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



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานดอนเมือง    -

2 ทาอากาศยานนาริตะ - โตเกียว - วัดเซนโซจิ (วัดอาซากุสะ) - ประตูฟาคํารณ - ถนนนาคามิ
เสะ - โตเกียวสกายทรี - โอไดบะ - ไดเวอรซิต้ี โตเกียว พลาซา - กันดัม้ ฟรอนท โตเกียว - ออ
นเซ็น

  
Fuji Bou
Hotel หรือ
เทียบเทา

3 ชิบะซากุระฟูจิ - ภูเขาไฟฟูจิ - หมูบานโอชิโนะฮัคไค - ยานชินจูกุ   

Keisei
Miramare
Hotel หรือ
เทียบเทา

4 อิสระทองเที่ยวในโตเกียว หรือเลือกซ้ือทัวรเสริม   

Keisei
Miramare
Hotel หรือ
เทียบเทา

5 ทาอากาศยานนาริตะ - ทาอากาศยานดอนเมือง    -

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



วันท่ี 1 ทาอากาศยานดอนเมือง

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานนาริตะ - โตเกียว - วัดเซนโซจิ (วัดอาซากุสะ) -
ประตูฟาคํารณ - ถนนนาคามิเสะ - โตเกียวสกายทรี - โอไดบะ -
ไดเวอรซิตี้ โตเกียว พลาซา - กันด้ัม ฟรอนท โตเกียว - ออน
เซ็น

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

22.30 น. คณะพรอมกัน ณ อาคาร 1 ชั้น 3 อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ เคานเตอรสายการบินไทยไลออนแอร
(SL) สนามบินดอนเมือง พบเจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ
หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพ่ือเตรียมความพรอมกอนออกเดินทาง

ทาอากาศยานดอนเมือง คํ่า

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

 กิจกรรม เชา

01.00 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ นาริตะ ประเทศญ่ีป ุน โดยสายบิน THAI LION AIR เท่ียวบินท่ี SL
300

ไมมีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน แตมีจําหนาย ใชเวลาบินโดยประมาณ 6 ชั่วโมง

ในการเดินทางเป็นหมูคณะ การจัดท่ีน่ังของกรุป ไมสามารถรีเควสหรือเลือกท่ีน่ังได และทางสายการบินเป็นผูกําหนด ซ่ึงทา
งบริษัทฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได

09.00 น. ถึง เมืองนาริตะ ประเทศญ่ีป ุน หลังจากผานขั้นตอนศุลกากรแลวนําทานเดินทางสูท่ีพัก (เวลาท่ีญ่ีป ุน เร็วกวา
เมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพ่ือความสะดวกในการนัดหมายเวลา)

สําคัญมาก!! ประเทศญ่ีป ุนไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝาฝืนมีโทษปรับและ
จับ

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูบุฟเฟตป้ิงยางสไตลญ่ีป ุน
่ ่ ่ ่



นําทานเดินทางสู “มหานครโตเกียว” เพ่ือนมัสการเจาแมกวนอิมทองคํา ณ “วัดอาซากุสะ” วัดท่ีไดชื่อวาเป็นวัดท่ีมีความ
ศักดิส์ิทธิ ์และไดรับความเคารพนับถือมากท่ีสุดแหงหน่ึงในกรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองคเจาแมกวนอิมทองคําท่ีศักดิส์ิทธิ ์
ขนาด 5.5 เมตร ซ่ึงมักจะมีผูคนมากราบไหวขอพรเพ่ือความเป็นสิริมงคลตลอดท้ังปี

ภายในวัดอาซากุสะยังเป็นท่ีตั้งของโคมไฟยักษท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดในโลกดวยความสูง 4.5 เมตร ซ่ึงแขวนหอยอยู ณ ประตู
ทางเขาท่ีอยูดานหนาสุดของวัด ท่ีมีชื่อวา “ประตูฟาคํารณ” และถนนจากประตูเขาสูตัววิหารท่ีประดิษฐานเจาแมกวนอิมทองคํา
มีชื่อวา “ถนนนากามิเซะ” ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของรานคาขายของท่ีระลึกพ้ืนเมืองตางๆ มากมาย อาทิ ขนมนานาชนิด ของเลน รองเทา
พวงกุญแจท่ีระลึก ฯลฯ ใหทุกทานไดเลือกซ้ือเป็นของฝากของท่ีระลึก

และทานสามารถเดินไปถายรูปคูกับหอคอยท่ีสูงท่ีสุดในโลก แลนดมารกแหงใหมของกรุงโตเกียว ณ ริมแมน้ําสุมิดะ
“หอคอยโตเกียวสกาย ทรี” (Tokyo Sky tree) (ไมรวมคาขึ้นหอคอย) หอสงสัญญาณโทรคมนาคมท่ีสูงท่ีสุดในโลก

จากนั้นนําเดินทางสู นําทานเดินทางไป ยานโอไดบะ (Odaiba) คือเกาะท่ีสรางขึ้นไวเป็นแหลงชอปป้ิง และแหลงบันเทิง
ตางๆ ในอาวโตเกียว ไดรับการปรับปรุงใหมีชื่อเสียงและเป็นท่ีนิยมในชวงหลังของปี 1990 นอกจากมีสถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม
ตั้งอยูมากมายแลว แตก็ยังคงความเป็นธรรมชาติไวดวยความอุดมสมบูรณของพ้ืนท่ีสีเขียว

ไดเวอรซิตี้ โตเกียว พลาซา (DiverCity Tokyo Plaza) เป็นหางดังอีกหางหน่ึง ท่ีอยูบนเกาะ โอไดบะ จุดเดนของหางน้ีก็
คือ หุนยนตกันด้ัม ขนาดเทาของจริง ซ่ึงมีขนาดใหญมาก ในบริเวณหาง ก็จะมีรานคาสําหรับคอกันด้ัม อยางเชน กันด้ัมคาเฟ
(Gundam Cafe) และถาอยากเขาไปดูนิทรรศกาลกันด้ัม ก็ตองไปท่ี กันด้ัมฟรอนท (Gundam Front) ซ่ึงอยูในบริเวณหาง
ไดเวอรซิตี้ไดเวลานําทานเขาสูท่ีพัก

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารเซ็ตสไตลญ่ีป ุน

พักท่ี Fuji Bou Hotel หรือเทียบเทา

ใหทานไดผอนคลายกับการ แชน้ําแรออนเซ็นธรรมชาติ หากทานไดแชน้ําแรผอนคลาย จะทําใหผิวพรรณสวยงามและชวยให
ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น

ทาอากาศยานนาริตะ เชา

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

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู บุฟเฟตป้ิงยางสไตลญ่ีป ุน

โตเกียว

วัดเซนโซจิ (วัดอาซากุสะ)

 บาย

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

มีชื่ออยางเป็นทางการวาวัดเซนโซ หรือเซนโซจิ แตนิยมเรียกวาวัดอาซากุสะเน่ืองจากตั้ง
อยูในยานอาซากุสะน่ันเอง เป็นวัดในศาสนาพุทธ สัญลักษณของวัดน้ีท่ีคนนิยมมาถาย
รูปกันก็คือ โคมไฟสีแดงขนาดใหญ



ประตูฟาคํารณ

ถนนนาคามิเสะ

โตเกียวสกายทรี

โอไดบะ

ไดเวอรซิต้ี โตเกียว พลาซา

กันดั้ม ฟรอนท โตเกียว

ประตูทางเขาท่ีอยูดานหนาสุดของวัดอาซากุสะ และมีโคมไฟสีแดงขนาดใหญแขวนอยู เป็น
สัญลักษณของวัด

เป็นถนนคนเดินท่ีอยูติดกับวัดอาซากุสะ วัดเกาแกท่ีมีชื่อเสียงของญ่ีป ุน ถนนเสนน้ีมี
รานคามากมายตลอดความยาวท้ัง 250 เมตร ไมนับรานคาท่ีอยูในซอยแยกยอยไปอีก
ทําใหตลอดท้ังปีจะมีนักทองเท่ียวแวะเวียนมาหาซ้ือของฝากอยางไมขาดสาย

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

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

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

 คํ่า



 หมายเหตุ

วันท่ี 3 ชิบะซากุระฟูจิ - ภูเขาไฟฟูจิ - หมูบานโอชิโนะฮัคไค - ยานชินจูกุ

ไมมีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน แตมีจําหนาย ใชเวลาบินโดยประมาณ 6 ชั่วโมง

เวลาท่ีญ่ีป ุน เร็วกวาเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพ่ือความสะดวกในการนัดหมายเวลา

สําคัญมาก ประเทศญ่ีป ุนไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝาฝืนมีโทษปรับและจับ

ออนเซ็น

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู อาหารเซ็ตสไตลญ่ีป ุน

 Fuji Bou Hotel หรือเทียบเทา

การแชน้ําแร ธรรมชาติของทางโรงแรม ซ่ึงสามารถรักษาโรคเหน็บชา โรคกระดูก ฯลฯ ให
ทานอิสระกับกิจกรรมการอาบน้ําแรภายในสระรวม ซ่ึงจะแยกสระชายและหญิง การแช
น้ําแรสระรวม สวนมากเขาไมใสเสื้อผากันนะคะ

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู ทุงพิงคมอส

ชม เทศกาลดอกชิบะซากุระ ใหทานไดชมความงดงามของทุงดอกพิงคมอสหรือเรียกอีกชื่อวาดอกชิบะซากุระท่ีเบงบานเต็มทุง
กวาง ชวงเมษายนจนถึงพฤษภาคม จะไดเห็นดอกสีแดง สีชมพู สีขาว และสีมวง ชิบะซากุระเป็นพืชท่ีมีถิ่นกําเนิดจาก
อเมริกาเหนือ มีอีกชื่อวามอส พ้ิงค (MossPink) ท่ีถูกเรียกวา ชิบะซากุระเพราะมีรูปรางดอกคลายดอกซากุระแตบานอยูบนพ้ืน
ดินคลายตนหญา

เทศกาลจัดขึ้นระหวางวันท่ี 18 เมษายน ถึง 31 พฤษภาคม 2563

กรณีดอกไมโรยแลวหรือจบเทศกาลแลวจะนําทานขึ้นฟูจิชั้น5แทน ภูเขาไฟฟูจิ มีความสูงเหนือจากระดับน้ําทะเล 3,776
เมตร ภูเขาท่ีมีชื่อเสียงเป็นท่ีรูจักไปท่ัวโลกในเรื่องความสวยงามท่ีธรรมชาติไดมอบมาใหอยางลงตัว และยังถือวาเป็นสัญลักษณ
หน่ึงของประเทศญ่ีป ุน ท้ังยังเป็นจุดมุงหมายของนักทองเท่ียวตางชาติท่ีมาเยือนญ่ีป ุนตลอดทุกฤดูกาล

ขอสงวนสิทธิไ์มขึ้น ในกรณีท่ีอากาศไมเอ้ืออํานวย หรือ ทางขึ้นปิด

จากนั้นนําทานเดินทางสู “หมูบานโอชิโนะฮัคไค” (Oshino Hakkai) เป็นแหลงน้ําตามธรรมชาติตั้งอยูในหมูบานโอชิโนะ
ใหทานสัมผัสไดถึงอากาศบริสุทธิ ์และไอเย็นจากแหลงน้ําธรรมชาติ โดยในบอน้ําใสแจวมีปลาหลากหลายพันธุแหวกวายสบาย
อารมณ อุณหภูมิในน้ําเฉล่ียอยูท่ี 10-12 องศาฯ

จากนั้นนําทานสัมผัสประสบการณพิธีชงชาแบบญ่ีป ุน ใหทานไดทดลองชงชาดวยตัวทานเองและอิสระใหทานเลือกซ้ือสินคา
ราคาถูกตามอัธยาศัย บริเวณดานหลังของราน ทานสามารถชมวิวทิวทัศนของทะเลสาบคาวากูจิโกะและมีภูเขาไฟฟูจิท่ีสวยงามอยู
เบื้องหลัง

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารเซ็ตสไตลญ่ีป ุน

จากนั้นนําทานสู ยานชอปป้ิงชินจุกุ ใหทานอิสระและเพลิดเพลินกับการชอปป้ิงสินคามากมายและ เครื่องใช ไฟฟา กลองถาย
รูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องเลนเกมส หรือสินคาท่ีจะเอาใจคุณผูหญิงดวย กระเปา รองเทา เสื้อผา แบรนดเนม เสื้อผาแฟชั่นส
สําหรับวัยรุน เครื่องสําอางย่ีหอดังของญ่ีป ุนไมวาจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอ่ืนๆ อีกมากมาย

ค่ํา

อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย

พักท่ี Keisei Miramare Hotel หรือเทียบเทา ท่ีพักเป็นโรงแรมระดับ 4 ดาว อยูใจกลางเมืองชิบะ มีทําเลอยูหนาสถานี
รถไฟ Chibachuo Train Station บริเวณโรงแรมมีรานสะดวกซ้ือ รานชอปป้ิง เชน ไดโซะ มัตสึโมโตะ รานขายยา ใหทานเลือก
ซ้ือของตามอัธยาศัย และมีรานอาหารใหเลือกล้ิมรสอยางหลากหลาย เชน รานราเม็ง ขาวหนาเน้ือ ป้ิงยาง เป็นตน

่



 หมายเหตุ เทศกาลจัดขึ้นระหวางวันท่ี 18 เมษายน ถึง 31 พฤษภาคม 2563

กรณีดอกไมโรยแลวหรือจบเทศกาลแลวจะนําทานขึ้นฟูจิชั้น5แทน ภูเขาไฟฟูจิ มีความสูงเหนือจากระดับน้ําทะเล 3,776
เมตร ภูเขาท่ีมีชื่อเสียงเป็นท่ีรูจักไปท่ัวโลกในเรื่องความสวยงามท่ีธรรมชาติไดมอบมาใหอยางลงตัว และยังถือวาเป็นสัญลักษณ
หน่ึงของประเทศญ่ีป ุน ท้ังยังเป็นจุดมุงหมายของนักทองเท่ียวตางชาติท่ีมาเยือนญ่ีป ุนตลอดทุกฤดูกาล (ขอสงวนสิทธิไ์มขึ้น ใน
กรณีท่ีอากาศไมเอ้ืออํานวย หรือ ทางขึ้นปิด

อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย

หองพักท่ีโรงแรม KEISEI จะเป็นแบบ Studio Twin room (1 single bed + 1 sofa bed)

่ ่ ่ ่

หองพักท่ีโรงแรม KEISEI จะเป็นแบบ Studio Twin room (1 single bed + 1 sofa bed

เน่ืองจากเป็นโรงแรมท่ีอยูในเมืองและใกลสถานีรถไฟใตดิน ในกรณีท่ีทานจองหองพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ท่ีนอน
เสริม] แลวทางโรงแรมไมสามารถจัดหาหองพักแบบ TRIPLE ได ทางบริษัทอาจมีการจัดหองพักใหตามความเหมาะสมตอไป
หรืออาจมีคาใชจายบางสวนเพ่ิมเติม

ชิบะซากุระฟูจิ

ภูเขาไฟฟูจิ

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

งานเทศกาลชิบะซากุระแหงภูเขาฟูจิ จัดขึ้นในชวงเดือนเมษายนถึงตนเดือนมิถุนายนของ
ทุกปี ชิบะซากุระในงานจะมีอยูหลายสายพันธุ ซ่ึงแตละสายพันธุจะมีรูปรางและสีสันท่ี
แตกตางกัน เมื่อนํามาจัดแตงเป็นสวนชิบะซากุระขนาดใหญ จะเห็นเป็นทุงดอกไมสีแดง
สีชมพู สีมวง และสีขาวละลานตาสลับกันไปอยางงดงาม และถาในวันท่ีอากาศแจมใสอาจ
จะไดเห็นฟูจิซังเผยโฉมอวดความงามแขงกับเจาชิบะซากุระอีกดวย

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

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู อาหารเซ็ตสไตลญ่ีป ุน

หมูบานโอชิโนะฮัคไค

ยานชินจูกุ

 บาย

เป็นหมูบานเล็กๆ ในละแวกทะเลสาบท้ัง 5 ของภูเขาไฟฟูจิ อยูระหวาง ทะเลสาป
Kawaguchiko และ Yamanakako โอชิโนะ ฮัคไคมีบอน้ําท้ังหมด 8 บอ เกิดจากการ
หลอมละลายของหิมะและไหลลงมาจากภูเขาไฟฟูจิ ซึมผานชั้นของลาวาท่ีเป็นรูพรุน ใช
เวลานานถึง 80 ปี ทําใหน้ําในบอท่ีหมูบานน้ีใสมาก บอน้ําพุธรรมชาติท้ัง 8 บอ มีความ
เชื่อกันวาเป็นบอน้ําศักดิส์ิทธิ ์ดังนั้นคนมักจะมาขอพรกัน แตละบอก็จะมีความศักดิส์ิทธิ
ท่ีแตกตางกันไป เชน เรื่องสุขภาพ คูครอง ฯลฯ

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

 คํ่า  Keisei Miramare Hotel หรือเทียบเทา



วันท่ี 4 อิสระทองเท่ียวในโตเกียว หรือเลือกซ้ือทัวรเสริม

เน่ืองจากเป็นโรงแรมท่ีอยูในเมืองและใกลสถานีรถไฟใตดิน ในกรณีท่ีทานจองหองพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ท่ีนอน
เสริม] แลวทางโรงแรมไมสามารถจัดหาหองพักแบบ TRIPLE ได ทางบริษัทอาจมีการจัดหองพักใหตามความเหมาะสมตอไป
หรืออาจมีคาใชจายบางสวนเพ่ิมเติม

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

OPTION A: นําทานเดินทางสู โตเกียวดิสนียแลนด หรือ ดิสนียซี

รวมรถ รับ-สงโตเกียวดิสนียแลนด ฟรี (กรุณาระบุเวลาในการเดินทาง เน่ืองจากเป็นรถรับ-สงของทางโรงแรม ดังนั้นรถจะ
ว่ิงเป็นเวลา)

ราคาดังกลาวไมรวมบัตรเขา เด็กอายุ 4-11 ปี 2,000 บาท (ราคาอาจมีการเปล่ียนแปลง

อายุ 12-17 ปี 2,400 บาท 18 ปีขึ้นไป ราคา 2,700 บาท (ราคาอาจมีการเปล่ียนแปลง)

เชิญทานพบกับความอลังการซ่ึงเต็มไปดวยเสนหแหงตํานานและจินตนาการของการผจญภัย ใชทุนในการกอสราง 600
ลานเยน โดยการถมทะเล ทานจะไดพบสัมผัสกับเครื่องเลนในหลายรูปแบบ

หรือชอปป้ิงซ้ือของท่ีระลึกภายในวนสนุกอยางจุใจและอีกมากมายท่ีรอทานพิสูจนความมันสกันอยางเต็มท่ี ใหทานได
สนุกสนานตอกับเครื่องเลนนานาชนิดอยางจุใจ

อาหารกลางวัน-เย็น อิสระตามอัธยาศัย เพ่ือความสะดวกในการชอปป้ิง*

OPTION B: อิสระชอปป้ิงเพลิดเพลินในโตเกียว (ขึ้นรถไฟเท่ียวเอง มีคาใชจายตามระยะทาง)

สําหรับทานท่ีเลือกท่ีจะอิสระในเมืองโตเกียวทานสามารถสอบถามขอมูลการเดินทางจากมัคคุเทศกเพ่ือความสะดวกในการ
เดินทางหรือชอปป้ิงในยานการคาอันทันสมัยของมหานครโตเกียวศูนยรวมวัยรุนแหลงชอบป้ิงชื่อดัง

แนะนําสถานท่ีทองเท่ียวในโตเกียว (ไมรวมคาเดินทาง หรือคาตั๋วรถไฟ)

ยานฮาราจูกุ ทานจะไดพบกับการแตงตัวท่ีเป็นเอกลักษณ แหวกแนว ตามสไตลวัยรุนญ่ีป ุน การแตงกายเลียนแบบ
คาแรคเตอรการตูนตางๆ

โอโมเตะซันโด ราน Kiddyland ศูนยรวมของเลนหลากหลาย นารัก และแปลกๆ เหมาะสําหรับเป็นของฝากเด็กเล็ก เด็กโต
ตุกตาบลายด สนูปป้ี คิตตี้ คาแรคเตอรตางๆ หรือ เกมส ของเด็กเลนท่ีหลากหลายใหทานไดเลือกชมเลือกซ้ือหาอยางจุใจ

ชิบูยา ยานวัยรุนชื่อดังอีกแหงของมหานครโตเกียวทานจะไดตื่นตาตื่นใจกับแฟชั่นทันสมัยของหน ุมสาวชาวแดนปลาดิบจาก
รานคามากมาย มากกวา 100 รานคา และ “ตึก 109” ตึกชื่อดังท่ีเป็นสัญลักษณของยานนั้น

ตลาดอะเมโยโกะ (Ameyoko Market) ตลาดท่ีคึกคักเกือบตลอดเวลาตั้งอยูระหวางสถานีอุเอโนะ (Ueno Station) และ
สถานีโอคาชิมาชิ (Okachimachi Station) สินคาหลากหลายชนิดท้ัง ของสด ของใช เครื่องสําอาง กระเปา รองเทา เสื้อผาท้ัง
ของญ่ีป ุน และของนําเขาท่ีสวนใหญจะมีราคาถูกกวาในหางบางรานอาจจะตอราคาเพ่ิมไดอีก อาหารทะเล ผลไม ผักสด รานขนม
และของกินเลน

อาหารกลางวัน-เย็น อิสระตามอัธยาศัย เพ่ือความสะดวกในการชอปป้ิง

พักท่ี Keisei Miramare Hotel หรือเทียบเทา
หองพักท่ีโรงแรม KEISEI จะเป็นแบบ Studio Twin room (1 single bed + 1 sofa bed) เน่ืองจากเป็นโรงแรมท่ี

อยูในเมืองและใกลสถานีรถไฟใตดิน

ในกรณีท่ีทานจองหองพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ท่ีนอนเสริม] แลวทางโรงแรมไมสามารถจัดหาหองพักแบบ TRIPLE
ได ทางบริษัทอาจมีการจัดหองพักใหตามความเหมาะสมตอไป หรืออาจมีคาใชจายบางสวนเพ่ิมเติม

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



 หมายเหตุ

วันท่ี 5 ทาอากาศยานนาริตะ - ทาอากาศยานดอนเมือง

อาหารกลางวัน-เย็น อิสระตามอัธยาศัย

หองพักท่ีโรงแรม KEISEI จะเป็นแบบ Studio Twin room (1 single bed + 1 sofa bed) เน่ืองจากเป็นโรงแรมท่ีอยูใน
เมืองและใกลสถานีรถไฟใตดิน

ในกรณีท่ีทานจองหองพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ท่ีนอนเสริม] แลวทางโรงแรมไมสามารถจัดหาหองพักแบบ TRIPLE
ได ทางบริษัทอาจมีการจัดหองพักใหตามความเหมาะสมตอไป หรืออาจมีคาใชจายบางสวนเพ่ิมเติม

่ ่ ่ ่

อิสระทองเที่ยวในโตเกียว หรือเลือกซื้อทัวรเสริม
อิสระเต็มวัน หรือ เลือกซ้ือทัวรโตเกียวดิสนียแลนด เชิญทานพบกับความอลังการซ่ึงเต็ม
ไปดวยเสนหแหงตํานานและจินตนาการของการผจญภัย สัมผัสกับเครื่องเลนในหลายรูป
แบบ อาทิ ทาทายความมันสเหมือนอยูในอวกาศไปกับ SPACE MOUTAIN, ระทึก
ขวัญกับ HAUNTED MANSION บานผีสิง,เป็นตน หรือ อิสระในเมืองโตเกียว เพ่ือ
ความสะดวกในการเดินทาง หรือชอปป้ิงในยานการคาอันทันสมัยของมหานครโตเกียว
ศูนยรวมวัยรุนแหลงชอบป้ิงชื่อดัง ยานฮาราจูกุ ทานจะไดพบเพลิดเพลินกับการชอบป้ิงกับ
รานคาหลากหลายสองฝ่ังถนนทาเคชิตะ และ โอโมเตะซันโด อิสระชอปป้ิงตอยาน“ชิบูยา”
รานคามากมาย มากกวา 100 รานคา

 คํ่า  Keisei Miramare Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู สนามบินนาริตะ

10.30 น. ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายบินTHAI LION AIR เท่ียวบินท่ี SL 301 (ใชระยะเวลาในการเดินทาง
ประมาณ 6.50 ชั่วโมง) ไมมีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน (แตมีจําหนายบนเครื่อง)

บาย

15.45 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

ทาอากาศยานนาริตะ
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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

ทาอากาศยานดอนเมือง บาย

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



 หมายเหตุ ไมมีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน (แตมีจําหนายบนเครื่อง)

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



เง่ือนไข
กรุณาอานศึกษารายละเอียดท้ังหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีท่ีมีผูรวมคณะไมถึง 30 ทาน 

- ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวันเดินทาง 

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ 

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

- บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ
อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเท่ียวเอง 

- เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจําหรือคาทัวรท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ
ท้ังหมด

- กรณีท่ีทานเป็นอิสลาม ไมทานเน้ือสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาท่ีเป็นกรณีพิเศษ

- รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารองโรงแรมท่ีพักในตางประเทศ
เรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม 

- การจัดการเรื่องหองพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปท่ีเขาพัก  โดยมีหองพักสําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได
โดยอาจจะขอเปล่ียนหองไดตามความประสงคของผูท่ีพัก ท้ังน้ีขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได
 

- กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะ
นั้นบริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได 

- มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังสิ้นแทนผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของผูจัดกํากับเทานั้น

- ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเป็นการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไมผาน
การพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเป็นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเท่ียว
อันเน่ืองมาจากการกระทําท่ีสอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธใน
กรณีอ่ืน ๆ 

- กรณีตองการพักแบบ 3 ทาน ตอหองหรือหองแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัด
หองใหเป็นแบบ แยก 2 หอง คือ 1 หองพักคู และ 1 หองพักเด่ียว โดยไมคาใชจายเพ่ิม 

- สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญ่ีป ุน หรือ วันเสารอาทิตย รถอาจจะติด อาจทําใหเวลาในการทอง
เท่ียวและ ชอปป้ิงแตละสถานท่ีนอยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซ่ึงอาจจะขอความรวมมือจาก
ผูเดินทางในบางครั้งท่ีตองเรงรีบ เพ่ือใหไดทองเท่ียวตามโปรแกรม

- เน่ืองจากการเดินทางทองเท่ียวในครั้งน้ี เป็นการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนในตางประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวน
สิทธิ ์ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน หรือ สวนใดสวนหน่ึงท่ีทานไมตองการไดรับบริการ หากระหวางเดินทาง สถานท่ี
ทองเท่ียวใดท่ีไมสามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการไมสามารถคืนคาใชจายไมวาสวนใดสวน
หน่ึงใหทาน เน่ืองจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจายแบบเหมาจายไปลวงหนาท้ังหมดแลว

- บริการน้ําด่ืมทานวันละ 1 ขวด ตอคนตอวัน เริ่มในวันท่ี 2 ของการเดินทาง ถึงวันท่ี 3 ของการเดินทาง การบริการของรถบัสนํา
เท่ียวญ่ีป ุน ตามกฎหมายของประเทศญ่ีป ุน สามารถใหบริการวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนั้นๆ มิอาจเพ่ิมเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับ
จะเป็นผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิใ์นการปรับ
เปล่ียนเวลาทองเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง

- กรณีพาสปอรตตางชาติท่ีตองการเดินทางไปกับทัวร **ผูเดินทางตองดําเนินการเช็คเรื่องการทําวีซาในการเขาประเทศญ่ีป ุนดวย
ตนเอง และหากมีคาใชจายเพ่ิมเติมผูเดินทางตองรับผิดชอบในสวนนั้นๆ ซ่ึงหากวันเดินทางผูเดินทางไมไดขอวีซา จะถือวาเป็นความ
ผิดของผูเดินทางเองและจะไมรับผิดชอบคาใชจายตางๆ

- กรณีท่ีทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาใชจายท่ีจะเกิดขึ้นตามมา และ จะไมสามารถ
คืนเงินคาทัวรท่ีทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวนหน่ึง

- หากวันเดินทาง เจาหนาท่ีสายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง 

- (พาสปอรต) ของทานชํารุดแมเพียงเล็กนอย เชน เปียกน้ํา ขาดไปหนาใดหนาหน่ึง มีหนาใดหนาหน่ึงหายไป มีกระดาษหนาใด
หนาหน่ึงหลุดออกมา มีรอยแยกระหวางสันของเลมหนังสือเดินทาง เป็นตน ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจาหนาท่ีดาน
ตรวจคนออก และ เขาเมือง มีสิทธิไ์มอนุญาตใหทาน

- เดินทางตอไปได ดังนั้นกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือเดินทางของทานใหอยูในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณี
ชํารุด กรุณาติดตอกรมการกงสุลกระทรวงการตางประเทศเพ่ือทําหนังสือเดินทางฉบับใหม โดยใชฉบับเกาไปอางอิง และ ยืนยันดวย

่ ่ ่ ่ ่



พรอมกับแจงมาท่ีบริษัทเร็วท่ีสุด เพ่ือยืนยันการเปล่ียนแปลงขอมูลหนังสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาท่ีบริษัทเรียบรอยแลว
กรณีท่ียังไมออกบัตรโดยสาร ทานสามารถเปล่ียนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออกบัตรโดยสาร (ตั๋วเครื่องบิน) เรียบรอยแลว ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริงท้ังหมด ซ่ึงโดยสวนใหญตั๋วเครื่องบินแบบกรุปจะออกกอนออกเดินทาง
ประมาณ 14-20 วัน ท้ังน้ีขึ้นอยูกับกระบวนการและขั้นตอนของแตละคณะ

- กรณีท่ีทานไมผานดานตรวจคนออก หรือ เขาเมือง (หามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการ
คืนคาใชจายใหไมวาสวนใดสวนหน่ึงท้ังสิ้น

- เมื่อทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลวทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงท้ังหมดน้ีแลว

การชําระเงิน
- กรุณาจองลวงหนาอยางนอย 30 วันกอนการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมัดจํา 15,000 บาท พรอมกับเตรียมเอกสารสงให

เรียบรอย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทําการจองแลว 

- การชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 30 วัน(ในวันเวลาทําการ) ทานควรจัดเตรียมคาทัวร
ใหเรียบรอยกอนกําหนด เน่ืองจากทางบริษัทตองสํารองคาใชจายในสวนของคาท่ีพักและตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นจะถือวาทานยกเลิกการ
เดินทางโดยอัตโนมัติ

- หากทานท่ีตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอเจาหนาท่ี กอนออกบัตรโดยสารทุก
ครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดขึ้น รวมถึงการลาชาของสายการบิน
ระหวางประเทศ

- หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดิน
ทางทองเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง
เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเป็นตองดูแลคณะทัวรท้ังหมด

อัตรานี้รวม:
- คาตั๋วเครื่องบินโดยสารชั้นประหยัด รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเชื้อเพลิง

- คาท่ีพักหองคู (2-3 ทาน) ดังท่ีระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน

- โรงแรมท่ีพักตามท่ีระบุ หรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง) 

- หองพักท่ีโรงแรมจะเป็นแบบ Studio Twin room (1 single bed + 1 sofa bed) เน่ืองจากเป็นโรงแรมท่ีอยูในเมืองและใกล
สถานีรถไฟใตดิน **ในกรณีท่ีทานจองหองพักแบบ TRIPLE 

- [2 เตียง+1 ท่ีนอนเสริม] แลวทางโรงแรมไมสามารถจัดหาหองพักแบบ TRIPLE ได 

- ทางบริษัทอาจมีการจัดหองพักใหตามความเหมาะสมตอไป หรืออาจมีคาใชจายบางสวนเพ่ิมเติม 

- คาอาหาร ดังท่ีระบุในรายการ

- คาเขาชม ดังท่ีระบุในรายการ

- คารถนําเท่ียว ดังท่ีระบุในรายการ

- คาประกันอุบัติเหตุในระหวางการเดินทาง วงประกันทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม)

อัตรานี้ไมรวม:
- คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องด่ืม คาซักรีด คามินิบารในหองและคา

พาหนะตางๆ ท่ีมิไดระบุในรายการ

- คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญ่ีป ุน กรณีประกาศใหกลับมาย่ืนรองขอวีซาอีกครั้ง (เน่ืองจากทางญ่ีป ุนไดประกาศยกเวนการย่ืน
วีซาเขาประเทศญ่ีป ุนใหกับคนไทยสําหรับผูท่ีประสงคพํานักระยะสั้นในประเทศญ่ีป ุนไมเกิน 15 วัน)

- หากในภายหลังทางรัฐบาลญ่ีป ุนประกาศใหย่ืนวีซาตามเดิม ผูเดินทางจะตองจายเพ่ิม 2,000 บาท สําหรับการย่ืนรองขอวีซา

- คาธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเปาสัมภาระท่ีมีน้ําหนักเกินกวาท่ีสายการบินนั้นๆกําหนดหรือสัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน

- คาภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไปแลว

- คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระ ท่ีหนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ ขาไป 20 กก. // ขากลับ 20 กก.)

- คาทิปคนขับรถ และไกดทองถิ่น(ถามี) ทานละ 2,000 บาท/ทริป ชําระท่ีสนามบินในวันเช็คอิน (คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความ
พึงพอใจของทาน)

- ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% (กรณีตองการใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี)



วีซา
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญ่ีป ุนใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญ่ีป ุนไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวย

วัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ จะตองย่ืนเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมือง เพ่ือยืนยันการมีคุณสมบัติการ
เขาประเทศญ่ีป ุน* ดังตอไปน้ี

1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญ่ีป ุน (ทางบริษัทฯจัดการให)

2. สิ่งท่ียืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายท่ีอาจเกิดขึ้นในระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุนได (เชน เงินสด บัตรเครดิต
เป็นตน)

3. ชื่อ ท่ีอยู และหมายเลขติดตอในระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุน (ทางบริษัทจัดการให)

4. กําหนดการเดินทางระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุน (ทางบริษัทฯ จัดการให)

คุณสมบัติการเขาประเทศญ่ีป ุน (สําหรับกรณีการเขาประเทศญ่ีป ุนดวยมาตรการยกเวนวีซา)
1. หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู ไมตํ่ากวา 6 เดือน 

2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระทําในประเทศญ่ีป ุนจะตองไมเป็นสิ่งท่ีขัดตอกฎหมายและเขาขายคุณสมบัติการพํานักระยะสั้น

3. ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน

4. เป็นผูท่ีไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญ่ีป ุน มิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขาย
คุณสมบัติท่ีจะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ
 

หมายเหตุ
- โปรแกรมสามารถสลับปรับเปล่ียนไดโดยไมตองแจงลวงหนา

- ไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ 

- เด็กอายุตํ่ากวา 2 ปี ราคา 10,000 บาท

- ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปคนขับรถ และไกดทองถิ่น (ถามี)ทานละ 2,000 บาท/ทริป (ชําระท่ีสนามบินดอนเมืองในวันเช็ค
อิน)(คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน)

- รายการทัวรสามารถสลับ ปรับเปล่ียนหรืองดไปบางรายการไดตามความเหมาะสม โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา อันเน่ืองมาจาก
สภาพอากาศ เหตุการณทางธรรมชาติ เหตุการณทางการเมือง สภาพการจราจร สายการบินหรือเหตุวิสุดวิสัยตาง ๆ ท้ังน้ีจะคํานึงถึง
ความปลอดภัย ความเป็นไปไดและผลประโยชนของผูเดินทางจะไมฟองรองใด ๆ อันเนืองมาจากไดรับทราบเงื่อนไขกอนการเดินทาง
แลว

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเ์ริ่มและจบการใหบริการท่ีสนามบินตนทางขาไปเทานั้น

- กรณีผูเดินทางมาจากตางจังหวัดหรือตางประเทศและจะทําการสํารองตั๋วเครื่องบินหรือยานพาหนะอ่ืน ๆ เพ่ือใชเดินทางมาและ
กลับ ณ สนามบิน ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบคาใชจายเน่ืองจากเป็นคาใชจายนอกเหนือจากโปรแกรม

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิย์กเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 5 วัน ในกรณีท่ีไมสามารถทํากรุปไดอยางนอย 30 ทาน ในกรณีน้ี
บริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหท้ังหมด หรือจัดหาคณะทัวรอ่ืนใหถาตองการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการ
ในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได และจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสีย หรือไดรับบาดเจ็บท่ีนอก
เหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวรและอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เชน การจราจร, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจล
ตางๆ เป็นตน

- ในการเดินทางเป็นหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการเล่ือนวันเดินทางกลับ ทานจะตองชําระคาใช
จายสวนตางท่ีสายการบิน และบริษัททัวรเรียกเก็บ และการจัดท่ีน่ังของกรุป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูกําหนด ซ่ึงทางบริษัทฯ ไม
สามารถเขาไปแทรกแซงได

ขอมูลเพ่ิมเติม เรื่องตั๋วเครื่องบิน

ในการเดินทางเป็นหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการเล่ือนวันเดินทางกลับ ทานจะตองชําระคาใช
จายสวนตางท่ีสายการบิน และบริษัททัวรเรียกเก็บ และการจัดท่ีน่ังของกรุป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูกําหนด ซ่ึงทางบริษัทฯ ไม
สามารถเขาไปแทรกแซงได

การยกเลิก
- ไมสามารถยกเลิกได เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงินท้ังหมด (แตสามารถเปล่ียนชื่อผูเดินทางไดตามกําหนดของ

แตละสายการบินกอน 7 วันของการเดินทาง)




