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NT171
ทวัรญ์ปีุ่ น โตเกยีว ฟจู ิโตเกยีวดสินยี ์5 วัน 3 คนื (XW)
ทัวรญ์ปีุ่ น , 5 วัน 3 คนื ,

Hedistar Hotel Narita  , FUJI HOTEL

กรงุโตเกยีว - หอคอยโตเกยีวสกาย ทร ี- การเรยีนพธิชีงชาญปีุ่ น - ทุง่ดอกไมต้ามฤดูกาล 
ภูเขาไฟฟจู ิ- ศูนยจ์ําลองแผน่ดนิไหว - ไดเวอร ์ซติ ีโอไดบะ - ฟรเีดย ์- โตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์- วดันารติะ - ออิอนมอลล์

 

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
สนามบนิดอนเมอืง

23.00 น.
พรอ้มกันท ีสนามบนิดอนเมอืง อาคาร 1 ชนั 3 เคานเ์ตอร ์6 สายการบนินกสกูต๊ (NOK SCOOT) เจา้หนา้ทจีากบรษัิทคอยใหก้ารตอ้นรับ
และอํานวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ [ สําคญัมาก!!ไมอ่นุญาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก เนอืสตัว ์พชื ผกั ผลไม้
เขา้ประเทศญปีุ่ น หากฝ่าฝืนมโีทษจบัปรบัได ้] ++ สายการบนิ NOK SCOOT ใชเ้ครือง Boeing 777-200 Dreamliner จัดทนัีงแบบ 3-4-3
น ้าํหนักกระเป๋า 20 กก.ตอ่ทา่น (หากตอ้งการซอืน ้าํหนักเพมิ จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพมิตา่งหาก)[พเิศษบรกิารอาหารรอ้นบนเครือง]

วนัท ี2
สนามบนินารติะ - โตเกยีว - วดัอาซากุสะ - ถา่ยรูปโตเกยีวสกายทร ี- กจิกรรมชงชาญปีุ่ น - แช่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ตข์าปู

02.20 น.
ออกเดนิทางสู ่สนามบนินารติะ ประเทศญปีุ่ น โดย สายการบนินกสกูต๊ เทยีวบนิท ีXW 102

10.25 น.
เดนิทางถงึ สนามบนินารติะ ประเทศญปีุ่ น นําทา่นผา่นขันตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร และเมอืรับสมัภาระเรียบรอ้ย



ไกดจ์ะพาทกุทา่นไปขนึรถบัส เตรียมตัวออกเดนิทาง พรอ้มกับรบกวนปรับนาฬกิาของทา่นใหต้รงตามเวลาของญปีุ่ น ซงึเร็วกวา่เมอืงไทย 2
ชวัโมงเพอืความสะดวกในการนัดหมายเวลา 

เดนิทางสู ่กรุงโตเกยีว (Tokyo) นําทา่นนมัสการเจา้แม่กวนอมิทองคํา ณ วดัอาซากุสะ (Asakusa) หรือ
วัดเซนโซจเิป็นวัดทเีกา่แกแ่ละไดรั้บความเคารพจากชาวกรุงโตเกยีวอย่างมาก
เพราะภายในอารามประดษิฐานองคเ์จา้แม่กวนอมิทองคําทศัีกดสิทิธ ิขนาด 5.5 เซนตเิมตร และยังม ีโคมไฟยักษ์ 4.5 เมตร ณ
ประตทูางเขา้ทอียู่ดา้นหนา้สดุของวัด ในนามประตฟู้าคํารณและทา่นจะไดส้นุกกับการเดนิเลอืกดสูนิคา้ตา่ง  ๆสองขา้งทางของ ถนนนากามเิซะ
ซงึมรีา้นคา้ขายของทรีะลกึตา่ง  ๆมากมาย อาท ิขนมนานาชนดิ ของเลน่ รองเทา้ พวงกญุแจทรีะลกึฯลฯ 

เดนิสูร่มิแม่น ้าํซมูดิะเพอืถ่ายรูปกับหอคอยทสีงูทสีดุในโลก หอคอยโตเกยีวสกาย ทร ี( Tokyo Sky tree) ทเีปิดเมอื 22 พฤษภาคม
2555มคีวามสงู 634 เมตร และสามารถทําลายสถติคิวามสงูของหอกวางตุง้ ในมณฑลกวา่งโจว ซงึมคีวามสงู 600 เมตร กับCN Tower
ในนครโตรอนโต ของแคนาดา ทมีคีวามสงู 553 เมตร

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร

บา่ย
สมัผัสวัฒนธรรมดังเดมิของชาวญปีุ่ นนันก็คอื การเรยีนพธิชีงชาญปีุ่ น
โดยการชงชาตามแบบญปีุ่ นนันมขัีนตอนมากมายเรมิตังแตก่ารชงชาการจับถว้ยชาและการดมืชาทกุขันตอนนันลว้นมขัีนตอนทมีรีายละเอยีดทปีระณีตและสวยงามเป็นอย่างมากและทา่นยังมโีอกาสไดล้องชงชาดว้ยตัวทา่นเองอกีดว้ย
ซงึกอ่นกลับใหท้า่นอสิระเลอืกซอืของทฝีากของทรีะลกึตามอัธยาศัย

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณหอ้งอาหารของโรงแรม **พเิศษ เมนูขาปูยกัษส์ไตลญ์ปีุ่ น พรอ้มน้าํจมิรสเด็ด**

ทพีกั
FUJI HOTEL หรือเทยีบเทา่ 
ผอ่นคลายกับการ แช่น้าํจากแรธ่รรมชาตสิไตลญ์ปีุ่ น

วนัท ี3
ทุง่ดอกไมต้ามฤดกูาล(ขนึอยูก่บัสภาพอากาศ) - ภเูขาไฟฟจู ิ(ขนึอยูก่บัสภาพอากาศ) - ศนูยจํ์าลองแผน่ดนิไหว - หา้งไดเวอร ์ซติี

โอไดบะ (กนัดมัยกัษ)์ - ชอ้ปปิงชนิจกูุ

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ณหอ้งอาหารภายในโรงแรม 

เดอืนพฤษภาคม 
ดอกชบิะซากุระหรอืดอกพงิคม์อส (ขนึอยู่กับสภาพอากาศ)มตีน้กําเนดิมาจากทวปีอเมรกิาตะวันออกเฉียง เหนือ ดอกไมช้นดินีมหีลายพันธุ์
ทังสชีมพแูละสขีาว ดอกจะบานทพีนืดนิ ญปีุ่ นนํามาปลกูตามรัวบา้น หรือตามทลีาดเอยีง ดจุดังพรมผนืยักษ์
ในชว่งฤดใูบไมผ้ลดิอกไมจ้ะบานและหนา้ตาดคูลา้ยกับดอกซากรุะ [สถานทชีมอาจจะมกีารเปลยีนแปลงขนึอยู่กับสภาพอากาศ] 

สวนดอกไมโ้ออชิ ิปารค์ OISHI
PARK(ขนึอยู่กับสภาพอากาศ)นับเป็นจดุชมววิฟจูทิสีวยงามอกีแหง่นงึใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิไปกับการเดนิชมถนนทปีระดับประดาไปดว้ยดอกไมท้มีคีวามยาวประมาณ350
เมตรพรอ้มชมความงามของภเูขาไฟฟจู(ิFuji)ทเีป็นฉากหลังโดยสวนนีจะปลกูดอกไมส้ลับสบัเปลยีนกันตลอด 

เดอืนมถิุนายน
ชมความงามของ ดอกบโีกเนยี (Begonia) ชมพุม่ดอกไมท้มีคีวามยาวถงึ 130 เมตร สงูถงึ 3 เมตร พรอ้มววิฟจูดิา้นหลังสวยงาม 

เดอืนกรกฎาคม 
ชมความงามของ ดอกลาเวนเดอร ์(Lavandula) เดอืนกรกฎาคม จะเป็นชว่งทมีกีารจัดงาน Kawaguchiko Herb Festival
ซงึเต็มไปดว้ยดอกลาเวนเดอรส์ง่กลนิหอมไปทัวทังสวน 

เดอืนสงิหาคม-ตน้กนัยายน 
ชมความงามของดอกบโีกเนยี (Begonia) ในชว่งเดอืนกันยายนจะประดับประดาสวนดว้ยดอกบโีกเนียหลากสสีนั 

เดอืนปลายกนัยายน-ตลุาคม 
ชมความงามของ ดอกบโีกเนยี (Begonia), พุม่ดอกโคเชยี (Kochia)สว่นชว่งตลุาคมจนถงึพฤศจกิายน สวนนีจะมพีุม่โคเคยี



ทจีะแดงฉานสดใสในชว่งฤดใูบไมร้่วงอกีดว้ย 

เดนิทางสู ่ภเูขาไฟฟจู(ิMt.Fuji)ทตัีงตระหงา่นอยู่เหนือเกาะญปีุ่ นดว้ยความสงู3,776เมตร จากระดับน ้าํทะเล
นําทา่นขนึชมความงามกันแบบใกลช้ดิ ยังบรเิวณ “ชนั 5” ของภเูขาไฟฟจู ิ(ขนึอยู่กับสภาพภมูอิากาศ)เพอืชมทัศนียภาพโดยรอบของภเูขาไฟที
สามารถมองเห็นทะเลสาบทังหา้กระจายอยู่โดยรอบ ใหท้า่นไดส้มัผัสอากาศอันบรสิทุธบินยอดเขาฟจูิ
ถ่ายภาพทรีะลกึกับภเูขาไฟทไีดช้อืวา่มสีดัสว่นสวยงามทสีดุในโลก ซงึเป็นภเูขาไฟทยัีงดับไม่สนทิ และมคีวามสงูทสีดุในประเทศญปีุ่ น 

ศนูยจํ์าลองแผน่ดนิไหว หรือ FUJINOEKIโดยภายในมหีอ้งจัดแสดงขอ้มูลการปะทขุองภเูขาไฟจากทกุมุมโลก มหีอ้งจัดฉากการเกดิแผน่ดนิไหว
และ ความแรงของการสนัสะเทอืนในระดับรคิเตอรต์า่งๆกัน รวมไปถงึการเสนอแนวทางการเอาตัวรอดจากสงิกดีขวางตา่งๆ
หลังจากเกดิแผน่ดนิไหวไปแลว้จากนันจะปิดทา้ยดว้ยโซนชอ้ปปิงสนิคา้ตา่งๆมากมายทเีป็นโปรดักสข์องญปีุ่ น

เทยีง
อสิระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

บา่ย
ไดเวอร ์ซติ ีโอไดบะ (Diver city Odaiba)เมอืงแหง่ศตวรรษท ี21 ของมหานครโตเกยีว ตังอยู่ ณ
รมิอ่าวโตเกยีวจดุชมววิทสีวยงามของสะพานสายรุง้ทเีชอืตอ่ระหวา่งแผน่ดนิใหม่และแผน่ดนิเกา่ทเีกดิจากการถมทะเลขนึมา
อกีทังเทพเีสรีภาพทตัีงเดน่เป็นสงา่อกีจดุถ่ายรูปสวยของมหานครโตเกยีว หา้งรา้นทเีรียงรายเชอืตอ่กันบรเิวณรมิอ่าวนี รวมทัง Divercity
ทมีหีุน่ยนตก์ันดัมขนาดใหญ่ยืนตระหงา่นอยู่ดา้นหนา้ อกีไฮไลตท์ตีอ้งมาเยือนแหง่มหานครโตเกยีวอกีดว้ย
ภายในหา้งเองก็มรีา้นคา้สนิคา้และภัตตาคารหลากหลายใหเ้ลอืกซอืเลอืกชมิกันอย่างเต็มทอีกีดว้ย

ยา่นชอ้ปปิงชนิจกุุ (Shinjuku)ใหท้า่นอสิระและเพลดิเพลนิกับการชอ้ปปิงสนิคา้มากมายและเครืองใชไ้ฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูปดจิติอล นาฬกิา
เครืองเลน่เกมสห์รือสนิคา้ทจีะเอาใจคณุผูห้ญงิดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เสอืผา้ แบรนดเ์นมเสอืผา้แฟชนัสําหรับวัยรุ่น
เครืองสําอางยีหอ้ดังของญปีุ่ นไม่วา่จะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO

ค่าํ
อสิระรับประทานอาหารค่าํตามอัธยาศัย ณ แหลง่ชอ้ปปิงชนิจกูุ

ทพีกั
HEDISTER HOTEL หรือเทยีบเทา่

วนัท ี4
อสิระชอ้ปปิงเมอืงโตเกยีว หรอื เลอืกซอืทวัรเ์สรมิโตเกยีวดสินยีแ์ลนด์

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ณหอ้งอาหารภายในโรงแรม 

ใหท้า่นได ้เลอืกอสิระทอ่งเทยีว ตามสถานทตีา่งๆใน เมอืงโตเกยีว โดยมไีกดค์อ่ยใหคํ้าแนะนําทา่นในการเดนิทาง
เชน่ย่านชนิจกู(ุShinjuku)แหลง่บันเทงิและแหลง่ชอ้ปปิงขนาดใหญ่ใจกลางเมอืงหลวงโตเกยีว เป็นศนูยร์วมแฟชนัเก๋ๆ  เทห่์ๆ
ของเหลา่บรรดาแฟชนันสิตา้ มสีถานีรถไฟชนิจกูทุเีป็นเหมอืนศนูยก์ลางของของย่านนี ซงึเป็นหนงึในสถานีทคีกึคักทสีดุในญปีุ่ น
ในแตล่ะวันมผีูค้นจํานวนมากถงึ 2.5 ลา้นคนทใีชบ้รกิารสถานีแหง่นี ทางดา้นตะวันตกย่านนีทเีต็มไปดว้ยตกึระฟ้าหลายอาคาร มทัีงโรงแรมชนันํา
และในสว่นทางดา้นตะวันออกนันคอื คาบกูโิจ (Kabuki-jo) เป็นย่านทเีต็มไปดว้ยหา้งสรรพสนิคา้, รา้นเครืองใชไ้ฟฟ้าขนาดใหญ่อย่าง Bic
Camera และย่านบันเทงิยามราตรีทมีรีา้นอาหารเยอะแยะมากมาย เชน่รา้นอซิากายะ (Izakaya)
เป็นตน้และยังมสีถานททีอ่งเทยีวสําคัญๆตา่งๆมากมาย เชน่
ย่านฮาราจกู ุย่านชบิยู่า ย่านอากฮิาบาระ
ไดเวอรว์ติโีอไดบะ ตลาดอาเมโยโกะ ตลาดปลาสคึจิิ
ศาลเจา้เมยจ์ ิTokyo Sky Tree
หรือเลอืกซอืทัวรเ์สรมิโตเกยีวดสินยีแ์ลนดเ์ต็มวนั เพมิผูใ้หญท่า่นละ 2,700 บาท / เด็ก 2,000 บาท ไม่รวมคา่รถไฟในการเดนิทาง
[ราคาอาจมกีารเปลยีนแปลง] เชญิทา่นพบกับความอลังการซงึเต็มไปดว้ยเสน่หแ์หง่ตํานานและจนิตนาการของการผจญภัย ใชท้นุในการกอ่สรา้ง
600 ลา้นเยน โดยการถมทะเล ทา่นจะไดพ้บสมัผัสกับเครืองเลน่ในหลายรูปแบบ เชน่ ทา้ทายความมันสเ์หมอืนอยู่ในอวกาศไปกับ SPACE
MOUTAIN, ระทกึขวัญกับ HAUNTED MANSION บา้นผสีงิ, ตนืเตน้กับ SPLASH MOUNTAIN, นังเรือผจญภัยในป่ากับ JUNGLE CRUISE,
เทยีวบา้นหมพีหู,์ตะลยุอวกาศไปกับ BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO BLASTERS, เขา้ไปอยู่ในโลกแหง่จนิตนาการกับการต์นูททีา่นชนืชอบของ
WALT DISDEY

เทยีง-ค่าํ
เพอืใหท้า่นไดส้นุกสนานอย่างเต็มทจีงึไม่มบีรกิารอาหารกลางวันและอาหารค่าํ



ทพีกั
HEDISTER HOTEL หรือเทยีบเทา่

วนัท ี5
วดันารติะซงั - ออิอน มอลล ์- สนามบนินารติะ - สนามบนิดอนเมอืง

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

วดันารติะ นําทา่นสกัการะ เทพเจา้แหง่ไฟ หลวงพอ่ “ฟโุดเมยีว” ณ วดันารติะซงั ชนิโชจ ิ(NaritasanShinshoji Temple)
ทมีปีระวัตศิาสตรอั์นเกา่แกม่อีายุยาวนานมากกวา่ 1,000 ปี (สมัยเฮอัน ชว่งปลายศตวรรษท ี8) ซงึเป็น 1ใน 3
วัดหลักของลัทธคัินโตทไีดส้รา้งขนึอุทศิแดศ่าสนาพทุธใหก้ับเทพเจา้ฟดูเูมยีวโอะ
วัดนีถอืไดว้า่เป็นวัดทศัีกดสิทิธมิากทางดา้นการขอพรเรืองความปลอดภัย แคลว้คลาดจากภัยอันตรายและอุบัตเิหตตุา่ง  ๆรวมทังเรืองความรัก
หนา้ทกีารงาน วัดแหง่นีมโีครงสรา้งสงิกอ่สรา้งทไีดรั้บเลอืกใหเ้ป็นสมบัตลิ ้าํคา่ทางวัฒนธรรม
สงิแรกทดีงึดดูสายตาทกุคูเ่มอืมาถงึหนา้ตัววัดก็คอืประตทูางเขา้ทมีชีอืวา่ โซมง ทสีรา้งขนึในโอกาสเฉลมิฉลองครบรอบ 1,070 ปีหลังจากกอ่ตังวัด
บานประตจูะมสีมบัตลิ ้าํคา่ทางวัฒนธรรม ชอื นโิอ คอืเทพเจา้สององคท์คีอยปกปักษ์รักษาวัดแหง่นี ขา้งในวัดจะมโีบสถห์ลัก ไดฮนโด
และถัดไปจะมอีาคารชอื ชะกะโด ซงึเคยเป็นโบสถห์ลักมากอ่น หลังจากนัน 

ชอ้ปปิงตอ่ท ีออิอน มอลล ์(Aeon Mall)หา้งสรรพสนิคา้ทมีสีาขาอยู่ทัวประเทศญปีุ่ น มรีา้นคา้ทหีลากหลายมากกวา่ 150 รา้นเชน่MUJI, 100 yen
shop, Sanrio store, Capcom games arcade , รา้นขายเครืองกฬีา และซปุเปอรม์ารเ์ก็ตขนาดใหญ่
ใหท้า่นไดเ้ก็บจัดการลสิตข์องฝากมาจากคนทบีา้นไดอ้ย่างครบครันเต็มที

13.55 น.
นําทา่นกลับสู ่กรุงเทพฯ โดย สายการบนินกสกูต๊ (SCOOT) เทยีวบนิท ีXW 101

18.25 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ [พเิศษบรกิารอาหารรอ้นบนเครือง]

อตัราคา่บรกิารทวัรญ์ปีุ่ น
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันอังคารท ี2 เมษายน 2562 เวลา 15:30 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรญ์ปีุ่ น

เงอืนไขการใหบ้รกิาร

• การเดนิทางในแตล่ะครงัจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 10 ท่านขนึไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว ทางบรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง

• ในกรณทีลีกูคา้ตอ้งออกตวัโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯเพอืเช็ควา่กรุป๊มกีารคอนเฟิรม์เดนิทางกอ่นทุกครงั
มฉิะนันทางบรษัิทจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทังสนิ

• การชําระคา่บรกิาร
• กรณุาชําระมดัจํา ท่านละ 15,000บาท

• กรณุาชําระคา่ทัวรส์ว่นทเีหลอื 15วันกอ่นออกเดนิทาง

• การยกเลกิารเดนิทาง
• แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วัน ไมนั่บวันเดนิทาง คนืคา่ใชจ้่ายทังหมด

• แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วันไมนั่บวันเดนิทาง เกบ็คา่ใชจ้่ายท่านละ 15,000 บาท

• แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธเิกบ็คา่ใชจ้่ายทังหมด

• ยกเวน้กรุป๊ทอีอกเดนิทางช่วงเทศกาลวันหยดุ เช่น ปีใหม,่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการนัตมีดัจําทนัีงกบัสายการบนิและคา่มดัจําทพีกั
รวมถงึเทยีวบนิพเิศษ เช่น CHARTER FLIGHTจะไมม่กีารคนืเงนิมดัจํา หรอื คา่ทัวรท์ังหมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณใีดๆ

• กรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืงทังกรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทรีะบุ ไวใ้นรายการเดนิทาง บรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธทิจีะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณใีดๆ ทังสนิ

• **สาํคญั!! บรษัิททําธรุกจิเพอืการท่องเทยีวเท่านัน ไมส่นับสนนุใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศญปีุ่ นโดยผดิกฎหมายและในขนัตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง
ทังไทยและญปีุ่ น ขนึอยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ทเีท่านัน ลกูคา้ทุกท่านตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของท่านเอง
ทางมคัคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามช่วยเหลอืใดๆไดท้ังสนิ**

• เมอืท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนงึ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ท่านสละสทิธ ิ
ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจําคนื ไมว่า่กรณใีดๆ ทังสนิ

อัตราคา่บรกิารนรีวม

• คา่ตวัโดยสารเครอืงบนิไป-กลบั ชันประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทุกแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้

• กรณที่านมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรบัเปลยีนระดบัชันทนัีงจากชันประหยัดเป็นชันธรุกจิ โดยใชค้ะแนนจากบัตรสะสมไมล ์จะตอ้งดาํเนนิกอ่นเดนิทาง 7
วันลว่งหนา้ และถา้โดยการชําระเงนิเพอือพัเกรดตอ้งกระทําทเีคานเ์ตอรส์นามบนิ ณ วันเดนิทาง เท่านัน

• คา่ทพีกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทรีะบุไวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทยีบเท่า
• ** ในกรณทีที่านจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทนีอนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจัดหาหอ้งพกัแบบ TRIPLE ได ้
ทางบรษัิทอาจมกีารจัดหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป **

• คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทุกชนดิ ตามทรีะบุไวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้

• เจา้หนา้ทบีรษัิท ฯ คอยอาํนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดนิทาง

• คา่น ้าํหนักสมัภาระรวมในตวัเครอืงบนิ [แอรเ์อเซยีเอกซ ์20 กโิล / การบนิไทย 30 กโิล / เจแปนแอรไ์ลนแ์ละออลนปิปอน 2 ใบใบละไมเ่กนิ 23 กโิล]
คา่ประกนัวนิาศภยัเครอืงบนิตามเงอืนไขของแตล่ะสายการบนิทมีกีารเรยีกเกบ็

• คา่ประกนัอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท

• คา่รกัษาพยาบาลกรณเีกดิอบุัตเิหตวุงเงนิท่านละ 200,000 บาท ตามเงอืนไขของกรมธรรม์

• ** ลกูคา้ท่านใดสนใจ...ซอืประกนัการเดนิทางสาํหรบัครอบคลมุเรอืงสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู
• เพมิเตมิกบัทางบรษัิทได ้**

• เบยีประกนัเรมิตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]

• เบยีประกนัเรมิตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]



• **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนอืง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุัตเิหต ุ3
ลา้นบาท]

• **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนอืง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุัตเิหต ุ1.5
ลา้นบาท]

อัตราคา่บรกิารนไีมร่วม

• ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และหกั ณ ทจี่าย 3%

• คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ(ทางรฐับาลญปีุ่ นประกาศยกเลกิวซีา่ใหก้บัคนไทย ผูท้ปีระสงคจ์ะพาํนักระยะสนัในประเทศญปีุ่ นไมเ่กนิ15
**ถา้กรณทีางรฐับาลญปีุ่ นประกาศใหก้ลบัมาใชว้ซีา่ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายเพมิในการขอวซีา่ตามทสีถานทูตกาํหนด)

• คา่ใชจ้่ายอนืๆ ทนีอกเหนอืทรีะบุ อาทเิช่น คา่อาหาร - เครอืงดมื นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท์

• คา่ภาษีน ้าํมนั ทสีายการบนิเรยีกเกบ็เพมิภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตวัเครอืงบนิ

• คา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น

รายละเอยีดเกยีวกับมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ นใหก้ับคนไทย

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ปีระสงคจ์ะพาํนักระยะสนัในประเทศญปีุ่ นไมเ่กนิ 15 วัน ไมว่า่จะดว้ยวัตถปุระสงคเ์พอืการท่องเทยีว
เยยีมญาต ิหรอืธรุกจิ อาจจะมกีาร ถกูตรวจสอบเอกสารในขนัตอนการตรวจคนเขา้เมอืง เพอืเป็นการยนืยันวา่มคีณุสมบัตใินการเขา้ ประเทศญปีุ่ น
**เอกสารทอีาจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนญุาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตวัเครอืงบนิและเอกสารเรอืงทพีกัทางบรษัิทจะจัดเตรยีมใหก้บัลกูทัวร์
แตท่ังนขีนึอยูก่บัการพจิารณาของกองตรวจคนเขา้เมอืงของญปีุ่ น**
• ตวัเครอืงบนิขาออกจากประเทศญปีุ่ น

• สงิทยีนืยันวา่ท่านสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายทอีาจเกดิขนึระหวา่งทพีาํนักในประเทศญปีุ่ น (เช่น เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้)

• ชอื ทอียู ่และหมายเลขโทรศพัทท์ตีดิตอ่ไดร้ะหวา่งทพีาํนักในประเทศญปีุ่ น (เช่น คน รูจ้ัก โรงแรม และอนืๆ)

• กาํหนดการเดนิทางระหวา่งทพีาํนักในประเทศญปีุ่ น

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญปีุ่ น (สําหรับกรณีการเขา้ประเทศญปีุ่ นตามมาตรการยกเวน้วซีา่)
•  หนังสอืเดนิทางอเิลก็ทรอนกิสท์ยีังมอีายกุารใชง้านเหลอือยู่

• กจิกรรมใดๆ ทจีะกระทําในประเทศญปีุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสงิทขีดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบัตเิพอืการพาํนักระยะสนั

• ในขนัตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพาํนักไมเ่กนิ 15 วัน

• เป็นผูท้ไีมม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญปีุ่ น หรอืมไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ
และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบัตทิอีาจจะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ

หมายเหตุ

•  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะเลอืนการเดนิทางในกรณทีมีผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 10 ท่าน

• ขอสงวนสทิธกิารเกบ็คา่น ้าํมนัและภาษีสนามบนิทุกแหง่เพมิ หากสายการบนิมกีารปรบัขนึกอ่นวันเดนิทาง

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนเทยีวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนอืงจากสาเหตตุา่งๆ

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

• บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิสงิของสญูหาย อนัเนอืงเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม และ
อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักท่องเทยีวเอง

• เมอืท่านตกลงชําระเงนิมดัจําหรอืคา่ทัวรท์ังหมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรบัเงอืนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทังหมด

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ทังนขีนึอยูก่บัสภาวะอากาศ การเมอืง สายการบนิ



และราคาอาจเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทังนขีนึอยูก่บัอตัราแลกเปลยีนของเงนิสกลุเยน
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