รหัสทัวร JWT1900764

ทัวรโตเกียว โปร ฟูจิ ซัมเมอร เซฟ 5 วัน 3 คืน (XW)
- โตเกียว – วัดอาซากุสะ – ถนนนากามิเซะ – ถายรูปโตเกียวสกายทรี
- ชงชาแบบญี่ปุน - อาบนํ้าแร แชออนเซ็น

- ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น5) – ศูนยจําลองแผนดินไหว - หมูบานนํ้าใส โอชิโนะฮัคไค
- หางโอไดบะ ไดเวอรซิตตี้ ชมกันดั้มตัวใหญ – วัดนาริตะซัง

โปรแกรมการเดินทาง
1
2

3

4

5

กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง
(XW102: 02.20-10.25)

สนามบินนาริตะ-โตเกียว-วัดอาซากุสะ ถนน
นากามิ เ ซะ-ถ า ยรู ป โตเกี ย วสกายทรี - ชงชา
แบบญี่ปุน
แชออนเซ็น
ภู เ ขาไฟฟู จิ (ชั ้ น 5)-ศู น ย จ ํ า ลองแผ น ดิน ไหว
หมูบานนํ้าใส โอชิโนะฮัคไค-หางโอไดบะ ได
เวอรซิตี้ ชมกั้นดั้มตัวใหญ
อิสระชอปปﻤงในกรุงโตเกียวหรือเลือกซื้อทัวร
เสริมโตเกียวดิสนียแลนด
(ไมมีบัสบริการ แตมีไกดแนะนําเสนทาง)

เชา

เที่ยง

คํ่า

โรงแรมที่พัก

FUJI HOTEL
หรือเทียบเทา
(ออนเซ็น)
NARITA HOTEL
หรือเทียบเทา
NARITA HOTEL
หรือเทียบเทา

วัดนาริตะซัง-สนามบินนาริตะ-สนามบินดอน
เมือง กรุงเทพฯ
(XW101: 13.55-18.25)

วันที่ 1
23.00 น.

กรุงเทพ-สนามบินดอนเมือง
คณะพร อ มกั น ณ อาคาร1 ผู  โ ดยสารขาออกระหว า งประเทศ สนามบิ น ดอนเมื อ ง
เคานเตอรสายการบินนกสกูต (XW) พบเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับและ
อํานวยความสะดวก
สายการบิน NOK SCOOT ใชเครื่อง Boeing 777-200 จัดที่นั่งแบบ 3-4-3 เครื่อง
ใหญ
พิเศษ: นํ้าหนักกระเปา 20 กิโลกรัมตอทาน
(หากตองการซื้อนํ้าหนักเพิ่มจะตองเสียคาใชจายเพิ่มเติม)

วันที่ 2

สนามบินนาริตะ-โตเกียว-วัดอาซากุสะ-ถนนนากามิเซะ-ถายรูปโตเกียวสกายทรี-ชงชา
แบบญี่ปุน-อาบนํ้าแร แชออนเซ็น

02.20 น.

ออกเดินทางสู เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุน โดยสายบินนกสกูต เที่ยวบินที่ XW102
(ใชระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 6.15 ชั่วโมง)
** ไมมบ
ี ริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ใชเวลาบินโดยประมาณ 6 ชั่วโมง **
ถึง เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุน หลังจากผานขั้นตอนศุลกากรแลวนําทานเดินทางสูที่พัก
(เวลาที่ญี่ปุน เร็วกวาเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพื่อความสะดวกใน
การนัดหมายเวลา) ***สําคัญมาก!! ประเทศญี่ปุนไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก
เนื้อสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝาฝนมีโทษปรับและจับ***

10.25 น.

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน แบบเบนโตะ บนรถ
นําทานเดินทางสู “มหานครโตเกียว” เพื่อนมัสการเจาแมกวนอิมทองคํา ณ “วัดอาซากุ
สะ” วัดที่ไดชื่อวาเปนวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์ และไดรับความเคารพนับถือมากที่สุดแหง
หนึ่งในกรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองคเจาแมกวนอิมทองคําที่ศักดิ์สิทธิ์ ขนาด 5.5
เซนติเมตร ซึ่งมักจะมีผูคนมากราบไหวขอพรเพื่อความเปนสิริมงคลตลอดทั้งป ประกอบ
กับภายในวัดยังเปนที่ตั้งของโคมไฟยักษ ที่ มี ขนาดใหญ ที่ สุดในโลกดวยความสูง 4.5
เมตร ซึ่งแขวนหอยอยู ณ ประตูทางเขาที่อยูดานหนาสุดของวัด ที่มีชื่อวา “ประตูฟาคํา
รณ” และถนนจากประตูเขาสูตัววิหารที่ประดิษฐานเจาแมกวนอิมทองคํา มีชื่อวา “ถนน
นากามิเซะ” ซึ่งเปนที่ตั้งของรานคาขายของที่ระลึกพื้นเมืองตางๆ มากมาย อาทิ ขนม
นานาชนิด ของเลน รองเทา พวงกุญแจที่ระลึก ฯลฯ ใหทุกทานไดเลือกซื้อเปนของฝาก
ของที่ระลึก และทานสามารถเดินไปถายรูปคูกับหอคอยที่สูงที่สุดในโลก แลนดมารกแหง
ใหมของกรุงโตเกียว ณ ริมแมนํ้าสุมิดะ “หอคอยโตเกียวสกาย ทรี” (Tokyo Sky tree)
(ไมรวมคาขึ้นหอคอย) หอสงสัญญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก

คํ่า

จากนั้นนําทานสัมผัสประสบการณ พิธีชงชาแบบญี่ปุน ใหทานได
เรียนรูและสัมผัสวิธีการชงชาแบบคนญี่ปุน และอิสระใหทานเลือก
ซื ้ อสิน ค า ราคาถู ก ตามอัธ ยาศั ย บริ เวณด า นหลัง
ของราน ทานสามารถชมวิวทิวทัศนของทะเลสาบ
คาวากู จิ โ กะและมี ภ ู เ ขาไฟฟู จิ ท ี ่ ส วยงามอยู
เบื้องหลัง
บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร ของโรงแรม
พักที่โรงแรม FUJI HOTEL หรือระดับเดียวกัน

ใหทานไดผอนคลายกับการ แชนํ้าแรออนเซ็นธรรมชาติ เชื่อวาถาไดแชนํ้าแรแลว จะทํา
ใหผิวพรรณสวยงามและชวยใหระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น

วันที่ 3
เชา

ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น5)-ศูนยจําลองแผนดินไหว-หมูบานนํ้าใส โอชิโนะฮัคไค
ไดเวอรซิตตี้ ชมกันดั้มตัวใหญ
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

หางโอไดบะ

นําทานเดินทางสู “ภูเขาไฟฟูจิ” เปนภูเขาที่ สูง ที ่สุดในญี่ปุ น รอบๆ ภูเขาเต็มไปด ว ย
ธรรมชาติ อั น งดงามที ่ ล งตั ว ความสู ง เหนื อ จากระดั บ นํ ้ า ทะเล 3,776 เมตรซึ ่ ง เป น
สั ญ ลั ก ษณ ส ํ า คั ญ ของประเทศญี ่ ป ุ  น นํ า ท า นขึ ้ น สู  ชั ้ น ที ่ 5 ของภู เ ขาไฟฟู จิ เพื ่ อ ชม
ทัศนียภาพของภูเขาไฟ ทุกทานจะไดเห็นถึงความสวยงามของตัวภูเขาและวิวโดยรอบ
ของภูเขาไฟฟูจิซึ่งเปนภูเขาไฟที่ยังดับไมสนิท และสัมผัสกับความหนาวเย็น ใหทุกทาน
ไดถายภาพความประทับใจเก็บไว และเลือกซื้อสินคาของที่ระลึกซึ่งเปนสัญลักษณรูป
ภูเขาไฟฟูจิในหลากหลายบรรยากาศไดอีกดวย (ขอสงวนสิทธิ์ไมขึ้น ในกรณีที่อากาศไม
เอื้ออํานวย หรือทางขึ้นปด ทางบริษัทจะนําทานเดินทางสูโออิชิปารค ซึ่งเปนสวนดอกไม
ตามฤดู ก าลต า งๆ และให ท  า นถ า ยรู ป กั บ วิ ว ภู เ ขาไฟฟู จิ แ ละชมความสวยงามของ
ทะเลสาบคาวากูจิโกะ) จากนั้นนําทานเดินทางสู ศูนยจําลองแผนดินไหว ใหทานไดชม

การสาธิตและการแสดงขอมูลของการปะทุของภูเขาไฟ รวมไปถึงการเอาตัวรอดจากสิ่ง
กีดขวาง หลังจากเกิดแผนดินไหว

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําทานเดินทางสู “หมูบานโอชิโนะฮักไก” (Oshino Hakkai) เปนแหลงนํ้าตาม
ธรรมชาติตั้งอยูในหมูบานโอชิโนะ ใหทานสัมผัสไดถึงอากาศบริสุทธิ์ และไอเย็นจาก
แหลงนํ้าธรรมชาติ โดยในบอนํ้าใสแจวมีปลาหลากหลายพันธุแหวกวายสบายอารมณ
อุณหภูมิในนํ้าเฉลี่ยอยูที่ 10-12 องศาฯ นอกจากชมแลวก็ยังมีนํ้าผุดจากธรรมชาติให
ตักดื่มตามอัธยาศัย และที่สําคัญ หมูบานโอชิโนะยังเปนแหลงชอปปﻤงสินคาโอท็อปชั้น
เยี่ยมอีกดวยทีห
่ มูบานนี้มีของขึ้นชื่ออยาง

โมจิชาเขียวไสถั่วแดงยาง ขนมฮิตที่หมูบาน

นํ้าศักดิ์สิทธิ์โอชิโนะฮักไก
จากนั ้ น นํ า ทา นเดิน ทางสู  ย า นโอไดบะ (Odaiba) เป น เกาะที่

สร า งขึ ้ น ไว เป น แหล ง ช อปป  ﻤง และแหล ง บั น เทิง ต า งๆ ในอ า ว
โตเกียว ไดรับการปรับปรุงใหมีชื่อเสียงและเปนที่นิยมในชวง
หลั ง ของป 1990 นอกจากมี ส ถาป ต ยกรรมที ่ ส วยงามตั ้ ง อยู

มากมายแลว แตก็ยังคงความเปนธรรมชาติไวดวยความอุ ด ม
สมบู ร ณ ข องพื ้ น ที ่ ส ี เ ขี ย ว ไดเวอร ซิ ตี้ โตเกี ย ว พลาซ า

(DiverCity Tokyo Plaza) เป น ห า งดังอี กหา งหนึ่ ง ที ่ อยู บน

เกาะ โอไดบะ จุดเดนของหางนี้ก็คือ หุนยนตกันดั้ม ขนาดเทาของจริง ซึ่งมีขนาดใหญ
มาก ในบริเวณหาง ก็จะมีรานคาสําหรับคอกันดั้ม อยางเชน กันดั้มคาเฟ (Gundam
Cafe) และถาอยากเขาไปดูนิ ทรรศกาลกันดั้ ม ก็ตองไปที่ กันดั้มฟรอนท (Gundam
Front) ซึ่งอยูในบริเวณหาง ไดเวอรซิตี้

คํ่า

อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย
ที่พัก NARITA HOTEL หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน

วันที่ 4
เชา

อิสระชอปปﻤงในกรุงโตเกียว หรือเลือกซื้อทัวรเสริมโตเกียวดิสนียแลนด
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
ไมมีรถบัสใหบริการ แตมีไกดแนะนําการเดินทางใหทาน
ทานสามารถสอบถามขอมูลการเดินทางจากไกด เพื่อความสะดวกในการเดินทาง

OPTION A: นําทานเดินทางสู โตเกียวดิสนียแลนด หรือ ดิสนียซี
** ราคาบัตรเขาดิสนีย เด็กอายุ 4-11 ป 2,000 บาท
อายุ 12-17 ป 2,400 บาท 18 ปขึ้นไป ราคา 2,700 บาท
[ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง] **

เชิญทานพบกับความอลังการซึ่งเต็มไปดวยเสนหแหงตํานานและจินตนาการของการ
ผจญภัย ใชทุนในการกอสราง 600 ลานเยน โดยการถมทะเล ทานจะไดพบสัมผัสกับ

เครื่องเลนในหลายรูปแบบ เชน ทาทายความมันสเหมือนอยูในอวกาศไปกับ SPACE
MOUTAIN, ระทึกขวัญกับ HAUNTED MANSION บานผีสิง, ตื่นเตนกับ SPLASH
MOUNTAIN, นั ่ ง เรื อผจญภัย ในป า กั บ JUNGLE CRUISE, เที ่ ย วบ า นหมี พู ห  ต ะลุ ย

อวกาศไปกั บ BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO BLASTERS, เข า ไปอยู  ใ นโลกแห ง

จินตนาการกับการตูนที่ทานชื่นชอบของ WALT DISDEY เชน มิกกี้เมาส, มินนิเมาส,
โดนัลดั๊ก ฯลฯ หรือชอปปﻤงซื้อของที่ระลึกภายในวนสนุกอยางจุใจและอีกมากมายที่รอ
ทานพิสูจนความมันสกันอยางเต็มที่ ใหทานไดสนุกสนานตอกับเครื่องเลนนานาชนิด
อยางจุใจ

อิสระอาหารกลางวัน และอาหารเย็นตามอัธยาศัย
เพื่อใหทานใชเวลาอยางคุมคา
OPTION B: อิสระชอปปﻤงเพลิดเพลินในโตเกียว (ขึ้นรถไฟเที่ยวเอง มีคาใชจายตามระยะทาง)
สําหรับทานที่เลือกที่จะอิสระในเมืองโตเกียวทานสามารถสอบถามขอมูลการเดิน ทาง
จากมัคคุเทศกเพื่อความสะดวกในการเดินทางหรือชอปปﻤงในยานการคาอันทันสมัยของ
มหานครโตเกียวศูนยรวมวัยรุนแหลงชอบปﻤงชื่อดัง
แนะนําสถานที่ทองเที่ยวในโตเกียว (ไมรวมคาเดินทาง หรือคาตั๋วรถไฟ)
ยานฮาราจูกุ ทานจะไดพบกับการแตงตัวที่เปนเอกลักษณ แหวกแนว ตามสไตลวัยรุน
ญี่ปุน การแตงกายเลียนแบบคาแรคเตอรการตูนตางๆ

โอโมเตะซั น โด ร า น Kiddyland ศู น ย ร วมของเล น หลากหลาย น า รั ก และแปลกๆ
เหมาะสําหรับเปนของฝากเด็ก เล็ก เด็กโต ตุกตาบลายด สนูปป ﻤคิตตี้ คาแรคเตอร
ตางๆ หรือ เกมส ของเด็กเลนที่หลากหลายใหทานไดเลือกชมเลือกซื้อหาอยางจุใจ

ชิ บ ู ย  า ย า นวั ย รุ น ชื่ อดังอีกแห งของมหานครโตเกีย วทา นจะได ตื่ นตาตื่ นใจกับแฟชั่น
ทันสมัยของหนุมสาวชาวแดนปลาดิบจากรานคามากมาย มากกวา 100 รานคา และ
“ตึก 109” ตึกชื่อดังที่เปนสัญลักษณของยานนั้น

ตลาดอะเมโยโกะ (Ameyoko Market) ตลาดที่คึกคักเกือบตลอดเวลาตั้งอยูระหวาง
สถานี อุ เอโนะ (Ueno Station) และสถานี โ อคาชิ ม าชิ (Okachimachi Station)
สินคาหลากหลายชนิดทั้ง ของสด ของใช เครื่องสําอาง กระเปา รองเทา เสื้อผาทั้งของ

ญี่ปุน และของนําเขาที่สวนใหญจะมีราคาถูกกวาในหางบางรานอาจจะตอราคาเพิ่มได
อีก อาหารทะเล ผลไม ผักสด รานขนมและของกินเลน

จากโรงแรมยานนาริตะ เราสามารถนั่งรถ SHUTTLE BUS ของโรงแรม (กรณีโรงแรม

มีรถบัสใหบริการ) ไปตอรถที่สนามบินนาริตะเขาสูกลางเมืองโตเกียว โดยสามารถทําได

หลายวิธี อยางเชน รถไฟ รถโดยสารประจําทาง และ แท็กซี่ ในปจจุบันวิธีที่กําลังเปนที่
นิยมคือการนั่งรถไฟ รถไฟฟาที่ใหบริการจากสนามบินนาริตะเข าเมื องโตเกียว มีอยู
หลักๆ 5 สายดวยกัน ไดแก

แนะนําวิธีการเดินทางจากนาริตะเขาสูโตเกียว

1)

NARITA EXPRESS (N'EX) – เสนสีแดงตามรูป เดินทางเขาโตเกียวจากทาง

ทิศใต ผานจิบะเขาสถานีโตเกียว ใชเวลา 53 นาที แลวขบวนรถจะแยกเปน 2 ตอน

ตามหมายเลขโบกี้ สวนแรกวิ่งขึ้นไปทางเหนือผาน SHINJUKU, OMIYA สวนหลังวิ่ง
ไปทาง YOKOHAMA, TOTSUKA, OFUNA คารถอยูที่ 2,940 เยน – 4,180 เยน

รถไฟขบวน NARITA EXPRESS วิ ่ ง ด ว ยความเร็ว สู งสุ ด 130 กิ โ ลเมตรต อชั่วโมง

ใหบริการจากหลายๆสถานีในโตเกียวและปริมณฑล ทุกขบวนจะวิ่งผานสถานีโตเกียว

ซึ่งเปนสถานีที่ขบวนรถจะเชื่อมตอกันหรือแยกจากกัน ปกติแลวขบวนที่มาจากโอฟุนะ

หรือโยโกฮามาจะเชื่อมตอกับขบวนที่มาจากชินจุกุ อิเคะบุคุโระ หรือโอมิยะ กลายเปน
ขบวนเดียวกันวิ่งตอไปจนถึงทาอากาศยานนะริตะ (ผานทาง Sōbu Main Line และ

สายนาริตะ)

2) รถไฟ JR เปนรถไฟธรรมดา – เสนสีเขียว ใชเวลา 80 นาที เดินทางไปสถานี
TOKYO ราคาประมาณ 1,280 เยน
3) KEISEI SKYLINER – เสนสีนํ้าเงิน รถดวนของฝﻤง KEISEI เดินทางจากสนามบิน
นาริตะ ผานสถานีนิปโปริ สุดปลายทางที่อุเอโนะ ใชเวลาเพียง 41 นาที คาโดยสาร
ประมาณ 2,470 เยน KEISEI SKYLINER วิ่งดวยความเร็วสูงสุด 160 กิโลเมตรตอ

ชั่วโมง SKYLINER มีรถออกทุกๆ 20 และ 40 นาที ในระหวางชวงเวลา 14.00-

16.00 มีรถวิ่ง 3 เที่ยวตอชั่วโมง กรณีใชบริการ KEISEI LINE สามารถตอรถไฟ JR
(JR Yamanote Line) ไปยังสถานีตางๆในโตเกียวไดอยางสะดวกสบาย ไมวาจะเปน
AKIHABARA, TOKYO, SHINJUKU, SHIBUYA, HARAJUKU

4) ACCESS EXPRESS – เสนสีสม เปนรถดวนพิเศษของสาย KEISEI ปลายทาง
อยูที่สถานีอุเอโนะ ใชเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง คาโดยสารประมาณ 1,240 เยน

5) KEISEI MAIN LINE – เสนสีฟา เปนรถไฟแบบดวน (RAPID SERVICE) วิ่งจาก
สนามบินไปสุดปลายทางที่อุเอโนะ ใชเวลาตั้งแต 60 – 90 นาที คาโดยสารประมาณ
1,030 เยน

*อาหารกลางวัน-เย็น อิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการชอปปﻤง*

ที่พัก NARITA HOTEL หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน
วันที่ 5
เชา

วัดนาริตะซัง-สนามบินนาริตะ-สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู วัดนาริตะซังเปนวัดประจําเมืองนาริตะ ตั้งอยูบนเนินเขาใจกลางเมือง

นาริตะ มีประวัติวากอตั้งในป 940 ซึ่งรวมๆแลวถือวาอยูมายาวนานเกินพันป แนนอน
วาตัวอาคารไมใชของดั้งเดิมจากพันปกอน ตัวอาคารแมจะถูกบูรณะและสรางใหม มา
หลายครั ้ ง แล ว แต ก ็ สวยงามมากๆและได รั บ การบั น ทึ ก เป น มรดกทางวั ฒนธรรมของ

ประเทศญี่ปุน วัดแหงนี้ศักดิ์สิทธิ์มากโดยเฉพาะเรื่องการขอพรใหปลอดภัย แคลวคลาด
จากอุบัติเหตุตางๆ หรือจะขอพรดานความรัก การงาน และเรื่องทั่วไป จากนั้นใหทาน

อิสระชอปปﻤงบริเวณถนนชอปปﻤง Naritasan Omotesando Street ที่เต็มไปดวย
รานอาหารและของฝากรานที่มากกวา 150 รานตลอดเสนทางไปยังศาลเจา เพลิดเพลิน

ตากับอาหารและของฝากใหทานไดเลือกซื้อสินคาของฝากเชนผลิตภัณฑจากปลาไหล
เปนผลผลิตเฉพาะทองถิ่นที่นาลิ้มลองรสชาดของฝากขึ้นชื่อจากนาริตะ

สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบินนาริตะ
13.55 น.

ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายบินนกสกูต เที่ยวบินที่ XW101 (ใชระยะเวลาใน
การเดินทางประมาณ 6.50 ชั่วโมง)
** ไมมบ
ี ริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ใชเวลาบินโดยประมาณ 7 ชั่วโมง **
18.25 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ
**โปรแกรมสามารถสลับปรับเปลี่ยนไดโดยไมตองแจงลวงหนา**
........................................................................................................................................................................
ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปคนขับรถ และไกดทองถิ่น (ถามี)ทานละ 2,000 บาท/ทริป
(ชําระที่สนามบินดอนเมืองในวันเช็คอิน)
(คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน)

อัตราคาบริการ
วันเดินทาง

01-05 มิ.ย.62
05-09 มิ.ย.62
07-11 มิ.ย.62
8-12 มิ.ย.62
10-14 มิ.ย.62
13-17 มิ.ย.62
14-18 มิ.ย.62

19,999
21,999
20,999
19,999
16,999
21,999
20,999

ราคา
ไมรวมตั๋ว ทาน
ละ
16,999
18,999
18,999
16,999
16,999
18,999
18,999

21-25 มิ.ย.62

21,999

18,999

7,000

8,900

18,999

7,000

8,900

19-23 มิ.ย.62

27 มิ.ย.-01 ก.ค.62

28 มิ.ย.-02 ก.ค.62

ราคาผูใหญ
พักหองละ 2-3 ทาน

21,999

21,999

21,999

03-07 ก.ค.62
05-09 ก.ค.62

21,999
22,999

11-15 ก.ค.62

24,999

10-14 ก.ค.62
12-16 ก.ค.62

18,999

18,999

ราคาเด็ก
อายุตํ่ากวา 2
ป
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000

พักเดี่ยว
เพิ่มทานละ

7,000
7,000

8,900
8,900
8,900
8,900
8,900
8,900
8,900
8,900
8,900

18,999
19,999

7,000
7,000

8,900
8,900

22,999

7,000

8,900

24,999

22,999

24,999

22,999

7,000

7,000

8,900

8,900

13-17 ก.ค.62

26,999

23,999

7,000

8,900

19-23 ก.ค.62

24,999

21,999

7,000

8,900

17-21 ก.ค.62

25-29 ก.ค.62

25,999

29,999

22,999

26,999

7,000

7,000

8,900

8,900

26-30 ก.ค.62

29,999

26,999

7,000

8,900

09-13 ส.ค.62 วันแม

29,999

26,999

7,000

8,900

08-12 ส.ค.62 วันแม
23-27 ส.ค.62

29,999
25,999

26,999
22,999

7,000
7,000

8,900
8,900

30ส.ค.-3 ก.ย.62

23,999

20,999

7,000

8,900

13-17 ก.ย.62

22,999

19,999

7,000

8,900

06-10 ก.ย.62

20-24 ก.ย.62
25-29 ก.ย.62

22,999

22,999

23,999

19,999

19,999

20,999

7,000

7,000

7,000

8,900

8,900

8,900

หมายเหตุ (1)

กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพื่อความถูกตองและความเขาใจตรงกันระหวาง
ทานลูกคาและบริษัท

อัตราคาบริการรวม

 คาตั๋วเครื่องบินโดยสารชั้นประหยัด รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเชื้อเพลิง
 คาที่พักหองคู (2-3 ทาน) ดังที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน
 โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง)





คาอาหาร ดังที่ระบุในรายการ
คาเขาชม ดังที่ระบุในรายการ
คารถนําเที่ยว ดังที่ระบุในรายการ
คาประกันอุบัติเหตุในระหวางการเดินทาง วงประกันทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตาม
กรรมธรรม)

อัตราคาบริการนี้ไมรวม

 คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องดื่ม
คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่มิไดระบุในรายการ
 คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ปุน กรณีประกาศใหกลับมายื่นรองขอวีซาอีกครั้ง (เนื่องจาก
ทางญี่ปุนไดประกาศยกเวนการยื่นวีซาเขาประเทศญี่ปุนใหกับคนไทยสําหรับผูที่ประสงคพํานัก
ระยะสั้นในประเทศญี่ปุนไมเกิน 15 วัน)
 หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุนประกาศใหยื่นวีซาตามเดิม ผูเดินทางจะตองจายเพิ่ม 2,000
บาท สําหรับการยื่นรองขอวีซา
 ค า ธรรมเนี ยมในกรณีที ่กระเป า สัมภาระที่ มี นํ ้า หนั กเกิ นกวา ที ่สายการบิน นั้ นๆกํ าหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน
 คาภาษีนํ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไปแลว
 คานํ้าหนักกระเปาสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ ขาไป 20 กก. // ขากลับ 20
กก.)
 คาทิปคนขับรถ และไกดทองถิ่น(ถามี) ทานละ 2,000 บาท/ทริป ชําระที่สนามบินในวันเช็คอิน
(คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน)
 ภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จาย 3 % (กรณีตองการใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี)

เงื่อนไขการสํารองที่นั่ง

 กรุณาจองลวงหนาอยางนอย 30 วันกอนการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมัดจํา 15,000
บาท พรอมกับเตรียมเอกสารสงใหเรียบรอย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทําการจองแลว
 การชําระคาทัวรสวนที่เหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 30 วัน ทานควร
จัดเตรียมคาทัวรใหเรียบรอยกอนกําหนด เนื่องจากทางบริษัทตองสํารองคาใชจายในสวนของ
คาที่พักและตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
 หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอเจาหนาที่
ก อนออกบั ตรโดยสารทุ กครั ้ ง หากออกบั ตรโดยสารโดยมิแจ งเจ าหน าที ่ ทางบริ ษั ทขอสงวนสิทธิ์ ไม
รับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น รวมถึงการลาชาของสายการบินระหวางประเทศ
 หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรคประจําตัว
หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกิ นกวา 4 - 5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัว
ตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เนื่องจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมี
ความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด

กรณียกเลิกการเดินทาง

 ไมสามารถยกเลิกได เนื่องจากเปนราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงินทั้งหมด (แตสามารถเปลี่ยนชื่อผู
เดินทางไดตามกําหนดของแตละสายการบินกอน 7 วันของการเดินทาง)

หมายเหตุ (2)

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 5 วัน ในกรณีที่ไมสามารถทํากรุปไดอยางนอย
30 ทาน ในกรณีนี้บริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวรอื่นใหถาตองการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิ ดเหตุจํ าเปนสุดวิสัยจนไม อาจแกไขได และจะไม
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวรและ
อุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เชน การจราจร, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลตางๆ เปนตน

ขอมูลเพิ่มเติม เรื่องตั๋วเครื่องบิน
ในการเดินทางเปนหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการเลื่อนวันเดินทาง
กลับ ทานจะตองชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบิน และบริษัททัวรเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของ
กรุป เปนไปโดยสายการบินเปนผูกําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซงไดh

1. หากลูกคาทานใดประสงคจะซื้อที่นั่งแบบ Super หรือ Stretch มีคาใชจายเพิ่มเติม
(โปรดแจงลวงหนากอน 7 วันทําการ)
และไมอนุญาตใหเด็กทารกและผูพิการ นั่งที่นั่งแถวที่ 31H/31J/31K, 61A/61B/61C, 61H/61J/61K

2. ทางสายการบินมีนํ้าหนักกระเปาใหทานละ 20 กก. ตอ 1 เที่ยวการเดินทาง ทานใดประสงคจะ
ซื้อนํ้าหนักเพิ่มกรุณาแจงเจาหนาที่ ณ วันจองทัวร...อัตราคาสัมภาระตามรายละเอียด

สายการบินจะจํากัดนํ้าหนักสูงสุดไมเกิน 32 กิโลกรัมตอชิ้น

หมายเหตุ (3)

** ราคาเปนราคาอัพเดต ณ วันที่ 5 มี.ค.62 อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามกอนจอง **
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุนใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุน
ไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะตองยื่นเอกสารใน
ขั้นตอนการตรวจเขาเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุน* ดังตอไปนี้
1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุน (ทางบริษัทฯจัดการให)

2. สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุน
ได (เชน เงินสด บัตรเครดิต เปนตน)

3. ชื่อ ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุน (ทางบริษัทจัดการให)

4. กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุน (ทางบริษัทฯ จัดการให)

คุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุน (สําหรับกรณีการเขาประเทศญี่ปุนดวยมาตรการยกเวนวีซา)
1. หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู ไมตํ่ากวา 6 เดือน

2. กิ จ กรรมใดๆ ที ่ จ ะกระทํ า ในประเทศญี ่ ป ุ  น จะต องไม เป น สิ ่ ง ที ่ ขั ด ต อ กฎหมายและเข า ข า ย
คุณสมบัติการพํานักระยะสั้น

3. ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน

4. เปนผูที่ไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ปุน มิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธ
ไมใหเขาประเทศ และไมเขาขายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ

หมายเหตุ (4)

กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพื่อความถูกตองและความเขาใจตรงกันระหวาง
ทานลูกคาและบริษัท
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง
30 ทาน
 ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคานํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวัน
เดินทาง
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเนื่องจากสาเหตุ
ตางๆ
 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การ
ประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิ ดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิ ดจากความประมาทของ
ทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง
 เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานได
ยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด
 กรณีที่ทานเปนอิสลาม ไมทานเนื้อสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาที่เปนกรณี
พิเศษ
 รายการนี้ เปนเพี ยงข อเสนอที ่ ตองไดรับการยืน ยัน จากบริษัทฯ อี ก ครั ้ง หนึ่ ง หลัง จากไดสํารอง
โรงแรมที ่ พั ก ในต า งประเทศเรี ย บร อ ยแล ว โดยโรงแรมจั ด ในระดั บ ใกล เ คี ย งกั น ซึ ่ ง อาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
 การจัดการเรื่องหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก โดยมีหองพัก
สําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูที่พัก ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได
 กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย
7 วันกอนการเดินทาง มิฉะนั้นบริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได
 มัค คุ เทศก พนั ก งานและตั ว แทนของผู  จั ด ไม มี สิท ธิ ใ นการให ค ํ า สัญ ญาใด ๆ ทั้ ง สิ้ น แทนผู  จั ด
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทานั้น
 ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื่องจากเปนการเหมาจายกับตัวแทน
ตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปนกอง
ตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทํา

ที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูก
ปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ
 กรณีตองการพักแบบ 3 ทาน ตอหองหรือหองแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple ไม
เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดหองใหเปนแบบ แยก 2 หอง คือ 1 หองพักคู และ 1 หองพักเดี่ยว
โดยไมคาใชจายเพิ่ม
 สภาพการจลาจรในชว งวัน เดินทางตรงกับวัน หยุ ดเทศกาลของญี่ ปุ น หรื อ วั น เสาร อาทิตย รถ
อาจจะติด อาจทําใหเวลาในการทองเที่ยวและ ชอปปﻤงแตละสถานที่นอยลง โดยเปนดุลยพินิจของ
มัคคุเทศก และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความรวมมือจากผูเดินทางในบางครั้งที่
ตองเรงรีบ เพือ
่ ใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม
 เนื ่ องจากการเดิ น ทางท องเที ่ ย วในครั ้ ง นี้ เป น การชํ า ระแบบเหมาจ า ยขาดกั บ บริ ษัทตั ว แทนใน
ตางประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์ ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน หรือ สวนใด

สวนหนึ่งที่ทานไมตองการไดรับบริการ หากระหวางเดินทาง สถานที่ทองเที่ยวใดที่ไมสามารถเขา
ชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมสามารถคืนคาใชจายไมวาสวน
ใดส ว นหนึ ่ ง ให ท า น เนื ่ องจากทางบริ ษั ท ได ทํ า การจองและถู ก เก็ บ ค า ใช จ  า ยแบบเหมาจ า ยไป
ลวงหนาทั้งหมดแลว

 บริการนํ้าดื่มทานวันละ 1 ขวด ตอคนตอวัน เริ่มในวันที่ 2 ของการเดินทาง ถึงวันที่ 3 ของการ
เดินทาง การบริการของรถบัสนําเที่ยวญี่ปุน ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุน สามารถใหบริการวัน
ละ 10 ชั่วโมง ในวันนั้นๆ มิอาจเพิ่มเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตาม
ความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยูกบ
ั สภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเปนหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง
 กรณีพาสปอรตตางชาติที่ตองการเดินทางไปกับทัวร **ผูเดินทางตองดําเนินการเช็คเรื่องการทําวี
ซาในการเขาประเทศญี่ปุนดวยตนเอง และหากมีคาใชจายเพิ่มเติมผูเดินทางตองรับผิดชอบในสวน
นั้นๆ ซึ่งหากวันเดินทางผูเดินทางไมไดขอวีซา จะถือวาเปนความผิดของผูเดินทางเองและจะไม
รับผิดชอบคาใชจายตางๆ
 กรณีที่ทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาใชจายที่จะ
เกิดขึ้นตามมา และ จะไมสามารถคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวนหนึ่ง

 หากวันเดินทาง เจาหนาที่สายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ หนังสือ
เดินทาง

(พาสปอรต) ของทานชํารุดแมเพียงเล็กนอย เชน เปยกนํ้า ขาดไปหนาใดหนาหนึ่ง มีหนาใดหนา
หนึ่งหายไป มีกระดาษหนาใดหนาหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหวางสันของเลมหนังสือเดินทาง
เปนตน ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจาหนาที่ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง มี

สิทธิ์ไมอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังนั้นกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือเดินทางของทาน
ใหอยูในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณาติดตอกรมการกงสุลกระทรวงการ
ตางประเทศเพื่อทําหนังสือเดินทางฉบับใหม โดยใชฉบับเกาไปอางอิง และ ยืนยันดวย พรอมกับ
แจงมาที่บริษัทเร็วที่สุด เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงขอมูลหนังสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสาร
มาที่บริษัทเรียบรอยแลว กรณีที่ยังไมออกบัตรโดยสาร ทานสามารถเปลี่ยนแปลงไดไมมีคาใชจาย
แตหากออกบัตรโดยสาร (ตั๋วเครื่องบิน) เรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บ
คาใชจายที่เกิ ดขึ้นจริงทั้งหมด ซึ่งโดยสวนใหญตั๋วเครื่องบินแบบกรุปจะออกกอนออกเดินทาง
ประมาณ 14-20 วัน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับกระบวนการและขั้นตอนของแตละคณะ
 กรณีที่ทานไมผานดานตรวจคนออก หรือ เขาเมือง (หามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคาใชจายใหไมวาสวนใดสวนหนึ่งทั้งสิ้น

บริการเพิ่มเติม Wifi เลนเน็ตชิว ชิว ตลอดทิป

*เมื่อทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลวทางบริษท
ั ฯ
จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงทั้งหมดนี้แลว*

