#16000 ทัวรญี่ปุน โตเกียว 5 วัน 3 คืน หมูบานโอชิโนะฮัคไค
ชมเทศกาลดอกชิบะซากุระ บิน SL
ทัวรญี่ปุน โตเกียว วัดอาซากุสะ ถนนนากามิเซะ ภูเขาไฟฟูจิ ฟรีเดย 1 วันเต็ม!!

สรุปการเดินทาง
วันที่

กําหนดการ

เชา เที่ยง เย็น

1

ทา อากาศยานดอนเมือง

2

ทา อากาศยานนาริตะ - โตเกียว - วัดเซนโซจิ (วัดอาซากุสะ) - ประตูฟา คํา รณ - ถนนนาคามิ
เสะ - โตเกียวสกายทรี - โอไดบะ - ไดเวอรซิตี้ โตเกียว พลาซา - กันดัม
้ ฟรอนท โตเกียว - ออ
นเซ็น

3



ชิบะซากุระฟูจ ิ - ภูเขาไฟฟูจ ิ - หมูบา นโอชิโนะฮัคไค - ยา นชินจูกุ










โรงแรม



-



Fuji Bou
Hotel หรือ
เทียบเทา



Keisei
Miramare
Hotel หรือ
เทียบเทา

4

อิสระทองเที่ยวในโตเกียว หรือเลือกซื้อทัวรเสริม







Keisei
Miramare
Hotel หรือ
เทียบเทา

5

ทา อากาศยานนาริตะ - ทา อากาศยานดอนเมือง







-

กําหนดการเดินทาง

ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

25 เม.ย. 65 - 29 เม.ย.
65

฿21,999

฿21,999

฿21,999

฿7,900

28 เม.ย. 65 - 2 พ.ค. 65

฿21,999

฿21,999

฿21,999

฿7,900

30 เม.ย. 65 - 4 พ.ค. 65

฿28,999

฿28,999

฿28,999

฿9,900

3 พ.ค. 65 - 7 พ.ค. 65

฿28,999

฿28,999

฿28,999

฿9,900

5 พ.ค. 65 - 9 พ.ค. 65

฿28,999

฿28,999

฿28,999

฿9,900

8 พ.ค. 65 - 12 พ.ค. 65

฿19,999

฿19,999

฿19,999

฿7,900

10 พ.ค. 65 - 14 พ.ค. 65

฿19,999

฿19,999

฿19,999

฿7,900

13 พ.ค. 65 - 17 พ.ค. 65

฿19,999

฿19,999

฿19,999

฿7,900

15 พ.ค. 65 - 19 พ.ค. 65

฿19,999

฿19,999

฿19,999

฿7,900

18 พ.ค. 65 - 22 พ.ค. 65

฿19,999

฿19,999

฿19,999

฿7,900

20 พ.ค. 65 - 24 พ.ค. 65

฿19,999

฿19,999

฿19,999

฿7,900

23 พ.ค. 65 - 27 พ.ค. 65

฿19,999

฿19,999

฿19,999

฿7,900

28 พ.ค. 65 - 1 มิ.ย. 65

฿19,999

฿19,999

฿19,999

฿7,900

30 พ.ค. 65 - 3 มิ.ย. 65

฿19,999

฿19,999

฿19,999

฿7,900

กําหนดการทั้งหมด
วันที่ 1


กิจกรรม

ทาอากาศยานดอนเมือง
คํ่า
22.30 น. คณะพรอมกัน ณ อาคาร 1 ชั้น 3 อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ เคาน เตอรสายการบินไทยไลออนแอร
(SL) สนามบินดอนเมือง พบเจาหน าที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ
หัวหน าทัวรใหคําแนะนํ าเพื่อเตรียมความพรอมกอนออกเดินทาง



ทาอากาศยานดอนเมือง

คํ่า

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



หมายเหตุ

หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณที่นอกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็ นสําคัญ

วันที่ 2



กิจกรรม

ทาอากาศยานนาริตะ - โตเกียว - วัดเซนโซจิ (วัดอาซากุสะ) ประตูฟาคํารณ - ถนนนาคามิเสะ - โตเกียวสกายทรี - โอไดบะ ไดเวอรซิตี้ โตเกียว พลาซา - กันดั้ม ฟรอนท โตเกียว - ออน
เซ็น
เชา
01.00 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ นาริต ะ ประเทศญี่ปุน โดยสายบิน THAI LION AIR เที่ยวบินที่ SL
300
ไมมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน แตมีจําหน าย ใชเวลาบินโดยประมาณ 6 ชั่วโมง
ในการเดินทางเป็ นหมูคณะ การจัดที่นั่งของกรุป ไมสามารถรีเควสหรือเลือกที่นั่งได และทางสายการบินเป็ นผูกําหนด ซึ่งทา
งบริษัทฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได
09.00 น. ถึง เมืองนาริต ะ ประเทศญี่ปุน หลังจากผานขั้นตอนศุลกากรแลวนํ าทานเดินทางสูที่พัก (เวลาที่ญี่ปุน เร็วกวา
เมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพื่อความสะดวกในการนั ดหมายเวลา)
สําคัญมาก!! ประเทศญี่ปุนไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เนื้ อสัต ว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝ าฝื นมีโทษปรับและ
จับ
บาย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร เมนูบุฟเฟตปิ้งยางสไตลญี่ปุน
่
่

่

่

นํ าทานเดินทางสู “มหานครโตเกียว” เพื่อนมัสการเจาแมกวนอิมทองคํา ณ “วัดอาซากุสะ” วัดที่ไดช่ อ
ื วาเป็ นวัดที่มีความ
ศักดิส
์ ิทธิ ์ และไดรับความเคารพนั บถือมากที่สุดแหงหนึ่ งในกรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองคเจาแมกวนอิมทองคําที่ศักดิส
์ ิทธิ ์
ขนาด 5.5 เมตร ซึ่งมักจะมีผูคนมากราบไหวขอพรเพื่อความเป็ นสิริมงคลตลอดทั้งปี
ภายในวัดอาซากุสะยังเป็ นที่ต ั้งของโคมไฟยักษที่มีขนาดใหญที่สุดในโลกดวยความสูง 4.5 เมตร ซึ่งแขวนหอยอยู ณ ประตู
ทางเขาที่อยูดานหน าสุดของวัด ที่มีช่ อ
ื วา “ประตูฟาคํารณ” และถนนจากประตูเขาสูต ัววิหารที่ประดิษฐานเจาแมกวนอิมทองคํา
มีช่ อ
ื วา “ถนนนากามิเซะ” ซึ่งเป็ นที่ต ั้งของรานคาขายของที่ระลึกพื้นเมืองตางๆ มากมาย อาทิ ขนมนานาชนิ ด ของเลน รองเทา
พวงกุญแจที่ระลึก ฯลฯ ใหทุกทานไดเลือกซื้อเป็ นของฝากของที่ระลึก
และทานสามารถเดินไปถายรูปคูกับหอคอยที่สูงที่สุดในโลก แลนดมารกแหงใหมของกรุงโตเกียว ณ ริมแมนํ้าสุมิดะ
“หอคอยโตเกียวสกาย ทรี” (Tokyo Sky tree) (ไมรวมคาขึ้นหอคอย) หอสงสัญญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก
จากนั ้นนํ าเดินทางสู นํ าทานเดินทางไป ยานโอไดบะ (Odaiba) คือเกาะที่สรางขึ้นไวเป็ นแหลงชอปปิ้ ง และแหลงบันเทิง
ตางๆ ในอาวโตเกียว ไดรับการปรับปรุงใหมีช่ อ
ื เสียงและเป็ นที่นิยมในชวงหลังของปี 1990 นอกจากมีสถาปั ต ยกรรมที่สวยงาม
ตั้งอยูมากมายแลว แตก็ยังคงความเป็ นธรรมชาติไวดวยความอุดมสมบูรณของพื้นที่สีเขียว
ไดเวอรซิต ี้ โตเกียว พลาซา (DiverCity Tokyo Plaza) เป็ นหางดังอีกหางหนึ่ ง ที่อยูบนเกาะ โอไดบะ จุดเดนของหางนี้ ก็
คือ หุนยนตกันดั้ม ขนาดเทาของจริง ซึ่งมีขนาดใหญมาก ในบริเวณหาง ก็จะมีรานคาสําหรับคอกันดั้ม อยางเชน กันดั้มคาเฟ
(Gundam Cafe) และถาอยากเขาไปดูนิทรรศกาลกันดั้ม ก็ต องไปที่ กันดั้มฟรอนท (Gundam Front) ซึ่งอยูในบริเวณหาง
ไดเวอรซิต ี้ไดเวลานํ าทานเขาสูที่พัก
คํ่า
บริการอาหารคํ่า ณ ภัต ตาคาร เมนูอาหารเซ็ต สไตลญี่ปุน
พักที่ Fuji Bou Hotel หรือเทียบเทา
ใหทานไดผอนคลายกับการ แชนํ้าแรออนเซ็นธรรมชาติ หากทานไดแชนํ้าแรผอนคลาย จะทําใหผิวพรรณสวยงามและชวยให
ระบบหมุนเวียนโลหิต 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



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู บุฟเฟตปิ้งยางสไตลญี่ปุน

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

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

ประตูฟาคํารณ
ประตูทางเขาที่อยูดานหน าสุดของวัดอาซากุสะ และมีโคมไฟสีแดงขนาดใหญแขวนอยู เป็ น
สัญลักษณของวัด

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

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

โอไดบะ
เป็ นเกาะถมที่สรางขึ้นมาจากการถมทะเล ซึ่งเป็ นหนึ่ งใจจุดสนใจทางดานการคาโดย
เฉพาะของสินคา Electronic และ Modern Culture

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

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



คํ่า

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

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู อาหารเซ็ต สไตลญี่ปุน
 Fuji Bou Hotel หรือเทียบเทา



หมายเหตุ

ไมมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน แตมีจําหน าย ใชเวลาบินโดยประมาณ 6 ชั่วโมง
เวลาที่ญี่ปุน เร็วกวาเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพื่อความสะดวกในการนั ดหมายเวลา
สําคัญมาก ประเทศญี่ปุนไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เนื้ อสัต ว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝ าฝื นมีโทษปรับและจับ

วันที่ 3


กิจกรรม

ชิบะซากุระฟูจิ - ภูเขาไฟฟูจิ - หมูบานโอชิโนะฮัคไค - ยานชินจูกุ
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นํ าทานเดินทางสู ทุงพิงคมอส
ชม เทศกาลดอกชิบะซากุระ ใหทานไดชมความงดงามของทุงดอกพิงคมอสหรือเรียกอีกชื่อวาดอกชิบะซากุระที่เบงบานเต็มทุง
กวาง ชวงเมษายนจนถึงพฤษภาคม จะไดเห็นดอกสีแดง สีชมพู สีขาว และสีมวง ชิบะซากุระเป็ นพืชที่มีถ ิ่นกําเนิ ดจาก
อเมริกาเหนื อ มีอีกชื่อวามอส พิ้งค (MossPink) ที่ถ ูกเรียกวา ชิบะซากุระเพราะมีรูปรางดอกคลายดอกซากุระแตบานอยูบนพื้น
ดินคลายตนหญา
เทศกาลจัดขึ้นระหวางวันที่ 18 เมษายน ถึง 31 พฤษภาคม 2563
กรณีดอกไมโรยแลวหรือจบเทศกาลแลวจะนํ าทานขึ้นฟูจิชั้น5แทน ภูเขาไฟฟูจิ มีความสูงเหนื อจากระดับนํ้ าทะเล 3,776
เมตร ภูเขาที่มีช่ อ
ื เสียงเป็ นที่รูจักไปทั่วโลกในเรื่องความสวยงามที่ธรรมชาติไดมอบมาใหอยางลงตัว และยังถือวาเป็ นสัญลักษณ
หนึ่ งของประเทศญี่ปุน ทั้งยังเป็ นจุดมุงหมายของนั กทองเที่ยวตางชาติที่มาเยือนญี่ปุนตลอดทุกฤดูกาล
ขอสงวนสิทธิไ์ มขึ้น ในกรณีที่อากาศไมเอื้ออํานวย หรือ ทางขึ้นปิ ด
จากนั ้นนํ าทานเดินทางสู “หมูบานโอชิโนะฮัคไค” (Oshino Hakkai) เป็ นแหลงนํ้ าตามธรรมชาติต ั้งอยูในหมูบานโอชิโนะ
ใหทานสัมผัสไดถ ึงอากาศบริสุทธิ ์ และไอเย็นจากแหลงนํ้ าธรรมชาติ โดยในบอนํ้ าใสแจวมีปลาหลากหลายพันธุแหวกวายสบาย
อารมณ อุณหภูมิในนํ้ าเฉลี่ยอยูที่ 10-12 องศาฯ
จากนั ้นนํ าทานสัมผัสประสบการณพิธีชงชาแบบญี่ปุน ใหทานไดทดลองชงชาดวยตัวทานเองและอิสระใหทานเลือกซื้อสินคา
ราคาถูกตามอัธยาศัย บริเวณดานหลังของราน ทานสามารถชมวิวทิวทัศน ของทะเลสาบคาวากูจิโกะและมีภูเขาไฟฟูจิที่สวยงามอยู
เบื้องหลัง
บาย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร เมนูอาหารเซ็ต สไตลญี่ปุน
จากนั ้นนํ าทานสู ยานชอปปิ้ งชินจุกุ ใหทานอิสระและเพลิดเพลินกับการชอปปิ้ งสินคามากมายและ เครื่องใช ไฟฟ า กลองถาย
รูปดิจิต อล นาฬิกา เครื่องเลนเกมส หรือสินคาที่จะเอาใจคุณผูหญิงดวย กระเป า รองเทา เสื้อผา แบรนดเนม เสื้อผาแฟชั่นส
สําหรับวัยรุน เครื่องสําอางยี่หอดังของญี่ปุนไมวาจะเป็ น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอื่นๆ อีกมากมาย
คํ่า
อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย
พักที่ Keisei Miramare Hotel หรือเทียบเทา ที่พักเป็ นโรงแรมระดับ 4 ดาว อยูใจกลางเมืองชิบะ มีทําเลอยูหน าสถานี
รถไฟ Chibachuo Train Station บริเวณโรงแรมมีรานสะดวกซื้อ รานชอปปิ้ ง เชน ไดโซะ มัต สึโมโตะ รานขายยา ใหทานเลือก
ซื้อของตามอัธยาศัย และมีรานอาหารใหเลือกลิ้มรสอยางหลากหลาย เชน รานราเม็ง ขาวหน าเนื้ อ ปิ้ งยาง เป็ นตน
่

หองพักที่โรงแรม KEISEI จะเป็ นแบบ Studio Twin room (1 single bed + 1 sofa bed
เนื่ องจากเป็ นโรงแรมที่อยูในเมืองและใกลสถานี รถไฟใตดิน ในกรณีที่ทานจองหองพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอน
เสริม] แลวทางโรงแรมไมสามารถจัดหาหองพักแบบ TRIPLE ได ทางบริษัทอาจมีการจัดหองพักใหต ามความเหมาะสมตอไป
หรืออาจมีคาใชจายบางสวนเพิ่มเติม



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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

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



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู อาหารเซ็ต สไตลญี่ปุน

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

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

 Keisei Miramare Hotel หรือเทียบเทา
เทศกาลจัดขึ้นระหวางวันที่ 18 เมษายน ถึง 31 พฤษภาคม 2563
กรณีดอกไมโรยแลวหรือจบเทศกาลแลวจะนํ าทานขึ้นฟูจิชั้น5แทน ภูเขาไฟฟูจิ มีความสูงเหนื อจากระดับนํ้ าทะเล 3,776
เมตร ภูเขาที่มีช่ อ
ื เสียงเป็ นที่รูจักไปทั่วโลกในเรื่องความสวยงามที่ธรรมชาติไดมอบมาใหอยางลงตัว และยังถือวาเป็ นสัญลักษณ
หนึ่ งของประเทศญี่ปุน ทั้งยังเป็ นจุดมุงหมายของนั กทองเที่ยวตางชาติที่มาเยือนญี่ปุนตลอดทุกฤดูกาล (ขอสงวนสิทธิไ์ มขึ้น ใน
กรณีที่อากาศไมเอื้ออํานวย หรือ ทางขึ้นปิ ด
อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย
หองพักที่โรงแรม KEISEI จะเป็ นแบบ Studio Twin room (1 single bed + 1 sofa bed)
่

่

่

่

เนื่ องจากเป็ นโรงแรมที่อยูในเมืองและใกลสถานี รถไฟใตดิน ในกรณีที่ทานจองหองพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอน
เสริม] แลวทางโรงแรมไมสามารถจัดหาหองพักแบบ TRIPLE ได ทางบริษัทอาจมีการจัดหองพักใหต ามความเหมาะสมตอไป
หรืออาจมีคาใชจายบางสวนเพิ่มเติม

วันที่ 4


กิจกรรม

อิสระทองเที่ยวในโตเกียว หรือเลือกซื้อทัวรเสริม
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
OPTION A: นํ าทานเดินทางสู โตเกียวดิสนี ยแลนด หรือ ดิสนี ยซี
รวมรถ รับ-สงโตเกียวดิสนี ยแลนด ฟรี (กรุณาระบุเวลาในการเดินทาง เนื่ องจากเป็ นรถรับ-สงของทางโรงแรม ดังนั ้นรถจะ
วิ่งเป็ นเวลา)
ราคาดังกลาวไมรวมบัต รเขา เด็กอายุ 4-11 ปี 2,000 บาท (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง
อายุ 12-17 ปี 2,400 บาท 18 ปี ขึ้นไป ราคา 2,700 บาท (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง)
เชิญทานพบกับความอลังการซึ่งเต็มไปดวยเสน หแหงตํานานและจินตนาการของการผจญภัย ใชทุนในการกอสราง 600
ลานเยน โดยการถมทะเล ทานจะไดพบสัมผัสกับเครื่องเลนในหลายรูปแบบ
หรือชอปปิ้ งซื้อของที่ระลึกภายในวนสนุกอยางจุใจและอีกมากมายที่รอทานพิสูจน ความมันสกันอยางเต็มที่ ใหทานได
สนุกสนานตอกับเครื่องเลนนานาชนิ ดอยางจุใจ
อาหารกลางวัน-เย็น อิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการชอปปิ้ ง*
OPTION B: อิสระชอปปิ้ งเพลิดเพลินในโตเกียว (ขึ้นรถไฟเที่ยวเอง มีคาใชจายตามระยะทาง)
สําหรับทานที่เลือกที่จะอิสระในเมืองโตเกียวทานสามารถสอบถามขอมูลการเดินทางจากมัคคุเทศกเพื่อความสะดวกในการ
เดินทางหรือชอปปิ้ งในยานการคาอันทันสมัยของมหานครโตเกียวศูนยรวมวัยรุนแหลงชอบปิ้ งชื่อดัง
แนะนํ าสถานที่ทองเที่ยวในโตเกียว (ไมรวมคาเดินทาง หรือคาตั๋วรถไฟ)
ยานฮาราจูกุ ทานจะไดพบกับการแตงตัวที่เป็ นเอกลักษณ แหวกแนว ตามสไตลวัยรุนญี่ปุน การแตงกายเลียนแบบ
คาแรคเตอรการต ูนตางๆ
โอโมเตะซันโด ราน Kiddyland ศูนยรวมของเลนหลากหลาย น ารัก และแปลกๆ เหมาะสําหรับเป็ นของฝากเด็กเล็ก เด็กโต
ตุกตาบลายด สนูปปี้ คิต ตี้ คาแรคเตอรต างๆ หรือ เกมส ของเด็กเลนที่หลากหลายใหทานไดเลือกชมเลือกซื้อหาอยางจุใจ
ชิบูยา ยานวัยรุนชื่อดังอีกแหงของมหานครโตเกียวทานจะไดต่ น
ื ตาตื่นใจกับแฟชั่นทันสมัยของหน ุมสาวชาวแดนปลาดิบจาก
รานคามากมาย มากกวา 100 รานคา และ “ตึก 109” ตึกชื่อดังที่เป็ นสัญลักษณของยานนั ้น
ตลาดอะเมโยโกะ (Ameyoko Market) ตลาดที่คึกคักเกือบตลอดเวลาตั้งอยูระหวางสถานี อุเอโนะ (Ueno Station) และ
สถานี โอคาชิมาชิ (Okachimachi Station) สินคาหลากหลายชนิ ดทั้ง ของสด ของใช เครื่องสําอาง กระเป า รองเทา เสื้อผาทั้ง
ของญี่ปุน และของนํ าเขาที่สวนใหญจะมีราคาถูกกวาในหางบางรานอาจจะตอราคาเพิ่มไดอีก อาหารทะเล ผลไม ผักสด รานขนม
และของกินเลน
อาหารกลางวัน-เย็น อิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการชอปปิ้ ง
พักที่ Keisei Miramare Hotel หรือเทียบเทา
หองพักที่โรงแรม KEISEI จะเป็ นแบบ Studio Twin room (1 single bed + 1 sofa bed) เนื่ องจากเป็ นโรงแรมที่
อยูในเมืองและใกลสถานี รถไฟใตดิน
ในกรณีที่ทานจองหองพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แลวทางโรงแรมไมสามารถจัดหาหองพักแบบ TRIPLE
ได ทางบริษัทอาจมีการจัดหองพักใหต ามความเหมาะสมตอไป หรืออาจมีคาใชจายบางสวนเพิ่มเติม
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อิสระทองเที่ยวในโตเกียว หรือเลือกซื้อทัวรเสริม
อิสระเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวรโตเกียวดิสนี ยแลนด เชิญทานพบกับความอลังการซึ่งเต็ม
ไปดวยเสน หแหงตํานานและจินตนาการของการผจญภัย สัมผัสกับเครื่องเลนในหลายรูป
แบบ อาทิ ทาทายความมันสเหมือนอยูในอวกาศไปกับ SPACE MOUTAIN, ระทึก
ขวัญกับ HAUNTED MANSION บานผีสิง,เป็ นตน หรือ อิสระในเมืองโตเกียว เพื่อ
ความสะดวกในการเดินทาง หรือชอปปิ้ งในยานการคาอันทันสมัยของมหานครโตเกียว
ศูนยรวมวัยรุนแหลงชอบปิ้ งชื่อดัง ยานฮาราจูกุ ทานจะไดพบเพลิดเพลินกับการชอบปิ้ งกับ
รานคาหลากหลายสองฝั่ งถนนทาเคชิต ะ และ โอโมเตะซันโด อิสระชอปปิ้ งตอยาน“ชิบูยา”
รานคามากมาย มากกวา 100 รานคา



คํ่า
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 Keisei Miramare Hotel หรือเทียบเทา
อาหารกลางวัน-เย็น อิสระตามอัธยาศัย
หองพักที่โรงแรม KEISEI จะเป็ นแบบ Studio Twin room (1 single bed + 1 sofa bed) เนื่ องจากเป็ นโรงแรมที่อยูใน
เมืองและใกลสถานี รถไฟใตดิน
ในกรณีที่ทานจองหองพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แลวทางโรงแรมไมสามารถจัดหาหองพักแบบ TRIPLE
ได ทางบริษัทอาจมีการจัดหองพักใหต ามความเหมาะสมตอไป หรืออาจมีคาใชจายบางสวนเพิ่มเติม

วันที่ 5


กิจกรรม

ทาอากาศยานนาริตะ - ทาอากาศยานดอนเมือง
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
สมควรแกเวลานํ าทานเดินทางสู สนามบินนาริต ะ
10.30 น. ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายบินTHAI LION AIR เที่ยวบินที่ SL 301 (ใชระยะเวลาในการเดินทาง
ประมาณ 6.50 ชั่วโมง) ไมมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน (แตมีจําหน ายบนเครื่อง)
บาย
15.45 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ
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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



ทาอากาศยานดอนเมือง

บาย

่

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

่

่

่
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ไมมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน (แตมีจําหน ายบนเครื่อง)
หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณที่นอกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็ นสําคัญ

เงื่อนไข
กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพื่อความถูกตองและความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท
์ ี่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถ ึง 30 ทาน
- ขอสงวนสิทธิก
์ ารเก็บคานํ้ ามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวันเดินทาง
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต องแจงใหทราบลวงหน าอันเนื่ องจากสาเหตุต างๆ
- บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทวง, การนั ดหยุดงาน,
การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนํ าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนื อความรับผิดชอบของบริษัทฯ
- บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่ องเกิดจากความประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ
อุบัต ิเหตุจากความประมาทของนั กทองเที่ยวเอง
- เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ
ทั้งหมด
- กรณีที่ทานเป็ นอิสลาม ไมทานเนื้ อสัต ว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหน าที่เป็ นกรณีพิเศษ
- รายการนี้ เป็ นเพียงขอเสนอที่ต องไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ ง หลังจากไดสํารองโรงแรมที่พักในตางประเทศ
เรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
- การจัดการเรื่องหองพัก เป็ นสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก โดยมีหองพักสําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได
โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดต ามความประสงคของผูที่พัก ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได
- กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยางน อย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะ
นั ้นบริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหน าได
- มัคคุเทศก พนั กงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของผูจัดกํากับเทานั ้น
- ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื่ องจากเป็ นการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผาน
การพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเป็ นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว
อันเนื่ องมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถ ูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธใน
กรณีอ่ น
ื ๆ
- กรณีต องการพักแบบ 3 ทาน ตอหองหรือหองแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัด
หองใหเป็ นแบบ แยก 2 หอง คือ 1 หองพักคู และ 1 หองพักเดี่ยว โดยไมคาใชจายเพิ่ม
- สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุน หรือ วันเสารอาทิต ย รถอาจจะติด อาจทําใหเวลาในการทอง
เที่ยวและ ชอปปิ้ งแตละสถานที่นอยลง โดยเป็ นดุลยพินิจของมัคคุเทศก และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความรวมมือจาก
ผูเดินทางในบางครั้งที่ต องเรงรีบ เพื่อใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม
- เนื่ องจากการเดินทางทองเที่ยวในครั้งนี้ เป็ นการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนในตางประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวน
สิทธิ ์ ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน หรือ สวนใดสวนหนึ่ งที่ทานไมต องการไดรับบริการ หากระหวางเดินทาง สถานที่
ทองเที่ยวใดที่ไมสามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ต าม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการไมสามารถคืนคาใชจายไมวาสวนใดสวน
หนึ่ งใหทาน เนื่ องจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจายแบบเหมาจายไปลวงหน าทั้งหมดแลว
- บริการนํ้ าดื่มทานวันละ 1 ขวด ตอคนตอวัน เริ่มในวันที่ 2 ของการเดินทาง ถึงวันที่ 3 ของการเดินทาง การบริการของรถบัสนํ า
เที่ยวญี่ปุน ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุน สามารถใหบริการวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนั ้นๆ มิอาจเพิ่มเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับ
จะเป็ นผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั ้นๆเป็ นหลัก จึงขอสงวนสิทธิใ์ นการปรับ
เปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง
- กรณีพาสปอรต ตางชาติที่ต องการเดินทางไปกับทัวร **ผูเดินทางตองดําเนิ นการเช็คเรื่องการทําวีซาในการเขาประเทศญี่ปุนดวย
ตนเอง และหากมีคาใชจายเพิ่มเติมผูเดินทางตองรับผิดชอบในสวนนั ้นๆ ซึ่งหากวันเดินทางผูเดินทางไมไดขอวีซา จะถือวาเป็ นความ
ผิดของผูเดินทางเองและจะไมรับผิดชอบคาใชจายตางๆ
- 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 มอนุญาตใหทาน
- เดินทางตอไปได ดังนั ้นกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนั งสือเดินทางของทานใหอยูในสภาพดีอยูต ลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณี
ชํารุด กรุณาติดตอกรมการกงสุลกระทรวงการตางประเทศเพื่อทําหนั งสือเดินทางฉบับใหม โดยใชฉบับเกาไปอางอิง และ ยืนยันดวย
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พรอมกับแจงมาที่บริษัทเร็วที่สุด เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงขอมูลหนั งสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาที่บริษัทเรียบรอยแลว
กรณีที่ยังไมออกบัต รโดยสาร ทานสามารถเปลี่ยนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออกบัต รโดยสาร (ตั๋วเครื่องบิน) เรียบรอยแลว ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ซึ่งโดยสวนใหญต ั๋วเครื่องบินแบบกรุปจะออกกอนออกเดินทาง
ประมาณ 14-20 วัน ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับกระบวนการและขั้นตอนของแตละคณะ
- กรณีที่ทานไมผานดานตรวจคนออก หรือ เขาเมือง (หามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการ
คืนคาใชจายใหไมวาสวนใดสวนหนึ่ งทั้งสิ้น
- เมื่อทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลวทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงทั้งหมดนี้ แลว

การชําระเงิน
- กรุณาจองลวงหน าอยางน อย 30 วันกอนการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมัดจํา 15,000 บาท พรอมกับเตรียมเอกสารสงให
เรียบรอย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทําการจองแลว
- การชําระคาทัวรสวนที่เหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 30 วัน(ในวันเวลาทําการ) ทานควรจัดเตรียมคาทัวร
ใหเรียบรอยกอนกําหนด เนื่ องจากทางบริษัทตองสํารองคาใชจายในสวนของคาที่พักและตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั ้นจะถือวาทานยกเลิกการ
เดินทางโดยอัต โนมัต ิ
- หากทานที่ต องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูต างจังหวัด) ใหทานติดตอเจาหน าที่ กอนออกบัต รโดยสารทุก
ครั้ง หากออกบัต รโดยสารโดยมิแจงเจาหน าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ มรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น รวมถึงการลาชาของสายการบิน
ระหวางประเทศ
- หากในคณะของทานมีผูต องการดูแลพิเศษ นั่ งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดิน
ทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง
เนื่ องจากการเดินทางเป็ นหมูคณะ หัวหน าทัวรมีความจําเป็ นตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด

อัตรานี้รวม:
- คาตั๋วเครื่องบินโดยสารชั้นประหยัด รวมภาษีสนามบินและธรรมเนี ยมเชื้อเพลิง
- คาที่พักหองคู (2-3 ทาน) ดังที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน
- โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง)
- หองพักที่โรงแรมจะเป็ นแบบ Studio Twin room (1 single bed + 1 sofa bed) เนื่ องจากเป็ นโรงแรมที่อยูในเมืองและใกล
สถานี รถไฟใตดิน **ในกรณีที่ทานจองหองพักแบบ TRIPLE
- [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แลวทางโรงแรมไมสามารถจัดหาหองพักแบบ TRIPLE ได
- ทางบริษัทอาจมีการจัดหองพักใหต ามความเหมาะสมตอไป หรืออาจมีคาใชจายบางสวนเพิ่มเติม
- คาอาหาร ดังที่ระบุในรายการ
- คาเขาชม ดังที่ระบุในรายการ
- คารถนํ าเที่ยว ดังที่ระบุในรายการ
- คาประกันอุบัต ิเหตุในระหวางการเดินทาง วงประกันทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม)

อัตรานี้ไมรวม:
- คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนั งสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องดื่ม คาซักรีด คามินิบารในหองและคา
พาหนะตางๆ ที่มิไดระบุในรายการ
- คาธรรมเนี ยมวีซาเขาประเทศญี่ปุน กรณีประกาศใหกลับมายื่นรองขอวีซาอีกครั้ง (เนื่ องจากทางญี่ปุนไดประกาศยกเวนการยื่น
วีซาเขาประเทศญี่ปุนใหกับคนไทยสําหรับผูที่ประสงคพํานั กระยะสั้นในประเทศญี่ปุนไมเกิน 15 วัน)
- หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุนประกาศใหย่ น
ื วีซาตามเดิม ผูเดินทางจะตองจายเพิ่ม 2,000 บาท สําหรับการยื่นรองขอวีซา
- คาธรรมเนี ยมในกรณีที่กระเป าสัมภาระที่มีนํ้าหนั กเกินกวาที่สายการบินนั ้นๆกําหนดหรือสัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน
- คาภาษีนํ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไปแลว
- คานํ้ าหนั กกระเป าสัมภาระ ที่หนั กเกินสายการบินกําหนด (ปกติ ขาไป 20 กก. // ขากลับ 20 กก.)
- คาทิปคนขับรถ และไกดทองถิ่น(ถามี) ทานละ 2,000 บาท/ทริป ชําระที่สนามบินในวันเช็คอิน (คาทิปหัวหน าทัวรแลวแตความ
พึงพอใจของทาน)
- ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% (กรณีต องการใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี)

วีซา
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุนใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานั กระยะสั้นในประเทศญี่ปุนไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวย
วัต ถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะตองยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัต ิการ
เขาประเทศญี่ปุน* ดังตอไปนี้
1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุน (ทางบริษัทฯจัดการให)
2. สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นในระหวางที่พํานั กในประเทศญี่ปุนได (เชน เงินสด บัต รเครดิต
เป็ นตน)
3. ชื่อ ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานั กในประเทศญี่ปุน (ทางบริษัทจัดการให)
4. กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานั กในประเทศญี่ปุน (ทางบริษัทฯ จัดการให)
คุณสมบัต ิการเขาประเทศญี่ปุน (สําหรับกรณีการเขาประเทศญี่ปุนดวยมาตรการยกเวนวีซา)
1. หนั งสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู ไมต ํ่ากวา 6 เดือน
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปุนจะตองไมเป็ นสิ่งที่ขัดตอกฎหมายและเขาขายคุณสมบัต ิการพํานั กระยะสั้น
3. ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานั กไมเกิน 15 วัน
4. เป็ นผูที่ไมมีประวัต ิการถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ปุน มิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขาย
คุณสมบัต ิที่จะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ

หมายเหตุ
- โปรแกรมสามารถสลับปรับเปลี่ยนไดโดยไมต องแจงลวงหน า
- ไมมีราคาเด็ก เนื่ องจากเป็ นราคาพิเศษ
- เด็กอายุต ํ่ากวา 2 ปี ราคา 10,000 บาท
- ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปคนขับรถ และไกดทองถิ่น (ถามี)ทานละ 2,000 บาท/ทริป (ชําระที่สนามบินดอนเมืองในวันเช็ค
อิน)(คาทิปหัวหน าทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน)
- รายการทัวรสามารถสลับ ปรับเปลี่ยนหรืองดไปบางรายการไดต ามความเหมาะสม โดยมิต องแจงใหทราบลวงหน า อันเนื่ องมาจาก
สภาพอากาศ เหตุการณทางธรรมชาติ เหตุการณทางการเมือง สภาพการจราจร สายการบินหรือเหตุวิสุดวิสัยตาง ๆ ทั้งนี้ จะคํานึ งถึง
ความปลอดภัย ความเป็ นไปไดและผลประโยชน ของผูเดินทางจะไมฟองรองใด ๆ อันเนื องมาจากไดรับทราบเงื่อนไขกอนการเดินทาง
แลว
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเ์ ริ่มและจบการใหบริการที่สนามบินตนทางขาไปเทานั ้น
- กรณีผูเดินทางมาจากตางจังหวัดหรือตางประเทศและจะทําการสํารองตั๋วเครื่องบินหรือยานพาหนะอื่น ๆ เพื่อใชเดินทางมาและ
กลับ ณ สนามบิน ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบคาใชจายเนื่ องจากเป็ นคาใชจายนอกเหนื อจากโปรแกรม
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิย์ กเลิกการเดินทางกอนลวงหน า 5 วัน ในกรณีที่ไมสามารถทํากรุปไดอยางน อย 30 ทาน ในกรณีนี้
บริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวรอ่ น
ื ใหถ าตองการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท
์ ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ
ในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุจําเป็ นสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได และจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือไดรับบาดเจ็บที่นอก
เหนื อความรับผิดชอบของหัวหน าทัวรและอุบัต ิเหตุสุดวิสัยบางประการ เชน การจราจร, การนั ดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจล
ตางๆ เป็ นตน
- ในการเดินทางเป็ นหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการเลื่อนวันเดินทางกลับ ทานจะตองชําระคาใช
จายสวนตางที่สายการบิน และบริษัททัวรเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผูกําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม
สามารถเขาไปแทรกแซงได
ขอมูลเพิ่มเติม เรื่องตั๋วเครื่องบิน
ในการเดินทางเป็ นหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการเลื่อนวันเดินทางกลับ ทานจะตองชําระคาใช
จายสวนตางที่สายการบิน และบริษัททัวรเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผูกําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม
สามารถเขาไปแทรกแซงได

การยกเลิก
- ไมสามารถยกเลิกได เนื่ องจากเป็ นราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงินทั้งหมด (แตสามารถเปลี่ยนชื่อผูเดินทางไดต ามกําหนดของ
แตละสายการบินกอน 7 วันของการเดินทาง)

