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NT395
ทวัรญ์ปีุ่ น โตเกยีว ฟจู ิใบไมเ้ปลยีนส ี5 วัน 3 คนื (JL)
ทัวรญ์ปีุ่ น , 5 วัน 3 คนื ,

FUJI HAKONE LAND SCHOLE PLAZA HOTEL  , OMORI TOKYI REI HOTEL  , MARROAD INTERNATIONAL NARITA
HOTEL

ทุง่หญา้เซ็นโกคุฮาระ - กระเชา้คาจ ิคาจ ิ- ชอ้ปปิงโกเทมบะ เอา้ตเ์ล็ท
ภูเขาไฟฟจู ิ(ชนัท5ี) - พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว - หมูบ่า้นโอชโินะฮคัไค
ชอ้ปปิงชนิจูกุ - ศาลเจา้โอโตเมะอนิาร ิ- ถ่ายรปูโตเกยีวสกายทรี

วดัอาซากุ - ชมใบไมเ้ปลยีนส ีณ มหาวทิยาลยัโตเกยีว - ชอ้ปปิงยา่นชบิูยา่

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพฯ - สนามบนิสวุรรณภมู ิ- ฮาเนดะ

06.30 น.
พรอ้มกันท ีสนามบนิสวุรรณภมู ิชนั 4 ประตหูมายเลข 8 สายการบนิเจแปน แอรไ์ลน ์เคานเ์ตอร ์R เพอืเตรียมตัวเดนิทาง
และผา่นขันตอนการเช็คอนิ

09.45 น.
เหริฟ้าสู ่เมอืงฮาเนดะ ประเทศญปีุ่ น โดยเทยีวบนิท ีJL032 (บรกิารอาหาร และเครอืงดมืบนเครอืง)



17.55 น.
เดนิทางถงึ เมอืงฮาเนดะ ประเทศญปีุ่ น หลังจากผา่นขันตอนศลุกากรแลว้

นําทา่นเดนิทางสูท่พัีก

ทพีกั
RELIEF PREMIUM HANEDA / OMORI TOKYU REI HOTEL หรอืเทยีบเทา่

วนัท ี2
ฮาเนดะ - ทุง่หญา้เซ็นโกคฮุาระ - กระเชา้คาจ ิคาจ ิ- ชอ้ปปิงโกเทมบะ เอา้ตเ์ล็ท

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่ทุง่หญา้เซ็นโกคฮุาระ เพอืชมความสวยงามทางธรรมชาตขิอง ดอกซซูกูิ
เป็นทุง่หญา้ทตีดิอันดับหนงึในรอ้ยของทวิทัศนด์อกไมท้ดีทีสีดุในคานากาวะ
และยังเป็นหนงึในหา้สบิของจดุชมววิทเียียมทสีดุโดยสามารถมองเห็นทุง่หญา้อันกวา้งใหญ่ทกีลายเป็นสเีหลอืงทอง
เสมอืนขนนกพรวิไสวเต็มทุง่ยามแสงอาทติยส์าดสอ่งใตท้อ้งฟ้าอันสดใส เป็นอกีหนงึสถานท ีทไีม่ควรพลาดทจีะแวะมาเก็บภาพสวยๆ
ไวเ้ป็นภาพประทับใจอกีดว้ย

หมายเหต ุ: กรณีดอกซซูกู ิลว่งหลน่หมดแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธเ์ปลยีนโปรแกรมทัวร ์โดยนําทา่นเดนิทางสู ่วัดโจอันจิ
ซงึเป็นวัดพทุธในจังหวัดโออติะ ประวัตขิองวัดนียอ้นไปไกลถงึกอ่นยุคเฮอัน
ซามูไรผูศ้รัทธาในศาสนาอย่างแรงกลา้มารวมตัวกันทนีีชว่งครงึหลังของครสิตศตวรรษท ี12 ไปจนถงึยุคคามาครุะ
คณุจะมองเห็นพชืพรรณสเีขยีวชะอุ่มอยู่ทกุหนทกุแหง่ รวมไปถงึกหุลาบพันปีกวา่ 7,000 ชนดิ
วัดนีมชีอืเสยีงเรืองความงดงามของดอกไฮเดรนเยียและใบไมเ้ปลยีนสใีนฤดใูบไมร้่วงซงึสรา้งสสีนัและภมูทัิศนต์ระการตาบนภเูขาโดยรอบ
ในหอไตรของวัดมรีูปปันไมแ้ละพระสตูรทพีมิพล์งบนแผน่พมิพท์องแดง จงึไดรั้บยกย่องใหเ้ป็นทรัพยส์นิทางวัฒนธรรมทสํีาคัญ

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่น ขนึกระเชา้คาจคิาจ ิเป็นกระเชา้ลอยฟ้าทใีชเ้วลาเพยีง 3 นาทถีงึยอดเขา จากจดุชมววิบนความสงู 1,075 เมตร
ทา่นจะสามารถชมภเูขาไฟฟจูแิละทวิทัศนโ์ดยรอบของทะเลสาบคาวากจุใินแบบพาโนรามา 360 องศา
และในวันทอีากาศแจม่ใสจะสามารถมองเห็นไดไ้กลถงึภเูขาแอลป์ญปีุ่ นทางตอนใต ้(เทอืกเขาอากาอชิ ิและเทอืกเขาอาราคาวะ)
(อาจมกีารงดใหบ้รกิารชวัคราวเนืองจากสาเหตตุา่ง  ๆเชน่ สภาพอากาศไม่เออือํานวย)

หลังจากนันใหท้า่นไดช้อ้ปปิงสนิคา้แบรนดเ์นมชอืดังท ีโกเทมบะ แฟคทอร ีเอา้ทเ์ล็ต
แหลง่รวมสนิคา้นําเขา้และสนิคา้แบรนดญ์ปีุ่ นทดัีงไปทัวโลก พบกับคอลเลคชนัเสอืผา้ใหม่ลา่สดุ อาท ิMK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE,
CYNTHIA ROWLEY ฯลฯ เลอืกซอืกระเป๋าแบรนดเ์นมยีหอ้ดังไดท้รีา้น BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, TUMOI, GAP, ARMANI ฯลฯ
เลอืกดเูครืองประดับ และนาฬกิาหรูอย่าง TAG HEURE, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯ รองเทา้แฟชนั HUSH PUPPIES,
SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม
**ใหท้า่นไดอ้มิอรอ่ยกบัมอืพเิศษทมีขีาปูยกัษใ์หท้า่นไดล้มิลองรสชาตปิูพรอ้มน้าํจมิสไตสญ์ปีุ่ นอยา่งจใุจ**

ทพีกั
FUJI HAKONE LAND SCHOLE PLAZA หรอืเทยีบเทา่
ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกับการแชน่ ้าํแร่ธรรมชาต ิเชอืวา่ถา้ไดแ้ชน่ ้าํแร่แลว้ จะทําใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหติดขีนึ

วนัท ี3
ภเูขาไฟฟจู ิ(ชนัท5ี) - พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว - หมูบ่า้นโอชโินะฮคัไค - ดวิตฟีร ี- ชอ้ปปิงชนิจกูุ

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นเดนิทางสู ่ภเูขาไฟฟจู ิทตัีงตระหงา่นอยู่เหนือเกาะญปีุ่ นดว้ยความสงู3,776เมตร จากระดับน ้าํทะเล
นําทา่นขนึชมความงามกนัแบบใกลช้ดิ ยงับรเิวณ “ชนั 5” ของภเูขาไฟฟจู ิ(ขนึอยู่กับสภาพภมูอิากาศ)



เพอืชมทัศนียภาพโดยรอบของภเูขาไฟท ีสามารถมอง เห็นทะเลสาบทังหา้กระจายอยู่โดยรอบ ใหท้า่นไดส้มัผัสอากาศอันบรสิทุธบินยอดเขาฟจูิ
ถ่ายภาพทรีะลกึ กับภเูขาไฟทไีดช้อืวา่มสีดัสว่นสวยงามทสีดุในโลก ซงึเป็นภเูขาไฟทยัีงดับไม่สนทิ และมคีวามสงูทสีดุในประเทศญปีุ่ น

นอกจากนีดา้นหลังยังม ีศาลเจา้โคมติาเคะ ของศาสนาลัทธชินิโต เป็นทสีกัาระบชูาและอธฐิานขอพร อกีทังยังเป็นทสํีาหรับบวงสรวงทา่นเทนกุ
โดยมคีวามเชอืวา่ทบีรเิวณโดยรอบของฟจูซิงัชนั 5 นี ถูกเรียกวา่ “สวนของทา่นเทนกโุดยมคีวามเชอืวา่ทนีีมทีา่นเทนกปุกครองอยู่นันเอง
และยังวา่กันวา่ ศาลเจา้แหง่นีมสีมบัตขิองทา่นเทนกหุลงเหลอือยู่มากมาย อย่างเชน่ ขวานขนาดใหญ่ทมีนี ้าํหนักกวา่ 375
กโิลกรัมตกอยู่ทพีนืในสวน ซงึในสมัยกอ่นมผีูค้นนยิมมาทดลองยกขวานนีกันมากมาย เป็นตน้

นําทา่นเยียมชม พพิธิภณัฑ ์EARTH QUAKE MUSEUM ทจํีาลองเรืองราวของภเูขาไฟฟจูิ
และใหท้า่นไดส้มัผัสกับบรรยากาศของการจําลองเรืองราวเกยีวกับแผน่ดนิไหวทเีกดิขนึในประเทศญปีุ่ น
จากนันอสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืของทรีะลกึตามอัธยาศัย

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นโอชโินะฮคัไค นําทา่นเจาะลกึตามหาแหลง่นําบรสิทุธจิากภเูขาไฟฟจูิ
ทเีป็นแหลง่นําตามธรรมชาตตัิงอยู่ในหมู่บา้นโอชโินะ จ.ยามานช ิหรือพดูในทางกลับกันคอืกลุม่นําผดุโอชโินะฮัคไค
เพยีงกา้วแรกทยี่างเทา้เขา้ไปในหมู่บา้น ก็สมัผัสไดถ้งึอากาศบรสิทุธ ิและไอเย็นจากแหลง่นําธรรมชาตทิมีใีหเ้ห็นอยู่ทกุมุม
โดยในบอ่นําใสแจว๋มปีลาหลากหลายพันธุแ์หวกวา่ยสบายอารมณ์
แตข่อบอกเลยวา่นําแตล่ะบอ่นันเย็นเจยีบถงึใจจนแอบสงัสยัวา่นอ้งปลาไม่หนาวสะทา้นกันบา้งร ึเพราะอุณหภมูใินนําเฉลยีอยู่ท ี10-12
องศาฯนอกจากชมแลว้ก็ยังมนํีาผดุจากธรรมชาตใิหตั้กดมืตามอัธยาศัย และทสํีาคัญ หมู่บา้นโอชโินะยังเป็นแหลง่ชอ้ปปิงสนิคา้โอทอปชนัเยียม

จากนันนําทา่นชอ้ปปิงสนิคา้เครืองสําอาง อาหารเสรมิ เครืองประดับคณุภาพดทีรีา้นคา้ ปลอดภาษี ณ ดวิตฟีร ียา่นชนิจกุุ
ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกับการจับจา่ยซอืสนิคา้นานาชนดิ ไดจ้ากทนีี ไม่วา่จะเป็น รา้นซานรโิอะ รา้นขายเครืองอเิลคทรอนกิส ์กลอ้งถ่ายรูปดจิติอล
นาฬกิา เครืองสําอางตา่งๆกันทรีา้น MATSUMOTO แหลง่รวมเหลา่บรรดาเครืองสําอางมากมาย อาท ิมารค์เตา้หู ้, โฟมลา้งหนา้ WHIP FOAM
ทรีาคาถูกกวา่บา้นเรา 3 เทา่, ครีมกันแดดชเิซโด ้แอนเนสซา่ทคีนไทยรูจั้กเป็นอย่างด ีและสนิคา้อนื  ๆหรือใหท้า่นไดส้นุกกับการเลอืกซอืสนิคา้
แบรนดดั์งอาท ิLOUIS VULTTON, UNIQLO, กระเป๋าสดุฮติ BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสอื COMME DES GARCONS, H&M
หรือเลอืกซอืรองเทา้หลากหลายแบรนดดั์ง อาท ิNIKE, CONVERSE, NEW BALANCE, REEBOK ฯลฯ ไดท้รีา้น ABC MART

ค่าํ
**อสิระอาหารค่าํตามอธัยาศยั เพอืไมใ่หเ้สยีเวลาในการชอ้ปปิง**

ทพีกั
MARROAD INTERNATIONAL NARITA HOTEL หรอืเทยีบเทา่

วนัท ี4
ศาลเจา้โอโตเมะอนิาร ิ- ถา่ยรูปโตเกยีวสกายทร ี- วดัอาซากุ - ชมใบไมเ้ปลยีนส ีณ มหาวทิยาลยัโตเกยีว - ชอ้ปปิงยา่นชบิูยา่ -
โอไดบะ - สนามบนิฮาเนดะ

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

จากนนันนําทา่นชม เสาโทรอิแิดงพนัตน้ ณ ศาลเจา้โอโตเมะอนิาร ิทเีรียงรายไปตามถนนทมีุ่งหนา้ไปสูช่ะเด็น (ศาลาศาลเจา้)
มคีวามสวยงามมากอกีสถานทหีนงึ อกีทังทศีาลเจา้แหง่นียังมตีน้ไมศั้กดสิทิธทิวีา่กันวา่ทําใหคํ้าอธษิฐานของงเูผอืกเป็นจรงิ
อสิระใหท้า่นเดนิเทยีวชมตามอัธยาศัย (ไม่รวมคา่เขา้ชมสวนดอกไมร้าคาทา่นละ 200 เยน)

นําทา่น เก็บภาพประทับใจกับถ่ายคูก่ับ หอคอยโตเกยีวสกายทร ี(Tokyo Sky tree)  หอสง่สญัญาณโทรคมนาคมทสีงูทสีดุในโลก
โดยหอนีมคีวามสงู 634 เมตร สรา้งดว้ยเทคนคิทางสถาปัตยกรรมและวศิวกรรมอันทันสมัย
ในชว่งทเีกดิแผน่ดนิไหวครังใหญ่หอคอยแหง่นีไดพ้สิจูนใ์หเ้ห็นถงึโครงสรา้งทางสถาปัตยกรรมทแีข็งแรงทนทาน
เพราะไม่เกดิความเสยีหายแมแ้ตน่อ้ย

จากนันนําทา่นขอพร วดัอาซากุสะ วัดทเีกา่แกท่สีดุในกรุงโตเกยีว เขา้นมัสการขอพรจากพระพทุธรูปเจา้แม่กวนอมิทองคํา
นอกจากนันทา่นยังจะไดพ้บเก็บภาพประทับใจกับโคมไฟขนาดยักษ์ทมีคีวามสงูถงึ 4.5 เมตรซงึแขวนอยู่บรเิวณประตทูางเขา้วัด
และยังสามารถเลอืกซอืเครืองรางของขลังไดภ้ายในวัด ฯลฯ

เพลดิเพลนิกับ ถนนนาคามเิซ ถนนชอ้ปปิงทมี ีชอืเสยีงของวัด มรีา้นขายของทรีะลกึมากมายไม่วา่จะเป็นเครืองรางของขลัง ของเลน่โบราณ
และตบทา้ยดว้ยรา้นขายขนมทคีนญปีุ่ น มายังวัดแหง่นีตอ้งมาตอ่ควิกันเพอืลมิลองกับรสชาดสดุแสนอร่อย



เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นเดนิทาง ชมใบไมเ้ปลยีนส ีณ มหาวทิยาลยัโตเกยีว
เป็นจดุชมใบไมเ้ปลยีนทสีวยงามบรเิวณในมหาวทิยาลัยโตเกยีวจะมตีน้แปะก๊วยทปีลกูเรียงกัน และจะเปลยีนสเีป็นสเีหลอืงพรอ้มกัน
ซงึยังถอืเป็นสถานทยีอดนยิมในการชมใบแปะก๊วยในโตเกยีวอกีดว้ย ชว่งใบแปะก๊วยเปลยีนสี
สําหรับการชมใบแปะก๊วยเปลยีนสทีมีหาวทิยาลัยโตเกยีวนัน สามารถชมไดตั้งแตป่ระมาณเดอืนตลุาคม แตห่ากไปชว่งปลายเดอืนพฤศจกิายน–
ตน้เดอืนธันวาคม จะเป็นชว่งทใีบแปะก๊วยเป็นสเีหลอืงอร่ามทังมหาวทิยาลัย มุมยอดฮติทนัีกทอ่งเทยีวนยิมมาถ่ายรูปชมใบแปะก๊วยเปลยีนสี
จะอยู่ททีางเดนิไปหอนาฬกิา ถนนเสน้นีจะปลกูตน้แปะก๊วยทังสองฝัง ใบไมจ้ะเปลยีนสเีป็นสเีหลอืงพรอ้มกัน
ใบแป๊ะก๊วยทรี่วงลงสูพ่นืทําใหพ้นืถนนกลายเป็นสเีหลอืง ** ซงึโดยปกตใิบแปะก๊วยจะเรมิเปลยีนสใีนชว่งปลายเดอืน ปลายพฤศจกิายน -
ตน้ธันวาคมของทกุปี (ขนึอยู่กับสภาพอากาศ)**
หมายเหต ุ: กรณีใบแป๊ะก๊วยไม่เปลยีนสหีรือลว่งหลน่หมดแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธเ์ปลยีนโปรแกรมทัวร ์โดยนําทา่นเดนิทางสู ่ศาลเจา้เมจิ
เป็นศาลเจา้หลวงในศาสนาชนิโต ทสีรา้งขนึเพอือุทศิและเป็นทสีถติวญิญาณขององคส์มเด็จพระจักรพรรดเิมจิ
ซงึเป็นจักรพรรดทิมีคีวามสําคัญกับประเทศญปีุ่ นยุคปัจจบัุนเป็นอย่างยงิ และไดรั้บความเคารพจากชาวญปีุ่ นยุคปัจจบัุนมากทสีดุ

จากนันเดนิทางสู ่ยา่นชบิุยา่ ศนูยก์ลางแฟชนัวัยรุ่นในโตเกยีวหามุมถูกใจถ่ายภาพคูไ่วเ้ป็นทรีะลกึกับ “ฮาจโิกะ”
รูปปันสนัุขแสนรูท้กีลายเป็นจดุนัดพบยอดฮติสําหรับหนุ่มสาวโตเกยีว อัพเดทแฟชนัสไตลโ์ตเกยีวทตีกึ(109) อจิมิารุควิ ทังเสอืผา้ กระเป๋า รองเทา้
เครืองประดับและแฟชนัชนันําของญปีุ่ นในฤดตูา่งๆอนืๆมากมาย นอกจากนันแลว้ ทา่นยังไดช้อ้ปปิงสนิคา้แบรนดดั์งระดับโลก อาท ิCHANNEL,
Dior, LOUIS VULTTON, ZARA, GAP หรือสาวก ONITSUKA TIGER ทตีอ้งการหารองเทา้แบบตน้ฉบับ MADE IN JAPAN ท ีSHOP
นีมแีบบใหเ้ลอืกสรร

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโอไดบะ
เป็นเมอืงทเีกดิจากการนําขยะมาถมทะเลจนกลายเป็นเกาะขนาดใหญ่บรเิวณอ่าวโตเกยีวเพอืประโยชนใ์นการป้องกันประเทศ
แตปั่จจบัุนโอไดบะไดก้ลายมาเป็นเขตเศรษฐกจิอกีแหง่ของประเทศ เนืองจากเต็มไปดว้ยรา้นคา้กวา่ 150 รา้น โซนอาหาร หา้งสรรพสนิคา้
และอนื  ๆอกีมากมาย นอกจากนันยังเต็มไปดว้ยสถานททีอ่งเทยีวหลากหลายดว้ยฝีมอืของมนุษย ์ไม่วา่จะเป็นสะพานสาย

ทา่นสามารถเดนิไปถ่ายภาพคูก่ับแลนดม์ารค์ เทพเีสรภีาพ ทโีอไดบะ ซงึตังอยู่บรเิวณใกลเ้คยีงหา้งใน AQUA CITY Odaiba
โดยมวีวิทวิทัศนตั์ดกับสะพานสายรุง้อย่างสวยงาม ซงึเทพเีสรีภาพนันทางการฝรังเศสไดส้ง่ใหก้ับทางญปีุ่ น
เนืองในโอกาสฉลองความสมัพันธอั์นยาวนาน กวา่ 3 ศตวรรษระหวา่งญปีุ่ นกับฝรังเศส ในปี ค.ศ.1998
จนเมอืถงึเวลานํากลับไดม้กีารขอรอ้งไปยังรัฐบาลฝรังเศสวา่อย่าขนกลับเลย
แตรั่ฐบาลฝรังเศสนันมคีวามจําเป็นทจีะตอ้งขนกลับเพราะเป็นตัวตน้แบบของเทพเีสรีภาพทนีวิยอรก์
จงึไดส้รา้งเทพเีสรีภาพตัวปัจจบัุนนีซงึมขีนาดใหญ่กวา่ตัวตน้แบบแตก็่ยังเล็กกวา่เทพเีสรีภาพทตัีงอยู่ทนีวิยอรก์ และสง่มาใหใ้นปี ค.ศ.2000
นันเอง ดังนันเทพเีสรีภาพทโีอไดบะนันไม่ใชข่องททํีาจําลองขนึมา แตเ่ป็นของแทแ้น่นอนจากฝรังเศสรุง้ เป็นตน้
สว่นการเดนิทางมาทนีีก็สะดวกสบาย จงึไม่แปลกหากทนีีคอืสถานททีอ่งเทยีวสดุฮติของนักทอ่งเทยีวทังในและตา่งประเทศ

ค่าํ
***อสิระอาหารค่าํ ตามอธัยาศยั***

ไดเ้วลาอันสมควรนําทา่นสู ่สนามบนิฮาเนดะ เพอืเดนิทางกลับสู ่กรุงเทพฯ

วนัท ี5
ฮาเนดะ - กรุงเทพฯ

00.55 น.
เหริฟ้าสู ่กรุงเทพฯ โดย สายการบนิเจแปน แอรไ์ลนส ์เทยีวบนิท ีJL033 (บรกิารอาหารและเครืองดมืบนเครือง)

05.05 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ

อตัราคา่บรกิารทวัรญ์ปีุ่ น
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันจันทรท์ ี23 กันยายน 2562 เวลา 16:00 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรญ์ปีุ่ น

อัตราคา่บรกิารรวม

อัตราคา่บรกิารไมร่วม

เงอืนไขการชําระคา่บรกิาร

เงอืนไขการยกเลกิการเดนิทาง

• คา่ตวัเครอืงบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ

• คา่ภาษีสนามบนิทุกแหง่ทมีี

• คา่น ้าํหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไมเ่กนิ 20 กก.

• คา่ารถรบั-สง่ และนําเทยีวตามรายการ

• คา่ทพีกัตามทรีะบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน

• คา่เขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามรายการ

• คา่อาหารตามมอืทรีะบุในรายการ

• คา่จา้งมคัคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง

• คา่ประกนัอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท (เงอืนไขตามกรมธรรม)์

• คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ น (เพราะรฐับาลประกาศยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ปีระสงคจ์ะพาํนักระยะสนัในประเทศญปีุ่ นไมเ่กนิ 15 วัน)
**ถา้กรณทีทีางรฐับาลประกาศใหก้ลบัมาใชว้ซีา่ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยในการทําวซีา่เพมิ ทา่นละ 1,700 บาท**

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนอืจากรายการทรีะบุ เช่น คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท  ์คา่โทรศพัทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง
รวมถงึคา่อาหารและเครอืงดมืทสีงัเพมินอกเหนอืรายการ (กรณุาสอบถามจากหวัหนา้ทัวรก์อ่นการใชบ้รกิาร)

• คา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์าํเทยีว ทา่นละ 3500 เยน /ทรปิ/ตอ่ทา่น

• คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และภาษีหกั ณ ทจี่าย 3%

• คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ น (เพราะรฐับาลประกาศยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ปีระสงคจ์ะพาํนักระยะสนัในประเทศญปีุ่ นไมเ่กนิ 15 วัน)

• ตอ้งชําระเงนิมดัจาํเป็นเงนิจาํนวน 10,000 บาทตอ่ทา่น เพอืสํารองทนีงั

• ชําระเงนิคา่บรกิารสว่นทเีหลอืทังหมดกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วัน กรณนัีกท่องเทยีวหรอืเอเจนซไีมช่ําระเงนิ หรอืชําระเงนิไมค่รบภายในกาํหนด
รวมถงึกรณเีช็คของท่านถกูปฏเิสธการจ่ายเงนิไมว่า่กรณใีดๆ ใหถ้อืวา่นักท่องเทยีวสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์นๆ

• กรณทีนัีกท่องเทยีวหรอืเอเจนซตีอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลอืนการเดนิทาง นักท่องเทยีวหรอืเอเจนซ(ีผูม้ชีอืในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์
อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการยกเลกิทบีรษัิทอยา่งใดอยา่งหนงึเพอืแจง้ยกเลกิการจองกบัทางบรษัิทเป็นลายลกัษณอ์กัษร
ทางบรษัิทไมร่บัยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณใีดๆ

• กรณนัีกท่องเทยีวหรอืเอเจนซตีอ้งการขอรบัเงนิคา่บรกิารคนื นักท่องเทยีวหรอืเอเจนซ ี(ผูม้ชีอืในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล์
หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการขอรบัเงนิคนืทบีรษัิทอยา่งใดอยา่งหนงึเพอืทําเรอืงขอรบัเงนิคา่บรกิารคนื
โดยแนบหนังสอืมอบอาํนาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอาํนาจ หลกัฐานการชําระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ
และหนา้สมดุบัญชธีนาคารทตีอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงอืนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี
• ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 45 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทชีําระแลว้

• ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทชีําระแลว้

• ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทชีําระแลว้ทังหมดทังนี
ทางบรษัิทจะหกัคา่ใชจ้่ายทไีดจ้่ายจรงิจากคา่บรกิารทชีําระแลว้เนอืงในการเตรยีมการจัดการนําเทยีวใหแ้กนั่กท่องเทยีว เช่น การสาํรองทนัีงตวัเครอืงบนิ



เงอืนไขและขอ้กําหนดอนืๆ

ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง

การจองทพีกัฯลฯ

• การเดนิทางทตีอ้งการนัตมีดัจําหรอืซอืขาดแบบมเีงอืนไข หรอืเทยีวบนิเหมาลาํ Charter Flight หรอื Extra Flight กบัสายการบนิ
หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจําหรอืคา่บรกิารทังหมด

•  ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทาง กรณมีนัีกท่องเทยีวเดนิทางไมถ่งึ 15 คน

• ทัวรน์สีาํหรบัผูม้วีัตถปุระสงคเ์พอืการท่องเทยีวเท่านัน

• ทัวรน์เีป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทรีะบุไวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทังหมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-
ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทังหมดใหแ้กท่่าน

• ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทางในกรณทีมีนัีกท่องเทยีวรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ท่าน
โดยจะแจง้ใหก้บันักท่องเทยีวหรอืเอเจนซทีราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางสาํหรบัประเทศทไีมม่วีซีา่ และอยา่งนอ้ย 10
วันกอ่นการเดนิทางสาํหรบัประเทศทมีวีซีา่
แตห่ากทางนักท่องเทยีวทุกท่านยนิดทีจีะชําระคา่บรกิารเพมิจากการทมีนัีกท่องเทยีวรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ททีางบรษัิทกาํหนดเพอืใหค้ณะเดนิทางได ้
ทางเรายนิดทีจีะใหบ้รกิารตอ่ไป

• ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมร่บัผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชอื นามสกลุ คาํนําหนา้ชอื เลขทหีนังสอืเดนิทาง และอนืๆ
เพอืใชใ้นการจองตวัเครอืงบนิ ในกรณทีนัีกท่องเทยีวหรอืเอเจนซมีไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการชําระเงนิมดัจํา

• ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพอืใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ ์ภมูอิากาศ และเวลา ณ
วันทเีดนิทางจรงิของประเทศทเีดนิทาง ทังน ีบรษัิทจะคาํนงึถงึความปลอดภยัของนักท่องเทยีวสว่นใหญเ่ป็นสาํคญั

• ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมร่บัผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทเีพมิขนึของนักท่องเทยีวทมีไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เช่น
ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิอบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลยีนแปลง
หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอนื เป็นตน้

• อตัราคา่บรกิารนคีาํนวณจากอตัราแลกเปลยีนเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันททีางบรษัิทเสนอราคา ดงันัน
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการปรบัราคาคา่บรกิารเพมิขนึ ในกรณทีมีกีารเปลยีนแปลงอตัราแลกเปลยีนเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตวัเครอืงบนิ คา่ภาษีเชอืเพลงิ
คา่ประกนัภยัสายการบนิ การเปลยีนแปลงเทยีวบนิฯลฯ

•  มคัคเุทศก ์พนักงาน หรอืตวัแทนของทางบรษัิท ไมม่อีาํนาจในการใหค้าํสญัญาใดๆ แทนบรษัิท เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้อีาํนาจของบรษัิทกาํกบัเท่านัน 

• กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทจีะนําตดิตวัขนึเครอืงบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภณัฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชนิ และรวมกนัทุกชนิไมเ่กนิ 1,000 มลิลลิติร
โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซงึมซีปิลอ็คปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ทตีรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอก็ซเ์รย ์อนญุาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน
ถา้สงิของดงักลา่วมขีนาดบรรจุภณัฑม์ากกวา่ทกีาํหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทโีหลดใตท้อ้งเครอืงบนิเท่านัน

• สงิของทมีลีกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เช่น กรรไกรตดัเลบ็ มดีพก แหนบ อปุกรณก์ฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทโีหลดใตท้อ้งเครอืงบนิเท่านัน

• ประเทศญปีุ่ น มกีฎหมายหา้มนําผลติภณัฑท์ทีํามาจากพชื และเนอืสตัวท์ุกชนดิเขา้ประเทศ เช่น ผกั ผลไมส้ด ไข ่เนอืสตัว ์ไสก้รอกฯ
เพอืเป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ทจีะมาจากสงิเหลา่น ีหากเจา้หนา้ทตีรวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรบัในอตัราทสีงูมาก
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