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** ชมเหล่าดอกไมน้านาพนัธ์ุอาธิ วสิทีเรีย, เบบบีลูอายส์ 

** ชมความงามของ “ทุ่งพิงค์มอส” มนตเ์สน่ห์..พรมธรรมชาติทีสีชมพหูลากสีสันสวยสดใส 

** สัมผสับรรยากาศ "ล่องเรือโจรสลดั" ชมความงามของทะเลสาบอาชิ ณ อุทยานแห่งชาตฮิาโกเน่ 

** “ไข่ดาํอายุยืน ปี” ความเชือทีเล่ากนัรุ่นสู่รุ่น หากท่านไดท้านไข่ดาํ ใบนนั สามารถต่ออายไุด ้ ปี  

** อสิระท่องเทยีวตามอธัยาศัย  วนัเต็ม หรือ เลือกซือทวัร์เสริมสวนสนุกโตเกียวดิสนียแ์ลนด์ 

** ใหท้่านไดผ้อ่นคลาย แช่นําแร่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยกัษ์ อิมไม่อนั 

** บริการทา่นดว้ยนําดืมทญีีปุ่ นท่านละ ขวด/วนั 
 

กาํหนดการเดินทาง  -  /  -  /  -  พฤษภาคม 2561 
 

 (หากท่านมจีองตัวภายในประเทศหรือระหว่างประเทศเองรบกวน ขอเทยีวบนิกบัเจ้าหน้าท ีก่อนจองตัวค่ะ) 

 

วนัแรก  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบนินาริตะ 

.  น. พร้อมกนัทีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชนั  ส่วนผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ขาออก ประต ู  เคาน์เตอร์ D 

โดย สายการบินไทย  เจา้หนา้ที คอยให้การตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกดา้นเอกสารก่อนขึนเครือง 

22.10 น. เหินฟ้าสู่ ประเทศญีปุ่น โดยสายการบินไทย เทียวบินที TG640 

(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชวัโมง / เวลาทอ้งถินจะเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชวัโมง) 

 

วนัทสีอง สวนฮิตาชิ ซีไซต์ พาร์ค - สวนดอกไม้อาชิคางะ - ย่านชินจูก ุ

06.20 น. เดินทางถึงสนามบินนาริตะ ประเทศญีปุ่น หลงัจากผ่านขนัตอนศุลกากรเรียบร้อยแลว้ 

 จากนนันาํท่านชมสวนดอกไมอ้นัสวยงาม “สวนฮิตาชิ ซีไซด์ พาร์ค” สวนดอกไมริ้มทะเลขนาดใหญ่มีพืนทีติด

กบัมหาสมุทรแปซิฟิก ตงัอยู่ทีจงัหวดัอิบะระกิ ภูมิภาคคนัโต ภายในมีหลายโซน โซนชมทุ่งดอกไมมี้ทงัหมด  

จุดหลกัๆ มีดอกไมป้ระจาํฤดูกาลหลายสายพนัธ์ุหมุนเวียนออกดอกอวดโฉมให้ชมกนัไดท้งัปี ชม ดอกป๊อปปี ที

จะบานอวดความสวยงามใหช้มกนัเต็มพืนที และงานเทศกาล NEMOPHILA HARMONY ทวัทงัเนินเขาจะ
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กลายเป็นทอ้งทุ่งสีฟ้าอ่อนทีเตม็ไปดว้ย “ดอกนีโมฟีลา (Nemophila) หรือ เบบีบลูอายส์ (Baby Blue Eyes)” 

กว่า  ลา้นตน้ โลกแห่งสีฟ้าทีรวมดอกนีโมฟีลา ทอ้งฟ้า และทอ้งทะเลเอาไวด้ว้ยกนั 

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นาํท่านชม “ดอกวิสทีเรีย” ณ สวนดอกไม้อาชิคางะ สวนดอกไมข้นาดใหญ่ทีทาํใหท่้านสามารถเพลิดเพลินได้

ไม่รู้จบ และทีนียงัไดรั้บเลือกจากCNNเป็น  แหล่งท่องเทียวในฝันของโลกปี  เพียง  เดียวในญีปุ่ นอีก

ดว้ย ทุกท่านสามารถเดินถ่ายรูปเก็บความสวยงามของอุโมงควิ์สทีเรียไดต้ามอธัยาศยั 

และนาํท่านสู่ “ย่านชินจกู”ุ ยา่นแห่งความเจริญอนัดบัหนึงของกรุงโตเกียว ท่านจะไดพ้บกบัหา้งสรรพสินคา้

และร้านขายของเป็นพนัๆ ร้าน ซึงจะมีผูค้นนบัหมืนเดินกนัขวกัไขว ่ถือเป็นจุดนดัพบยอดนิยมอีกดว้ย เชิญท่าน

เลือกชมสินคา้มากมาย อาทิ เครืองใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถ่ายรูป, นาฬิกา, เสือผา้, รองเทา้แฟชนั และเครืองสาํอาง เป็น

ตน้ อิสระใหท้่านไดเ้พลินเพลินกบัการ “เลือกชมและซือ” สินคา้ตามอธัยาศยั 

 รับประทานอาหารคาํแบบอสิระ เพือใหท่้านไดใ้ชเ้วลาอย่างคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 

 พกัที APA HOTEL TOKYO BAY MAKUHARI หรือเทียบเท่าระดบั 3 ดาว 

   
 

วนัทสีาม อสิระท่องเทยีวตามอธัยาศัย  หรือ เลือกซือทัวร์เสริมสวนสนุกโตเกยีวดิสนย์ีแลนด์ 

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ใหท่้านทดลองใชบ้ริการรถไฟสายโตเกียวในประเทศญีปุ่นทีมีชือเสียง และไดชื้อว่าเป็นการคมนาคมทีเป็นที

นิยมทีสุดของคนญีปุ่น ท่านจะสนุกสนานกบัการนงัรถไฟในญปุ่ีน เพือประสบการณ์ทีแปลกใหม่อีกรูปแบบ

หนึง อิสระชอ้ปปิงในกรุงโตเกียว แลว้แต่ความตอ้งการของท่าน เพราะทีเมืองโตเกียว ไม่วา่จะไปทีไหน กช็อ้ป

ปิงสนุกไดทุ้กทีกนัเลย อาทิ เสือผา้ กระเป๋า รองเทา้ เครืองสาํอาง เครืองใชไ้ฟฟ้า อปุกรณ์อิเลค็ทรอนิคส์ และอีก

มากมาย  (เดินทางโดยรถไฟ ค่ารถไฟและค่าใชจ่้ายต่างๆ ไม่รวมในราคาทวัร์) 

 ย่านอาคฮิาบาร่า หรือเรียกอีกชือหนึงว่า อิเลคทริคทาวน์ ยา่นชอ้ปปิงชือดงัทีสุดในเรืองของ

เครืองใชไ้ฟฟ้า ทงั กลอ้งดิจิตอล และเกมส์ต่างๆ มีใหท้่านไดเ้ลือกชมเลือกซือกนัอยา่งจุใจเลยทีเดียว 

การเดินทาง: รถไฟสาย Yamanote Line สถานี Akihabara Station 

 ย่านอเิคะบุคุโระ ยา่นช็อปปิงทียิงใหญ่และทนัสมยัมากแห่งหนึงของญีปุ่น อิสระใหทุ้กท่านเลือกซือ

สินคา้ทนัสมยัต่างๆ มากมาย ไม่วา่จะเป็นเครืองใชไ้ฟฟ้าทนัสมยั เกมส์ใหม่ๆ  แฟชนัสวยงามตามอธัยาศยั 

การเดินทาง: รถไฟสาย Yamanote Line สถานี Ikebukuro Station 

 ย่านชิบุยะ ศูนยก์ลางแฟชนัวยัรุ่นในโตเกียว หามุมถูกใจถ่ายภาพคู่กบั “ฮาจิโกะ” รูปปันสุนขัแสนรู้ ที

กลายเป็นจุดนดัพบยอดฮิตสาํหรับหนุ่มสาวโตเกียวอพัเดทแฟชนัสไตลโ์ตเกียวทีตึก (109) อิจิมารุคิว ทงัเสือผา้ 

กระเป๋า รองเทา้ เครืองประดบัและแฟชนัชนันาํของญีปุ่ นในฤดูต่างๆอืนๆมากมาย รับรองไม่มีเอา้ท์ 
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การเดินทาง: รถไฟสาย Yamanote Line สถานี Shibuya Station 

 ฮาราจูก ุแหล่งรวมแฟชนัทนัสมยัของวยัรุ่นญีปุ่ น อสิระกบัการชอ้ปปิงยงั “ตรอกทาเคชิตะ” สองขา้ง

ทางเรียงรายไปดว้ยร้านขายของวยัรุ่น เสือผา้ เครืองประดบั รองเทา้ กระเป๋า ร้านฟาสท์ฟูดทีวนัสุดสปัดาห์จะ

เป็นแหล่งนดัพบของพวก “แต่งตวัประหลาด” หรือ “ COSPLAY ” มกัมาแต่งหนา้และเปลียนเสือผา้กนั ร้าน

เครปญีปุ่นอร่อยๆมากมาย ร้าน 100 เยน หรือเลือกชอ้ปปิงแบบสบายๆบนถนน “โอโมเตะซนัโด” ดว้ย

บรรยากาศคลา้ยยโุรปกบัตึกร้านคา้ทีออกแบบและตกแต่งสไตลย์โุรป 

การเดินทาง: รถไฟสาย Yamanote Line สถานี Harajuku Station 

เลือกซือทัวร์เสริมเทียว “สวนสนุกโตเกียวดสินีย์แลนด์” สวนสนุกซึงเต็มไปดว้ยเสน่ห์ตาํนานและ

จินตนาการของการผจญภยั ท่านจะไดส้มัผสักบัเครืองเล่นในหลายรูปแบบ กบัหลากหลายโซนผจญภยั อาทิ 

ADVENTURE LAND, WESTERN LAND, FANTASYLAND, TOMORROWLAND, TOONTOWN เป็นตน้ 

พบเครืองเล่นมนัส์ๆ ตามโซนต่างๆ เช่น ทา้ทายความมนัส์เหมือนอยูใ่นอวกาศ SPACE MOUNTAIN, ระทึก

ขวญักบัเหล่าผีชือดงักบั HAUNTED MANSION บา้นผีสิง, ตืนเตน้เร้าใจ และสัมผสัความชุมฉาํของสายนาํ

ขนาดยกัษไ์ปกบั SPLASH MOUNTAIN, นงัเรือผจญภยัในป่าใหญ่กบั JUNGLE CRUISE, หวาดเสียวไปกบั

รถไฟเหาะ BIG THUNDER MOUNTAIN, สนุกสนานกบั PIRATES OF THE CARIBBEAN, เยือนบา้นหมี

พูห์, เขา้ไปอยู่ในโลกแห่งจินตนาการกบัการ์ตูนทีท่านชืนชอบ มิกกีเมา้ส์, สโนวไ์วท ์ชอ้ปปิงซือของทีระลึก

ภายในสวนสนุกอยา่งจุใจ และอีกมากมายทีรอท่านพิสูจน์ความมนัส์กนัอย่างเตม็ที 

   
** ซือทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ : ตวัเข้ารวมเครืองเล่นเตม็วัน+ไกด์บริการรับ+ส่ง (เดินทางโดยรถไฟ)  

>> ผู้ใหญ่ท่านละ ,  บาท   >> เดก็อายตํุากว่า ปี ท่านละ ,  บาท 

(สามารถแจ้งซือเพิมตอนจองทัวร์เท่านันหรือก่อนเดินทาง วัน) 

 รับประทานอาหารกลางวนัและอาหารคาํแบบอิสระ เพือใหท่้านไดใ้ชเ้วลาอย่างคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 

 พกัที APA HOTEL TOKYO BAY MAKUHARI หรือเทียบเท่าระดบั 3 ดาว 

 

วนัทสีี  ฮาโกเน่ - หุบเขาโอวาคุดานิ(BUS) - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - โกเท็มบะ เอ้าท์เลต็ - โอชิโนะ ฮัคไค -  

                        ออนเซ็น+ขาปูยกัษ์ไม่อนั 

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นาํทุกท่านเดินทางสู่ “ฮาโกเน่” เพือนาํท่านเดินทางสู่ “หุบเขาโอวาคุดานิ” โดยรถบสั หุบเขานรกทีเกิดขึนจาก

การปะทุขึนมาของภูเขาไฟฮาโกเน่เมอืหลายพนัปีก่อน ทาํใหเ้กิดบ่อนาํร้อนผุดขึนมาจากใตดิ้น 

นาํและควนัส่วนผสมของกาํมะถนัอยูด่ว้ยโดยความร้อนของนาํทีผดุขึนมานนัสามารถตม้ไข่ใหสุ้กไดเ้ลยทีเดียว  
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และไข่ทีตม้จากบ่อนีเปลือกของไข่จะมีสีดาํสนิทซึงคนญีปุ่นเชือกนัวา่ “กินไข่ดาํหนึงฟองจะทาํใหอ้ายยืุนขึน

เจ็ดปี” จากนนันาํท่าน “ล่องเรือโจรสลัด” (ล่องสัน  นาที) ยงับริเวณ “ทะเลสาบอาชิ” เพือใหท้่านไดส้ัมผสั

บรรยากาศธรรมชาติและชมความงามของทะเลสาบนาํจืดขนาดใหญ่ทีเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเมือกวา่ 

,  ปีทีแลว้  

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นาํท่านชอ้ปปิงอย่างจุใจกบัสินคา้แบรนดเ์นมที “โกเท็มบะ แฟคทอรี เอ้าท์เลต็” แหล่งรวมสินคา้นาํเขา้และ

สินคา้แบรนดญี์ปุ่นโกอินเตอร์มากมาย ทงักระเป๋า เครืองประดบั และนาฬิกาหรู รองเทา้แฟชนั สินคา้สาํหรับ

คุณหนู และสินคา้อืนๆอีกมากมาย จากนนันาํท่านเดินทางสู่ “โอชิโนะฮัคไค” บ่อนาํทีเกิดจากการละลายของ

หิมะบนภูเขาไฟฟูจิ ทีใชเ้วลาอนัยาวนาน ในการไหลลงมาสู่พืนดินและซึมไปยงับ่อนาํแต่ละบ่อ ดงันนันาํทีอยู่

ในบ่อจะเป็นนาํทีใสสะอาดและสดชืนมาก ในปี 1985 สถานทีแห่งนียงัไดถู้กเลือกใหเ้ป็น 1 ใน 100 อนัดบั

แหล่งนาํจากธรรมชาติทีดีทีสุดของญีปุ่ นอีกดว้ย 

 พกัที FUJISAN GARDEN HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 3 ดาว 

 รับประทานอาหารคาํ ณ ห้องอาหารของโรงแรม พิเศษ!!ใหท้่านไดท้านขาปูยกัษ ์อนัขึนชือของญีปุ่น แบบ

ไม่อนั 

พิเศษ! ณ โรงแรมทีพกัแห่งนี ท่านจะไดส้มัผสักบัการอาบนาํแร่ หรือ เรียกอีกอยา่งว่าออนน

เซ็น เพือผ่อนคลายความเมือยลา้ การอาบนาํแร่ จะทาํให ้เลือดลมดี, ผิวพรรณสดใส, สุขภาพ

ดี, ผอ่นคลายความเมือยลา้ และยงัช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายอีกดว้ย 

    
 

วนัทห้ีา            ชมทุ่งพงิค์มอส SHIBAZAKURA PARK - ภูเขาไฟฟูจ ิ- ตลาดปลาซึกจิ ิ- โอไดบะ+ห้างไดเวอร์

ซิต ี(หุ่นกนัดมั) - ออิอนพลาซ่า 

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นาํท่านสมัผสัความงดงามระรานตาของพรมสีชมพูขนาดใหญ่ของ “ทุ่งดอกพงิค์มอส” ลกัษณะดอกมี  กลีบ

คลา้ยๆดอกซากุระ คนญีปุ่นจึงเรียกอีกชือหนึงว่า “ชิบะซากุระ” แต่จริงๆแลว้เป็นพืชคนละชนิดกนั ใหท้่านได้

เก็บภาพประทบัใจกบั ทุ่งดอกไมห้ลากสีตงัแต่สีขาว ชมพูอ่อนๆ จนถึงสีชมพูเขม้ ตามอธัยาศยั (ขึนอยูก่บัสภาพ

อากาศ)  จากนนันาํท่านขึนสู่ “ภูเขาไฟฟูจ”ิ ชมความงามกนัแบบใกลชิ้ดยงับริเวณ “ชนั ” ของภูเขาไฟฟูจิ (หรือ

ชนัสูงสุดทีทางอุทยานฯอนุญาตใหขึ้นไดใ้นวนันนัๆ) เพือชมทศันียภาพโดยรอบของภูเขาไฟ นาํท่านสู่ “ตลาด

ปลาซึกจิ ิ(Tsukiji market)” เป็นตลาดคา้ส่งปลา,ผกัและผลไมข้นาดใหญ่ใจกลางกรุงโตเกียว ในบรรดาตลาด

คา้ส่งทีกระจายอยูใ่นโตเกียวนนั ตลาดปลาแห่งนีนบัเป็นทีทีมีชือเสียงมากทีสุดและเป็นทีรู้จกักนัดีว่าเป็นหนึง

ในตลาดปลาทีใหญ่ทีสุดในโลกอีกดว้ย เนืองจากมีการซือขายสินคา้ทะเลกว่า 2000 ตนัต่อวนั ในปี 2016 นนั 
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คาดว่าจะมีการยา้ยตลาดแห่งนีไปยงั Toyosu ตลาดแห่งใหม่ภายในตลาดนันมีปลาและอาหารทะเลสดมากมาย

หลายชนิด เป็นตลาดทีคึกคกัอยู่เกือบตลอดเวลา และค่อนขา้งยุ่งในบางช่วงเวลา จะมีรถสกตูเตอร์ขบัไปมา 

รวมทงัรถบรรทุกทีใชข้นส่งปลา ทงัคนซือและคนขายจะดูเร่งรีบ ทาํใหเ้ป็นสเน่ห์ดึงดูดนกัท่องเทียวให้แวะ

เวียนมาเทียวชม ภายในตลาดนนัเป็นเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือส่วนภายนอกซึงมีร้านคา้ปลีกและร้านอาหารตงัเรียง

รายเป็นจาํนวนมากและส่วนภายในซึงเป็นบริเวณทีร้านคา้ส่งใชเ้จรจาธุรกิจและเป็นจุดทีมีการปรมูลปลาทูน่าที

มีชือเสียง 

 รับประทานอาหารกลางวนัแบบอิสระ เพือใหท่้านไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้ค่า (ไมร่วมค่าอาหาร) 

จากนนันาํท่านสู่ “โอไดบะ” แหล่งชอ้ปปิงชือดงัอีกแห่งของญปุ่ีนซึงตงัอยู่ริมอา่วโตเกียว สถานทีออกเดทของ

หนุ่มสาวญีปุ่ นทีไดร้ับการโหวตวา่ “โรแมนติคทีสุด” ของโตเกียว สามารถมองเห็น “สะพานเรนโบว”์ ทีพาด

ผา่นจากโอไดบะสู่เมอืงโตเกียว โดยมี “หอคอยโตเกียว” สญัลกัษณ์ของเมืองตงัตระหง่านอยู ่รวมทงั “เทพี

สนัติภาพ” เวอร์ชนัญีปุ่ นยืนถือคบเพลิงอยูริ่มอ่าวโตเกียว และนาํท่านเดินทางสู่หา้ง “DiverCity Tokyo Plaza” 

ซึงเป็นอีกหนึงสถานทีถูกสร้างขึนมาเพือดึงดูดนกัท่องเทียวทงัชาวญีปุ่น และชาวต่างชาติ ภายใตค้อนเซ็ปท ์

“Theatrical City Space” แหล่งชอ้ปปิงขนาดใหญ่ทีมีร้านคา้ต่างๆ มารวมตวักนัอยู่ถึง  ร้าน ท่านจะไดช้ม 

“หุ่นยนต ์GUNDAM โดยเป็นรุ่น RX-  Unicorn Gundam” ตวัโตเท่าขนาดจริง ยืนรอตอ้นรับท่านทีดา้นหนา้

ของห้าง ทีเป็นเสมือนสัญลกัษณ์ของสถานทีแห่งนี อีกทงัยงัมี “GUNDAM Front Tokyo” Theme Park แห่งใหม่

ทีจะบอกผ่านความยิงใหญ่ของ GUNDAM ไปทวัโลก (ไม่รวมค่าเขา้ชม) 

นาํท่านเดินทางสู่ “ออิอนพลาซ่า” ศูนยร์วมแห่งสินคา้นานาชนิด ไมว่่าจะเป็นขนมญีปุ่ น ผลไม ้และอาหารนานา

ชนิดใน ซุปเปอร์มาร์เก็ต ให้ท่านเลือกซือสินคา้และของฝากไดต้ามอธัยาศยั  

สมควรแก่เวลา เดินทางสู่ “สนามบินฮาเนดะ” เพือเตรียมตวัเดินทางกลบั 

  รับประทานอาหารคาํแบบอสิระ เพือใหท่้านไดใ้ชเ้วลาอย่างคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 

   
 

วนัทหีก            สนามบนิฮาเนดะ - กรุงเทพ 

.  น.   เหินฟ้าสู่เมืองไทย โดยสายการบินไทย เทียวบินที TG  

.  น.   เดินทางถึงเมืองไทย พร้อมกบัความประทบัใจเต็มเปียม  

 

หมายเหตุ :  รายการต่างๆ สามารถเปลียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนืองจากภยัธรรมชาติ, สภาวะอากาศ,  

การเมือง, สายการบิน เป็นตน้ อีกทงัโรงแรมต่างๆทีระบุในรายการนีอาจมีการปรับยา่น และสถานทีตงั ไดต้ามความเหมาะสม

ทงันียงัคงไวซึ้งระดบัในมาตรฐานเดียวกนั โดยบริษทัจะคาํนึงถึงความสะดวกของเส้นทางระหวา่งการนาํเทียวเป็นสาํคญัโดย 

มิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
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เดนิทาง  -  พฤษภาคม 2561 

อตัราค่าบริการ สาํหรับคณะ 30 ท่านขึนไป 

ผูใ้หญ่ ,  บาท 

เด็กอาย ุ - ปี / มีเตียง  ,  บาท 

เด็กอาย ุ -  ปี / ไม่มีเตียง ,  บาท 

พกัเดียวจ่ายเพมิ (จากราคาผูใ้หญ่) ,  บาท 

ไม่ใชต้วัเครืองบิน ลด (ทงัเด็กและผูใ้หญ่) - ,  บาท 

เด็กทารก อายตุาํกวา่  ปี (ณ. วนัเดินทาง) เช็คราคาตวัก่อนทาํการจองค่ะ 

 

 

เดนิทาง  -  /  -  พฤษภาคม 2561 

อตัราค่าบริการ สาํหรับคณะ 30 ท่านขึนไป 

ผูใ้หญ่ ,  บาท 

เด็กอาย ุ - ปี / มีเตียง  ,  บาท 

เด็กอาย ุ -  ปี / ไม่มีเตียง ,  บาท 

พกัเดียวจ่ายเพมิ (จากราคาผูใ้หญ่) ,  บาท 

ไม่ใชต้วัเครืองบิน ลด (ทงัเด็กและผูใ้หญ่) - ,  บาท 

เด็กทารก อายตุาํกวา่  ปี (ณ. วนัเดินทาง) เช็คราคาตวัก่อนทาํการจองค่ะ 

 

อตัราค่าบริการนีรวม 



บริษัท ชลิ สแควร์ ทราเวล จาํกัด 22/7 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ  ใบอน าุตประกอบนําเทียว เลขที /   

Office: 02-886-8518 Hotline: 094-545-3095, 094-545-3096 Fax: 02-433-9857 Website: www.chill.co.th  E-mail: info@chill.co.th  

o ตวัเครืองบินไป-กลบั ตามเส้นทางและสายการบินทีระบุในโปรแกรม (ชนัทศันาจร) 

o ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร์ 

o ค่าธรรมเนียมนาํมนัทีสายการบินเรียกเก็บ (คาํนวณ ณ วนัที 28/ / ) 

o ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามทีไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

o โรงแรมทีพกัตามระบุไวใ้นรายการ หรือในระดบัเดียวกนั (พกัห้องละ  หรือ  ท่าน) 

o ค่าประกนัอบุติัเหตุในระหว่างการเดินทาง  ***ไมคุ่ม้ครองเด็กอายุตาํกวา่ 1เดือน 

วงเงินทุนชีวิตท่านละ , ,  บาท ดูแลค่ารักษาพยาบาลอุบติัเหตุ ,  บาท และอาหารเป็นพิษระหวา่งเดินทาง  

o การบริการของมคัคุเทศก์จากเมืองไทยตลอดการเดินทาง  ท่าน 

o นาํดืมทีญีปุ่นท่านละ 1 ขวด / วนั (ทงัหมด 3 วนั) 

 

อตัราค่าบริการนีไม่รวม 

o ค่าภาษีมูลค่าเพิม %  

o ค่าทาํหนงัสือเดินทาง / ต่อหนา้เล่มหนังสือเดินทาง 

o ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซักรีด, ค่าเครืองดืมในหอ้งพกั และค่าอาหารทีสงัมาในหอ้งพกั เป็นตน้ 

o ค่าอาหารและเครืองดืมทีสังพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากทีบริษทัจดัให ้ในรายการทวัร์ 

o ค่านาํหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีทีเกินกวา่สายการบินกาํหนด (  กิโลกรัมต่อท่าน) 

o ค่าทาํใบอนุญาตทีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 

o ค่าเปลียนแปลงตวั กรณีไป-กลบัไม่พร้อมคณะ หรือเปลียนคนเดินทาง (สอบถามค่าใชจ่้ายกบัเจา้หนา้ที) 

 กรุณาแจง้อยา่งนอ้ย  วนัก่อนเดินทาง พร้อมหนา้พาสชดัเจนของคนเดินทางแทน 

o ค่าธรรมเนียมนาํมนัทีทางสายการบินอาจมีการเรียกเกบ็เพิมเติมในภายหลงั 

o ค่าธรรมเนียมทิปไกด+์คนขบัรถ โดยประมาณ ,  เยน (ประมาณ  บาทไทย) เพิมเติมตามความพึงพอใจ 

o ค่าวีซ่าเขา้ประเทศญีปุ่น ประเภทท่องเทียวระยะสนั (สําหรับผูถื้อหนังสือเดินทางตา่งชาติ) 

 

เงือนไขการสํารองทีนงั / ชําระเงิน / การยกเลกิ 

o กรุณาจองทวัร์ล่วงหนา้ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระมัดจําท่านละ ,  บาท 

o ส่วนทีเหลือชาํระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า  วนั มิฉะนนัถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

o กรณียกเลกิการเดินทาง -  วันก่อนเดนิทาง ยึดมัดจําท่านละ ,  บาท (นบัจากวนัทีส่งอีเมลยืนยนัแจง้ยกเลิก) 

o กรณียกเลกิการเดินทาง -  วันก่อนเดนิทาง ยึดมัดจําท่านละ ,  บาท (นบัจากวนัทีส่งอีเมลยืนยนัแจง้ยกเลิก) 

o กรณียกเลกิการเดินทาง 11-20 วนัก่อนเดินทาง ยึดเงิน % ของราคาทัวร์ (นบัจากวนัทีส่งอีเมลยืนยนัแจง้ยกเลิก) 

o กรณียกเลกิการเดินทาง 10 วนัก่อนเดนิทาง ยึดเงิน % ของราคาทัวร์ (นบัจากวนัทีส่งอีเมลยืนยนัแจง้ยกเลิก) 

o เนืองดว้ยไม่ตอ้งยนืวีซ่าเขา้ประเทศญีปุ่ น ทางบริษทัฯ จะไม่ทาํการเกบ็เอกสารจริงใดๆ  

รบกวนส่งเอกสารเป็น สําเนาหน้าพาสปอร์ตทีชัดเจน และมีอายุเหลือการใช้งานไม่น้อยกว่า  เดือน 

พร้อมระบุห้องนอน, อาหารทีไม่สามารถทานได้, ทนัีงทีต้องการ, และเลขทีสะสมไมล์  

ควรแจง้พร้อมสาํรองทีนงั หรือ  วนัก่อนการเดินทาง (เป็นอย่างช้า) 
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เงือนไขและข้อกําหนดอืนๆ 

o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิเปลียนแปลงราคาในกรณีทีมีผูร่้วมเดินทางไม่ถึงจาํนวนทีระบุ 
o กรณีท่านมีการเดินทางดว้ยตวัเครืองบินภายในประเทศตอ้งรบกวนแจง้ใหก้บัเราทราบ ณ วนัทีสาํรองทีนงั หากไม่มีการแจง้

เรืองไว ้จะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายทีเกิดขึนจากตวัเครืองบินดงักล่าวได ้
o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิเกบ็ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและภาษีตวัทุกชนิดเพิม หากสายการบินปรับขึนก่อนวนัเดินทาง 
o หากท่านไม่เดินทางกลบัพร้อมคณะทวัร์ ตวัเครืองบินขากลบัซึงยงัไม่ไดใ้ช ้ไม่สามารถนาํมาขอคืนเงินได ้ 
o ในระหว่างการท่องเทียวนี หากท่านไม่ใชบ้ริการใดๆ ไม่ว่าทงัหมดหรือบางส่วน ถือวา่ท่านสละสิทธิ ไมส่ามารถเรียกร้องขอ

คืนค่าบริการได ้ 
o ค่าบริการทีท่านชาํระกบัทางบริษทัฯ เป็นการชาํระแบบเหมาขาด และทางบริษทัฯไดช้าํระให้กบับริษทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่ง

แบบเหมาขาดเช่นกนั ดงันนัหากท่านมีเหตุอนัใดทีทาํให้ท่านไม่ไดท้่องเทียวพร้อมคณะตามรายการทีระบุไว ้ท่านจะขอคืน
ค่าบริการไม่ได ้ 

o ทางรัฐบาลญีปุ่นไดป้ระกาศยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญีปุ่นใหก้บัคนไทยทีมีวตัถุประสงคเ์พือการพาํนักระยะสันในประเทศ
ญีปุ่นนนั ทางรัฐบาลญีปุ่ นไดป้ระกาศเริมบงัคบัใชใ้นวนัที  กรกฏาคม พ.ศ.  และสามารถพาํนกัในประเทศญีปุ่นได ้  
วนั (หากผูยื้นประสงคจ์ะพาํนกัในประเทศญีปุ่นเกิน  วนั หรือไปทาํงาน หรือมีวตัถุประสงคอื์นๆ จะตอ้งยืนขอวีซ่า
ตามปกติ) 

o หากท่านถูกเจา้หนา้ทีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศนนัๆ ปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึงอยู่
นอกเหนืออาํนาจและความรับผิดชอบของบริษทัฯทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิทีจะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทงัหมด  

o หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ไม่วา่ประเทศใดจนทาํให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได ้คณะทวัร์ท่านอืนๆ รวมถึง
ไกดจ์ะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได ้จาํเป็นตอ้งออกเดินทางตามโปรแกรมทีวางไว ้แต่ทางตวัแทนบริษทัฯ จะทาํหนา้ที
ประสานงานและเจา้หนา้ทีจะทาํการติดต่อช่วยเหลือท่านเป็นระยะ 

o บริษทัฯ จะไมรั่บผิดชอบในกรณีทีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองให้กบัชาวต่างชาติ หรือ คน
ต่างดา้วทีพาํนกัอยู่ในประเทศไทย แต่จะทาํหนา้ทีช่วยเหลือเจรจา แต่อาํนาจสิทธิขาดเป็นของทางกองตรวจคนเขา้เมือง  

o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิทีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใชจ่้ายใดๆ ในกรณีทีเกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าชา้ของสายการบิน, 
อุบติัเหตุ, ภยัธรรมชาติ, การนดัหยุดงาน, การจลาจล หรือสิงของสูญหายตามสถานทีต่าง ๆ ทีเกิดเหนืออาํนาจควบคุมของ
บริษทัฯ  

o บริษทัฯ จะทาํหนา้ทีเป็นตวัแทนในการเรียกร้องค่าชดใชจ้ากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษทัขนส่งเมือเกิดการสูญหายของ 
สมัภาระระหวา่งการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดงักล่าว  

o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงรายการทวัร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทงันีทางบริษทัฯ จะยึดถือ
และคาํนึงถึงความปลอดภยั รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกคา้ส่วนมากเป็นสําคญั 

o เมือท่านตกลงชาํระเงินไม่วา่ทงัหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเงือนไขขอ้ตกลงต่างๆ แลว้ 


