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NT396
ทวัรญ์ปีุ่ น นกิโก ้โตเกยีว ภเูขาไฟฟจู ิ5 วัน 3 คนื (XW)
ทัวรญ์ปีุ่ น , 5 วัน 3 คนื ,

FUJI HOTEL  , NARITA HOTEL

วดัอาซากุสะ - ถนนนากามเิซะ - โตเกยีวสกายทร ี- วนอุทยานฮาโกเน่ - ลอ่งเรอืโจรสลดั
ภูเขาไฟฟจู ิ(ชนั5) - ศาลเจา้โคมทิาเกะ - ศูนยว์ฒันะธรรมชงชา - โอไดบะ - ไดเวอรซ์ติ ี- วดันารติะซนั

นกิโก ้- ทะเลสาบชูเซนจ ิ- น้าํตกเคะงอน - สะพานแดงชนิเคยีว - ศาลเจา้โทโชกุ - ออิอนมอลล์

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพฯ - สนามบนิดอนเมอืง

22.30 น.
คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอรส์ายการบนินกสกูต๊ (XW)
พบเจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวก

วนัท ี2
สนามบนินารติะ - วดัอาซากุสะ - ถนนนากามเิซะ - ผา่นชมโตเกยีวสกายทร ี- วนอทุยานฮาโกเน ่- ลอ่งเรอืโจรสลดั



02.20 น.
ออกเดนิทางสู ่เมอืงโตเกยีว ประเทศญปีุ่ น โดย สายบนินกสกูต๊ เทยีวบนิท ีXW102 ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 6.15 ชวัโมง
(ไม่มบีรกิารอาหารและเครืองดมืบนเครืองบนิ แตม่จํีาหน่าย ใชเ้วลาบนิโดยประมาณ 6 ชวัโมง)

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

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน แบบปิงยา่งยากนิกิุ

บา่ย
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 ซงึเป็นทตัีงของรา้นคา้ขายของทรีะลกึพนืเมอืงตา่ง  ๆมากมาย อาท ิขนมนานาชนดิ ของเลน่ รองเทา้ พวงกญุแจทรีะลกึ ฯลฯ
ใหท้กุทา่นไดเ้ลอืกซอืเป็นของฝากของทรีะลกึ และทา่นสามารถเดนิไปถ่ายรูปคูก่ับหอคอยทสีงูทสีดุในโลก แลนดม์ารก์แหง่ใหม่ของกรุงโตเกยีว
ณ รมิแม่น ้าํสมุดิะ 

ผา่นชม หอคอยโตเกยีวสกาย ทร ี(Tokyo Sky tree) หอสง่สญัญาณโทรคมนาคมทสีงูทสีดุในโลก

จากนันเดนิทางสู ่วนอทุยานแหง่ชาตฮิาโกเน ่ซงึเป็นสถานททีอ่งเทยีวทไีดรั้บความนยิม โดยเป็นสว่นหนงึของอุทยานแหง่ชาต ิฟจู-ิฮาโกเน่-อสิึ
ทผีูม้าเยือนสามารถชนืชมความงามแหง่ธรรมชาต ิและดอกไมน้านาพันธุห์ลากสสีนัทเีบง่บานตลอดทังปี ทวิทัศนท์สีวยงามหลากหลาย
รวมไปถงึภเูขาไฟฟจู ิทะเลสาบอะช ิและ โอวาคดุาน ิฮาโกเน่ยังมชีอืเสยีงในเรืองของการเป็นแหลง่น ้าํพรุอ้น ทแีปลกไปกวา่นันคอื
มจํีานวนน ้าํพรุอ้นมากถงึ 17 แหง่

นําทา่น ลอ่งเรอืโจรสลดั ททีะเลสาบอาช ิ(ใชเ้วลาประมาณ 10-15 นาท)ี ทะเลสาบทกีอ่ตัวจากลาวาของภเูขาไฟฟจู ิหากวันใดอากาศสดใส
ทา่นจะไดส้มัผัสกับทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบทมีภีเูขาไฟฟจูเิป็นฉากหลัง
(หมายเหต ุ: เนอืงจากประเทศญปีุ่ นเป็นประเทศทตีระหนกัเรอืงความปลอดภยัมาเป็นอนัดบัแรก หากวนัทเีดนิทางมลีมแรง,
หมอกลงเยอะ หรอื เหตกุารณ์ทางธรรมชาตอินืๆ เรอือาจจะงดการใหบ้รกิาร)

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร ของโรงแรม เมนู บุฟเฟตข์าปูยกัษ์

ทพีกั
FUJI HOTEL หรือเทยีบเทา่

ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกับ การแช่น้าํแรอ่อนเซ็นธรรมชาต ิเชอืวา่ถา้ไดแ้ชน่ ้าํแร่แลว้
จะทําใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหติดขีนึ

วนัท ี3
ภเูขาไฟฟจู ิ(ชนั5) - ศาลเจา้โคมทิาเกะ - ศนูยว์ฒันะธรรมชงชา - โอไดบะ - ไดเวอรซ์ติ ี

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นเดนิทางสู ่ภเูขาไฟฟจู ิเป็นภเูขาทสีงูทสีดุในญปีุ่ น รอบๆภเูขาเต็มไปดว้ยธรรชาตอัินงดงามทลีงตัว ความสงูเหนือจากระดับน ้าํทะเล 3,776
เมตรซงึเป็นสญัลักษณ์สําคัญของประเทศญปีุ่ น

นําทา่นขนึสู ่ชนัท ี5 ของภเูขาไฟฟจู ิ(ขอสงวนสทิธไิม่ขนึ ในกรณีทอีากาศไม่เออือํานวย หรือทางขนึปิด) ทเีพอืชมทัศนียภาพของภเูขาไฟ
ทกุทา่นจะไดเ้ห็นถงึความสวยงามของตัวภเูขาและววิโดยรอบของภเูขาไฟฟจูซิงึเป็นภเูขาไฟทยัีงดับไม่สนทิ และสมัผัสกับความหนาวเย็น
ใหท้กุทา่นไดถ้่ายภาพความประทับใจเก็บไว ้และเลอืกซอืสนิคา้ของทรีะลกึซงึเป็นสญัลักษณ์รูปภเูขาไฟฟจูใินหลากหลายบรรยากาศไดอ้กีดว้ย

แวะสกัการะ ศาลเจา้โคมทิาเกะ ซงึเป็นศาลเจา้ในลัทธชินิโต อกีทังยังมเีทพเจา้เอบสิแุละเทพเจา้ไดโกกุ



เทพเจา้แหง่โชคลาภความมังคังและอุดมสมบรูณ์ องคซ์า้ยคอืเทพเอบสิ ุหรือ ฮริุโกะ เทพเจา้แหง่สายน ้าํ เป็นเทพแหง่ชาวประมงและการคา้ขาย
ในมอืขวาถอืเบ็ดตกปลา และมอืซา้ยถอืปลา องคข์วาคอืเทพไดโกก ุเทพแหง่ความมังคังและการเพาะปลกู
เป็นเทพคุม้ครองเครืองใชภ้ายในบา้นโดยเฉพาะหอ้งครัว หนา้ตายมิแยม้แจม่ใส มอืขวาถอืคอ้น มอืซา้ยแบกถุงขา้วสาร

นําทา่นสมัผัสประสบการณ์ พธิชีงชาแบบญปีุ่ น ใหท้า่นไดท้ดลองชงชาดว้ยตัวทา่นเองและอสิระใหท้า่นเลอืกซอืสนิคา้ราคาถูกตามอัธยาศัย
บรเิวณดา้นหลังของรา้น ทา่นสามารถชมววิทวิทัศนข์องทะเลสาบคาวากจูโิกะและมภีเูขาไฟฟจูทิสีวยงามอยู่เบอืงหลัง

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
จากนันนําทา่นเดนิทางไป ยา่นโอไดบะ (Odaiba) คอืเกาะทสีรา้งขนึไวเ้ป็นแหลง่ชอ้ปปิง และแหลง่บันเทงิตา่ง  ๆในอ่าวโตเกยีว
ไดรั้บการปรับปรุงใหม้ชีอืเสยีงและเป็นทนียิมในชว่งหลังของปี 1990 นอกจากมสีถาปัตยกรรมทสีวยงามตังอยู่มากมายแลว้
แตก็่ยังคงความเป็นธรรมชาตไิวด้ว้ยความอุดมสมบรูณ์ของพนืทสีเีขยีว

ไดเวอรซ์ติ ีโตเกยีว พลาซา่ (DiverCity Tokyo Plaza) เป็นหา้งดังอกีหา้งหนงึ ทอียู่บนเกาะ โอไดบะ จดุเดน่ของหา้งนีก็คอื หุน่ยนตก์ันดัม
ขนาดเทา่ของจรงิ ซงึมขีนาดใหญ่มาก ในบรเิวณหา้ง ก็จะมรีา้นคา้สําหรับคอกันดัม อย่างเชน่ กันดัมคาเฟ่ (Gundam Cafe)
และถา้อยากเขา้ไปดนูทิรรศกาลกันดัม ก็ตอ้งไปท ีกันดัมฟรอนท ์(Gundam Front) ซงึอยู่ในบรเิวณหา้งไดเวอรซ์ติี

ค่าํ
***อสิระรบัประทานอาหารค่าํ ตามอธัยาศยั***

ทพีกั
NARITA HOTEL หรือเทยีบเทา่

วนัท ี4
นกิโก ้- ทะเลสาบชูเซนจ ิ- น้าํตกเคะงอน - สะพานแดงชนิเคยีว - ศาลเจา้โทโชกุ - ออิอนมอลล์

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงนกิโก ้เป็นเมอืงหนงึทนัีกทอ่งเทยีวนยิมเดนิทางทอ่งเทยีว
เนืองจากมจีดุเดน่ทางดา้นประวัตศิาสตรแ์ละไดรั้บขนึทะเบยีนเป็นมรดกจากทาง UNESCO มวัีดและศาลเจา้
รวมทังมธีรรมชาตทิสีวยงามโดยเฉพาะชว่งใบไมเ้ปลยีนส ีพนืทโีดยรอบของเมอืงนกิโก จะมนี ้าํพรุอ้น น ้าํตก ทะเลสาบตา่งๆททีวิทัศนท์สีวยงาม

จากนันเดนิทางโดยผา่น ถนนอโิระฮะซะกะ
ซงึเป็นถนนทมีทัีศนียภาพทสีวยงามและยังมชีอืเสยีงในฐานะทเีป็นจดุชมววิในฤดใูบไมเ้ปลยีนสทีงีดงามแหง่เมอืงนกิโกอ้กีดว้ย
และถนนสายนีเชอืมตอ่กับ ทะเลสาบซูเชนจิ
เป็นทะเลสาบทเีกดิจากการระเบดิของภเูขาไฟแลว้ลาวาไหลมาปิดทางน ้าํทําใหเ้กดิเป็นทะเลสาบขนึมา

จากนันเดนิทางสู ่น้าํตกเคงอน คอื น ้าํตกทมีชีอืเสยีงทสีดุในนกิโก ้และเป็นหนงึในน ้าํตกทสีวยงามทสีดุในประเทศญปีุ่ น โดยมคีวามสงู 100 เมตร
นอกจากชนัชมววิดา้นบนทสีามารถมองเห็นตังแตจ่ดุสงูสดุของน ้าํตกแลว้ ยังมจีดุทน่ีาตนืตาตนืใจทสีดุอกี นันก็คอื จดุชมววิจากชนัลา่งทอียู่ลกึถงึ
100 เมตร นักทอ่งเทยีวสามารถลงไปจดุชมววิไดโ้ดยลงลฟิตเ์พอืเขา้ชมววิ (คา่ทัวรไ์ม่รวมคา่ลฟิทป์ระมาณ 550 เยน)

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
เดนิทางผา่นชม สะพานแดงชนิเคยีว เปรียบเสมอืนสะพานศักดสิทิธทินํีาพาทกุทา่นเขา้สู ่ศาลเจา้โทโชกุ
เป็นศาลเจา้เกา่แกม่ปีระวัตศิาสตรย์าวนานและไดรั้บการขนึทะเบยีน เป็นมรดกโลก
เอกลักษณ์ของศาลเจา้แหง่นีอยู่ทสีถาปัตยกรรมระดับสมบัตขิองชาตซิงึใชเ้ทคนคิดา้นฮวงจุย้ประกอบการกอ่สรา้ง
จนไดช้อืวา่เป็นจดุเสรมิดวงชะตาเรืองโชคลาภเลยทเีดยีว จดุเดน่ของศาลเจา้แหง่นีก็คอื ประตโูยเมมง (Yomei-mon Gate)
และรูปแกะสลักหลากสสีนับนบานประตนัูนสวยงามน่าชมเป็นอย่างมาก มรีะเบยีงโทไซไคโร (Tozai-Kairo Corridor)
ทางฝังซา้ยและขวาของประต ูซงึประดับดว้ยรูปแกะสลักนกและดอกไมม้ากมาย และยังจะไดเ้ห็นรูปแกะสลักลงิสามตัวมซิะรุ (Mizaru) (The
Three Wise Monkeys) ทสีอืถงึการไม่ด ูไม่พดู และไม่ฟัง และรูปแมวนอนหลับเนะมุรเินะโกะ (Nemuri-neko) (Sleeping Cat)
ทา่นสามารถเขา้ชมภายในศาลเจา้ได ้(คา่ทัวรไ์ม่รวมคา่เขา้ชมประมาณ 1,300 เยน)



นําทา่นเดนิทางสู ่AEON TOWN SHOPPING MALL ใหท้า่นไดอ้สิระซอืสนิคา้ทัวไปของญปีุ่ น เชน่ ขนม, อาหารวา่ง, ของเลน่, กระเป๋า, รองเทา้,
เสอืผา้ รวมถงึรา้นรอ้ยเยน

ค่าํ
***อสิระรบัประทานอาหารค่าํ ตามอธัยาศยั***

ทพีกั
NARITA HOTEL หรือเทยีบเทา่

วนัท ี5
วดันารติะซนั - สนามบนินารติะ - สนามบนิดอนเมอืง

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

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

สมควรแกเ่วลา นําทานเดนิทางสู ่สนามบนินารติะ 

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

19.05 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ

อตัราคา่บรกิารทวัรญ์ปีุ่ น
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันพธุท ี4 กันยายน 2562 เวลา 12:20 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 1,500 บาท/ทรปิ ชําระทสีนามบนิในวนัเช็คอนิ (คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น)

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

เงอืนไขการสํารองทนัีง

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

• การชําระคา่ทัวรส์ว่นทเีหลอืทางบรษัิทฯ จะเรยีกเกบ็กอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน ท่านควรจัดเตรยีมคา่ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นกาํหนด
เนอืงจากทางบรษัิทตอ้งสาํรองคา่ใชจ้่ายในสว่นของคา่ทพีกัและตวัเครอืงบนิ มฉิะนันจะถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

• หากท่านทตีอ้งการออกตวัโดยสารภายในประเทศ (กรณลีกูคา้อยูต่า่งจังหวัด) ใหท้่านตดิตอ่เจา้หนา้ท  ีกอ่นออกบัตรโดยสารทุกครงั
หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ท  ีทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึ รวมถงึการลา่ชา้ของสายการบนิระหวา่งประเทศ

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

กรณียกเลกิการเดนิทาง

• ไมส่ามารถยกเลกิได ้เนอืงจากเป็นราคาโปรโมชนั และขอเก็บเงนิทงัหมด
(แตส่ามารถเปลยีนชอืผูเ้ดนิทางไดต้ามกาํหนดของแตล่ะสายการบนิกอ่น 7 วนัของการเดนิทาง)



หมายเหตุ

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธยิกเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 5 วัน ในกรณทีไีมส่ามารถทํากรุป๊ไดอ้ยา่งนอ้ย 30 ท่าน ในกรณนีบีรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ังหมด
หรอืจัดหาคณะทัวรอ์นืใหถ้า้ตอ้งการ บรษัิทฯ

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

ขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงตวัเครอืงบนิ

• ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเลอืนวันเดนิทางกลบั ท่านจะตอ้งชําระคา่ใชจ้่ายสว่นตา่งทสีายการบนิ
และบรษัิททัวรเ์รยีกเกบ็ และการจัดทนัีงของกรุป๊ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้าํหนด ซงึทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

• ทางสายการบนิมนี ้าํหนักกระเป๋าใหท้่านละ 20 กก. ตอ่ 1 เทยีวการเดนิทาง ท่านใดประสงคจ์ะซอืน ้าํหนักเพมิกรณุาแจง้เจา้หนา้ท  ีณ วันจองทัวร์
อตัราคา่สมัภาระตามรายละเอยีด

• หากลกูคา้ท่านใดประสงคจ์ะซอืทนัีงแบบ Super หรอื Stretch มคีา่ใชจ้่ายเพมิเตมิ

• สายการบนิจะจํากดัน ้าํหนักสงูสดุไมเ่กนิ 32 กโิลกรมัตอ่ชนิ

**หมายเหต ุราคาเป็นราคาอพัเดต ณ วนัท  ี5 ม.ีค.62 อาจมกีารเปลยีนแปลง โปรดสอบถามกอ่นจอง**

มาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ นใหก้ับคนไทย

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)้

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญปีุ่ น (สําหรับกรณีการเขา้ประเทศญปีุ่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่)
• หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมต่่าํกวา่ 6 เดอืน

• กจิกรรมใดๆ ทจีะกระทําในประเทศญปีุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสงิทขีดัตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบัตกิารพาํนักระยะสนั

• ในขนัตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพาํนักไมเ่กนิ 15 วัน

• เป็นผูท้ไีมม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญปีุ่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ
และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบัตทิจีะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ

หมายเหตุ

• 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



• เมอืท่านตกลงชาระเงนิมดัจําหรอืคา่ทัวรท์ังหมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรบัเงอืนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทังหมด

• กรณทีที่านเป็นอสิลาม ไมท่านเนอืสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หนา้ทเีป็นกรณพีเิศษ

• 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

• เนอืงจากการเดนิทางท่องเทยีวในครงัน ีเป็นการชําระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษัิทตวัแทนในตา่งประเทศ ทางบรษัิทจงึขอสงวนสทิธ ิ
ไมส่ามารถขอรบัเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางสว่น หรอื สว่นใดสว่นหนงึทที่านไมต่อ้งการไดร้บับรกิาร หากระหวา่งเดนิทาง
สถานทที่องเทยีวใดทไีมส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดกต็าม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายไมว่า่สว่นใดสว่นหนงึใหท้่าน
เนอืงจากทางบรษัิทไดท้ําการจองและถกูเกบ็คา่ใชจ้่ายแบบเหมาจ่ายไปลว่งหนา้ทังหมดแลว้

• บรกิารน ้าํดมืท่านวันละ 1 ขวด ตอ่คนตอ่วัน เรมิในวันท  ี2 ของการเดนิทาง ถงึวันท  ี3 ของการเดนิทาง การบรกิารของรถบัสนําเทยีวญปีุ่ น
ตามกฎหมายของประเทศญปีุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัวโมง ในวันนันๆ มอิาจเพมิเวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม
ทังนขีนึอยูก่บัสภาพการจราจรในวันเดนิทางนันๆเป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลยีนเวลาท่องเทยีวตามสถานทใีนโปรแกรมการเดนิทาง

• กรณพีาสปอรต์ตา่งชาตทิตีอ้งการเดนิทางไปกบัทัวร ์**ผูเ้ดนิทางตอ้งดาํเนนิการเช็คเรอืงการทําวซีา่ในการเขา้ประเทศญปีุ่ นดว้ยตนเอง
และหากมคีา่ใชจ้่ายเพมิเตมิผูเ้ดนิทางตอ้งรบัผดิชอบในสว่นนันๆ ซงึหากวันเดนิทางผูเ้ดนิทางไมไ่ดข้อวซีา่
จะถอืวา่เป็นความผดิของผูเ้ดนิทางเองและจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้่ายตา่งๆ

• กรณทีที่านถกูปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้่ายทจีะเกดิขนึตามมา และ
จะไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทัวรท์ที่านชําระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนงึ

• หากวันเดนิทาง เจา้หนา้ทสีายการบนิ หรอื ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนังสอืเดนิทาง (พาสปอรต์) ของท่านชํารดุแมเ้พยีงเลก็นอ้ย เช่น
เปียกน ้าํ ขาดไปหนา้ใดหนา้หนงึ มหีนา้ใดหนา้หนงึหายไป มกีระดาษหนา้ใดหนา้หนงึหลดุออกมา มรีอยแยกระหวา่งสนัของเลม่หนังสอืเดนิทาง เป็นตน้
ไมว่า่กรณใีดๆทังสนิ ทางสายการบนิ หรอื เจา้หนา้ทดีา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธไิมอ่นญุาตใหท้่านเดนิทางตอ่ไปได ้ดงันันกรณุาตรวจสอบ และ ดแูล
หนังสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยูใ่นสภาพดอียูต่ลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณชีํารดุ
กรณุาตดิตอ่กรมการกงสลุกระทรวงการตา่งประเทศเพอืทําหนังสอืเดนิทางฉบับใหม ่โดยใชฉ้บับเกา่ไปอา้งองิ และ ยนืยันดว้ย พรอ้มกบัแจง้มาทบีรษัิทเร็วทสีดุ
เพอืยนืยันการเปลยีนแปลงขอ้มลูหนังสอืเดนิทาง หากท่านไดส้ง่เอกสารมาทบีรษัิทเรยีบรอ้ยแลว้ กรณทียีังไมอ่อกบัตรโดยสาร
ท่านสามารถเปลยีนแปลงไดไ้มม่คีา่ใชจ้่าย แตห่ากออกบัตรโดยสาร (ตวัเครอืงบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็คา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึจรงิทังหมด ซงึโดยสว่นใหญต่วัเครอืงบนิแบบกรุป๊จะออกกอ่นออกเดนิทางประมาณ 14-20 วัน
ทังนขีนึอยูก่บักระบวนการและขนัตอนของแตล่ะคณะ

• กรณทีที่านไมผ่า่นดา่นตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (หา้มไมใ่หเ้ดนิทางตอ่
ไมว่า่กรณใีดๆทังสนิทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการคนืคา่ใชจ้่ายใหไ้มว่า่สว่นใดสว่นหนงึทังสนิ

**กรณุาอ่านศกึษารายละเอยีดทงัหมดกอ่นทําการจอง เพอืความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลูกคา้และบรษิทั**
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