#15377 ทัวรญี่ปุน โตเกียว 5 วัน 3 คืน หมูบานโอชิโนะฮัคไค
หมูบานอิยาชิโนซาโตะ บิน SL
ทัวรญี่ปุน โตเกียว วัดอาซากุสะ ลานสกีฟูจิเท็น ชินจุกุ ฟรีเดย 1 วัน เต็ม!!

สรุปการเดินทาง
วันที่

1
2
3

กําหนดการ

เชา เที่ยง เย็น

ทา อากาศยานดอนเมือง



ทา อากาศยานนาริตะ - วัดเซนโซจิ (วัดอาซากุสะ) - ประตูฟา คํา รณ - ถนนนาคามิเสะ หมูบา นโอชิโนะฮัคไค - ซาโนะพรีเมี่ยมเอาทเลต - บุฟเฟตขาปูยักษ - ออนเซ็น

ลานสกีฟูจ ิเท็น - พิพิธภัณฑแผนดินไหวญี่ปุน - หมูบา นโบราณอิยาชิโนะซาโตะ - ชุดกิโมโน
- ยา นชินจูกุ











โรงแรม



-



Fujisan
Garden
Hotel หรือ
เทียบเทา



Toyoko Inn
Hotel
Narita หรือ
เทียบเทา

4

อิสระทองเที่ยวในโตเกียว หรือเลือกซื้อทัวรเสริม







Toyoko Inn
Hotel
Narita หรือ
เทียบเทา

5

ทา อากาศยานนาริตะ - ทา อากาศยานดอนเมือง







-

กําหนดการเดินทาง

ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

3 ม.ค. 65 - 7 ม.ค. 65

฿19,999

฿19,999

฿19,999

฿7,500

กําหนดการทั้งหมด
วันที่ 1


กิจกรรม

ทาอากาศยานดอนเมือง
คํ่า
22.00 น. คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ อาคาร 1 ชั้น 3
เคาน เตอรเช็คอิน หมายเลข 8 สายการบิน Thai Lion Air โดยมีเจาหน าที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ อํานวยความสะดวก
ตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหน าทัวรใหคําแนะนํ าเพื่อเตรียมความพรอมกอนออกเดินทาง
ขอควรทราบ : ประเทศญี่ปุนไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เนื้ อสัต ว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝ าฝื น จะมีโทษปรับ
และจับ ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับดุลพินิจของเจาหน าที่ศุลกากร ดานตรวจคนเขาเมือง



ทาอากาศยานดอนเมือง

คํ่า

เป็ นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉี ยงใตที่สามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็ นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซึ่งสามารถใช
เป็ นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอื่นๆ ไดอยางดี



หมายเหตุ

ประเทศญี่ปุนไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เนื้ อสัต ว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝ าฝื น จะมีโทษปรับและจับ ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับดุลพินิจของเจาหน าที่ศุลกากร ดานตรวจคนเขาเมือง
หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทั้งนี้ 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 นเหตุการณที่นอกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็ นสําคัญ

วันที่ 2



กิจกรรม

ทาอากาศยานนาริตะ - วัดเซนโซจิ (วัดอาซากุสะ) - ประตูฟาคํา
รณ - ถนนนาคามิเสะ - หมูบานโอชิโนะฮัคไค - ซาโนะพรีเมี่ยมเอา
ทเลต - บุฟเฟตปูยักษ - ออนเซ็น
เชา
01.00 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ นาริต ะ ประเทศญี่ปุน โดยสายการบิน Thai Lion Air เที่ยวบินที่ SL300
มีเสริฟ SNACK บนเครื่อง เครื่องลําใหญ ใชเวลาบินประมาณ 6 ชั่วโมง
09.10 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาตินาริต ะ ประเทศญี่ปุน (ตามเวลาทองถิ่นเร็วกวาเมืองไทยประมาณ 2 ชั่วโมง)
หลังผานขั้นตอนการตรวจหนั งสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบรอย
นํ าทานนมัสการเจาแมกวนอิมทองคํา ณ วัดอาซากุสะ วัดที่ไดช่ อ
ื วาเป็ นวัดที่มีความศักดิส
์ ิทธิ ์ และไดรับความเคารพนั บถือ
มากที่สุดแหงหนึ่ งใน กรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองคเจาแมกวน อิมทองคําที่ศักดิส
์ ิทธิ ์ ขนาด 5.5 เซนติเมตร ซึ่งมักจะมี
ผูคนมากราบไหวขอพรเพื่อความเป็ นสิริมงคลตลอดทั้งปี
ประกอบกับภายในวัดยังเป็ นที่ต ั้งของโคมไฟยักษที่มีขนาดใหญที่สุดในโลกดวยความสูง 4.5 เมตร ซึ่งแขวนหอยอยู ณ
ประตูทางเขาที่อยูดานหน าสุดของวัด ที่มีช่ อ
ื วา “ประตูฟาคํารณ”
่

่

่

่

และถนนจากประตูเขาสูต ัววิหารที่ประดิษฐานเจาแมกวนอิมทองคํา มีช่ อ
ื วา ถนนนากามิเซะ (Nakamise Road) ซึ่งเป็ นที่
ตั้งของรานคา ขายของที่ระลึกพื้นเมืองตางๆ มากมาย เชน ขนมนานาชนิ ด ของเลน รองเทา พวงกุญแจที่ระลึก ฯลฯ ใหทุกทาน
ไดเลือกซื้อเป็ นของฝากของที่ระลึก อิสระใหทานสามารถเดินไปถายรูปคูกับหอคอยที่สูงที่สุดในโลก แลนดมารกแหงใหมของ
กรุงโตเกียว ที่ริมแมนํ้าสุมิดะ โตเกียว สกายทรี
บาย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร เมนู บุฟเฟ ต ปิ้งยาง YAKINIKU
นํ าทานชม โอชิโนะฮัคไค บอนํ้ าธรรมชาติกับความเลื่อมใสศรัทธา ความเชื่อในภูเขาไฟศักดิส
์ ิทธิฟ
์ ูจิยามา กับเวลาแสน
ยาวนานจากการละลายของหิมะ ของบนภูเขาไฟฟูจีที่ไหลซึม ลึกลงพื้นพิภพปฏิบัต ิการซึมซับบริเวณที่ลุมทําใหเกินนํ้ าซึมขังขยาย
วงกวางกลายเป็ นบอขนาดยอมนํ้ าในบอแตละบอใสสะอาดจนเกิดสะทอนที่สวยงาม ตอมาในปี ค.ศ. 1985 สถานที่แหงนี้ ไดรับ
การคัดเลือกเป็ น 1ใน100 อันดับแหลงนํ้ า จากธรรมชาติ ที่ดีที่สุดของญี่ปุน
นํ าทานสู โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาทเล็ท ศูนยรวมสินคาแบรนดเนมทั้ง Street Brand และ Hi-End Brand ที่ยิ่งใหญ ให
ทานไดอิสระชอปปิ้ งอยางจุใจ เชน MICHEL KLEIN, MORGAN , ELLE , CYNTHIA ROWLEY , DIFFUSIONE
TESSILE , BALLY, PRADA , GUCCI , DIESEL ,TUMI , GAP , ARMANY เป็ นตน
คํ่า
บริการอาหารคํ่า ณ ภัต ตาคาร พิเศษ ! เมนูบุฟเฟตขาปูยักษไมอั้น
พักที่ Fujisan Garden Hotel หรือเทียบเทา
จากนั ้น อิสระใหทานไดผอนคลายกับการแชนํ้าแร ออนเซ็นธรรมชาติ ซึ่งชาวญี่ปุนมีความเชื่อวาหากไดแชนํ้าแรออนเซ็น
ธรรมชาตินี้แลว จะทําใหผิวพรรณเปลงปลั่ง สวยงาม และชวยใหระบบการหมุนเวียนโลหิต ดีขึ้น



เชา

ทาอากาศยานนาริตะ
เป็ นทาอากาศยานนานาชาติหลักของประเทศญี่ปุน และเป็ นจุดเชื่อมตอของการเดินทาง
ระหวางทวีปเอเชียและอเมริกา ตั้งอยูที่เมืองนาริต ะ สามารถรองรับผูโดยสารที่เดินทางไป
มาโตเกียว โยโกฮามา และจังหวัดใกลเคียงไดกวา 35 ลานคนตอปี และเป็ นสนามบินที่
รองรับเที่ยวบินสําหรับผูโดยสารมากเป็ นอันดับ 2 ของญี่ปุน (รองจากสนามบินฮาเนดะ
โตเกียว) โดยสามารถรองรับสายการบินระหวางประเทศไดกวา 65 สายการบิน

วัดเซนโซจิ (วัดอาซากุสะ)
มีช่ อ
ื อยางเป็ นทางการวาวัดเซนโซ หรือเซนโซจิ แตนิยมเรียกวาวัดอาซากุสะเนื่ องจากตั้ง
อยูในยานอาซากุสะนั่ นเอง เป็ นวัดในศาสนาพุทธ สัญลักษณของวัดนี้ ที่คนนิ ยมมาถาย
รูปกันก็คือ โคมไฟสีแดงขนาดใหญ

ประตูฟาคํารณ
ประตูทางเขาที่อยูดานหน าสุดของวัดอาซากุสะ และมีโคมไฟสีแดงขนาดใหญแขวนอยู เป็ น
สัญลักษณของวัด

ถนนนาคามิเสะ
เป็ นถนนคนเดินที่อยูต ิดกับวัดอาซากุสะ วัดเกาแกที่มีช่ อ
ื เสียงของญี่ปุน ถนนเสนนี้ มี
รานคามากมายตลอดความยาวทั้ง 250 เมตร ไมนับรานคาที่อยูในซอยแยกยอยไปอีก
ทําใหต ลอดทั้งปี จะมีนักทองเที่ยวแวะเวียนมาหาซื้อของฝากอยางไมขาดสาย



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู บุฟเฟ ต ปิ้งยาง YAKINIKU

หมูบานโอชิโนะฮัคไค
เป็ นหมูบานเล็กๆ ในละแวกทะเลสาบทั้ง 5 ของภูเขาไฟฟูจิ อยูระหวาง ทะเลสาป
Kawaguchiko และ Yamanakako โอชิโนะ ฮัคไคมีบอนํ้ าทั้งหมด 8 บอ เกิดจากการ
หลอมละลายของหิมะและไหลลงมาจากภูเขาไฟฟูจิ ซึมผานชั้นของลาวาที่เป็ นรูพรุน ใช
เวลานานถึง 80 ปี ทําใหนํ้าในบอที่หมูบานนี้ ใสมาก บอนํ้ าพุธรรมชาติทั้ง 8 บอ มีความ
เชื่อกันวาเป็ นบอนํ้ าศักดิส
์ ิทธิ ์ ดังนั ้นคนมักจะมาขอพรกัน แตละบอก็จะมีความศักดิส
์ ิทธิ
ที่แตกตางกันไป เชน เรื่องสุขภาพ คูครอง ฯลฯ

ซาโนะพรีเมี่ยมเอาทเลต
เอาทเลทที่รวบรวมแบรนดที่มีช่ อ
ื เสียงทั้งในประเทศและตางประเทศกวา 180 ราน ซึ่งคุณ
สามารถเพลิดเพลินกับการรับประทานอาหารและชอปปิ้ งในบรรยากาศที่เปิ ดกวาง ซึ่ง
สะดวกสบายโดยมีรถบัสจากสถานี ที่ใกลที่สุดอยางสถานี นาสุชิโอบาระและรถบัสโดยตรง
จากโตเกียว โดยในชวงฤดูหนาวจะมีการตกแตงไฟภายในสถานที่ ที่ใหบรรยากาศเหมือน
กับการสองประกายอันเงางามของอัญมณีที่ถ ูกฝั งอยู



คํ่า

บุฟเฟตขาปูยักษ
เมนูพิเศษวาไรตี้บุฟเฟ ต  พรอมปูยักษ ที่มีรสชาติอรอยที่สุดใหทุกทานไดอิ่มอรอยกันแบบ
ไมอั้น

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

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู บุฟเฟตขาปูยักษไมอั้น
 Fujisan Garden Hotel หรือเทียบเทา



หมายเหตุ

วันที่ 3

มีเสริฟ SNACK บนเครื่อง เครื่องลําใหญ

ลานสกีฟูจิเท็น - พิพิธภัณฑแผนดินไหวญี่ปุน - หมูบานโบ
ราณอิยาชิโนะซาโตะ - ชุดกิโมโน - ยานชินจูกุ



กิจกรรม

เชา
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นํ าทานสนุกกับกิจกรรมกลางแจงทามกลางหิมะ ณ ลานสกี ฟูจิเท็น ใหทานไดเพลิดเพลินกับการเลนไมกระดานเลื่อนได
ตามอัธยาศัย ณ ดินแดนแหงนี้ ที่ซึ่งเป็ นสวนสนุกขนาดใหญ มีกิจกรรมนอกเหนื อจากการเลนสกีมากมาย เป็ นลานสกีที่มีช่ อ
ื
เสียงและมีฉากหลังเป็ นภูเขาไฟฟูจิที่สวยงามทานจะไดสนุกกับลานหิมะขาวโพลน ทานที่สนใจจะเชาอุปกรณเครื่องเลนสามารถ
ติดตอหัวหน าทัวรลวงหน า
ราคานี้ ไมรวมคาเชาอุปกรณเครื่องเลนสกี สโนวสเลด หรือครูฝึก ประมาณ 5000 เยน (ลานสกีจะเปิ ดใหบริการหรือไม ขึ้น
อยูกับสภาพภูมิอากาศ)
หมายเหตุ: ในกรณีที่ ลานสกีเขาไมไดเนื่ องจากสภาพอากาศไมเอื้ออํานวย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเ์ ปลี่ยนโปรแกรมทัวรเป็ น
คาวาฟูจิโกะ สถานี ที่ 22 (RETRO BUS) เป็ นจุดที่ชมภูเขาไฟฟูจิไดสวยงามที่สุดในชวงฤดูหนาว)
นํ าทานเดินทางสู พิพิธภัณฑแผนดินไหว ที่จําลองเรื่องราวของภูเขาไฟฟูจิ และทานจะไดสัมผัสกับบรรยากาศของการจําลอง
เหตุการณเรื่องราวตางๆ ที่เกี่ยวกับการเกิดแผนดินไหวที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุน เทคโนโลยี วิวัฒนาการ การวางแผนป องกัน
ตอภัยธรรมชาติที่ประเทศญี่ปุนไมสามารถหลีกเลี่ยงไดนี้ ใหทานอิสระเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย
บาย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
นํ าทานชม หมูบานอิยาชิโน ซาโตะ ตั้งอยูในพื้นที่ที่เคยเป็ นหมูบานเกษตรกรรมบนชายฝั่ งทิศตะวันตกของทะเลสาบไซ
โกะ(Lake Saiko) ซึ่งถูกพายุไตฝุนพัดถลมในปี 1966 จนกระทั้งตอมาอีก 40 ปี ไดรับการบูรณะขึ้นใหมใหเป็ นแบบดั้งเดิม และ
เปิ ดเป็ นพิพิธภัณฑกลางแจงใหประชาชนไดเขาชมศึกษาเรียนรูเกี่ยวกับวัฒนธรรม
ลองและซื้อสินคาหัต ถกรรมแบบดั้งเดิมภายในหมูบาน ประกอบดวยบานกวา 20 หลังคาเรือน ที่ไดรับการดัดแปลงใหเป็ น
รานคา รานอาหาร พิพิธภัณฑ และแกลเลอรี่ ซึ่งแตละหลังก็จะมีความเชี่ยวชาญในงานฝี มือดั้งเดิมที่ต างกัน เชน เครื่องปั้ นดินเผา
ธูป และผาทอ หรืออาจเขารวมทดลองผลิต กระดาษวาชิ ถานชารโคล และบะหมี่โซบะดวยตนเอง
สวนของพิพิธภัณฑในบาน ไดแก บานวาตานาเบะ(Watanabe House)ที่จัดแสดงเกี่ยวกับชีวิต ประจําวันของเกษตรกรที่
เคยใชชีวิต อยูในแถบนี้ พิพิธภัณฑการกัดเซาะและการควบคุมตะกอน(Erosion and Sediment Control Museum) ที่อธิบาย
ถึงสาเหตุของการเกิดดินถลมที่ทําลายหมูบาน และเทคนิ คการใชปองกันภัยพิบัต ิบานที่เหลือจะเป็ นอารต แกลเลอรี่ แสดงงาน
ศิลปะทองถิ่น รานผลิต และสตูดิโอถายภาพบุคคล
นั กทองเที่ยวจะไดลองสวมชุดกิโมโนะ หรือชุดเกราะซามูไร ถายภาพเป็ นที่ระลึก(ประมาณ 1000 เยน) นอกจากนี้ ยังมีราน
อาหารตั้งอยูรอบๆหมูบานอีกดวย (รายการนี้ ไมรวมคาเชาชุดกิโมโน)
นํ าทานสู ยานชอปปิ้ งชินจุกุ ใหทานอิสระและเพลิดเพลินกับการชอปปิ้ งสินคามากมายและ เครื่องใช ไฟฟ า กลองถายรูป
ดิจิต อล นาฬิกา เครื่องเลนเกมส หรือสินคาที่จะเอาใจคุณผูหญิงดวย กระเป า รองเทา เสื้อผา แบรนดเนม เสื้อผาแฟชั่นสําหรับ
วัยรุน เครื่องสําอางยี่หอดังของญี่ปุนไมวาจะเป็ น KOSE , KANEBO , SK II , SHISEDO และอื่นๆ อีกมากมาย
คํ่า
อิสระอาหารคํ่า ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแกการชอปปิ้ ง
พักที่ Toyoko Inn Hotel Narita หรือเทียบเทา



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ลานสกีฟูจิเท็น
เป็ นสกีรีสอรทขนาดเล็กที่ต ั้งอยูบริเวณ ภูเขาไฟฟูจิมีทั้งลานสกีสําหรับผูใหญและเด็ก
นอกจากนั ้นทานจะไดสัมผัสไดเป็ นลานสกีที่เต็มไปดวยหิมะขาวโพลนบวกกับฉากหลังที่
เป็ นภูเขาไฟฟูจิที่สวยงามที่ลานสกีแหงนี้ มีทั้งลานสกีสําหรับผูเริ่มเลนสกี และสําหรับผูที่
มีความชํานาญ ทานสามารถเลือกเลนได ทั้งสกี สโนวบอรด กระดานเลื่อนหิมะ นอกจาก
นี้ ยังมีลานสกีสําหรับเด็กใหเลนกระดานเลื่อนหิมะหรือแคนั่งเลนหิมะ

พิพิธภัณฑแผนดินไหวญี่ปุน
เป็ นพิพิธภัณฑและสถานที่ที่นําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับแผนดินไหวในญี่ปุน ใหศึกษาวิธี
รับมือกับแผนดินไหว มีสาธิต วิธีเอาตัวรอดและวิธีรับมือ รวมถึงมีรานของฝากที่ขายของที่
ระลึกจากพิพิธภัณฑ



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

หมูบานโบราณอิยาชิโนะซาโตะ
เป็ นหมูบานโบราณที่จะทําใหไดสัมผัสถึงความเป็ นญี่ปุนอยางแทจริง ตั้งอยูทางทิศตะวัน
ตกของทะเลสาบไซโกะ 1 ใน 5 ทะเลสาบรอบภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณสําคัญของประเทศ
ญี่ปุน และเป็ นจุดที่สามารถชมความสวยงามของภูเขาไฟฟูจิไดอยางเต็มตา รวมถึงที่นี่ยังมี
บริการชุดกิโมโนและชุดซามูไรใหนักทองเที่ยวไดสวมใสเพื่อถายรูปเก็บไวเป็ นที่ระลึก

ชุดกิโมโน
เป็ นชุดประจําชาติที่ชาวญี่ปุนจะสวมชุดกิโมโนในโอกาสสําคัญบางโอกาส คือ พิธีบรรลุ
นิ ต ิภาวะ, งานแตงงาน และพิธีเขาศึกษาในสถาบันการศึกษาเทานั ้น นอกจากนั ้นสวน
ใหญจะเป็ นผูหญิงที่นิยมใสกิโมโนไปในพิธี แตโดยทั่วไปแลวมักใสชุดเชนเดียวกับชาว
ยุโรปทั่วไป ซึ่งชุดตางๆ เหลานี้ ถ ูกนํ าเขาที่ญี่ปุนตั้งแตยุคสมัยเมจิ เป็ นเสื้อผาที่ต ัดเป็ นเสน
ตรงเย็บจากผารูปสี่เหลี่ยมผืนผาไมวาจะเป็ นคนสูง - เตี้ย - อวน - ผอม สามารถใสชุด
กิโมโนไดสบายไดสบาย ซึ่งสิ่งนี้ ถ ือวาเป็ นขอดีของกิโมโนเพราะตัดเพียงขนาดเดียว
สามารถนํ ามาใสไดหมาะสมกับรูปรางคนใสไดทั้งหมด

ยานชินจูกุ
ที่นี่เป็ นแหลงบันเทิงและแหลงชอปปิ้ งขนาดใหญ เป็ นศูนยรวมแฟชั่นเกๆ เทหๆ ของ
เหลาบรรดาแฟชั่นนิ สตา มีสถานี รถไฟชินจูกุที่เป็ นเหมือนศูนยกลางของยานนี้ ซึ่งเป็ น
หนึ่ งในสถานี ที่คึกคักที่สุดในญี่ปุน เป็ นยานที่เต็มไปดวยหางสรรพสินคา, รานเครื่องใช
ไฟฟ าขนาดใหญอยาง Big Camera และยานบันเทิงยามราตรีที่ใหญที่สุดในญี่ปุน



คํ่า

 Toyoko Inn Hotel Narita หรือเทียบเทา



หมายเหตุ

ราคานี้ ไมรวมคาเชาอุปกรณเครื่องเลนสกี สโนวสเลด หรือครูฝึก ประมาณ 5000 เยน (ลานสกีจะเปิ ดใหบริการหรือไม ขึ้น
อยูกับสภาพภูมิอากาศ)
ในกรณีที่ ลานสกีเขาไมไดเนื่ องจากสภาพอากาศไมเอื้ออํานวย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเ์ ปลี่ยนโปรแกรมทัวรเป็ น คาวาฟูจิโกะ
สถานี ที่ 22 (RETRO BUS) เป็ นจุดที่ชมภูเขาไฟฟูจิไดสวยงามที่สุดในชวงฤดูหนาว
รายการนี้ ไมรวมคาเชาชุดกิโมโน
อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย

วันที่ 4


กิจกรรม

อิสระทองเที่ยวในโตเกียว หรือเลือกซื้อทัวรเสริม
เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
อิสระทองเที่ยวตามอัธยาศัยหรือเลือกซื้อดิสนี ยแลนด
อิสระเต็มวัน ใหทานอิสระชอปปิ้ ง หรือเดินทางสูสถานที่ทองเที่ยวอื่น ๆ โดยมีไกดคอยใหคําแนะนํ าในการเดินทาง อาทิ
ศาลเจาเมจิ เป็ นศาลเจาหลวงในศาสนาชินโต ที่สรางขึ้นเพื่ออุทิศและเป็ นที่สถิต ยวิญญาณขององคสมเด็จพระจักรพรรดิเมจิ
ซึ่งเป็ นจักรพรรดิที่มีความสําคัญกับประเทศญี่ปุนยุคปั จจุบันเป็ นอยางยิ่ง และไดรับความเคารพจากชาวญี่ปุนยุคปั จจุบันมากที่สุด
ยานฮาราจูกุ แหลงรวมเสื้อผา เครื่องประดับ รองเทา ของวัยรุนญี่ปุน หากคุณคือคนที่กําลังมองหาซื้อเสื้อผาแบบแปลกๆ
หรือตองการหาซื้อเสื้อผาแนว Cost Play ทานยังสามารถหาไดจากที่นี่อีกดวย หรือ ถาตองการเห็นวัยรุนญี่ปุนแตงตัวแบบ
แปลกๆ ก็สามารถมาดูไดที่นี่ได จะมีวัยรุนญี่ปุนน ารักๆ เดินกันเต็มถนนเหมือนกับถนนสายแบรนดเนมโอโมโตะซานโดะ
ยานชิบุยา ศูนยกลางแฟชั่นวัยรุนในโตเกียวหามุมถูกใจถายภาพคูไวเป็ นที่ระลึกกับ “ฮาจิโกะ” รูปปั้ นสุนัขแสนรูที่กลายเป็ น
จุดนั ดพบยอดฮิต สําหรับหน ุมสาวโตเกียว อัพเดทแฟชั่นสไตลโตเกียวที่ต ึก(109) อิจิมารุคิว ทั้งเสื้อผา กระเป า รองเทา เครื่อง
ประดับและแฟชั่นชั้นนํ าของญี่ปุนในฤดูต างๆอื่นๆมากมาย
Shisui Premium Outlets อยูใกลกับสนามบินนาริต ะ เปิ ดใหบริการทุกวัน มีแบรนดชั้นนํ าของญี่ปุนและแบรนดต าง
ประเทศใหเลือกสรรมากมายกวา 120 รานคาเชน Coach, Coach Men,Disney Store, Isetan, Ugg, G-Star Raw,
Billabong, Puma, Gap, Takeuchi Kikuchi, Michael Kors, Tommy Hilfiger, New Balance, Diesel, Samsonite,
Samantha Thavasa, Polo Ralph Lauren
สามารถชอปไดต ั้งแตเวลา 10:00 - 20:00 น. ชอปปิ้ งอยางจุใจกับสินคาแบรนดเนมที่แหลงรวมสินคานํ าเขาและสินคา
แบรนดญี่ปุนโกอินเตอรมากมาย
หรือหากทานใดมีความประสงคจะ เลือกซื้อดิสนี ยแลนดเพิ่มทานละ 2,700.- บาท (ไมรวมคาเดินทาง)
ดีสนี ยแลนดโลกแหงจินตนาการของราชาการต ูนญี่ปุนซึ่งเป็ นดิสนี ยแลนดแหงแรกที่สรางนอกประเทศสหรัฐอเมริกา โดย
สรางขึ้นในปี พ.ศ. 2526 จากการถมทะเลและใชทุนสรางกวา 600 ลานบาท ใหทานสนุกสนานกับเครื่องเลนนานาชนิ ด (ไม
จํากัดจํานวนการเลน )
ผจญภัยในดินแดนตางๆ ใหทานเลนเครื่องเลนตัวใหมจากภาพยนตรการตูนเรื่องดัง Toy Story ชมฉากรบกลางทะเลคาริ
เบียนในดินแดนโจรสลัดจากภาพยนตร The Pirate of Caribbean เขยาขวัญกับบานผีสิงใน Haunted Mantion สัมผัสความ
น ารักของตุกตาเด็กนานาชาติในโลกใบเล็ก Small World ชมภาพยนตรสามมิต ิThe Invention of the Year ใหทานได
สนุกสนานพรอมกับการจับจายเลือกซื้อสินคาที่ระลึกน ารักในดิสนี ยแลนดอีกทั้งยังจะไดสัมผัสกับตัวการต ูนเอกจากวอลดิ
สนี ย อยาง มิกกี้เมาส มินนี่ เมาส พรอมผองเพื่อนการต ูนอีกมากมายสนุกกับการจับจายซื้อของที่ระลึกน ารักในดิสนี ยแลนด
การเดินทางจากนาริต ะสูโตเกียว
1) จากโรงแรมแถวยานนาริต ะสูสนามบินนาริต ะใชรถบัสบริการฟรีของทางโรงแรม แตเนื่ องดวยจะตองเริ่มตั้ง แต 9.00
น.เป็ นตนไปเพราะเนื่ องจากในตอนเชาระหวาง 6.00 - 9.00 น เป็ นชวงที่มีลูกคาใชบริการไปสนามบิน เป็ นจํานวนมากซึ่งอาจ
จะทําใหขึ้นรถบัสไมครบตามจํานวนผูเดินทางทั้งหมด
2) รถไฟสาย Keisei Skyliner เป็ นรถไฟที่วิ่งจากสนามบินนาริต ะไปสถาณีอูเอะโนะเพียง 41 นาทีโดยใชความ เร็วในการ
วิ่ง 160 ก.ม./ชม.โดยคาตั๋วจะอยูที่เที่ยวละ 2,470 เยน/ทาน โดยเวลาที่ใหบริการ 7.28-18.20 น เพราะฉะนั ้นกอนเดินทางกลับ
ควรเช็คเที่ยวสุดทายวาหมดตอนกี่โมง
3) รถไฟสาย Narita Express (N'EX) เป็ นรถไฟเขาเมืองจากคาย JR ถือวาเป็ นรถไฟที่ราคาคอนขางสูงนิ ดนึ งแตต ั๋วรถไฟ
จะเป็ นแบบระบุที่นั่งบนรถไฟไดเลยโดยไมต องกลัววาขึ้นไปแลวเราจะไมมีที่นั่งเบาะสามารถหมุนเขา หากันไดมีอาหารขายบน
รถไฟโดยคาตั๋วรถไฟจะอยูที่ราคาเที่ยวละ 3,190 เยน/ทานโดยเวลาที่รถไฟใหบริการตั้งแตเวลา 7.44-19.42 น เพราะฉะนั ้นกอน
เดินทางกลับควรเช็คเที่ยวสุดทายวาหมดตอนกี่โมง
4) Airport Limousine Bus เป็ นอีก 1 ทางเลือกในการเดินทางเขาโตเกียวแตรถบัสนี้ จะจํากัดจํานวนผูโดยสาร ตอรอบ
โดยตอรอบจะรับอยู 35-40 ทานตอเที่ยวโดยจะใชระยะเวลาในการเดินทาง 80-100 นาที ราคา 3,000 เยน/ทาน/เที่ยว เวลาที่ให
บริการ 5.55-17.30 น ถาเด็กอายุต ํากวา 12 จะเสียครึ่งราคา
5) Taxi ในสวนของรถแท็กซี่นี้คาโดยสารจากโตเกียว สูโรงแรมที่พักยานนาริต ะจะอยูที่ราคา 20,000-25,000 เยน (โดย
ราคานี้ จะไมรวมคาทางดวน)
อิสระอาหารกลางวันและอาหารคํ่า ตามอัธยาศัย
คํ่า
พักที่ Toyoko Inn Hotel Narita หรือเทียบเทา



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

อิสระทองเที่ยวในโตเกียว หรือเลือกซื้อทัวรเสริม
อิสระเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวรโตเกียวดิสนี ยแลนด เชิญทานพบกับความอลังการซึ่งเต็ม
ไปดวยเสน หแหงตํานานและจินตนาการของการผจญภัย สัมผัสกับเครื่องเลนในหลายรูป
แบบ อาทิ ทาทายความมันสเหมือนอยูในอวกาศไปกับ SPACE MOUTAIN, ระทึก
ขวัญกับ HAUNTED MANSION บานผีสิง,เป็ นตน หรือ อิสระในเมืองโตเกียว เพื่อ
ความสะดวกในการเดินทาง หรือชอปปิ้ งในยานการคาอันทันสมัยของมหานครโตเกียว
ศูนยรวมวัยรุนแหลงชอบปิ้ งชื่อดัง ยานฮาราจูกุ ทานจะไดพบเพลิดเพลินกับการชอบปิ้ งกับ
รานคาหลากหลายสองฝั่ งถนนทาเคชิต ะ และ โอโมเตะซันโด อิสระชอปปิ้ งตอยาน“ชิบูยา”
รานคามากมาย มากกวา 100 รานคา



คํ่า



หมายเหตุ

วันที่ 5


กิจกรรม

 Toyoko Inn Hotel Narita หรือเทียบเทา
อิสระอาหารกลางวันและอาหารคํ่า ตามอัธยาศัย

ทาอากาศยานนาริตะ - ทาอากาศยานดอนเมือง
เชา
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
08.00 น. นํ าทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ นาริต ะ ประเทศญี่ปุน
11.00 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Lion Air เที่ยวบินที่ SL 301
มีเสริฟ SNACK บนเครื่อง มีจอทุกที่นั่งดูหนั ง/ฟั งเพลง ใชเวลาบินประมาณ 6 ชั่วโมง
บาย
16.45 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ทาอากาศยานนาริตะ
เป็ นทาอากาศยานนานาชาติหลักของประเทศญี่ปุน และเป็ นจุดเชื่อมตอของการเดินทาง
ระหวางทวีปเอเชียและอเมริกา ตั้งอยูที่เมืองนาริต ะ สามารถรองรับผูโดยสารที่เดินทางไป
มาโตเกียว โยโกฮามา และจังหวัดใกลเคียงไดกวา 35 ลานคนตอปี และเป็ นสนามบินที่
รองรับเที่ยวบินสําหรับผูโดยสารมากเป็ นอันดับ 2 ของญี่ปุน (รองจากสนามบินฮาเนดะ
โตเกียว) โดยสามารถรองรับสายการบินระหวางประเทศไดกวา 65 สายการบิน



บาย

ทาอากาศยานดอนเมือง
เป็ นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉี ยงใตที่สามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็ นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซึ่งสามารถใช
เป็ นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอื่นๆ ไดอยางดี



หมายเหตุ

มีเสริฟ SNACK บนเครื่อง มีจอทุกที่นั่งดูหนั ง/ฟั งเพลง
หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทั้งนี้ 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 นเหตุการณที่นอกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็ นสําคัญ

เงื่อนไข
คณะจะสามารถออกเดินทางไดต ามจําเป็ นตองมีขึ้นตํ่า อยางน อย 30 ทาน หากตํ่ากวากําหนด คณะจะไมสามารถเดินทางได หากผู
เดินทางทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มเพื่อใหคณะเดินทางได ทางบริษัทยินดีที่จะประสานงาน เพื่อใหทุกทานเดินทางตามความ
ประสงคต อไป
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอื่นตอไป โดยทางบริษัทฯ จะแจงใหทานท
ราบลวงหน าเพื่อวางแผนการเดินทางใหมอีกครั้ง ทั้งนี้ กอนคอนเฟิ รมลางาน กรุณาติดตอเจาหน าที่เป็ นกรณีพิเศษทุกครั้งหากทานลา
งานแลวไมสามารถเปลี่ยนแปลงได
กรณีที่ทานตองออกบัต รโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เชน ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาติดตอสอบถามเพื่อ
ยืนยันกับเจาหน าที่กอนทุกครั้ง และควรจองบัต รโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได เพราะมีบางกรณีที่สายการบิน
อาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของทา
อากาศยานเป็ นสําคัญเทานั ้น สิ่งสําคัญ ทานจําเป็ นตองมาถึงสนามบินเพื่อเช็คอินกอนเครื่องบิน อยางน อย 3 ชั่วโมง โดยในสวนนี้
หากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้นใดๆทั้งสิ้น
กรณีที่ทานเป็ นอิสลาม ไมทานเนื้ อสัต ว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหน าที่เป็ นกรณีพิเศษ
กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร (Wheel Chair) กรุณาแจงบริษัทฯ อยางน อย 7 วันกอนการ
เดินทาง หรือตั้งแตที่ทานเริ่มจองทัวร เพื่อใหทางบริษัทประสานงานกับสายการบินเพื่อจัดเตรียมลวงหน า กรณีมีคาใชจายเพิ่มเติม ทาง
บริษัทของสงวนสิทธิใ์ นการเรียกเก็บคาใชจายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผูเดินทาง
กรุณาสงรายชื่อผูเดินทาง พรอมสําเนาหน าแรกของหนั งสือเดินทางทุกทานใหกับเจาหน าที่หลังจากชําระเงินกรณีที่ทานเดินทาง
เป็ นครอบครัว (หลายทาน) กรุณาแจงรายนามคูนอนกับเจาหน าที่ใหทราบ
กรณีที่ออกบัต รโดยสาร (ตั๋ว) เรียบรอยแลว มีรายละเอียดสวนใดผิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการรับผิดชอบไมวาสวนใดสวน
หนึ่ ง หากทานไมดําเนิ นการสงสําเนาหน าแรกของหนั งสือเดินทางใหทางบริษัทเพื่อใชในการออกบัต รโดยสาร
หลังจากทานชําระคาทัวรครบตามจํานวนเรียบรอยแลว ทางบริษัทจะนํ าสงใบนั ดหมายและเตรียมตัวการเดินทางใหทานอยางน อย 5
หรือ 7 วัน กอนออกเดินทาง
อัต ราทัวรนี้ เป็ นอัต ราสําหรับบัต รโดยสารเครื่องบินแบบหมูคณะ (ตั๋วกรุป) ทานจะไมสามารถเลื่อนไฟลท วัน ไป หรือ กลับสวนใด
ได จําเป็ นจะตองไป และ กลับ ตามกําหนดการเทานั ้น หากตองการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดตอเจาหน าที่เป็ นกรณีพิเศษ
ทางบริษัทไมมีนโยบายจัดคูนอนใหกับลูกคาที่ไมรูจักกันมากอน เชน กรณีที่ทานเดินทาง 1 ทาน จําเป็ นตองชําระคาหองพักเดี่ยว
ตามที่ระบุ
หนั งสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วันกลับ
ฤดูหนาวในตางประเทศ มีขอควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกวาปกติ สี่โมงเย็นก็จะเริ่มมืดแลว สถานที่ทองเที่ยวตางๆ จะปิ ดเร็ว
กวาปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลาใหเหมาะสม และ หากมีสถานที่ทองเที่ยวกลางแจง เวลาเดินบนหิมะ อาจลื่นได
ตองใชความระมัดระวังในการเดินเป็ นอยางสูง หรือ ใชรองเทาที่สามารถเดินบนหิมะได แวนกันแดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหิมะจะ
สวางสะทอนเขาตา อาจทําใหระคายเคืองตาได
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิเ์ ปลี่ยนแปลงโปรแกรมไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ เหตุการทางการเมือง การ
ลาชาของสายการบิน เงื่อนไขการใหบริการของรถในแตละประเทศ เป็ นตน โดยสวนนี้ ทางบริษัทจะคํานึ งถึงประโยชน ของลูกคาเป็ น
สําคัญ หากกรณีที่จําเป็ นจะตองมีคาใชจายเพิ่ม ทางบริษัทจะแจงใหทราบลวงหน า
เนื่ องจากการเดินทางทองเที่ยวในครั้งนี้ เป็ นการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนในตางประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวน
สิทธิ ์ ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน หรือ สวนใดสวนหนึ่ งที่ทานไมต องการไดรับบริการ หากระหวางเดินทาง สถานที่
ทองเที่ยวใดที่ไมสามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ต าม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการไมสามารถคืนคาใชจายไมวาสวนใดสวน
หนึ่ งใหทาน เนื่ องจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจายแบบเหมาจายไปลวงหน าทั้งหมดแลว
กรณีที่ทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ มรับผิดชอบคาใชจายที่จะเกิดขึ้นตามมา และ จะไมสามารถคืน
เงินคาทัวรที่ทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวนหนึ่ ง
หากวันเดินทาง เจาหน าที่สายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ หนั งสือเดินทาง
(พาสปอรต ) ของทานชํารุดแมเพียงเล็กน อย เชน เปี ยกนํ้ า ขาดไปหน าใดหน าหนึ่ ง มีหน าใดหน าหนึ่ งหายไป มีกระดาษหน าใดหน า
หนึ่ งหลุดออกมา มีรอยแยกระหวางสันของเลมหนั งสือเดินทาง เป็ นตน ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจาหน าที่ดาน
ตรวจคนออก และ เขาเมือง มีสิทธิไ์ มอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังนั ้นกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนั งสือเดินทางของทานใหอยู
ในสภาพดีอยูต ลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณาติดตอกรมการกงสุลกระทรวงการตางประเทศเพื่อทําหนั งสือเดินทางฉบับ
ใหม โดยใชฉบับเกาไปอางอิง และ ยืนยันดวย พรอมกับแจงมาที่บริษัทเร็วที่สุด เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงขอมูลหนั งสือเดินทาง หาก
ทานไดสงเอกสารมาที่บริษัทเรียบรอยแลว กรณีที่ยังไมแ (ตั๋วเครื่องบิน) ทานสามารถเปลี่ยนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออกบัต ร
โดยสาร (ตั๋วเครื่องบิน) เรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ซึ่งโดยสวนใหญต ั๋วเครื่อง
บินแบบกรุปจะออกกอนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับกระบวนการและขั้นตอนของแตละคณะ
เกี่ยวกับที่นั่งบนเครื่องบิน เนื่ องจากบัต รโดยสาร (ตั๋ว) เป็ นลักษณะของคณะ (กรุป อัต ราพิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิทธิใ์ นการ
เลือกที่นั่งบนเครื่องบิน กรณีลูกคาเดินทางดวยกัน กรุณาเช็คอินพรอมกัน และ สายการบินจะพยายามที่สุดใหทานไดนั่งดวยกัน หรือ
่

ใกลกันใหมากที่สุด
ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหองพักในโรงแรมที่พัก เนื่ องจากการวางแปลนแบบหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหอง
พักแบบหองพักเดี่ยว (Single) และหองคู (Twin/Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน (Triple) จะแตกตางกัน บางโรงแรม หองพัก
แตละแบบอาจจะอยูคนละชั้นกัน (ไมต ิดกันเสมอไป)
กรณีที่ทานไมผานดานตรวจคนออก หรือ เขาเมือง (หามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการคืน
คาใชจายใหไมวาสวนใดสวนหนึ่ งทั้งสิ้น
ขอสงวนสิทธิก
์ ารเก็บคานํ้ ามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวันเดินทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ ์ ในการไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การประทวง , การ
นั ดหยุดงาน , การกอการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนํ าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนื อความรับผิดชอบของบริษัท
บริษัทขอสงวนสิทธิ ์ ในการไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหวางการเดินทาง ไมวากรณีใดๆก็ต าม และ ขอ
สงวนสิทธิใ์ นการเรียกเก็บคาใชจายตามจริง กรณีทานลืมสิ่งของไวที่โรงแรมและจําเป็ นตองสงมายังจุดหมายปลายทางตามที่ทาน
ตองการ
รายการนี้ เป็ นเพียงขอเสนอที่ต องไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ ง หลังจากไดสํารองโรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอย
แลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
เมื่อทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลวทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงทั้งหมดนี้ แลว

การชําระเงิน
กรุณาทําการจองลวงหน าอยางน อย 30 วัน กอนออกเดินทาง มัดจําทานละ 15,000 บาท และตัดที่นั่งการจองภายใน 2 วัน
ตัวอยางเชน ทานจองวันนี้ กรุณาชําระเงินใน2วันถัดไป กอนเวลา 16.00 น. เทานั ้น โดยระบบจะยกเลิกอัต โนมัต ิทันที หากยังไมได
รับยอดเงินตามเวลาที่กําหนด และหากทานมีความประสงคจะตองเดินทางในพีเรียดเดิม ทานจําเป็ นตองทําจองเขามาใหม นั่ นหมาย
ถึงวา กรณีที่มีคิวรอ (Waiting List) ก็จะใหสิทธิไ์ ปตามระบบ ตามลําดับ เนื่ องจากทุกพีเรียด เรามีที่นั่งราคาพิเศษจํานวนจํากัด
กรุณาชําระสวนที่เหลือภายใน 30 วัน (ในวันเวลาทําการ)
กรณีลูกคาเดินทางไมได สามารถเปลี่ยนชื่อคนเดินทางได กอนเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธิไ์ มคืนคาใชจายใดๆในกรณีที่ไม
สามารถหาคนมาแทนได

อัตรานี้รวม:
คาบัต รโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) ไป และ กลับพรอมคณะ ชั้นประหยัด (Economy Class) รวมถึงคาภาษีสนามบิน และคาภาษี
นํ้ ามันทุกแหง กรณีต องการอัพเกรด Upgrade หรือ เปลี่ยนแปลงบัต รโดยสาร ไมวาเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ ง
กรุณาติดตอเจาหน าที่เป็ นกรณีพิเศษ โดยอางอิงคาใชจายการจองทัวรแบบ ไมใชต ั๋วเครื่องบิน ตามที่ต ามที่ต ารางอัต ราคาบริการระบุ
คาธรรมเนี ยมการโหลดกระเป าสัมภาระลงใตทองเครื่องบิน สายการบิน Thai Lion Air ใหโหลดกระเป าสัมภาระลงใตทองเครื่อง
บิน โดยมีนํ้าหนั กไมเกิน 20 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึ้นเครื่องบินไดนํ้าหนั กไมเกิน 7 ก.ก. (ไมจํากัดจํานวนชิ้น แตทั้งนี้ เจาหน าที่จะ
พิจารณาตามความเหมาะสม) ตอทาน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน)
คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทางตามรายการระบุ (ยังไมรวมทิปพนั กงานขับรถ)
คาโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ทาน ตอ หอง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร การแขงขันกีฬา หรือ กิจกรรม
อื่นๆ ที่ทําใหโรงแรมตามรายการที่ระยุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไปเป็ นเมืองใกลเคียงแทน อางอิง
มาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคํานึ งถึงประโยชน ของลูกคาเป็ นสําคัญ
คาธรรมเนี ยมเขาชมสถานที่ต างๆ ตามรายการที่ระบุ กรณีไมรวมจะชี้แจงแตละสถานที่ในโปรแกรม
คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
คาเบี้ยประกันอุบัต ิเหตุในการเดินทางทองเที่ยวตางประเทศ วงเงินประกันสูงสุดทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตาม
กรมธรรม)

อัตรานี้ไมรวม:
คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนั งสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องดื่ม คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะ
ตางๆ ที่ไมไดระบุในรายการ
คาทิปพนั กงานขับรถ หัวหน าทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนี ยม 2,000 บาท ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวม
ไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถ ึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ ทานสามารถใหมากกวานี้ ไดต ามความเหมาะสมและความพึง
พอใจของทาน โดยสวนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน
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คาธรรมเนี ยมในกรณีที่กระเป าสัมภาระที่มีนํ้าหนั กเกินกวาที่สายการบินนั ้นๆกําหนดหรือสัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน
คาธรรมเนี ยมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความตองการเป็ นกรณีพิเศษหากสามารถทําได ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับสายการบิน และ รุน
ของเครื่องบินแตละไฟลทที่ใชบิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงไดอยูที่สายการบินเป็ นผูกําหนด
คาภาษีนํ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไปแลว
ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีต องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท

วีซา
หนั งสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วันกลับ

หมายเหตุ
หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าของบริษัท ทุกครั้งกอน
ทําการออกตั๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมีไฟลทบินภายใน
ประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวรทั้งนี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง
อัต รานี้ ยังไมรวมคาทิปพนั กงานขับรถ หัวหน าทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนี ยม 2,000 บาท ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผูเดิน
ทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถ ึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ ทานสามารถใหมากกวานี้ ไดต ามความเหมาะ
สมและความพึงพอใจของทาน โดยสวนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน
ราคาเด็กอายุไมถ ึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 10,000 บาท (ไมมีที่นั่งบนเครื่องบิน)
ทานที่ถ ือหนั งสือเดินทางไทย และมีวัต ถุประสงคเดินทางไป เพื่อการทองเที่ยว ประเทศญี่ปุน ไมจําเป็ นตองยื่นขอวีซา โดยสามารถ
พํานั กไดไมเกิน 15 วัน ตอครั้ง
อัต รานี้ เฉพาะนั กทองเที่ยวที่ถ ือหนั งสือเดินทางไทยและตางชาติ โดยลูกคาตองเดินทางทองเที่ยวกับทัวร ตลอดการเดินทาง หาม
แยกออกเพื่อเดินทางทองเที่ยวดวยตนเองเด็ดขาด ขอสงวนสิทธิใ์ นการเก็บคาธรรมเนี ยม ในกรณีขอเอกสารยื่นวีซา 1,500 บาท

การยกเลิก
ยกเลิกการเดินทาง ไมนอยกวา 30 วัน กอนวันเดินทาง คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการที่ชําระแลว
ยกเวน พีเรียดที่มีวันหยุดนั กขัต ฤกษ ตองยกเลิกเดินทางไมนอยกวา 45 วัน กอนเดินทาง
ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน กอนวันเดินทาง คืนคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการที่ชําระแลว
ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน กอนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ มคืนเงินคาบริการที่ชําระมาแลวทั้งหมดทั้งนี้ ทางบริษัทจะ
หักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเนื่ องในการเตรียมการจัดการนํ าเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองที่นั่งตั๋ว
เครื่องบิน การจองที่พัก ฯลฯ
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ มรับผิดชอบ และ คืนคาทัวรสวนใดสวนหนึ่ งใหทานไดไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น เชน สถานทูต ปฏิเสธวีซา
ดานตรวจคนเขาเมือง ฯลฯ
กรณีต องการเปลี่ยนแปลงผูเดินทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะตองแจงใหทางบริษัททราบลวงหน า อยางน อย 7 วัน กอนออนออกเดินทาง
กรณีแจงหลังจากเจาหน าที่ออกเอกสารเรียบรอยแลว ไมวาสวนใดสวนหนึ่ ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้น
จริงทั้งหมด ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับชวงพีเรียดวันที่เดินทาง และกระบวนการของแตละคณะ เป็ นสําคัญดวย กรุณาสอบถามกับเจาหน าที่เป็ น
กรณีพิเศษ
กรณีต องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการหักคาใชจายการดําเนิ นการตางๆ ที่
เกิดขึ้นจริงสําหรับการดําเนิ นการจองครั้งแรก ตามจํานวนครั้งที่เปลี่ยนแปลง ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น
กรณีนักทองเที่ยวตองการทําการยกเลิกและเป็ นไปตามเงื่อนไขขางตน บริษัทจะทําการโอนเงินคืนลูกคาภายใน 30 วัน นั บจากวัน
ที่ลูกคาติดตอขอยกเลิกกับเซลล

