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NT048
ทวัรญ์ปีุ่ น โตเกยีว ลานสก ีสวนสนุกฟจูคิวิ 5 วัน 3 คนื (XJ)
ทัวรญ์ปีุ่ น , 5 วัน 3 คนื ,

SUN PLAZA HOTEL  , ATAGOYAMA TOKYU REI HOTEL

สมัผสัประสบการณ์หวาดเสยีว ณ สวนสนุกฟจูคิวิ ไฮแลนด ์
ขอพร ณ วดัอาซากุสะ ผา่นชมโตเกยีวสกายทร ี

เลน่สก ีณ ลานสกฟีจูเิท็น พรอ้มชมววิภูเขาไฟฟจู ิเป็นฉากหลงั
ชอ้ปปิง ชนิจูกุ ออิอนมอลล ์และโอไดบะ ชมกนัดมั ตวัใหม ่พรอ้มประจําการ

อาบน้าํแรธ่รรมชาต ิFREE WIFI ON BUS พเิศษ!! บุฟเฟ่ตข์าปู

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัแรก
กรุงเทพ สนามบนิดอนเมอืง

20.30 น.
พรอ้มกันท ีสนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ชนั 3 อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอร ์สายการบนิ AIR ASIA X เจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ
คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกในการเช็คอนิ

23.45 น.
เหริฟ้าสู ่เมอืงนารติะ ประเทศญปีุ่ น โดยเทยีวบนิท ีXJ600 



สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครือง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ทนัีง จัดทนัีงแบบ 3-3-3 (น ้าํหนักกระเป๋า 20 กก./ทา่น
หากตอ้งการซอืน ้าํหนักเพมิ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย) บรกิารอาหารและเครืองดมืบนเครือง

วนัทสีอง
สนามบนินารติะ - โตเกยีว - วดัอาซากุสะ - โตเกยีวสกายทร ี(ถา่ยรูป) - พพิธิภณัฑห์มูบ่า้นอยิาชโินซาโตะ - แช่น้าํแรธ่รรมชาติ

08.00 น.
เดนิทางถงึ สนามบนินารติะ ประเทศญปีุ่ น 

นําทา่นผา่นขันตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร เรียบรอ้ยแลว้ (เวลาทญีปีุ่ น เร็วกวา่เมอืงไทย 2 ชวัโมง
กรุณาปรับนาฬกิาของทา่นเพอืความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***สําคัญมาก!! ประเทศญปีุ่ นไม่อนุญาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก เนือสตัว ์พชื ผัก
ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรับและจับ 
จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโตเกยีว 

นําทา่นนมัสการเจา้แม่กวนอมิทองคํา ณ วดัอาซากุสะ วัดทไีดช้อืวา่เป็นวัดทมีคีวามศักดสิทิธิ
และไดรั้บความเคารพนับถอืมากทสีดุแหง่หนงึในกรุงโตเกยีว ภายในประดษิฐานองคเ์จา้แม่กวนอมิทองคําทศัีกดสิทิธ ิขนาด 5.5 เซนตเิมตร
ซงึมักจะมผีูค้นมากราบไหวข้อพรเพอืความเป็นสริมิงคลตลอดทังปี
ประกอบกับภายในวัดยังเป็นทตัีงของโคมไฟยักษ์ทมีขีนาดใหญ่ทสีดุในโลกดว้ยความสงู 4.5 เมตร ซงึแขวนหอ้ยอยู่ ณ
ประตทูางเขา้ทอียู่ดา้นหนา้สดุของวัด ทมีชีอืวา่ ประตฟู้าคํารณ และถนนจากประตเูขา้สูตั่ววหิารทปีระดษิฐานเจา้แม่กวนอมิทองคํา มชีอืวา่
ถนนนากามเิซะ ซงึเป็นทตัีงของรา้นคา้ขายของทรีะลกึพนืเมอืงตา่ง  ๆมากมาย อาท ิขนมนานาชนดิ ของเลน่ รองเทา้ พวงกญุแจทรีะลกึ ฯลฯ
ใหท้กุทา่นไดเ้ลอืกซอืเป็นของฝากของทรีะลกึอสิระ 

และทา่นสามารถเดนิไปถ่ายรูปคูก่ับหอคอยทสีงูทสีดุในโลก แลนดม์ารก์แหง่ใหม่ของกรุงโตเกยีว ณ รมิแม่น ้าํสมุดิะ หอคอยโตเกยีวสกาย ทรี
(Tokyo Sky tree) (ไม่รวมคา่ขนึหอคอย) หอสง่สญัญาณโทรคมนาคมทสีงูทสีดุในโลก ... เปิดใหบ้รกิารเมอื วันท ี22 พฤษภาคม 2555
โดยหอนีมคีวามสงู 634 เมตร สามารถทําลายสถติคิวามสงูของหอกวางตุง้ ในมณฑลกวา่งโจว ซงึมคีวามสงู 600 เมตร และหอซเีอ็น ทาวเวอร์
ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มคีวามสงู 553 เมตร ทวิทัศนข์อง หอคอยโตเกยีวสกายทรี
ทบีรรจเุทคโนโลยีแนวหนา้สดุสามารถมองเห็นไดจ้ากละแวกวัดอาซะกซุา่ทเีต็มไปดว้ยกลนิอายแบบเมอืงเกา่ของเอะโดะ

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)

บา่ย
นําทา่นสู ่สวนสนุกฟจูคิวิ ไฮแลนด ์(Fuji Q Highland) (รวมคา่เขา้ แตไ่ม่รวมคา่เครืองเลน่) 

พเิศษ!!! ใหท้า่นไดเ้ลอืกเครืองเลน่ชนดิใดชนดิหนงึระหวา่ง Wave Swinger, Panic Clock, Shining Flower (ferris wheel), Tea Cups หรือ
Merry-Go-Round อย่างใดอย่างนงึฟรี ตังอยู่ในจังหวัดยามานาช ิทนีีถอืเป็นหนงึในสวนสนุกทมีคีวามนยิมมากทสีดุแหง่หนงึในญปีุ่ น
สวนสนุกแหง่นีนันเราสามารถเห็นทวิทัศนข์องภเูขาไฟฟจูไิด ้นอกจากนียังรวบรวมเครืองเลน่สดุหวาดเสยีวทตีดิอันดับโลกเอาไวห้ลายรายการ
ไม่วา่จะเป็นรถไฟเหาะทมีคีวามสงูจนมองเห็นภเูขาไฟฟจูริถไฟเหาะทชีนัจนเรารูส้กึเหมอืนจะหงายหลัง
หรือบา้นผสีงิสดุสยองก็มเีปิดรอไวท้า้ทายสําหรับใครทชีนืชอบความเสยีวเราขอทา้ใหล้องมาเลน่กัน ภายในนอกจากจะมเีครืองเลน่ตา่งๆ
ยังมรีา้นจําหน่ายสนิคา้ทรีะลกึ รา้นอาหาร หรือแมแ้ตอ่อนเซน อสิระใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกับสวนสนุกแหง่นีตามอัธยาศัย 

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่โรงแรม

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร ของโรงแรม (2) พเิศษ!! อมิอรอ่ยกบั บุฟเฟ่ตข์าปู

ทพีกั
Fujisan Resort Hotel หรอืระดบัเดยีวกนั 
จากนันใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกับการ แชน่ ้าํแร่ออนเซ็นธรรมชาต ิเชอืวา่ถา้ไดแ้ชน่ ้าํแร่แลว้
จะทําใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหติดขีนึ

วนัทสีาม
ลานสกฟีจูเิท็น - พธิชีงชาญปีุ่ น - หมูบ่า้นโอชโินะฮกัไก - เมอืงโตเกยีว - ชอ้ปปิงชนิจกูุ

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 



นําทา่นสมัผัสประสบการณ์ความสนุกสนานท ีฟจูเิท็น สกรีสีอรท์ ลานสกแีละทพัีกทตัีงอยู่บรเิวณภเูขาไฟฟจูิ
ทา่นจะไดส้มัผัสกับหมิะทตีกในชว่งปีใหม่ หากมเีวลาพอ อสิระ ใหท้า่นไดส้มัผัสประสบการณ์ใหม่ อาท ิตนืเตน้กับการลนืไถลดว้ย สกี
เลอืกสนุกกับสโนวบ์อรด์ หรือเพลดิเพลนิกับการนังเลอืนหมิะ ททีา่นจะสามารถดมืด่าํกับทัศนียภาพทถีูกปกคลมุดว้ยหมิะทดีแูลว้สะอาดตาอย่างยงิ
(ราคาทัวรไ์ม่รวมคา่เชา่อุปกรณ์และชดุสําหรับเลน่กจิกรรมตา่งๆ) 

จากนันสมัผัสวัฒนธรรมดังเดมิของชาวญปีุ่ น นันก็คอื การเรยีนพธิชีงชาญปีุ่ น (Sado) โดยการชงชาตามแบบญปีุ่ นนัน มขัีนตอนมากมาย
เรมิตังแตก่ารชงชา การรับชา และการดมืชา ทกุขันตอนนันลว้นมพีธิ ีรายละเอยีดทบีรรจงและสวยงามเป็นอย่างมาก พธิชีงชานี
ไม่ใชแ่ครั่บชมอย่างเดยีว ยังเปิดโอกาสใหท้า่นไดม้สีว่นร่วมในพธิกีารชงชานีอกีดว้ย และจากนันใหท้า่นไดอ้สิระเลอืกซอืของทรีะลกึตามอัธยาศัย

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)

บา่ย
จากนันเดนิทางสู ่หมูบ่า้นโอชโินะฮกัไก (Oshino Hakkai) ในชว่งฤดใูบไมเ้ปลยีนสเีป็นจดุทอ่งเทยีวสําคัญอกีสถานทหีนงึ
โดยมวีวิภเูขาไฟฟจูสิขีาวตัดกับพนืหลังสฟ้ีา และใบไมเ้ปลยีนส ีสเีหลอืง แดง สม้ เป็นภาพทสีวยงามมาก โอชโินะฮักไกเป็นหมู่บา้นเล็กๆ
ประกอบดว้ยบอ่น ้าํ 8 บอ่ในโอชโินะ ตังอยู่ระหวา่งทะเลสาบคาวากจูโิกะ กับทะเลสาบยามานาคาโกะ บอ่น ้าํทัง 8
นีเป็นน ้าํจากหมิะทลีะลายในชว่งฤดรูอ้น ทไีหลมาจากทางลาดใกล ้ๆ ภเูขาไฟฟจูผิา่นหนิลาวาทมีรีูพรุนอายุกวา่ 80 ปี ทําใหน้ ้าํใสสะอาดเป็นพเิศษ
นอกจากนียังมรีา้นอาหาร รา้นจําหน่ายของทรีะลกึ และซุม้รอบๆบอ่ ทขีายทังผัก ขนมหวาน ผักดอง งานฝีมอื และผลติภัณฑท์อ้งถนิอนืๆ
อสิระใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกับการถ่ายรูปและซอืของทรีะลกึตามอัธยาศัย 

เดนิทางกลับสู ่กรุงโตเกยีว 

จากนันนําทา่นสู ่ยา่นชอ้ปปิงชนิจกุุ ใหท้า่นอสิระและเพลดิเพลนิกับการชอ้ปปิงสนิคา้มากมายและ เครืองใช ้ไฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูปดจิติอล นาฬกิา
เครืองเลน่เกมส ์หรือสนิคา้ทจีะเอาใจคณุผูห้ญงิดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เสอืผา้ แบรนดเ์นม เสอืผา้แฟชนัสําหรับวัยรุ่น
เครืองสําอางยีหอ้ดังของญปีุ่ นไม่วา่จะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอนื  ๆอกีมากมาย

ค่าํ
อสิระรับประทานอาหารค่าํตามอัธยาศัย

ทพีกั
Narita Hedistar Hotel หรอืเทยีบเทา่

วนัทสีี
วดันารติะ - เมอืงซาวาระ - สะพานจาจา - ยา่นโอไดบะ - ไดเวอรซ์ติ ีโตเกยีว พลาซา่ - ออิอน - สนามบนินารติะ

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

เดนิทางสู ่วดันารติะซงั (Naritasan) เป็นวัดพทุธเกา่แก ่ขนาดใหญ่ ทมีชีอืเสยีงมากของเมอืงนารติะ สรา้งขนึในปี 940
ตังอยู่ไม่ไกลจากสนามบนินานาชาตนิารติะ ภายในวัดมอีาคารทหีลากหลายตังอยู่ในบรเิวณทกีวา้งขวาง เชน่ หอ้งโถงหลัก เจดยี ์3 ชนัสไตล์
Tahoto มชีอืวา่ Great Pagoda of Peace นอกจากนียังมสีวนญปีุ่ น และสวนยุโรปอกีดว้ย 

เสน้ทางทนํีามาสูวั่ดนารติะซงัคอื ถนนชอ้ปปิงโอโมเตะซงัโดะ (Omotesando street) ระยะทางประมาณ 1 กโิลเมตร จาสถานีรถไฟ
เต็มไปดว้ยรา้นคา้ตา่ง  ๆเชน่ รา้นจําหน่ายสนิคา้งานฝีมอืดังเดมิ รา้นอาหาร และรา้นของทรีะลกึ
ซงึเปิดบรกิารใหแ้กนั่กทอ่งเทยีวมานานหลายศตวรรษ 

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงซาวาระ เป็นเมอืงเล็ก  ๆตังอยู่ทางทศิตะวันออกเฉียงเหนือของเมอืงนารติะ
เคยเป็นศนูยก์ลางการขนสง่ขา้วในชว่งสมัยเอโดะ บรเิวณใจกลางเมอืงมคีลองตัดผา่น มชีอืเรียกวา่ เอโดะนอ้ย Little Edo
ไดรั้บการรักษาและบรูณะทอียู่อาศัยแบบดังเดมิ รา้นคา้ตา่ง  ๆและคลังสนิคา้จากสมัยเอโดะ ระหวา่งคลองจะเชอืมตอ่ดว้ยสะพานหลายแหง่ 

ไฮไลท!์!! สะพานจาจา หรอื สะพานโทโยฮาช ิซงึจะมนี ้าํไหลออกมาจากสะพานทังสองดา้นคลา้ยน ้าํตก ใกล ้ๆ กับสะพานจาจา
เป็นทตัีงของพพิธิภัณฑอ์โินะทาดาทากะและบา้นพักอาศัยเดมิของเขา อโินะทาดาทากะ คอืผูท้บีกุเบกิประเทศญปีุ่ น
สรา้งแผนททีแีม่นยําในสมัยโชกนุโทกงุาวะ ภายในพพิธิภัณฑจ์งึจัดแสดงผลงาน และเทคนคิตา่งๆทใีชใ้นการทํางานของเขา
พรอ้มคําอธบิายภาษาอังกฤษ อสิระใหท้า่นชมเมอืงซาวาระตามอัธยาศัย



เทยีง
อสิระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

บา่ย
ทา่นเดนิทางไป ยา่นโอไดบะ (Odaiba) คอืเกาะทสีรา้งขนึไวเ้ป็นแหลง่ชอ้ปปิง และแหลง่บันเทงิตา่ง  ๆในอ่าวโตเกยีว
ไดรั้บการปรับปรุงใหม้ชีอืเสยีงและเป็นทนียิมในชว่งหลังของปี 1990 นอกจากมสีถาปัตยกรรมทสีวยงามตังอยู่มากมายแลว้
แตก็่ยังคงความเป็นธรรมชาตไิวด้ว้ยความอุดมสมบรูณ์ของพนืทสีเีขยีว ไดเวอรซ์ติ ีโตเกยีว พลาซา่ (DiverCity Tokyo Plaza)
เป็นหา้งดังอกีหา้งหนงึ ทอียู่บนเกาะ โอไดบะ จดุเดน่ของหา้งนีก็คอื หุน่ยนตก์ันดัม ขนาดเทา่ของจรงิ ซงึมขีนาดใหญ่มาก ในบรเิวณหา้ง
ก็จะมรีา้นคา้สําหรับคอกันดัม อย่างเชน่ กันดัมคาเฟ่ (Gundam Cafe) และถา้อยากเขา้ไปดนูทิรรศกาลกันดัม ก็ตอ้งไปท ีกันดัมฟรอนท์
(Gundam Front) ซงึอยู่ในบรเิวณหา้ง ไดรเวอรซ์ติ ี

นําทา่นเดนิทางสู ่ออิอน มอลล ์(Aeon Narita Mall) หา้งสรรพสนิคา้ทนียิมในหมู่นักทอ่งเทยีวชาวตา่งชาติ
เนืองจากตังอยู่ใกลก้ับสนามบนินานาชาตนิารติะ ภายในตกแตง่ในรูปแบบททัีนสมัยสไตลญ์ปีุ่ น มรีา้นคา้ทหีลากหลายมากกวา่ 150
รา้นจําหน่ายสนิคา้แฟชนั อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบา้น นอกจากนียังมรีา้นเสอืผา้แฟชนัมากมาย เชน่ MUJI, 100 yen shop, Sanrio
store, Capcom games arcade และซปุเปอรม์ารเ์กตขนาดใหญ่ เป็นตน้ จนกระทังไดเ้วลาอันสมควรนําทา่นเดนิทางสูส่นามบนินารติะ

ค่าํ
อสิระรับประทานอาหารค่าํตามอัธยาศัย

ทพีกั
Narita Hedistar Hotel หรอืเทยีบเทา่

วนัทหีา้
สนามบนินารติะ - สนามบนิดอนเมอืง

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6)

09.15 น.
ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี เอ็กซ ์เทยีวบนิท ีX J601

13.45 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 
**สายการบนิมบีรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืง**

อตัราคา่บรกิารทวัรญ์ปีุ่ น
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันอังคารท ี16 ตลุาคม 2561 เวลา 12:39 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรญ์ปีุ่ น

หมายเหตุ

• รายการทัวรส์ามารถเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนอืงจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้
การบรกิารของรถบัสนําเทยีวญปีุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญปีุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัวโมง มอิาจเพมิเวลาได ้
โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทังนขีนึอยูก่บัสภาพการจราจรในวันเดนิทางนันๆ เป็นหลกั
จงึขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลยีนเวลาท่องเทยีวตามสถานทใีนโปรแกรมการเดนิทาง

• เดนิทางขนัต่าํ 34 ทา่น หากต่าํกวา่กาํหนด กรุป๊จะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีจีะชําระคา่บรกิารเพมิเพอืใหค้ณะเดนิทางได ้
ทางเรายนิดทีจีะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านตอ่ไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการงดออกเดนิทางและเลอืนการเดนิทางไปในวันอนืตอ่ไป
โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่านทราบลว่งหนา้

อัตราคา่บรกิารนรีวม

• คา่ตวัเครอืงบนิไป-กลบัตามรายการทรีะบุ รวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้าํมนั

• คา่รถโคช้ปรบัอากาศ

• โรงแรมทพีกัตามทรีะบุ หรอืเทยีบเท่า (พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง)

• คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามรายการทรีะบุ

• คา่อาหาร ตามรายการทรีะบุ

• คา่เบยีประกนัอบุัตเิหตใุนการเดนิทางท่องเทยีว วงประกนัท่านละ 1,000,000 บาท (เงอืนไขตามกรรมธรรม)์

อัตราคา่บรกิารนไีมร่วม

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท  ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท  ์คา่อาหาร เครอืงดมื คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ
ทมีไิดร้ะบุในรายการ

• คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ น กรณปีระกาศใหก้ลบัมายนืรอ้งขอวซีา่อกีครงั
(เนอืงจากทางญปีุ่ นไดป้ระกาศยกเวน้การยนืวซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ นใหก้บัคนไทยสาํหรบัผูท้ปีระสงคพ์าํนักระยะสนัในประเทศญปีุ่ นไมเ่กนิ 15 วัน)

• หากในภายหลงัทางรฐับาลญปีุ่ นประกาศใหย้นืวซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพมิ 2,000 บาท สาํหรบัการยนืรอ้งขอวซีา่

• คา่ธรรมเนยีมในกรณทีกีระเป๋าสมัภาระทมีนี ้าํหนักเกนิกวา่ทสีายการบนินันๆกาํหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน

• คา่ภาษีน ้าํมนั ทสีายการบนิเรยีกเกบ็เพมิ ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตวัเครอืงบนิไปแลว้

• คา่มคัคเุทศกท์อ้งถนิ และหวัหนา้ทัวรอ์าํนวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง

• คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,000 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น

• ภาษีมลูคา่เพมิ 7 % และภาษีหกั ณ ทจี่าย 3 %

เงอืนไขการจอง และ การชําระเงนิ
• มดัจาํทา่นละ 15,000 บาท ภายหลงัจากททีา่นสง่เอกสารการจอง 3 วนั กรณลีกูคา้ทําการจองกอ่นวันเดนิทางภายใน 20 วัน
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเกบ็คา่ทัวรเ์ตม็จํานวน

• สว่นทเีหลอื ชําระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน

• หากไมช่ําระมดัจําตามทกีาํหนด ขออนญุาตตดัทนัีงใหล้กูคา้ท่านอนืทรีออยู่

• หากชําระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัโิดยไมม่เีงอืนไข

• เมอืท่านชําระเงนิไมว่า่จะทังหมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ท่านไดย้อมรบัเงอืนไขและขอ้ตกลงตา่งๆทไีดร้ะบุไวท้ังหมดนแีลว้



• หากชําระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สาํเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชอืพนักงานขายมาทางแฟกซ์

• สง่รายชอืสาํรองทนัีง ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สาํเนาหนังสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซน็ตช์อืพรอ้มยนืยันวา่ตอ้งการเดนิทางท่องเทยีวทรปิใด, วันทใีด,
ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่สาํเนาหนังสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้
ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชอื-นามสกลุ และอนืๆ เพอืใชใ้นการจองตวัเครอืงบนิทังสนิ

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วนัเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขนึไป และเหลอืหนา้กระดาษอยา่งต่าํ 2
หนา้หากไมม่นัใจโปรดสอบถาม 

เงอืนไขการยกเลกิ

• ยกเลกิการเดนิทางไมถ่งึ 30 วัน กอ่นการเดนิทาง เกบ็คา่มดัจําทังหมด

•  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วันขนึไป คนืเงนิทังหมด

• กรุป๊ทเีดนิทางช่วงวันหยดุหรอืเทศกาลทตีอ้งการนัตมีดัจํากบัสายการบนิ หรอืกรุป๊ทมีกีารการนัตคีา่มดัจําทพีกัโดยตรง
หรอืโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทยีวบนิ พเิศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสทิธ ิ
ไมม่กีารคนืเงนิทุกกรณ ีทังมดัจํา หรอืคา่ทัวรท์ังหมด เนอืงจากคา่ตวัเป็นการเหมาจ่ายในเทยีวบนินันๆ

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ นใหก้ับคนไทย
ผูท้ปีระสงคจ์ะพํานักระยะสนัในประเทศญปีุ่ นไมเ่กนิ 15 วัน ไมว่า่จะดว้ยวัตถุประสงคเ์พอืการทอ่งเทยีว
เยยีมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยนืเอกสารในขนัตอนการตรวจเขา้เมอืง
เพอืยนืยันการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญปีุ่ น* ดงัตอ่ไปนี
• สงิทยีนืยันวา่ท่านสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายทอีาจเกดิขนึในระหวา่งทพีาํนักในประเทศญปีุ่ นได ้(เช่น เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้)

•  ตวัเครอืงบนิขาออกจากประเทศญปีุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้

• ชอื ทอียู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทพีาํนักในประเทศญปีุ่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้

• กาํหนดการเดนิทางระหวา่งทพีาํนักในประเทศญปีุ่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญปีุ่ น (สําหรับกรณีการเขา้ประเทศญปีุ่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่)
• กจิกรรมใดๆ ทจีะกระทําในประเทศญปีุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสงิทขีดัตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบัตกิารพาํนักระยะสนั

•  หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมต่่าํกวา่ 6 เดอืน

• ในขนัตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพาํนักไมเ่กนิ 15 วัน

• เป็นผูท้ไีมม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญปีุ่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ
และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบัตทิจีะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ

หมายเหต ุ: กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดทังหมดกอ่นทําการจอง
เพอืความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกันระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษัิท

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะเลอืนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขนึในกรณทีมีผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ท่าน

• ขอสงวนสทิธกิารเกบ็คา่น ้าํมนัและภาษีสนามบนิทุกแหง่เพมิ หากสายการบนิมกีารปรบัขนึกอ่นวันเดนิทาง

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนเทยีวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนอืงจากสาเหตตุา่งๆ

• บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิกรณคีวามลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ
การนําสงิของผดิกฎหมาย ซงึอยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษัิทฯ

• บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิสงิของสญูหาย อนัเนอืงเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม และ
อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักท่องเทยีวเอง



• เมอืท่านตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทัวรท์ังหมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรบัเงอืนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทังหมด

• รายการนเีป็นเพยีงขอ้เสนอทตีอ้งไดร้บัการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครงัหนงึ หลงัจากไดส้าํรองโรงแรมทพีกัในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้
โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซงึอาจจะปรบัเปลยีนตามทรีะบุในโปรแกรม

• การจัดการเรอืงหอ้งพกั เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุป๊ทเีขา้พกั โดยมหีอ้งพกัสาํหรบัผูส้บูบุหร ี/ ปลอดบุหรไีด ้
โดยอาจจะขอเปลยีนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้พีกั ทังนขีนึอยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรบัประกนัได ้

• กรณผีูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทาง
มฉิะนันบรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้

• มคัคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ัด ไมม่สีทิธใินการใหค้าํสญัญาใด ๆ ทังสนิแทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อีาํนาจของผูจ้ัดกาํกบัเท่านัน

• ผูจ้ัดจะไมร่บัผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นอืงจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ
ในกรณทีผีูเ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง
ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเทยีว อนัเนอืงมาจากการกระทําทสีอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี
เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณอีนื ๆ

• กรณตีอ้งการพกัแบบ 3 ท่าน ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1
หอ้งพกัคู ่และ 1 หอ้งพกัเดยีว โดยไมค่า่ใชจ้่ายเพมิ

• สภาพการจลาจรในช่วงวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของญปีุ่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลาในการท่องเทยีวและ
ชอ้ปปิงแตล่ะสถานทนีอ้ยลง โดยเป็นดลุยพนิจิของมคัคเุทศก ์และคนขยัรถในการบรหิารเวลา ซงึอาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครงัทตีอ้งเรง่รบี
เพอืใหไ้ดท้่องเทยีวตามโปรแกรม

• บรกิารน ้าํดมืท่านวันละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วันเรมิในวันท  ี2 ของการเดนิทาง ถงึวันท  ี3 ของการเดนิทาง รวมจํานวน 2 ขวด

• การบรกิารของรถบัสนําเทยีวญปีุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญปีุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัวโมง ในวันนันๆ มอิาจเพมิเวลาได ้
โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทังนขีนึอยูก่บัสภาพการจราจรในวันเดนิทางนันๆเป็นหลกั
จงึขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลยีนเวลาท่องเทยีวตามสถานทใีนโปรแกรมการเดนิทาง
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