#15595 ทัวรญี่ปุน โตเกียว 5 วัน 3 คืน สวนอุเอโนะ คลองเม
กุโระ ชมสวนซากุระยามะ บิน TG
ทัวรญี่ปุน โตเกียว สวนจิโดริกะ วัดอาซากุสะ ภูเขาไฟฟูจิ ศาลเจาโคมิตาเคะ
หมูบานโอชิโนะฮัคไค ตลาดปลาสึกิจิ ศาลเจาเมจิ วัดนาริตะซัน

สรุปการเดินทาง
วันที่

กําหนดการ

เชา เที่ยง เย็น

1

ทา อากาศยานสุวรรณภูมิ

2

ทา อากาศยานนาริตะ - วัดเซนโซจิ (วัดอาซากุสะ) - โตเกียวสกายทรี - สวนจิโดริ
งะฟูชิ - หมูบา นโอชิโนะฮัคไค - บุฟเฟตขาปูยักษ - ออนเซ็น

3

ภูเขาไฟฟูจ ิ - ศาลเจา โคมิตาเคะ - พิพิธภัณฑแผนดินไหวญี่ปุน - ดิวตี้ฟรี - สวนอุ
เอโนะ - ยา นชินจูกุ



4

ซากุระ ณ คลองเมกูโระ - ตลาดสึคิจ ิ - ยา นฮาราจูกุ - ศาลเจา เมจิ - สวนแหง
ซากุระ - อิออนนาริตะ

5

วัดนาริตะ - ชิซุยพรีเมี่ยมเอาทเล็ต - ทา อากาศยานนาริตะ - ทา อากาศยาน
สุวรรณภูมิ

โรงแรม



-



Alexander
Yamanakako Hotel,
Fuji หรือเทียบเทา





Shinjuku
Washington Hotel,
Tokyo หรือเทียบเทา







Toyoko Inn Hotel
Narita หรือเทียบเทา







-







กําหนดการเดินทาง

ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

20 มี.ค. 65 - 24 มี.ค. 65

฿35,900

฿35,900

฿34,900

฿9,500

กําหนดการทั้งหมด
วันที่ 1


กิจกรรม

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
คํ่า
19.00 น. คณะพรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเขาที่ 2 สายการบินไทย เคาน เตอร
C เจาหน าที่บริษัทฯ คอยตอนรับและอํานวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหน าทัวรใหคําแนะนํ าเพื่อเตรียมความ
พรอมกอนออกเดินทาง
ประเทศญี่ปุนไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เนื้ อสัต ว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝ าฝื น จะมีโทษปรับและจับ ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับดุลพินิจของเจาหน าที่ศุลกากร ดานตรวจคนเขาเมือง
22.10 น. นํ าทานเดินทางสู ทาอากาศยาน นานาชาตินาริต ะ ประเทศญี่ปุน โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่
TG640 เที่ยวบินนี้ บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ใชเวลาบินประมาณ 6 ชั่วโมง



ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

คํ่า

เป็ นทาอากาศยานที่เปิ ดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิ ดใชแคเที่ยวบิน
ภายในประเทศ ในตอนนี้ เป็ นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็ นทา
อากาศยานนานาชาติที่มีผูเดินทางคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



หมายเหตุ

ประเทศญี่ปุนไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เนื้ อสัต ว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝ าฝื น จะมีโทษปรับและจับ ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับดุลพินิจของเจาหน าที่ศุลกากร ดานตรวจคนเขาเมือง
บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน
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) - โตเกียวสกาย
ทรี - สวนจิโดริงะฟูชิ - หมูบานโอชิโนะฮัคไค - บุฟเฟตปูยักษ ออนเซ็น
เชา
06.20 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาตินาริต ะ (เวลาทองถิ่นเร็วกวาไทย 2 ช.ม.)
หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรเรียบรอยแลวนํ าทานนมัสการเจาแมกวนอิมทองคํา ณ วัดอาซากุสะ (Sensoji
Temple) วัดที่ไดช่ อ
ื วาเป็ นวัดที่มีความศักดิส
์ ิทธิ ์ และไดรับความเคารพนั บถือมากที่สุดแหงหนึ่ งใน กรุงโตเกียว ภายใน
ประดิษฐานองคเจาแมกวน อิมทองคําที่ศักดิส
์ ิทธิ ์ ขนาด 5.5 เซนติเมตร ซึ่งมักจะมีผูคนมากราบไหวขอพรเพื่อความเป็ นสิริ
มงคลตลอดทั้งปี
่ ้

่

่

่

่

ภายในวัดยังเป็ นที่ต ั้งของโคมไฟยักษที่มีขนาดใหญที่สุดในโลกดวยความสูง 4.5 เมตร ซึ่งแขวนหอยอยู ณ ประตูทางเขาที่อยู
ดานหน าสุดของวัด ที่มีช่ อ
ื วา “ประตูฟาคํารณ” และถนนจากประตูเขาสูต ัววิหารที่ประดิษฐานเจาแมกวนอิมทองคํา มีช่ อ
ื วา ถนน
นากามิเซะ (Nakamise Road) ซึ่งเป็ นที่ต ั้งของรานคา ขายของที่ระลึกพื้นเมืองตางๆ มากมาย
จากนั ้นนํ าทานเดินสูริมแมนํ้าสุมิดะ อิสระใหทานไดถ ายรูปกับหอคอยที่สูงที่สุดในโลก หอคอยโตเกียวสกาย ทรี (Tokyo
Sky tree) ที่เปิ ดเมื่อ 22 พฤษภาคม 2555 สูงถึง สามารถทําลายสถิต ิความสูงของหอกวางตุงในมณฑลกวางโจว และหอคอย
CN Tower ในนครโตรอนโตของแคนาดา (ไมรวมคาขึ้นหอคอย)
บาย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร พิเศษ ! เมนูปิ้งยาง
นํ าทานเดินทางสู สวนจิโดริกะ (Chidorigafuchi Park) สวนที่ต ั้งอยูระหวางทางระบายนํ้ า 2 สาย อยูใกลกับพระราชวัง
อิมพีเรียล มีต นซากุระอยูเรียบทางระบายนํ้ าประมาณ 700 เมตร ทําใหเกิดเป็ นอุโมงคต นซากุระ ทําใหที่นี่เป็ นจุดชมดอกซากุระ
ที่ดีที่สุดแหงหนื่ งของโตเกียว ใหทานเพลิดเพลินกับการชมทิวทัศน ของดอกซากุระ
โดยปกติดอกซากุระจะบานประมาณปลายเดือนมีนาคมถึงตนเดือนเมษายน ทั้งนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดขึ้นอยูกับสภาพ
อากาศ
นํ าทานเดินทางสู โอชิโนะ ฮัคไค (OSHINO HAKKAI) บอนํ้ าธรรมชาติกับความเลื่อมใสศรัทธา ความเชื่อในภูเขาไฟ
ศักดิส
์ ิทธิฟ
์ ูจิยามา กับเวลาแสนยาวนานจากการละลายของหิมะ ของบนภูเขาไฟฟูจีที่ไหลซึม ลึกลงพื้นพิภพปฏิบัต ิการซึมซับ
บริเวณที่ลุมทําใหเกินนํ้ าซึมขังขยายวงกวางกลายเป็ นบอขนาดยอมนํ้ าในบอแตละบอใสสะอาดจนเกิดสะทอนที่สวยงาม
คํ่า
บริการอาหารคํ่า ณ ภัต ตาคาร พิเศษ ! เมนูบุฟเฟตขาปูยักษไมอั้น
พักที่ Alexander Yamanakako Hotel, Fuji 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

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



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนูพิเศษ ปิ้ งยาง

สวนจิโดริงะฟูชิ
เป็ นสวนที่ต ั้งอยูระหวางทางระบายนํ้ า 2 สาย อยูใกลกับพระราชวังอิมพีเรียลทางทิศตะวัน
ตกเฉี ยงเหนื อ ในชวงซากุระบาน ที่นี่ถ ือเป็ นอีกหนึ่ งจุดชมซากุระของโตเกียวที่สวยงาม
มาก

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



บุฟเฟตขาปูยักษ

คํ่า

เมนูพิเศษวาไรตี้บุฟเฟ ต  พรอมปูยักษ ที่มีรสชาติอรอยที่สุดใหทุกทานไดอิ่มอรอยกันแบบ
ไมอั้น

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

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนูพิเศษ บุฟเฟตขาปูยักษไมอั้น
 Alexander Yamanakako Hotel, Fuji หรือเทียบเทา



หมายเหตุ

วันที่ 3


กิจกรรม

โดยปกติดอกซากุระจะบานประมาณปลายเดือนมีนาคมถึงตนเดือนเมษายน ทั้งนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดขึ้นอยูกับสภาพ
อากาศ

ภูเขาไฟฟูจิ - ศาลเจาโคมิตาเคะ - พิพิธภัณฑแผนดินไหวญี่ปุน ดิวตี้ฟรี - สวนอุเอโนะ - ยานชินจูกุ
เชา
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นํ าทานเดินทางสู ฟูจิยามา ฟูจิซัง หรือ ที่เรารูจักกันทั่วไปในนามของ ภูเขาไฟฟูจิ (Mount Fuji) ตั้งอยูระหวาง จ.ชิซึโอกะ
และ จ.ยามานาชิ ภูเขาที่มีความสูงเหนื อจากระดับนํ้ าทะเล 3,776 เมตร ภูเขาที่มีช่ อ
ื เสียงและเป็ นที่รูจักไปทั่วโลกในเรื่องความ
สวยงามที่ธรรมชาติไดมอบมาใหอยางลงตัว และยังถือวาเป็ นสัญลักษณหนึ่ งของประเทศญี่ปุน ทั้งยังเป็ นจุดมุงหมายของนั ก
ทองเที่ยวตางชาติที่มาเยือนประเทศญี่ปุนในตลอดทุกฤดูกาล
้

้

่

่

่

้

นํ าทานเดินทางขึ้นสู ภูเขาไฟฟูจิ ชั้นที่ 5 เมื่อถึงที่ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 ทุกทานจะไดพบกับความสวยงามของตัวภูเขาและวิวโดย
รอบของภูเขาไฟฟูจิ และสัมผัสกับอากาศที่บริสุทธิ ์ เย็นสบาย อิสระใหทุกทานไดเก็บภาพความประทับใจเก็บไวต ามอัธยาศัย
ทานสามารถเลือกซื้อสินคาของที่ระลึกซึ่งเป็ นสัญลักษณรูปภูเขาไฟฟูจิในหลากหลายบรรยากาศไดอีกดวย
ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิไ์ มขึ้น ในกรณีที่อากาศไมเอื้ออํานวย หรือ ทางขึ้นปิ ด โดยเจาหน าที่ ที่ดูแลทางขึ้นจะเป็ นผูพิจารณา
และตัดสินใจเทานั ้น กรณีที่ไมสามารถขึ้นได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการชดเชยเงินคืนไมวากรณีใดๆ เพราะทางบริษัทได
ชําระคาใชจายทั้งหมดในลักษณะของการเหมาจายเรียบรอยแลว และขอนํ าทานไปชมดอกซากุระ ณ สวนโออิชิ Oishi Park
ที่บนภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 นี้ ยังเป็ นที่ต ั้งของ ศาลเจาโคมิต าเคะ (Komitake Jinja) ของศาสนาลัทธิชินโต เป็ นที่สักการะบูชา
และอธิฐานขอพร อีกทั้งยังเป็ นที่สําหรับบวงสรวงทานเทนกุ โดยมีความเชื่อวารอบของฟูจิซังชั้น 5 นี้ ถูกเรียกวา “Tengu no
niwa” “ สวนของทานเทนกุ” (ปี ศาจที่มีจมูกแดงยื่นออกมา)
นํ าทานเดินทางสู พิพิธภัณฑแผนดินไหว ที่จําลองเรื่องราวของภูเขาไฟฟูจิ และทานจะไดสัมผัสกับบรรยากาศของการจําลอง
เหตุการณเรื่องราวตางๆ ที่เกี่ยวกับการเกิดแผนดินไหวที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุน เทคโนโลยี วิวัฒนาการ การวางแผนป องกัน
ตอภัยธรรมชาติที่ประเทศญี่ปุนไมสามารถหลีกเลี่ยงไดนี้ ใหทานอิสระเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย
บาย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
นํ าทานเดินทางสู รานคาปลอดภาษีดิวตี้ฟรี ชอปปิ้ งสินคาเครื่องสําอางค อาหารเสริม เครื่องประดับคุณภาพดี
นํ าทานเดินเดินทางสู สวนอุเอโนะ (Ueno Park) เป็ นสวนสาธารณะขนาดใหญของโตเกียว เป็ นสถานที่ที่ชาวโตเกียวนิ ยม
มาพักผอนกัน ในชวงของฤดูกาลดอกซากุระ สวนอุเอโนะจะไดรับความนิ ยมเป็ นอยางมากในการมาชมดอกซากุระ สวนอุเอโนะ
จะมีต นซากุระเรียงรายอยูทั้งสองขางยาวไปตามทางเดินในสวน มีมากถึง 1,000 กวาตน
โดยปกติดอกซากุระจะบานประมาณปลายเดือนมีนาคมถึงตนเดือนเมษายน ทั้งนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดขึ้นอยูกับสภาพ
อากาศ
นํ าทานสู ยานชอปปิ้ งชินจุกุ (Shinjuku) ใหทานอิสระและเพลิดเพลินกับการชอปปิ้ งสินคามากมายและ เครื่องใช ไฟฟ า
กลองถายรูปดิจิต อล นาฬิกา เครื่องเลนเกมสหรือสินคาที่จะเอาใจคุณผูหญิงดวย กระเป า รองเทา เสื้อผา แบรนดเนม เสื้อผา
แฟชั่นสําหรับวัยรุน เครื่องสําอางยี่หอดังของญี่ปุนไมวาจะเป็ น KOSE , KANEBO , SK I I , SHISEDO และอื่นๆ อีก
มากมาย
คํ่า
อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแกการทองเที่ยว
พักที่ Shinjuku Washington Hotel, Tokyo 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

ศาลเจาโคมิตาเคะ
เป็ นศาลเจาของศาสนาลัทธิชินโต เป็ นที่สักการะบูชาและอธิษฐานขอพร อีกทั้งยังเป็ นที่
สําหรับบวงสรวงทานเทนกุ โดยมีความเชื่อวารอบของฟูจิซังชั้น 5 นี้ ถูกเรียกวา “Tengu
no niwa” “สวนของทานเทนกุ” (ปี ศาจที่มีจมูกแดงยื่นออกมา) โดยมีความเชื่อวาที่นี่ทาน
เทนกุปกครองอยูนั่นเอง และยังวากันวาศาลเจาแหงนี้ มีสมบัต ิของทานเทนกุหลงเหลืออยู
มากมาย อยางเชน ขวานขนาดใหญที่มีนํ้าหนั กกวา 375 กิโลกรัม ตกอยูที่พื้นในสวน ซึ่ง
ในสมัยกอนมีผูคนนิ ยมมาทดลองยกขวานนี้ กันมากมาย

พิพิธภัณฑแผนดินไหวญี่ปุน
เป็ นพิพิธภัณฑและสถานที่ที่นําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับแผนดินไหวในญี่ปุน ใหศึกษาวิธี
รับมือกับแผนดินไหว มีสาธิต วิธีเอาตัวรอดและวิธีรับมือ รวมถึงมีรานของฝากที่ขายของที่
ระลึกจากพิพิธภัณฑ



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

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

สวนอุเอโนะ
เป็ นสวนสาธารณะอันเกาแกที่ใหญที่สุดเป็ นอันดับตนๆ ของญี่ปุน อีกทั้งยังเป็ นยานที่
อบอวลไปดวยกลิ่นอายแหงวัฒนธรรม เพราะเป็ นที่ต ั้งของสถานที่ทางวัฒนธรรมอยางหอ
ศิลป และพิพิธภัณฑมากมาย ที่นี่เป็ นจุดชมซากุระที่โดงดังงที่สุดของโตเกียว โดยซากุระที่
สวนอุเอโนะ จะเริ่มบานประมาณสิ้นเดือนมีนาคม และสิ้นสุดประมาณเดือนพฤษภาคม

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

 Shinjuku Washington Hotel, Tokyo หรือเทียบเทา



หมายเหตุ

โดยปกติดอกซากุระจะบานประมาณปลายเดือนมีนาคมถึงตนเดือนเมษายน ทั้งนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดขึ้นอยูกับสภาพ
อากาศ
ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิไ์ มขึ้น ในกรณีที่อากาศไมเอื้ออํานวย หรือ ทางขึ้นปิ ด โดยเจาหน าที่ ที่ดูแลทางขึ้นจะเป็ นผูพิจารณา
และตัดสินใจเทานั ้น กรณีที่ไมสามารถขึ้นได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการชดเชยเงินคืนไมวากรณีใดๆ เพราะทางบริษัทได
ชําระคาใชจายทั้งหมดในลักษณะของการเหมาจายเรียบรอยแลว และขอนํ าทานไปชมดอกซากุระ ณ สวนโออิชิ Oishi Park

วันที่ 4


กิจกรรม

ซากุระ ณ คลองเมกูโระ - ตลาดสึคิจิ - ยานฮาราจูกุ - ศาลเจา
เมจิ - สวนแหงซากุระ - อิออนนาริตะ
เชา
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
่

่

นํ าทานเดินทางสู คลองเมกุโระ (Meguro River) อีกหนึ่ งจุดชมซากุระยอดนิ ยมของชาวโตเกียว มีต นซากุระตลอดสองฝั่ ง
ของแมนํ้า มีทางเดินและที่นั่ง เหมือนสวนหยอมเล็กๆย าวตลอดแมนํ้าเมกุโระ
โดยปกติดอกซากุระจะบานประมาณปลายเดือนมีนาคมถึงตนเดือนเมษายน ทั้งนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดขึ้นอยูกับสภาพ
อากาศ
นํ าทานสู “ตลาดปลาซึกิจิ (Tsukiji Market)” เป็ นตลาดคาสงปลา,ผักและผลไมขนาดใหญใจกลางกรุงโตเกียว ในบรรดา
ตลาดคาสงที่กระจายอยูในโตเกียวนั ้น ตลาดปลาแหงนี้ นับเป็ นที่ที่มีช่ อ
ื เสียงมากที่สุดและเป็ นที่รูจักกันดีวาเป็ นหนึ่ งในตลาดปลา
ที่ ใหญที่สุดในโลกอีกดวย เนื่ องจากมีการซื้อขายสินคาทะเลกวา 2000 ตันตอวัน
บาย
อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
นํ าทานเดินทางสู ยานฮาราจูกุ แหลงรวมเสื้อผา เครื่องประดับ รองเทา ของวัยรุนญี่ปุน หากคุณคือคนที่กําลังมองหาซื้อ
เสื้อผาแบบแปลกๆ หรือตองการหาซื้อเสื้อผาแนว Cost Play ทานยังสามารถหาไดจากที่นี่อีกดวย หรือ ถาตองการเห็นวัยรุน
ญี่ปุนแตงตัวแบบแปลกๆ ก็สามารถมาดูไดที่นี่ได จะมีวัยรุนญี่ปุนน ารักๆ เดินกันเต็มถนนเหมือนกับถนนสายแบรนดเนมโอโม
โตะซานโดะ
จากนั ้นนํ าทานสู ศาลเจาเมจิ (Meiji Shrine) อยูไมไกลจากสถานี ฮาราจูกุ ปากทางเขาเป็ นเสาไมโทริอิขนาดใหญ ดานในมี
ตนไมใหญอยูเป็ นจํานวนมาก ที่นี่จึงรมรื่นมากทีเดียว ศาลเจาเมจิสรางขึ้นเพื่ออุทิศใหกับจักรพรรดิเมจิ และพระราชินีโชเคง ศาล
เจาเมจิเป็ นศาลเจาที่มีความสําคัญมากในประเทศญีปุน มักมีการจัดงานแตงงานทีนี่อยูบอยๆ นั กทองเที่ยวมักมาขอพรที่นี่ในวัน
ปี ใหม
นํ าทานชม Sakura No Yama Park สวนซากุระโนะยามะ เป็ นสถานที่ทองเที่ยวที่อยูใกลสนามบินนาริต ะ เป็ นจุดชมวิว
บนเนิ นเขาที่ถ ูกจัดอันดับใหเป็ นที่ 1 ใน 100 ของวิวที่สวยงามของจังหวัดชิบะ ทุกปี จะมีต นซากุระบานสะพรั่นประมาณ 350
ตน และยังมีรานขายของที่ระลึกสําหรับนั กทองเที่ยวใหเลือกซื้อกันตามอัธยาศัย
โดยปกติดอกซากุระจะบานประมาณปลายเดือนมีนาคมถึงตนเดือนเมษายน ทั้งนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดขึ้นอยูกับสภาพ
อากาศ
นํ าทานเดินทางสู อิออน นาริต ะ มอลล (Aeon Narita Mall) เป็ นหางสรรพสินคาที่นิยมในหมูนักทองเที่ยวชาวตางชาติ
เนื่ องจากตั้งอยูใกลกับสนามบินนานาชาตินาริต ะ ภายในตกแตงในรูปแบบที่ทันสมัยสไตลญี่ปุน มีรานคาที่หลากหลายมากกวา
150 รานจําหน ายสินคาแฟชั่น อาหารสดใหม และอุปกรณภายในบาน
ไดเวลาอันสมควร นํ าทานเดินทางเขาสูโรงแรมที่พัก
คํ่า
อิสระอาหารคํ่า ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแกการชอปปิ้ ง
พักที่ Toyoko Inn Hotel Narita หรือเทียบเทา



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ซากุระ ณ คลองเมกูโระ
เป็ นอีกหนึ่ งจุดชมซากุระยอดนิ ยมของชาวโตเกียว ซึ่งสองฝั่ งแมนํ้าจะมีต นซากุระปลูกเป็ น
แถวสามารถเดินชมความงามของซากุระไดที่ถ นนสองฝั่ งริมแมนํ้าเมรุโกะ ในชวงที่ซากุระ
บาน จะมีรานคาแผงลอยเล็กๆตางๆขายของกินพวก ปิ้ งยาง และจะคึกคักมากในชวงวัน
หยุดเสาร-อาทิต ย สวนในตอนกลางคืนที่นี่จะมีโคมไฟสีเหลืองแดง หอยอยูต ามตนซากุระ
ใหบรรยากาศสุดชิวริมนํ้ า เหมือนเป็ นสวนหยอมเล็กๆยาวตลอดแมนํ้าเมกูโระ ที่มีต น
ซากุระ มากกวา 800 ตน

ตลาดสึคิจิ
เป็ นชื่อตลาดปลา แตต ลาดนี้ ขายผักผลไมและของสดอื่นๆ ดวย เป็ นตลาดที่อยูใจกลาง
เมืองโตเกียวและชื่อดังที่สุด ซึ่งมีปลาสดมากกวา 2,000 ตันตอวันผานเขามา ซึ่งตลาด
ปลาสดชื่อดังของโตเกียวแหงนี้ ไดมีการยายไปยังตลาดปลาแหงใหมช่ อ
ื “โทโยสุ”
(Toyosu) ซึ่งตั้งอยูบนเกาะโอไดบะ (Odaiba) โดยตลาดแหงเดิมไดถ ูกปิ ดตัวไปในวันที่ 6
ตุลาคม 2018 และที่ใหมไดเปิ ดใหบริการอยางเป็ นทางการวันแรกในวันที่ 11 ตุลาคม
2018 ถึงแมจะยายตลาดไป แตที่นี่ก็มีสินคาของขายมากมายที่นาสนใจยังคงอยู



บาย

ยานฮาราจูกุ
นอกจากจะเป็ นแหลงชอปปิ้ งแลว ยังเป็ นศูนยรวมของเด็กวัยรุนที่แตงหน า แตงตัว กัน
แบบที่เรียกไดวาหลุดโลกมาอวดโฉมกัน โดยเฉพาะวันอาทิต ย เด็กเหลานี้ จะมารวมตัวกัน
มีทั้งแนว แฟนตาซี ปี ศาจ คิขุอาโนเนะ เป็ นสีสันใหกับถนนสายนี้

ศาลเจาเมจิ
เป็ นศาลเจาเกาแกอันศักดิส
์ ิทธิ ์ และเป็ นที่เคารพของคนโตเกียว สรางขึ้นโดยจักรพรรดิเม
จิ และมเหสีโชโกะ ในปี 1920 ในชวงวันปี ใหมคนโตเกียวนิ ยมมาขอพรที่ศาลเจาแหงนี้
ซึ่งตั้งอยูใจกลาง “สวนโยโยกิ” สวนที่มีต นไมนานาพรรณถึง 1 แสนตน ทําใหดูเหมือน
กับวาศาลเจาแหงนี้ ต ั้งอยูภายในป า

สวนแหงซากุระ
สวน Sakuranoyama Park เป็ นจุดชมวิวทิวทัศน ที่มีความงดงามของดอกซากุระที่สวย
ที่สุดแหงหนึ่ งในเมืองนาริต ะ ในชวงฤดูใบไมผลิต นซากุระภายในสวนแหงนี้ จะผลิดอก
บานสวยไปทั่วทั้งบริเวณ โดยจะแตกกิ่งกานโคงลงมาเป็ นอุโมงคใหเราไดเดินลอดอุโมงค
ซากุระทิวทัศน ที่เปรียบเสมือนกับบรรยากาศในเทพนิ ยาย

อิออนนาริตะ
หางสรรพสินคาที่นิยมในหมูนักทองเที่ยวชาวตางชาติ เนื่ องจากตั้งอยูใกลกับสนามบิน
นานาชาตินาริต ะ ภายในตกแตงในรูปแบบที่ทันสมัยสไตลญี่ปุน มีรานคาที่หลากหลาย
มากกวา 150 รานจําหน ายสินคาแฟชั่น อาหารสดใหม และอุปกรณภายในบาน ซึ่งบาง
รานไมต องเสียภาษีสินคาสําหรับนั กทองเที่ยวชาวตางชาติ



คํ่า

 Toyoko Inn Hotel Narita หรือเทียบเทา



หมายเหตุ

โดยปกติดอกซากุระจะบานประมาณปลายเดือนมีนาคมถึงตนเดือนเมษายน ทั้งนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดขึ้นอยูกับสภาพ
อากาศ
อิสระอาหารกลางวันและอาหารคํ่าตามอัธยาศัยเพื่อ

วันที่ 5


กิจกรรม

วัดนาริตะ - ชิซุยพรีเมี่ยมเอาทเล็ต - ทาอากาศยานนาริตะ - ทา
อากาศยานสุวรรณภูมิ
เชา
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นํ าทุกทานสู วัดนาริต ะซัน ชินโชจิ (Naritasan Shinshoji Temple) เป็ นวัดพุทธเกาแก ขนาดใหญ ที่มีช่ อ
ื เสียงมากของ
เมืองนาริต ะ สรางขึ้นในปี 940 ตั้งอยูไมไกลจากสนามบินนานาชาตินาริต ะ ภายในวัดมีอาคารที่หลากหลายตั้งอยูในบริเวณที
กวางขวาง เชน หองโถงหลัก เจดีย 3 ชั้นสไตล Tahoto มีช่ อ
ื วา Great Pagoda of Peace นอกจากนี้ ยังมีสวนญี่ปุน และสวน
ยุโรปอีกดวย

บาย
อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแกการทองเที่ยว
นํ าทานชอปปิ้ งกอนกลับ ชิซุย พรีเมียม เอาทเลท (Shisui Premium Outlets) เป็ นเอาทเลทอีกหนึ่ งที่ ที่ขาชอปตองแวะ
กอนเดินทางไปยังสนามบินนาริต ะ โดยชิซุย เป็ นหนึ่ งสาขาในพรีเมียมเอาทเลทเครือ มิซุบิชิ (Mitsubishi) เชนเดียวกับ ริงกุ
พรีเมียม เอาทเลท ที่อยูใกลสนามบินคันไซ โอซากา และโกะเท็มบะ พรีเมียม เอาทเลท อยูที่โกะเท็มบะ
ไดเวลาอันสมควรนํ าทุกทานเดินทางสูสนามบินนาริต ะ
17.25 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน THAI AIRWAYS
เที่ยวบินที่ TG 677 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน
คํ่า
21.55 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

วัดนาริตะ
เป็ นวัดพุทธที่มีช่ อ
ื เสียง ตั้งอยูไมไกลจากสนามบินนานาชาตินาริต ะ ภายในวัดมีอาคารที่
หลากหลายตั้งอยูในบริเวณที่กวางขวาง เชน หองโถงหลัก เจดีย 3 ชั้นสไตล Tahoto
มีช่ อ
ื วา Great Pagoda of Peace และยังมีสวนญี่ปุน และสวนยุโรปอีกดวย



บาย

ชิซุยพรีเมี่ยมเอาทเล็ต
เป็ นเอาทเล็ต ซึ่งเปิ ดเมื่อปี พศ2556 และหางจากสนามบินนาริต ะไปเพียงประมาณ 15นาที
ซึ่งมีรานแบรนดต างๆมากถึง 120ราน

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



คํ่า

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เป็ นทาอากาศยานที่เปิ ดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิ ดใชแคเที่ยวบิน
ภายในประเทศ ในตอนนี้ เป็ นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็ นทา
อากาศยานนานาชาติที่มีผูเดินทางคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



หมายเหตุ

อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแกการทองเที่ยว
บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน
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 หาก
ผูเดินทางทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มเพื่อใหคณะเดินทางได 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 วันกอน
การเดินทาง หรือตั้งแตที่ทานเริ่มจองทัวร เพื่อใหทางบริษัทประสานงานกับสายการบินเพื่อจัดเตรียมลวงหน า กรณีมีคาใชจายเพิ่มเติม
ทางบริษัทของสงวนสิทธิใ์ 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 กลับสวน
ใดได 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
การลาชาของสายการบิน เงื่อนไขการใหบริการของรถในแตละประเทศ เป็ นตน โดยสวนนี้ ทางบริษัทจะคํานึ งถึงประโยชน ของลูกคา
เป็ นสําคัญ 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 จะไมสามารถ
คืนเงินคาทัวรที่ทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวนหนึ่ 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 าใด
หน าหนึ่ 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 น
การเลือกที่นั่งบนเครื่องบิน กรณีลูกคาเดินทางดวยกัน กรุณาเช็คอินพรอมกัน และ สายการบินจะพยายามที่สุดใหทานไดนั่งดวยกัน
่

หรือ ใกลกันใหมากที่สุด
- ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหองพักในโรงแรมที่พัก เนื่ องจากการวางแปลนแบบหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําให
หองพักแบบหองพักเดี่ยว (Single) และหองคู (Twin/Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน (Triple) จะแตกตางกัน บางโรงแรม หอง
พักแตละแบบอาจจะอยูคนละชั้นกัน (ไมต ิดกันเสมอไป)
- กรณีที่ทานไมผานดานตรวจคนออก หรือ เขาเมือง (หามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการ
คืนคาใชจายใหไมวาสวนใดสวนหนึ่ งทั้งสิ้น
- ขอสงวนสิทธิก
์ ารเก็บคานํ้ ามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวันเดินทาง
- บริษัทขอสงวนสิทธิ ์ ในการไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การประทวง ,
การนั 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
- กรณีลูกคาเดินทางไมได สามารถเปลี่ยนชื่อคนเดินทางได กอนเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธิไ์ มคืนคาใชจายใดๆในกรณีที่ไม
สามารถหาคนมาแทนได

อัตรานี้รวม:
- คาบัต รโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) ไป และ กลับพรอมคณะ ชั้นประหยัด (Economy Class) รวมถึงคาภาษีสนามบินและคาภาษี
นํ้ ามันทุกแหง กรณีต องการอัพเกรด Upgrade หรือ เปลี่ยนแปลงบัต รโดยสาร ไมวาเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ ง กรุณาติดตอเจาหน าที่เป็ น
กรณีพิเศษ โดยอางอิงคาใชจายการจองทัวรแบบ ไมใชต ั๋วเครื่องบิน ตามที่ต ามที่ต ารางอัต ราคาบริการระบุ
- คาธรรมเนี ยมการโหลดกระเป าสัมภาระลงใตทองเครื่องบิน สายการบิน THAI AIRWAYS อนุญาตใหโหลดกระเป าสัมภาระลง
ใตทองเครื่องบิน โดยมีนํ้าหนั กไมเกิน 30 ก.ก. และ ถือขึ้นเครื่องบินไดนํ้าหนั กไมเกิน 7 ก.ก. (ไมจํากัดจํานวนชิ้น แตทั้งนี้ เจา
หน าที่จะพิจารณาตามความเหมาะสม) ตอทาน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน)
- คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทางตามรายการระบุ (ยังไมรวมทิปพนั กงานขับรถ)
- คาโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ทาน ตอ หอง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร การแขงขันกีฬา หรือ กิจกร
รมอื่นๆ ที่ทําใหโรงแรมตามรายการที่ระยุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไปเป็ นเมืองใกลเคียงแทน
อางอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคํานึ งถึงประโยชน ของลูกคาเป็ นสําคัญ
- คาธรรมเนี ยมเขาชมสถานที่ต างๆ ตามรายการที่ระบุ กรณีไมรวมจะชี้แจงแตละสถานที่ในโปรแกรม
- คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
- คาเบี้ยประกันอุบัต ิเหตุในการเดินทางทองเที่ยวตางประเทศ วงเงินประกันสูงสุดทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธร
รม)

อัตรานี้ไมรวม:
- คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนั งสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องดื่ม คาซักรีด คามินิบารในหองและคา
พาหนะตางๆ ที่ไมไดระบุในรายการ
- คาทิปพนั กงานขับรถ หัวหน าทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนี ยม 3,000 เยน ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน
รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถ ึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ ทานสามารถใหมากกวานี้ ไดต ามความเหมาะสมและความ
พึงพอใจของทาน โดยสวนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน
- คาธรรมเนี ยมในกรณีที่กระเป าสัมภาระที่มีนํ้าหนั กเกินกวาที่สายการบินนั ้นๆกําหนดหรือสัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน
- คาธรรมเนี ยมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความตองการเป็ นกรณีพิเศษหากสามารถทําได ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับสายการบิน และ รุน
ของเครื่องบินแตละไฟลทที่ใชบิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงไดอยูที่สายการบินเป็ นผูกําหนด
้
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- คาภาษีนํ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไปแลว
- ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีต องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท
- คาธรรมเนี ยมการขอวีซาทองเที่ยว กรณีที่สถานทูต แจงใหย่ น
ื ขอวีซาแบบกระทันหันกอนเดินทางตามจริง ประเทศญี่ปุน อนุญาต
ใหทานที่ถ ือหนั งสือเดินทางไทย และมีวัต ถุประสงคเดินทางไปประเทศเกาหลีใต เพื่อการทองเที่ยว ไมจําเป็ นตองยื่นขอวีซา โดย
สามารถพํานั กไดไมเกิน 90 วัน ตอครั้ง

วีซา
- หนั งสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วันกลับ

หมายเหตุ
อัต รานี้ ยังไมรวมคาทิปพนั กงานขับรถ หัวหน าทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนี ยม 3,000 เยน 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
หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าของบริษัท ทุกครั้งกอน
ทําการออกตั๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมีไฟลทบินภายใน
ประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวรทั้งนี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง
ราคาเด็กอายุไมถ ึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 10,000 บาท (ไมมีที่นั่งบนเครื่องบิน)
ทางบริษัทไมมีนโยบายเรียกเก็บเงินประกันใดๆทั้งสิ้นกอนออกเดินทางที่สนามบิน
ทานที่ถ ือหนั งสือเดินทางไทย และมีวัต ถุประสงคเดินทางไป เพื่อการทองเที่ยว ประเทศญี่ปุน ไมจําเป็ นตองยื่นขอวีซา โดยสามารถ
พํานั กไดไมเกิน 15 วัน ตอครั้ง
ประกาศสําคัญจากสายการบิน กรณีลูกคาผูเดินทางไมผานดานตรวจคนเขาเมืองประเทศปลายทาง ทําใหลูกคาตองถูกสงตัวกลับ
ประเทศไทย ในสวนนี้ อาจจําเป็ นตองมีคาใชจายในการเปลี่ยนแปลงบัต รโดยสาร (ตั๋ว) เที่ยวบินขากลับ รวมถึงคาบริการอื่นๆ รวมไป
ถึงคาปรับที่ทางประเทศปลายทาง เรียกเก็บเพิ่ม ไมวากรณีใดก็ต าม ลูกคาผูเดินทางจําเป็ นตองเป็ นผูรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้นใน
สวนนี้ เองทั้งหมด

การยกเลิก
- ยกเลิกการเดินทาง ไมนอยกวา 30 วัน กอนวันเดินทาง คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการที่ชําระแลวยกเวน พีเรียดที่มี
วันหยุดนั กขัต ฤกษ ตองยกเลิกเดินทางไมนอยกวา 45 วัน กอนเดินทาง
- ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน กอนวันเดินทาง คืนคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการทั้งหมด
- 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
ที่เกิดขึ้นจริงสําหรับการดําเนิ นการจองครั้งแรก ตามจํานวนครั้งที่เปลี่ยนแปลง ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น
กรณีนักทองเที่ยวตองการทําการยกเลิกและเป็ นไปตามเงื่อนไขขางตน บริษัทจะทําการโอนเงินคืนลูกคาภายใน 30 วัน นั บจากวัน
ที่ลูกคาติดตอขอยกเลิกกับเซลล

