#15501 ทัวรญี่ปุน โตเกียว 5 วัน 3 คืน วัดอาซากุสะ ภูเขาไฟ
ฟูจิ ทุงดอกพิงคมอส บิน XJ

ทัวรญี่ปุน โตเกียว ถนนนากามิเซะ หอคอยโตเกียวสกายทรี(ไมรวมคาขึ้น) หมูบาน
โอชิโนะฮักไก เท็มบะแฟคทอรี่เอาทเลท ชินจุกุ โอไดบะ ไดเวอรซิตี้โตเกียวพลาซา
ฟรีเดย 1 วันเต็ม!!

สรุปการเดินทาง
วันที่

กําหนดการ

เชา เที่ยง เย็น

โรงแรม



Narita Marroad
Hotel หรือเทียบ
เทา



Toyoko Inn
Kawaguchiko
หรือเทียบเทา





Narita Marroad
Hotel หรือเทียบ
เทา







-







-

1

ทา อากาศยานดอนเมือง - ทา อากาศยานนาริตะ

2

โตเกียว - วัดเซนโซจิ (วัดอาซากุสะ) - ถนนนาคามิเสะ - โตเกียวสกายทรี - หมูบา นโอ
ชิโนะฮัคไค - โกเท็มบะพรีเมี่ยมเอาทเลต - ออนเซ็น

3

ภูเขาไฟฟูจ ิ - ชิบะซากุระฟูจ ิ - พิธีชงชาญี่ปุน - ยา นชินจูกุ - โอไดบะ - ไดเวอรซิตี้
โตเกียว พลาซา



4
5

อิสระทองเที่ยวในโตเกียว หรือเลือกซื้อทัวรเสริม - ทา อากาศยานนาริตะ
ทา อากาศยานดอนเมือง









กําหนดการเดินทาง

ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

16 เม.ย. 65 - 20 เม.ย.
65

฿20,888

฿20,888

฿20,888

฿7,900

17 เม.ย. 65 - 21 เม.ย.
65

฿22,888

฿22,888

฿22,888

฿7,900

19 เม.ย. 65 - 23 เม.ย.
65

฿21,888

฿21,888

฿21,888

฿7,900

21 เม.ย. 65 - 25 เม.ย.
65

฿20,888

฿20,888

฿20,888

฿7,900

23 เม.ย. 65 - 27 เม.ย.
65

฿20,888

฿20,888

฿20,888

฿7,900

7 พ.ค. 65 - 11 พ.ค. 65

฿23,888

฿23,888

฿23,888

฿0

9 พ.ค. 65 - 13 พ.ค. 65

฿23,888

฿23,888

฿23,888

฿0

11 พ.ค. 65 - 15 พ.ค. 65

฿23,888

฿23,888

฿23,888

฿0

13 พ.ค. 65 - 17 พ.ค. 65

฿23,888

฿23,888

฿23,888

฿0

15 พ.ค. 65 - 19 พ.ค. 65

฿23,888

฿23,888

฿23,888

฿0

17 พ.ค. 65 - 21 พ.ค. 65

฿23,888

฿23,888

฿23,888

฿0

19 พ.ค. 65 - 23 พ.ค. 65

฿23,888

฿23,888

฿23,888

฿0

21 พ.ค. 65 - 25 พ.ค. 65

฿23,888

฿23,888

฿23,888

฿0

23 พ.ค. 65 - 27 พ.ค. 65

฿23,888

฿23,888

฿23,888

฿0

25 พ.ค. 65 - 29 พ.ค. 65

฿23,888

฿23,888

฿23,888

฿0

27 พ.ค. 65 - 31 พ.ค. 65

฿23,888

฿23,888

฿23,888

฿0

29 พ.ค. 65 - 2 มิ.ย. 65

฿23,888

฿23,888

฿23,888

฿0

กําหนดการทั้งหมด
วันที่ 1


กิจกรรม

ทาอากาศยานดอนเมือง - ทาอากาศยานนาริตะ
เชา
07.30 น. พรอมกันที่ สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ เคาน เตอร สายการบิน AIR
ASIA X เจาหน าที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
10.45 น. เหินฟ าสู เมืองนาริต ะ ประเทศญี่ปุน โดย เที่ยวบินที่ XJ606
คํ่า
19.40 น. ถึง เมืองนาริต ะ ประเทศญี่ปุน หลังจากผานขั้นตอนศุลกากรแลวนํ าทานเดินทางสูที่พัก (เวลาที่ญี่ปุน เร็วกวา
เมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพื่อความสะดวกในการนั ดหมายเวลา) ***สําคัญมาก!! ประเทศญี่ปุนไมอนุญาต
ใหนําอาหารสด จําพวก เนื้ อสัต ว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝ าฝื นมีโทษปรับและจับ***
อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย
พักที่ Narita Marroad Hotel หรือเทียบเทา



เชา

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



คํ่า

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
 Narita Marroad Hotel หรือเทียบเทา



หมายเหตุ

เวลาที่ญี่ปุน เร็วกวาเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพื่อความสะดวกในการนั ดหมายเวลา ***สําคัญมาก!!
ประเทศญี่ปุนไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เนื้ อสัต ว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝ าฝื นมีโทษปรับและจับ***
อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย
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

โตเกียว - วัดเซนโซจิ (วัดอาซากุสะ) - ถนนนาคามิเสะ - โตเกียว
สกายทรี - หมูบานโอชิโนะฮัคไค - โกเท็มบะพรีเมี่ยมเอาทเลต ออนเซ็น
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นํ าทานเดินทางสูเมือง เมืองโตเกียว นํ าทานนมัสการเจาแมกวนอิมทองคํา ณ วัดอาซากุสะ (Asakusa Temple) (ใชเวลา
เดินทางประมาณ 1.20 ชั่วโมง) วัดที่ไดช่ อ
ื วาเป็ นวัดที่มีความศักดิส
์ ิทธิ ์ และไดรับความเคารพนั บถือมากที่สุดแหงหนึ่ งในกรุง
โตเกียว ภายในประดิษฐานองคเจาแมกวนอิมทองคําที่ศักดิส
์ ิทธิ ์ ขนาด 5.5 เซนติเมตร ซึ่งมักจะมีผูคนมากราบไหวขอพรเพื่อ
ความเป็ นสิริมงคลตลอดทั้งปี ประกอบกับภายในวัดยังเป็ นที่ต ั้งของโคมไฟยักษ
อิสระถนนชื่อวา ถนนนากามิเซะ ซึ่งเป็ นที่ต ั้งของรานคาขายของที่ระลึกพื้นเมืองตางๆ มากมาย อาทิ ขนมนานาชนิ ด ของ
เลน รองเทา พวงกุญแจที่ระลึก ฯลฯ ใหทุกทานไดเลือกซื้อเป็ นของฝากของที่ระลึกอิสระ และทานสามารถเดินไปถายรูปคูกับ
หอคอยที่สูงที่สุดในโลก แลนดมารกแหงใหมของกรุงโตเกียว ณ ริมแมนํ้าสุมิดะ หอคอยโตเกียวสกาย ทรี (Tokyo Sky tree)
(ไมรวมคาขึ้นหอคอย) หอสงสัญญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก
บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
นํ าทานเดินทางสู หมูบานโอชิโนะฮักไก (Oshino Hakkai) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เป็ นในชวงฤดูใบไมเปลี่ยน
สีเป็ นจุดทองเที่ยวสําคัญอีกสถานที่หนึ่ ง โดยมีวิวภูเขาไฟฟูจิสีขาวตัดกับพื้นหลังสีฟา และใบไมเปลี่ยนสี สีเหลือง แดง สม เป็ น
ภาพที่สวยงามมาก โอชิโนะฮักไกเป็ นหมูบานเล็กๆ ประกอบดวยบอนํ้ า 8 บอในโอชิโนะ ตั้งอยูระหวางทะเลสาบคาวากูจิโกะ กับ
ทะเลสาบยามานาคาโกะ บอนํ้ าทั้ง 8 นี้ เป็ นนํ้ าจากหิมะที่ละลายในชวงฤดูรอน
นํ าทานเดินทางสู โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอาทเลท (Gotemba Outlet) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 50 นาที) ใหทานไดชอปปิ้ ง
อยางจุใจกับสินคาแบรนดเนมที่แหลงรวมสินคานํ าเขาและสินคาแบรนดญี่ปุนโกอินเตอรมากมาย
คํ่า
อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย
พักที่ Toyoko Inn Kawaguchiko หรือเทียบเทา
จากนั ้นใหทานไดผอนคลายกับการ แชนํ้าแรออนเซ็นธรรมชาติ เชื่อวาถาไดแชนํ้าแรแลว จะทําใหผิวพรรณสวยงามและชวย
ใหระบบหมุนเวียนโลหิต ดีขึ้น



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

โตเกียว
กรุงโตเกียว เป็ นเมืองหลวงของประเทศญี่ปุน โตเกียวเคยถูกเรียกวาเอโดะ ซึ่งแปลวาปาก
แมนํ้า เมื่อกลายเป็ นเมืองหลวงของญี่ปุนในปี 1868 ก็ถ ูกเปลี่ยนชื่อเป็ นโตเกียว ซึ่งแปล
วาเมืองหลวงทางตะวันออก

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

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

โตเกียวสกายทรี
เป็ นหอที่เพิ่งสรางขึ้นมาใหมและยังเป็ นเหมือนแลนดมารคของโตเกียว ตั้งอยูใจกลางของ
Sumida City Ward ไมไกลจาก วัดอาซากุสะ มีความสูงถึง 634 เมตร บริเวณรอบๆเป็ น
แหลงชอปปิ้ งขนาดใหญ รวมทั้งมีอควอเรียมอยูในนั ้น



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

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

โกเท็มบะพรีเมี่ยมเอาทเลต
เป็ นศูนยรวมสินคาแบรนดเนมชื่อดังของญี่ปุน และแบรนดเนมชั้นนํ าระดับโลกมาไวดวย
กันที่นี่ บนเชิงภูเขาไฟฟูจิ ริม Tomei Expressway ที่เชื่อมระหวาง ภูเขาฟูจิ-อุทยานแหง
ชาติฮาโกเน กับมหานครโตเกียว นั บวาเป็ นเอาทเลทที่ใหญที่สุดของญี่ปุน เป็ นสถานที่ที่
ใหคุณชอปปิ้ งไดอยางไมรูจบ และเต็มอิ่มไปกับสุดยอดวิวทิวทัศน ของภูเขาฟูจิ แคสถานที่
ตั้งก็ดึงดูดความสนใจจากนั กทองเที่ยวไดเป็ นอยางดี



คํ่า

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

 Toyoko Inn Kawaguchiko หรือเทียบเทา



หมายเหตุ

วันที่ 3

หอคอยโตเกียวสกาย ทรี (Tokyo Sky tree) (ไมรวมคาขึ้นหอคอย)
อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย

ภูเขาไฟฟูจิ - ชิบะซากุระฟูจิ - พิธีชงชาญี่ปุน - ยานชินจูกุ - โอ
ไดบะ - ไดเวอรซิตี้ โตเกียว พลาซา



กิจกรรม

เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นํ าทานเดินทางสู ภูเขาไฟฟูจิ (Fuji Mountain) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.20 ชั่วโมง) ที่มีความสูงเหนื อจากระดับนํ้ า
ทะเล 3,776 เมตร ภูเขาที่มีช่ อ
ื เสียงเป็ นที่รูจักไปทั่วโลกในเรื่องความสวยงามที่ธรรมชาติไดมอบมาใหอยางลงตัว และยังถือวา
เป็ นสัญลักษณหนึ่ งของประเทศญี่ปุน ทั้งยังเป็ นจุดมุงหมายของนั กทองเที่ยวตางชาติที่มาเยือนญี่ปุนตลอดทุกฤดูกาล
นํ าทานขึ้นสู ชั้นที่ 5 ของภูเขาไฟฟูจิ (ขอสงวนสิทธิไ์ มขึ้น ในกรณีที่อากาศไมเอื้ออํานวย หรือ ทางขึ้นปิ ด) ที่ทุกทานจะได
เห็นถึงความสวยงามของตัวภูเขาและวิวโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิ และสัมผัสกับความหนาวเย็น ใหทุกทานไดถ ายภาพความประทับ
ใจเก็บไว และเลือกซื้อสินคาของที่ระลึกซึ่งเป็ นสัญลักษณรูปภูเขาไฟฟูจิในหลากหลายบรรยากาศไดอีกดวยอิสระใหทานได
เพลิดเพลินกับการถายรูปและซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย
นํ าทานชม ทุงดอกพิงคมอส (Fuji Shibazakura Festival 2020 : Apr 11, 2020 — May 24, 2020) (ใชเวลาเดิน
ทางประมาณ 1.10 ชั่วโมง) ในชวงฤดูใบไมผลิดอกไมจะบานและหน าตาดูคลายกับดอกซากุระ สวนในฤดูอ่ น
ื จะมีใบสีเขียวแทนดู
คลายตนหญา คําวาชิบะ หมายถึงตนหญา ดังนั ้นจึงเรียกกันวา ชิบะซากุระ (Shibazakura) แปลวา ซากุระตนหญา
นํ าทานเดินชมตน ชิบะซากุระ ที่มีอยูอยูนับแสนตน ปลูกอยูบริเวณรอบภูเขาฟูจิ ซึ่งมีจํานวนมากที่สุดในภาคคันโต ดูเหมือน
พรมหลากสี ทั้งสีขาว สีชมพู และสีแดงซึ่งสีของดอกจะเขมขึ้นตามอายุที่ปลูก ใหทานไดสัมผัสและเก็บภาพความประทับใจตาม
อัธยาศัย (ดอกพิงคมอสจะบานหรือไมนั้น ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ **ขอสงวนสิทธิ ์ ปรับไปสวนดอกไมฮานาโนะมิโยโกะ
แทน ในกรณี ดอกพิงคมอส ไมบาน)
บาย
อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
จากนั ้นสัมผัสวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวญี่ปุน นั่ นก็คือ การเรียนพิธีชงชาญี่ปุน (Sado) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 40 นาที)
โดยการชงชาตามแบบญี่ปุนนั ้น มีขั้นตอนมากมาย เริ่มตั้งแตการชงชา การรับชา และการดื่มชา ทุกขั้นตอนนั ้นลวนมีพิธี ราย
ละเอียดที่บรรจงและสวยงามเป็ นอยางมาก พิธีชงชานี้ ไมใชแครับชมอยางเดียว ยังเปิ ดโอกาสใหทานไดมีสวนรวมในพิธีการชงชา
นี้ อีกดวย
จากนั ้นใหทานไดอิสระเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย ชอปปิ้ ง ยานชอปปิ้ งชินจุกุ (Shinjuku) (ใชเวลาเดินทางประมาณ
1.50 ชั่วโมง) ใหทานอิสระและเพลิดเพลินกับการชอปปิ้ งสินคามากมายทั้งเครื่องใช ไฟฟ า กลองถายรูปดิจิต อล นาฬิกา เครื่อง
เลนเกมส หรือสินคาที่จะเอาใจคุณผูหญิงดวย กระเป า รองเทา เสื้อผา แบรนดเนม เสื้อผาแฟชั่นสําหรับวัยรุน เครื่องสําอางยี่หอ
ดังของญี่ปุน
นํ าทานเดินทางไป ยานโอไดบะ (Odaiba) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 50 นาที) คือเกาะที่สรางขึ้นไวเป็ นแหลงชอปปิ้ ง และ
แหลงบันเทิงตางๆ ในอาวโตเกียว ไดรับการปรับปรุงใหมีช่ อ
ื เสียงและเป็ นที่นิยมในชวงหลังของปี 1990 นอกจากมี
สถาปั ต ยกรรมที่สวยงามตั้งอยูมากมายแลว แตก็ยังคงความเป็ นธรรมชาติไวดวยความอุดมสมบูรณของพื้นที่สีเขียว
นํ าทานสู ไดเวอรซิต ี้ โตเกียว พลาซา (Diver City Tokyo Plaza) เป็ นหางดังอีกหางหนึ่ ง ที่อยูบนเกาะ โอไดบะ จุดเดน
ของหางนี้ ก็คือ หุนยนตกันดั้ม ขนาดเทาของจริง ซึ่งมีขนาดใหญมาก ในบริเวณหาง ก็จะมีรานคาสําหรับคอกันดั้ม อยางเชน กัน
ดั้มคาเฟ (Gundam Cafe) และถาอยากเขาไปดูนิทรรศกาลกันดั้ม ก็ต องไปที่ กันดั้มฟรอนท (Gundam Front) ซึ่งอยูใน
บริเวณหาง ไดรเวอรซิต ี้
คํ่า
อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย
พักที่ Narita Marroad Hotel หรือเทียบเทา



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ภูเขาไฟฟูจิ
เป็ นภูเขาที่สูงที่สุดในญี่ปุน รอบๆ ภูเขาเต็มไปดวยธรรชาติอันงดงาม ภูเขาไฟฟูจิมีอิทธิพล
ตอศิลปะวัฒนธรรมของญี่ปุนมาตั้งแตสมัยโบราณ เรียกไดวาภูเขาไฟฟูจินี้ถ ือเป็ นหัวใจ
สําคัญที่เป็ นสัญลักษณหนึ่ งของความเป็ นญี่ปุน การเดินทางขึ้นภูเขาไฟฟูจินั้นหากใช
พาหนะจะสามารถขึ้นมาไดถ ึงบริเวณชั้น 5 ซึ่งมีความสูงประมาณ 2,300 เมตรเหนื อ
ระดับนํ้ าทะเล ตรงชั้น 5 นี้ จะสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน ที่สวยงามของทะเลสาบทั้ง 5 ที่
ลอมภูเขาไฟได

ชิบะซากุระฟูจิ
งานเทศกาลชิบะซากุระแหงภูเขาฟูจิ จัดขึ้นในชวงเดือนเมษายนถึงตนเดือนมิถ ุนายนของ
ทุกปี ชิบะซากุระในงานจะมีอยูหลายสายพันธุ ซึ่งแตละสายพันธุจะมีรูปรางและสีสันที่
แตกตางกัน เมื่อนํ ามาจัดแตงเป็ นสวนชิบะซากุระขนาดใหญ จะเห็นเป็ นทุงดอกไมสีแดง
สีชมพู สีมวง และสีขาวละลานตาสลับกันไปอยางงดงาม และถาในวันที่อากาศแจมใสอาจ
จะไดเห็นฟูจิซังเผยโฉมอวดความงามแขงกับเจาชิบะซากุระอีกดวย



บาย

พิธีชงชาญี่ปุน
พิธีชงชาญี่ปุน ซึ่งเป็ นเอกลักษณของประเทศญี่ปุนวาดวยการใชเวลาอยางสุนทรีย ดวย
การดื่มและการชงชาผงสีเขียวหรือมัทชา นั บตั้งแตประมาณศตวรรษที่ 14 ตนฉบับของ
พิธีชงชา และใหทานไดสัมผัสกับบรรยากาศของการจําลองเรื่องราวเกี่ยวการพบปะกันใน
วงสังคมเกี่ยวกับการดิ่มและชงชาที่ไดแพรหลายในบรรดาชนชั้นสูงที่เกิดขึ้นในประเทศ
ญี่ปุน

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

โอไดบะ
เป็ นเกาะถมที่สรางขึ้นมาจากการถมทะเล ซึ่งเป็ นหนึ่ งใจจุดสนใจทางดานการคาโดย
เฉพาะของสินคา Electronic และ Modern Culture

ไดเวอรซิตี้ โตเกียว พลาซา
เป็ นหางดังอีกหางหนึ่ ง ที่อยูบนเกาะ โอไดบะ จุดเดนของหางนี้ ก็คือ หุนยนตกันดั้ม ขนาด
เทาของจริง ซึ่งมีขนาดใหญมาก ในบริเวณหาง ก็จะมีรานคาสําหรับคอกันดั้ม อยางกันดั้ม
คาเฟ (Gundam Cafe) และถาอยากเขาไปดูนิทรรศกาลกันดั้ม ก็ต องไปที่ กันดั้มฟรอนท
(Gundam Front) ซึ่งอยูในบริเวณหาง



คํ่า

 Narita Marroad Hotel หรือเทียบเทา



หมายเหตุ

ดอกพิงคมอสจะบานหรือไมนั้น ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ **ขอสงวนสิทธิ ์ ปรับไปสวนดอกไมฮานาโนะมิโยโกะ แทน ใน
กรณี ดอกพิงคมอส ไมบาน
อิสระอาหารกลางวันและคํ่าตามอัธยาศัย

วันที่ 4

อิสระทองเที่ยวในโตเกียว หรือเลือกซื้อทัวรเสริม - ทา
อากาศยานนาริตะ



กิจกรรม

เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
***อิสระทองเที่ยวเต็มวัน*** ไมมีรถบัสใหบริการ แตมีไกดแนะนํ าการเดินทางใหทาน
ทานสามารถสอบถามขอมูลการเดินทางจากไกด เพื่อความสะดวกในการเดินทาง หรือชอปปิ้ งในยานการคาอันทันสมัยของ
มหานครโตเกียวศูนยรวมวัยรุนแหลงชอบปิ้ งชื่อดัง แนะนํ าสถานที่ทองเที่ยวในนาริต ะ (ไมรวมคาเดินทาง หรือคาตั๋วรถไฟ)
วัดนาริต ะซัง (Naritasan) เป็ นวัดพุทธเกาแก ขนาดใหญ ที่มีช่ อ
ื เสียงมากของเมืองนาริต ะ สรางขึ้นในปี 940
ถนนชอปปิ้ ง โอโมเตะซังโดะ นาริต ะ (Omotesando Narita Street) หรือ ถนนปลาไหล ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร
จาสถานี รถไฟ เต็มไปดวยรานคาตางๆ เชน รานจําหน ายสินคางานฝี มือดั้งเดิม รานอาหาร และรานของที่ระลึก ซึ่งเปิ ดบริการให
แกนักทองเที่ยวมานานหลายศตวรรษ
อิออน มอลล (Aeon Narita Mall) หางสรรพสินคาที่นิยมในหมูนักทองเที่ยวชาวตางชาติ เนื่ องจากตั้งอยูใกลกับสนามบิน
นานาชาตินาริต ะ ภายในตกแตงในรูปแบบที่ทันสมัยสไตลญี่ปุน มีรานคาที่หลากหลายมากกวา 150 รานจําหน ายสินคาแฟชั่น
อาหารสดใหม และอุปกรณภายในบาน นอกจากนี้ ยังมีรานเสื้อผาแฟชั่นมากมาย เชน MUJI, 100 yen shop, Sanrio store,
Capcom games arcade และซุปเปอรมารเกตขนาดใหญ
แนะนํ าสถานที่ทองเที่ยวในโตเกียว (ไมรวมคาเดินทาง หรือคาตั๋วรถไฟ)
ยานฮาราจูกุ ทานจะไดพบกับการแตงตัวที่เป็ นเอกลักษณ แหวกแนว ตามสไตลวัยรุนญี่ปุน การแตงกายเลียนแบบ
คาแรคเตอรการต ูนตางๆ
ยานฮาราจูกุ ทานจะไดพบกับการแตงตัวที่เป็ นเอกลักษณ แหวกแนว ตามสไตลวัยรุนญี่ปุน การแตงกายเลียนแบบ
คาแรคเตอรการต ูนตางๆ
โอโมเตะซันโด ราน Kiddyland ศูนยรวมของเลนหลากหลาย น ารัก และแปลกๆ เหมาะสําหรับเป็ นของฝากเด็กเล็ก เด็กโต
ตุกตาบลายด สนูปปี้ คิต ตี้ คาแรคเตอรต างๆ หรือ เกมส ของเด็กเลนที่หลากหลายใหทานไดเลือกชมเลือกซื้อหาอยางจุใจ
ชิบูยา ยานวัยรุนชื่อดังอีกแหงของมหานครโตเกียวทานจะไดต่ น
ื ตาตื่นใจกับแฟชั่นทันสมัยของหน ุมสาวชาวแดนปลาดิบจาก
รานคามากมาย มากกวา 100 รานคา และ “ตึก 109” ตึกชื่อดังที่เป็ นสัญลักษณของยานนั ้น
อิสระรับประทานอาหารกลาวันและอาหารคํ่าตามอัธยาศัย
17:00 น. นั ดเจอลูกคาที่โรงแรม ไดเวลาอันสมควรนํ าทานเดินทางสู สนามบินนาริต ะ
**ในชวงเชาของวันนี้ ลูกคาจะตองทําการเช็คเอาทออกจากโรงแรม ตามเวลาที่ทางโรงแรมกําหนดและสามารถฝากกระเป าทิ้ง
ไวที่โรงแรมได จนกระทั่งไดเวลานั ดหมายและออกเดินทางไปยังสนามบินนาริต ะ**
คํ่า
20.55 น. ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดย สายการบิน แอรเอเชีย เอ็กซ เที่ยวบินที่ XJ607 **บริการอาหารและเครื่องดื่มบน
เครื่อง**



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



ทาอากาศยานนาริตะ

บาย

่

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



หมายเหตุ

วันที่ 5


กิจกรรม

อิสระอาหารกลางวันและคํ่าตามอัธยาศัย
**บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง**

ทาอากาศยานดอนเมือง
เชา
01.35 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ



เชา

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



หมายเหตุ

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
กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพื่อความถูกตองและความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท
์ ี่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถ ึง 30 ทาน
2. ขอสงวนสิทธิก
์ ารเก็บคานํ้ ามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวันเดินทาง
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต องแจงใหทราบลวงหน าอันเนื่ องจากสาเหตุต างๆ
4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทวง, การนั ดหยุดงาน,
การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนํ าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนื อความรับผิดชอบของบริษัทฯ
5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่ องเกิดจากความประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ
อุบัต ิเหตุจากความประมาทของนั กทองเที่ยวเอง
6. เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ
ทั้งหมด
7. รายการนี้ เป็ นเพียงขอเสนอที่ต องไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ ง หลังจากไดสํารองโรงแรมที่พักในตางประเทศ
เรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
8. การจัดการเรื่องหองพัก เป็ นสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก โดยมีหองพักสําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได
โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดต ามความประสงคของผูที่พัก ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได
9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยางน อย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะ
นั ้นบริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหน าได
10. มัคคุเทศก พนั กงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของผูจัดกํากับเทานั ้น
11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื่ องจากเป็ นการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไม
ผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเป็ นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทอง
เที่ยว อันเนื่ องมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถ ูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธ
ในกรณีอ่ น
ื ๆ
12. กรณีต องการพักแบบ 3 ทาน ตอหองหรือหองแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการ
จัดหองใหเป็ นแบบ แยก 2 หอง คือ 1 หองพักคู และ 1 หองพักเดี่ยว โดยไมคาใชจายเพิ่ม
13. สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุน หรือ วันเสารอาทิต ย รถอาจจะติด อาจทําใหเวลาในการ
ทองเที่ยวและ ชอปปิ้ งแตละสถานที่นอยลง โดยเป็ นดุลยพินิจของมัคคุเทศก และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความรวมมือ
จากผูเดินทางในบางครั้งที่ต องเรงรีบ เพื่อใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม
14. บริการนํ้ าดื่มทานวันละ 1ขวด ตอคนตอวันเริ่มในวันที่ 2 ของการเดินทาง ถึงวันที่ 3 ของการเดินทาง รวมจํานวน 2 ขวด
15. การบริการของรถบัสนํ าเที่ยวญี่ปุน ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุน สามารถใหบริการวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนั ้นๆ มิอาจเพิ่ม
เวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเป็ นผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั ้นๆเป็ นหลัก
จึงขอสงวนสิทธิใ์ นการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง

การชําระเงิน
มัดจําทานละ 15,000 บาท ภายหลังจากที่ทานสงเอกสารการจอง 3 วัน กรณีลูกคาทําการจองกอนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการเก็บคาทัวรเต็มจํานวน
สวนที่เหลือ ชําระกอนวันเดินทางอยางน อย 30 วันในวันเวลาทําการ
หากไมชําระมัดจําตามที่กําหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งใหลูกคาทานอื่นที่รออยู
หากชําระไมครบตามจํานวน บริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัต โนมัต ิโดยไมมีเงื่อนไข
เมื่อทานชําระเงินไมวาจะทั้งหมดหรือบางสวน ทางบริษัทฯถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขและขอตกลงตางๆที่ไดระบุไวทั้งหมดนี้ แลว
หากชําระเงินในแตละสวนแลว โปรดสงสําเนาการโอนเงิน พรอมระบุช่ อ
ื พนั กงานขายมาทางแฟกซ
สงรายชื่อสํารองที่นั่ง ผูเดินทางตองสงสําเนาหนั งสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นตช่ อ
ื พรอมยืนยันวาตองการเดินทางทองเที่ยว
ทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบาง, เบอรโทร // [หากไมสงสําเนาหนั งสือเดินทาง (Passport) มาให ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิไ์ มรับผิด
ชอบคาเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบินทั้งสิ้น

อัตรานี้รวม:
๋

่

่

้

คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงคาภาษีสนามบิน และคาภาษีนํ้ามัน
คารถโคชปรับอากาศ
โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง)
คาธรรมเนี ยมเขาชมสถานที่ต างๆ ตามรายการที่ระบุ
คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ
คาเบี้ยประกันอุบัต ิเหตุในการเดินทางทองเที่ยว วงประกันทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม)
ภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จาย 3 %

อัตรานี้ไมรวม:
คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนั งสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องดื่ม คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะ
ตางๆ ที่มิไดระบุในรายการ
คาธรรมเนี ยมวีซาเขาประเทศญี่ปุน กรณีประกาศใหกลับมายื่นรองขอวีซาอีกครั้ง (เนื่ องจากทางญี่ปุนไดประกาศยกเวนการยื่นวีซา
เขาประเทศญี่ปุนใหกับคนไทยสําหรับผูที่ประสงคพํานั กระยะสั้นในประเทศญี่ปุนไมเกิน 15 วัน)
หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุนประกาศใหย่ น
ื วีซาตามเดิม ผูเดินทางจะตองจายเพิ่ม 2,000 บาท สําหรับการยื่นรองขอวีซา
คาธรรมเนี ยมในกรณีที่กระเป าสัมภาระที่มีนํ้าหนั กเกินกวาที่สายการบินนั ้นๆกําหนดหรือสัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน
คาภาษีนํ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไปแลว
คามัคคุเทศกทองถิ่น และหัวหน าทัวรอํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง
คาทิปมัคคุเทศก, คนขับรถ, 1,500 บาท/ทาน/ทริป, คาทิปหัวหน าทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน

วีซา
โปรดตรวจสอบ Passport : จะตองมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกวา 6 เดือนขึ้นไป และเหลือหน ากระดาษอยางตํ่า 2 หน า
หากไมมั่นใจโปรดสอบถาม
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุนใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานั กระยะสั้นในประเทศญี่ปุนไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวย
วัต ถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะตองยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัต ิการ
เขาประเทศญี่ปุน* ดังตอไปนี้
1.

ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุน (ทางบริษัทฯจัดการให)

2. สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นในระหวางที่พํานั กในประเทศญี่ปุนได (เชน เงินสด บัต รเครดิต
เป็ นตน)
3.

ชื่อ ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานั กในประเทศญี่ปุน (ทางบริษัทจัดการให)

4.

กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานั กในประเทศญี่ปุน (ทางบริษัทฯ จัดการให)

คุณสมบัต ิการเขาประเทศญี่ปุน (สําหรับกรณีการเขาประเทศญี่ปุนดวยมาตรการยกเวนวีซา)
1.

หนั งสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู ไมต ํ่ากวา 6 เดือน

2.

กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปุนจะตองไมเป็ นสิ่งที่ขัดตอกฎหมายและเขาขายคุณสมบัต ิการพํานั กระยะสั้น

3.

ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานั กไมเกิน 15 วัน

4. เป็ นผูที่ไมมีประวัต ิการถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ปุน มิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขา
ขายคุณสมบัต ิที่จะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ

หมายเหตุ
สําหรับลูกคาทานที่ไมเอาตั๋วเครื่องบิน หักคาตั๋วออก 6,000 บาท จากราคาทัวร
*ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ รบกวนจองเป็ นสายการบินแอรเอเซียเทานั ้น*
** ทั้งนี้ หากสายการบินไฟลทอินเตอรเกิดเที่ยวบินลาชา ทางบริษัทจะรับผิดชอบชดเชยคาเสียหายเฉพาะสายการบินภายในประเทศ
ที่เป็ นสายการบินเครือเดียวกันกับไฟลทอินเตอร และรบกวนแจงพนั กงานขายลวงหน ากอนทําการซื้อตั๋วภายในประเทศทุกครั้ง เพื่อ
ประโยชน ของตัวทานเอง **
์

่

่

บริษัทขอสงวนสิทธิ ์ : รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน
เป็ นตน โดยมิต องแจงใหทราบลวงหน า การบริการของรถบัสนํ าเที่ยวญี่ปุน ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุน สามารถใหบริการวันละ
10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเป็ นผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดิน
ทางนั ้นๆ เป็ นหลัก จึงขอสงวนสิทธิใ์ นการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง
หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท ทุกครั้ง
กอนทําการออกตั๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมีไฟลทบินภาย
ในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน โรงแรม
ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไม
วาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณที่นอกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึงความปลอดภัยของ
ลูกคาเป็ นสําคัญ

การยกเลิก
ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วัน ไดเงินคืนทั้งหมด
ยกเลิกกอนการเดินทาง 29-15 วัน ไดเงินคืน 70 เปอรเซ็นของคาทัวรทั้งหมด
ยกเลิกหลัง 14 วัน ไมไดคาทัวรคืน
กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต องการันตีมัดจํากับสายการบิน หรือกรุปที่มีการการันตีคามัดจําที่พักโดยตรง หรือโดยการ
ผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได รวมถึงเที่ยวบิน พิเศษเชน EXTRA FLIGHT และ CHARTER
FLIGHT ขอสงวนสิทธิ ์ ไมมีการคืนเงินทุกกรณี ทั้งมัดจํา หรือคาทัวรทั้งหมด เนื่ องจากคาตั๋วเป็ นการเหมาจายในเที่ยวบินนั ้นๆ
กรณีนักทองเที่ยวตองการทําการยกเลิกและเป็ นไปตามเงื่อนไขขางตน บริษัทจะทําการโอนเงินคืนลูกคาภายใน 30 วัน นั บจากวัน
ที่ลูกคาติดตอขอยกเลิกกับเซลล

