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NT335
ทวัรญ์ปีุ่ น โอซากา้ โตเกยีว ภเูขาไฟฟจู ิ6 วัน 4 คนื (TG)
ทัวรญ์ปีุ่ น , 6 วัน 4 คนื ,

GIFU HOTEL  , FUJI HOTEL  , OSAKA HOTEL

วดัอาซากุสะ - ถนนนากามเิสะ - โตเกยีวสกายทร ี- อุทยานแหง่ชาตฮิาโกเน่
ลอ่งเรอืทะเลสาบอาช ิ- หบุเขาโอวาคุดาน ิ- กฟิ ุ- ภูเขาไฟฟจูชินั 5 - ศูนยจ์ําลองแผน่ดนิไหว

ทะเลสาบคาวาคุจโิกะ - เรยีนรูว้ธิกีารชงชาแบบญปีุ่ น - ชอ้ปปิง SAKAE นาโกยา่ - หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ
โอซากา้ - เอ็กซโ์ปซติ ี- อสิระชอ้ปปิง หรอื เลอืกทวัรเ์สรมิยนูเิวอรแ์ซลสตูดโิอ - ศาลเจา้ฟชุมิอินิาร ิ- รงิกุเอา้ทเ์ลต

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
สนามบนิสวุรรณภมูิ

20.30 น.
พรอ้มกันท ีสนามบนิสวุรรณภมู ิชนั 4 ผูโ้ดยสารขาออก เคานเ์ตอร ์D สายการบนิไทย มเีจา้หนา้ทขีองบรษัิทคอยตอนรับทา่น

23.45 น.
ออกเดนิทางสู ่สนามบนินารติะ ณ ประเทศญปีุ่ น โดย สายการบนิไทย เทยีวบนิท ีTG642 (บรกิารอาหารรอ้นบนเครือง)

วนัท ี2
สนามบนินารติะ - โตเกยีว - วดัอาซากุสะ - ถนนนากามเิสะ - ผา่นชมโตเกยีวสกายทร ี- อทุยานแหง่ชาตฮิาโกเน ่-



ลอ่งเรอืทะเลสาบอาช ิ- หบุเขาโอวาคดุานิ

07.45 น.
เดนิทางถงึ สนามบนินารติะ ประเทศญปีุ่ น ผา่นขันตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร เรียบรอ้ยแลว้ (เวลาทญีปีุ่ น เร็วกวา่เมอืงไทย 2 ชวัโมง)
กรุณาปรับนาฬกิาของทา่นเพอืความสะดวกในการนัดหมายเวลา
***สําคัญมาก!! ประเทศญปีุ่ นไม่อนุญาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก เนือสตัว ์พชื ผัก ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรับและจับ*** 

นําทา่นเดนิทางสู ่มหานครโตเกยีว เพอืนมัสการเจา้แม่กวนอมิทองคํา ณ วดัอาซากุสะ วัดทไีดช้อืวา่เป็นวัดทมีคีวามศักดสิทิธิ
และไดรั้บความเคารพนับถอืมากทสีดุแหง่หนงึในกรุงโตเกยีว ภายในประดษิฐานองคเ์จา้แม่กวนอมิทองคําทศัีกดสิทิธ ิขนาด 5.5 เซนตเิมตร
ซงึมักจะมผีูค้นมากราบไหวข้อพรเพอืความเป็นสริมิงคลตลอดทังปี
ประกอบกับภายในวัดยังเป็นทตัีงของโคมไฟยักษ์ทมีขีนาดใหญ่ทสีดุในโลกดว้ยความสงู 4.5 เมตร ซงึแขวนหอ้ยอยู่ ณ
ประตทูางเขา้ทอียู่ดา้นหนา้สดุของวัด ทมีชีอืวา่ “ประตฟู้าคํารณ” และถนนจากประตเูขา้สูตั่ววหิารทปีระดษิฐานเจา้แม่กวนอมิทองคํา มชีอืวา่
"ถนนนากามเิซะ" ซงึเป็นทตัีงของรา้นคา้ขายของ ทรีะลกึพนืเมอืงตา่ง  ๆมากมาย อาท ิขนมนานาชนดิ ของเลน่ รองเทา้ พวงกญุแจทรีะลกึ ฯลฯ
ใหท้กุทา่นไดเ้ลอืกซอืเป็นของฝากของทรีะลกึ และทา่นสามารถเดนิไปถ่ายรูปคูก่ับหอคอยทสีงูทสีดุในโลก หอคอยโตเกยีวสกาย ทร ี(Tokyo
Sky tree) แลนดม์ารก์แหง่ใหม่ของกรุงโตเกยีว ณ รมิแม่น ้าํสมุดิะ (ไม่รวมคา่ขนึหอคอย)

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่วนอทุยานแหง่ชาต ิฮาโกเน ่ซงึเป็นสถานททีอ่งเทยีวทไีดรั้บความนยิม โดยเป็นสว่นหนงึของอุทยานแหง่ชาต ิฟจู-ิ
ฮาโกเน่-อสิ ึทผีูม้าเยือนสามารถชนืชมความงามแหง่ธรรมชาต ิและดอกไมน้านาพันธุห์ลากสสีนัทเีบง่บานตลอดทังปี
ทวิทัศนท์สีวยงามหลากหลาย รวมไปถงึภเูขาไฟฟจู ิทะเลสาบอะช ิและ โอวาคดุาน ิฮาโกเน่ยังมชีอืเสยีงในเรืองของการเป็นแหลง่น ้าํพรุอ้น
ทแีปลกไปกวา่นันคอื มจํีานวนน ้าํพรุอ้นมากถงึ 17 แหง่

นําทา่น ลอ่งเรอืโจรสลดั ท ีทะเลสาบอาช ิ(ใชเ้วลาประมาณ 10-15 นาท)ี ทะเลสาบทกีอ่ตัวจากลาวาของภเูขาไฟฟจู ิหากวันใดอากาศสดใส
ทา่นจะไดส้มัผัสกับทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบทมีภีเูขาไฟฟจูเิป็นฉากหลัง (หมายเหต ุ:
เนืองจากประเทศญปีุ่ นเป็นประเทศทตีระหนักเรืองความปลอดภัยมาเป็นอันดับแรก หากวันทเีดนิทางมลีมแรง,หมอกลงเยอะ หรือ
เหตกุารณ์ทางธรรมชาตอินื  ๆเรืออาจจะงดการใหบ้รกิาร)

นําทา่นเดนิทางสู ่หบุเขาโอวาคดุาน ิ(Owakudani) ตังอยู่ทเีมอืงฮาโกเน่ในจังหวัดคานากาวา่
บอกไดเ้ลยวา่นีก็เป็นอกีหนงึแลนมารก์ทตีอ้งมาปักหมุดของเมอืงนีเลย นักทอ่งเทยีวสว่นมากจะตอ้งมาลมิรสไขดํ่าแหง่หบุเขาโอวาคดุานกิันใหไ้ด ้
ซงึไขดํ่าจากน ้าํพรุอ้นธรรมชาต ิโดยดา้นนอกของเปลอืกไขจ่ะเป็นสดํีาเนืองจากถูกแร่กํามะถัน มคีวามเชอืวา่เมอืทานไขดํ่า 1 ลกู จะมอีายุยืนขนึ 7
ปี

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารของโรงแรม เมนู บุฟเฟตข์าปูยกัษ์

ทพีกั
FUJI HOTEL หรือระดับเดยีวกัน 

จากนันใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกับการ แช่น้าํแรอ่อนเซ็นธรรมชาต ิน ้าํแร่ในสไตลญ์ปีุ่ น ซงึชาวญปีุ่ นเชอืวา่ถา้ไดแ้ชน่ ้าํแร่แลว้
จะทําใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหติดขีนึ

วนัท ี3
ภเูขาไฟฟจูชินั 5 - ศนูยจํ์าลองแผน่ดนิไหว - ผา่นชมทะเลสาบคาวาคจุโิกะ - เรยีนรูว้ธิกีารชงชาแบบญปีุ่ น - ชอ้ปปิง SAKAE นาโกยา่

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นเดนิทางสู ่ภเูขาไฟฟจู ิเป็นภเูขาทสีงูทสีดุในญปีุ่ น รอบ  ๆภเูขาเต็มไปดว้ยธรรชาตอัินงดงามทลีงตัว ความสงูเหนือจากระดับน ้าํทะเล 3,776
เมตรซงึเป็นสญัลักษณ์สําคัญของประเทศญปีุ่ น นําทา่นขนึสูช่นัท ี5 ของภเูขาไฟฟจู ิ(ขอสงวนสทิธไิม่ขนึ ในกรณีทอีากาศไม่เออือํานวย หรือ
ทางขนึปิด) ทเีพอืชมทัศนียภาพของภเูขาไฟ
ทกุทา่นจะไดเ้ห็นถงึความสวยงามของตัวภเูขาและววิโดยรอบของภเูขาไฟฟจูซิงึเป็นภเูขาไฟทยัีงดับไม่สนทิ และสมัผัสกับความหนาวเย็น
ใหท้กุทา่นไดถ้่ายภาพความประทับใจเก็บไว ้และเลอืกซอืสนิคา้ของทรีะลกึซงึเป็นสญัลักษณ์รูปภเูขาไฟฟจูใินหลากหลายบรรยากาศไดอ้กีดว้ย
และผา่นชมทะเลสาบคาวาคจุโิกะ



จากนันนําทา่นชม พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว EARTH QUAKE MUSEUM ทจํีาลองเรืองราวของภเูขาไฟฟจูิ
และใหท้า่นไดส้มัผัสกับบรรยากาศของการจําลองเรืองราวเกยีวกับแผน่ดนิไหวทเีกดิขนึในประเทศญปีุ่ น
หรือเลอืกทดสอบบา้นจําลองสถานะการณ์แผน่ดนิไหว รับการสนัสะเทอืนจากขันต่าํสดุสูขั่นสงูสดุ และศกึษาเรียนรูป้ระสบการณ์
ในหอ้งจําลองตา่ง  ๆจากนันอสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืของฝากทรีะลกึตามอัธยาศัย

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นสมัผัสประสบการณ์ พธิชีงชาแบบญปีุ่ น ใหท้า่นไดเ้รียนรูแ้ละสมัผัสวธิกีารชงชาแบบคนญปีุ่ น
และอสิระใหท้า่นเลอืกซอืสนิคา้ราคาถูกตามอัธยาศัย จากนันใหท้า่นพักผอ่นตามอัธยาศัย

นําทา่นเดนิทางสูย่่านชอ้ปปิง ซาคาเอะ ถอืเป็นหนงึในย่านทอ่งเทยีวและแหลง่ชอ้ปปิงสําคัญของเมอืงนาโกย่า
อสิระใหท้า่นเลอืกซอืสนิคา้ตามอัธยาศัย

ค่าํ
***อสิระรบัประทานอาหารค่าํ ตามอธัยาศยั***

ทพีกั
GIFU HOTEL หรือระดับเดยีวกัน

วนัท ี4
กฟิ ุ- หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ - โอซากา้ - เอ็กซโ์ปซติี

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ ทยัีงคงอนุรักษ์บา้นสไตลญ์ปีุ่ นขนานแทดั้งเดมิ
และยังไดรั้บเลอืกจากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก ในเดอืนธันวาคม 1995
โครงสรา้งของบา้นสามารถรองรับหมิะทตีกหนักในชว่งฤดหูนาวไดด้ ีและรูปร่างของหลังคาเหมอืนกับสองมอืพนมของพระเจา้
จงึเรียกหมู่บา้นสไตลนี์วา่ “กสัโช” และมผีูค้นจากทัวทกุมุมโลกหลังไหลไปชมความงามในแตล่ะปีไม่ต่าํกวา่ 680,000 คนเลยทเีดยีว

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
เดนิทางสูเ่มอืง โอซากา้ (Osaka) เมอืงอันดับสองและขนาดใหญ่เป็นอันดับสามของญปีุ่ น เป็นเมอืงเศรษฐกจิทสํีาคัญของภมูภิาคคันไซ
อกีทังยังมสีถานททีอ่งเทยีวภายในเมอืงและรอบๆเมอืงมากมาย

นําทา่นชอ้ปปิง เอ็กซโ์ปรซติ ีเป็นสว่นหนงึของสวนสาธารณะทสีรา้งขนึเพอืระลกึถงึงานเวลิดเ์อ็กซโ์ปประเทศญปีุ่ น ทจัีดขนึเมอืปี 1970
ตังอยู่ในเมอืงซอุติะ จังหวัดโอซากา้ มเีนือททัีงหมดราว  ๆ172,000 ตารางเมตร โดยอยู่ดา้นหนา้สถานีรถไฟฟ้า Bampaku-kinen-koen
ภายในพนืทแีหง่นีถูกเตมิเต็มไปดว้ยสถานทเีพอืความบันเทงิมากมาย ภายใตค้อนเซ็ปต ์fusing the enjoyment of playing, learning, and
discovering

ค่าํ
***อสิระรบัประทานอาหารค่าํ ตามอธัยาศยั***

ทพีกั
OSAKA HOTEL หรือระดับเดยีวกัน

วนัท ี5
อสิระชอ้ปปิง หรอื เลอืกทวัรเ์สรมิยูนเิวอรแ์ซลสตดูโิอ

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

***อสิระทอ่งเทยีวเต็มวนั*** ไมม่รีถบสัใหบ้รกิาร แตม่ไีกดแ์นะนําการเดนิทางใหท้า่น ทา่นสามารถสอบถามขอ้มูลการเดนิทางจากไกด์



เพอืความสะดวกในการเดนิทาง

OPTION A
นําทา่นเดนิทางสู ่ยูนเิวอรซ์ลั สตดูโิอส ์เจแปน (Universal Studios Japan, USJ) ***ราคาดงักลา่วไมร่วมในคา่ทวัรผ์ูใ้หญท่า่นละ 2800
บาท เด็ก 2-11 ราคา 2400 บาท [ราคาอาจมกีารเปลยีนแปลง]*** เชญิทา่นพบกับความอลังการ ทังหมด 8 โซน : Hollywood, New York,
San Francisco, Jurassic Park, Lagoon, Waterworld, Amity Village และ Universal Wonderland
ผูเ้ขา้ชมสามารถเพลดิเพลนิไปกับเครืองเลน่ตา่ง  ๆตังแตเ่ครืองเลน่สําหรับเด็กๆไปจนถงึรถไฟเหาะทหีวาดเสยีวสดุ  ๆนอกจากนียังมหีนัง 3 มติิ
อย่างเชน่ Spiderman, Back to the Future, Terminator 2, Jurassic Park และเรืองใหม่ลา่สดุอย่าง Harry Potter ภายนอกสวนสนุกนัน จะมี
Universal City walk Osaka ซงึเป็นหา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ ทมีโีรงแรม รา้นคา้ รา้นอาคารจํานวนมาก รวมทังรา้นทขีายสนิคา้ของยูนเิวอรแ์ซล
สตดูโิอ และของทรีะลกึของเมอืงโอซากา้ และใกล ้ๆ กันก็ยังมพีพิธิภัณฑท์าโกะยากิ
มรีา้นทาโกะยากชิอืดังของโอซากา้มาเปิดใหไ้ดล้มิลองรสชาตดัิงเดมิ ของกนิขนึชอืของโอซากา้
ทไีดรั้บการโหวตจากชาวเมอืงวา่เป็นสดุยอดรา้นทาโกะยาก ิรวมกันมาเปิดอยู่ทแีลว้ พพิธิภัณฑนี์ตังอยู่ทชีนั 4 ของหา้งแหง่นี

OPTION B
อสิระชอ้ปปิงเพลดิเพลนิในโตเกยีว (ขนึรถไฟเทยีวเอง มคีา่ใชจ้า่ยตามระยะทาง)
สําหรับทา่นทเีลอืกทจีะอสิระในเมอืงโตเกยีวทา่นสามารถสอบถามขอ้มูลการเดนิทางจากมัคคเุทศกเ์พอืความสะดวกในการเดนิทางหรือชอ้ปปิงในย่านการคา้อันทันสมัยของมหานครโตเกยีวศนูยร์วมวัยรุ่นแหลง่ชอ้บปิงชอืดัง
แนะนําสถานททีอ่งเทยีวในโตเกยีว (ไม่รวมคา่เดนิทาง หรือคา่ตัวรถไฟ)
วดัชเิทนโนจ ิ(Shitennoji) หนงึในวัดทเีกา่แกท่สีดุของญปีุ่ น เชอืกันวา่เป็นวัดพทุธแหง่แรกขอประเทศญปีุ่ น
พพิธิภัณฑส์ตัวท์ะเลโอซากา้ (Osaka Aquarium) หรือทเีรียกวา่ Kaiyukan ตังอยู่ท ีTempozan Harbor Village บรเิวณอ่าวโอซากา้
พพิธิภัณฑส์ตัวน์ ้าํทดีทีสีดุของญปีุ่ น มสีตัวน์ ้าํหลากหลายชนดิทอีาศัยอยู่ในมหาสมุทรแปซฟิิก
ศาลเจา้เฮอนั (Heian Shrine) เป็นศาลเจา้ทมีคีวามงดงามและสถาปัตยกรรมทโีดดเดน่จากศาลเจา้อนืๆของญปีุ่ น
ถงึแมศ้าลเจา้เฮอันจะไม่ไดม้ปีระวัตคิวามเป็นมายาวนานหลายรอ้ยปีเหมอืนศาลเจา้อนืๆของเกยีวโต
วดัโทไดจ ิ(Todaiji)  วัดหลวงพอ่โตแหง่เมอืงนารา หรือ ไดบตุส ึ(Daibutsu of Nara)
เป็นหนงึในวัดทมีชีอืเสยีงมากทสีดุและมคีวามสําคัญทางประวัตศิาสตรข์องประเทศญปีุ่ น
โดทงโบร ิหรอืดงโทโบร ิ(Dotonbori) หนงึในสถานบันเทงิยามค่าํคนืทโีดง่ดังของโอซากา้ เป็นแหลง่รวมรา้นอาหารมากมายทเีปิดใหบ้รกิาร 24
ชวัโมง
อะเมะรคิามูระ Amerikamura เป็นแหลง่แฮงคเ์อา้ของวัยรุ่นโอซากา้ คลา้ยกับย่านฮาราจกูขุองโตเกยีว
ย่านนีก็จะไดพ้บกับแฟชนัการแตง่ตัวของวัยรุ่น และวัฒนธรรมของชาวญปีุ่ น มบีรรยากาศครกึครืน ระหวา่งทางมรีา้นกาแฟ เสอืผา้
และรา้นขายของตา่งๆมากมาย เป็นอกีย่านหนงึทน่ีามาเดนิเลน่

เทยีง-ค่าํ
***อาหารกลางวนั-เย็นอสิระตามอธัยาศยั เพอืความสะดวกในการชอ้ปปิง***

ทพีกั
OSAKA HOTEL หรือเทยีบเทา่ระดับเดยีวกัน

วนัท ี6
เกยีวโต - ศาลเจา้ฟชุมิอินิาร ิ- รงิกุเอา้ทเ์ลต - สนามบนิคนัไซ - สนามบนิสวุรรณภมูิ

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นเดนิทางสู ่เกยีวโต (Kyoto) ซงึเคยเป็นเมอืงหลวงของประเทศญปีุ่ นมายาวนานทสีดุ คอืตังแตปี่ค.ศ. 794 จนถงึ 1868 ร่วม  ๆ1,100
ปีเลยทเีดยีว เกยีวโตจงึเป็นเมอืงสําคัญทเีต็มไปดว้ยประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมของญปีุ่ นดว้ย

นําทา่นชม ศาลเจา้เทพเจา้จงิจอกอนิาร ิ(Fushimi Inari Shrine) หรือทคีนไทยชอบเรียกกันวา่ศาลเจา้แดง เป็นศาลเจา้ชนิโต
มชีอืเสยีงโดง่ดังจาก ประตโูทรอิ ิ(Torii Gate) หรือ เสาสแีดง ทเีรียงตัวกันจํานวนหลายหมนืตน้จนเป็นทางเดนิไดทั้วทังภเูขาอนิาริ
ทผีูค้นเชอืกันวา่เป็นภเูขาศักดสิทิธ ิโดยเทพอนิารจิะเป็นตัวแทนของความอุดมสมบรูณ์ การเก็บเกยีวขา้ว รวมไปถงึพชืผลไร่นาตา่งๆ
และมักจะมจีงิจอกเป็นสตัวค์ูก่ายจงึสามารถพบเห็นรูปปันจงิจอกมากมายดว้ยเชน่กัน

เทยีง
***อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั***

บา่ย
จากนันนําทา่นเดนิทางตอ่ไปยัง รงิกุเอา้ทเ์ล็ต แหลง่ชอ้ปปิงใหญ่ใกลก้ับ สนามบนิคันไซ ใหท้า่นเพลดิเพลนิกับการเลอืกซอืสนิคา้แบรนดเ์นม
ชอืดังหลากหลาย และสนิคา้ดรีาคาพเิศษ อาท ิเครืองสําอาง, เครืองประดับ, เสอืผา้, กระเป๋า, รองเทา้อุปกรณ์กฬีา, เครืองใชไ้ฟฟ้า
และยังเป็นแหลง่รวมสนิคา้แบรนดญ์ปีุ่ นโกอนิเตอรม์ากมายกับคอลเลคชนัเสอืผา้ลา่สดุ



จากนันไดเ้วลาอันสมควร นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิคนัไซ เมอืงโอซากา้

17.35 น.
ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดย สายการบนิไทย THAI AIRWAYS เทยีวบนิท ีTG673

21.25 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ

อตัราคา่บรกิารทวัรญ์ปีุ่ น
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันศกุรท์ ี19 กรกฎาคม 2562 เวลา 13:58 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรญ์ปีุ่ น

อัตราคา่บรกิารรวม

• คา่ตวัเครอืงบนิโดยสารชันประหยัด รวมภาษีสนามบนิและธรรมเนยีมเชอืเพลงิ

• คา่ทพีกัหอ้งคู ่(2-3 ท่าน) ดงัทรีะบุในรายการหรอืระดบัเดยีวกนั

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

• คา่อาหาร ดงัทรีะบุในรายการ

• คา่เขา้ชม ดงัทรีะบุในรายการ

• คา่รถนําเทยีว ดงัทรีะบุในรายการ

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

อัตราคา่บรกิารไมร่วม

• 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

• คา่น ้าํหนักกระเป๋าสมัภาระ ทหีนักเกนิสายการบนิกาํหนด (ปกต ิขาไป 20 กก. // ขากลบั 20 กก.)

• คา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถนิ(ถา้ม)ี ทา่นละ 2,000 บาท/ทรปิ ชําระทสีนามบนิในวนัเช็คอนิ (คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น)

• ภาษีมลูคา่เพมิ 7 % และภาษีหกั ณ ทจี่าย 3 %(กรณตีอ้งการใบเสร็จรบัเงนิ/ใบกาํกบัภาษี)

เงอืนไขการสํารองทนีงั

• กรณุาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทาง และกรณุาเตรยีมเงนิมดัจํา 20,000 บาท พรอ้มกบัเตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วัน
หลงัจากทําการจองแลว้

• การชําระคา่ทัวรส์ว่นทเีหลอืทางบรษัิทฯ จะเรยีกเกบ็กอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน ท่านควรจัดเตรยีมคา่ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นกาํหนด
เนอืงจากทางบรษัิทตอ้งสาํรองคา่ใชจ้่ายในสว่นของคา่ทพีกัและตวัเครอืงบนิมฉิะนันจะถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

• หากท่านทตีอ้งการออกตวัโดยสารภายในประเทศ (กรณลีกูคา้อยูต่า่งจังหวัด) ใหท้่านตดิตอ่เจา้หนา้ท  ีกอ่นออกบัตรโดยสารทุกครงั
หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ท  ีทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึ รวมถงึการลา่ชา้ของสายการบนิระหวา่งประเทศ

• หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ นังรถเขน็ (Wheelchair), เดก็, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตวั หรอืไมส่ะดวกในการเดนิทางท่องเทยีวในระยะเวลาเกนิกวา่
4 - 5 ชัวโมงตดิตอ่กนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เนอืงจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ
หวัหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ังหมด

กรณียกเลกิการเดนิทาง

• ไมส่ามารถยกเลกิได ้เนอืงจากเป็นราคาโปรโมชัน และขอเกบ็เงนิทังหมด (แตส่ามารถเปลยีนชอืผูเ้ดนิทางไดต้ามกาํหนดของแตล่ะสายการบนิกอ่น 7
วันของการเดนิทาง)



หมายเหตุ

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธยิกเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 5 วัน ในกรณทีไีมส่ามารถทํากรุป๊ไดอ้ยา่งนอ้ย 30 ท่านในกรณนีบีรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ังหมด
หรอืจัดหาคณะทัวรอ์นืใหถ้า้ตอ้งการ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ ีเมอืเกดิเหตจุําเป็นสดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
และจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ในกรณทีสีญูหาย สญูเสยี หรอืไดร้บับาดเจ็บทนีอกเหนอืความรบัผดิชอบของหวัหนา้ทัวรแ์ละอบุัตเิหตสุดุวสิยับางประการ เช่น
การจราจร, การนัดหยดุงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่งๆ เป็นตน้

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 เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุป๊ทเีขา้พกัโดยมหีอ้งพกัสาํหรบัผูส้บูบุหร ี/ ปลอดบุหรไีด ้
โดยอาจจะขอเปลยีนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้พีกั ทังนขีนึอยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรบัประกนัได ้

• กรณผีูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทาง
มฉิะนันบรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้(วลีแชรม์คีา่ใชจ้่ายเพมิเตมิ โปรดสอบถามขอ้มลูจากเซลล)์

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

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ นใหก้ับคนไทย
ผูท้ปีระสงคจ์ะพํานักระยะสนัในประเทศญปีุ่ นไมเ่กนิ 15 วัน ไมว่า่จะดว้ยวัตถุประสงคเ์พอืการทอ่งเทยีว
เยยีมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยนืเอกสารในขนัตอนการตรวจเขา้เมอืง
เพอืยนืยันการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญปีุ่ น* ดงัตอ่ไปนี
•  ตวัเครอืงบนิขาออกจากประเทศญปีุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้



• สงิทยีนืยันวา่ท่านสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายทอีาจเกดิขนึในระหวา่งทพีาํนักในประเทศญปีุ่ นได ้(เช่น เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้)

• ชอื ทอียู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทพีาํนักในประเทศญปีุ่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้

• กาํหนดการเดนิทางระหวา่งทพีาํนักในประเทศญปีุ่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญปีุ่ น (สําหรับกรณีการเขา้ประเทศญปีุ่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่)
• หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมต่่าํกวา่ 6 เดอืน

• กจิกรรมใดๆ ทจีะกระทําในประเทศญปีุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสงิทขีดัตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบัตกิารพาํนักระยะสนั

• ในขนัตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพาํนักไมเ่กนิ 15 วัน

• เป็นผูท้ไีมม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญปีุ่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ
และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบัตทิจีะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ
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