค. 65 ฿15,888 ฿15,888 ฿15,888 ฿8,500

3 ส.ค. 65 - 7 ส.ค. 65 ฿15,888 ฿15,888 ฿15,888 ฿8,500

6 ส.ค. 65 - 10 ส.ค. 65 ฿15,888 ฿15,888 ฿15,888 ฿8,500



8 ส.ค. 65 - 12 ส.ค. 65 ฿15,888 ฿15,888 ฿15,888 ฿8,500

27 ส.ค. 65 - 31 ส.ค. 65 ฿15,888 ฿15,888 ฿15,888 ฿8,500

29 ส.ค. 65 - 2 ก.ย. 65 ฿15,888 ฿15,888 ฿15,888 ฿8,500

3 ก.ย. 65 - 7 ก.ย. 65 ฿15,888 ฿15,888 ฿15,888 ฿8,500

10 ก.ย. 65 - 14 ก.ย. 65 ฿15,888 ฿15,888 ฿15,888 ฿8,500

14 ก.ย. 65 - 18 ก.ย. 65 ฿15,888 ฿15,888 ฿15,888 ฿8,500

17 ก.ย. 65 - 21 ก.ย. 65 ฿15,888 ฿15,888 ฿15,888 ฿8,500



วันท่ี 1 ทาอากาศยานดอนเมือง

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานนาริตะ - โตเกียว - วัดเซนโซจิ (วัดอาซากุสะ) -
ประตูฟาคํารณ - ถนนนาคามิเสะ - โตเกียวสกายทรี - บุฟเฟตปู
ยักษ - ออนเซน

กําหนดการทั้งหมด

คาทัวรไมรวมคาอาหารบนเครื่อง บนเครื่องมีจําหนาย/สั่งซ้ือบนเครื่อง

** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท
ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

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

 กิจกรรม ค่ํา

23.00 น. พรอมกันท่ี ทาอากาศยานดอนเมือง ขาออกชั้น 3 เคานเตอรสายการบิน Nok Scoot (XW) มีเจาหนาท่ีของบริ
ษัทฯคอยอํานวยความสะดวกดานเอกสารและติดแท็คกระเปา

02.20 น. นําทานเดินทางสูสนามบินนาริตะ ประเทศญ่ีป ุนโดย โดยสายการบิน NokScoot เท่ียวบินท่ี XW102 (คาทัวรไม
รวมคาอาหารบนเครื่อง บนเครื่องมีจําหนาย/สั่งซ้ือบนเครื่อง)

***เฉพาะผูเดินทางวันท่ี 3-7 กันยายน 62***

21.30 น. พรอมกันท่ี ทาอากาศยานดอนเมือง ขาออกชั้น 3 เคานเตอรสายการบิน Scoot มีเจาหนาท่ีของบริษัทฯคอย
อํานวยความสะดวกดานเอกสารและติดแท็คกระเปา

00.45 น. เดินทางสูสนามบินนาริตะ ประเทศญ่ีป ุนโดย โดยสายการบิน Scoot เท่ียวบินท่ี TR868 (คาทัวรไมรวมคาอาหาร
บนเครื่อง บนเครื่องมีจําหนาย/สั่งซ้ือบนเครื่อง) และเดินทางถึงเวลา 09.05 น.

ทาอากาศยานดอนเมือง คํ่า

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

 กิจกรรม เชา

10.25 น. เดินทางถึง สนามบินนาริตะ (เวลาทองถิ่นเร็วกวาเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพ่ือความสะดวก
ในการนัดหมายเวลา) สําคัญ!!! ประเทศญ่ีป ุนไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝาฝืน
จะมีโทษจับและปรับ

บาย



รับประทานอาหารกลางวัน เมนู BBQ Yakiniku บุฟเฟต

นําทานเดินทางสู โตเกียวเมืองหลวง

เดินทางสูวัดอาซากุสะ SENSOJI TEMPLE กราบนมัสการขอพรจากองค เจาแมกวนอิมทองคําท่ีเป็นทองสัมฤทธิ ์มีขนาด
เล็กเพียง 5.5 เซนติเมตร วัดพุทธท่ีเกาแกท่ีสุดใน ภูมิภาคคันโต และมีผูคนนิยมมากราบไหวขอพรเพ่ือความเป็นสิริมงคลตลอด
ท้ังปี

ถายภาพเป็นท่ีระลึกกับ คามินาริมง (ประตูฟาคํารณ) ซ่ึงมีโคมไฟสีแดงขนาดยักษท่ีมีความสูงถึง 4.5 เมตร โคมไฟท่ีใหญ
ท่ีสุดในโลก แขวนอยูเลือกชมและเชาเครื่องรางของขลังอันศักดิส์ิทธิข์องวัดแหงน้ี

เพลิดเพลินกับ ถนนนาคามิเซ ถนนชอปป้ิงท่ีมีชื่อเสียงของวัด มีรานขายของท่ีระลึกมากมายไมวาจะเป็นเครื่องรางของขลัง
ของเลนโบราณ และตบทายดวยรานขาย ขนมท่ีคนญ่ีป ุนมายังวัดแหงน้ีตองมาตอคิวกัน ทานจะไดเพลิดเพลิน กับการชอปป้ิงของ
ฝากท่ีเป็นแบบญ่ีป ุนญ่ีป ุน Made In Japan แทๆ รวมท้ังขาวของเครื่องใชคุณภาพดี มากมาย

หากมีเวลาทานสามารถเดินไปถายรูปคูกับหอคอยท่ีสูงท่ีสุดในโลก โตเกียวสกายทรี (Tokyo Sky tree) แลนดมารคใหม
ของมหานครโตเกียว ท่ีทานสามารถถายรูปไดงดงามจากบริเวณใกลกับวัดอาซากุซะ

สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูท่ีพักออนเซ็น

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา บุฟเฟตขาปูยักษไมอ้ัน!!!

หลังอาหารไมควรพลาดประสบการณ สัมผัสวัฒนธรรมการอาบน้ําแรออนเซ็น (Onsen) น้ําแรในสไตลญ่ีป ุนใหทานไดพัก
ผอนอยางเต็มอ่ิม

พักท่ี Fujinobou Kaen Hotel หรืเทียบเทา

(ชื่อโรงแรมท่ีทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 3-5 วันกอนวันเดินทาง)

ทาอากาศยานนาริตะ

โตเกียว

 เชา

เป็นทาอากาศยานนานาชาติหลักของประเทศญ่ีป ุน และเป็นจุดเชื่อมตอของการเดินทาง
ระหวางทวีปเอเชียและอเมริกา ตั้งอยูท่ีเมืองนาริตะ สามารถรองรับผูโดยสารท่ีเดินทางไป
มาโตเกียว โยโกฮามา และจังหวัดใกลเคียงไดกวา 35 ลานคนตอปี และเป็นสนามบินท่ี
รองรับเท่ียวบินสําหรับผูโดยสารมากเป็นอันดับ 2 ของญ่ีป ุน (รองจากสนามบินฮาเนดะ
โตเกียว) โดยสามารถรองรับสายการบินระหวางประเทศไดกวา 65 สายการบิน

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

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู BBQ Yakiniku บุฟเฟต

วัดเซนโซจิ (วัดอาซากุสะ) บาย

มีชื่ออยางเป็นทางการวาวัดเซนโซ หรือเซนโซจิ แตนิยมเรียกวาวัดอาซากุสะเน่ืองจากตั้ง
อยูในยานอาซากุสะน่ันเอง เป็นวัดในศาสนาพุทธ สัญลักษณของวัดน้ีท่ีคนนิยมมาถาย
รูปกันก็คือ โคมไฟสีแดงขนาดใหญ



 หมายเหตุ

วันท่ี 3

เวลาทองถิ่นเร็วกวาเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพ่ือความสะดวกในการนัดหมายเวลา)

สําคัญ!!! ประเทศญ่ีป ุนไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝาฝืนจะมีโทษจับและ
ปรับ

ชื่อโรงแรมท่ีทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 3-5 วันกอนวันเดินทาง

ประตูฟาคํารณ

ถนนนาคามิเสะ

โตเกียวสกายทรี

ประตูทางเขาท่ีอยูดานหนาสุดของวัดอาซากุสะ และมีโคมไฟสีแดงขนาดใหญแขวนอยู เป็น
สัญลักษณของวัด

เป็นถนนคนเดินท่ีอยูติดกับวัดอาซากุสะ วัดเกาแกท่ีมีชื่อเสียงของญ่ีป ุน ถนนเสนน้ีมี
รานคามากมายตลอดความยาวท้ัง 250 เมตร ไมนับรานคาท่ีอยูในซอยแยกยอยไปอีก
ทําใหตลอดท้ังปีจะมีนักทองเท่ียวแวะเวียนมาหาซ้ือของฝากอยางไมขาดสาย

เป็นหอท่ีเพ่ิงสรางขึ้นมาใหมและยังเป็นเหมือนแลนดมารคของโตเกียว ตั้งอยูใจกลางของ
Sumida City Ward ไมไกลจาก วัดอาซากุสะ มีความสูงถึง 634 เมตร บริเวณรอบๆเป็น
แหลงชอปป้ิงขนาดใหญ รวมท้ังมีอควอเรียมอยูในนั้น

บุฟเฟตขาปูยักษ

ออนเซ็น

 คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม เมนูบุฟเฟตขาปูยักษ

 Fujinobou Kaen Hotel หรือเทียบเทา

เมนูพิเศษวาไรตี้บุฟเฟต พรอมปูยักษ ท่ีมีรสชาติอรอยท่ีสุดใหทุกทานไดอ่ิมอรอยกันแบบ
ไมอ้ัน

การแชน้ําแร ธรรมชาติของทางโรงแรม ซ่ึงสามารถรักษาโรคเหน็บชา โรคกระดูก ฯลฯ ให
ทานอิสระกับกิจกรรมการอาบน้ําแรภายในสระรวม ซ่ึงจะแยกสระชายและหญิง การแช
น้ําแรสระรวม สวนมากเขาไมใสเสื้อผากันนะคะ



พิพิธภัณฑแผนดินไหว / EARTHQUAKE MUSEUM -
ภูเขาไฟฟูจิ - สวนโออิชิพารค - ยานชินจูกุ - โอไดบะ - ไดเวอร
ซิตี้ โตเกียว พลาซา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก

นําทานเดินทางสูศูนยพิพิธภัณฑแผนดินไหว ซ่ึงไดจําลองเหตุการณตางๆท่ีเกิดแผนดินไหวในญ่ีป ุน และสาธิตวิธีปองกันตัว
และทานยังสามารถเขาไปทดสอบในหองจําลองแผนดินไหวในระดับท่ีแตกตางกันไดดวย

นําทานไปขึ้นภูเขาไฟฟูจิ สัมผัสบรรยากาศและกล่ินอายอยางใกลชิดท่ี สถานีท่ี 5 อยูสูงจากระดับน้ําทะเลขึ้นมา 2,305 เมตร
ภูเขาไฟฟูจิ (Mr.Fuji) นั้นเป็นภูเขาไฟท่ีสูงท่ีสุดในประเทศญ่ีป ุน เมื่อขึ้นมาถึงชั้น5จะสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน ท่ีสวยงามของ
ทะเลสาบท้ัง 5 ท่ีลอมภูเขาไฟฟูจิ ท่ีชั้น5น้ียังเป็นท่ีตั้งของศาลเจาโคมิตาเคะ (Komitake Jinja) ของศาสนาลัทธิชินโต เป็นท่ีสัก
าระบูชาและอธิฐานขอพร อีกท้ังยังเป็นท่ีสําหรับบวงสรวงทานเทนกุ

อิสระใหทานสัมผัสกับทัศนียภาพท่ีสวยงามของฟูจิซังในระยะใกลและเลือกชมเลือกซ้ือของท่ีระลึกตามอัธยาศัย หมายเหตุ:
ขอสงวนสิทธิในกรณีท่ีอากาศไมเอ่ืออํานวย และหรือทางขึ้น โดยทางบริษัทจะเปล่ียนท่ีเท่ียวทดแทนเป็นหมูบานโอชิโนะฮักไก
แทน เรื่องสภาพอากาศทางบริษัทไมสามารถคาดการณ

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน เมนู Japanese Set

นําทานเดินทางสู โออิชิ ปารค (Oishi Park) จุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิท่ีสวยท่ีสุดอีกแหงหน่ึง ตั้งอยูทางเหนือริมฝ่ังทะเลสาบคาวา
กุจิโกะ ในวันท่ีอากาศดีสามารมองเห็นวิวของภูเขาไฟฟูจิไดอยางชัดเจน โดยตลอดปีสวนแหงน้ีจะมีการปลูกดอกไมหมุนเวียนกัน
ไป ในชวงปลายเดือนเมษายนถึงตนเดือนพฤษภาคมจะเป็นดอกพิงคมอส ชวงกลางเดือนมิถุนายนจนถึงเดือนกรกฎาคม จะ
เป็นชวงท่ีมีการจัดงาน Kawaguchiko Herb Festival ซ่ึงเต็มไปดวยดอกลาเวนเดอร ในปีน้ีจัดขึ้นระหวางวันท่ี
14มิ.ย.-15ก.ค.

นําทานเขาสูโตเกียว

เดินทางสู ชอปป้ิงยานชินจูกุและ Laox Shinjuku แหลงชอปป้ิงขนาดใหญใจกลางเมืองหลวงโตเกียว เป็นศูนยรวมแฟชั่น
เกๆ เทหๆ ของเหลาบรรดาแฟชั่นนิสตา เป็นแหลงอัพเดทเทรนดและเป็นยานความเจริญอันดับหน่ึงของนครโตเกียวในปัจจุบัน
ใหทานเลือกชมและซ้ือสินคามากมาย และราน100เยน (อยูตึกPEPEชั้น8) หรือเป็นรานดองกี้ ท่ีขายสินคาราคาถูกสารพัดอยาง
หรือจะเป็นรานมัตสึโมโตท่ีรวมสินคา เครองใชเครื่องสําอาง ผลิตภัณฑของใชไวอยางหลากหลาย ใหทานชอปป้ิงตามอัธยาศัย

นําทานเดินทางไป โอไดบะ ยานเมืองใหมท่ีเกิดจากการถมทะเลขึ้นมาเป็นเกาะ ใหทานไดชอปป้ิงสินคาหลากหลายชนิดท่ีหาง
ไดเวอรซิตี้ ซ่ึงภายในมีรานคา รานอาหาร และแหลงบันเทิงมากมายและใหทานถายรูปกับกันด้ัมตัวใหม RX-0 Unicorn ขนาด
เทาของจริงโดยสรางขึ้นมาตามอัตราสวน 1:1 เหมือนตัวเดิม ทําใหมีความสูงถึง 19.7 เมตร

ค่ํา

อาหารมื้อเย็นอิสระตามอัธยาศัย ใหทานไดเลือกชิมรานอรอยตางๆท่ียานชินจูกุ เชนรานราเมง รานซูชิจานหมุน และรานอ
รอยๆอีกมากมาย จนถึงเวลานัดหมายนําทานเดินทางสูท่ีพักยานนาริตะ

พักท่ี Hedistar Hotel Narita หรือเทียบเทา

(ชื่อโรงแรมท่ีทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5 วันกอนวันเดินทาง)

พิพิธภัณฑแผนดินไหวญี่ปุน
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นพิพิธภัณฑและสถานท่ีท่ีนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับแผนดินไหวในญ่ีป ุน ใหศึกษาวิธี
รับมือกับแผนดินไหว มีสาธิตวิธีเอาตัวรอดและวิธีรับมือ รวมถึงมีรานของฝากท่ีขายของท่ี
ระลึกจากพิพิธภัณฑ



 หมายเหตุ ในชวงปลายเดือนเมษายนถึงตนเดือนพฤษภาคมจะเป็นดอกพิงคมอส ชวงกลางเดือนมิถุนายนจนถึงเดือนกรกฎาคม จะ
เป็นชวงท่ีมีการจัดงาน Kawaguchiko Herb Festival ซ่ึงเต็มไปดวยดอกลาเวนเดอร ในปีน้ีจัดขึ้นระหวางวันท่ี
14มิ.ย.-15ก.ค.

อิสระอาหารมื้อเย็นตามอัธยาศัย

หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิในกรณีท่ีอากาศไมเอ่ืออํานวย และหรือทางขึ้น โดยทางบริษัทจะเปล่ียนท่ีเท่ียวทดแทนเป็นหมูบาน
โอชิโนะฮักไกแทน เรื่องสภาพอากาศทางบริษัทไมสามารถคาดการณ

ภูเขาไฟฟูจิ
เป็นภูเขาท่ีสูงท่ีสุดในญ่ีป ุน รอบๆ ภูเขาเต็มไปดวยธรรชาติอันงดงาม ภูเขาไฟฟูจิมีอิทธิพล
ตอศิลปะวัฒนธรรมของญ่ีป ุนมาตั้งแตสมัยโบราณ เรียกไดวาภูเขาไฟฟูจิน้ีถือเป็นหัวใจ
สําคัญท่ีเป็นสัญลักษณหน่ึงของความเป็นญ่ีป ุน การเดินทางขึ้นภูเขาไฟฟูจินั้นหากใช
พาหนะจะสามารถขึ้นมาไดถึงบริเวณชั้น 5 ซ่ึงมีความสูงประมาณ 2,300 เมตรเหนือ
ระดับน้ําทะเล ตรงชั้น 5 น้ีจะสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน ท่ีสวยงามของทะเลสาบท้ัง 5 ท่ี
ลอมภูเขาไฟได

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู Japanese Set

สวนโออิชิพารค

ยานชินจูกุ

โอไดบะ

ไดเวอรซิต้ี โตเกียว พลาซา

 บาย

สวนโออิชิพารค ตั้งอยูริมฝ่ังทะเลสาบคาวากูจิโกะฝ่ังเหนือ เป็นจุดชมวิวท่ีสามารถมองขาม
ทะเลสาบไปและเห็นภูเขาไฟฟูจิไดอยางโดดเดนเต็มตา ท่ีน่ีเป็นท่ีนิยมของนักทองเท่ียว
ชาวญ่ีป ุนซ่ึงมาพักผอนตากอากาศ ชมวิวแบบชิวๆ ด่ืมด่ํากับความงามของทิวทัศน

ท่ีน่ีเป็นแหลงบันเทิงและแหลงชอปป้ิงขนาดใหญ เป็นศูนยรวมแฟชั่นเกๆ เทหๆ ของ
เหลาบรรดาแฟชั่นนิสตา มีสถานีรถไฟชินจูกุท่ีเป็นเหมือนศูนยกลางของยานน้ี ซ่ึงเป็น
หน่ึงในสถานีท่ีคึกคักท่ีสุดในญ่ีป ุน เป็นยานท่ีเต็มไปดวยหางสรรพสินคา, รานเครื่องใช
ไฟฟาขนาดใหญอยาง Big Camera และยานบันเทิงยามราตรีท่ีใหญท่ีสุดในญ่ีป ุน

เป็นเกาะถมท่ีสรางขึ้นมาจากการถมทะเล ซ่ึงเป็นหน่ึงใจจุดสนใจทางดานการคาโดย
เฉพาะของสินคา Electronic และ Modern Culture

เป็นหางดังอีกหางหน่ึง ท่ีอยูบนเกาะ โอไดบะ จุดเดนของหางน้ีก็คือ หุนยนตกันด้ัม ขนาด
เทาของจริง ซ่ึงมีขนาดใหญมาก ในบริเวณหาง ก็จะมีรานคาสําหรับคอกันด้ัม อยางกันด้ัม
คาเฟ (Gundam Cafe) และถาอยากเขาไปดูนิทรรศกาลกันด้ัม ก็ตองไปท่ี กันด้ัมฟรอนท
(Gundam Front) ซ่ึงอยูในบริเวณหาง

 คํ่า  Hedistar Hotel Narita หรือเทียบเทา



วันท่ี 4 อิสระทองเท่ียวในโตเกียว หรือ เลือกซ้ือทัวรเสริม

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก

อิสระใหทานทองเท่ียวตามอัธยาศัยเต็มวัน

ใหทานชอปป้ิงหรือเดินทางสูสถานท่ีทองเท่ียวอ่ืน ๆ เชน อากิฮาบารา,ฮาราจุกุ,ชินจูกุหรือชอปป้ิงแถวนาริตะ เชนหางอิออ
นมอลล,ชิซุยเอาทเลท ทองเท่ียวโดยตัวทานเอง

Shisui Premium Outlets อยูใกลกับสนามบินนาริตะ เปิดใหบริการทุกวัน มีแบรนดชั้นนําของญ่ีป ุนและแบรนดตาง
ประเทศใหเลือกสรรมากมายกวา 120 รานคา ชอปป้ิงอยางจุใจกับสินคาแบรนดเนมท่ีแหลงรวมสินคานําเขาและสินคาแบรนด
ญ่ีป ุนโกอินเตอรมากมาย

การเดินทางโดยShuttle Bus จากสนามบินนาริตะ จะมีรถบัส Outlet Shuttle ออกจาก (Terminal 1) No.30 หรือ
(Terminal 2) No.13 ตรงไปถึง SHISUI PREMIUM OUTLET ใชเวลาประมาณ 15 นาที

การเดินทางโดยรถไฟJR จากสถานี JR Narita Station ไปลงท่ีสถานี JR Shisui Station แลวขึ้นรถไปท่ี SHISUI
PREMIUM OUTLET ประมาณ 15 นาที

เลือกเท่ียวดิสนีย Tokyo Disneyland หรือ DisneySea ซ่ึงสามารถเดินทางโดยรถไฟหรือบัสจากสนามบินสูดิสนียได
โดยงาย

หมายเหตุ: ราคาบัตรทานละ 2,700 บาท (ไมรวมคาเดินทาง) กรณีตองการสั่งซ้ือบัตรกับบริษัทฯ กรุณาแจงความประสงค
อยางนอย 7 วันกอนเดินทางพรอมชําระคาบัตร) บัตรโตเกียวดิสนียแลนดและดิสนียซี ราคาเทากันและเลือกเขาไดอยางใดอยาง
หน่ึง

- วิธีเดินทางโดยรถไฟจากสนามบินนาริตะ

สนามบินนาริตะ
ขึ้นรถไฟ JR นาริตะเอ็กซเพรส ใชเวลาเดินทางประมาณ 60 นาที

เปล่ียนสายรถท่ีสถานีรถไฟ JR โตเกียว

ขึ้นรถไฟ JR สายเคโยหรือรถไฟ JR สายมุซาชิโนะ ใชเวลาเดินทางประมาณ 15 นาที

ลงรถท่ีสถานีรถไฟ JR ไมฮามะ

เดินประมาณ 5 นาที

โตเกียวดิสนียแลนด

เลือกซ้ือบัสเสริม+เท่ียวโตเกียว (มีบัสและไกด) หมายเหตุ:รายการทัวรเสริมน้ีเป็นการเสนอขายบัสวันฟรีเดยเบื้องตน ทาง
บริษัทและไกดไมสามารถบังคับซ้ือใดๆท้ังสิ้น ขึ้นอยูกับความสมัครใจและความตองการเดินทางของลูกคาแตละทานเทานั้น
(โปรแกรมเดินทางไกดจะเสนอขายหนางานบนบัส เชน เท่ียวโตเกียว พระราชวังอิมพีเรียล ชิบูยา ฮาราจูกุหรือโอไดบะ หรือเท่ียว
โยโกฮามา เท่ียวคามาคุระ หรือเท่ียวเมืองเกาคาวาโกเอะ เป็นตน

อัตราคาบริการ /ทาน
เดินทาง 15-20 ทาน ราคา 3,000 บาท/ทาน

เดินทาง 21-25 ทาน ราคา 2,500 บาท/ทาน

เดินทาง 26-30 ทาน ราคา 2,000 บาท/ทาน

เดินทาง 31 ทานขึ้นไป ราคา 1,500 บาท/ทาน

(ไกดจะเสนอขายและสรุปเสนทางพรอมราคาหนางาน หากทานสนใจแจงความประสงคกับไกด)

อาหารกลางวันและเย็นอิสระตามอัธยาศัย

ค่ํา

พักท่ี Hedistar Hotel Narita หรือเทียบเทา

(ชื่อโรงแรมท่ีทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 3-5 วันกอนวันเดินทาง)

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



วันท่ี 5 วัดนาริตะ - ทาอากาศยานนาริตะ - ทาอากาศยานดอนเมือง

 หมายเหตุ อาหารกลางวันและเย็นอิสระตามอัธยาศัย

อิสระทองเที่ยวในโตเกียว หรือเลือกซื้อทัวรเสริม
อิสระเต็มวัน หรือ เลือกซ้ือทัวรโตเกียวดิสนียแลนด เชิญทานพบกับความอลังการซ่ึงเต็ม
ไปดวยเสนหแหงตํานานและจินตนาการของการผจญภัย สัมผัสกับเครื่องเลนในหลายรูป
แบบ อาทิ ทาทายความมันสเหมือนอยูในอวกาศไปกับ SPACE MOUTAIN, ระทึก
ขวัญกับ HAUNTED MANSION บานผีสิง,เป็นตน หรือ อิสระในเมืองโตเกียว เพ่ือ
ความสะดวกในการเดินทาง หรือชอปป้ิงในยานการคาอันทันสมัยของมหานครโตเกียว
ศูนยรวมวัยรุนแหลงชอบป้ิงชื่อดัง ยานฮาราจูกุ ทานจะไดพบเพลิดเพลินกับการชอบป้ิงกับ
รานคาหลากหลายสองฝ่ังถนนทาเคชิตะ และ โอโมเตะซันโด อิสระชอปป้ิงตอยาน“ชิบูยา”
รานคามากมาย มากกวา 100 รานคา

 คํ่า  Hedistar Hotel Narita หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก

นําทานขึ้นรถโคชปรับอากาศ นําทานเดินทางสู วัดนาริตะ วัดน้ีเป็นหน่ึงในวัดท่ีเป็นท่ีรูจักมากท่ีสุดในภูมิภาคคันโต ถือวา
เป็นวัดท่ีโดงดังท่ีสุดในแถบชิบะ และจํานวนผูมาเย่ียมชมก็เป็นรองเพียงศาลเจาเมจิ ในกรุงโตเกียว นําทานกราบนมัสการขอพร
พระเพ่ือสิริมงคล ใหมีชีวิตท่ีดีและยืนยาว พรอมเลือกชมและซ้ือเครื่องรางของขลังและสินคาพ้ืนเมือง

สมควรแกเวลาเดินทางสู สนามบินนาริตะ เพ่ือเตรียมตัวเดินทางกลับ

บาย

13.55 น. เหินฟาสูทาอากาศยานดอนเมือง โดย สายการบิน NokScoot เท่ียวบินท่ี XW101 (คาทัวรไมรวมคาอาหารบน
เครื่อง บนเครื่องมีจําหนาย/สั่งซ้ือบนเครื่อง)

18.25 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

กรุปบินสายการบิน NokScoot (XW) ตอนเชาไกดนําทานเดินไป วัดนาริตะ หลังจากนั้นเดินทางสูสนามบินนาริตะ เพ่ือ
เตรียมตัวเดินทางกลับ ถึงสนามบินดอนเมือง เวลา 18.25 น.

วัดนาริตะ
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นวัดพุทธท่ีมีชื่อเสียง ตั้งอยูไมไกลจากสนามบินนานาชาตินาริตะ ภายในวัดมีอาคารท่ี
หลากหลายตั้งอยูในบริเวณท่ีกวางขวาง เชน หองโถงหลัก เจดีย 3 ชั้นสไตล Tahoto
มีชื่อวา Great Pagoda of Peace และยังมีสวนญ่ีป ุน และสวนยุโรปอีกดวย

ทาอากาศยานนาริตะ บาย

เป็นทาอากาศยานนานาชาติหลักของประเทศญ่ีป ุน และเป็นจุดเชื่อมตอของการเดินทาง
ระหวางทวีปเอเชียและอเมริกา ตั้งอยูท่ีเมืองนาริตะ สามารถรองรับผูโดยสารท่ีเดินทางไป
มาโตเกียว โยโกฮามา และจังหวัดใกลเคียงไดกวา 35 ลานคนตอปี และเป็นสนามบินท่ี
รองรับเท่ียวบินสําหรับผูโดยสารมากเป็นอันดับ 2 ของญ่ีป ุน (รองจากสนามบินฮาเนดะ
โตเกียว) โดยสามารถรองรับสายการบินระหวางประเทศไดกวา 65 สายการบิน



 หมายเหตุ คาทัวรไมรวมคาอาหารบนเครื่อง บนเครื่องมีจําหนาย/สั่งซ้ือบนเครื่อง

กรุปบินสายการบิน NokScoot (XW) ตอนเชาไกดนําทานเดินไป วัดนาริตะ หลังจากนั้นเดินทางสูสนามบินนาริตะ เพ่ือ
เตรียมตัวเดินทางกลับ ถึงสนามบินดอนเมือง เวลา 18.25น.

** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท
ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

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

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



เง่ือนไข
กรุณาอานศึกษารายละเอียดท้ังหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท ฯ และเมื่อ
ทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ท้ังหมด

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีท่ีมีผูรวมคณะไมถึง 30ทาน 

2. ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคานามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวันเดินทาง 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ 

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน,การยกเลิกบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน,
การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ
อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเท่ียวเอง 

6. เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ
ท้ังหมด 

7. รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารองโรงแรมท่ีพักในตางประเทศ
เรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม 

8. การจัดการเรื่องหองพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปท่ีเขาพัก  โดยมีหองพักสําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได
โดยอาจจะขอเปล่ียนหองไดตามความประสงคของผูท่ีพัก ท้ังน้ีขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได
 

9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเชน ใชวิวแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7วันกอนการเดินทาง มิ
ฉะนั้น บริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได 

10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังสิ้นแทนผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของผูจัดกํากับเทานั้น 

11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเป็นการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไม
ผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเป็นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทอง
เท่ียว อันเน่ืองมาจากการกระทําท่ีสอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธ
ในกรณีอ่ืน ๆ 

12. กรณีตองการพักแบบ 3ทาน ตอหองหรือหองแบบ3เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัด
หองใหเป็นแบบ แยก 2หอง คือ 1หองพักคู และ 1หองพักเด่ียว โดยไมคาใชจายเพ่ิม 

13. สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญ่ีป ุน หรือ วันเสารอาทิตย รถอาจจะติด อาจทําใหเวลาในการ
ทองเท่ียวและ ชอปป้ิงแตละสถานท่ีนอยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซ่ึงอาจจะขอความรวมมือ
จากผูเดินทางในบางครั้งท่ีตองเรงรีบ เพ่ือใหไดทองเท่ียวตามโปรแกรม

14. บริการน้ําด่ืมทานวันละ1ขวดตอคนตอวันเริ่มในวันท่ี2ของการเดินทางถึงวันท่ี4ของการเดินทางรวมจํานวน 2 ขวด

15. การบริการของรถบัสนําเท่ียวญ่ีป ุน ตามกฎหมายของประเทศญ่ีป ุน สามารถใหบริการวันละ10-12ชั่วโมง อาทิเชน เริ่มงาน
เวลา 8.00น.ถึงเวลา 19.00 น.ในวันนั้น มิอาจเพ่ิมเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเป็นผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ท้ังน้ีขึ้น
อยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปล่ียนเวลาทองเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดิน
ทาง

16. การประกันภัย ท่ีบริษัทฯไดทําไวสําหรับความคุมครองผูเดินทาง เป็นการการประกันอุบัติเหตุจากการเดินทางทองเท่ียว
ตามพ.ร.บ การทองเท่ียว เทานั้น  ไมไดครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไขไดปวย ทานสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทฯได
และทางบริษัทฯถือวาทานไดเขาใจและยอมรับขอตกลงแลวเมื่อทานชําระเงินคาทัวร (ทานสามารถซ้ือประกันสุขภาพ ในระหวางการ
เดินทางได จากบริษัท ประกันท่ัวไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุมครองใหละเอียด)

17. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังสิ้นแทนผูจัด  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของผูจัดกํากับเทานั้น 

18. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเป็นการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไม
ผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเป็นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทอง
เท่ียว อันเน่ืองมาจากการกระทําท่ีสอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธ
ในกรณีอ่ืน ๆ 

เงื่อนไขการใหบริการ 

1. การเดินทางครั้งน้ีจะตองมีผูโดยสารจํานวน 25 ทานขึ้นไป กรณีไมถึง 

- ขอสงวนสิทธิใ์นการปรับราคาคาบริการ โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบกอนลวงหนา

่



- หรือสงจอยนทัวรกับบริษัทท่ีมีโปรแกรมใกลเคียงกัน

- หรือเล่ือน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบลวงหนากอนการเดินทาง 10 วัน

2. ในกรณีท่ีลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯ กอนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไมรับ
ผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น 
 

การชําระเงิน
การชําระคาบริการชําระเงินคาจองทัวรทานละ 15,000 บาท สวนท่ีเหลือชําระกอนการเดินทาง 20วัน 

**สําเนาหนาพาสปอรตผูเดินทาง (*จะตองมีอายุเหลือมากกวา 6 เดือนกอนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับ*) 

กรุณาตรวจสอบกอนสงใหบริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไมรับผิดชอบกรณีพาสปอรตหมดอายุและดานตรวจปฏิเสธการออกและเขา
เมืองทาน*** กรุณาสงพรอมพรอมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา หรือสงพรอมยอดคงเหลือ** 

อัตรานี้รวม:
1. คาตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวรขางตน

ท่ีน่ังเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบินไมสามารถเลือกระบุท่ีน่ังได

ซ้ือท่ีน่ังเพ่ิม สายการบิน Nok Scoot (XW) สามารถUpgrade ท่ีน่ัง พรอมชําระคาท่ีน่ังไดดังน้ี

- ท่ีน่ังชั้น ScootBiz ราคาเท่ียวเดียว 5,500 บาท /ทาน (ราคาไป-กลับ 10,000 บาท) แจงกอนเดินทาง10วัน

- ท่ีน่ังแบบ Super หรือ Stretch Seat แจงกอนเดินทาง 10 วัน

*Stretch Seat

- ไมอนุญาตใหเด็ก ทารก ผูสูงอายุเกิน 65 ปีและผูพิการน่ัง

- โซนเงียบไมอนุญาตใหเด็กน่ัง 

2. คาท่ีพักหองละ 2 ทานตามโรงแรมท่ีระบุไวในรายการหรือระดับเทียบเทา

3. คาอาหารคาเขาชมและคายานพาหนะทุกชนิดตามท่ีระบุไวในรายการทัวรขางตน

4. เจาหนาท่ีบริษัทฯคอยอานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง

5. คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระโหลดใตเครื่องท่ี กําหนดทานละไมเกิน 20 กิโลกรัม สัมภาระถือขึ้นเครื่องไมเกิน7กก. และคา
ประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ (คาทัวรไมรวมการประกันความคุมครองการสูญเสียหรือ
เสียหายของกระเปาเดินทาง และทรัพยสินสวนตัว กรณีเกิดความเสีย บริษัทฯไมสามารถรับผิดชอบได)

**กรณีทานมีความประสงคจะซ้ือน้ําหนักเพ่ิม กรุณาแจงพรอมจองทัวรหรือกอนเดินทาง10วันเทานั้นพรอมชําระคาน้ําหนัก**

สายการบิน Nok Scoot(XW) มีคาใชจายดังน้ี 

-    +5 กก. -- 400 บาท 

-    +10กก. -- 700 บาท

-    +15กก. -- 1,000 บาท

-    +20กก. -- 1,300 บาท

-    +30กก. -- 2,350 บาท

6. คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางคุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาทคารักษาพยาบาลกรณีเกิด
อุบัติเหตุวงเงินทานละ 500,000 บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม ไมรวมประกันสุขภาพ ทานสามารถสั่งซ้ือประกันสุขภาพเพ่ิมได
 

อัตรานี้ไมรวม:
1. คาทําหนังสือเดินทางไทยและเอกสารตางดาวตางๆ

2. คาใชจายอ่ืนๆท่ีนอกเหนือจากรายการระบุอาทิเชนคาอาหารเครื่องด่ืมคาซักรีด คาโทรศัพทเป็นตน

3. คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, คาภาษีเดินทาง (ถามีการเรียกเก็บ)

4. คาภาษีน้ํามันท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบิน

5. คาทิปยกกระเปาทุกโรงแรม

6. คาประกันกระเปาเดินทาง

่



7. คาทิปไกดรวมคนขับรถ ทานละ 1500 บาทตอทริป สําหรับกรุปท่ีมีหัวหนาทัวรแลวแตความประทับใจในบริการ
 

วีซา
รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญ่ีป ุนใหกับคนไทย (เอกสารท่ีจะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตใหเขาประเทศ)

จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญ่ีป ุนใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญ่ีป ุนไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวย
วัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ จะตองย่ืนเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมือง เพ่ือยืนยันการมีคุณสมบัติการ
เขาประเทศญ่ีป ุน* ดังตอไปน้ี

1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญ่ีป ุน (ทางบริษัทฯจัดการให)

2. สิ่งท่ียืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายท่ีอาจเกิดขึ้นในระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุนได (เชน เงินสด บัตรเครดิต
เป็นตน)

3. ชื่อ ท่ีอยู และหมายเลขติดตอในระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุน (ทางบริษัทจัดการให)

4. กําหนดการเดินทางระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุน (ทางบริษัทฯจัดการให)

คุณสมบัติการเขาประเทศญ่ีป ุน (สําหรับกรณีการเขาประเทศญ่ีป ุนดวยมาตรการยกเวนวีซา)

 1. หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู ไมตํ่ากวา 6 เดือน

 2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระทําในประเทศญ่ีป ุนจะตองไมเป็นสิ่งท่ีขัดตอกฎหมาย และเขาขายคุณสมบัติการพํานักระยะสั้น

 3. ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน

 4. เป็นผูท่ีไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญ่ีป ุน มิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขาย
คุณสมบัติท่ีจะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ

หมายเหตุ
คาทิปไกดรวมคนขับรถ ทานละ 1500 บาทตอทริป สําหรับกรุปท่ีมีหัวหนาทัวรแลวแตความประทับใจในบริการ

รายการทัวรสามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน การจราจรชวงเทศกาลหรือ
วันหยุดของญ่ีป ุน  เป็นตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา โดยทางผูจัดจะปรับเปล่ียนโดยคํานึงถึงผลประโยชนของทานเป็นหลัก เพ่ือ
ใหทานทองเท่ียวไดครบถวนตามโปรแกรม การบริการของรถบัสนําเท่ียวญ่ีป ุน ตามกฎหมายของประเทศญ่ีป ุน สามารถใหบริการวัน
ละ10 ชั่วโมง มิอาจเพ่ิมเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเป็นผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม จึงขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปล่ียน
เวลาทองเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง อัตราคาบริการขางตนคํานวณ จากอัตราแลกเปล่ียน 100 เยน เทากับ 30 บาท
กรณีอัตราแลกเปล่ียนปรับสูงขึ้น บรัษัทฯขอสงวสิทธิในการปรับอัตราคาบริการเพ่ิมขึ้น

การยกเลิก
เน่ืองจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี

และกรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองท้ังกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศท่ีระบุไว ในรายการเดิน
ทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น  รวมถึง เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใช
บริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ ์ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน ไมวากรณีใดๆ
ท้ังสิ้น


