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NT154
ทวัรญ์ปีุ่ น โตเกยีว ฟจู ิลาเวนเดอร ์5 วัน 3 คนื (XJ)
ทัวรญ์ปีุ่ น , 5 วัน 3 คนื ,

NARITA KIKUSUI HOTEL  , FUJI SUN RESORT HOTEL  , TENDER VILLA KUJUKURI

นารติะ - โตเกยีว - วดัอาซากุสะ - หอคอยโตเกยีวสกายทร ี- สวนดอกไมฮ้านะโนะมยิาโกะ - โกเท็มบะแฟคทอรเีอา้ทเ์ลท 
ออนเซ็น - ภูเขาไฟฟจูชินัท ี5 - การเรยีนพธิชีงชาญปีุ่ น - เทศกาลสมนุไพรและทุง่ดอกลาเวนเดอร ์

หมูบ่า้นเยอรมนัแหง่โตเกยีว - วดันารติะซงั - ยา่นโอไดบะ - ไดเวอรซ์ติ ี- ออิอนมอลล์

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพ - สนามบนิดอนเมอืง - สนามบนินารติะ ประเทศญปีุ่ น

07.30 น.
พรอ้มกันท ีสนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ชนั 3 อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอร ์สายการบนิ AIR ASIA X เจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ
คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกในการเช็คอนิ สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครอืง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ทนีงั
จดัทนีงัแบบ 3-3-3 (น้าํหนกักระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซอืน้าํหนกัเพมิ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย)
บรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืง



10.45 น.
เหริฟ้าสู ่เมอืงนารติะ ประเทศญปีุ่ น โดยเทยีวบนิท ีXJ606

19.40 น.
ถงึ เมอืงนารติะ ประเทศญปีุ่ น หลังจากผา่นขันตอนศลุกากรแลว้นําทา่นเดนิทางสูท่พัีก(เวลาทญีปีุ่ น เร็วกวา่เมอืงไทย 2 ชวัโมง
กรุณาปรับนาฬกิาของทา่นเพอืความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***สําคญัมาก!! ประเทศญปีุ่ นไมอ่นุญาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก เนอืสตัว์
พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั***

ค่าํ
อสิระรับประทานอาหารค่าํตามอัธยาศัย

ทพีกั
NARITA KIKUSUI HOTEL หรือเทยีบเทา่ระดับเดยีวกัน

วนัท ี2
นารติะ - โตเกยีว - วดัอาซากุสะ - โตเกยีวสกายทร ี(ถา่ยรูป) - สวนดอกไมฮ้านะโนะมยิาโกะ - โกเท็มบะแฟคทอรเีอา้ทเ์ลท -
แช่น้าํแรธ่รรมชาติ

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนันนําทา่นเดนิทางสูเ่มอืง เมอืงโตเกยีว นําทา่นนมัสการเจา้แม่กวนอมิทองคํา ณ วดัอาซากุสะ (Asakusa Temple)
วัดทไีดช้อืวา่เป็นวัดทมีคีวามศักดสิทิธแิละไดรั้บความเคารพนับถอืมากทสีดุแหง่หนงึในกรุงโตเกยีวภายในประดษิฐานองคเ์จา้แม่กวนอมิทองคําทศัีกดสิทิธขินาด
5.5
เซนตเิมตรซงึมักจะมผีูค้นมากราบไหวข้อพรเพอืความเป็นสริมิงคลตลอดทังปีประกอบกับภายในวัดยังเป็นทตัีงของโคมไฟยักษ์ทมีขีนาดใหญ่ทสีดุในโลกดว้ยความสงู
4.5
เมตรซงึแขวนหอ้ยอยู่ณประตทูางเขา้ทอียู่ดา้นหนา้สดุของวัดทมีชีอืวา่ประตฟู้าคํารณและถนนจากประตเูขา้สูตั่ววหิารทปีระดษิฐานเจา้แม่กวนอมิทองคํามชีอืวา่
ถนนนากามเิซะ
ซงึเป็นทตัีงของรา้นคา้ขายของทรีะลกึพนืเมอืงตา่งๆมากมายอาทขินมนานาชนดิของเลน่รองเทา้พวงกญุแจทรีะลกึฯลฯใหท้กุทา่นไดเ้ลอืกซอืเป็นของฝากของทรีะลกึอสิระ

และทา่นสามารถเดนิไปถ่ายรูปคูก่ับหอคอยทสีงูทสีดุในโลก แลนดม์ารก์แหง่ใหม่ของกรุงโตเกยีวณรมิแม่น ้าํสมุดิะ หอคอยโตเกยีวสกายทรี
(Tokyo Sky tree)(ไม่รวมคา่ขนึหอคอย) หอสง่สญัญาณโทรคมนาคมทสีงูทสีดุในโลกโดยหอนีมคีวามสงู 634 เมตร

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
เดนิทางสู ่สวนดอกไมฮ้านะโนะมยิาโกะ (Hananomiyako Flower Park) สวนดอกไมท้เีรียกไดว้า่งดงามทสีดุแหง่หนงึในบรเิวณ  ๆภเูขาไฟฟจูิ
สวนดอกไมข้นาดใหญ่ใกลก้ับทะเลสาบยามานะกะและภเูขาไฟฟจู ิมพีนืทถีงึ 300,000 ตารางเมตร หรือประมาณ 87.5 ไร่ มดีอกไมห้ลายพันธุ์
ทปีลกูไวใ้หนั้กทอ่งเทยีวไดเ้ดนิทางมาชมตลอดทังปี ภายในสวนนอกจากทุง่กวา้งแลว้นันยังมดีอกไมท้ถีูกปลกูไวใ้นโดมขนาดใหญ่
เพอืทวีา่หากวันใดทมีฝีนตก ยังสามารถสมัผัสความงามของดอกไมใ้นร่มได ้ไฮไลท!์!!น ้าํตกเมยีวจนิน ้าํตกสงู 10 เมตร ยาว 800 เมตร ภายในสวน
บรเิวณรอบ  ๆน ้าํตกยังมกีังหันและ มุมถ่ายรูปใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกับการเก็บภาพประทับใจตามอัธยาศัย
ทา่นสามารถเขา้ชมดอกไมไ้ดตั้งแตฤ่ดใูบไมผ้ลจินถงึฤดใูบไมร้่วง ทางสวนมตีารางบอกชว่งเวลาดอกไมบ้าน
วา่ชว่งไหนมดีอกไมอ้ะไรใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกับสสีนัของดอกไมน้านาพันธุ ์(ปลายเดอืนเมษายน-กลางเดอืนพฤษภาคม : ดอกทวิลปิ,
เดอืนมถิุนายน-กลางเดอืนกรกฎาคม : ดอกป๊อปปี,แคลฟิอรเ์นยีป๊อปปี, เดอืนกรกฏาคม-เดอืนกนัยายน : ดอกบานชนื,ดอกคอสมอส
และดอกทานตะวนั เป็นตน้)

เดนิทางสู ่โกเท็มบะ แฟคทอร ีเอา้ทเ์ลท (Gotemba
Outlet)ใหท้า่นไดช้อ้ปปิงอย่างจใุจกับสนิคา้แบรนดเ์นมทแีหลง่รวมสนิคา้นําเขา้และสนิคา้แบรนดญ์ปีุ่ นโกอนิเตอรม์ากมาย เชน่ MK MICHEL
KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY, DIFFUSIONE TESSILE ฯลฯ เลอืกซอื กระเป๋าไฮไซ BALLY, PRADA, GUCCI,
DIESEL,TUMI,GAP, ARMANY ฯลฯ เลอืกดเูครืองประดับ และนาฬกิาหรูอย่าง TAG HEUER, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯ
รองเทา้แฟชนั HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ หรือเลอืกซอืสนิคา้สําหรับคณุหนู AIGLE, BANDAI ASOBI,
HAKKA KIDS และสนิคา้อนื  ๆอกีมากมาย ไดเ้วลานําทา่นเขา้สูท่พัีก

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร ของโรงแรม



ทพีกั
Fujisan Resort Hotel หรือระดับเดยีวกัน 

จากนันใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกับ การแช่น้าํแรอ่อนเซ็นธรรมชาต ิเชอืวา่ถา้ไดแ้ชน่ ้าํแร่แลว้
จะทําใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหติดขีนึ

วนัท ี3
ภเูขาไฟฟจูชินั 5 (ขนึอยูก่บัสภาพอากาศ) - การเรยีนพธิชีงชาญปีุ่ น - เทศกาลสมุนไพรและทุง่ดอกลาเวนเดอร ์- โตเกยีว -
หมูบ่า้นเยอรมนัแหง่โตเกยีว

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่ภเูขาไฟฟจู ิ(Fuji Mountain) 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
จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่เทศกาลสมุนไพรและทุง่ดอกลาเวนเดอร ์(Fujikawaguchiko Herb Festival)
ทุง่ดอกไมส้มี่วงณสวนยากซิะกแิละสวนโออชิสิวนสวยทเีต็มไปดว้ยดอกลาเวนเดอรเ์ต็มทอ้งทุง่กวา้งโดยมฉีากหลังเป็นภเูขาไฟฟจูแิละทะเลสาบสนี ้าํเงนิเขม้ตัดกันพอดกีับทุง่ลาเวนเดอรส์มี่วงเขม้สวยงาม!!!ไฮไลทข์องงานเทศกาลประจําเมอืงอย่างงานเทศกาลสมุนไพรหลากชนดิทถีอืเป็นของขนึชอืประจําเมอืงภายในงานเทศกาลจะมบีธูจําหน่ายผลติภัณฑม์ากมายททํีาจากสมุนไพรนานาชนดิรวมไปถงึชาหอมๆใหไ้ดช้มิกันอย่างเต็มทนีอกจากนียังมกีารประกวดจัดสวนสวยและการแสดงดนตรีกลางแจง้ดว้ยอสิระใหท้า่นไดส้มัผัสและเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย(ดอกลาเวนเดอรจ์ะบานหรือไม่นัน
ทังนีขนึอยู่กับสภาพอากาศ สงวนสทิธหิากชว่งวันเดนิทางลาเวนเดอรไ์ม่มแีลว้ ไกดส์ามารถปรับโปรแกรมไดโ้ดยไม่ตอ้งแจง้ลว่งหนา้) 

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นเยอรมนัแหง่โตเกยีว (Tokyo German
Village)ตังอยู่ในจังหวัดชบิะบนอาณาบรเิวณขนาดใหญ่อยู่หา่งใจกลางกรุงโตเกยีว (Tokyo) ออกไปราว2
ชวัโมงทหีมู่บา้นเยอรมันแหง่โตเกยีวนันมทัีงเครืองเลน่แบบสวนสนุกแตไ่ม่หวอืหวามากโซนประสบการณ์ธรรมชาตเิกมกฬีาและโซนสมัผัสชวีติสตัวร์วมไปถงึมกีจิกรรมworkshop
ตา่งๆกจิกรรมเก็บเกยีวผลไมต้ามฤดกูาล
เป็นสไตลห์มู่บา้นทจํีาลองเอาบรรยากาศของทอ้งทุง่ในเยอรมนีทมีทีุง่ดอกไมไ้วใ้หถ้่ายรูปเลน่มอีาหารและไวนใ์หไ้ดเ้ลอืกทานกันตามอัธยาศัย

ค่าํ
อสิระรับประทานอาหารค่าํตามอัธยาศัย

ทพีกั
TENDER VILLA KUJUKURI หรือเทยีบเทา่

วนัท ี4
นารติะ - วดันารติะซงั - โอโมเตะซงัโดะนารติะ - ชอ้ปปิงโอไดบะ - ไดเวอรซ์ติ ี- ออิอนมอลล์

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เดนิทางสู ่วดันารติะซงั (Naritasan) เป็นวัดพทุธเกา่แก ่ขนาดใหญ่ ทมีชีอืเสยีงมากของเมอืงนารติะ สรา้งขนึในปี 940
ตังอยู่ไม่ไกลจากสนามบนินานาชาตนิารติะ ภายในวัดมอีาคารทหีลากหลายตังอยู่ในบรเิวณทกีวา้งขวาง เชน่ หอ้งโถงหลัก เจดยี ์3 ชนัสไตล์
Tahotoมชีอืวา่ Great Pagoda of Peace นอกจากนียังมสีวนญปีุ่ น และสวนยุโรปอกีดว้ย
เสน้ทางทนํีามาสูวั่ดนารติะซงัคอืถนนชอ้ปปิงโอโมเตะซงัโดะ นารติะ (OmotesandoNarita Street)หรือ ถนนปลาไหลระยะทางประมาณ 1
กโิลเมตร จาสถานีรถไฟ เต็มไปดว้ยรา้นคา้ตา่ง  ๆเชน่ รา้นจําหน่ายสนิคา้งานฝีมอืดังเดมิ รา้นอาหาร และรา้นของทรีะลกึ
ซงึเปิดบรกิารใหแ้กนั่กทอ่งเทยีวมานานหลายศตวรรษ



เทยีง
อสิระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

บา่ย
เดนิทางสู ่ยา่นโอไดบะ (Odaiba) คอืเกาะทสีรา้งขนึไวเ้ป็นแหลง่ชอ้ปปิงและแหลง่บันเทงิตา่งๆ
ในอ่าวโตเกยีวไดรั้บการปรับปรุงใหม้ชีอืเสยีงและเป็นทนียิมในชว่งหลังของปี 1990
นอกจากมสีถาปัตยกรรมทสีวยงามตังอยู่มากมายแลว้แตก็่ยังคงความเป็นธรรมชาตไิวด้ว้ยความอุดมสมบรูณ์ของพนืทสีเีขยีว
ไดเวอรซ์ติโีตเกยีวพลาซา่ (Diver City Tokyo
Plaza)เป็นหา้งดังอกีหา้งหนงึทอียู่บนเกาะโอไดบะจดุเดน่ของหา้งนีก็คอืหุน่ยนตก์ันดัมขนาดเทา่ของจรงิซงึมขีนาดใหญ่มากในบรเิวณหา้งก็จะมรีา้นคา้สําหรับคอกันดัมอย่างเชน่
กันดัมคาเฟ่ (Gundam Cafe) และถา้อยากเขา้ไปดนูทิรรศกาลกันดัมก็ตอ้งไปทกีันดัมฟรอนท ์(Gundam Front) ซงึอยู่ในบรเิวณหา้งไดรเวอรซ์ติี

นําทา่นชอ้ปปิงตอ่ท ี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

ค่าํ
อสิระรับประทานอาหารค่าํตามอัธยาศัย

ไดเ้วลาอันสมควรนําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินารติะ

20.55 น.
ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดย สายการบนิ แอรเ์อเชยีเอ็กซ ์เทยีวบนิท ีXJ607 **บรกิารอาหารและเครืองดมืบนเครือง**

วนัท ี5
สนามบนิ ดอนเมอืง

01.35 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืงกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ

อตัราคา่บรกิารทวัรญ์ปีุ่ น
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันศกุรท์ ี29 มนีาคม 2562 เวลา 17:43 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, 1,500 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

• หมายเหตกุรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืงทังกรงุเทพฯและในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทรีะบุไวใ้นรายการเดนิทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธทิจีะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณใีดๆทังสนิรวมถงึ
เมอืท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนงึหรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ท่านสละสทิธไิมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจาคนืไมว่า่กรณใีดๆทังสนิ

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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