แชออนเซ็น บุฟเฟต BBQ+บุฟเฟตขาปูยักษ FREE WIFI ON BUS
สุดคุม!!! ราคาเริ่ม 22,900 บาท พักฟูจิออนเซ็น 1คืน นาริตะ 2คืน

Hilight โปรแกรม นาริตะ วัดนาริตะ โตเกียว วัดอาซากุสะ หุน กันดั้ม โอไดบะ ฟูจิออนเซ็น ลานสกีฟจู ิเท็น
ทะเลสาบคาวากูจิโกะ พิพิธภัณฑแผนดินไหว ชินจูกุ นาริตะ อิสระฟรีเดย1วันหรือเลือกเที่ยวดิสนียแลนด
เดินทางโดยสายการบิน SCOOT AIRLINES (TR) บินสูโตเกียว(สนามบินนาริตะ)
เครื่องลําใหญ B787-8 DREAM LINER ทันสมัยสุดๆ น้ําหนักกระเปาไป-กลับ 20 KG
วันที่

รายละเอียดทองเที่ยว

DAY 1 กรุงเทพฯ ทาอากาศยานดอนเมือง
DAY 2 สนามบินนาริตะ - วัดนาริตะ - โตเกียว – วัดอาซากุสะ - โอไดบะ กันดั้ม Unicorn – คาวากูจิโกะ
DAY 3 คาวากูจิโกะ – ลานสกีฟูจิเท็น - พิพิธภัณฑแผนดินไหว – โตเกียว – ชินจูกุ – นาริตะ
DAY 4 อิสระทองเที่ยวตามอัธยาศัย หรือ ซื้อบัตรเขาโตเกียวดิสนียแลนด (บัตร 2,700บาท)
DAY 5 สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง
อัตราคาบริการ
กําหนดวันเดินทาง

ผูใหญ

เด็ก(เสริมเตียง)

เด็ก(ไมเสริมเตียง)

ทารก

พักเดี่ยว

10 - 14 Jan 2018

22,900

22,900

22,900

7,000

7,500

17 - 21 Jan 2018

23,900

23,900

23,900

7,000

7,500

20 - 24 Jan 2018

19,900

19,900

19,900

7,000

7,500

27 - 31 Jan 2018

19,900

19,900

19,900

7,000

7,500

31 Jan - 04 Feb 2018

19,900

19,900

19,900

7,000

7,500

03 - 07 Feb 2018

22,900

22,900

22,900

7,000

7,500

07 - 11 Feb 2018

23,900

23,900

23,900

7,000

7,500

10 - 14 Feb 2018

24,900

24,900

24,900

7,000

7,500

14 - 18 Feb 2018

24,900

24,900

24,900

7,000

7,500

21 - 25 Feb 2018

23,900

23,900

23,900

7,000

7,500

24 - 28 Feb 2018

24,900

24,900

24,900

7,000

7,500

28 Feb - 04 Mar 2018

26,900

26,900

26,900

7,000

7,500

03 - 07 Mar 2018

25,900

25,900

25,900

7,000

7,500

07 - 11 Mar 2018

25,900

25,900

25,900

7,000

7,500

10 - 14 Mar 2018

25,900

25,900

25,900

7,000

7,500

14 - 18 Mar 2018

25,900

25,900

25,900

7,000

7,500

17 - 21 Mar 2018

27,900

27,900

27,900

7,000

7,500

รายละเอียดทัวร
วันที่ DAY 1 กรุงเทพฯ ทาอากาศยานดอนเมือง
21.00

พรอมกันที่ทาอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโดยสารระหวางประเทศขาออก ชั้น3 ประตู 6 เคานเตอร 6
สายการบิน Scoot เจาหนาที่บริษัทใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกดานเอกสารและติดแท็ก
กระเปากอนขึ้นเครื่อง

วันที่ DAY 2 สนามบินนาริตะ - วัดนาริตะ - โตเกียว – วัดอาซากุสะ - โอไดบะ กันดั้ม Unicorn – คาวากูจิโกะ

00.30

นําทานเดินทางสู สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุน โดยสายการบิน SCOOT เที่ยวบินที่ TR868 ** ราคา
ทัวรยังไมรวมคาอาหารบนเครื่อง(บนเครื่องมีบริการจําหนายอาหารและเครื่องดื่ม)

08.00

เดินทางถึง สนามบินนาริตะ (เวลาเร็วกวาเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพื่อความสะดวก
ในการนัดหมายเวลา) สําคัญ!!! ประเทศญีป่ นุ ไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เนื้อสัตว พืช ผัก
ผลไม เขาประเทศ หากฝาฝนจะมีโทษจับและปรับ จากนั้นนําทานเดินทางสู วัดนาริตะ วัดนี้เปนหนึ่งใน
วัดที่เปนที่รูจกั มากที่สุดในภูมิภาคคันโต ถือวาเปนวัดทีโ่ ดงดังที่สดุ ในแถบชิบะ และจํานวนผูมาเยีย่ มชมก็เปน
รองเพียงศาลเจาเมจิ ในกรุงโตเกียว บริเวณวัดเปนที่ตั้งของประตูหลัก มีทางเดินบันไดขึ้นสูอาคารหลักเปน
สถานที่สําหรับสักการะบูชาภายในวัดทานสามรถบันทึกภาพเจดียหาชั้นหนึง่ คู สวนหยอมที่มีสระน้ําขนาด
ใหญ นําทานกราบนมัสการขอพรพระเพื่อสิริมงคล ใหมีชีวติ ที่ดีและยืนยาว พรอมเลือกชมและซื้อเครื่องราง
ของขลังและสินคาพื้นเมือง

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที1่ ) เมนู บุฟเฟต BBQ YAKINIKU

บาย

หลังอาหารกลางวันนําทานเดินทางเขาสูโตเกียวเมืองหลวง นําทานเดินทางสู วัดอาซากุสะ SENSOJI
TEMPLE กราบนมัสการขอพรจากองค เจาแมกวนอิมทองคํา ที่เปนทองสัมฤทธิ์ มีขนาดเล็กเพียง 5.5
เซนติเมตร วัดพุทธที่เกาแกที่สุดในภูมิภาคคันโต และมีผูคนนิยมมากราบไหว ขอพรเพื่อความเปนสิริมงคล
ตลอดทั้งป ถายภาพเปนที่ระลึกกับ คามินาริมง (ประตูฟาคํารณ) ซึ่งมีโคมไฟสีแดงขนาดยักษที่มีความสูง
ถึง 4.5 เมตร โคมไฟที่ใหญที่สดุ ในโลก แขวนอยู เลือกชมและเชาเครื่องรางของขลังอันศักดิ์สิทธิข์ องวัดแหง
นี้หรืเพลิดเพลินกับ ถนนนาคามิเซ ถนนชอปปงที่มีชื่อเสียงของวัด มีรานขายของที่ระลึกมากมายไมวาจะ
เปนเครื่องรางของขลัง ของเลนโบราณ และตบทายดวยรานขายขนมที่คนญี่ปุนมายังวัดแหงนี้ตองมาตอคิว
กัน ทานจะไดเพลิดเพลิน กับการชอปปงของฝากที่เปนแบบญี่ปุน ญี่ปุน Made In Japan แทๆ รวมทั้งขาว
ของเครื่องใชคุณภาพดี มากมาย อาทิ รม, หมวก, รองเทา, กระเปา, เสื้อผา เปนตน ไดที่นี่ หากมีเวลาทาน
สามารถเดินไปถายรูปคูกับหอคอยที่สูงที่สุดในโลก โตเกียวสกายทรี (Tokyo Sky tree) แลนดมารคใหม
ของมหานครโตเกียว ที่ทานสามารถถายรูปไดงดงามจากบริเวณใกลกับวัดอาซากุซะ สําหรับโตเกียวสกายที
เปดใหบริการเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 มีความสูงถึง 634 เมตร ชนะแชมปเกาคือหอคอยแคนตันทาวน
เวอรที่นครกวางโจวของจีน และหอซีเอ็น ทาวเวอร ในนครโทรอนโตของแคนาดา จากนั้นนําทานเดินทางไป
โอไดบะ ยานเมืองใหมที่เกิดจากการถมทะเลขึ้นมาเปนเกาะ ใหทา นไดชอปปงสินคาหลากหลายชนิดที่หาง
ไดเวอรซิตี้ ซึ่งภายในมีรานคา รานอาหาร และแหลงบันเทิงมากมาย และถายรูปกับกันดั้มตัวใหม RX-0
Unicorn ขนาดเทาของจริงโดยสรางขึ้นมาตามอัตราสวน 1:1 เหมือนตัวเดิม ทําใหมีความสูงถึง 19.7 เมตร
(ตัวเดิมสูง 18 เมตร) และเปดตัวเปนทางการในวันที่ 24 กันยายน 2560 จนถึงเวลานัดหมายนําทานเดินทางสู
ที่พักจังหวัดยามานาชิ ยานทะเลสาบคาวากูจิโกะ

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา (มื้อที2่ ) พรอมขาปูยักษไมอั้น!!! หลังอาหารไมควรพลาดประสบการณ การ

อาบน้ําแรธรรมชาติ เพื่อสุขภาพ/ ออนเซ็น (Onsen) น้ําแรในสไตลญปี่ ุนใหทานไดพักผอนอยางเต็ม
อิ่ม ซึ่งชาวญี่ปนุ เชื่อวาน้ําแรธรรมชาตินี้มีสวนชวยเรื่อง โรคภัยไขเจ็บและผิวพรรณเปลงปลั่ง
ที่พัก: Route Inn Kawagujiko // Fuji Premium Resort หรือระดับใกลเคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 3-5 วันกอนวันเดินทาง)

วันที่ DAY 3 คาวากูจิโกะ – ลานสกีฟูจิเท็น - พิพิธภัณฑแผนดินไหว – โตเกียว – ชินจูกุ – นาริตะ
รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที3่ )
เชา
นําทานไปลานสกี ฟูจิเท็นสกีรีสอรท (Fujiten Ski Resort) ลานสกีและที่พักที่ตั้งอยูบริเวณภูเขาไฟฟูจิ
ทานจะไดสัมผัสกับหิมะขาวโพลนอิสระใหทานไดเลือกสัมผัสประสบการณใหม อาทิ ตื่นเตนกับการลื่นไถล
ดวยสกีเลือกสนุกกับสโนวบอรดหรือเลือกเพลิดเพลินกับการ นั่งเลื่อนหิมะที่ทานจะสามารถนั่งดืม่ ด่ํากับ
ทัศนียภาพที่ถูกปก คลุมดวยหิมะที่ดูแลวสะอาดตายิ่งนัก หรือทานจะสามารถเลือก ถายรูปบริเวณรอบหรือ
ซื้อของที่ระลึกจากราน souvenir shop หรือเลือกทานอาหารเครื่องดื่มที่บริเวณชั้น2ของตัวอาคารไดตาม
อัธยาศัย (คาทัวรไมรวมอัตราเชาอุปกรณสกีและชุดสําหรับเลนสกีราคาประมาณทานละ 4,500
เยน,กระดานเลื่อน Snow Sled 1,200 เยน, Snowboarding 4,500เยน) หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิใน
กรณีลานสกีหิมะยังไมพรอมใหบริการตามสภาพอากาศที่อาจจะเปลี่ยนแปลงหรืออากาศไมเอื้ออํานวย
หรือลานสกีปด หิมะละลายหรือมีปริมาณนอยอยู โดยทางบริษัทจะเปลี่ยนที่เทีย่ วทดแทนเปนหมูบานน้ําใส
หรือโอชิโนะฮัคไกแทน และสภาพอากาศทางบริษัทไมสามารถคาดการณ โอชิโนะฮัคไค หรือหมูบานน้ํา
ใส บอน้ําที่แปดในโอชิโนะ ที่เกิดจากการละลายของหิมะจากบนภูเขาไฟฟูจิมีอายุมามากกวา 1,200 ป ที่ใช
เวลาอันยาวนาน ในการไหลลงมาสูพื้นดินและซึมซาบไปยังบอน้าํ แตละบอน้ํา ดังนั้นน้ําที่อยูในบอจะเปน
น้ําที่ใสสะอาดและสดชื่นมาก ในป 1985 สถานที่แหงนีย้ ังไดถูกเลือกใหเปน 1 ใน 100 อันดับ แหลงน้ําจาก
ธรรมชาติที่ดีที่สุดของญี่ปุนอีกดวย อีกทั้งบริเวณโดยรอบสามารถชมดอกไมและวิวของภูเขาไฟฟูจไิ ดใน
วันที่อากาศแจมใส ใหทานไดเพลิดเพลิน กับบรรยากาศ พรอม ชม และเลือกซื้อสินคาพื้นเมือง
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที4่ )

บาย

นําทานเดินทางไปสัมผัสประสบการณแปลกใหมที่Experience Earthquake พิพิธภัณฑแผนดินไหว ทาน
จะไดทดสอบในหองจําลองแผนดินไหวรับการสั่นสะเทือนจากขั้นต่ําสุดสูขั้นสูงสุด และสนุกสานในการ
เรียนรูประสบการณ ในหองจําลองแบบตางๆ จากนั้นใหทานเลือกซื้อของฝากราคาถูก อาทิเชน ขนม

เครื่องสําอาง เครื่องไฟฟา ผลิตภัณฑจากน้ํามันมา โฟมลางหนาถานหินภูเขาไฟ ผลิตภัณฑแบรนด 4GF
หรือวิตามินบํารุงรางกาย และยาของดร.โนงูจิ ซึง่ เปนนักวิจยั ชื่อดังของชาวญี่ปุน จากนั้นนําทานเดินทางเขา
สูโตเกียว นําทานชอปปง ยานชินจูกุ ยานชอปปงชั้นนําของชาวญี่ปุนที่ถือวาเปนแหลงอัพเดทเทรนด
ใหมๆ เปนยานความเจริญอันดับหนึ่งของนครโตเกียวในปจจุบัน ใหทานเลือก ชมและซื้อ สินคามากมาย
อาทิเชน เครื่องใชไฟฟา, กลองถายรูป, MP-3, คอมพิวเตอร, Note Book, นาฬิกา, เสื้อผา และเครือ่ งสําอาง
KOSE, SHISEDO, KANEBO, SK II และอื่น ๆ อีกมากมาย ที่ราคาคอนขางถูกกวาเมืองไทย และที่จะขาด
ไมไดเลยก็ คือ ราน 100เยน(อยูตกึ PEPEชั้น8) ซึ่งสินคาทุกอยางภายในรานจะราคา 100 เยน เทากันหมด
ที่ทานสามารถเลือกซื้อเปนของฝากกลับบานได ในราคาที่สบายกระเปา
อาหารมื้อเย็นอิสระตามอัธยาศัย ใหทานไดเลือกชิมรานอรอยตางๆ จนถึงเวลานัดหมายนําทาน
เดินทางสูท ี่พักยานนาริตะ
ที่พัก: Hedistar Hotel หรือระดับใกลเคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวันเดินทาง)

วันที่ DAY 4 อิสระทองเที่ยวตามอัธยาศัย หรือ ซื้อบัตรเขาโตเกียวดิสนียแลนด (บัตร 2,700บาท)
รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่ 5)
เชา
อิสระใหทานทองเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวันไมมีรถบัสบริการ มีไกดแนะนําการเดินทาง ใหทานชอปปง
หรือเดินทางสูสถานที่ทองเที่ยวอืน่ ๆ เชน อากิฮาบารา , ฮาราจุกุ หรือ ชินจูกุ หรือ ชอปปง ที่ชิซยุ เอาทเล็ท
ทองเที่ยวโดยตัวทานเอง หรือจะเลือกซื้อทัวรดิสนียแลนดซึ่งสามารถเดินทางโดยรถไฟ
ราคาบัตรดิสนียทานละ 2,700.- บาท(ไมรวมคาเดินทาง)
(กรณีที่ทานตองการซื้อบัตรเที่ยวTokyo Disneyland กรุณาแจงความประสงคกอนเดินทาง7วัน พรอม
ชําระเงินเพิ่มทานละ 2,700.- บาท)
- ดิสนียแลนด โลกแหงจินตนาการของราชาการตูนญี่ปุนซึง่ เปนดิสนียแลนดแหงแรกที่สรางนอกประเทศ
สหรัฐอเมริกา โดยสรางขึ้นในป พ.ศ. 2526 จากการถมทะเลและใชทุนสรางกวา 600 ลานบาท ใหทานสนุกสนาน
กับเครื่องเลนนานาชนิด (ไมจาํ กัดจํานวนการเลน) ผจญภัยในดินแดนตางๆ ใหทา นเลนเครื่องเลนตัวใหมจาก
ภาพยนตรการตูนเรื่องดัง Toy Story ชมฉากรบกลางทะเลคาริเบียนในดินแดนโจรสลัดจากภาพยนตร The
Pirate of Caribbean เขยาขวัญกับบานผีสิงใน Haunted Mantion สัมผัสความนารักของตุก ตาเด็กนานาชาติใน
โลกใบเล็ก Small World ชมภาพยนตรสามมิติ The Invention of the Year ใหทานไดสนุกสนานพรอมกับการ

จับจายเลือกซื้อสินคาที่ระลึกนารักในดิสนียแลนดอกี ทั้งยังจะไดสัมผัสกับตัวการตูนเอกจากวอลดิสนีย อยาง มิก
กี้เมาส มินนี่เมาส พรอมผองเพื่อนการตูนอีกมากมายสนุกกับการจับจายซื้อของที่ระลึกนารักในดิสนียแลนด
- SHISUI OUTLET สามารถชอปไดตงั้ แตเวลา 10:00 - 20:00 น. ชอปปงอยางจุใจกับสินคาแบรนดเนมที่แหลง
รวมสินคานําเขาและสินคาแบรนดญี่ปุนโกอินเตอรมากมาย
เดินทางโดยShuttle Bus จากสนามบินนาริตะ จะมีรถบัส Outlet Shuttle ออกจาก (Terminal 1) No.30 หรือ
(Terminal 2) No.13 ตรงไปถึง SHISUI PREMIUM OUTLET ใชเวลาประมาณ 15 นาที ห รือจะเลือก
เดินทางโดยรถไฟJR จากสถานี JR Narita Station ไปลงที่สถานี JR Shisui Station แลวขึ้นรถไปที่ SHISUI
PREMIUM OUTLET ประมาณ 15 นาที
วิธีการเดินทางจากนาริตะเขาสูโตเกียว
จากโรงแรมยานนาริตะ เราสามารถนั่งรถ Shuttle Bus ของโรงแรมไปตอรถที่สนามบินนาริตะเขาสู
กลางเมืองโตเกียว โดยสามารถทําไดหลายวิธี อยางเชน รถไฟ รถโดยสารประจําทาง และ แท็กซี่ ในปจจุบันวิธี
ที่กําลังเปนที่นยิ มคือการนัง่ รถไฟ ดังนั้น ขอแนะนําการเดินทางโดยรถไฟ ซึง่ สะดวกในการคํานวณระยะเวลาและ
จัดสรรตารางเดินทาง ทามกลางรถไฟที่มีอยูหลายสาย รถไฟฟาทีใ่ หบริการจากสนามบินนาริตะเขาเมืองโตเกียว
มีอยูหลักๆ 5 สายดวยกัน ไดแก

1) Narita Express (N'EX) – เสนสีแดงตามรูป เดินทางเขาโตเกียวจากทางทิศใต ผานจิบะเขาสถานีโตเกียว ใช
เวลา 53 นาที แลวขบวนรถจะแยกเปน 2 ตอนตามหมายเลขโบกี้ สวนแรกวิง่ ขึ้นไปทางเหนือผาน Shinjuku ,
Omiya สวนหลังวิ่งไปทางYokohama, Totsuka, Ofuna คารถอยูท ี่ 2,940เยน – 4,180เยน
รถไฟขบวน Narita Express วิ่งดวยความเร็วสูงสุด 130 กิโลเมตรตอชั่วโมง ใหบริการจากหลายๆสถานีใน
โตเกียวและปริมณฑล ทุกขบวนจะวิง่ ผานสถานีโตเกียว ซึง่ เปนสถานีที่ขบวนรถจะเชื่อมตอกันหรือแยกจากกัน
ปกติแลวขบวนที่มาจากโอฟุนะหรือโยะโกะฮะมะจะเชื่อมตอกับขบวนที่มาจากชินจุกุ อิเคะบุคุโ ระ หรือโอมิยะ
กลายเปนขบวนเดียวกันวิง่ ตอไปจนถึงทาอากาศยานนะริตะ (ผานทาง Sōbu Main Line และ สายนะริตะ)
2) รถไฟ JR เปนรถไฟธรรมดา – เสนสีเขียว ใชเวลา 80 นาที เดินทางไปสถานี Tokyo ราคาประมาณ 1,280
เยน
3) Keisei Skyliner – เสนสีน้ําเงิน รถดวนของฝง Keisei เดินทางจากสนามบินนานาชาตินาริตะ ผานสถานีนิ

ปโปริ สุดปลายทางที่อุเอโนะ ใชเวลาเพียง 41 นาที คา โดยสารประมาณ 2,470 เยน Keisei Skyliner วิ่งดวย
ความเร็วสูงสุด 160 กิโลเมตรตอชั่วโมง Skyliner มีรถออกทุกๆ 20 และ 40 นาที ใน ระหวางชวงเวลา 14.0016.00 มีรถวิ่ง 3 เที่ยวตอชัว่ โมง กรณีใชบริการ Keisei Line จะตองลงที่สถานีนิปโปริ (Nippori) หรือไมก็สถานีอุ
เอโน (Ueno) ซึ่ง ทั้ง 2 สถานีนี้จะสามารถสามารถตอรถไฟ JR (JR Yamanote Line ) ไปยังสถานีตางๆใน
โตเกียวไดอยางสะดวกสบาย ไมวาจะเปน Akihabara, Tokyo, Shinjuku, Shibuya, Ikebukuro
4) Access Express – เสนสีสม เปนรถดวนพิเศษของสาย Keisei ปลายทางอยูที่สถานีอเุ อโนะ ใชเวลาประมาณ
1 ชั่วโมง คาโดยสารประมาณ1,240 เยน
5) Keisei main line – เสนสีฟา เปนรถไฟแบบดวน (Rapid Service) วิ่งจากสนามบินไปสุดปลายทางที่อุเอโนะ
ใชเวลาตั้งแต 60 – 90 นาที คาโดยสารประมาณ 1,030 เยน
อาหารกลางวันและเย็นอิสระตามอัธยาศัย
ที่พัก: Hedistar Hotel หรือระดับใกลเคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวันเดินทาง)

วันที่ DAY 5 สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (มื้อที6่ )
เชา
สมควรแกเวลาเดินทางสูสนามบินนาริตะ เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ
09.35
14.55

ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน SCOOT เที่ยวบินที่ TR869
** ราคาทัวรยังไมรวมคาอาหารบนเครื่อง (บนเครื่องมีบริการจําหนายอาหารและเครื่องดื่ม) **
เดินทางถึงทาอากาศยานดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ : รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน
การจราจรชวงเทศกาลหรือวันหยุดของญี่ปุน เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา โดยทางผูจัดจะปรับเปลี่ยนโดยคํานึงถึง
ผลประโยชนของทานเปนหลัก เพื่อใหทานทองเที่ยวไดครบถวนตามโปรแกรม การบริการของรถบัสนําเที่ยวญี่ปุน ตาม

กฎหมายของประเทศญี่ปุน สามารถใหบริการวันละ10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลา
ตามความเหมาะสม จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง
กรณีอัตราแลกเปลี่ยนเงินเยนปรับสูงขึ้น บริษทั ฯขอสงวนสิทธิในการปรับอัตราคาบริการเพิ่มขึ้นโดยจะแจงให
ทราบลวงหนา
เงื่อนไขการใหบริการ
1. การเดินทางครั้งนี้จะตองมีผูโดยสารจานวน 30 ทานขึ้นไป กรณีไมถึง30ทาน
- ขอสงจอยทัวรใหกับบริษัทที่มีโปรแกรมและราคาใกลเคียงกัน
- หรือขอเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบลวงหนากอนการเดินทาง 10 วัน
- หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาคาบริการเพิ่ม (ในกรณีที่ผูเดินทางไมถึง30ทานและทานยังประสงคเดินทางตอ) โดยทาง
บริษัทจะทําการแจงใหทานทราบกอนลวงหนา
2. ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ กอนทุกครั้ง มิฉะนั้นทาง
บริษัทจะไมรบั ผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
3.การชําระคาบริการ ชําระเงินคาจองทัวรทานละ 15,000 บาท สวนที่เหลือชําระกอนการเดินทาง 20วัน
**สําเนาหนาพาสปอรตผูเดินทาง+ความประสงคเพิ่มเติมของลูกคา กรุณาสงพรอมหลักฐานการโอนเงินมัดจําหรือพรอมยอด
คงเหลือ**
4.การยกเลิกและคืนคาทัวร
การยกเลิกทัวร เมื่อจองทัวรและชําระเงินคาจองคาทัวรแลวสามารถยกเลิกได45วันกอนเดินทางเทานั้น แตกรณีพีเรียดที่
เดินทางนั้นๆเต็มแลวไมสามารถยกเลิกหรือขอคืนเงินไดทกุ กรณียกเวนเปลี่ยนผูเดินทางแทน และพีเรียดราคาโปรโมชั่นเมื่อจอง
ทัวรและชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถยกเลิก เลื่อน หรือขอคืนเงินไดทกุ กรณี
กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไว ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ทัง้ สิ้น รวมถึงเมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงด
การใชบริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ไมสามารถเรียกรองคาบริการและเงินคา
ทัวรคืนไมวา กรณีใดๆทั้งสิ้น

อัตราคาบริการนี้รวม
1. คาตัว๋ โดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวรขา งตน
ที่นั่งเปนไปตามการจัดสรรของสายการบิน
กรณีตองการระบุที่นั่งติดกันทัง้ กรุปหรือริมหนาตางหรือริมทางเดิน แจงหนาเคานเตอรเช็คอิน ณ วันเดินทาง
**กรณีทานมีความประสงคจะตองการปรับเปลีย่ นระดับชั้นที่นงั่ จะตองดําเนินการแจงพรอมจองทัวร หรือกอนเดินทาง15วัน
เทานั้น และทางเซ็นเตอรจะทําจองที่นั่งอัพเกรดเขาระบบไดเมื่อE-Ticket ทั้งกรุปออกมาแลว ประมาณ3-5วันกอนวันเดินทาง**
- ที่นั่ง Stretch Seat / Long Leg ชําระเพิ่ม 4,500 บาท (รวมไป-กลับ) **หามเด็กต่ํากวา16ปและผูสูงอายุ65ปขึ้นไปนั่ง
เนื่องจากที่นงั่ อยูบริเวณ Exit Seat
- ที่นั่งScoot Biz ตั๋วกรุปไมสามารถอัพเกรดได
** คาทัวรไมรวมคาอาหารบนเครือ่ ง สามารถสั่งซื้อจากเลมเมนูบนเครื่องไดเลยเนื่องจากตัว๋ กรุปไมสามารถสั่งจองลวงหนาได

2. คาที่พักหองละ 2 ทานตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการหรือระดับเทียบเทา กรณีเดินทาง3 ทานจะเปนหองTriple จะเปนแบบ
เตียงเดีย่ วสามเตียงหรือแบบเตียงใหญ1เตียงเตียงเดี่ยว1เตียง เปนการจัดแบบเตียงของทางโรงแรมไมสามารถระบุได กรณี

โรงแรมมีหอง Triple ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดหองใหเปนแบบ แยก 2หอง คือ 1หองพักคู และ 1หองพักเดี่ยว โดยไม
คาใชจา ยเพิ่ม
3. คาอาหารคาเขาชมและคายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน
4. เจาหนาที่บริษัทฯคอยอานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง
5. คาน้ําหนักกระเปา สัมภาระที่สายการบิน Scoot กําหนดทานละไมเกิน 20 กิโลกรัม และคาประกันวินาศภัย
เครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
**กรณีทานมีความประสงคจะซื้อน้ําหนักเพิ่ม กรุณาแจงพรอมจองทัวร พรอมชําระคาน้าํ หนัก**
- ซื้อนําหนักเพิ่ม 5 กก. ชําระเพิ่ม 700 บาท /เพิ่ม10กก. ชําระเพิ่ม 1,200 บาท
- ซื้อน้ําหนักเพิ่ม15กก. ชําระเพิ่ม 1,700 บาท/เพิ่ม20กก. ชําระเพิม่ 2,200 บาท
6. คาประกันอุบัตเิ หตุคุมครองในระหวางการเดินทางคุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาทคารักษาพยาบาลกรณีเกิด
อุบัติเหตุวงเงินทานละ 500,000 บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม ไมรวมประกันสุขภาพ
อัตราคาบริการนี้ไมรวม
1. คาทําหนังสือเดินทางไทยและเอกสารตางดาวตางๆ
2. คาใชจา ยอื่นๆที่นอกเหนือจากรายการระบุอาทิเชนคาอาหารเครื่องดื่มคาซักรีด คาโทรศัพทเปนตน
3. คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, คาภาษีเดินทาง (ถามีการเรียกเก็บ)
4. คาภาษีน้ํามันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษทั ฯไดออกตั๋วเครื่องบิน
5. คา Vat 7% และคาภาษีหัก ณ ที่จา ย 3%
6. คาทิปยกกระเปาทุกโรงแรม
7. คาทิปไกดรวมคนขับรถ ทานละ 3,500 เยนตอทริป สําหรับกรุป ที่มหี ัวหนาทัวรแลวแตนา้ํ ใจจากทาน
รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญีป่ นุ ใหกับคนไทย

(เอกสารที่จะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตใหเขาประเทศ)
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญีป่ นุ ใหกบั คนไทย ผูทปี่ ระสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญีป่ นุ ไมเกิน 15
วัน ไมวา จะดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะตองยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขา
เมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเขาประเทศญีป่ นุ * ดังตอไปนี้
1.ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุน (ทางบริษัทฯจัดการให)
2.สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจา ยที่อาจเกิดขึ้นในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุนได (เชน เงินสด บัตรเครดิต
เปนตน)
3.ชื่อ ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางที่พาํ นักในประเทศญี่ปนุ (ทางบริษัทจัดการให)
4.กําหนดการเดินทางระหวางที่พาํ นักในประเทศญี่ปุน (ทางบริษัทฯจัดการให)
คุณสมบัติการเขาประเทศญีป่ นุ (สําหรับกรณีการเขาประเทศญี่ปนุ ดวยมาตรการยกเวนวีซา)
1.หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยูไ มต่ํากวา 6 เดือน
2.กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปุนจะตองไมเปนสิ่งที่ขัดตอกฎหมาย และเขาขายคุณสมบัติการพํานักระยะสั้น
3.ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน
4.เปนผูที่ไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ปุน มิไดอยูใ นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขา
ขายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ
7.หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพื่อความถูกตองและความเขาใจตรงกันระหวางทาน
ลูกคาและบริษัท ฯ และเมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานได
ยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด
1. บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ทจี่ ะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง 30ทาน
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคานามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวันเดินทาง
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเนื่องจากสาเหตุตางๆ

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน,
การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึง่ อยูน อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม
และ อุบัตเิ หตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง
6. เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทงั้ หมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงือ่ นไขขอตกลง
ตางๆ ทัง้ หมด
7. รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตอ งไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากไดสาํ รองโรงแรมที่พักในตางประเทศ
เรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึง่ อาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
8. การจัดการเรื่องหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกบั กรุปที่เขาพัก โดยมีหองพักสําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรีไ่ ด
โดยอาจจะขอเปลีย่ นหองไดตามความประสงคของผูที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถ
รับประกันได
9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชววิ แชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7วันกอนการเดินทาง
มิฉะนั้น บริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได
10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคาํ สัญญาใด ๆ ทัง้ สิ้นแทนผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู
มีอํานาจของผูจ ัดกํากับเทานั้น
11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจา ยตางๆ ไดเนื่องจากเปนการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทาง
ไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวา จะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการทองเทีย่ ว อันเนื่องมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง
หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ
12. กรณีตองการพักแบบ 3ทาน ตอหองหรือหองแบบ3เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัด
หองใหเปนแบบ แยก 2หอง คือ 1หองพักคู และ 1หองพักเดี่ยว โดยไมคาใชจายเพิ่ม
13. สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ ปุน หรือ วันเสารอาทิตย รถอาจจะติด อาจทําใหเวลาใน
การทองเที่ยวและ ชอปปงแตละสถานที่นอยลง โดยเปนดุลยพินจิ ของมัคคุเทศก และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซึง่ อาจจะขอ
ความรวมมือจากผูเดินทางในบางครั้งที่ตอ งเรงรีบ เพื่อใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม

14. บริการน้ําดื่มทานวันละ1ขวดตอคนตอในวันที่ทําทัวรเต็มวัน เริ่มในวันที่2ของการเดินทางรวมจํานวน2ขวด
15. การบริการของรถบัสนําเทีย่ วญี่ปุน ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุน สามารถใหบริการวันละ10-12ชั่วโมง อาทิเชน เริ่มงาน
เวลา 8.00น.ถึงเวลา 20.00 น.ในวันนั้น มิอาจเพิ่มเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเปนหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ใน
โปรแกรมการเดินทาง
16. การประกันภัย ที่บริษัทฯไดทาํ ไวสําหรับความคุมครองผูเดินทาง เปนการการประกันอุบัตเิ หตุจากการเดินทางทองเที่ยว
ตามพ.ร.บ. การทองเที่ยว เทานั้น ไมไดครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไขไดปวย ทานสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของ
บริษัทฯได และทางบริษัทฯถือวาทานไดเขาใจและยอมรับขอตกลงแลวเมื่อทานชําระเงินคาทัวร (ทานสามารถซื้อประกัน
สุขภาพ ในระหวางการเดินทางได จากบริษัทประกันทั่วไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุมครองใหละเอียด)
17. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคาํ สัญญาใด ๆ ทัง้ สิ้นแทนผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดย
ผูมีอํานาจของผูจดั กํากับเทานั้น
18. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจา ยตางๆ ไดเนื่องจากเปนการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทาง
ไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวา จะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการทองเทีย่ ว อันเนื่องมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง
หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ

