#9597 ทัวรญี่ปุน โตเกียว 5 วัน 3 คืน โออิชิปารค ฟูจิเท็นสกี
รีสอรท(ไมรวมคาอุปกรณ) บิน XW

ทัวรญี่ปุน โตเกียว วัดอาซากุสะ ถนนนาคามิเซ ถายรูปกับโตเกียวสกายทรี
พิพิธภัณฑแผนดินไหว โออิชิปารค ชอปปงยานชินจูกุ อิสระทองเที่ยวโตเกียวตาม
อัธยาศัยหรือซื้อทัวรเสริม วัดนาริตะ รานดองกี้ หางอิออนมอลล

สรุปการเดินทาง
วันที่

กําหนดการ

เชา เที่ยง เย็น

1

ทา อากาศยานนานาชาติดอนเมือง

2

ทา อากาศยานนานาชาตินาริตะ - มหานครโตเกียว - วัดเซนโซจิ / อาซากุ
สะ - ประตูฟา คํา รณ - ถนนนาคามิเสะ หรือ ถนนนากามิเซะ - โตเกียว
สกายทรี - ขาปูยักษ - ออนเซน

3



พิพิธภัณฑแผนดินไหว / EARTHQUAKE MUSEUM - ลานสกีฟูจ ิ
เท็น - สวนโออิชิพารค - พิธีชงชาญี่ปุน - ยา นชินจูกุ











โรงแรม



-



Alexander Hotel &amp;
Resort Yamanakako//
Route Inn Kawagujiko หรือ
ระดับใกลเคียงกัน



Hedistar Hotel Narita /
Marroad International
Hotel narita หรือระดับใกล
เคียงกัน

4

อิสระทองเที่ยวในโตเกียว หรือ เลือกซื้อทัวรเสริม







Hedistar Hotel Narita /
Marroad International
Hotel narita หรือระดับใกล
เคียงกัน

5

วัดนาริตะ - รา นดองกีโ้ ฮเต - ทา อากาศยานนานาชาตินาริตะ - ทา
อากาศยานนานาชาติดอนเมือง







-

กําหนดการเดินทาง

ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

5 มี.ค. 62 - 9 มี.ค. 62

฿25,900

฿25,900

฿25,900

฿8,500

7 มี.ค. 62 - 11 มี.ค. 62

฿25,900

฿25,900

฿25,900

฿8,500

กําหนดการทั้งหมด
วันที่ 1


กิจกรรม

ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง
คํ่า
23.00 น. พรอมกันที่ ทาอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ ชัน
้ 3 เคาน เตอรสายการบิน
NOKSCOOT มีเจาหน าที่ของบริษัทฯคอยอํานวยความสะดวกดานเอกสาร และติดแท็กกระเป า



ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง

คํ่า

เป็ นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉี ยงใตท่ส
ี ามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็ นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซึ่งสามารถใช
เป็ นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณี ยภัณฑไปยัง
จุดอื่นๆ ไดอยางดี



หมายเหตุ

** หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตัว๋ ภายใน (ตัว๋ เครื่องบิน , ตัว๋ รถทัวร , ตัว๋ รถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท
ทุกครัง้ กอนทําการออกตัว๋ เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทัง้ นี้ 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 นเหตุการณท่น
ี อกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็ นสําคัญ

วันที่ 2



กิจกรรม

สนามบินนาริตะ - มหานครโตเกียว - วัดเซนโซจิ / อาซากุสะ ประตูฟาคํารณ - ถนนนาคามิเสะ หรือ ถนนนากามิเซะ - โตเกียว
สกายทรี - ขาปูยักษ - ออนเซน
เชา
02.20 น. นํ าทานออกเดินทางสู ทาอากาศยานนาริต ะ ประเทศญี่ปุน โดยสายการบิน NOKSCOOT เที่ยวบินที่ XW102
(บริการอาหารเชาและนํ้ าดื่มบนครื่อง กอนครื่องลง 2 ชม.)
10.25 น. เดินทางถึง สนามบินนาริต ะ (เวลาทองถิ่นเร็วกวาเมืองไทย 2 ชัว่ โมง กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพื่อความสะดวก
ในการนั ดหมายเวลา)
นํ าทานขึ่นรถโคชปรับอากาศเดินทางนํ าทานดินทางเขาสูโตเกียว
บาย
บริการอาหารเที่ยง (เบนโตะบนรถ) เพื่อความสะดวกในการเดินทางและเวลาทองเที่ยว
เขาสูโตเกียวเมืองหลวง นํ าทานเดินทางสู วัดอาซากุสะ SENSOJI TEMPLE กราบนมัสการขอพรจากองค เจาแมกวนอิม
ทองคํา ที่เป็ นทองสัมฤทธิ ์ มีขนาดเล็กเพียง 5.5 เซนติเมตร วัดพุทธที่เกาแกท่ส
ี ุดในภูมิภาคคันโต และมีผูคนนิ ยมมากราบไหว
ขอพรเพื่อความเป็ นสิริมงคลตลอดทัง้ ปี
ถายภาพเป็ นที่ระลึกกับ คามินาริมง (ประตูฟาคํารณ) ซึ่งมีโคมไฟสีแดงขนาดยักษท่ม
ี ีความสูงถึง 4.5 เมตร โคมไฟที่ใหญ
ที่สุดในโลก แขวนอยู เลือกชมและเชาเครื่องรางของขลังอันศักดิส
์ ิทธิข์ องวัดแหงนี้
้

่

่

่

่

หรือเพลิดเพลินกับ ถนนนาคามิเซ ถนนชอปปิ้ งที่มีช่ อ
ื เสียงของวัด มีรานขายของที่ระลึกมากมายไมวาจะเป็ นเครื่องรางของ
ขลัง ของเลนโบราณ และตบทายดวยรานขาย ขนมที่คนญี่ปุนมายังวัดแหงนี้ ต องมาตอคิวกัน ทานจะไดเพลิดเพลิน กับการชอป
ปิ้ งของฝากที่เป็ นแบบญี่ปุน ญี่ปุน Made In Japan แทๆ หากมีเวลาทานสามารถเดินไปถายรูปคูกับหอคอยที่สูงที่สุดในโลก โต
เกียวสกายทรี (Tokyo Sky tree) แลนดมารคใหมของมหานครโตเกียวที่ทานสามารถถายรูปไดงดงามจากบริเวณใกลกับวัดอา
ซากุสะ
จนถึงเวลานั ดหมายนํ าทานเดินทางสูท่พ
ี ักยานภูเขาไฟฟูจิ
คํ่า
รับประทานอาหารคํ่า บุฟเฟ ต ขาปูยักษไมอน
ั ้ !!!
หลังอาหารไมควรพลาดประสบการณ สัมผัสวัฒนธรรม การอาบนํ้ าแรออนเซ็น (Onsen) นํ้ าแรในสไตลญ่ป
ี  ุนใหทานไดพัก
ผอนอยางเต็มอิ่ม ซึ่งชาวญี่ปุนเชื่อวานํ้ าแรธรรมชาตินี้มีสวนชวยเรื่อง ระบบการหมุนเวียนของเลือดดีขน
ึ้ การบรรเทาอาการปวด
เมื่อยตางๆ และชวยผอนคลายความตึงเครียดไดอยางดี พรอมทัง้ บํารุงผิวพรรณใหเปลงปลัง่
พัก Alexander Hotel & Resort Yamanakako// Route Inn Kawagujiko หรือระดับใกลเคียงกัน



เชา

ทาอากาศยานนานาชาตินาริตะ
เป็ นสนามบินหรือทาอากาศยานนานาชาติหลักของประเทศญี่ปุน และเป็ นจุดเชื่อมตอของ
การเดินทางระหวางทวีปเอเชียและอเมริกา ตัง้ อยูท่เี มืองนาริต ะ สามารถรองรับผูโดยสารที่
เดินทางไปมาโตเกียว โยโกฮามา และจังหวัดใกลเคียงไดกวา 35 ลานคนตอปี และเป็ น
สนามบินที่รองรับเที่ยวบินสําหรับผูโดยสารมากเป็ นอันดับ 2 ของญี่ปุน (รองจากสนาม
บินฮาเนดะ โตเกียว) โดยสามารถรองรับสายการบินระหวางประเทศไดกวา 65 สายการ
บิน

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



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน บนรถโดยสาร เมนูเบนโตะ

วัดเซนโซจิ / อาซากุสะ
มีช่ อ
ื อยางเป็ นทางการวาวัดเซนโซ หรือเซนโซจิ แตนิยมเรียกวาวัดอาซากุสะเนื่ องจากตัง้
อยูในยานอาซากุสะนั่ นเอง เป็ นวัดในศาสนาพุทธ สัญลักษณของวัดนี้ ท่ค
ี นนิ ยมมาถาย
รูปกันก็คือ โคมไฟสีแดงขนาดใหญ

ประตูฟาคํารณ
ประตูทางเขาที่อยูดานหน าสุดของวัดอาซากุสะ และมีโคมไฟสีแดงขนาดใหญแขวนอยู เป็ น
สัญลักษณของวัด

ถนนนาคามิเสะ หรือ ถนนนากามิเซะ
เป็ นถนนคนเดิน อยูต ิดกับวัดอาซากุสะวัดเกาแกท่ม
ี ีช่ อ
ื เสียงของญี่ปุน และมีรานคา
มากมายตลอดความยาวทัง้ 250 เมตร ไมนับรานคาที่อยูในซอยแยกยอยไปอีก ทําให
ตลอดทัง้ ปี จะมีนักทองเที่ยวแวะเวียนมาหาซื้อของฝากอยางไมขาดสาย

โตเกียวสกายทรี
เป็ นหอที่เพิ่งสรางขึน
้ มาใหมและยังเป็ นเหมือนแลนดมารคของโตเกียว ตัง้ อยูใจกลางของ
Sumida City Ward ไมไกลจาก วัดอาซากุสะ มีความสูงถึง 634 เมตร บริเวณรอบๆเป็ น
แหลงชอปปิ้ งขนาดใหญ รวมทัง้ มีอควอเรียมอยูในนั ้ น



ขาปูยักษ

คํ่า

ขาปูยักษ (King crab) ไฮไลท 'ขาปูยักษ' ที่มีช่ อ
ื เสียงโดงดังในเรื่องความอรอย หวาน
เนื้ อแน น ใหทานไดล้ม
ื ลอง

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

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร บุฟเฟ ต ขาปูยักษไมอน
ั้
 Alexander Hotel &amp; Resort Yamanakako// Route Inn Kawagujiko หรือระดับใกลเคียงกัน



หมายเหตุ

บริการอาหารเชาและนํ้ าดื่มบนครื่อง กอนครื่องลง 2 ชม.
เวลาทองถิ่นเร็วกวาเมืองไทย 2 ชัว่ โมง กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพื่อความสะดวกในการนั ดหมายเวลา
สําคัญ!!! ประเทศญี่ปุนไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เนื้ อสัต ว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝ าฝื นจะมีโทษจับและ
ปรับ
ชื่อโรงแรมที่ทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนั ดหมาย 3-5 วันกอนวันเดินทาง

วันที่ 3


กิจกรรม

พิพิธภัณฑแผนดินไหว / EARTHQUAKE MUSEUM - ลาน
สกีฟูจิเท็น - สวนโออิชิพารค - พิธีชงชาญี่ปุน - ยานชินจูกุ
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก
่

่

่

นํ าทานเดินทางสู ศูนยพิพิธภัณฑแผนดินไหว ซึ่งไดจําลองเหตุการณต างๆที่เกิดแผนดินไหวในญี่ปุน และสาธิต วิธีปองกันตัว
และทานยังสามารถเขาไปทดสอบในหองจําลองแผนดินไหวในระดับที่แตกตางกันไดดวย
นํ าทานไปลานสกี ฟูจิเท็นสกีรีสอรท (Fujiten Ski Resort) ลานสกีและที่พักที่ต งั ้ อยูบริเวณภูเขาไฟฟูจิ ทานจะไดสัมผัส
กับหิมะขาวโพลนอิสระใหทานไดเลือกสัมผัสประสบการณใหม อาทิ ตื่นเตนกับการลื่นไถลดวยสกีเลือกสนุกกับสโนวบอรดหรือ
เลือกเพลิดเพลินกับการนั่ งเลื่อนหิมะที่ทานจะสามารถนั่ งดื่มดํ่ากับทัศนี ยภาพที่ถ ูกปกคลุมดวยหิมะที่ดูแลวสะอาดตายิ่งนั ก หรือ
ทานจะสามารถเลือกถายรูปบริเวณรอบ หรือซื้อของที่ระลึกจากราน souvenir shop หรือเลือกทานอาหารเครื่องดื่มที่บริเวณ
ชัน
้ 2ของตัวอาคารไดต ามอัธยาศัย (คาทัวรไมรวมอัต ราเชาอุปกรณสกีและชุดสําหรับเลนสกี) (หากลานสกีไมสามารถเที่ยวได
บริษัทจะเปลี่ยนที่เที่ยวทดแทนเป็ นหมูบานโอชิโนะฮักไก)
บาย
รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4) เมนู Japanese Set
นํ าทานเดินทางสู โออิชิ ปารค (Oishi Park) เป็ นจุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิ (Mt.Fuji) ที่ต งั ้ อยูริมฝั่ งทะเลสาบคาวากุจิโกะ ในวันที่
อากาศแจมใสจะเป็ นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิไดเกือบทัง้ ลูกที่สวยงามมาก
นํ าทานสัมผัสประสบการณพิเศษ พิธีชงชาแบบญี่ปุน ใหทานไดเรียนพิธีชงชาแบบธรรมเนี ยมญี่ปุน และทานสามารถ เลือก
ซื้อชาและสินคาของฝากราคาถูกไดจากที่น่ี เชน โฟมลางหน าถานหินภูเขาไฟ โฟมชาเขียว โฟมขาวญี่ปุน หรือผลิต ภัณฑจากนํ้ ามัน
มา และยาและวิต ามินของญี่ปุนที่บํารุงสุขภาพ ดานหลังรานทานสามารถเดินไปถายภาพวิวฟูจิริมทะเลสาบคาวากูจิโกะได
นํ าทานเดินทางสูโตเกียว
นํ าทานไป ชอปปิ้ งยานชินจูกุ แหลงชอปปิ้ งขนาดใหญใจกลางเมืองหลวงโตเกียว เป็ นศูนยรวมแฟชัน
่ เกๆ เทหๆ ของเหลา
บรรดาแฟชัน
่ นิ สตา เป็ นแหลงอัพเดทเทรนดและเป็ นยานความเจริญอันดับหนึ่ งของนครโตเกียวในปั จจุบัน ใหทานเลือกชมและ
ซื้อสินคามากมายที่ราคาคอนขางถูกกวาเมืองไทย ที่น่ี ยังมีราน100เยน (อยูต ึกPEPEชัน
้ 8) ซึ่งสินคาทุกอยางภายในรานจะ
ราคา100 เยนเทากันหมด หรือเป็ นรานดองกีท
้ ่ข
ี ายสินคาราคาถูกสารพัดอยาง หรือจะเป็ นรานมัต สึโมโตท่รี วมสินคา เครื่องใช
เครื่องสําอางค ผลิต ภัณฑของใชไวอยางหลากหลาย ใหทานชอปปิ้ งตามอัธยาศัย
คํ่า
อาหารมื้อเย็นอิสระตามอัธยาศัย ใหทานไดเลือกชิมรานอรอยตางๆที่ยานชินจูกุ เชนรานราเมง รานซูชิจานหมุน และรานอ
รอยๆอีกมากมาย
จนถึงเวลานั ดหมายนํ าทานเดินทางสูท่พ
ี ักยานนาริต ะ
พัก Hedistar Hotel Narita / Marroad International Hotel narita หรือระดับใกลเคียงกัน
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พิพิธภัณฑแผนดินไหว / EARTHQUAKE MUSE…
เป็ นพิพิธภัณฑในเมืองอิเคะบุคุโร ซึ่งภายในตัวตึกมี generator เพื่อจําลองเหตุหารณ
แผนดินไหวที่สมจริง เพื่อใหคนเขามาศึกษาวิธีรับมือกับแผนดินไหว พิพิธภัณฑท่จี ําลอง
เรื่องราวของภูเขาไฟฟูจิ และใหทานไดสัมผัสบรรยากาศของการจําลองเรื่องราวเกี่ยวกับ
แผนดินไหวที่เกิดขึน
้ ในประเทศญี่ปุน

ลานสกีฟูจิเท็น
เป็ นสกีรีสอรทขนาดเล็กที่ต งั ้ อยูบริเวณ ภูเขาไฟฟูจิมีทงั ้ ลานสกีสําหรับผูใหญและเด็ก
นอกจากนั ้ นทานจะไดสัมผัสไดเป็ นลานสกีท่เี ต็มไปดวยหิมะขาวโพลนบวกกับฉากหลังที่
เป็ นภูเขาไฟฟูจิท่ส
ี วยงามที่ลานสกีแหงนี้ มีทงั ้ ลานสกีสําหรับผูเริ่มเลนสกี และสําหรับผูท่ี
มีความชํานาญ ทานสามารถเลือกเลนได ทัง้ สกี สโนวบอรด กระดานเลื่อนหิมะ นอกจาก
นี้ ยังมีลานสกีสําหรับเด็กใหเลนกระดานเลื่อนหิมะหรือแคนั่งเลนหิมะ



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู Japanese Set

สวนโออิชิพารค
สวน Oishi Park ซึ่งอยูริมฝั่ งทะเลสาบคาวากูจิโกะฝั่ งเหนื อ เป็ นจุดชมวิวที่สามารถมอง
ขามทะเลสาบไปและเห็นภูเขาไฟฟูจิไดอยางโดดเดนเต็มตา ที่น่ี เป็ นที่นิยมของนั กทอง
เที่ยวชาวญี่ปุนซึ่งมาพักผอนตากอากาศ ชมวิวแบบชิวๆ ดื่มดํ่ากับความงามของทิวทัศน

พิธีชงชาญี่ปุน
พิธีชงชาญี่ปุน ซึ่งเป็ นเอกลักษณของประเทศญี่ปุนวาดวยการใชเวลาอยางสุนทรีย ดวย
การดื่มและการชงชาผงสีเขียวหรือมัทชา นั บตัง้ แตประมาณศตวรรษที่ 14 ตนฉบับของ
พิธีชงชา และใหทานไดสัมผัสกับบรรยากาศของการจําลองเรื่องราวเกี่ยวการพบปะกันใน
วงสังคมเกี่ยวกับการดิ่มและชงชาที่ไดแพรหลายในบรรดาชนชัน
้ สูงที่เกิดขึน
้ ในประเทศ
ญี่ปุน

ยานชินจูกุ
แหลงบันเทิงและแหลงชอปปิ้ งขนาดใหญ เป็ นศูนยรวมแฟชัน
่ เกๆ เทหๆ ของเหลาบรรดา
แฟชัน
่ นิ สตา มีสถานี รถไฟชินจูกุท่เี ป็ นเหมือนศูนยกลางของยานนี้ ซึ่งเป็ นหนึ่ งในสถานี
ที่คึกคักที่สุดในญี่ปุน เป็ นยานที่เต็มไปดวยหางสรรพสินคา, รานเครื่องใชไฟฟ าขนาดใหญ
อยาง Big Camera และยานบันเทิงยามราตรีท่ใี หญท่ส
ี ุดในญี่ปุน



คํ่า
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หมายเหตุ

คาทัวรไมรวมอัต ราเชาอุปกรณสกีและชุดสําหรับเลนสกี ราคาประมาณทานละ 4,500 เยน,กระดานเลื่อน Snow Sled
1,200 เยน, Snowboarding 4,500เยน
หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิในกรณี ลานสกีหิมะยังไมพรอมใหบริการตามสภาพอากาศที่อาจจะเปลี่ยนแปลงหรืออากาศไมเอื้อ
อํานวย หรือลานสกีปิด หิมะละลายหรือมีปรืมาณน อยอยู โดยทางบริษัทจะเปลี่ยนที่เที่ยวทดแทนเป็ นหมูบานโอชิโนะฮักไกแทน
อาหารมื้อเย็นอิสระตามอัธยาศัย
ชื่อโรงแรมที่ทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนั ดหมาย 3-5 วันกอนวันเดินทาง

วันที่ 4


กิจกรรม

อิสระทองเที่ยวในโตเกียว หรือ เลือกซื้อทัวรเสริม
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก
อิสระใหทานทองเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน
ใหทานชอปปิ้ งหรือเดินทางสูสถานที่ทองเที่ยวอื่น ๆ เชน อากิฮาบารา,ฮาราจุกุ,ชินจูกุหรือชอปปิ้ งแถวนาริต ะ เชนหางอิออนม
อลล,ชิซุยเอาทเลท ทองเที่ยวโดยตัวทานเอง
Shisui Premium Outlets อยูใกลกับสนามบินนาริต ะ เปิ ดใหบริการทุกวัน มีแบรนดชน
ั ้ นํ าของญี่ปุนและแบรนดต าง
ประเทศใหเลือกสรรมากมายกวา 120 รานคา สามารถชอปไดต งั ้ แตเวลา 10:00 - 20:00 น. ชอปปิ้ งอยางจุใจกับสินคาแบ
รนดเนมที่แหลงรวมสินคานํ าเขาและสินคาแบรนดญ่ป
ี  ุนโกอินเตอรมากมาย
การเดินทางโดยShuttle Bus จากสนามบินนาริต ะ จะมีรถบัส Outlet Shuttle ออกจาก (Terminal 1) No.30 หรือ
(Terminal 2) No.13 ตรงไปถึง SHISUI PREMIUM OUTLET ใชเวลาประมาณ 15 นาที

่

้

่

การเดินทางโดยรถไฟJR จากสถานี JR Narita Station ไปลงที่สถานี JR Shisui Station แลวขึน
้ รถไปที่ SHISUI
PREMIUM OUTLET ประมาณ 15 นาที
เลือกเที่ยวดิสนี ย Tokyo Disneyland หรือ DisneySea ซึ่งสามารถเดินทางโดยรถไฟหรือบัสจากสนามบินสูดิสนี ยไดโดย
งาย ราคาบัต รทานละ 2,700 บาท (ไมรวมคาเดินทาง) กรณี ต องการสัง่ ซื้อบัต รกับบริษัทฯ กรุณาแจงความประสงคอยางน อย 7
วันกอนเดินทางพรอมชําระคาบัต ร) บัต รโตเกียวดิสนี ยแลนดและดิสนี ยซี ราคาเทากันและเลือกเขาไดอยางใดอยางหนึ่ ง
ที่โตเกียวดิสนี ย ทานจะไดพบกับความมหัศจารรยของโตเกียวดิสนี ยแลนด (Tokyo Disneyland)และโตเกียวดิสนี ยซี
(Tokyo Disneysea) บรรยากาศแหงความสนุกสนาน ตื่นตาตื่นใจและเครื่องเลนมากมาย จะทําใหคุณไดสัมผัสถึงความสุข
ตัง้ แตกาวแรกที่คุณเขาไป สวนสนุกทัง้ สองแหงนี้ เต็มไปดวยความบันเทิง พรอมกับกลิ่นอายความเป็ นญี่ปุน ทานจะไดพบกับตัว
ละครสุดคลาสสิคจากดิสนี ยมากมายที่โตเกียวดิสนี ยแลนด หรือดําดิ่งลงไปใตมหาสมุทรกับโตเกียวดิสนี ยซีท่ม
ี าพน อมกับตัว
ละครจากใตทะเลมากมาย
ใหทานสนุกสนานกับเครื่องเลนนานาชนิ ด ( ไมจํากัดจํานวนการเลน ) ผจญภัยในดินแดนตางๆ ใหทานเลนเครื่องเลนตัว
ใหมจากภาพยนตรการตูนเรื่องดัง Toy Story ชมฉากรบกลางทะเล คาริเบียนในดินแดนโจรสลัดจากภาพยนตร The Pirate of
Caribbean เขยาขวัญกับบานผีสิงใน Haunted Mantion สัมผัสความน ารักของตุกตาเด็กนานาชาติในโลกใบเล็ก Small
World ชมภาพ ยนตรสามมิต ิ The Invention of the Year
ใหทานไดสนุกสนานพรอมกับการ จับจายเลือกซื้อสินคาที่ระลึกน ารักในดิสนี ยแลนดอีกทัง้ ยังจะไดสัมผัสกับตัวการต ูนเอก
จากวอลดิสนี ย อยาง มิกกีเ้ มาส มินนี่ เมาส พรอมผองเพื่อนการต ูนอีกมากมายสนุกกับการจับจายซื้อของที่ระลึกน ารักในดิสนี ย
แลนด ทานสามารถเดินทางจากสนามบินนาริต ะไดโดยรถไฟหรือรถชัต เติล
้ บัส หรือถาเดินทางจากโตเกียว ทานสามารถขึน
้ รถไฟ
จากสถานี รถไฟ JR โตเกียวไปยังโตเกียวดิสนี ยแลนดโดยใชเวลา 15 นาที อีกทัง้ ยังมีรถโดยสารวิ่งตรงจากโรงแรมหรือสถานที่
ตาง ๆ ดวยเชนกัน
วิธีเดินทางโดยรถไฟจากสนามบินนาริต ะ
สนามบินนาริต ะ
ขึน
้ รถไฟ JR นาริต ะเอ็กซเพรส
ใชเวลาเดินทางประมาณ 60 นาที
เปลี่ยนสายรถที่สถานี รถไฟ JR โตเกียว
ขึน
้ รถไฟ JR สายเคโยหรือรถไฟ JR สายมุซาชิโนะ
ใชเวลาเดินทางประมาณ 15 นาที
ลงรถที่สถานี รถไฟ JR ไมฮามะ
เดินประมาณ 5 นาที
โตเกียวดิสนี ยแลนด
เลือกซื้อOption Tour เที่ยวโตเกียว (มีบัสและไกด) หมายเหตุ: รายการทัวรเสริมนี้ เป็ นการเสนอขายทัวรเสริมวันฟรีเดยเบื้อง
ตน ทางบริษัทและไกดไมสามารถบังคับซื้อใดๆทัง้ สิน
้ ขึน
้ อยูกับความสมัครใจและความตองการเดินทางของลูกคาแตละทาน
เทานั ้ น

อัต ราคาบริการ /ทาน
เดินทาง 15-20 ทาน ราคา 3,000 บาท/ทาน
เดินทาง 21-25 ทาน ราคา 2,500 บาท/ทาน
เดินทาง 26-30 ทาน ราคา 2,000 บาท/ทาน
เดินทาง 31 ทานขึน
้ ไป ราคา 1,500 บาท/ทาน
Option Tour แบบที่ 1
โตเกียว – พระราชวังอิมพีเรียล - ตลาดปลาซึกิจิ-ชิบูยา+ฮาราจูกุหรือโอไดบะ
Option Tour แบบที่ 2
คามาคูระ – พิพิธภัณฑราเมง – ชอปปิ้ งโยโกฮามา – โอไดบะ – นาริต ะ
อาหารกลางวันและเย็นอิสระตามอัธยาศัย
คํ่า
พัก Hedistar Hotel Narita / Marroad International Hotel narita หรือระดับใกลเคียงกัน
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อิสระทองเที่ยวในโตเกียว หรือ เลือกซื้อทัวรเสริม
อิสระเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวรโตเกียวดิสนี ยแลนด เชิญทานพบกับความอลังการซึ่งเต็ม
ไปดวยเสน หแหงตํานานและจินตนาการของการผจญภัย สัมผัสกับเครื่องเลนในหลายรูป
แบบ อาทิ ทาทายความมันสเหมือนอยูในอวกาศไปกับ SPACE MOUTAIN, ระทึกขวัญ
กับ HAUNTED MANSION บานผีสิง,เป็ นตน หรือ อิสระในเมืองโตเกียว เพื่อความ
สะดวกในการเดินทาง หรือชอปปิ้ งในยานการคาอันทันสมัยของมหานครโตเกียวศูนย
รวมวัยรุนแหลงชอบปิ้ งชื่อดัง ยานฮาราจูกุ ทานจะไดพบเพลิดเพลินกับการชอบปิ้ งกับราน
คาหลากหลายสองฝั่ งถนนทาเคชิต ะ และ โอโมเตะซันโด อิสระชอปปิ้ งตอยาน“ชิบูยา” ราน
คามากมาย มากกวา 100 รานคา



คํ่า



หมายเหตุ

 Hedistar Hotel Narita / Marroad International Hotel narita หรือระดับใกลเคียงกัน
อาหารกลางวันและเย็นอิสระตามอัธยาศัย
กรณี ต องการสัง่ ซื้อบัต รกับบริษัทฯ กรุณาแจงความประสงคอยางน อย 7 วันกอนเดินทางพรอมชําระคาบัต ร) บัต รโตเกียว
ดิสนี ยแลนดและดิสนี ยซี ราคาเทากันและเลือกเขาไดอยางใดอยางหนึ่ ง
ชื่อโรงแรมที่ทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนั ดหมาย 3-5 วันกอนวันเดินทาง

วันที่ 5


กิจกรรม

วัดนาริตะ - รานดองกี้ - ทาอากาศยานนานาชาตินาริตะ - ทา
อากาศยานนานาชาติดอนเมือง
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่6)
จากนั ้ นนํ าทานเดินทางสู วัดนาริต ะ วัดนี้ เป็ นหนึ่ งในวัดที่เป็ นที่รูจักมากที่สุดในภูมิภาคคันโต ถือวาเป็ นวัดที่โดงดังที่สุดใน
แถบชิบะ บริเวณวัดเป็ นที่ต งั ้ ของประตูหลัก มีทางเดินบันไดขึน
้ สูอาคารหลักเป็ นสถานที่สําหรับสักการะบูชาภายในวัด มีสวน
หยอมที่มีสระนํ้ าขนาดใหญ รวมทัง้ บริเวณสําหรับเลีย
้ งสัต วภายใน นํ าทานกราบนมัสการขอพรพระเพื่อสิริมงคล ใหมีชีวิต ที่ดี
และยืนยาว พรอมเลือกชมและซื้อเครื่องรางของขลังและสินคาพื้นเมือง
จากนั ้ นนํ าทานเดินทางไปชอปปิ้ ง รานดองกี้ เป็ นรานที่รวบรวมสินคาตางๆของญี่ปุนไวมากมาย ในราคาพิเศษ ใกลๆกันจะมี
หางอิออนมอลล ทานสามารถเดินไปชอปปิ้ งได
สมควรแกเวลาเดินทางสู สนามบินนาริต ะ เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ
บาย
13.55 น. เหินฟ าสูทาอากาศยานดอนเมือง โดยสายการบิน NOKSCOOT เที่ยวบินที่ XW101 (คาทัวรไมรวมคาอาหารบน
เครื่อง บนเครื่องมีจําหน าย)
คํ่า
18.25 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

วัดนาริตะ
เป็ นวัดพุทธที่มีช่ อ
ื เสียง ตัง้ อยูไมไกลจากสนามบินนานาชาตินาริต ะ ภายในวัดมีอาคารที่
หลากหลายตัง้ อยูในบริเวณที่กวางขวาง เชน หองโถงหลัก เจดีย 3 ชัน
้ สไตล Tahoto
มีช่ อ
ื วา Great Pagoda of Peace และยังมีสวนญี่ปุน และสวนยุโรปอีกดวย

รานดองกี้โฮเต
รานดองกีโ้ ฮเต” หรือที่หลายๆคนเรียกกันวา “รานดองกี”้ มีสาขาอยูทวั่ ไปตามยานสําคัญ
และเมืองใหญๆ ทัว่ ประเทศญี่ปุน เฉพาะในโตเกียวมีอยูทงั ้ หมด 35 สาขาเลยทีเดียว ทัง้
ในยาน Shinjuku Ueno Asakusa Ginza Roppongi Shibuya Ikebukuro และอื่นๆ
สวนในโอซากาที่เห็นไดงายที่สุด คือ ยาน Namba ตรงชิงชาวงรีสีเหลืองริมคลองโดทม
(Dotombori)

ทาอากาศยานนานาชาตินาริตะ
เป็ นสนามบินหรือทาอากาศยานนานาชาติหลักของประเทศญี่ปุน และเป็ นจุดเชื่อมตอของ
การเดินทางระหวางทวีปเอเชียและอเมริกา ตัง้ อยูท่เี มืองนาริต ะ สามารถรองรับผูโดยสารที่
เดินทางไปมาโตเกียว โยโกฮามา และจังหวัดใกลเคียงไดกวา 35 ลานคนตอปี และเป็ น
สนามบินที่รองรับเที่ยวบินสําหรับผูโดยสารมากเป็ นอันดับ 2 ของญี่ปุน (รองจากสนาม
บินฮาเนดะ โตเกียว) โดยสามารถรองรับสายการบินระหวางประเทศไดกวา 65 สายการ
บิน



คํ่า

ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง
เป็ นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉี ยงใตท่ส
ี ามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็ นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซึ่งสามารถใช
เป็ นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณี ยภัณฑไปยัง
จุดอื่นๆ ไดอยางดี



หมายเหตุ

คาทัวรไมรวมคาอาหารบนเครื่อง บนเครื่องมีจําหน าย
** หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตัว๋ ภายใน (ตัว๋ เครื่องบิน , ตัว๋ รถทัวร , ตัว๋ รถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท
ทุกครัง้ กอนทําการออกตัว๋ เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทัง้ นี้ 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 นเหตุการณท่น
ี อกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็ นสําคัญ

เงื่อนไข
กรุณาอานศึกษารายละเอียดทัง้ หมดกอนทําการจอง เพื่อความถูกตองและความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท ฯ และ
เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทงั ้ หมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทัง้ หมด
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท
์ ่จี ะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึน
้ ในกรณี ท่ม
ี ีผูรวมคณะไมถ ึง 30ทาน
2. ขอสงวนสิทธิก
์ ารเก็บคาน ามันและภาษี สนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึน
้ กอนวันเดินทาง
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต องแจงใหทราบลวงหน าอันเนื่ องจากสาเหตุต างๆ
4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน
้ หากเกิดกรณี ความลาชาจากสายการบิน,การยกเลิกบิน, การประทวง, การนั ดหยุดงาน,
การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนื อความรับผิดชอบของบริษัทฯ
5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน
้ หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่ องเกิดจากความประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ
อุบัต ิเหตุจากความประมาทของนั กทองเที่ยวเอง
6. เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทงั ้ หมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ
ทัง้ หมด
7. รายการนี้ เป็ นเพียงขอเสนอที่ต องไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครัง้ หนึ่ ง หลังจากไดสํารองโรงแรมที่พักในตางประเทศ
เรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
8. การจัดการเรื่องหองพัก เป็ นสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก โดยมีหองพักสําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได
โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดต ามความประสงคของผูท่พ
ี ัก ทัง้ นี้ ขน
ึ้ อยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได
9. กรณี ผูเดินทางตองการความชวยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเชน ใชวิวแชร(คาใชจาย1,000บาท) กรุณาแจงบริษัทฯ อยางน อย 7วัน
กอนการเดินทาง มิฉะนั ้ น บริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหน าได
10. มัคคุเทศก พนั กงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทัง้ สิน
้ แทนผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของผูจัดกํากับเทานั ้ น
11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื่ องจากเป็ นการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ ในกรณี ท่ผ
ี ูเดินทางไม
ผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเป็ นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทอง
เที่ยว อันเนื่ องมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถ ูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธ
ในกรณี อ่ น
ื ๆ
12. กรณี ต องการพักแบบ 3ทาน ตอหองหรือหองแบบ3เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัด
หองใหเป็ นแบบ แยก 2หอง คือ 1หองพักคู และ 1หองพักเดี่ยว โดยไมคาใชจายเพิ่ม
13. สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุน หรือ วันเสารอาทิต ย รถอาจจะติด อาจทําใหเวลาในการ
ทองเที่ยวและ ชอปปิ้ งแตละสถานที่นอยลง โดยเป็ นดุลยพินิจของมัคคุเทศก และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความรวมมือ
จากผูเดินทางในบางครัง้ ที่ต องเรงรีบ เพื่อใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม
14. บริการนํ้ าดื่มทานวันละ1ขวดตอคนตอวันเริ่มในวันที่2ของการเดินทางถึงวันที่4ของการเดินทางรวมจํานวน 2 ขวด
15. การบริการของรถบัสนํ าเที่ยวญี่ปุน ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุน สามารถใหบริการวันละ10-12ชัว่ โมง อาทิเชน เริ่มงาน
เวลา 8.00น.ถึงเวลา 20.00 น.ในวันนั ้ น มิอาจเพิ่มเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเป็ นผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ ขน
ึ้
อยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั ้ นๆเป็ นหลัก จึงขอสงวนสิทธิใ์ นการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดิน
ทาง
16. การประกันภัย ที่บริษัทฯไดทําไวสําหรับความคุมครองผูเดินทาง เป็ นการการประกันอุบัต ิเหตุจากการเดินทางทองเที่ยว
ตามพ.ร.บ การทองเที่ยว เทานั ้ น ไมไดครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไขไดปวย ทานสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทฯได
และทางบริษัทฯถือวาทานไดเขาใจและยอมรับขอตกลงแลวเมื่อทานชําระเงินคาทัวร (ทานสามารถซื้อประกันสุขภาพ ในระหวางการ
เดินทางได จากบริษัท ประกันทัว่ ไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุมครองใหละเอียด)
17. มัคคุเทศก พนั กงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทัง้ สิน
้ แทนผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของผูจัดกํากับเทานั ้ น
18. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื่ องจากเป็ นการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ ในกรณี ท่ผ
ี ูเดินทางไม
ผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเป็ นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทอง
เที่ยว อันเนื่ องมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถ ูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธ
ในกรณี อ่ น
ื ๆ

การชําระเงิน
ชําระเงินคาจองทัวรทานละ 15,000 บาท
สวนที่เหลือชําระกอนการเดินทาง 20 วัน

สําเนาหน าพาสปอรต ผูเดินทาง จะตองมีอายุเหลือมากกวา 6 เดือนกอนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับ กรุณาสงพรอมพรอม
หลักฐานการโอนเงินมัดจํา หรือสงพรอมยอดคงเหลือ
กรุณาตรวจสอบกอนสงใหบริษัทมิฉะนั ้ นทางบริษัทจะไมรับผิดชอบกรณี พาสปอรต หมดอายุและดานตรวจปฏิเสธการออกและเขา
เมืองทาน

อัตรานี้รวม:
คาตัว๋ โดยสารเครื่องบินไป-กลับชัน
้ ประหยัดพรอมคาภาษี สนามบินทุกแหงตามรายการทัวรขางตน
ทานสามารถUpgrade ที่นั่ง พรอมชําระคาที่นั่งไดดังนี้
- ที่นั่งชัน
้ ScootBiz ราคาเที่ยวเดียว 5,500 บาท /ทาน (ราคาไป-กลับ 10,000 บาท) แจงกอนเดินทาง10วัน
- ที่นั่งแบบ Super หรือ Stretch Seat แจงกอนเดินทาง7วัน คาใชจายเพิ่มเติมโปรดสอบถาม
คาที่พักหองละ 2 ทานตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการหรือระดับเทียบเทา กรณี หองพักคู/พักสามทานเต็มอาจมีปรับเปลี่ยนพักหอง
Single 1ทานตอหองในโรงแรมระดับเดียวกันได
คาอาหารคาเขาชมและคายานพาหนะทุกชนิ ดตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน
เจาหน าที่บริษัทฯคอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง
คานํ้ าหนั กกระเป าสัมภาระโหลดใตเครื่องที่สายการบิน NokScoot กําหนดทานละไมเกิน 20 กิโลกรัม สัมภาระถือขึน
้ เครื่องไม
เกิน7กก. และคาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ (ไมรวมการประกันความคุมครองการ
สูญเสียหรือเสียหายของกระเป าเดินทาง และทรัพยสินสวนตัว)
ซื้อนํ้ าหนั กสัมภาระเพิ่มสายการบิน Nok Scoot(XW) เสนทางโตเกียว มีคาใชจายดังนี้
+5 กก. -- 400 บาท
+10กก. -- 700 บาท
+15กก. -- 1,000 บาท
+20กก. -- 1,300 บาท
+30กก. -- 2,350 บาท
สายการบินไมจํากัดจํานวนชิน
้ ในการโหลด แตกฎหมายการบินทัว่ โลกให1ใบนน.สูงสุดได 32กก./ชิน
้
คาประกันอุบัต ิเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางคุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาทคารักษาพยาบาลกรณี เกิดอุบัต ิเหตุ
วงเงินทานละ 500,000 บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม ไมรวมประกันสุขภาพ ทานสามารถสัง่ ซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได

อัตรานี้ไมรวม:
คาทําหนั งสือเดินทางไทยและเอกสารตางดาวตางๆ
คาใชจายอื่นๆที่นอกเหนื อจากรายการระบุอาทิเชนคาอาหารเครื่องดื่มคาซักรีด คาโทรศัพทเป็ นตน
คาภาษี ทุกรายการคิดจากยอดบริการ, คาภาษี เดินทาง (ถามีการเรียกเก็บ)
คาภาษี นํ้ามันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตัว๋ เครื่องบิน
คา Vat 7% และคาภาษี หัก ณ ที่จาย 3%
คาทิปยกกระเป าทุกโรงแรม
คาทิปไกดรวมคนขับรถ ทานละ 4,000 เยนตอทริป สําหรับกรุปที่มีหัวหน าทัวรแลวแตความประทับใจในบริการ

วีซา
รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุนใหกับคนไทย
(เอกสารที่จะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตใหเขาประเทศ)
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุนใหกับคนไทย ผูท่ป
ี ระสงคจะพํานั กระยะสัน
้ ในประเทศญี่ปุนไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวย
วัต ถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะตองยื่นเอกสารในขัน
้ ตอนการตรวจเขาเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัต ิการ
เขาประเทศญี่ปุน* ดังตอไปนี้
1. ตัว๋ เครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุน (ทางบริษัทฯจัดการให)
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2. สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึน
้ ในระหวางที่พํานั กในประเทศญี่ปุนได (เชน เงินสด บัต รเครดิต
เป็ นตน)
3. ชื่อ ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานั กในประเทศญี่ปุน (ทางบริษัทจัดการให)
4. กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานั กในประเทศญี่ปุน (ทางบริษัทฯจัดการให)
คุณสมบัต ิการเขาประเทศญี่ปุน (สําหรับกรณี การเขาประเทศญี่ปุนดวยมาตรการยกเวนวีซา)
1. หนั งสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู ไมต ่าํ กวา 6 เดือน
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปุนจะตองไมเป็ นสิ่งที่ขัดตอกฎหมาย และเขาขายคุณสมบัต ิการพํานั กระยะสัน
้
3. ในขัน
้ ตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานั กไมเกิน 15 วัน
4. เป็ นผูท่ไี มมีประวัต ิการถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ปุน มิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขาย
คุณสมบัต ิท่จี ะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ

หมายเหตุ
รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน การจราจรชวงเทศกาลหรือ
วันหยุดของญี่ปุน เป็ นตน โดยมิต องแจงใหทราบลวงหน า โดยทางผูจัดจะปรับเปลี่ยนโดยคํานึ งถึงผลประโยชน ของทานเป็ นหลัก เพื่อ
ใหทานทองเที่ยวไดครบถวนตามโปรแกรม การบริการของรถบัสนํ าเที่ยวญี่ปุน ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุน สามารถใหบริการวัน
ละ10 ชัว่ โมง มิอาจเพิ่มเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเป็ นผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม จึงขอสงวนสิทธิใ์ นการปรับเปลี่ยน
เวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง
อัต ราคาบริการขางตนคํานวณ จากอัต ราแลกเปลี่ยน 100 เยน เทากับ 30 บาท กรณี อัต ราแลกเปลี่ยนปรับสูงขึน
้ บรัษัทฯขอสงว
สิทธิในการปรับอัต ราคาบริการเพิ่มขึน
้
การเดินทางครัง้ นี้ จะตองมีผูโดยสารจานวน 30 ทานขึน
้ ไป กรณี ไมถ ึง
- ขอสงวนสิทธิในการปรับราคาคาบริการ โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบกอนลวงหน า
- หรือสงจอยน ทัวรกับบริษัทที่มีโปรแกรมใกลเคียงกัน
- เลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบลวงหน ากอนการเดินทาง 10 วัน
ในกรณี ท่ล
ี ูกคาตองออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหน าที่ของบริษัทฯ กอนทุกครัง้ มิฉะนั ้ นทางบริษัทจะไมรับผิด
ชอบใดๆ ทัง้ สิน
้
ประกาศสําคัญ รับเฉพาะผูมีวัต ถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทานั ้ น คาทัวรท่จี ายใหกับผูจัด เป็ นการชําระแบบจายชําระขาด และผูจัดได
ชําระใหกับสายการบินและสถานที่ต างๆ แบบชําระขาดเชนกันกอนออกเดินทาง ฉะนั ้ นหากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตาม
รายการไมดวยสาเหตุใด หรือไดรับการปฏิเสธการเขาหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญี่ปุน) ทาง
ผูจัด ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดสวนใดๆ รวมทัง้ คาตัว๋ เครื่องบินใหแกทาน

การยกเลิก
เนื่ องจากเป็ นราคาตัว๋ เครื่องบินโปรโมชัน
่ เมื่อจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงินไดทุกกรณี
กรณี ท่ก
ี องตรวจคนเขาเมืองทัง้ กรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไว ในรายการเดิน
ทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท
์ ่จี ะไมคืนคาทัวรไมวากรณี ใดๆ ทัง้ สิน
้ รวมถึงเมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการ
รายการใดรายการหนึ่ ง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืน ไมวากรณี ใดๆ ทัง้ สิน
้

