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NT184
ทวัรญ์ปีุ่ น โตเกยีว ภเูขาไฟฟจู ิซากรุะ 5 วัน 3 คนื (XW)
ทัวรญ์ปีุ่ น , 5 วัน 3 คนื ,

NARITA HOTEL  , FUJI HOTEL

โตเกยีว - วดัอาซากุสะ - ถนนนากามเิซะ - หอคอยโตเกยีวสกายทร ี- พธิชีงชาแบบญปีุ่ น 
ออนเซ็น - ภูเขาไฟฟจู ิชนัท5ี - ศูนยจ์ําลองแผน่ดนิไหว - หมูบ่า้นโอชโินะฮกัไก - หา้งโอไดบะไดเวอรซ์ติต ี

ฟรเีดย ์- โตเกยีวดสินยี ์- วดันารติะซนั - Naritasan Omotesando Street

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพ - สนามบนิดอนเมอืง

23.00 น.
คณะพรอ้มกัน ณ อาคาร1 ผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ สนามบนิดอนเมอืงเคานเ์ตอร ์สายการบนินกสกูต๊ (XW) พบเจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ
คอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวก สายการบนิ NOK SCOOT ใชเ้ครอืง Boeing 777-200 จดัทนีงัแบบ 3-4-3 เครอืงใหญ ่พเิศษ:
น้าํหนกักระเป๋า 20 กโิลกรมัตอ่ทา่น (หากตอ้งการซอืน้าํหนกัเพมิจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพมิเตมิ)

วนัท ี2
สนามบนินารติะ - โตเกยีว - วดัอาซากุสะ - ถนนนากามเิซะ - ถา่ยรูปโตเกยีวสกายทร ี- ชงชาแบบญปีุ่ น - อาบน้าํแร ่แช่ออนเซ็น



02.20 น.
ออกเดนิทางสู ่เมอืงโตเกยีว ประเทศญปีุ่ นโดยสายบนินกสกู๊ตเทยีวบนิท ีXW102 (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 6.15 ชวัโมง)**
ไม่มบีรกิารอาหารและเครืองดมืบนเครืองบนิ ใชเ้วลาบนิโดยประมาณ 6 ชวัโมง **

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

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวันแบบเบนโตะ บนรถ

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่“มหานครโตเกยีว”เพอืนมัสการเจา้แม่กวนอมิทองคํา ณ “วดัอาซากุสะ”
วัดทไีดช้อืวา่เป็นวัดทมีคีวามศักดสิทิธแิละไดรั้บความเคารพนับถอืมากทสีดุแหง่หนงึในกรุงโตเกยีวภายในประดษิฐานองคเ์จา้แม่กวนอมิทองคําทศัีกดสิทิธขินาด
5.5
เซนตเิมตรซงึมักจะมผีูค้นมากราบไหวข้อพรเพอืความเป็นสริมิงคลตลอดทังปีประกอบกับภายในวัดยังเป็นทตัีงของโคมไฟยักษ์ทมีขีนาดใหญ่ทสีดุในโลกดว้ยความสงู
4.5 เมตรซงึแขวนหอ้ยอยู่ณประตทูางเขา้ทอียู่ดา้นหนา้สดุของวัดทมีชีอืวา่
“ประตฟู้าคํารณ”และถนนจากประตเูขา้สูตั่ววหิารทปีระดษิฐานเจา้แม่กวนอมิทองคํามชีอืวา่“ถนนนากามเิซะ”ซงึเป็นทตัีงของรา้นคา้ขายของทรีะลกึพนืเมอืงตา่งๆมากมายอาทขินมนานาชนดิของเลน่รองเทา้พวงกญุแจทรีะลกึฯลฯ

ใหท้กุทา่นไดเ้ลอืกซอืเป็นของฝากของทรีะลกึและทา่นสามารถเดนิไปถ่ายรูปคูก่ับหอคอยทสีงูทสีดุในโลก
แลนดม์ารก์แหง่ใหม่ของกรุงโตเกยีวณรมิแม่น ้าํสมุดิะ“หอคอยโตเกยีวสกายทร”ี(Tokyo Sky tree) (ไมร่วมคา่ขนึหอคอย)
หอสง่สญัญาณโทรคมนาคมทสีงูทสีดุในโลก 

จากนันนําทา่นสมัผัสประสบการณ์ พธิชีงชาแบบญปีุ่ น ใหท้า่นไดเ้รียนรูแ้ละสมัผัสวธิกีารชงชาแบบคนญปีุ่ น
และอสิระใหท้า่นเลอืกซอืสนิคา้ราคาถูกตามอัธยาศัย บรเิวณดา้นหลังของรา้น
ทา่นสามารถชมววิทวิทัศนข์องทะเลสาบคาวากจูโิกะและมภีเูขาไฟฟจูทิสีวยงามอยู่เบอืงหลัง

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร ของโรงแรม

ทพีกั
FUJI HOTEL หรือระดับเดยีวกัน

ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกับ การแช่น้าํแรอ่อนเซ็นธรรมชาต ิเชอืวา่ถา้ไดแ้ชน่ ้าํแร่แลว้
จะทําใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหติดขีนึ

วนัท ี3
ภเูขาไฟฟจู ิ(ชนั5) - ศนูยจํ์าลองแผน่ดนิไหว - หมูบ่า้นน้าํใส โอชโินะฮคัไค - หา้งโอไดบะไดเวอรซ์ติต ี- ชมกนัดมัตวัใหญ่

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่“ภเูขาไฟฟจู”ิ เป็นภเูขาทสีงูทสีดุในญปีุ่ น รอบ  ๆภเูขาเต็มไปดว้ยธรรมชาตอัินงดงามทลีงตัว ความสงูเหนือจากระดับน ้าํทะเล
3,776 เมตรซงึเป็นสญัลักษณ์สําคัญของประเทศญปีุ่ นนําทา่นขนึสู ่ชนัท ี5 ของภเูขาไฟฟจู ิเพอืชมทัศนียภาพของภเูขาไฟ
ทกุทา่นจะไดเ้ห็นถงึความสวยงามของตัวภเูขาและววิโดยรอบของภเูขาไฟฟจูซิงึเป็นภเูขาไฟทยัีงดับไม่สนทิ และสมัผัสกับความหนาวเย็น
ใหท้กุทา่นไดถ้่ายภาพความประทับใจเก็บไว ้และเลอืกซอืสนิคา้ของทรีะลกึซงึเป็นสญัลักษณ์รูปภเูขาไฟฟจูใินหลากหลายบรรยากาศไดอ้กีดว้ย
(ขอสงวนสทิธไิมข่นึ ในกรณีทอีากาศไมเ่ออือํานวย หรอืทางขนึปิด ทางบรษิทัจะนําทา่นเดนิทางสูโ่ออชิปิารค์
ซงึเป็นสวนดอกไมต้ามฤดกูาลตา่งๆ และใหท้า่นถา่ยรูปกบัววิภเูขาไฟฟจูแิละชมความสวยงามของทะเลสาบคาวากูจโิกะ)

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่ศนูยจํ์าลองแผน่ดนิไหว ใหท้า่นไดช้มการสาธติและการแสดงขอ้มูลของการปะทขุองภเูขาไฟ
รวมไปถงึการเอาตัวรอดจากสงิกดีขวาง หลังจากเกดิแผน่ดนิไหว

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย



จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่“หมูบ่า้นโอชโินะฮกัไก”(OshinoHakkai)เป็นแหลง่นําตามธรรมชาตตัิงอยู่ในหมู่บา้นโอชโินะ
ใหท้า่นสมัผัสไดถ้งึอากาศบรสิทุธ ิและไอเย็นจากแหลง่นําธรรมชาต ิโดยในบอ่นําใสแจว๋มปีลาหลากหลายพันธุแ์หวกวา่ยสบายอารมณ์
อุณหภมูใินนําเฉลยีอยู่ท ี10-12 องศาฯ นอกจากชมแลว้ก็ยังมนํีาผดุจากธรรมชาตใิหตั้กดมืตามอัธยาศัย และทสํีาคัญ
หมู่บา้นโอชโินะยังเป็นแหลง่ชอ้ปปิงสนิคา้โอท็อปชนัเยียมอกีดว้ยทหีมู่บา้นนีมขีองขนึชอือย่าง
โมจชิาเขยีวไสถั้วแดงย่างขนมฮติทหีมู่บา้นน ้าํศักดสิทิธโิอชโินะฮักไก 

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่ยา่นโอไดบะ (Odaiba)เป็นเกาะทสีรา้งขนึไวเ้ป็นแหลง่ชอ้ปปิงและแหลง่บันเทงิตา่งๆ
ในอ่าวโตเกยีวไดรั้บการปรับปรุงใหม้ชีอืเสยีงและเป็นทนียิมในชว่งหลังของปี 1990
นอกจากมสีถาปัตยกรรมทสีวยงามตังอยู่มากมายแลว้แตก็่ยังคงความเป็นธรรมชาตไิวด้ว้ยความอุดมสมบรูณ์ของพนืทสีเีขยีวไดเวอรซ์ติโีตเกยีวพลาซา่
(DiverCity Tokyo
Plaza)เป็นหา้งดังอกีหา้งหนงึทอียู่บนเกาะโอไดบะจดุเดน่ของหา้งนีก็คอืหุน่ยนตก์ันดัมขนาดเทา่ของจรงิซงึมขีนาดใหญ่มากในบรเิวณหา้งก็จะมรีา้นคา้สําหรับคอกันดัมอย่างเชน่
กันดัมคาเฟ่ (Gundam Cafe) และถา้อยากเขา้ไปดนูทิรรศกาลกันดัมก็ตอ้งไปทกีันดัมฟรอนท ์(Gundam Front) ซงึอยู่ในบรเิวณหา้งไดเวอรซ์ติี

ค่าํ
อสิระรับประทานอาหารค่าํตามอัธยาศัย

ทพีกั
NARITAHOTEL หรือเทยีบเทา่ระดับเดยีวกัน

วนัท ี4
อสิระชอ้ปปิงในกรุงโตเกยีว หรอืเลอืกซอืทวัรเ์สรมิโตเกยีวดสินยีแ์ลนด์

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ไมม่รีถบสัใหบ้รกิาร แตม่ไีกดแ์นะนําการเดนิทางใหท้า่นทา่นสามารถสอบถามขอ้มูลการเดนิทางจากไกด ์เพอืความสะดวกในการเดนิทาง

OPTION A
นําทา่นเดนิทางสู ่โตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์หรอื ดสินยีซ์ ี** ราคาบตัรเขา้ดสินยี ์เด็กอายุ 4-11 ปี 2,000 บาท อายุ 12-17 ปี 2,400 บาท18
ปีขนึไป ราคา 2,700 บาท[ราคาอาจมกีารเปลยีนแปลง] **
เชญิทา่นพบกับความอลังการซงึเต็มไปดว้ยเสน่หแ์หง่ตํานานและจนิตนาการของการผจญภัย ใชท้นุในการกอ่สรา้ง 600 ลา้นเยน โดยการถมทะเล
ทา่นจะไดพ้บสมัผัสกับเครืองเลน่ในหลายรูปแบบ เชน่ ทา้ทายความมันสเ์หมอืนอยู่ในอวกาศไปกับ SPACE MOUTAIN, ระทกึขวัญกับ HAUNTED
MANSION บา้นผสีงิ, ตนืเตน้กับ SPLASH MOUNTAIN, นังเรือผจญภัยในป่ากับ JUNGLE CRUISE, เทยีวบา้นหมพีหูต์ะลยุอวกาศไปกับ BUZZ
LIGHTYEAR’S ASTRO BLASTERS, เขา้ไปอยู่ในโลกแหง่จนิตนาการกับการต์นูททีา่นชนืชอบของ WALT DISDEY เชน่ มกิกเีมา้ส,์ มนินเิมา้ส,์
โดนัลดัก ฯลฯ หรือชอ้ปปิงซอืของทรีะลกึภายในวนสนุกอย่างจใุจและอกีมากมายทรีอทา่นพสิจูนค์วามมันสก์ันอย่างเต็มที
ใหท้า่นไดส้นุกสนานตอ่กับเครืองเลน่นานาชนดิอย่างจใุจ

OPTION B
อสิระชอ้ปปิง เพลดิเพลนิในโตเกยีว(ขนึรถไฟเทยีวเอง
มคีา่ใชจ้า่ยตามระยะทาง)สําหรับทา่นทเีลอืกทจีะอสิระในเมอืงโตเกยีวทา่นสามารถสอบถามขอ้มูลการเดนิทางจากมัคคเุทศกเ์พอืความสะดวกในการเดนิทางหรือชอ้ปปิงในย่านการคา้อันทันสมัยของมหานครโตเกยีวศนูยร์วมวัยรุ่นแหลง่ชอ้บปิงชอืดัง
แนะนําสถานททีอ่งเทยีวในโตเกยีว (ไมร่วมคา่เดนิทาง หรอืคา่ตวัรถไฟ)
ย่านฮาราจกูทุา่นจะไดพ้บกับการแตง่ตัวทเีป็นเอกลักษณ์ แหวกแนว ตามสไตลวั์ยรุ่นญปีุ่ น การแตง่กายเลยีนแบบคาแรคเตอรก์ารต์นูตา่งๆ
โอโมเตะซนัโด รา้น Kiddyland ศนูยร์วมของเลน่หลากหลาย น่ารัก และแปลก  ๆเหมาะสําหรับเป็นของฝากเด็กเล็ก เด็กโต ตุก๊ตาบลายด ์สนูปปี
คติต ีคาแรคเตอร่ตา่ง  ๆหรือ เกมส ์ของเด็กเลน่ทหีลากหลายใหท้า่นไดเ้ลอืกชมเลอืกซอืหาอย่างจใุจ
ชบิยู่า ย่านวัยรุ่นชอืดังอกีแหง่ของมหานครโตเกยีวทา่นจะไดต้นืตาตนืใจกับแฟชนัทันสมัยของหนุ่มสาวชาวแดนปลาดบิจากรา้นคา้มากมาย
มากกวา่ 100 รา้นคา้ และ “ตกึ 109” ตกึชอืดังทเีป็นสญัลักษณ์ของย่านนัน
ตลาดอะเมโยโกะ (Ameyoko Market) ตลาดทคีกึคักเกอืบตลอดเวลาตังอยู่ระหวา่งสถานีอุเอโนะ (Ueno Station) และสถานีโอคาชมิาชิ
(Okachimachi Station) สนิคา้หลากหลายชนดิทัง ของสด ของใช ้เครืองสําอาง กระเป๋า รองเทา้ เสอืผา้ทังของญปีุ่ น
และของนําเขา้ทสีว่นใหญ่จะมรีาคาถูกกวา่ในหา้งบางรา้นอาจจะตอ่ราคาเพมิไดอ้กี อาหารทะเล ผลไม ้ผักสด รา้นขนมและของกนิเลน่
จากโรงแรม ยา่นนารติะ เราสามารถนังรถ SHUTTLE BUS ของโรงแรม
(กรณีโรงแรมมรีถบัสใหบ้รกิาร)ไปตอ่รถทสีนามบนินารติะเขา้สูก่ลางเมอืงโตเกยีว โดยสามารถทําไดห้ลายวธิ ีอย่างเชน่ รถไฟ
รถโดยสารประจําทาง และ แท็กซ ีในปัจจบัุนวธิทีกํีาลังเป็นทนียิมคอืการนังรถไฟ รถไฟฟ้าทใีหบ้รกิารจากสนามบนินารติะเขา้เมอืงโตเกยีว
มอียู่หลัก  ๆ5 สายดว้ยกัน ไดแ้ก ่
แนะนําวธิกีารเดนิทางจากนารติะเขา้สูโ่ตเกยีว
NARITA EXPRESS (N'EX) –เสน้สแีดงตามรูปเดนิทางเขา้โตเกยีวจากทางทศิใต ้ผา่นจบิะเขา้สถานีโตเกยีว ใชเ้วลา 53 นาที
แลว้ขบวนรถจะแยกเป็น 2 ตอนตามหมายเลขโบก ีสว่นแรกวงิขนึไปทางเหนือผา่น SHINJUKU, OMIYA สว่นหลังวงิไปทาง YOKOHAMA,



TOTSUKA, OFUNA คา่รถอยู่ท ี2,940 เยน – 4,180 เยน รถไฟขบวน NARITA EXPRESS วงิดว้ยความเร็วสงูสดุ 130 กโิลเมตรตอ่ชวัโมง
ใหบ้รกิารจากหลายๆสถานีในโตเกยีวและปรมิณฑล ทกุขบวนจะวงิผา่นสถานีโตเกยีว ซงึเป็นสถานีทขีบวนรถจะเชอืมตอ่กันหรือแยกจากกัน
ปกตแิลว้ขบวนทมีาจากโอฟนุะหรือโยโกฮาม่าจะเชอืมตอ่กับขบวนทมีาจากชนิจกุ ุอเิคะบคุโุระ หรือโอมยิะ
กลายเป็นขบวนเดยีวกันวงิตอ่ไปจนถงึทา่อากาศยานนะรติะ (ผา่นทาง S?bu Main Line และ สายนารติะ)
รถไฟ JR เป็นรถไฟธรรมดา – เสน้สเีขยีวใชเ้วลา 80 นาท ีเดนิทางไปสถานี TOKYO ราคาประมาณ 1,280 เยน
KEISEI SKYLINER – เสน้สนี ้าํเงนิ รถดว่นของฝัง KEISEI เดนิทางจากสนามบนินารติะ ผา่นสถานีนปิโปร ิสดุปลายทางทอีุเอโนะ ใชเ้วลาเพยีง 41
นาท ีคา่โดยสารประมาณ 2,470 เยน KEISEI SKYLINERวงิดว้ยความเร็วสงูสดุ 160 กโิลเมตรตอ่ชวัโมง SKYLINER มรีถออกทกุ  ๆ20 และ 40 นาที
ในระหวา่งชว่งเวลา 14.00-16.00 มรีถวงิ 3 เทยีวตอ่ชวัโมง กรณีใชบ้รกิาร KEISEI LINE สามารถตอ่รถไฟ JR (JR Yamanote Line)
ไปยังสถานีตา่งๆในโตเกยีวไดอ้ย่างสะดวกสบาย ไม่วา่จะเป็น AKIHABARA, TOKYO, SHINJUKU, SHIBUYA, HARAJUKU
ACCESS EXPRESS – เสน้สสีม้เป็นรถดว่นพเิศษของสาย KEISEI ปลายทางอยู่ทสีถานีอุเอโนะ ใชเ้วลาประมาณ 1 ชวัโมง คา่โดยสารประมาณ
1,240 เยน
KEISEI MAIN LINE – เสน้สฟ้ีา เป็นรถไฟแบบดว่น (RAPID SERVICE) วงิจากสนามบนิไปสดุปลายทางทอีุเอโนะ ใชเ้วลาตังแต ่60 – 90 นาที
คา่โดยสารประมาณ 1,030 เยน

เทยีง-ค่าํ
อาหารกลางวัน-เย็นอสิระตามอัธยาศัยเพอืความสะดวกในการชอ้ปปิง

ทพีกั
NARITAHOTEL หรือเทยีบเทา่ระดับเดยีวกัน

วนัท ี5
วดันารติะซนั - สนามบนินารติะ - สนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่วดันารติะซนั เป็นวัดประจําเมอืงนารติะตังอยู่บนเนนิเขาใจกลางเมอืงนารติะ มปีระวัตวิา่กอ่ตังในปี 940
ซงึรวมๆแลว้ถอืวา่อยู่มายาวนานเกนิพันปี แน่นอนวา่ตัวอาคารไม่ใชข่องดังเดมิจากพันปีกอ่น
ตัวอาคารแมจ้ะถูกบรูณะและสรา้งใหม่มาหลายครังแลว้แตก็่สวยงามมากๆและไดรั้บการบันทกึเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศญปีุ่ น
วัดแหง่นีศักดสิทิธมิากโดยเฉพาะเรืองการขอพรใหป้ลอดภัย แคลว้คลาดจากอุบัตเิหตตุา่ง  ๆหรือจะขอพรดา้นความรัก การงาน และเรืองทัวไป

จากนันใหท้า่นอสิระชอ้ปปิงบรเิวณถนนชอ้ปปิง Naritasan Omotesando Street ทเีต็มไปดว้ยรา้นอาหารและของฝากรา้นทมีากกวา่ 150
รา้นตลอดเสน้ทางไปยังศาลเจา้
เพลดิเพลนิตากับอาหารและของฝากใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืสนิคา้ของฝากเชน่ผลติภัณฑจ์ากปลาไหลเป็นผลผลติเฉพาะทอ้งถนิทน่ีาลมิลองรสชาดของฝากขนึชอืจากนารติะ

สมควรแกเ่วลานําทานเดนิทางสู ่สนามบนินารติะ

13.55 น.
ออกเดนิทางกลับ กรุงเทพฯ โดย สายบนินกสกูต๊ เทยีวบนิท ีXW101 (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 6.50 ชวัโมง) **
ไม่มบีรกิารอาหารและเครืองดมืบนเครืองบนิ ใชเ้วลาบนิโดยประมาณ 7 ชวัโมง **

18.25 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ

อตัราคา่บรกิารทวัรญ์ปีุ่ น
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันอังคารท ี14 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:58 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรญ์ปีุ่ น

อัตราคา่บรกิารนไีมร่วม

อัตราคา่บรกิารนรีวม

• 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)์

• 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)ี ทา่นละ2,000 บาท/ทรปิ ชําระทสีนามบนิในวนัเช็คอนิ (คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น)

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

เงอืนไขการชําระคา่บรกิาร

• กรณุาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทาง และกรณุาเตรยีมเงนิมดัจํา 15,000 บาทพรอ้มกบัเตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วัน
หลงัจากทําการจองแลว้

• การชําระคา่ทัวรส์ว่นทเีหลอืทางบรษัิทฯ จะเรยีกเกบ็กอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน ท่านควรจัดเตรยีมคา่ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นกาํหนด
เนอืงจากทางบรษัิทตอ้งสาํรองคา่ใชจ้่ายในสว่นของคา่ทพีกัและตวัเครอืงบนิมฉิะนันจะถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

• หากท่านทตีอ้งการออกตวัโดยสารภายในประเทศ (กรณลีกูคา้อยูต่า่งจังหวัด) ใหท้่านตดิตอ่เจา้หนา้ท  ีกอ่นออกบัตรโดยสารทุกครงั
หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ท  ีทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึรวมถงึการลา่ชา้ของสายการบนิระหวา่งประเทศ

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

เงอืนไขการยกเลกิการเดนิทาง

• ไมส่ามารถยกเลกิได ้เนอืงจากเป็นราคาโปรโมชนั
และขอเก็บเงนิทงัหมด(แตส่ามารถเปลยีนชอืผูเ้ดนิทางไดต้ามกาํหนดของแตล่ะสายการบนิกอ่นการเดนิทาง



หมายเหตุ

•  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธยิกเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 5 วัน ในกรณทีไีมส่ามารถทํากรุป๊ไดอ้ยา่งนอ้ย 30 ท่านในกรณนีบีรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ังหมด
หรอืจัดหาคณะทัวรอ์นืใหถ้า้ตอ้งการ

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ ีเมอืเกดิเหตจุําเป็นสดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้และจะไมร่บัผดิชอบใดๆ
ในกรณทีสีญูหาย สญูเสยี หรอืไดร้บับาดเจ็บทนีอกเหนอืความรบัผดิชอบของหวัหนา้ทัวรแ์ละอบุัตเิหตสุดุวสิยับางประการ เช่น การจราจร, การนัดหยดุงาน,
ภยัธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่งๆ เป็นตน้

• กรณผีูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนอืงจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทไีมว่า่เหตผุลใดๆ กต็ามทางบรษัิทของสงวนสทิธใินการ
ไมค่นืคา่ทัวรท์ังหมดหนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมต่่าํกวา่ 6 เดอืน
• จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ปีระสงคจ์ะพาํนักระยะสนัในประเทศญปีุ่ นไมเ่กนิ 15 วัน ไมว่า่จะดว้ยวัตถปุระสงคเ์พอืการท่องเทยีว
เยยีมญาต ิหรอืธรุกจิ จะตอ้งยนืเอกสารในขนัตอนการตรวจเขา้เมอืง เพอืยนืยันการมคีณุสมบัตกิารเขา้ประเทศญปีุ่ น* ดงัตอ่ไปนี

• ตวัเครอืงบนิขาออกจากประเทศญปีุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้

• สงิทยีนืยันวา่ท่านสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายทอีาจเกดิขนึในระหวา่งทพีาํนักในประเทศญปีุ่ นได ้(เช่น เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้)

• ชอื ทอียู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทพีาํนักในประเทศญปีุ่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้

• กาํหนดการเดนิทางระหวา่งทพีาํนักในประเทศญปีุ่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้

• คณุสมบัตกิารเขา้ประเทศญปีุ่ น (สาํหรบักรณกีารเขา้ประเทศญปีุ่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่)

• หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมต่่าํกวา่ 6 เดอืน

• กจิกรรมใดๆ ทจีะกระทําในประเทศญปีุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสงิทขีดัตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบัตกิารพาํนักระยะสนั

• ในขนัตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพาํนักไมเ่กนิ 15 วัน

• เป็นผูท้ไีมม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญปีุ่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ
และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบัตทิจีะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ

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
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