#15948 ทัวรญี่ปุน โตเกียว 5 วัน 3 คืน ภูเขาไฟฟูจิ พระใหญ
อุชิคุไดบุสสึ ชมซากุระริมแมนํ้าสุมิดะ บิน TG
ทัวรญี่ปุน โตเกียว วัดนาริตะซัง ชินโชจิ วัดอาซากุสะ ทะเลสาบคาวากูจิโกะ ชอป
ปงชินจูกุ พระใหญอุชิคุไดบุสสึ หางสรรพสินคาโดราเอมอน ศาลเจาเมจิ ศาลเจา
เนซุ

สรุปการเดินทาง
วันที่

1
2
3

กําหนดการ

เชา เที่ยง เย็น

ทา อากาศยานสุวรรณภูมิ



ทา อากาศยานนาริตะ - วัดนาริตะ - วัดเซนโซจิ (วัดอาซากุสะ) - สวนสุมิดะ - โตเกียวสกายทรี โกเท็มบะพรีเมี่ยมเอาทเลต - บุฟเฟตขาปูยักษ - ออนเซ็น

ภูเขาไฟฟูจ ิ - พิธีชงชาญี่ปุน - ทะเลสาบคาวาคุจ ิโกะ - โตเกียว - ยา นชินจูกุ











โรงแรม



-



Fuji
Hotel
หรือ
เทียบเทา



Tokyo
Hotel
หรือ
เทียบเทา

4

อิบารากิ - อุชิคุ ไดบุทสึ - ไดเวอรซิตี้ โตเกียว พลาซา - กันดัม
้ ฟรอนท โตเกียว - โอไดบะ - อะค
วาซิตี้โอไดบะ - หา งสรรพสินคา โดราเอมอน







Tokyo
Hotel
หรือ
เทียบเทา

5

ศาลเจา เมจิ - ศาลเจา เนซุ - อิออนนาริตะ - ทา อากาศยานนาริตะ - ทา อากาศยานสุวรรณภูมิ







-

กําหนดการเดินทาง

ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

14 เม.ย. 65 - 18 เม.ย.
65

฿49,900
฿48,900

฿49,900
฿48,900

฿46,900
฿45,900

฿8,900

กําหนดการทั้งหมด
วันที่ 1


กิจกรรม

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
คํ่า
19.00 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคาน เตอร C สายการบินไทย พบเจาหน าที่ใหการ
ตอนรับและอํานวยความสะดวก
22.10 น. ออกเดินทางสู สนามบินนาริต ะ ประเทศญี่ปุน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG640 (สายการบินมีบริการ
อาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)



ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

คํ่า

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



หมายเหตุ

สายการบินมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
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 - วัดนาริตะ - วัดเซนโซจิ (วัดอาซากุสะ) สวนสุมิดะ - โตเกียวสกายทรี - โกเท็มบะพรีเมี่ยมเอาทเลต บุฟเฟตปูยักษ - ออนเซ็น
เชา
06.20 น. เดินทางถึง สนามบินนาริต ะ ประเทศญี่ปุน (เวลาทองถิ่นเร็วกวาเวลาประเทศไทย 2 ชม.)ผานขั้นตอนการตรวจ
คนเขาเมือง ดานศุลกากร และรับกระเป าเรียบรอยแลว
[สําคัญมาก!!ไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เนื้ อสัต ว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศญี่ปุนหากฝ าฝื นมีโทษจับปรับได]
นํ าทานไป วัดนาริต ะซัง ชินโชจิ (Naritasan Shinshoji Temple) มีประวัต ิศาสตรอันเกาแก มีอายุยาวนานมากกวา
1,000 ปี
เดินทางสูเมืองโตเกียว เดินเที่ยวชม วัดอาซากุสะ (Asakusa) วัดที่เกาแกที่สุดในกรุงโตเกียว ขอพรจากพระพุทธรูปเจาแม
กวนอิมทองคํา ทานยังจะไดเก็บภาพประทับใจกับโคมไฟขนาดยักษที่มีความสูงถึง 4.5 เมตรซึ่งแขวนอยูบริเวณประตูทางเขาวัด
และยังสามารถเลือกซื้อเครื่องรางของขลังไดภายในวัด ฯลฯ
หรือเพลิดเพลินกับ ถนนนาคามิเซะ ถนนชอปปิ้ งที่มีช่ อ
ื เสียงของวัด มีรานขายของที่ระลึกมากมายไมวาจะเป็ นเครื่องรางของ
ขลัง ของเลนโบราณ และตบทายดวยรานขายขนมที่คนญี่ปุนชื่นชอบ แมกระทั่งองคจักรพรรดิองคปัจจุบันยังเคยเสด็จอีกดวย

บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร
นํ าทานสูเดินสูริมแมนํ้าสุมิดะ ชมความงามของตนซากุระ ที่ปลูกอยูริมแมนํ้า อิสระใหทานไดถ ายรูปเก็บภาพความประทับใจ
กับหอคอยที่สูงที่สุดในโลก หอคอยโตเกียวสกาย ทรี (Tokyo Sky tree) ที่เปิ ดเมื่อ 22 พฤษภาคม 2555 มีความสูง 634
เมตร และสามารถทําลายสถิต ิความสูงของหอกวางตุง ในมณฑลกวางโจว ซึ่งมีความสูง 600 เมตร กับ CN Tower ในนครโต
รอนโต ของแคนาดา ที่มีความสูง 553 เมตร
นํ าทานเดินทางสูจังหวัดชิซูโอกะ และ จังหวัดยามานาชิ ซึ่งอยูทางตะวันตกของโตเกียวและยังเป็ นที่ต ั้งของภูเขาไฟฟูจิ
(Mt.Fuji)
อิสระชอปปิ้ งสินคาแบรนดเนมที่ โกเทมบะ พรีเมียม เอาทเล็ท (Gotemba Premium Outlet) เป็ นหนึ่ งในสาขาแบรนด
เอาทเล็ทที่กระจายครอบคลุมประเทศญี่ปุน ใหทานไดชอปปิ้ งอยางจุใจกับสินคาหลากหลายแบรนดดัง
คํ่า
บริการอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม พิเศษเมนูขาปูยักษสไตลญี่ปุน พรอมนํ้ าจิ้มรสเด็ด
พักที่ FUJI HOTEL หรือเทียบเทา



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

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

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



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

สวนสุมิดะ
เป็ นสวนที่ต ั้งอยูริมแมนํ้าสุมิดะ ซึ่งมีต นซากูระมากกวา 1,000 ตน และฤดูชมดอกซากูระ
จะทําใหระแวกนั ้นกลายเป็ นอุโมงซากูระ และยังเคยเป็ นlสวนสวนตัวของโชกุนมากอน

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

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



บุฟเฟตขาปูยักษ

คํ่า

เมนูพิเศษวาไรตี้บุฟเฟ ต  พรอมปูยักษ ที่มีรสชาติอรอยที่สุดใหทุกทานไดอิ่มอรอยกันแบบ
ไมอั้น

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

 รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม เมนูขาปูยักษสไตลญี่ปุน พรอมนํ้ าจิ้มรสเด็ด
 Fuji Hotel หรือเทียบเทา



หมายเหตุ

วันที่ 3


กิจกรรม

เวลาทองถิ่นเร็วกวาเวลาประเทศไทย 2 ชม.
สําคัญมาก!!ไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เนื้ อสัต ว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศญี่ปุนหากฝ าฝื นมีโทษจับปรับได

ภูเขาไฟฟูจิ - พิธีชงชาญี่ปุน - ทะเลสาบคาวาคุจิโกะ - โตเกียว ยานชินจูกุ
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
นํ าทานเดินทางสู ภูเขาไฟฟูจิ (Mt.Fuji) ที่ต ั้งตระหงานอยูเหนื อเกาะญี่ปุนดวยความสูง 3,776 ถเมตร จากระดับนํ้ าทะเล
นํ าทานขึ้นชมความงามกันแบบใกลชิดยังบริเวณ “ชั้น 5” ของภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยูกับสภาพภูมิอากาศ) เพื่อชมทัศนี ยภาพโดย
รอบของภูเขาไฟที่ สามารถมองเห็นทะเลสาบทั้งหากระจายอยูโดยรอบ ใหทานไดสัมผัสอากาศอันบริสุทธิบ
์ นยอดเขาฟูจิ ถายภาพ
ที่ระลึกกับภูเขาไฟที่ไดช่ อ
ื วามีสัดสวนสวยงามที่สุดในโลก ซึ่งเป็ นภูเขาไฟที่ยังดับไมสนิ ทและมีความสูงที่สุดในประเทศญี่ปุน
้

่

่

่

่

้

้

นํ าทานสัมผัสวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวญี่ปุน นั่ นก็คือ การชงชาญี่ปุน (Sado) โดยการชงชาตามแบบญี่ปุนนั ้น มีขั้นตอน
มากมาย เริ่มตั้งแตการชงชา การจับถวยชา และการดื่มชา ทุกขั้นตอนนั ้นลวนมีขั้นตอนที่มีรายละเอียดที่ประณีต และสวยงาม
เป็ นอยางมาก และทานยังมีโอกาสไดลองชงชาดวยตัวทานเองอีกดวย
จากนั ้นเดินทางสู ทะเลสาบคาวากูจิโกะ (Kawaguchiko) ที่เป็ นหนึ่ งในหาทะเลสาบลอมรอบภูเขาไฟฟูจิ ซึ่งทะเลสาบแหงนี้
เป็ นที่นิยมสําหรับนั กทองเที่ยวไมวาจะเป็ นคนญี่ปุนหรือตางชาติก็ต ามมักจะมาหาที่พักผอนในบริเวณนี้ มากกวาทะเลสาบที่
เหลืออีกสี่แหง รอบๆ บริเวณนี้ จึงเต็มไปดวย รานอาหาร, และรานขายของที่ระลึกมากมาย ที่นี่ยังเป็ นจุดทชมวิวภูเขาไฟฟูจิได
อยางสวยงาม
บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร
นํ าทานเดินทางกลับสูเมืองโตเกียว ชอปปิ้ งชินจูกุ เพลิดเพลินกับการชอปปิ้ งสินคาแบรนดเนมมากมาย และ เครื่องใชไฟฟ า
กลองถายรูปดิจิต อล นาฬิกา เครื่องเลนเกมส หรือสินคาที่จะเอาใจคุณผูหญิงดวย กระเป า รองเทา เสื้อผา แบรนดเนม เสื้อผา
แฟชั่นสําหรับวัยรุน เครื่องสําอางคยี่หอดังของญี่ปุนไมวาจะเป็ น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอื่นๆอีกมากมาย
คํ่า
อิสระรับประทานอาหารคํ่า ตามอัธยาศัย
พักที่ Tokyo 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

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

ทะเลสาบคาวาคุจิโกะ
เป็ นทะเลสาบที่ใหญเป็ นอันดับสองในบรรดาทะเลสาบทั้ง 5 ที่อยูรอบภูเขาไฟฟูจิ และเป็ น
สถานที่สวยติดอันดับในการถายภาพวิวภูเขาไฟฟูจิ ถือไดวาเป็ นเสนที่ใกลกับภูเขาไฟฟูจิ
มากที่สุด จนเรียกไดวาเป็ นประตูสูฟูจิ เป็ นจุดชมความงามของภูเขาไฟฟูจิในหลากหลายวิว



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

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

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



หมายเหตุ

 Tokyo Hotel หรือเทียบเทา
การขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 ขึ้นอยูกับสภาพภูมิอากาศ
หมายเหตุ: ในกรณีที่ ภูเขาไฟฟูจิไมสามารถขึ้นไดเนื่ องจากสภาพอากาศ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเ์ ปลี่ยนโปรแกรมทัวรเป็ น
Fuji Visitor Center ซึ่งทานสามารถศึกษาความเป็ นมาของภูเขาไฟฟูจิและเลือกซื้อของที่ระลึกเกี่ยวกับภูเขาไฟฟูจิได และยัง
เป็ นจุดถายรูปกับภูเขาไฟฟูจิไดสวยงาม
อิสระรับประทานอาหารคํ่า ตามอัธยาศัย

วันที่ 4



กิจกรรม

อิบารากิ - อุชิคุ ไดบุทสึ - ไดเวอรซิตี้ โตเกียว พลาซา - กันดั้ม
ฟรอนท โตเกียว - โอไดบะ - อะควาซิตี้โอไดบะ - หางสรรพสินคา
โดราเอมอน
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
นํ าทานเดินทางสู จังหวัดอิบาระกิ
นํ าทานชม พระใหญ อุชิคุ ไดบุสสึ (Ushiku Daibutsu) เป็ นพระพุทธรูปที่สูงที่สุดในโลก ถูกบันทึกไวโดยหนั งสือบันทึก
สถิต ิโลกกินเนสบุค (Guinness Book of world records) เมื่อปี ค.ศ. 1995 มีความสูง 120 เมตร ยืนอยูบนกลีบดอกบัว
บาน นํ้ าหนั กถึง 4,000 ตัน นอกจากนี้ ภายในเป็ นที่เก็บพระไตรปิ ฏกภาษาบาลีอีกดวย นอกจากจะไดไหวพระแลว ชวงปลายมี
นาตนเมษา ที่นี่ก็สามารถชมซากุระไดอยางจุใจอีกดวย (ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ)
บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร
นํ าทานสู โอไดบะ (Odaiba) เป็ นเกาะรวมศูนยกลางความบันเทิง ยานเมืองใหมที่เกิดจากการถมทะเลขึ้นมาเป็ นเกาะ
ตั้งแตปี ค.ศ. 1850 เกาะนี้ เป็ นที่แสดงใหเห็นถึง วิสัยทัศน และศักยภาพของชาวญี่ปุน ที่สามารถสรางสิ่งที่เป็ นไปไมไดใหเป็ น
ไปไดขึ้นมา
จากนั ้นใหทานไดชอปปิ้ งสินคาหลากหลายชนิ ดที่ หางไดเวอรซิต ี้ ซึ่งภายในมีรานคา รานอาหาร และแหลงบันเทิงมากมาย
และใหทานถายรูปกับกันดั้มตัวใหม RX-0 Unicorn ขนาดเทาของจริง ซึ่งมีขนาดใหญมาก ในบริเวณหางจะมีรานคาสําหรับคอ
กันดั้ม อยาง กันดั้มคาเฟ และใหมลาสุด เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2562
นํ าทานพบกับหางสรรพสินคาแหงอนาคตของโดราเอมอน หรือ Doraemon Future Department ขึ้นชื่อวาเป็ น รานคา
ของโดราเอมอนแหงแรกของโลก ภายในจึงประกอบดวยโซนรานคาที่จําหน ายสินคาลิขสิทธิท
์ ั้งหมดของโดราเอมอนและเพื่อนๆ
รวมถึงมีสินคาหายากที่มีวางจําหน ายเฉพาะที่นี่เทานั ้น เรียกไดวามีสินคาใหแฟนๆ ไดเลือกซื้อกันอยางจุใจเลยทีเดียว
้

่ ่

้

้ ่

้

้

จากนั ้นที่นี่ยังมี หางสรรพสินคาอควาซิต ี้ หางดังของยานนี้ ที่ไมควรพลาด เพราะทั้งรานคาไมวาจะเป็ นเสื้อผาตางๆ รานอาหาร
รานกาแฟ และโรงภาพยนตรที่มีถ ึง 13 โรงดวยกัน จุดเดนของที่นี่อยูที่ชั้น 5 เป็ น ราเม็ง ฟ ูด ทีมพารค รวบรวมราเม็งชนิ ดตางๆ
จากทั่วประเทศญี่ปุนมาไวที่นี่ สําคัญดานหน าของหางสรรพสินคาสามารถมองเห็นสะพานสายรุงไดอยางชัดเจน
คํ่า
อิสระรับประทานอาหารคํ่า ตามอัธยาศัย
พักที่ Tokyo Hotel หรือเทียบเทา



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

อิบารากิ
เป็ นหนึ่ งเมืองของญี่ปุนที่เต็มไปดวยทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ ทั้งภูเขา ทะเล
และมีแหลงทองเที่ยวที่งดงามโดดเดนไมแพที่ใดในญี่ปุน

อุชิคุ ไดบุทสึ
เป็ นองคพระพุทธรูปที่มีขนาดใหญที่สุดในโลกซึ่งไดรับการบันทึกอยูในกินเนสบุคดวย
ความสูง 120 เมตร นั กทองเที่ยวสามารถเขาไปภายในองคพระพุทธรูปและขึ้นลิฟทที่มี
ความสูง 85 เมตรไปยังสวนหน าอกขององคพระได นอกจากนี้ ภายในสวนก็เต็มไปดวย
ทุงดอกไมที่บานตามแตละฤดูกาลทั้งสี่และสวนแบบนิ กายโจโด และยังมีสวนสัต วเล็กๆ ที่
เลี้ยงกระรอกกับกระตายใหวิ่งเลนอยางอิสระ



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

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

กันดั้ม ฟรอนท โตเกียว
สามารถเขาไปชมไดฟรี ตั้งอยูใกลๆกับหาง Diver City Tokyo นอกจากหุนกันดั้มแลว
จะมีอีกหลายโซนสําหรับแฟนคลับกันดั้มโดยเฉพาะ ไมวาจะเป็ น Museum Space,
Experiece Field , DOME-G เป็ นตน โดยมีคาใชจายในการเขาชม นอกจากนี้ ยังมี
Gundam Official Shop และ Guadam Cafe อีกดวย เปิ ดตั้งแต 10.00-20.00 น

โอไดบะ
เป็ นเกาะถมที่สรางขึ้นมาจากการถมทะเล ซึ่งเป็ นหนึ่ งใจจุดสนใจทางดานการคาโดย
เฉพาะของสินคา Electronic และ Modern Culture

อะควาซิตี้โอไดบะ
เป็ นหางสรรพสินคาอีกหางหนึ่ งที่คนมานิ ยมเที่ยวกัน แตจุดเดนของที่นี่ก็คือชั้นหาเป็ นรา
เม็ง ฟ ูด ทีมพารค (Ramen Food Theme Park) รวบรวมราเม็งชนิ ดตางๆ จากทั่ว
ประเทศญี่ปุนมาไวใหรับประทานกันไปเลยที่เดียว และที่นี่ยังเป็ นจุดยอดนิ ยมสําหรับชม
วิว สะพานสายรุง

หางสรรพสินคาโดราเอมอน
เป็ นสถานที่ทองเที่ยวใหมของญี่ปุน ตั้งอยูบนยานโอไดบะ ที่นี่ไดช่ อ
ื วาเป็ นหางสรรพ
สินคาโดราเอมอนแหงแรกของโลก เปิ ดใหบริการอยางเป็ นทางการเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม ปี
2019 หางโดราเอมอนนี้ ไดเกิดขึ้นเพื่อเป็ นการฉลองครบรอบ 50 ปี ที่โดราเอมอน หุน
ยนตแมวสีฟาผูเป็ นหนึ่ งในการต ูนขวัญใจตลอดกาลที่เป็ นที่รูจักกันไปทั่วโลก ไดถ ูกตี
พิมพเป็ นการต ูนเป็ นครั้งแรก และครบรอบ 40 ปี ในการเป็ นการต ูนฉายทางโทรทัศน
และรองรับการจัดงานกีฬาโอลิมปิ กปี 2020 ที่ญี่ปุนจะเป็ นเจาภาพ



คํ่า



หมายเหตุ

วันที่ 5


กิจกรรม

 Tokyo Hotel หรือเทียบเทา
พระใหญ อุชิคุ ไดบุสสึ ชวงปลายมีนาตนเมษา ที่นี่ก็สามารถชมซากุระไดอยางจุใจอีกดวย ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ
อิสระรับประทานอาหารคํ่า ตามอัธยาศัย

ศาลเจาเมจิ - ศาลเจาเนซุ - อิออนนาริตะ - ทาอากาศยานนาริตะ
- ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
นํ าทานสู ศาลเจาเมจิ ศาลเจาเมจิต ั้งอยูในเขตชิบุยะ โตเกียว ใกลๆ กับสถานี ฮาราจูกุ เป็ นศาลเจาในศาสนาชินโต ที่สรางขึ้น
ในปี ค.ศ. 1920 เพื่อเป็ นอนุสรณสถานแดดวงวิญญาณของสมเด็จพระจักรพรรดิเมจิ เป็ นศาลเจาที่หากมาถึงโตเกียวแลว ตอง
มาสักการะสักครั้งหนึ่ ง
จากนั ้นไปยัง ศาลเจาเนซุ (Nezu Shrine) เป็ นศาลเจาชินโตเกาแกและเป็ น 1 ใน 10 ศาลเจาที่สําคัญของกรุงโตเกียว
(Tokyo) สิ่งกอสรางสวนใหญภายในศาลเจาสรางขึ้นในปี ค.ศ. 1706 และไดรับการขึ้นทะเบียนเป็ นสมบัต ิทางวัฒนธรรมที่
สําคัญแหงชาติ ขางในวัดจะมีซุมประตูเสาโทริอิสีแดงเรียงรายสวยงาม เหมือนกับที่ฟูชิมิ อินาริ (Fushimi Inari) ในเกียวโต วา
กันวาถาเราไดเดินลอดผานเสาโทริอินี้จากทางเหนื อไปทางใต ก็จะทําใหสิ่งชั่วรายถูกขับไลออกไป เดินตามเสาโทริอิสีแดงไปทาน
จะไดเจอกับศาลเจาเล็กๆ ที่คนนิ ยมมาขอพรดานความรัก เนื่ องจากศาลเจาแหงนี้ มีช่ อ
ื เสียงในการอธิษฐานเพื่อใหสมหวังในความ
รัก
บาย
อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย
นํ าทานชอปปิ้ ง อิออน มอลล (Aeon Mall) หางสรรพสินคาที่มีสาขาอยูทั่วประเทศญี่ปุน มีรานคาที่หลากหลายมากกวา 150
ราน เชน MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, Capcom games arcade , รานขายเครื่องกีฬา และซุปเปอรมารเก็ต ขนาด
ใหญ ใหทานไดเก็บจัดการลิสตของฝากมาจากคนที่บานไดอยางครบครันเต็มที่
14.00 น. นํ าทานออกเดินทางสู สนามบินนาริต ะ (ใชเวลาราวๆ 1 ชั่วโมง) ทําการเช็คอิน และโหลดสัมภาระ
17.30 น. นํ าทานออกเดินทางสูกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG677 (สายการบินมีบริการอาหารและเครื่องดื่ม
บนเครื่อง)
คํ่า
22.30 น. นํ าทานเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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

ศาลเจาเนซุ
เป็ นหนึ่ งในอาคารไมกี่แหงที่ไมโดนทําลายระหวางสงครามโลกครั้งที่สองและเป็ นหนึ่ งใน
อาคารที่เกาแกที่สุดในญี่ปุน สิ่งนี้ ไดรับการกลาววาเป็ นมรดกทางวัฒนธรรมที่สําคัญใน
ญี่ปุน



บาย

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

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

อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย
สายการบินมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
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
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท
์ ี่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถ ึง 10 ทาน
ขอสงวนสิทธิก
์ ารเก็บคานํ้ ามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวันเดินทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต องแจงใหทราบลวงหน าอันเนื่ องจากสาเหตุต างๆ
บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การประทวง, การนั ดหยุดงาน, การกอการจลาจล,
ภัยธรรมชาติ, การนํ าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนื อความรับผิดชอบของบริษัทฯ
บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่ องเกิดจากความประมาทของทานเกิดจากการโจรกรรม และ
อุบัต ิเหตุจากความประมาทของนั กทองเที่ยวเอง
เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ
ทั้งหมด
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต องแจงลวงหน า ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และ
ราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับอัต ราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน

การชําระเงิน
กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 15,000 บาท
กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 30 วัน (ในวันเวลาทําการ) กอนออกเดินทาง

อัตรานี้รวม:
คาตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวรขางตน
กรณีทานมีความประสงคจะตองการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเป็ นชั้นธุรกิจ โดยใชคะแนนจากบัต รสะสมไมล จะ
ตองดําเนิ นกอนเดินทาง 7 วันลวงหน า และถาโดยการชําระเงินเพื่ออัพเกรดตองกระทําที่เคาน เตอรสนามบิน ณ วันเดินทาง เทานั ้น
คาที่พักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการ หรือ ระดับเทียบเทา** ในกรณีที่ทานจองหองพักแบบ TRIPLE [2
เตียง+1 ที่นอนเสริม] แลวทางโรงแรมไมสามารถจัดหาหองพักแบบ TRIPLE ได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดหองใหเป็ นแบบ
แยก 2หองคือ 1 TWN + 1SGL และอาจมีการจัดหองพักใหต ามความเหมาะสมตอไป **
คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิ ด ตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน
เจาหน าที่บริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง
คานํ้ าหนั กสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบินการบินไทย 20 กิโล คาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการ
เรียกเก็บ **ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็ นตนไป ทางสายการบินไทย มีการปรับลดนํ้ าหนั กสัมภาระโหลดใตทองเครื่องจาก 30
กิโล เหลือเพียง 20 กิโลเทานั ้น
คาประกันอุบัต ิเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท
คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัต ิเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม
** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได **
เบี้ยประกันเริ่มตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
เบี้ยประกันเริ่มตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุมากกวา 16 หรือน อยกวา 75 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเนื่ อง 2 แสน, เสียชีวิต
หรือเสียอวัยวะจากอุบัต ิเหตุ 3 ลานบาท]
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเนื่ อง 2 แสน, เสียชีวิต
หรือเสียอวัยวะจากอุบัต ิเหตุ 1.5 ลานบาท]
ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จาย 3%

อัตรานี้ไมรวม:
คาทําหนั งสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ(ทางรัฐบาลญี่ปุนประกาศยกเลิกวีซาใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานั กระยะ
สั้นในประเทศญี่ปุนไมเกิน 15 **ถากรณีทางรัฐบาลญี่ปุนประกาศใหกลับมาใชวีซา ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายเพิ่มในการขอวีซา
ตามที่สถานทูต กําหนด)
คาใชจายอื่นๆ ที่นอกเหนื อที่ระบุ อาทิเชน คาอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนื อจากรายการ คาซักรีด คาโทรศัพท
คาภาษีนํ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบิน

คาทิปมัคคุเทศกและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ทาน

วีซา
หนั งสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพื่อทองเที่ยวเทานั ้น
(หนั งสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถ ึงและไมสามารถเดินทางได)
รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุนใหกับคนไทย
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุนใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานั กระยะสั้นในประเทศญี่ปุนไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวย
วัต ถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเขาเมือง เพื่อเป็ นการ
ยืนยันวามีคุณสมบัต ิในการเขา ประเทศญี่ปุน
**เอกสารที่อาจจะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตใหเขาประเทศ - ตั๋วเครื่องบินและเอกสารเรื่องที่พักทางบริษัทจะจัดเตรียมให
กับลูกทัวร แตทั้งนี้ ขึ้นอยูกับการพิจารณาของกองตรวจคนเขาเมืองของญี่ปุน**
ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุน
สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นระหวางที่พํานั กในประเทศญี่ปุน (เชน เงินสด บัต รเครดิต เป็ นตน)
ชื่อ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทที่ต ิดตอไดระหวางที่พํานั กในประเทศญี่ปุน (เชน คน รูจัก โรงแรม และอื่นๆ)
คุณสมบัต ิการเขาประเทศญี่ปุน (สําหรับกรณีการเขาประเทศญี่ปุนตามมาตรการยกเวนวีซา)
หนั งสือเดินทางอิเล็กทรอนิ กสที่ยังมีอายุการใชงานเหลืออยู
กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปุนจะตองไมเป็ นสิ่งที่ขัดตอกฎหมาย และเขาขายคุณสมบัต ิเพื่อการพํานั กระยะสั้น
ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานั กไมเกิน 15 วัน
เป็ นผูที่ไมมีประวัต ิการถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ปุน หรือมิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขาย
คุณสมบัต ิที่อาจจะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ

หมายเหตุ
ราคาเด็กทารก [อายุไมถ ึง 2 ปี บริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ] ทานละ 10,500 บาท ราคานี้ รวมรายการทัวร ตั๋วเครื่องบิน
ไมมีราคาเด็ก เนื่ องจากเป็ นราคาพิเศษ
ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปมัคคุเทศน ทองถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทาน/ทริป หัวหน าทัวรที่ดูแลคณะจากเมืองไทย
ตามแตทานจะเห็นสมควร
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล
การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาวทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ น
การเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหน าที่ของบริษัทฯเพื่อเช็ควากรุปมีการคอนเฟิ รมเดินทางกอน
ทุกครั้ง มิฉะนั ้นทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
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
แจงยกเลิก กอนการเดินทาง 45 วัน ไมนับวันเดินทาง คืนคาใชจายทั้งหมด
แจงยกเลิก กอนเดินทาง 15 วัน ไมนับวันเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 15,000 บาท
แจงยกเลิก น อยกวา 15 วันการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ ์ เก็บคาใชจายทั้งหมด
่
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ยกเวนกรุปที่ออกเดินทางชวงเทศกาลวันหยุด เชน ปี ใหม, สงกรานต เป็ นตน บางสายการบินมีการการันตีมัดจําที่นั่งกับสายการ
บินและคามัดจําที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน CHARTER FLIGHT จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือ คาทัวรทั้งหมด ไมวายกเลิกดวย
กรณีใดๆ
กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุ ไวในรายการเดิน
ทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท
์ ี่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
**สําคัญ!! บริษัททําธุรกิจเพื่อการทองเที่ยวเทานั ้น ไมสนั บสนุนใหลูกคาเดินทางเขาประเทศญี่ปุนโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอน
การผานการตรวจคนเขาเมือง ทั้งไทยและญี่ปุน ขึ้นอยูกับการพิจารณาของเจาหน าที่เทานั ้น ลูกคาทุกทานตองผานการตรวจคนเขา
เมืองดวยตัวของทานเอง ทางมัคคุเทศกไมสามารถใหความชวยเหลือใดๆไดทั้งสิ้น**
เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหนึ่ ง หรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ ์
ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
กรณีนักทองเที่ยวตองการทําการยกเลิกและเป็ นไปตามเงื่อนไขขางตน บริษัทจะทําการโอนเงินคืนลูกคาภายใน 30 วัน นั บจากวัน
ที่ลูกคาติดตอขอยกเลิกกับเซลล

