
#15948 ทัวรญ่ีปุน 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 กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

2 ทาอากาศยานนาริตะ - วัดนาริตะ - วัดเซนโซจิ (วัดอาซากุสะ) - สวนสุมิดะ - โตเกียวสกายทรี -
โกเท็มบะพรีเม่ียมเอาทเลต - บุฟเฟตขาปูยักษ - ออนเซ็น   

Fuji
Hotel
หรือ
เทียบเทา

3 ภูเขาไฟฟูจิ - พิธีชงชาญ่ีป ุน - ทะเลสาบคาวาคุจิโกะ - โตเกียว - ยานชินจูกุ   

Tokyo
Hotel
หรือ
เทียบเทา

4 อิบารากิ - อุชิคุ ไดบุทสึ - ไดเวอรซิต้ี โตเกียว พลาซา - กันดัม้ ฟรอนท โตเกียว - โอไดบะ - อะค
วาซิต้ีโอไดบะ - หางสรรพสินคาโดราเอมอน   

Tokyo
Hotel
หรือ
เทียบเทา

5 ศาลเจาเมจิ - ศาลเจาเนซุ - อิออนนาริตะ - ทาอากาศยานนาริตะ - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

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



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานนาริตะ - วัดนาริตะ - วัดเซนโซจิ (วัดอาซากุสะ) -
สวนสุมิดะ - โตเกียวสกายทรี - โกเท็มบะพรีเม่ียมเอาทเลต -
บุฟเฟตปูยักษ - ออนเซ็น

กําหนดการทั้งหมด

สายการบินมีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง

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

19.00 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคานเตอร C สายการบินไทย พบเจาหนาท่ีใหการ
ตอนรับและอํานวยความสะดวก

22.10 น. ออกเดินทางสู สนามบินนาริตะ ประเทศญ่ีป ุน โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG640 (สายการบินมีบริการ
อาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง)

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ คํ่า

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

 กิจกรรม เชา

06.20 น. เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญ่ีป ุน (เวลาทองถิ่นเร็วกวาเวลาประเทศไทย 2 ชม.)ผานขั้นตอนการตรวจ
คนเขาเมือง ดานศุลกากร และรับกระเปาเรียบรอยแลว

[สําคัญมาก!!ไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศญ่ีป ุนหากฝาฝืนมีโทษจับปรับได]

นําทานไป วัดนาริตะซัง ชินโชจิ (Naritasan Shinshoji Temple) มีประวัติศาสตรอันเกาแก มีอายุยาวนานมากกวา
1,000 ปี

เดินทางสูเมืองโตเกียว เดินเท่ียวชม วัดอาซากุสะ (Asakusa) วัดท่ีเกาแกท่ีสุดในกรุงโตเกียว ขอพรจากพระพุทธรูปเจาแม
กวนอิมทองคํา ทานยังจะไดเก็บภาพประทับใจกับโคมไฟขนาดยักษท่ีมีความสูงถึง 4.5 เมตรซ่ึงแขวนอยูบริเวณประตูทางเขาวัด
และยังสามารถเลือกซ้ือเครื่องรางของขลังไดภายในวัด ฯลฯ

หรือเพลิดเพลินกับ ถนนนาคามิเซะ ถนนชอปป้ิงท่ีมีชื่อเสียงของวัด มีรานขายของท่ีระลึกมากมายไมวาจะเป็นเครื่องรางของ
ขลัง ของเลนโบราณ และตบทายดวยรานขายขนมท่ีคนญ่ีป ุนชื่นชอบ แมกระท่ังองคจักรพรรดิองคปัจจุบันยังเคยเสด็จอีกดวย



บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

นําทานสูเดินสูริมแมน้ําสุมิดะ ชมความงามของตนซากุระ ท่ีปลูกอยูริมแมน้ํา อิสระใหทานไดถายรูปเก็บภาพความประทับใจ
กับหอคอยท่ีสูงท่ีสุดในโลก หอคอยโตเกียวสกาย ทรี (Tokyo Sky tree) ท่ีเปิดเมื่อ 22 พฤษภาคม 2555 มีความสูง 634
เมตร และสามารถทําลายสถิติความสูงของหอกวางตุง ในมณฑลกวางโจว ซ่ึงมีความสูง 600 เมตร กับ CN Tower ในนครโต
รอนโต ของแคนาดา ท่ีมีความสูง 553 เมตร

นําทานเดินทางสูจังหวัดชิซูโอกะ และ จังหวัดยามานาชิ ซ่ึงอยูทางตะวันตกของโตเกียวและยังเป็นท่ีตั้งของภูเขาไฟฟูจิ
(Mt.Fuji)

อิสระชอปป้ิงสินคาแบรนดเนมท่ี โกเทมบะ พรีเมียม เอาทเล็ท (Gotemba Premium Outlet) เป็นหน่ึงในสาขาแบรนด
เอาทเล็ทท่ีกระจายครอบคลุมประเทศญ่ีป ุน ใหทานไดชอปป้ิงอยางจุใจกับสินคาหลากหลายแบรนดดัง

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม พิเศษเมนูขาปูยักษสไตลญ่ีป ุน พรอมน้ําจ้ิมรสเด็ด

พักท่ี FUJI HOTEL หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานนาริตะ

วัดนาริตะ

วัดเซนโซจิ (วัดอาซากุสะ)

 เชา

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

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

มีชื่ออยางเป็นทางการวาวัดเซนโซ หรือเซนโซจิ แตนิยมเรียกวาวัดอาซากุสะเน่ืองจากตั้ง
อยูในยานอาซากุสะน่ันเอง เป็นวัดในศาสนาพุทธ สัญลักษณของวัดน้ีท่ีคนนิยมมาถาย
รูปกันก็คือ โคมไฟสีแดงขนาดใหญ

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

สวนสุมิดะ บาย

เป็นสวนท่ีตั้งอยูริมแมน้ําสุมิดะ ซ่ึงมีตนซากูระมากกวา 1,000 ตน และฤดูชมดอกซากูระ
จะทําใหระแวกนั้นกลายเป็นอุโมงซากูระ และยังเคยเป็นlสวนสวนตัวของโชกุนมากอน



 หมายเหตุ

วันท่ี 3 ภูเขาไฟฟูจิ - พิธีชงชาญี่ปุน - ทะเลสาบคาวาคุจิโกะ - โตเกียว -
ยานชินจูกุ

เวลาทองถิ่นเร็วกวาเวลาประเทศไทย 2 ชม.

สําคัญมาก!!ไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศญ่ีป ุนหากฝาฝืนมีโทษจับปรับได

โตเกียวสกายทรี

โกเท็มบะพรีเมี่ยมเอาทเลต

เป็นหอท่ีเพ่ิงสรางขึ้นมาใหมและยังเป็นเหมือนแลนดมารคของโตเกียว ตั้งอยูใจกลางของ
Sumida City Ward ไมไกลจาก วัดอาซากุสะ มีความสูงถึง 634 เมตร บริเวณรอบๆเป็น
แหลงชอปป้ิงขนาดใหญ รวมท้ังมีอควอเรียมอยูในนั้น

เป็นศูนยรวมสินคาแบรนดเนมชื่อดังของญ่ีป ุน และแบรนดเนมชั้นนําระดับโลกมาไวดวย
กันท่ีน่ี บนเชิงภูเขาไฟฟูจิ ริม Tomei Expressway ท่ีเชื่อมระหวาง ภูเขาฟูจิ-อุทยานแหง
ชาติฮาโกเน กับมหานครโตเกียว นับวาเป็นเอาทเลทท่ีใหญท่ีสุดของญ่ีป ุน เป็นสถานท่ีท่ี
ใหคุณชอปป้ิงไดอยางไมรูจบ และเต็มอ่ิมไปกับสุดยอดวิวทิวทัศนของภูเขาฟูจิ แคสถานท่ี
ตั้งก็ดึงดูดความสนใจจากนักทองเท่ียวไดเป็นอยางดี

บุฟเฟตขาปูยักษ

ออนเซ็น

 คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม เมนูขาปูยักษสไตลญ่ีป ุน พรอมน้ําจ้ิมรสเด็ด

 Fuji Hotel หรือเทียบเทา

เมนูพิเศษวาไรตี้บุฟเฟต พรอมปูยักษ ท่ีมีรสชาติอรอยท่ีสุดใหทุกทานไดอ่ิมอรอยกันแบบ
ไมอ้ัน

การแชน้ําแร ธรรมชาติของทางโรงแรม ซ่ึงสามารถรักษาโรคเหน็บชา โรคกระดูก ฯลฯ ให
ทานอิสระกับกิจกรรมการอาบน้ําแรภายในสระรวม ซ่ึงจะแยกสระชายและหญิง การแช
น้ําแรสระรวม สวนมากเขาไมใสเสื้อผากันนะคะ

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทานเดินทางสู ภูเขาไฟฟูจิ (Mt.Fuji) ท่ีตั้งตระหงานอยูเหนือเกาะญ่ีป ุนดวยความสูง 3,776 ถเมตร จากระดับน้ําทะเล

นําทานขึ้นชมความงามกันแบบใกลชิดยังบริเวณ “ชั้น 5” ของภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยูกับสภาพภูมิอากาศ) เพ่ือชมทัศนียภาพโดย
รอบของภูเขาไฟท่ี สามารถมองเห็นทะเลสาบท้ังหากระจายอยูโดยรอบ ใหทานไดสัมผัสอากาศอันบริสุทธิบ์นยอดเขาฟูจิ ถายภาพ
ท่ีระลึกกับภูเขาไฟท่ีไดชื่อวามีสัดสวนสวยงามท่ีสุดในโลก ซ่ึงเป็นภูเขาไฟท่ียังดับไมสนิทและมีความสูงท่ีสุดในประเทศญ่ีป ุน

้ ่ ่ ่ ่ ้ ้



นําทานสัมผัสวัฒนธรรมด้ังเดิมของชาวญ่ีป ุน น่ันก็คือ การชงชาญ่ีป ุน (Sado) โดยการชงชาตามแบบญ่ีป ุนนั้น มีขั้นตอน
มากมาย เริ่มตั้งแตการชงชา การจับถวยชา และการด่ืมชา ทุกขั้นตอนนั้นลวนมีขั้นตอนท่ีมีรายละเอียดท่ีประณีตและสวยงาม
เป็นอยางมาก และทานยังมีโอกาสไดลองชงชาดวยตัวทานเองอีกดวย

จากนั้นเดินทางสู ทะเลสาบคาวากูจิโกะ (Kawaguchiko) ท่ีเป็นหน่ึงในหาทะเลสาบลอมรอบภูเขาไฟฟูจิ ซ่ึงทะเลสาบแหงน้ี
เป็นท่ีนิยมสําหรับนักทองเท่ียวไมวาจะเป็นคนญ่ีป ุนหรือตางชาติก็ตามมักจะมาหาท่ีพักผอนในบริเวณน้ีมากกวาทะเลสาบท่ี
เหลืออีกสี่แหง รอบๆ บริเวณน้ีจึงเต็มไปดวย รานอาหาร, และรานขายของท่ีระลึกมากมาย ท่ีน่ียังเป็นจุดทชมวิวภูเขาไฟฟูจิได
อยางสวยงาม

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

นําทานเดินทางกลับสูเมืองโตเกียว ชอปป้ิงชินจูกุ เพลิดเพลินกับการชอปป้ิงสินคาแบรนดเนมมากมาย และ เครื่องใชไฟฟา
กลองถายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องเลนเกมส หรือสินคาท่ีจะเอาใจคุณผูหญิงดวย กระเปา รองเทา เสื้อผา แบรนดเนม เสื้อผา
แฟชั่นสําหรับวัยรุน เครื่องสําอางคย่ีหอดังของญ่ีป ุนไมวาจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอ่ืนๆอีกมากมาย

ค่ํา

อิสระรับประทานอาหารค่ํา ตามอัธยาศัย

พักท่ี Tokyo Hotel หรือเทียบเทา

ภูเขาไฟฟูจิ

พิธีชงชาญี่ปุน

ทะเลสาบคาวาคุจิโกะ

 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

พิธีชงชาญ่ีป ุน ซ่ึงเป็นเอกลักษณของประเทศญ่ีป ุนวาดวยการใชเวลาอยางสุนทรีย ดวย
การด่ืมและการชงชาผงสีเขียวหรือมัทชา นับตั้งแตประมาณศตวรรษท่ี 14 ตนฉบับของ
พิธีชงชา และใหทานไดสัมผัสกับบรรยากาศของการจําลองเรื่องราวเกี่ยวการพบปะกันใน
วงสังคมเกี่ยวกับการด่ิมและชงชาท่ีไดแพรหลายในบรรดาชนชั้นสูงท่ีเกิดขึ้นในประเทศ
ญ่ีป ุน

เป็นทะเลสาบท่ีใหญเป็นอันดับสองในบรรดาทะเลสาบท้ัง 5 ท่ีอยูรอบภูเขาไฟฟูจิ และเป็น
สถานท่ีสวยติดอันดับในการถายภาพวิวภูเขาไฟฟูจิ ถือไดวาเป็นเสนท่ีใกลกับภูเขาไฟฟูจิ
มากท่ีสุด จนเรียกไดวาเป็นประตูสูฟูจิ เป็นจุดชมความงามของภูเขาไฟฟูจิในหลากหลายวิว

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

 บาย



 หมายเหตุ

วันท่ี 4 อิบารากิ - อุชิคุ ไดบุทสึ - ไดเวอรซิตี้ โตเกียว พลาซา - กันด้ัม
ฟรอนท โตเกียว - โอไดบะ - อะควาซิตี้โอไดบะ - หางสรรพสินคา
โดราเอมอน

การขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 ขึ้นอยูกับสภาพภูมิอากาศ

หมายเหตุ: ในกรณีท่ี ภูเขาไฟฟูจิไมสามารถขึ้นไดเน่ืองจากสภาพอากาศ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเ์ปล่ียนโปรแกรมทัวรเป็น
Fuji Visitor Center ซ่ึงทานสามารถศึกษาความเป็นมาของภูเขาไฟฟูจิและเลือกซ้ือของท่ีระลึกเกี่ยวกับภูเขาไฟฟูจิได และยัง
เป็นจุดถายรูปกับภูเขาไฟฟูจิไดสวยงาม

อิสระรับประทานอาหารค่ํา ตามอัธยาศัย

โตเกียว

ยานชินจูกุ

กรุงโตเกียว เป็นเมืองหลวงของประเทศญ่ีป ุน โตเกียวเคยถูกเรียกวาเอโดะ ซ่ึงแปลวาปาก
แมน้ํา เมื่อกลายเป็นเมืองหลวงของญ่ีป ุนในปี 1868 ก็ถูกเปล่ียนชื่อเป็นโตเกียว ซ่ึงแปล
วาเมืองหลวงทางตะวันออก

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

 คํ่า  Tokyo Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทานเดินทางสู จังหวัดอิบาระกิ

นําทานชม พระใหญ อุชิคุ ไดบุสสึ (Ushiku Daibutsu) เป็นพระพุทธรูปท่ีสูงท่ีสุดในโลก ถูกบันทึกไวโดยหนังสือบันทึก
สถิติโลกกินเนสบุค (Guinness Book of world records) เมื่อปี ค.ศ. 1995 มีความสูง 120 เมตร ยืนอยูบนกลีบดอกบัว
บาน น้ําหนักถึง 4,000 ตัน นอกจากน้ีภายในเป็นท่ีเก็บพระไตรปิฏกภาษาบาลีอีกดวย นอกจากจะไดไหวพระแลว ชวงปลายมี
นาตนเมษา ท่ีน่ีก็สามารถชมซากุระไดอยางจุใจอีกดวย (ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ)

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

นําทานสู โอไดบะ (Odaiba) เป็นเกาะรวมศูนยกลางความบันเทิง ยานเมืองใหมท่ีเกิดจากการถมทะเลขึ้นมาเป็นเกาะ
ตั้งแตปี ค.ศ. 1850 เกาะน้ีเป็นท่ีแสดงใหเห็นถึง วิสัยทัศน และศักยภาพของชาวญ่ีป ุน ท่ีสามารถสรางสิ่งท่ีเป็นไปไมไดใหเป็น
ไปไดขึ้นมา

จากนั้นใหทานไดชอปป้ิงสินคาหลากหลายชนิดท่ี หางไดเวอรซิตี้ ซ่ึงภายในมีรานคา รานอาหาร และแหลงบันเทิงมากมาย
และใหทานถายรูปกับกันด้ัมตัวใหม RX-0 Unicorn ขนาดเทาของจริง ซ่ึงมีขนาดใหญมาก ในบริเวณหางจะมีรานคาสําหรับคอ
กันด้ัม อยาง กันด้ัมคาเฟ และใหมลาสุด เมื่อวันท่ี 1 ธันวาคม 2562

นําทานพบกับหางสรรพสินคาแหงอนาคตของโดราเอมอน หรือ Doraemon Future Department ขึ้นชื่อวาเป็น รานคา
ของโดราเอมอนแหงแรกของโลก ภายในจึงประกอบดวยโซนรานคาท่ีจําหนายสินคาลิขสิทธิท้ั์งหมดของโดราเอมอนและเพ่ือนๆ
รวมถึงมีสินคาหายากท่ีมีวางจําหนายเฉพาะท่ีน่ีเทานั้น เรียกไดวามีสินคาใหแฟนๆ ไดเลือกซ้ือกันอยางจุใจเลยทีเดียว

้ ่ ่ ้ ้ ่ ้ ้



จากนั้นท่ีน่ียังมี หางสรรพสินคาอควาซิตี้ หางดังของยานน้ีท่ีไมควรพลาด เพราะท้ังรานคาไมวาจะเป็นเสื้อผาตางๆ รานอาหาร
รานกาแฟ และโรงภาพยนตรท่ีมีถึง 13 โรงดวยกัน จุดเดนของท่ีน่ีอยูท่ีชั้น 5 เป็น ราเม็ง ฟ ูด ทีมพารค รวบรวมราเม็งชนิดตางๆ
จากท่ัวประเทศญ่ีป ุนมาไวท่ีน่ี สําคัญดานหนาของหางสรรพสินคาสามารถมองเห็นสะพานสายรุงไดอยางชัดเจน

ค่ํา

อิสระรับประทานอาหารค่ํา ตามอัธยาศัย

พักท่ี Tokyo Hotel หรือเทียบเทา

อิบารากิ

อุชิคุ ไดบุทสึ

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นหน่ึงเมืองของญ่ีป ุนท่ีเต็มไปดวยทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ ท้ังภูเขา ทะเล
และมีแหลงทองเท่ียวท่ีงดงามโดดเดนไมแพท่ีใดในญ่ีป ุน

เป็นองคพระพุทธรูปท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดในโลกซ่ึงไดรับการบันทึกอยูในกินเนสบุคดวย
ความสูง 120 เมตร นักทองเท่ียวสามารถเขาไปภายในองคพระพุทธรูปและขึ้นลิฟทท่ีมี
ความสูง 85 เมตรไปยังสวนหนาอกขององคพระได นอกจากน้ี ภายในสวนก็เต็มไปดวย
ทุงดอกไมท่ีบานตามแตละฤดูกาลท้ังสี่และสวนแบบนิกายโจโด และยังมีสวนสัตวเล็กๆ ท่ี
เล้ียงกระรอกกับกระตายใหว่ิงเลนอยางอิสระ

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ไดเวอรซิต้ี โตเกียว พลาซา

กันดั้ม ฟรอนท โตเกียว

โอไดบะ

 บาย

เป็นหางดังอีกหางหน่ึง ท่ีอยูบนเกาะ โอไดบะ จุดเดนของหางน้ีก็คือ หุนยนตกันด้ัม ขนาด
เทาของจริง ซ่ึงมีขนาดใหญมาก ในบริเวณหาง ก็จะมีรานคาสําหรับคอกันด้ัม อยางกันด้ัม
คาเฟ (Gundam Cafe) และถาอยากเขาไปดูนิทรรศกาลกันด้ัม ก็ตองไปท่ี กันด้ัมฟรอนท
(Gundam Front) ซ่ึงอยูในบริเวณหาง

สามารถเขาไปชมไดฟรี ตั้งอยูใกลๆกับหาง Diver City Tokyo นอกจากหุนกันด้ัมแลว
จะมีอีกหลายโซนสําหรับแฟนคลับกันด้ัมโดยเฉพาะ ไมวาจะเป็น Museum Space,
Experiece Field , DOME-G เป็นตน โดยมีคาใชจายในการเขาชม นอกจากน้ียังมี
Gundam Official Shop และ Guadam Cafe อีกดวย เปิดตั้งแต 10.00-20.00 น

เป็นเกาะถมท่ีสรางขึ้นมาจากการถมทะเล ซ่ึงเป็นหน่ึงใจจุดสนใจทางดานการคาโดย
เฉพาะของสินคา Electronic และ Modern Culture



 หมายเหตุ

วันท่ี 5 ศาลเจาเมจิ - ศาลเจาเนซุ - อิออนนาริตะ - ทาอากาศยานนาริตะ
- ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

พระใหญ อุชิคุ ไดบุสสึ ชวงปลายมีนาตนเมษา ท่ีน่ีก็สามารถชมซากุระไดอยางจุใจอีกดวย ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ

อิสระรับประทานอาหารค่ํา ตามอัธยาศัย

อะควาซิต้ีโอไดบะ

หางสรรพสินคาโดราเอมอน

เป็นหางสรรพสินคาอีกหางหน่ึงท่ีคนมานิยมเท่ียวกัน แตจุดเดนของท่ีน่ีก็คือชั้นหาเป็นรา
เม็ง ฟ ูด ทีมพารค (Ramen Food Theme Park) รวบรวมราเม็งชนิดตางๆ จากท่ัว
ประเทศญ่ีป ุนมาไวใหรับประทานกันไปเลยท่ีเดียว และท่ีน่ียังเป็นจุดยอดนิยมสําหรับชม
วิว สะพานสายรุง

เป็นสถานท่ีทองเท่ียวใหมของญ่ีป ุน ตั้งอยูบนยานโอไดบะ ท่ีน่ีไดชื่อวาเป็นหางสรรพ
สินคาโดราเอมอนแหงแรกของโลก เปิดใหบริการอยางเป็นทางการเมื่อวันท่ี 1 ธันวาคม ปี
2019 หางโดราเอมอนน้ีไดเกิดขึ้นเพ่ือเป็นการฉลองครบรอบ 50 ปีท่ีโดราเอมอน หุน
ยนตแมวสีฟาผูเป็นหน่ึงในการตูนขวัญใจตลอดกาลท่ีเป็นท่ีรูจักกันไปท่ัวโลก ไดถูกตี
พิมพเป็นการตูนเป็นครั้งแรก และครบรอบ 40 ปีในการเป็นการตูนฉายทางโทรทัศน
และรองรับการจัดงานกีฬาโอลิมปิกปี 2020 ท่ีญ่ีป ุนจะเป็นเจาภาพ

 คํ่า  Tokyo Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทานสู ศาลเจาเมจิ ศาลเจาเมจิตั้งอยูในเขตชิบุยะ โตเกียว ใกลๆ กับสถานีฮาราจูกุ เป็นศาลเจาในศาสนาชินโต ท่ีสรางขึ้น
ในปี ค.ศ. 1920 เพ่ือเป็นอนุสรณสถานแดดวงวิญญาณของสมเด็จพระจักรพรรดิเมจิ เป็นศาลเจาท่ีหากมาถึงโตเกียวแลว ตอง
มาสักการะสักครั้งหน่ึง

จากนั้นไปยัง ศาลเจาเนซุ (Nezu Shrine) เป็นศาลเจาชินโตเกาแกและเป็น 1 ใน 10 ศาลเจาท่ีสําคัญของกรุงโตเกียว
(Tokyo) สิ่งกอสรางสวนใหญภายในศาลเจาสรางขึ้นในปี ค.ศ. 1706 และไดรับการขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมท่ี
สําคัญแหงชาติ ขางในวัดจะมีซุมประตูเสาโทริอิสีแดงเรียงรายสวยงาม เหมือนกับท่ีฟูชิมิ อินาริ (Fushimi Inari) ในเกียวโต วา
กันวาถาเราไดเดินลอดผานเสาโทริอิน้ีจากทางเหนือไปทางใต ก็จะทําใหสิ่งชั่วรายถูกขับไลออกไป เดินตามเสาโทริอิสีแดงไปทาน
จะไดเจอกับศาลเจาเล็กๆ ท่ีคนนิยมมาขอพรดานความรัก เน่ืองจากศาลเจาแหงน้ีมีชื่อเสียงในการอธิษฐานเพ่ือใหสมหวังในความ
รัก

บาย

อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย

นําทานชอปป้ิง อิออน มอลล (Aeon Mall) หางสรรพสินคาท่ีมีสาขาอยูท่ัวประเทศญ่ีป ุน มีรานคาท่ีหลากหลายมากกวา 150
ราน เชน MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, Capcom games arcade , รานขายเครื่องกีฬา และซุปเปอรมารเก็ตขนาด
ใหญ ใหทานไดเก็บจัดการลิสตของฝากมาจากคนท่ีบานไดอยางครบครันเต็มท่ี

14.00 น. นําทานออกเดินทางสู สนามบินนาริตะ (ใชเวลาราวๆ 1 ชั่วโมง) ทําการเช็คอิน และโหลดสัมภาระ

17.30 น. นําทานออกเดินทางสูกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG677 (สายการบินมีบริการอาหารและเครื่องด่ืม
บนเครื่อง)

ค่ํา

22.30 น. นําทานเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ



 หมายเหตุ อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย

สายการบินมีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง

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

ศาลเจาเมจิ

ศาลเจาเนซุ

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นศาลเจาเกาแกอันศักดิส์ิทธิ ์และเป็นท่ีเคารพของคนโตเกียว สรางขึ้นโดยจักรพรรดิเม
จิ และมเหสีโชโกะ ในปี 1920 ในชวงวันปีใหมคนโตเกียวนิยมมาขอพรท่ีศาลเจาแหงน้ี
ซ่ึงตั้งอยูใจกลาง “สวนโยโยกิ” สวนท่ีมีตนไมนานาพรรณถึง 1 แสนตน ทําใหดูเหมือน
กับวาศาลเจาแหงน้ีตั้งอยูภายในปา

เป็นหน่ึงในอาคารไมกี่แหงท่ีไมโดนทําลายระหวางสงครามโลกครั้งท่ีสองและเป็นหน่ึงใน
อาคารท่ีเกาแกท่ีสุดในญ่ีป ุน สิ่งน้ีไดรับการกลาววาเป็นมรดกทางวัฒนธรรมท่ีสําคัญใน
ญ่ีป ุน

อิออนนาริตะ

ทาอากาศยานนาริตะ

 บาย

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

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ คํ่า

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีมีผูรวมคณะไมถึง 10 ทาน

ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวันเดินทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ

บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล,
ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทานเกิดจากการโจรกรรม และ
อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเท่ียวเอง

เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ
ท้ังหมด        

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิตองแจงลวงหนา ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และ
ราคาอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม ท้ังน้ีขึ้นอยูกับอัตราแลกเปล่ียนของเงินสกุลเยน

การชําระเงิน
กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 15,000 บาท

กรุณาชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือ 30 วัน (ในวันเวลาทําการ) กอนออกเดินทาง

อัตรานี้รวม:
คาตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวรขางตน

กรณีทานมีความประสงคจะตองการปรับเปล่ียนระดับชั้นท่ีน่ังจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใชคะแนนจากบัตรสะสมไมล จะ
ตองดําเนินกอนเดินทาง 7 วันลวงหนา และถาโดยการชําระเงินเพ่ืออัพเกรดตองกระทําท่ีเคานเตอรสนามบิน ณ วันเดินทาง เทานั้น

คาท่ีพักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมท่ีระบุไวในรายการ หรือ ระดับเทียบเทา** ในกรณีท่ีทานจองหองพักแบบ TRIPLE [2
เตียง+1 ท่ีนอนเสริม] แลวทางโรงแรมไมสามารถจัดหาหองพักแบบ TRIPLE ได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดหองใหเป็นแบบ
แยก 2หองคือ 1 TWN + 1SGL และอาจมีการจัดหองพักใหตามความเหมาะสมตอไป **

คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไวในรายการทัวรขางตน

เจาหนาท่ีบริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง

คาน้ําหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบินการบินไทย 20 กิโล  คาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินท่ีมีการ
เรียกเก็บ **ตั้งแตวันท่ี 1 กรกฎาคม 2562 เป็นตนไป ทางสายการบินไทย มีการปรับลดน้ําหนักสัมภาระโหลดใตทองเครื่องจาก 30
กิโล เหลือเพียง 20 กิโลเทานั้น

คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท

คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม

** ลูกคาทานใดสนใจ...ซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได **
เบี้ยประกันเริ่มตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]

เบี้ยประกันเริ่มตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]

**ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิต
หรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ลานบาท]

**ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิต
หรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท]

ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และหัก ณ ท่ีจาย 3%

อัตรานี้ไมรวม:
คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ(ทางรัฐบาลญ่ีป ุนประกาศยกเลิกวีซาใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะ

สั้นในประเทศญ่ีป ุนไมเกิน 15  **ถากรณีทางรัฐบาลญ่ีป ุนประกาศใหกลับมาใชวีซา ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายเพ่ิมในการขอวีซา
ตามท่ีสถานทูตกําหนด)

คาใชจายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือท่ีระบุ อาทิเชน คาอาหาร - เครื่องด่ืม นอกเหนือจากรายการ คาซักรีด คาโทรศัพท

คาภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบิน



คาทิปมัคคุเทศกและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ทาน

วีซา
หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเท่ียวเทานั้น

(หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได)

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญ่ีป ุนใหกับคนไทย

จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญ่ีป ุนใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญ่ีป ุนไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวย
วัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเขาเมือง เพ่ือเป็นการ
ยืนยันวามีคุณสมบัติในการเขา ประเทศญ่ีป ุน

**เอกสารท่ีอาจจะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตใหเขาประเทศ - ตั๋วเครื่องบินและเอกสารเรื่องท่ีพักทางบริษัทจะจัดเตรียมให
กับลูกทัวร แตท้ังน้ีขึ้นอยูกับการพิจารณาของกองตรวจคนเขาเมืองของญ่ีป ุน**

ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญ่ีป ุน

สิ่งท่ียืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายท่ีอาจเกิดขึ้นระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุน (เชน เงินสด บัตรเครดิต เป็นตน)

ชื่อ ท่ีอยู และหมายเลขโทรศัพทท่ีติดตอไดระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุน (เชน คน รูจัก โรงแรม และอ่ืนๆ)

คุณสมบัติการเขาประเทศญ่ีป ุน (สําหรับกรณีการเขาประเทศญ่ีป ุนตามมาตรการยกเวนวีซา)

หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกสท่ียังมีอายุการใชงานเหลืออยู

กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระทําในประเทศญ่ีป ุนจะตองไมเป็นสิ่งท่ีขัดตอกฎหมาย และเขาขายคุณสมบัติเพ่ือการพํานักระยะสั้น

ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน

เป็นผูท่ีไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญ่ีป ุน หรือมิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขาย
คุณสมบัติท่ีอาจจะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ

หมายเหตุ
ราคาเด็กทารก [อายุไมถึง 2 ปีบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ] ทานละ 10,500 บาท ราคาน้ีรวมรายการทัวร ตั๋วเครื่องบิน 

ไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ

ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปมัคคุเทศนทองถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทาน/ทริป หัวหนาทัวรท่ีดูแลคณะจากเมืองไทย
ตามแตทานจะเห็นสมควร

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล

การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาวทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์น
การเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง

ในกรณีท่ีลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯเพ่ือเช็ควากรุปมีการคอนเฟิรมเดินทางกอน
ทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น

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
แจงยกเลิก กอนการเดินทาง 45 วัน ไมนับวันเดินทาง คืนคาใชจายท้ังหมด 

แจงยกเลิก กอนเดินทาง 15 วัน ไมนับวันเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 15,000 บาท 

แจงยกเลิก นอยกวา 15 วันการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ ์เก็บคาใชจายท้ังหมด 
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ยกเวนกรุปท่ีออกเดินทางชวงเทศกาลวันหยุด เชน ปีใหม, สงกรานต เป็นตน บางสายการบินมีการการันตีมัดจําท่ีน่ังกับสายการ
บินและคามัดจําท่ีพัก รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เชน CHARTER FLIGHT จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือ คาทัวรท้ังหมด ไมวายกเลิกดวย
กรณีใดๆ

กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองท้ังกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศท่ีระบุ ไวในรายการเดิน
ทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น

**สําคัญ!! บริษัททําธุรกิจเพ่ือการทองเท่ียวเทานั้น ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขาประเทศญ่ีป ุนโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอน
การผานการตรวจคนเขาเมือง ท้ังไทยและญ่ีป ุน ขึ้นอยูกับการพิจารณาของเจาหนาท่ีเทานั้น ลูกคาทุกทานตองผานการตรวจคนเขา
เมืองดวยตัวของทานเอง ทางมัคคุเทศกไมสามารถใหความชวยเหลือใดๆไดท้ังสิ้น**

เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ ์
ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น
 

กรณีนักทองเท่ียวตองการทําการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขขางตน บริษัทจะทําการโอนเงินคืนลูกคาภายใน 30 วัน นับจากวัน
ท่ีลูกคาติดตอขอยกเลิกกับเซลล


