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ทัวร์ญีปุน โตเกียว ฟู จิ นาริตื ขึนกรื เXJาคาจิคาจิ ฟู จิเท็น 5 วัน 3 คUน (SR)
ทัว ร์ญ ีปุน , 5 วั น 3 คUน , 16-20 มกราคม 2563 , 17-21 มกราคม 2563 , 19-23 มกราคม 2563 , 20-24 มกราคม 2563 , 24-28 มกราคม
2563
FE RI OHAะ Nห LHND ไ ้ Oะ Lห ฮLHภH Oะ TหL

, Oeชistar Ootel Narita

โอXิโนื ธั คศค - กรื เXJา คาจิ คาจิ - XJอ ปปฎงโกเทมบื เอJา ต์ เ ล็ ท - XJอ ปปฎงXิน จูก ุ
ลานสกีฟู จิเ ท็น - พิ พิ ผ ัB ์แ ่น ดิน ศณว - วั ดอาซากุ ส ื - โตเกี ย วสกายทรี
อิส รื เลUอกXJอ ปปฎงเต็ม วัน ณรUอ เลUอกซUอทัว ร์ ดิ ส นี ย์ แ ลนด์

กําณนดการเดินทาง
มกราคม 2563
16-20 , 17-21 , 19-23 , 20-24 , 24-28 , 25-29
กุม าพั น ผ์ 2563
2-6 , 3-7 , 11-15 , 12-16 , 13-17 , 14-18 , 21-25 , 27 ก.พ.-2 มี.ค. , 28 ก.พ.-3 มี.ค. , 29 ก.พ.-4 มี.ค.
มี น าคม 2563
4-8 , 5-9 , 7-11 , 10-14 , 11-15 , 15-19 , 16-20

รายลื เอียดการเดินทาง
วัน ที 1
กร ุ ง เทพมณานคร

22.00 น.
พรJอมกันที สนามบิ น นานาXาติ ด อนเมUอง Xัน 3 อาคาร Jู โดยสารรื ณว ่ า งปรื เท เคาน์ เตอร์ สายการบิ น TOHI LIะ N HI*
ณมายเลข 8 เจJาณนJาทีของบริษัทฯ คอยใณJการตJอนรั บ แลื อํานวยความสื ดวกในการเXค็ อนิ
วัน ที 2
นาร ิ ต ื - โอXิโ นื ธั คศค - กรื เXJา คาจ ิ คาจ ิ - XJอ ปปฎงโกเทมบื เอJา ต์ เล ็ ท - อาบน!าแร ่ ผรรมXาติ ฝ ทานขาปู ย ัก ษ์
01.00 น.
เณินฟาสู่ เมUองนาร ิ ต ื ปรื เท ญีปุ น โดยเทียวบินที ไ L300 (บริการอาณารว่างบนเครUอง)
09.10 น.
ถึง เมUองนาร ิ ต ื ปรื เท ญีปุ น ณลังจาก ่านขันตอน ุล กากรแลJว
จากนันนําท่านเดินทางสู่ ณมู่ บJานโอXโิ นื ธั คศค ใณJท่านเจาื ลึกตามณาแณล่งนําบริสุทผิkจาก ูเขาศฟฟู จิ
ทีเปนแณล่งนําตามผรรมXาติตังอยู่ในณมู่บJานโอXิโนื จ.ยามานXิ ณรUอพู ดในทางกลับกันคUอกลุ่มนํา ุดโอXิโนื ธัคศค
เพียงกJาวแรกทีย่างเทJาเขJาศปในณมู่บJานก็สัม ัสศดJถึงอากา บริสุทผิkแลื ศอเย็นจากแณล่งนําผรรมXาติทีมีใณJเณ็นอยู่ทุกมุม
โดยในบ่อนําใสแจวมีปลาณลากณลายพันผุ์แณวกว่ายอย่างสบายอารมB ์
แต่ขอบอกเลยว่านําแต่ล ื บ่อนันเย็นจับใจจนแอบสังสัยว่านJองปลาศม่ณนาวสื ทJานกันบJางณรUอ เพราื อุB ณ ูมิในนําเฐลียอยู่ที 10-12
อง าเซลเซียสนอกจากXมแลJว ก็ยังมีนํา ุดจากผรรมXาติใณJตักดUมตามอัผยา ัย แลื ทีสําคัญ
ณมู่บJานโอXิโนื ยังเปนแณล่งXJอปปฎงสินคJาโอทอปXันเยียมอีกดJว ย
เทียง
บร ิการอาณารกลางวั น B ั ตตาคาร
บ่ า ย
นําท่าน ขึนกรื เXJา คาจิค าจิ เปนกรื เXJาลอยฟาทีใXJเวลาเพียง 3 นาทีถึงยอดเขา จากจดุ Xมว ิว บนความสูง 1,075 เมตร
ท่านจื สามารถXม ูเขาศฟฟู จิแลื ทิว ทั น์โดยรอบของทื เลสาบคาวากุจิในแบบพาโนรามา 360 อง า
แลื ในวันทีอากา แจ่มใสจื สามารถมองเณ็นศดJศกลถึง ูเขาแอลปญีปุนทางตอนใตJ(อาจมีการงดใณJบริการXัวคราวเนUองจากสาเณตุต่าง“ เXน่
ส าพอากา ศม่เอUออํานวย)
ณลังจากนันใณJท่านศดJXJอปปฎงสินคJาแบรนด์เนมXUอดังที โกเทมบื แฟคทอรี เอJา ท์ เล ็ ต แณล่งรวมสินคJานําเขJาแลื สินคJาแบรนด์ญ ีปุนทีดังศปทัวโลก
พบกับคอลเลคXันเสUอ Jาใณม่ล ่าสุด อาทิ ” A ” I้ OหL ALหIN, ” ะ * ๆHN, หLLห, ้ yNTOIH * ะ WLหy ฯลฯ
เลUอกซUอกรื เปาแบรนด์เนมยีณJอดังศดJทีรJาน ฤHLLy, ฮ*HDH, ๆE ้ ้ I, DIหไ หL, TE ” ะ I, ๆHฮ, H* ” HNI ฯลฯ เลUอกดูเครUองปรื ดับ
แลื นาฑิกาณรูอย่าง THๆ OหE * ห, HๆหTห, ไ .T.DE ฮะ NT, THไ HAI, Lะ NๆINหไ ฯลฯ รองเทJาแฟXัน OE ไ O ฮE ฮฮIหไ , ไ ้ ะ T้ O ๆ*HIN,
ไ Aห้ Oห* ไ , Oะ ๆHN ฯลฯ
คPา
รั บปรื ทานอาณารคPา B ณJองอาณารของโรงแรม ใณJท ่า นศดJอ ิมอร่อ ยกับ มUอพิ เ ษทีมีข าปู ย ัก ษ์
ใณJท ่า นศดJล ิมลองรสXาติปู พ รJอ มน!า จิมสศตส์ญ ีปุ นอย่า งจุใ จ
ทีพั ก
FE RI ไ ้ Oะ Lห LHND ฮLHภH Oะ TหL ณรUอเที ยบเท่ า
ใณJท่านศดJ ่อนคลายกับการแXน่ !าแร ่ผรรมXาติ เXUอว่าถJาศดJแX่น!าแร่แลJว จื ทําใณJ ิว พรรB สวยงามแลื X่ว ยใณJร ื บบณมุนเวียนโลณิตดีขึน
วัน ที 3
ลานสกี ฟู จ ิเ ท็น - พิ พิ ผ ัB ์แ ่น ดิน ศณว - วั ดอาซากุ ส ื - ถ่ า ยรู ป โตเกี ย วสกายทร ี - XJอ ปปฎงXิน จูก ุ - ดิว ตีฟรี
เXJา
บร ิการอาณารเXJา B ณJองอาณารของโรงแรม
นําท่านสนุกกับกิจกรรมกลางแจJงท่ามกลางณิมื B ลานสกี ฟู จ ิเ ท็น ใณJท่านศดJเพลิดเพลินกับการเล่นศมJกรื ดานเลUอนศดJตามอัผยา ัย B
ดินแดนแณ่งนีทีซึงเปนสวนสนุกขนาดใณญ่ มีกิจกรรมนอกเณนUอจากการเล ่นสกีมากมาย
เปนลานสกีทีมีXUอเสียงแลื มีฐากณลังเปน ูเขาศฟฟู จิทีสวยงามท่านจื ศดJสนุกกับลานณิมื ขาวโพลน
ท่านทีสนใจจื เX่าอุปกรB ์เครUองเล่นสามารถติดต่อณัว ณนJาทัว ร์ล ่ว งณนJา ราคานีศม่ร วมค่า เX่า อุป กรB ์เ ครUองเล่น สกี สโนว์ สเลด ณรUอครู ฏก
ปรื มาB 5000 เยน (ลานสกีจื เปฎดใณJบริการณรUอศม่ ขึนอยู่กับส าพ ูมิอากา )
นําท่านเยียมXม พิ พิ ผ ัB ์ หH* TO G E HAห ” E ไ หE ” ทีจําลองเรUองราวของ ูเขาศฟฟู จิ
แลื ใณJท่านศดJสัม ัสกับบรรยากา ของการจําลองเรUองราวเกียวกับแ ่นดินศณวทีเกิดขึนในปรื เท ญีปุน

จากนันอิสรื ใณJท่านศดJเลUอกซUอของทีรื ลึกตามอัผยา ัย
เทียง
บร ิการอาณารกลางวั น B ั ตตาคาร
บ่ า ย
นําท่านเก็บ าพปรื ทับใจกับคู่กับแลนด์มาร์ กของกร งุ โตเกียว B ร ิมแม่น!าสมุ ิดื ณอคอยโตเกี ย วสกายทร ี (ToMKo ไ MK tree)
ณอส่งสัญ ญาB โทรคมนาคมทีสูงทีสุดในโลก เปฎดใณJบริการเมUอวันที 22 พCษ าคม 2555 โดยณอนีมีความสูง 634 เมตร
สรJางดJว ยเทคนิคทางสถาปYตยกรรมแลื วิ วกรรมอันทันสมัย
ในX่ว งทีเกิดแ ่นดินศณวครังใณญ่ณอคอยแณ่งนีศดJพิสูจน์ใณJเณ็นถึงโครงสรJางทางสถาปYตยกรรมทีแข็งแรงทนทาน
เพราื ศม่เกิดความเสียณายแมJแต่นJอย
นําท่านเดินทางสู่ โตเกี ย ว
นําท่านXม วั ดอาซากุ ส ื วัดทีเก่าแก่ทีสุดในกรุงโตเกียว เขJานมัสการขอพรจากพรื พุ ทผรูปเจJาแม่กวนอิมทองคํา
นอกจากนันท่านยังจื ศดJพบเก็บ าพปรื ทับใจกับโคมศฟขนาดยักษ์ทีมีความสูงถึง 4.5 เมตรซึงแขวนอยู่บริเวB ปรื ตูทางเขJาวัด
แลื ยังสามารถเลUอกซUอเครUองรางของขลังศดJ ายในวัด ฯลฯ
เพล ิดเพล ินกับ ถนนนาคามิ เ ซ ถนนXJอปปฎงทีมี XUอเสียงของวัด มีร Jานขายของทีรื ลึกมากมายศม่ว ่าจื เปนเครUองรางของขลัง ของเล ่นโบราB
แลื ตบทJายดJว ยรJานขายขนมทีคนญีปุน มายังวัดแณ่งนีตJองมาต่อคิว กันเพUอลิมลองกับรสXาดสุดแสนอร่อย
จากนันนําท่านXJอปปฎงสินคJาเครUองสําอางค์ อาณารเสร ิม เครUองปรื ดับคุB าพดีทีรJานคJาปลอด าษี B ดิ ว ตี ฟ ร ี ย่ า นXนิ จ ุกุ
ใณJท่านศดJเพลิดเพลินกับการจับจ่ายซUอสินคJานานาXนิด ศดJจากทีนี ศม่ว ่าจื เปน รJานซานร ิโอื รJานขายเครUองอิเลคทรอนิกส์ กลJองถ่ายรูปดิจติ อล
นาฑิกา เครUองสําอาง ต่าง“ กันทีรJาน ” HTไ E ” ะ Tะ แณล่งรวมเณล่าบรรดาเครUองสําอางมากมาย อาทิ มาร์ คเตJาณJ,ู โฟมลJางณนJา WOIฮ Fะ H”
ทีราคาถูกกว่าบJานเรา 3 เท่า, คร ีมกันแดดXเิ ซโดJ แอนเนสซ่าทีคนศทยรูJจักเปนอย่างดี แลื สินคJาอUน “ ณรUอใณJท่านศดJสนุกกับการเลUอกซUอสินคJา
แบรนด์ดังอาทิ Lะ E Iไ E LTTะ N, E NIGLะ , กรื เปาสุดธิต ฤHะ ฤHะ Iไ ไ หy ” IyHAห, เสUอ ้ ะ ” ” ห Dหไ ๆH* ้ ะ Nไ , Oฒ”
ณรUอเลUอกซUอรองเทJา
คPา
ddอ ิส รื อาณารคPา ตามอัผยา ั ย dd
ทีพั ก
OหDIไ TH* Oะ TหL ณรUอเที ยบเท่ า
วัน ที 4
อิส รื เลUอกXJอ ปปฎงเต็ม วัน ณรUอเลUอกซUอทัว ร์ ดิ ส นี ย์ แลนด์
บ่ า ย
บร ิการอาณารเXJา B ณJองอาณารของโรงแรม
อ ิส รื เต็ ม วั น ใณJท ่า นอิส รื XJอ ปปฎง ณรUอเดิน ทางสู่ส ถานทีท่อ งเทียวอUน“ โดยมี ศกด์ คอยใณJคํา แนื นํา ในการเดิ น ทาง อาทิ
- าลเจJา เมจ ิ เปน าลเจJาณลวงใน าสนาXินโต ทีสรJางขึนเพUออุทิ แลื เปนทีสถิตย์ว ิญ ญาB ขององค์สมเด็จพรื จักรพรรดิเมจิ
ซึงเปนจักรพรรดิทีมีความสําคัญ กับปรื เท ญีปุนยุคปYจจุบันเปนอย่างยิง แลื ศดJร ับความเคารพจากXาวญีปุนยุคปYจจุบันมากทีสุด
- ย่ า นธ าราจูกุ แณล่งรวมเสUอ Jา เครUองปรื ดับ รองเทJา ของวัยรุ่นญีปุน ณากคุB คUอคนทีกําลังมองณาซUอเสUอ Jาแบบแปลก“
ณรUอตJองการณาซUอเสUอ Jาแนว ้ ost ฮlaK ท่านยังสามารถณาศดJจากทีนีอีกดJว ย ณร Uอ ถJาตJองการเณ็นวัยรุ่นญีปุนแต่งตัว แบบแปลก“
ก็สามารถมาดูศดJทีนีศดJจื มีว ัยรุ่นญีปุนน่ารัก“ เดินกันเต็มถนนเณมUอนกับถนนสายแบรนด์เนมโอโมโตื ซานโดื นอกจากนันแลJว
ท่านยังศดJXJอปปฎงสินคJาแบรนด์ดังรื ดับโลก อาทิ ้ OHNNหL, Dior, Lะ E Iไ E LTTะ N, ภH*H, ๆHฮ ณร Uอสาวก ะ NITไ E AH TIๆห*
ทีตJองการณารองเทJาแบบตJนฐบับ ” HDห IN RHฮHN ที ไ Oะ ฮ นีมีแบบใณJเลUอกสรรมากมาย อีกทังยังมีร Jานขายตุ๊กตา AITTy
Dะ *HหN” ะ N ณร Uอตุ๊กตา LINห สุดแสนน่ารั กศวJคอยเอาใจคุB ณนู อีกทังยังมี ไ Oะ ฮ ใณญ ่ของ กรื เปาสุดธิต ฤHะ ฤHะ Iไ ไ หy
” IyHAห, เสUอ ้ ะ ” ” ห Dหไ ๆH* ้ ะ Nไ อกี ดJว ย
- ย่ า นXิบุ ย่ า ูนย์กลางแฟXันวัยรุ่นในโตเกียวณามุมถูกใจถ่าย าพคู่ศวJเปนทีรื ลึกกับ jธาจโิ กื g
รูปปYนสุนัขแสนรูJทีกลายเปนจุดนัดพบยอดธิตสําณรับณนุ่มสาวโตเกียว อัพเดทแฟXันสศตล์โตเกียวทีตึก(109) อจิ มิ าร ุคิว ทังเสUอ Jา กรื เปา
รองเทJา เครUองปรื ดับแลื แฟXันXันนําของญีปุนในCดูต่าง“ มากมาย
ณรUอณากท่านใดมีความปรื สงค์จื เลUอกซUอ ดิ ส นี ย์ แลนด์ เพิ มท่า นลื 2,700.- บาท (ศมร่ วมคา่ เดินทาง)
ดีสนีย์แลนด์โลกแณ่งจินตนาการของราXาการ์ตูนญีปุนซึงเปนดิสนีย์แลนด์แณ่งแรกทีสรJางนอกปรื เท สณรัv อเมริกา โดยสรJางขึนในปฉพ. . 2526

จากการถมทื เลแลื ใXJทุนสรJางกว ่า 600 ลJานบาท
ใณJท่านสนุกสนานกับเครUองเล่นนานาXนิด (ศม่จํากัดจํานวนการเล ่น) จญ ั ยในดินแดนต่าง“
ใณJท่านเล่นเครUองเล่นตัว ใณม่จาก าพยนตร์การตูนเรUองดัง ToK ไ torK Xมฐากรบกลางทื เลคาร ิเบียนในดินแดนโจรสลั ดจาก าพยนตร์ The
ฮirate of ้ aribbean เขย่าขวั ญกับบJาน ีสิงใน Oaunteช ” antion สัม ั สความน่ารั กของตุ๊กตาเด็กนานาXาติในโลกใบเล ็ก ไ mall Worlช
Xม าพยนตร์ สามมิติThe In ention of the year
ใณJท่านศดJสนุกสนานพรJอมกับการจับจ่ายเลUอกซUอสินคJาทีรื ลึกน่ารักในดิสนีย์แลนด์อีกทังยังจื ศดJสัม ัสกับตัว การ์ตูนเอกจากวอลดิสนีย์ อย่าง
มิกกีเมJาส์ มินนีเมJาส์ พรJอม องเพUอนการ์ตูนอีกมากมายสนุกกับการจับจ่ายซUอของทีรื ลึกน่ารักในดิสนีย์แลนด์
การเดิ น ทางจากสนามบิ น นาร ิ ต ื สู่ โตเกี ย ว
1. จากโรงแรมแถวย่ า นนาร ิ ต ื สู่ ส นามบิ น นาร ิ ต ื ใXJร ถบั สบร ิ ก ารฟร ี ข องทางโรงแรม แต่เนUองดJว ยจื ตJองเริมตัง แต่ 9.00 น. เปนตJนศป
เพราื เนUองจากในตอนเXJารื ณว่าง 6.00 - 9.00 น เปนX่ว งทีมีล ูกคJาใXJบริการศปสนามบิน
เปนจํานวนมากซึงอาจจื ทําใณJขึนรถบัสศม่ครบตามจํานวน ูJเดินทางทังณมด
2. รถศฟสาย Aeisei ไ MKliner เปนรถศฟทีวิงจากสนามบินนาริตื ศปสถาB ีอูเอื โนื เพียง 41 นาทีโดยใXJความ เร็ว ในการวิง 160 ก.ม./Xม.
โดยค่าตัzว จื อยู่ทีเทียวลื 2,470 เยน/ท่าน โดยเวลาทีใณJบริการ 7.28 - 18.20 น.
เพราื ฐื นันก่อนเดินทางกลับควรเX็คเทียวสุดทJายว่าณมดตอนกีโมง
3. รถศฟสาย Narita หxpress (N฿หS ) เปนรถศฟเขJาเมUองจากค่าย R*
ถUอว่าเปนรถศฟทีราคาค่อนขJางสูงนิดนึงแต่ตัzว รถศฟจื เปนแบบรื บุทีนังบนรถศฟศดJเลยโดยศม่ตJองกลัว ว่าขึนศปแลJว เราจื ศม่มีทีนังเบาื สามารถณมุนเขJา
ณากันศดJมีอาณารขายบนรถศฟโดยค่าตัzว รถศฟจื อยู่ทีราคาเทียวลื 3,190 เยน/ท่าน โดยเวลาทีรถศฟใณJบริการตังแต่เวลา 7.44 - 19.42 น
เพราื ฐื นันก่อนเดินทางกลับควรเX็คเทียวสุดทJายว่าณมดตอนกีโมง
4. Hirport Limousine ฤus เปนอีก 1 ทางเลUอกในการเดินทางเขJาโตเกียวแต่ร ถบัสนีจื จํากัดจํานวน ูJโดยสาร ตอ่ รอบโดยตอ่ รอบจื รั บอยู่ 35
- 40 ท่านต่อเทียวโดยจื ใXJร ื ยื เวลาในการเดินทาง 80 - 100 นาที ราคา 3,000 เยน/ท่าน/เทียว เวลาทีใณJบริการ 5.55 - 17.30 น
ถJาเด็กอายุตํากว ่า 12 จื เสียครึงราคา
5. Taxi ในส่ว นของรถแท็กซีนีค่าโดยสารจากโตเกียว สู่โรงแรมทีพักย่านนาริตื จื อยู่ทีราคา 20,000-25,000 เยน
(โดยราคานีจื ศม่ร วมค่าทางด่ว น)
dddอ ิส รื อาณารกลางวั น แลื อาณารคPา ตามอัผยา ั ย ddd
ทีพั ก
OหDIไ TH* Oะ TหL ณรUอเที ยบเท่ า
วัน ที 5
สนามบิ น นาร ิ ต ื - สนามบิ น ดอนเมUอง
เXJา
บร ิการอาณารเXJา B ณJองอาณารของโรงแรม
11.00 น.
เณินฟาสู่ กร ุ ง เทพฯ โดย สายการบิ น TOHI LIะ N HI* เทียวบินที ไ L301 (บริการอาณารว่างบนเครUอง)
16.15 น.
เดินทางถึง สนามบิ น ดอนเมUอง โดยสวั สดิ าพ

อัตราค่าบริการทัว ร์ญีปุ น

7-11 มกราคม 2563

ออกเดิน ทางแลJว

NT152-39783 : ทัว ร์ญ ีปุน โตเกียว ฟู จิ นาร ิตื ขึนกรื เXJาคาจิคาจิ 5 วั น 3 คUน (SR)
Jใู ณญ่
พั กเดียว เพิ มท่านลื
ศม่รวมตัzว ท่านลื

8-12 มกราคม 2563

23,999
8,000
15,999
ออกเดิน ทางแลJว

NT152-39784 : ทัว ร์ญ ีปุน โตเกียว ฟู จิ นาร ิตื ขึนกรื เXJาคาจิคาจิ 5 วั น 3 คUน (SR)
Jใู ณญ่
พั กเดียว เพิ มท่านลื
ศม่รวมตัzว ท่านลื

9-13 มกราคม 2563

ออกเดิน ทางแลJว

Jใู ณญ่
พั กเดียว เพิ มท่านลื
ศม่รวมตัzว ท่านลื
ออกเดิน ทางแลJว

Jใู ณญ่
พั กเดียว เพิ มท่านลื
ศม่รวมตัzว ท่านลื
ออกเดิน ทางแลJว

Jใู ณญ่
พั กเดียว เพิ มท่านลื
ศม่รวมตัzว ท่านลื

23,999
23,999
8,000
15,999

ว่าง

NT152-39788 : ทัว ร์ญ ีปุน โตเกียว ฟู จิ นาร ิตื ขึนกรื เXJาคาจิคาจิ 5 วั น 3 คUน (SR)
Jใู ณญ่
พั กเดียว เพิ มท่านลื
ศม่รวมตัzว ท่านลื

23,999
23,999
8,000
15,999

NT152-39787 : ทัว ร์ญ ีปุน โตเกียว ฟู จิ นาร ิตื ขึนกรื เXJาคาจิคาจิ 5 วั น 3 คUน (SR)

16-20 มกราคม 2563

23,999
23,999
8,000
15,999

NT152-39786 : ทัว ร์ญ ีปุน โตเกียว ฟู จิ นาร ิตื ขึนกรื เXJาคาจิคาจิ 5 วั น 3 คUน (SR)

11-15 มกราคม 2563

23,999
23,999
8,000
15,999

NT152-39785 : ทัว ร์ญ ีปุน โตเกียว ฟู จิ นาร ิตื ขึนกรื เXJาคาจิคาจิ 5 วั น 3 คUน (SR)

10-14 มกราคม 2563

23,999

23,999
23,999
8,000
15,999

17-21 มกราคม 2563

ว่าง

NT152-39789 : ทัว ร์ญ ีปุน โตเกียว ฟู จิ นาร ิตื ขึนกรื เXJาคาจิคาจิ 5 วั น 3 คUน (SR)
Jใู ณญ่
พั กเดียว เพิ มท่านลื
ศม่รวมตัzว ท่านลื

19-23 มกราคม 2563

23,999
8,000
15,999
ว่าง

NT152-39790 : ทัว ร์ญ ีปุน โตเกียว ฟู จิ นาร ิตื ขึนกรื เXJาคาจิคาจิ 5 วั น 3 คUน (SR)
Jใู ณญ่

8,000
14,999

ว่าง

NT152-39791 : ทัว ร์ญ ีปุน โตเกียว ฟู จิ นาร ิตื ขึนกรื เXJาคาจิคาจิ 5 วั น 3 คUน (SR)
Jใู ณญ่
พั กเดียว เพิ มท่านลื
ศม่รวมตัzว ท่านลื

24-28 มกราคม 2563

ว่าง

Jใู ณญ่
พั กเดียว เพิ มท่านลื
ศม่รวมตัzว ท่านลื
ว่าง

Jใู ณญ่
พั กเดียว เพิ มท่านลื
ศม่รวมตัzว ท่านลื

23,999
23,999
8,000
15,999

ว่าง

NT152-39792 : ทัว ร์ญ ีปุน โตเกียว ฟู จิ นาร ิตื ขึนกรื เXJาคาจิคาจิ 5 วั น 3 คUน (SR)
Jใู ณญ่
พั กเดียว เพิ มท่านลื
ศม่รวมตัzว ท่านลื

23,999
23,999
8,000
15,999

NT152-39795 : ทัว ร์ญ ีปุน โตเกียว ฟู จิ นาร ิตื ขึนกรื เXJาคาจิคาจิ 5 วั น 3 คUน (SR)

2-6 กุม าพั น ผ์ 2563

22,999
22,999
8,000
14,999

NT152-39794 : ทัว ร์ญ ีปุน โตเกียว ฟู จิ นาร ิตื ขึนกรื เXJาคาจิคาจิ 5 วั น 3 คUน (SR)

25-29 มกราคม 2563

22,999
22,999

พั กเดียว เพิ มท่านลื
ศม่รวมตัzว ท่านลื

20-24 มกราคม 2563

23,999

22,999
22,999
8,000
14,999

3-7 กุม าพั น ผ์ 2563

ว่าง

NT152-39793 : ทัว ร์ญ ีปุน โตเกียว ฟู จิ นาร ิตื ขึนกรื เXJาคาจิคาจิ 5 วั น 3 คUน (SR)
Jใู ณญ่
พั กเดียว เพิ มท่านลื
ศม่รวมตัzว ท่านลื

11-15 กุม าพั น ผ์ 2563

22,999
8,000
14,999
ว่าง

NT152-39796 : ทัว ร์ญ ีปุน โตเกียว ฟู จิ นาร ิตื ขึนกรื เXJาคาจิคาจิ 5 วั น 3 คUน (SR)
Jใู ณญ่
พั กเดียว เพิ มท่านลื
ศม่รวมตัzว ท่านลื

12-16 กุม าพั น ผ์ 2563

ว่าง

Jใู ณญ่
พั กเดียว เพิ มท่านลื
ศม่รวมตัzว ท่านลื
ว่าง

Jใู ณญ่
พั กเดียว เพิ มท่านลื
ศม่รวมตัzว ท่านลื
ว่าง

Jใู ณญ่
พั กเดียว เพิ มท่านลื
ศม่รวมตัzว ท่านลื

23,999
23,999
8,000
15,999

ว่าง

NT152-39800 : ทัว ร์ญ ีปุน โตเกียว ฟู จิ นาร ิตื ขึนกรื เXJาคาจิคาจิ 5 วั น 3 คUน (SR)
Jใู ณญ่
พั กเดียว เพิ มท่านลื
ศม่รวมตัzว ท่านลื

23,999
23,999
8,000
15,999

NT152-39799 : ทัว ร์ญ ีปุน โตเกียว ฟู จิ นาร ิตื ขึนกรื เXJาคาจิคาจิ 5 วั น 3 คUน (SR)

21-25 กุม าพั น ผ์ 2563

23,999
23,999
8,000
15,999

NT152-39798 : ทัว ร์ญ ีปุน โตเกียว ฟู จิ นาร ิตื ขึนกรื เXJาคาจิคาจิ 5 วั น 3 คUน (SR)

14-18 กุม าพั น ผ์ 2563

23,999
23,999
8,000
15,999

NT152-39797 : ทัว ร์ญ ีปุน โตเกียว ฟู จิ นาร ิตื ขึนกรื เXJาคาจิคาจิ 5 วั น 3 คUน (SR)

13-17 กุม าพั น ผ์ 2563

22,999

23,999
23,999
8,000
15,999

27 กุม าพั น ผ์-2 มี น าคม 2563

ว่าง

NT152-39801 : ทัว ร์ญ ีปุน โตเกียว ฟู จิ นาร ิตื ขึนกรื เXJาคาจิคาจิ 5 วั น 3 คUน (SR)
Jใู ณญ่
พั กเดียว เพิ มท่านลื
ศม่รวมตัzว ท่านลื

23,999
8,000
15,999

28 กุม าพั น ผ์-3 มี น าคม 2563

ว่าง

NT152-39802 : ทัว ร์ญ ีปุน โตเกียว ฟู จิ นาร ิตื ขึนกรื เXJาคาจิคาจิ 5 วั น 3 คUน (SR)
Jใู ณญ่
พั กเดียว เพิ มท่านลื
ศม่รวมตัzว ท่านลื
ว่าง

NT152-39803 : ทัว ร์ญ ีปุน โตเกียว ฟู จิ นาร ิตื ขึนกรื เXJาคาจิคาจิ 5 วั น 3 คUน (SR)
Jใู ณญ่
พั กเดียว เพิ มท่านลื
ศม่รวมตัzว ท่านลื

ว่าง

Jใู ณญ่
พั กเดียว เพิ มท่านลื
ศม่รวมตัzว ท่านลื
ว่าง

Jใู ณญ่
พั กเดียว เพิ มท่านลื
ศม่รวมตัzว ท่านลื

23,999
23,999
8,000
15,999

ว่าง

NT152-39808 : ทัว ร์ญ ีปุน โตเกียว ฟู จิ นาร ิตื ขึนกรื เXJาคาจิคาจิ 5 วั น 3 คUน (SR)
Jใู ณญ่
พั กเดียว เพิ มท่านลื
ศม่รวมตัzว ท่านลื

23,999
23,999
8,000
15,999

NT152-39805 : ทัว ร์ญ ีปุน โตเกียว ฟู จิ นาร ิตื ขึนกรื เXJาคาจิคาจิ 5 วั น 3 คUน (SR)

7-11 มี น าคม 2563

23,999
23,999
8,000
15,999

NT152-39804 : ทัว ร์ญ ีปุน โตเกียว ฟู จิ นาร ิตื ขึนกรื เXJาคาจิคาจิ 5 วั น 3 คUน (SR)

5-9 มี น าคม 2563

23,999
23,999
8,000
15,999

29 กุม าพั น ผ์-4 มี น าคม 2563

4-8 มี น าคม 2563

23,999

23,999
23,999
8,000
15,999

10-14 มี น าคม 2563

ว่าง

NT152-39806 : ทัว ร์ญ ีปุน โตเกียว ฟู จิ นาร ิตื ขึนกรื เXJาคาจิคาจิ 5 วั น 3 คUน (SR)
Jใู ณญ่
พั กเดียว เพิ มท่านลื
ศม่รวมตัzว ท่านลื

11-15 มี น าคม 2563

23,999
8,000
15,999
ว่าง

NT152-39807 : ทัว ร์ญ ีปุน โตเกียว ฟู จิ นาร ิตื ขึนกรื เXJาคาจิคาจิ 5 วั น 3 คUน (SR)
Jใู ณญ่
พั กเดียว เพิ มท่านลื
ศม่รวมตัzว ท่านลื

15-19 มี น าคม 2563

ว่าง

Jใู ณญ่
พั กเดียว เพิ มท่านลื
ศม่รวมตัzว ท่านลื

22,999
22,999
8,000
14,999

ว่าง

NT152-39810 : ทัว ร์ญ ีปุน โตเกียว ฟู จิ นาร ิตื ขึนกรื เXJาคาจิคาจิ 5 วั น 3 คUน (SR)
Jใู ณญ่
พั กเดียว เพิ มท่านลื
ศม่รวมตัzว ท่านลื

23,999
23,999
8,000
15,999

NT152-39809 : ทัว ร์ญ ีปุน โตเกียว ฟู จิ นาร ิตื ขึนกรื เXJาคาจิคาจิ 5 วั น 3 คUน (SR)

16-20 มี น าคม 2563

23,999

ขJอมูล ทัว ร์อัปเดทเมUอ :
วันอังคารที 19 พC จกิ ายน 2562 เวลา 10:55 น.

22,999
22,999
8,000
14,999

เงUอนศขการใณJบ ริการทัว ร์ญีปุ น
อั ตราค่าบริการรวม
• ค่าตัzวเครUองบินศป-กลั บ พรJอมคB ื
• ค่า าษี สนามบินทุกแณ่งทีมี
• ค่าน!าณนักกรื เปาสัม ารื ท่านลื ศม่เกิน 20 กก.
• ค่าารถรั บ-ส่ง แลื นําเทียวตามรายการ
• ค่าทีพั กตามทีรื บุในรายการ พั กณJองลื 2 ท่าน
• ค่าเขJาXมสถานทีต่าง“ ตามรายการ
• ค่าอาณารตามมUอทีรื บุในรายการ
• ค่าจJางมั คคุเท ก์ คอยบริการตลอดการเดินทาง
• ค่าปรื กั นอุบัติเณตุรื ณว่างเดินทาง วงเงินท่านลื 1,000,000 บาท (เงUอนศขตามกรมผรรม์)

อั ตราค่าบริการศม่รวม
• ค่าผรรมเนียมวีซ่าเขJาปรื เท ญีปุน (เพราื รัvบาลปรื กา ยกเวJนวีซ่าเขJาปรื เท ญีปุนใณJกับคนศทย ูJทีปรื สงค์จื พํ านักรื ยื สันในปรื เท ญีปุนศม่เกิน 15 วั น)
ddถJา กรB ีท ีทางรัv บาลปรื กา ใณJก ลับ มาใXJว ีซ ่า ูJเดิน ทางจื ตJอ งเสีย ค่า ใXJจ ่า ยในการทํา วีซ ่า เพิ ม ท่ า นลื 1,700 บาท dd
• ค่าใXJจ่ายส่วนตัวนอกเณนUอจากรายการทีรื บุ เX่น ค่าทําณนั งสU
อเดินทาง ค่าโทร ั พท์ ค่าโทร ั พท์ทางศกล ค่าอินเตอร์ เน็ต ค่าซั กรีด มินิบาร์ ในณJอง
รวมถึงค่าอาณารแลื เครUองดUมทีสังเพิ มนอกเณนUอรายการ (กรุB าสอบถามจากณัวณนJาทั วร์ ก่อนการใXJบริการ)
• ค่ า ทิ ป คนขั บรถ แลื ศกด์น ํา เทียว ท่ า นลื 1,500 บาท / ทริ ป / ต่ อ ท่ า น
• ค่า าษี มูลค่าเพิ ม 7% แลื าษี ณัก B ทีจ่าย 3%

เงUอนศขการXํารื ค่าบริการ
• ตJอ งXํา รื เงิน มัด จํา เปนเงิน จํา นวน 10,000 บาทต่ อ ท่ า น เพUอสํา รองทีนัง
• Xํารื เงินค่าบริการส่วนทีเณลUอทังณมดก่อนวันเดินทางอย่างนJอย 21 วั น กรB ีนักท่องเทียวณรUอเอเจนซีศม่Xํารื เงิน ณรUอXํารื เงินศม่ครบ ายในกําณนด
รวมถึงกรB เี X็คของท่านถูกป[ ิเสผการจ่ายเงินศม่ว่ากรB ใี ด“ ใณJถUอว่านักท่องเทียวสลื สิทผิการเดินทางในทัวร์นัน“

เงUอนศขการยกเลิกการเดินทาง
• กรB ีทีนักท่องเทียวณรUอเอเจนซีตJองการขอยกเลิกการเดินทาง ณรUอเลUอนการเดินทาง นักท่องเทียวณรUอเอเจนซี( ูJมีXUอในเอกสารการจอง) จื ตJองแฟกซ์
อีเมลล์ ณรUอเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกทีบริษัทอย่างใดอย่างณนึงเพUอแจJงยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปนลายลักษB ์อักษร
ทางบริษัทศม่รับยกเลิกการจอง ่านทางโทร ั พท์ศม่ว่ากรB ีใด“
• กรB ีนักท่องเทียวณรUอเอเจนซีตJองการขอรับเงินค่าบริการคUน นักท่องเทียวณรUอเอเจนซี ( ูJมีXUอในเอกสารการจอง) จื ตJองแฟกซ์ อีเมลล์
ณรUอเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคUนทีบริษัทอย่างใดอย่างณนึงเพUอทําเรUองขอรับเงินค่าบริการคUน
โดยแนบณนั งสU
อมอบอํานาจพรJอมณลั กvานปรื กอบการมอบอํานาจ ณลั กvานการXํารื เงินค่าบริการต่าง“
แลื ณนJาสมุดบัญXีผนาคารทีตJองการใณJนําเงินเขJาใณJครบถJวน โดยมีเงUอนศขการคUนเงินค่าบริการดังนี
• ยกเลิกก่อนวั นเดินทางศม่นJอยกว่า 30 วั น คUนเงินค่าบริการรJอยลื 100 ของค่าบริการทีXํารื แลJว dddในกรB ีทีวันเดินทางตรงกับวันณยุดนักขัตCกษ์
ตJองยกเลิกการเดินทางศม่นJอยกว่า 30 วั น
• ยกเลิกก่อนวั นเดินทางศม่นJอยกว่า 15 วั น คUนเงินค่าบริการรJอยลื 50 ของค่าบริการทีXํารื แลJว
• ยกเลิกก่อนวั นเดินทางนJอยกว่า 15 วั น ศม่คUนเงินค่าบริการทีXํารื แลJวทังณมด
• การเดินทางทีตJองการันตีมัดจําณรUอซUอขาดแบบมีเงUอนศข ณรUอเทียวบินเณมาลํา ้ harter Fli ht ณรUอ หxtra Fli ht กั บสายการบิน

