
#15827 ทัวรญ่ีปุน โตเกียว 5 วัน 3 คืน วัดอาซากุสะ ภูเขาไฟ
ฟูจิช้ันที่ 5 บิน XW
ทัวรญี่ปุน โตเกียว อุเอโนะ นั่งกระเชาคาจิคาจิภูเขาเทนโจ ศาลเจาอาราคุระเซ็นเง็น
เจดียชูเรโตะ โอไดบะ หางสรรพสินคาไดเวอรซิตี้โตเกียว เมืองโบราณคาวาโกเอะ ชิ
บูยา ชินจูกุ วัดนาริตะซังชินโชจิ อิออนมอลล



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานดอนเมือง    -

2 ทาอากาศยานนาริตะ - โตเกียว - วัดเซนโซจิ (วัดอาซากุสะ) - ถนนนาคามิเสะ - สวน
อุเอโนะ - ยามานาชิ - กระเชาคาชิ คาชิ - ออนเซ็น   

Jiragonno Fuji
No Yakata หรือ
เทียบเทา

3 ภูเขาไฟฟูจิ - พิพิธภัณฑแผนดินไหวญ่ีป ุน - ศาลเจาอาราคุระเซนเกน - เจดียชูเรโตะ -
พิธีชงชาญ่ีป ุน - โอไดบะ - ไดเวอรซิต้ี โตเกียว พลาซา   

Keisei
Miramare Hotel
หรือเทียบเทา

4 คาวาโกเอะ - ถนนคุระซึคุริ - หอระฆังโทคิโนะคาเนะ - ยานชิบูยา - ยานชินจูกุ   
Keisei
Miramare Hotel
หรือเทียบเทา

5 วัดนาริตะ - อิออนนาริตะ - ทาอากาศยานนาริตะ - ทาอากาศยานดอนเมือง    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

5 พ.ค. 64 - 9 พ.ค. 64 ฿27,777 ฿27,777 ฿27,777 ฿7,900



วันท่ี 1 ทาอากาศยานดอนเมือง

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานนาริตะ - โตเกียว - วัดเซนโซจิ (วัดอาซากุสะ) -
ถนนนาคามิเสะ - สวนอุเอโนะ - ยามานะชิ - กระเชาคาชิ คาชิ -
ออนเซ็น

กําหนดการทั้งหมด

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ 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. คณะพรอมกันท่ี สนามบินดอนเมือง อาคารผูโดยสารขาออก Terminal1 ชั้น 3 อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ
เคานเตอรสายการบิน NOK SCOOT เจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกดานเอกสารตางๆ

ทาอากาศยานดอนเมือง คํ่า

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

 กิจกรรม เชา

02.20 น. เหินฟาสู เมืองนาริตะ ประเทศญ่ีป ุน โดยเท่ียวบินท่ี XW 102

10.25 น. เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญ่ีป ุน (เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกาของทาน
เป็นเวลาทองถิ่นเพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย) สําคัญ!!! ประเทศญ่ีป ุนไมอนุญาตใหนํา อาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก
ผลไม เขาประเทศ หากฝาฝืนจะมีโทษจับและปรับ หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรและรับกระเปาและทําภารกิจ
สวนตัวเรียบรอยแลว

นําทานขึ้นนรถโคชเดินทางสู มหานครโตเกียว เมืองท่ีมีความทันสมัยมากท่ีสุดในโลกเมืองหน่ึง เป็นเมืองท่ีรวมสถานท่ีทอง
เท่ียวยอดฮิต แหลงชอปป้ิงและรานอาหารท่ีดึงดูดนักทองเท่ียวไมขาดสาย

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน SET BOX

นําทานนมัสการเจาแมกวนอิมทองคําท่ีศักดิส์ิทธิ ์วัดอาซากุสะ หรือ วัดเซ็นโซจิ (Sensoji) วัดน้ีไดชื่อวามีความศักดิส์ิทธิ ์
และไดรับความเคารพนับถือมากท่ีสุดแหงหน่ึงในกรุงโตเกียว ซ่ึงมักจะมีผูคนมากราบไหวขอพรเพ่ือความเป็นสิริมงคลตลอดท้ังปี
ประกอบกับภายในวัดยังเป็นท่ีตั้งของโคมไฟยักษท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดในโลกดวยความสูง 4.5 เมตร ซ่ึงแขวนหอยอยู ณ ประตู
ทางเขาท่ีอยูดานหนาสุดของวัด ท่ีมีชื่อวา “ประตูฟาคํารณ”

่ ่ ้ ่ ่ ่ ้ ่ ้



อิสระถนนท่ีมีชื่อวา “ถนนนากามิเซะ” ถนนช็อปป้ิงชื่อดัง ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของรานคาขายของท่ีระลึกพ้ืนเมืองตางๆ มากมาย
อาทิ ขนมนานาชนิด ของเลน รองเทา พวงกุญแจท่ีระลึก ฯลฯ ใหทุกทานไดเลือกซ้ือเป็นของฝากของท่ีระลึกตามอัธยาศัย

นําทานชมความสวยงามของดอกซากุระท่ี อุเอโนะ คือแหลงทองเท่ียวทรงเสนหท่ีสามารถสัมผัสกับธรรมชาติอยางสวน
สาธารณะอันเขียวขจีและสวนสัตวชมแพนดาได แถมยังอบอวลไปดวยกล่ินอายแหงวัฒนธรรมอยางพิพิธภัณฑศิลปะและ
พิพิธภัณฑสถานอีกดวย

นําทานเดินทางสู เมืองยามานาชิ ดินแดนแหง "ภูเขาไฟฟูจิ" มีแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติมากมายเน่ืองจากลอมรอบดวย

จากนั้นขึ้นกระเชา กระเชาคาจิคาจิภูเขาเทนโจ (Kachi Kachi Ropeway) ระยะทาง 400 เมตร เชื่อมตอชายฝ่ังตะวันออก
ของทะเลสาบคาวากูจิโกกับดาดฟาชมวิวใกลยอดภูเขาเทนโจ สูงประมาณ 1,000 เมตรเหนือระดับน้ําทะเลท่ีมีทัศนียภาพอัน
งดงามของทะเลสาบดานลางรวมกับภูเขาไฟฟูจิ นักทองเท่ียวท่ีตองการความทาทาย มีเสนทางเดินปาจากดาดฟาชมวิวลงเนินไป
ยังสถานีกระเชาดานลาง ใชเวลา 30 นาที

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ โรงแรม

พักท่ี Jiragonno Fuji No Yakata หรือเทียบเทา

หลังเดินทานสูท่ีพักอิสระใหทานได แชน้ําแรออนเซ็นธรรมชาติ เพ่ือผอนคลายความเมื่อยลา จะทําใหระบบหมุนเวียนโลหิต
และใหผิวพรรณสวย (แชครั้งละประมาณ 20 นาที ไมควรเกิน 1 ชั่วโมง)

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 บนรถโดยสาร เมนู อาหารแบบ Set Box

วัดเซนโซจิ (วัดอาซากุสะ)

ถนนนาคามิเสะ

 บาย

มีชื่ออยางเป็นทางการวาวัดเซนโซ หรือเซนโซจิ แตนิยมเรียกวาวัดอาซากุสะเน่ืองจากตั้ง
อยูในยานอาซากุสะน่ันเอง เป็นวัดในศาสนาพุทธ สัญลักษณของวัดน้ีท่ีคนนิยมมาถาย
รูปกันก็คือ โคมไฟสีแดงขนาดใหญ

เป็นถนนคนเดินท่ีอยูติดกับวัดอาซากุสะ วัดเกาแกท่ีมีชื่อเสียงของญ่ีป ุน ถนนเสนน้ีมี
รานคามากมายตลอดความยาวท้ัง 250 เมตร ไมนับรานคาท่ีอยูในซอยแยกยอยไปอีก
ทําใหตลอดท้ังปีจะมีนักทองเท่ียวแวะเวียนมาหาซ้ือของฝากอยางไมขาดสาย



 หมายเหตุ

วันท่ี 3 ภูเขาไฟฟูจิ - พิพิธภัณฑแผนดินไหวญี่ปุน - ศาลเจาอาราคุระเซน
เกน - เจดียชูเรโตะ - พิธีชงชาญี่ปุน - โอไดบะ - ไดเวอรซิตี้
โตเกียว พลาซา

เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกาของทานเป็นเวลาทองถิ่นเพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย
สําคัญ!!! ประเทศญ่ีป ุนไมอนุญาตใหนํา อาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝาฝืนจะมีโทษจับและปรับ

สวนอุเอโนะ

ยามานาชิ

กระเชาคาชิ คาชิ

เป็นสวนสาธารณะอันเกาแกท่ีใหญท่ีสุดเป็นอันดับตนๆ ของญ่ีป ุน อีกท้ังยังเป็นยานท่ี
อบอวลไปดวยกล่ินอายแหงวัฒนธรรม เพราะเป็นท่ีตั้งของสถานท่ีทางวัฒนธรรมอยางหอ
ศิลปและพิพิธภัณฑมากมาย ท่ีน่ีเป็นจุดชมซากุระท่ีโดงดังงท่ีสุดของโตเกียว โดยซากุระท่ี
สวนอุเอโนะ จะเริ่มบานประมาณสิ้นเดือนมีนาคม และสิ้นสุดประมาณเดือนพฤษภาคม

เป็นซ่ึงจังหวัดท่ีตั้งอยูในภูมิภาคชูบุของญ่ีป ุน จังหวัดน้ีไมมีทางออกสูทะเล มีหุบเขากลาง
ท่ีอุดมสมบูรณ มีลุมน้ําโคฟุ ลอมรอบดวยภูเขาท่ีสูงท่ีสุดในญ่ีป ุนรวมท้ังภูเขาฟูจิ

เป็นกระเชาท่ีอยูริ่มฝ่ังทะเลสาบคาวาคูจิโกะ ใชเวลาขึ้นไปขางบนภูเขาเทนโจประมาณครึ่ง
ชั่วโมง ท่ีน่ีอีกหน่ึงจุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิท่ีสวยงามอีกแหงหน่ึง

ออนเซ็น คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม

 Jiragonno Fuji No Yakata หรือเทียบเทา

การแชน้ําแร ธรรมชาติของทางโรงแรม ซ่ึงสามารถรักษาโรคเหน็บชา โรคกระดูก ฯลฯ ให
ทานอิสระกับกิจกรรมการอาบน้ําแรภายในสระรวม ซ่ึงจะแยกสระชายและหญิง การแช
น้ําแรสระรวม สวนมากเขาไมใสเสื้อผากันนะคะ

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู ภูเขาไฟฟูจิชั้นท่ี 5 เป็นท้ังจุดชมวิวยอดนิยมสําหรับนักทองเท่ียว และจุดเริ่มตนในการเดินเทาขึ้นไปสูยอด
ภูเขาไฟฟูจิสําหรับบรรดานักปีนเขา ตั้งอยูท่ีจังหวัดยามานาชิ ประเทศญ่ีป ุน ภูเขาไฟฟูจิถูกแบงออกเป็น 10 สถานี หรือ10 ระดับ

้ ่ ่ ้ ่ ่ ้



ตามเสนทางในการปีนขึ้นไปสูยอดเขา เน่ืองจากระบบการคมนาคมท่ีถูกพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ จึงทําใหในปัจจุบันรถบัสสามารถว่ิงขึ้น
มาไดถึงบริเวณชั้นท่ี 5

จากนั้นเดินทางสู พิพิธภัณฑแผนดินไหว เป็นตัวแทนของการสงขอความไปถึงทุกคนใหรับรูถึงผลกระทบจากภัยพิบัติแผน
ดินไหวและการระเบิดของภูเขาไฟภายในมีหองจัดแสดงขอมูลการประทุของภูเขาไฟจากทุกมุมโลก หองแสดงภาพแผนดินไหว
หองแสดงเหตุการหลังแผนดินไหว หองจําลองแผนดินไหว หองอุทกภัย หองเขาวงกตกระจกโซนถายภาพกับภูเขาไฟฟูจิ

นําทานเดินทางสู ศาลเจาอาราคุระเซ็นเง็น เมืองฟูจิโยชิดะ ศาลเจาประวัติศาสตรแหงน้ีสรางขึ้นเมื่อปี 705 เป็นศูนยรวมรวม
ศรัทธาของผูคนท่ีภาวนาตอเทพเจาแหงการปองกันภัยพิบัติและความสุขในบานเรือน ชมความสวยงามของภูเขาไฟฟูจิและ เจดีย
ชูเรโตะ หรือ เจดียหาชั้น เจดียชูเรยโตะท่ีมีชื่อเสียงระดับโลกในฐานะจุดชมวิวท่ีโดดเดนของภูเขาฟูจิ ซ่ึงเป็นสวนหน่ึงของศาลเจา
อาราคุระเซ็นเง็นสรางขึ้นในปี ค.ศ. 1963

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานสู เรียนรูพิธีชงชาตนตํารับชาวญ่ีป ุน เพราะถือไดวาการชงชานั้นคือเอกลักษณของประเทศญ่ีป ุนเลยก็วาไดดวยการด่ืม
และการชงชาผงสีเขียวหรือมัตชะ นับตั้งแตประมาณศตวรรษท่ี 14 ตนฉบับของพิธีชงชา และใหทานไดสัมผัสกับบรรยากาศ
ของการจําลองเรื่องราวเกี่ยวกับการพบปะกันในวงสังคมการด่ืมและชงชาท่ีไดแพรหลายในบรรดาชนชั้นสูงท่ีเกิดขึ้นในประเทศ
ญ่ีป ุน

นําทานขึ้นรถโคชเพ่ือเดินทางสู ยานโอไดบะ (ODAIBA) คือเกาะท่ีสรางขึ้นไวเป็นแหลงชอปป้ิงและแหลงบันเทิงตางๆในอาว
โตเกียว นอกจากมีสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามตั้งอยูมากมายแลว แตก็ยังคงความเป็นธรรมชาติไวดวยความอุดมสมบูรณของพ้ืนท่ี
สีเขียว

อิสระใหทานไดเก็บภาพประทับใจกับ เจาหุนยนตกันด้ัมขนาดใหญยักษ ท่ีตั้งตระหงานอยูดานหนา หางสรรพสินคาไดเวอร
ซิตี้โตเกียว เปิดบริการในปี 2012 ภายใตแนวคิด "เมืองแหงโลกมายา" หางสรรพสินคาท่ีเปรียบเสมือนแลนดมารกของยานโอ
ไดบะ ท้ัง 7 ชั้น มีรานเสื้อผาท่ีมีชื่อเสียงจากอเมริกา, แบรนดแฟชั่นหรูหรา, รานขายของญ่ีป ุนและแหลงบันเทิง แตท่ีเดนสุดคือ
สวนนิทรรศการเล็กๆอยูบนชั้น 7

ค่ํา

อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย

พักท่ี Keisei Miramare Hotel หรือเทียบเทา

ภูเขาไฟฟูจิ

พิพิธภัณฑแผนดินไหวญี่ปุน

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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

เป็นพิพิธภัณฑและสถานท่ีท่ีนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับแผนดินไหวในญ่ีป ุน ใหศึกษาวิธี
รับมือกับแผนดินไหว มีสาธิตวิธีเอาตัวรอดและวิธีรับมือ รวมถึงมีรานของฝากท่ีขายของท่ี
ระลึกจากพิพิธภัณฑ



วันท่ี 4 คาวาโกเอะ - ถนนคุระซึคุริ - หอระฆังโทคิโนะคาเนะ - ยานชิบูยา -
ยานชินจูกุ

 หมายเหตุ อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย

ศาลเจาอาราคุระเซนเกน

เจดียชูเรโตะ

ศาลเจาอาราคุระเซนเกน(Arakura Sengen Shrine) ซ่ึงถูกสรางขึ้นเพ่ือระลึกถึง
สันติภาพปี 1963 ซ่ึงจากตัวอาคารหลักของศาลเจาตองขึ้นบันไดไปเกือบ 400 ขั้น นัก
ทองเท่ียวจะไดชมทัศนียภาพอันสวยงามของภูเขาไฟฟูจิรวมกับเจดียหาชั้น โดยเฉพาะใน
ชวงฤดูใบไมผลิท่ีดอกซากุระบานประมาณกลางเดือนเมษายน และฤดูใบไมรวงประมาณ
ครึ่งเดือนแรกของเดือนพฤศจิกายน จะเป็นจุดชมธรรมชาติท่ีนิยมเป็นอยางย่ิง

เจดียชูเรโตะ เป็นเจดียแดงหาชั้นบนเนินเขาท่ีสามารถมองเห็นเมืองฟูจิโยชิดะ และภูเขาไฟ
ฟูจิในระยะไกลไดอยางชัดเจนและงดงาม เจดียน้ีตั้งอยูบนศาลเจาอาราคุระเซนเกน ซ่ึงถูก
สรางขึ้นเพ่ือระลึกถึงสันติภาพปี 1963 บริเวณน้ีนักทองเท่ียวจะไดชมและเก็บภาพ
ทัศนียภาพอันสวยงามของภูเขาไฟฟูจิรวมกับเจดียหาชั้น

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

พิธีชงชาญี่ปุน

โอไดบะ

ไดเวอรซิต้ี โตเกียว พลาซา

 บาย

พิธีชงชาญ่ีป ุน ซ่ึงเป็นเอกลักษณของประเทศญ่ีป ุนวาดวยการใชเวลาอยางสุนทรีย ดวย
การด่ืมและการชงชาผงสีเขียวหรือมัทชา นับตั้งแตประมาณศตวรรษท่ี 14 ตนฉบับของ
พิธีชงชา และใหทานไดสัมผัสกับบรรยากาศของการจําลองเรื่องราวเกี่ยวการพบปะกันใน
วงสังคมเกี่ยวกับการด่ิมและชงชาท่ีไดแพรหลายในบรรดาชนชั้นสูงท่ีเกิดขึ้นในประเทศ
ญ่ีป ุ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  Keisei Miramare Hotel หรือเทียบเทา



 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู เมืองโบราณคาวาโกเอะ ยานเมืองเกาท่ีเป่ียมไปดวยเสนหและความสวยงามของสถาปัตยกรรมโบราณสมัย
เอโดะ “คาวาโกเอะ” เมืองเล็กๆ ในจังหวัดไซตามะ ในอดีตท่ีน่ีมีบทบาทสําคัญมากในการขนสงเสบียงอาหารมายังโตเกียวและ
ดวยการอนุรักษประวัติศาสตรอันยาวนานเอาไวไดในระดับดีเย่ียม เมืองน้ีจึงไดรับสมญานามวา “เอโดะจ๋ิว หรือ LITTLE EDO”
ในชวงสงครามโลก

นําทานสู ถนน Kurazukuri สายน้ีเดิมคือโกดังเกาตั้งแตสมัยเอโดะ ปัจจุบันถูกปรับเปล่ียนเป็นยานการคาท่ียังคงอนุรักษ
สถาปัตยกรรมเกาแกไวไดอยางดีเย่ียม ใหความรูสึกราวกับกําลังเดินอยูในยุคเอโดะ ถนนเสนน้ีจะมี Toki No Kane หรือ “หอ
ระฆังโบราณ” เป็นหน่ึงในสัญลักษณของเมืองท่ีสูงโดดเดนเห็นมาแตไกล โดยระฆังจะตี 4 ครั้ง/วัน ในชวงเวลา เวลา 06:00,
12:00, 15:00 และ 18:00 น. ทําหนาท่ีบอกเวลามายาวนานกวา 350 ปีแลว

นําทานชอปป้ิง ยานชิบูยา ยานวัยรุนชื่อดังอีกแหงของมหานครโตเกียวทานจะไดตื่นตาตื่นใจกับแฟชั่นทันสมัยของหน ุมสาว
ชาวแดนปลาดิบ และหามุมถูกใจถายภาพคูกับ "ฮาจิโกะ" รูปป้ันสุนัขแสนรู ท่ีกลายเป็นจุดนัดพบยอดฮิตสําหรับหน ุมสาว อัพเดท
แฟชั่นจากรานคามากมาย มากกวา 100 รานคา และ “ตึก 109” ตึกชื่อดังท่ีเป็นสัญลักษณของยานนั้น

อิสระชอปป้ิง ยานชินจูกุ คือ ยานรวมเสนหทุกอยางโดยเป็นท้ังแหลงชอปป้ิง แหลงรวมรานกินด่ืมและรานอาหารทุกระดับ
และแหลงทองเท่ียวขึ้นชื่อในแหงเดียวกัน ทุกทานจะเพลิดเพลินกับการจับจายซ้ือสินคานานาชนิด ไดจากท่ีน่ี ไมวาจะเป็น ราน
ซานริโอะ รานขายเครื่องอิเลคทรอนิกส กลองถายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องสําอาง ตาง ๆ กันท่ีราน MATSUMOTO แหลงรวม
เหลาบรรดาเครื่องสําอางมากมาย

OPTION B : ซ้ือทัวรเสริมโตเกียวดิสนียแลนด หรือ ดิสนียซี ผูใหญทานละ 3,000 บาท เด็กอายุไมเกิน 12 ปี ราคา 2,500
บาท / เด็กไมถึง 2 ปี ไมเสียคาตั๋ว (ไมรวมคารถไฟในการเดินทาง)

เชิญทานพบกับความอลังการซ่ึงเต็มไปดวยเสนหแหงตํานานและจินตนาการของการผจญภัย ใชทุนในการกอสราง 600
ลานเยน โดยการถมทะเล ทานจะไดพบสัมผัสกับเครื่องเลนในหลายรูปแบบ

ทาทายความมันสเหมือนอยูในอวกาศไปกับ SPACE MOUTAIN

ระทึกขวัญกับ HAUNTED MANSION บานผีสิง

น่ังเรือผจญภัยในปากับ JUNGLE CRUISE

ตะลุยอวกาศไปกับ BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO BLASTERS

เครื่องเลนภายในดิสนียแลนดจะถูกตกแตงใหเป็นธีมตัวละครตางๆจากคายดิสนีย ราวกับยกฉากของการตูนมาไวเลยทีเดียว
ซ่ึงแนนอนวามาถึงดิสนียแลนดท้ังทีจะตองหามพลาดชมขบวนพาเหรดของเหลาตัวละครจากดิสนีย ท่ีขนกันมาอยางคับค่ังเพ่ือมา
มอบความสุขใหกับสาวก WALT DISDEY กันอยางเต็มท่ี

อิสระรับประทานอาหารกลางวันและค่ําตามอัธยาศัย

ค่ํา

พักท่ี Keisei Miramare Hotel หรือเทียบเทา

คาวาโกเอะ

ถนนคุระซึคุริ

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองเกาในสมัยเอโดะท่ียังคงอนุรักษบรรยากาศความโบราณตั้งแตในอดีตใหคงอยูมา
จนถึงปัจจุบันจนไดรับฉายาวาเป็น 'ลิตเติ้ลเอโดะ' (Koedo) ท่ีอยูไมไกลจากโตเกียว โดย
เมืองน้ีตั้งอยูในจังหวัดไซตามะ สามารถชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมเกา ๆ ของ
ญ่ีป ุนในถนนบางสายของเมืองท่ีอนุรักษบานเรือนหรือหางรานเกาแกเอาไวเป็นอยางดี
เมืองน้ียังมีชื่อเสียงเล่ืองลือในเรื่องของ ‘มันหวาน’ ท่ีมีรสชาติอรอยอีกดวย

เป็นยานเมืองเกาท่ีตั้งอยูในเมืองคาวาโกเอะ ซ่ึงอาคารท่ีอยูอาศัยและรานคาระแวกนั้นได
ดนุรักษณรูปทรงบานสไตลเอโดะไว เป็นถนนซ่ึงยาว ตั้งเรียงรายอยูสองขางทาง โดยมี
ท่ีมาจากคําวา คุระ (KURA) ในภาษาญ่ีป ุนเป็นวา โกดังสินคา ปัจจุบันเปิดเป็นรานคา
ท่ัวไป พิพิธภัณฑ รานอาหารและรานขายของท่ีระลึก



วันท่ี 5 วัดนาริตะ - อิออนนาริตะ - ทาอากาศยานนาริตะ - ทา
อากาศยานดอนเมือง

 หมายเหตุ อิสระรับประทานอาหารกลางวันและค่ําตามอัธยาศัย

หอระฆังโทคิโนะคาเนะ
เป็นหอระฆังของโรงตมเหลาโคเอโดะ ซ่ึงออกแบบมาสไตลยุคเอโดะ แลวจะมีการเคาะระฆัง
วันละเพียงสามครั้ง

ยานชิบูยา

ยานชินจูกุ

 บาย

ชิบูยานั้นไดรับฉายาวาเป็น Shopping District แหงโตเกียวและของญ่ีป ุน ท่ีผูคนท่ัวโลก
รูจักกันเป็นอยางดี นอกจากน้ีก็ยังเป็นแหลงรวมของความบันเทิงหลากหลายชนิด แฟชั่น
ใหมๆ ท่ีอัพเดทตลอดเวลา คาเฟ ท่ีชวนแฮงคเอาทอยางย่ิง ไปจนถึงรานอาหารอรอยๆ ท่ี
แทรกตัวอยูมากมาย

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

 คํ่า  Keisei Miramare Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู วัดนาริตะซัง ชินโชจิ (Naritasan Shinshoji Temple) นับวามีความเกาแกและมีชื่อเสียงอยางมากแหง
เมืองนาริตะ มีประวัติศาสตรยาวนานมากกวา 1,000 ปี และไดรับการกลาวถึงอยางลนหลามวาเป็น “นาริตะโนะโอฟุโดซะมะ”
สําหรับบูชาพระโพธิสัตวฟุโดเมียวโอในวัดแหงน้ี นอกเหนือจากการเย่ียมชมสถานท่ีอันศักดิส์ิทธิยั์งจะไดสัมผัสกับการสวดมนต
โกมะ

จากนั้นใหทุกทานอิสระชอปป้ิง อิออนมอลล คือหางท่ีรวมเอาซูเปอรมารเก็ตและชอปป้ิงมอลลไวดวยกัน มีสินคาหลากหลาย
ครบครันตั้งแตเสื้อผาเครื่องน ุงหม สินคาซักกะ (zakka) เครื่องใชไฟฟา หนังสือ ยาชนิดตางๆตลอดจนสินคาประเภทอาหารและ
มีบริการกลองสําหรับแพ็คใหฟรีดวย เรียกวามีบริการอํานวยความสะดวกใหกับนักชอปจากตางประเทศอยางครบครันเลยทีเดียว

นําทานเดินทางสู สนามบินนาริตะ เพ่ือเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ ระหวางรอขึ้นเครื่องใหทานอิสระชอปป้ิงสินคาปลอดภาษีดิว
ตี้ฟรีภายในสนามบิน

บาย

13.55 น. เหินฟาสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน NOK SCOOT เท่ียวบินท่ี XW 101

ค่ํา



 หมายเหตุ หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

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

19.10 น. คณะเดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

วัดนาริตะ

อิออนนาริตะ

ทาอากาศยานนาริตะ

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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

หางสรรพสินคาท่ีนิยมในหมูนักทองเท่ียวชาวตางชาติ เน่ืองจากตั้งอยูใกลกับสนามบิน
นานาชาตินาริตะ ภายในตกแตงในรูปแบบท่ีทันสมัยสไตลญ่ีป ุน มีรานคาท่ีหลากหลาย
มากกวา 150 รานจําหนายสินคาแฟชั่น อาหารสดใหม และอุปกรณภายในบาน ซ่ึงบาง
รานไมตองเสียภาษีสินคาสําหรับนักทองเท่ียวชาวตางชาติ

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

ทาอากาศยานดอนเมือง คํ่า

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



เง่ือนไข
- รายการทัวรสามารถปรับเปล่ียนการเดินทางได ตามความเหมาะสม โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา แตทางบริษัทจะยังคงรักษา

ผลประโยชนของลูกคาเป็นสิ่งสําคัญ

- บริษัทฯรับเฉพาะผูมีวัตถุประสงคเดินทางเพ่ือทองเท่ียวเทานั้น หากทานถูกเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองของประเทศนั้น ๆ ปฏิเสธ
การเขา-ออกเมือง ดวยเหตุผลใด ๆ ก็ตามถือเป็นเหตุผลซ่ึงอยูนอกเหนืออํานาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิท่ี์จะไมคืนเงินบางสวนหรือท้ังหมดหากทานถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมือง ไมวาประเทศใดจนทําใหทานไมสามารถเดินทางตอไปได
คณะทัวรทานอ่ืน ๆ รวมถึงไกดจะไมสามารถรอทาน ณ สนามบินได จําเป็นตองออกเดินทางตามโปรแกรมท่ีวางไว แตทางตัวแทน
บริษัทฯจะทําหนาท่ีประสานงานและเจาหนาท่ีจะทําการติดตอและชวยเหลือทานเป็นระยะ ๆ

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะไมรับผิดชอบตอคาใชจายใด ๆ ท้ังสิ้น  ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยตาง ๆ เชน การยกเลิกหรือการลาชา
ของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจราจรติดขัด หรือสิ่งของสูญหายตามสถานท่ีตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้นเหนือ
อํานาจการควบคุมของบริษัทฯ และเจาหนาท่ีนั้น ๆ ท่ีจะสงผลทําใหเสียเวลาในการทองเท่ียวตามรายการทัวร ผูเดินทางไมสามารถ
เรียกรองคาเสียหาย ไมวาในกรณีใด ๆท้ังสิ้น ท้ังคาเสียเวลา คาเสียโอกาส คาเสียความรูสึก และคาใชจายท่ีบริษัทจายไปแลว เป็นตน 

- กรณียกเลิกหรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินท้ังหมดหรือบางสวนใหกับทาน เมื่อทาน
ตกลงชําระเงินไมวาท้ังหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตาง ๆ ท่ีไดระบุไวท้ังหมด
แลว 

- เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ ์
ไมอาจเรียกรองคาบริการ และเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น

- ถากรุปท่ีทานจองทัวรไว ไมสามารถออกเดินทาง จากกรณีจํานวนผูเดินทางไมครบจํานวนตามท่ีกําหนดไว หรือสายการบินแจง
ยกเลิกบิน ทางบริษัทจะคืนเงินคาทัวรใหทาน แตทางบริษัทจะขอหักเงินคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริง  เชน คาธรรมเนียมในการยืนขอวีซา
ของประเทศท่ีทานจะเดินทาง  (ถาโปรแกรมท่ีทานเดินทางจะตองย่ืนขอวีซา)

- อัตราคาบริการคิดคํานวณจากอัตราแลกเปล่ียน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปล่ียนคา
บริการในกรณีท่ีมีการขึ้นราคาคาตั๋ว เครื่องบิน ภาษีเดินทาง คาประกันภัย คาธรรมเนียมน้ํามัน หรือมีการประกาศลดคาเงินบาท หรือ
อัตราแลกเปล่ียนไดปรับขึ้นในชวงใกลวันท่ีคณะจะเดินทาง

- เน่ืองจากตั๋วเครื่องบินชุดน้ีเป็นตั๋วราคาพิเศษ (ตั๋วกรุป) ตองเดินทางตามวันท่ีท่ีระบุไวบนหนาตั๋วเทานั้น จึงไมสามารถยกเลิก
หรือเปล่ียนแปลงใด ๆ ท้ังสิ้น และถาทางบริษัทไดดําเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแลวนั้น ไมสามารถยกเลิกหรือเปล่ียนแปลง

- รายชื่อผูเดินทางได (ยกเวนบางสายการบิน ท่ีสามารถเปล่ียนแปลงรายชื่อผูเดินทางได เมื่อทานตองการเปล่ียนแปลงรายชื่อผูเดิน
ทางหลังจากออกตั๋วเครื่องบินไปแลว จะตองเสียคาใชจายในการดําเนินการ ท้ังน้ีจะขึ้นอยูกับสายการบินเทานั้น)

- บริษัทฯทําหนาท่ีเป็นตัวแทนในการเรียกรองคาชดใชจากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษัทขนสงเมื่อเกิดการสูญหายของสัมภาระ
ระหวางการเดินทาง แตจะไมรับผิดชอบตอการสูญหายดังกลาวในระหวางการ ทองเท่ียวน้ี หากทานไมใชบริการใด ๆ ไมวาท้ังหมดหรือ
บางสวน ถือวาทานสละสิทธิไ์มสามารถเรียกรองขอคืนคาบริการไดหากทานไม เดินทางกลับพรอมคณะทัวร ตั๋วเครื่องบินขากลับซ่ึงยัง
ไมไดใช ไมสามารถนํามาขอคืนเงินไดคาบริการท่ี ทานชําระกับทางบริษัทฯ เป็นการชําระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯไดชําระใหกับ
บริษัทฯ ตัวแทนแตละแหงแบบเหมาขาดเชนกัน ดังนั้นหากทานมีเหตุอันใดท่ีทําใหทานไมไดทองเท่ียวพรอมคณะตามรายการ ท่ีระบุไว
ทานจะขอคืนคาบริการไมไดบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเปล่ียนแปลงรายการทัวรตามความเหมาะสม และสถานการณตาง ๆ ท้ังน้ีทางบ
ริษัทฯจะยึดถือและคํานึงถึง ความปลอดภัย รวมถึงประโยชนสูงสุดของลูกคาสวนมากเป็นสําคัญ

การชําระเงิน
1. ชําระเงินมัดจําทานละ 10,000 บาท ภายใน 36 ชั่วโมงหลังการจอง โดยโอนเขาบัญชีและสงหลักฐานการโอนเงินใหเจาหนาท่ีท่ี

ดูแลเสนทาง ท่ีน่ังจะยืนยันเมื่อไดรับ เงินมัดจําแลวเทานั้น

2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูท่ีเดินทาง (ท่ีมีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน) 

3. หากทานท่ีตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอเจาหนาท่ี กอนออกบัตรโดยสารทุก
ครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดขึ้น

การชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 30 วันในวันเวลาทําการ ทานควรจัดเตรียมคาทัวรให
เรียบรอยกอนกําหนดเน่ืองจากทางบริษัทตองสํารองคาใชจายในสวนของคาท่ีพักและตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นจะถือวาทานยกเลิกการเดิน
ทางโดยอัตโนมัติ
 

อัตรานี้รวม:
คาตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด  เสนทางตามท่ีระบุไวในโปรแกรม  (ตั๋วกรุป) 

ท่ีน่ังเป็นไปตามการจัดสรร Random ของสายการบินไมสามารถเลือกระบุท่ีน่ังได ยกเวนการซ้ือท่ีน่ังเพ่ิม

้ ่ ่



คาน้ําหนัก กระเปาสัมภาระเดินทางโหลดใตทองเครื่อง ตามท่ีสายการบินกําหนดแตละเสนทาง  (ไมเกินทานละ 20 กิโลกรัม
เทานั้น) ถือขึ้นเครื่องได (ไมเกินทานละ 7 กิโลกรัม) (คาทัวรไมรวมการประกันความคุมครองการสูญเสียหรือเสียหายของกระเปาเดิน
ทาง และทรัพยสินสวนตัว กรณีเกิดความเสีย บริษัทฯไมสามารถรับผิดชอบได)

ซ้ือน้ําหนักสัมภาระเพ่ิมสายการบิน Nok Scoot(XW) (แจงอยางชากอนเดินทาง10วัน) มีคาใชจายดังน้ี (ราคาตอทาน ตอ
เท่ียว)เพ่ิม 5 กก. 400 บาท / เพ่ิม10กก. 700 บาท /เพ่ิม 15กก.1,000 บาท/เพ่ิม 20กก.1,300 บาท/เพ่ิม 30กก.2,350 บาท

สายการบินไมจํากัดจํานวนชิ้นในการโหลด แตกฎหมายการบินท่ัวโลกให1ใบนน.สูงสุดได 32กก./ชิ้น

คาธรรมเนียม น้ํามันเชื้อเพลิงของสายการบินและภาษีสนามบินทุกแหง      

คามัคคุเทศกทองถิ่นผูชํานาญเสนทางดูแลตลอดการเดินทาง

คาโรงแรมท่ีพัก ตามท่ีระบุในรายการ (พัก 2-3 ทาน/หอง)           

คาเขาชมสถานท่ีตาง ๆ ตามท่ีระบุในรายการ

คาพาหนะเดินทางระหวางนําเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ         

คาอาหารและเครื่องด่ืม ตามท่ีระบุในรายการ 

คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท คารักษาพยาบาล 500,000 บาท  (หมายเหตุ: คาประกันอุบิติเหตุ
สําหรับเด็กท่ีมีอายุนอยกวา 2 ปี และ ผูใหญอายุมากกวา 70 ปี ทางบริษัทประกันฯจะชดใชคาสินไหมทดแทนเพียงครึ่งหน่ึงของ
สัญญาฯ)  (กรณีสงจอยหนาราน)
 

อัตรานี้ไมรวม:
คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญ่ีป ุน (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญ่ีป ุนใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานัก  ระยะ

สั้นในประเทศญ่ีป ุนไมเกิน 15 วัน) **ถากรณีท่ีทางรัฐบาลประกาศใหกลับมาใชวีซา ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายในการทําวีซาเพ่ิม
ทานละ 1,700 บาท**

คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพททางไกล , คาอินเตอรเน็ต , คา
ซักรีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องด่ืมท่ีสั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)

คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 1,600 บาท/ทาน/ทริป

คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3%

คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญ่ีป ุน (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญ่ีป ุนใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสั้น
ในประเทศญ่ีป ุนไมเกิน 15 วัน)

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

1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญ่ีป ุน ทางทัวรจัดเตรียมให

2. สิ่งท่ียืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายท่ีอาจเกิดขึ้นในระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุนได (เชน เงินสด บัตรเครดิต
เป็นตน)

3. ชื่อ ท่ีอยู และหมายเลขติดตอในระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุน (เชน คนรูจัก โรงแรม และอ่ืน ๆ) ทางทัวรจัดเตรียมให

4. กําหนดการเดินทางระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุน ทางทัวรจัดเตรียมให

หมายเหตุ
*** จอยแลนดไมใชตั๋ว 11,990 ***

การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 25 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาวบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการ
เล่ือนการเดินทางหรือเปล่ียนแปลงราคา

* ราคาเด็กอายุไมเกิน 2 ปี  7,990 บาท * **กรณีเด็กอายุเกิน 2 ใหคิดเป็นผูใหญ (นับวันเกิดจากวันท่ีกลับจากญ่ีป ุน)**

***คาบริการขางตน ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่นทานละ 1,600 บาท /ทริป/ตอทาน***

ตั๋วเมื่อออกแลว ไมสามารถรีฟันดได อันเน่ืองจากเงื่อนไขของสายการบิน

ไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ
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หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุกครั้ง
กอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบินภาย
ในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน โรงแรม
ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไม
วาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของ
ลูกคาเป็นสําคัญ

การยกเลิก
กรณีท่ีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ี(ผูมีชื่อในเอกสาร

การจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพ่ือแจงยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็น
ลายลักษณอักษร ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใด ๆ

กรณีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมีชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ
อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพ่ือทําเรื่องขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบ
อํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตาง ๆ และหนาสมุดบัญชีธนาคารท่ีตองการใหนําเงิน
เขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี

ชวงเทศกาลหรือวันหยุดตอเน่ืองตองแจงยกเลิกกอนเดินทางอยางนอย 45 วันทําการ 

ยกเลิกการเดินทางอยางนอย 30 วัน ทําการ คืนเงินคาบริการ 100% ของคาบริการท่ีชําระแลว 

ยกเลิกการเดินทางภายใน 15-30 วัน คิดคาใชจาย 50% ของราคาทัวรในทุกกรณี

ยกเลิกการเดินทางภายใน 1-15 วัน ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินคาทัวรท้ังหมดในทุกกรณี ท้ังน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายท่ีไดจาย
จริงจากคาบริการท่ีชําระแลวเน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน การสํารองท่ีน่ังตั๋วเครื่องบิน การจองท่ีพัก
ฯลฯ

ยกเวนกรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือกรุปท่ีมีการการันตีคามัดจําท่ีพักโดยตรงหรือ
โดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ และไมอาจขอคืนเงินได รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เชน EXTRA FLIGHT และ
CHARTER FLIGHT จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรท้ังหมดเน่ืองจากคาตั๋วเป็นการเหมาจายในเท่ียวบินนั้น
 

กรณีนักทองเท่ียวตองการทําการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขขางตน บริษัทจะทําการโอนเงินคืนลูกคาภายใน 30 วัน นับจากวัน
ท่ีลูกคาติดตอขอยกเลิกกับเซลล


