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NT148
ทวัรญ์ปีุ่ น โตเกยีว ฟจู ิพงิคม์อส วสิทเีรยี 5 วัน 3 คนื (XJ)
ทัวรญ์ปีุ่ น , 5 วัน 3 คนื ,

FUJI SUN RESORT HOTEL  , NARITA HEDISTAR HOTEL

โตเกยีว - หอคอยโตเกยีวสกายทร ี- ชมดอกวสิทเีรยี ณ ศาลเจา้คะเมอโิดะเท็นจนิ 
หมูบ่า้นโอชโินะฮกัไก - ออนเซ็น - ภูเขาไฟฟจูชินัท ี5 - การเรยีนพธิชีงชาญปีุ่ น 
ทุง่ดอกพงิคม์อส - ชนิจุกุ - ยา่นโอไดบะ - ฟรเีดย ์- โตเกยีวดสินยีแ์ลนด์

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
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 ใชเ้ครอืง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ทนีงั จดัทนีงัแบบ 3-3-3 
(น้าํหนกักระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซอืน้าํหนกัเพมิ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย) บรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืง

วนัท ี2
สนามบนินารติะ - วดัอาซากุสะ - ผา่นชมโตเกยีวสกายทร ี- ชมดอกวสิทเีรยี ณ ศาลเจา้คะเมอโิดะเท็นจนิ - หมูบ่า้นโอชโินะฮกัไก -
ออนเช็นธรรมชาติ

08.00 น.
เดนิทางถงึ สนามบนินารติะ ประเทศญปีุ่ น นําทา่นผา่นขันตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร เรียบรอ้ยแลว้ (เวลาทญีปีุ่ น เร็วกวา่เมอืงไทย 2
ชวัโมง กรุณาปรับนาฬกิาของทา่นเพอืความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***สําคญัมาก!! ประเทศญปีุ่ นไมอ่นุญาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก
เนอืสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั 

นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืง เมอืงโตเกยีว นําทา่นนมัสการ เจา้แม่กวนอมิทองคํา ณ วดัอาซากุสะ
วัดทไีดช้อืวา่เป็นวัดทมีคีวามศักดสิทิธแิละไดรั้บความเคารพนับถอืมากทสีดุแหง่หนงึในกรุงโตเกยีวภายในประดษิฐานองคเ์จา้แม่กวนอมิทองคําทศัีกดสิทิธขินาด
5.5
เซนตเิมตรซงึมักจะมผีูค้นมากราบไหวข้อพรเพอืความเป็นสริมิงคลตลอดทังปีประกอบกับภายในวัดยังเป็นทตัีงของโคมไฟยักษ์ทมีขีนาดใหญ่ทสีดุในโลกดว้ยความสงู
4.5 เมตรซงึแขวนหอ้ยอยู่ณประตทูางเขา้ทอียู่ดา้นหนา้สดุของวัดทมีชีอืวา่
“ประตฟู้าคํารณ”และถนนจากประตเูขา้สูตั่ววหิารทปีระดษิฐานเจา้แม่กวนอมิทองคํามชีอืวา่ถนนนากามเิซะซงึเป็นทตัีงของรา้นคา้ขายของทรีะลกึพนืเมอืงตา่งๆมากมายอาทขินมนานาชนดิของเลน่รองเทา้พวงกญุแจทรีะลกึฯลฯใหท้กุทา่นไดเ้ลอืกซอืเป็นของฝากของทรีะลกึอสิระ

และทา่นสามารถเดนิไปถ่ายรูปคูก่ับหอคอยทสีงูทสีดุในโลก แลนดม์ารก์แหง่ใหม่ของกรุงโตเกยีวณรมิแม่น ้าํสมุดิะ หอคอยโตเกยีวสกายทรี
(Tokyo Sky tree) (ไมร่วมคา่ขนึหอคอย) หอสง่สญัญาณโทรคมนาคมทสีงูทสีดุในโลกเปิดใหบ้รกิารเมอืวันท ี22 พฤษภาคม 2555
โดยหอนีมคีวามสงู 634 เมตรสามารถทําลายสถติคิวามสงูของหอกวางตุง้ในมณฑลกวา่งโจวซงึมคีวามสงู 600
เมตรและหอซเีอ็นทาวเวอรใ์นนครโทรอนโตของแคนาดามคีวามสงู 553 เมตรทวิทัศนข์อง “หอคอยโตเกยีวสกายทรี”
ทบีรรจเุทคโนโลยีแนวหนา้สดุสามารถมองเห็นไดจ้ากละแวกวัดอาซะกซุา่ทเีต็มไปดว้ยกลนิอายแบบเมอืงเกา่ของเอะโดะ

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นชม ศาลเจา้คะเมอโิดะเท็นจนิ (Kameido Tenjin Shrine) เป็นสถานทชีม ดอกวสิทเีรยี
ยอดนยิมในโตเกยีวภาพสะพานไทโคะบาชคิูก่ับดอกวสิทเีรียสมี่วงเป็นภาพทสีวยงามในแบบฉบับของญปีุ่ นโดยแทจ้ากสะพานแหง่นีสามารถถ่ายรูปทรีะลกึโดยมโีตเกยีวสกายทรีสงูตระหงา่นอยู่เบอืงหลังและในชว่งปลายเดอืนเมษายนของทกุปีจะมกีารจัดงานเทศกาลชมดอกวสิทเีรีย
(Wisteria Festival)
ซงึนอกจากจะมกีารจัดแสดงไฟไลทอั์พในตอนกลางคนืแลว้ยังจะไดเ้พลดิเพลนิไปกับการชมิของอร่อยทมีาออกรา้นภายในงานมากมายอกีดว้ย
(ดอกไมจ้ะบานมากหรือนอ้ยทังนีขนึอยู่กับสภาพอากาศ) 

จากนันเดนิทางสู ่หมูบ่า้นโอชโินะฮกัไก (OshinoHakkai) ในชว่งฤดใูบไมเ้ปลยีนสเีป็นจดุทอ่งเทยีวสําคัญอกีสถานทหีนงึ
โดยมวีวิภเูขาไฟฟจูสิขีาวตัดกับพนืหลังสฟ้ีา และใบไมเ้ปลยีนส ีสเีหลอืง แดง สม้ เป็นภาพทสีวยงามมาก
โอชโินะฮักไกเป็นหมู่บา้นเล็กๆประกอบดว้ยบอ่น ้าํ8 บอ่ในโอชโินะตังอยู่ระหวา่งทะเลสาบคาวากจูโิกะ กับทะเลสาบยามานาคาโกะ บอ่น ้าํทัง8
นีเป็นน ้าํจากหมิะทลีะลายในชว่งฤดรูอ้นทไีหลมาจากทางลาดใกล ้ๆ ภเูขาไฟฟจูผิา่นหนิลาวาทมีรีูพรุนอายุกวา่80
ปีทําใหน้ ้าํใสสะอาดเป็นพเิศษนอกจากนียังมรีา้นอาหารรา้นจําหน่ายของทรีะลกึและซุม้รอบๆบอ่ทขีายทังผักขนมหวานผักดองงานฝีมอืและผลติภัณฑท์อ้งถนิอนืๆอสิระใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกับการถ่ายรูปและซอืของทรีะลกึตาม

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร ของโรงแรม

ทพีกั
FUJI SUN RESORT HOTEL หรือเทยีบเทา่ระดับเดบีวกัน 

จากนันใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกับ การแช่น้าํแรอ่อนเซ็นธรรมชาต ิเชอืวา่ถา้ไดแ้ชน่ ้าํแร่แลว้
จะทําใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหติดขีนึ

วนัท ี3
ภเูขาไฟฟจู ิ- พธิชีงชาญปีุ่ น - ชมทุง่ดอกพงิคม์อส - โตเกยีว - ชอ้ปปิงชนิจกูุ - ชอ้ปปิงโอไดบะและไดเวอร ์ซติี

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 



นําทา่นเดนิทางสู ่ภเูขาไฟฟจู ิทมีคีวามสงูเหนือจากระดับน ้าํทะเล 3,776 เมตร
ภเูขาทมีชีอืเสยีงเป็นทรีูจั้กไปทัวโลกในเรืองความสวยงามทธีรรมชาตไิดม้อบมาใหอ้ย่างลงตัว และยังถอืวา่เป็นสญัลักษณ์หนงึของประเทศญปีุ่ น
ทังยังเป็นจดุมุ่งหมายของนักทอ่งเทยีวตา่งชาตทิมีาเยือนญปีุ่ นตลอดทกุฤดกูาล นําทา่นขนึสู ่ชนัท ี5 ของภเูขาไฟฟจู ิ(ขอสงวนสทิธไิม่ขนึ
ในกรณีทอีากาศไม่เออือํานวย หรือ ทางขนึปิด) ททีกุทา่นจะไดเ้ห็นถงึความสวยงามของตัวภเูขาและววิโดยรอบของภเูขาไฟฟจูิ
และสมัผัสกับความหนาวเย็น ใหท้กุทา่นไดถ้่ายภาพความประทับใจเก็บไว ้
และเลอืกซอืสนิคา้ของทรีะลกึซงึเป็นสญัลักษณ์รูปภเูขาไฟฟจูใินหลากหลายบรรยากาศไดอ้กีดว้ยอสิระใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกับการถ่ายรูปและซอืของทรีะลกึตามอัธยาศัย

จากนันสมัผัสวัฒนธรรมดังเดมิของชาวญปีุ่ นนันก็คอื การเรยีนพธิชีงชาญปีุ่ น (Sado)
โดยการชงชาตามแบบญปีุ่ นนันมขัีนตอนมากมายเรมิตังแตก่ารชงชาการรับชาและการดมืชาทกุขันตอนนันลว้นมพีธิรีายละเอยีดทบีรรจงและสวยงามเป็นอย่างมากพธิชีงชานีไม่ใชแ่ครั่บชมอย่างเดยีวยังเปิดโอกาสใหท้า่นไดม้สีว่นร่วมในพธิกีารชงชานีอกีดว้ยและจากนันใหท้า่นไดอ้สิระเลอืกซอืของทรีะลกึตามอัธยาศัย

เทยีง
อสิระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

บา่ย
นําทา่นชม ทุง่ดอกพงิคม์อส
ในชว่งฤดใูบไมผ้ลดิอกไมจ้ะบานและหนา้ตาดคูลา้ยกับดอกซากรุะสว่นในฤดอูนืจะมใีบสเีขยีวแทนดคูลา้ยตน้หญา้คําวา่ชบิะหมายถงึตน้หญา้ดังนันจงึเรียกกันวา่ชบิะซากรุะ(Shibazakura)แปลวา่ซากรุะตน้หญา้นําทา่นเดนิชมตน้ชบิะซากรุะทมีอียู่อยู่นับแสนตน้ปลกูอยู่บรเิวณรอบภเูขาฟจูซิงึมจํีานวนมากทสีดุในภาคคันโตดเูหมอืนพรมหลากสทัีงสขีาวสชีมพแูละสแีดงซงึสขีองดอกจะเขม้ขนึตามอายุทปีลกูใหท้า่นไดส้มัผัสและเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย(ดอกพงิคม์อสจะบานหรือไม่นัน
ทังนีขนึอยู่กับสภาพอากาศ) **ขอสงวนสทิธ ิปรบัไปสวนดอกไมฮ้านาโนะมโิยโกะ แทน ในกรณี ดอกพงิคม์อส ไมบ่าน 

จากนันเดนิทางกลับสู ่กรุงโตเกยีว นําทา่นสู ่ยา่นชอ้ปปิงชนิจกุุ ใหท้า่นอสิระและเพลดิเพลนิกับการชอ้ปปิงสนิคา้มากมายและ เครืองใช ้ไฟฟ้า
กลอ้งถ่ายรูปดจิติอล นาฬกิา เครืองเลน่เกมส ์หรือสนิคา้ทจีะเอาใจคณุผูห้ญงิดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เสอืผา้ แบรนดเ์นม เสอืผา้แฟชนัสําหรับวัยรุ่น
เครืองสําอางยีหอ้ดังของญปีุ่ นไม่วา่จะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอนืๆอกีมากมาย

จากนันชอ้ปปิงกันตอ่ ณ ยา่นโอไดบะ (Odaiba) เกาะทสีรา้งขนึไวเ้ป็นแหลง่ชอ้ปปิงและแหลง่บันเทงิตา่งๆ
ในอ่าวโตเกยีวไดรั้บการปรับปรุงใหม้ชีอืเสยีงและเป็นทนียิมในชว่งหลังของปี 1990
นอกจากมสีถาปัตยกรรมทสีวยงามตังอยู่มากมายแลว้แตก็่ยังคงความเป็นธรรมชาตไิวด้ว้ยความอุดมสมบรูณ์ของพนืทสีเีขยีวไดเวอรซ์ติโีตเกยีวพลาซา่
(DiverCity Tokyo
Plaza)เป็นหา้งดังอกีหา้งหนงึทอียู่บนเกาะโอไดบะจดุเดน่ของหา้งนีก็คอืหุน่ยนตก์ันดัมขนาดเทา่ของจรงิซงึมขีนาดใหญ่มากในบรเิวณหา้งก็จะมรีา้นคา้สําหรับคอกันดัมอย่างเชน่
กันดัมคาเฟ่ (Gundam Cafe) และถา้อยากเขา้ไปดนูทิรรศกาลกันดัมก็ตอ้งไปทกีันดัมฟรอนท ์(Gundam Front)ซงึอยู่ในบรเิวณหา้งไดรเวอรซ์ติี

ค่าํ
อสิระรับประทานอาหารค่าํตามอัธยาศัย

ทพีกั
NARITA HEDISTAR HOTEL หรือเทยีบเทา่

วนัท ี4
อสิระชอ้ปปิงตามอธัยาศยัหรอืเลอืกซอืทวัรเ์สรมิโตเกยีวดสินยีแ์ลนด์

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

***อสิระทอ่งเทยีวเต็มวนั*** ไมม่รีถบสัใหบ้รกิาร แตม่ไีกดแ์นะนําการเดนิทางใหท้า่น 
ทา่นสามารถสอบถามขอ้มูลการเดนิทางจากไกด ์เพอืความสะดวกในการเดนิทาง
หรือชอ้ปปิงในย่านการคา้อันทันสมัยของมหานครโตเกยีวศนูยร์วมวัยรุ่นแหลง่ชอ้บปิงชอืดัง 

แนะนําสถานททีอ่งเทยีวในโตเกยีว (ไมร่วมคา่เดนิทาง หรอืคา่ตวัรถไฟ)
ยา่นฮาราจกูุทา่นจะไดพ้บกับการแตง่ตัวทเีป็นเอกลักษณ์ แหวกแนว ตามสไตลวั์ยรุ่นญปีุ่ น การแตง่กายเลยีนแบบคาแรคเตอรก์ารต์นูตา่งๆ
โอโมเตะซนัโด รา้น Kiddyland ศนูยร์วมของเลน่หลากหลาย น่ารัก และแปลก  ๆเหมาะสําหรับเป็นของฝากเด็กเล็ก เด็กโต ตุก๊ตาบลายด ์สนูปปี
คติต ีคาแรคเตอร่ตา่ง  ๆหรือ เกมส ์ของเด็กเลน่ทหีลากหลายใหท้า่นไดเ้ลอืกชมเลอืกซอืหาอย่างจใุจ
ชบิูยา่ ย่านวัยรุ่นชอืดังอกีแหง่ของมหานครโตเกยีวทา่นจะไดต้นืตาตนืใจกับแฟชนัทันสมัยของหนุ่มสาวชาวแดนปลาดบิจากรา้นคา้มากมาย
มากกวา่ 100 รา้นคา้ และ “ตกึ 109” ตกึชอืดังทเีป็นสญัลักษณ์ของย่านนัน
สวนอเุอโนะ(Ueno Park)เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ของโตเกยีว จดุชมซากรุะยอดนยิมของกรุงโตเกยีว
ตลาดอะเมโยโกะ (Ameyoko Market) ตลาดทคีกึคักเกอืบตลอดเวลาตังอยู่ระหวา่งสถานีอุเอโนะ (Ueno Station) และสถานีโอคาชมิาชิ
(Okachimachi Station) สนิคา้หลากหลายชนดิทัง ของสด ของใช ้เครืองสําอาง กระเป๋า รองเทา้ เสอืผา้ทังของญปีุ่ น
และของนําเขา้ทสีว่นใหญ่จะมรีาคาถูกกวา่ในหา้งบางรา้นอาจจะตอ่ราคาเพมิไดอ้กี อาหารทะเล ผลไม ้ผักสด รา้นขนมและของกนิเลน่



หรือเลอืกซอืทัวรเ์สรมิ โตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์สวนสนุกทมีนัีกทอ่งเทยีวตอ่ปีเกอืบ 20 ลา้นคนตอ่ ซงึมากทสีดุในประเทศญปีุ่ น และมากเป็นอันดับ
2 ของโลก สรา้งขนึโดยบรษัิทผลติภาพยนตรก์ารต์นูวอลทด์สินีย ์เปิดใหบ้รกิารในปี 1983
ซงึเป็นสวนสนุกดสินียแ์ลนดแ์หง่แรกทสีรา้งขนึนอกประเทศสหรัฐอเมรกิา ประกอบดว้ยธมีหลัก 7 ธมี โดยตกแตง่ตามฤดกูาล
และมกีารเดนิขบวนพาเหรดทสีนุกสนาน (ราคาไม่รวมคา่เขา้ ราคาประมาณ 3,000 บาท/ทา่น)
World Bazaar
Tomorrowland
Toontown
Fantasyland
Critter Country
Westernland
Adventureland

ค่าํ
อสิระรับประทานอาหารค่าํตามอัธยาศัย

ทพีกั
NARITA HEDISTAR HOTEL หรือเทยีบเทา่

วนัท ี5
สนามบนินารติะ - สนามบนิ ดอนเมอืง

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

09.15 น.
ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดย สายการบนิ แอรเ์อเชยีเอ็กซ ์เทยีวบนิท ีXJ601

13.45 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืงกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ

อตัราคา่บรกิารทวัรญ์ปีุ่ น
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันพธุท ี4 กันยายน 2562 เวลา 12:11 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรญ์ปีุ่ น

หมายเหตุ

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

• เดนิทางขนึต่าํ 34 ทา่นหากต่าํกวา่กาํหนด 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, 1,500 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

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน ไดเ้งนิคนืทังหมด

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 29-15วัน ไดเ้งนิคนื 70 เปอรเ์ซน็ของคา่ทัวรท์ังหมด

• ยกเลกิหลงั 14 วัน ไมไ่ดค้า่ทัวรค์นื

• 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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