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โตเกียว ฟู จิ อิ บารากิ ซาวาระ
เที่ยวทุกวันไม่มีอิสระ ชมซากุระ ณ สวนอุโนะ
ไหว้พระขอพร ณ วัดอาซากุสะ ผ่านชม โตเกียวสกายทรี
สัมผัสความยิ่งใหญ่ของภูเขาไฟฟู จิ
ชมสวนดอกไม้ สไตล์ญี่ป่ ุน ณ สวนไคราคุเอน
นมัสการพระใหญ่อุชิคุ ไดบุสสึ พระพุ ทธรูปปางยืนที่สงู ที่สดุ ในประเทศ
อิ สระช้อปปิ้ ง สุดมันส์ชินจูกุ AMI PREMIUM OUTLET
พิเศษ!!! อาบน้าแร่ธรรมชาติ ดินเนอร์ขาปูยักษ์ FREE WIFI ON BUS

กำหนดกำรเดิ นทำง

มีนำคม – เมษำยน 2561

วันแรก กรุงเทพฯ สนำมบิ นดอนเมือง
20.30 น. พร้อมกันที่ สนำมบิ นนำนำชำติ ดอนเมือง ชัน้ 3 อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ สำย
กำรบิ น AIR ASIA X เจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯคอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวก
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23.45 น.

เหิรฟ้าสู่ เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยเทีย่ วบินที่ XJ600 สายการบิน AIR ASIA X ใช้เครื่อง
AIRBUS A330-300 จานวน 377 ที่นัง่ จัดที่นัง่ แบบ 3-3-3 (น้ าหนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน หาก
ต้องการซือ้ น้าหนักเพิม่ ต้องเสียค่าใช้จา่ ย) บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง

วันที่สอง

สนำมบิ นนำริ ตะ – โตเกียว – วัดอำซำกุสะ – โตเกียวสกำยทรี (ถ่ำยรูป) - สวนดอกไม้ฮำ
นะโนะมิ ยำโกะ - โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้ำท์เลท - แช่น้ำแร่ธรรมชำติ + ดิ นเนอร์ ขำปูยกั ษ์
เดินทางถึง สนำมบิ นนำริ ตะ ประเทศญี่ปนุ่ นาท่านผ่านขัน้ ตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
เรียบร้อยแล้ว (เวลำที่ญี่ปนุ่ เร็วกว่ำเมืองไทย 2 ชัวโมง
่
กรุณำปรับนำฬิ กำของท่ ำนเพื่อควำม
สะดวกในกำรนัดหมำยเวลำ) ***สาคัญมาก!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุ ญาตให้นาอาหารสด จาพวก
เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝา่ ฝืนมีโทษปรับและจับ***
เดินทางสู่ เมืองโตเกียว นาท่านนมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคา ณ วัดอำซำกุสะ วัดทีไ่ ด้ช่อื ว่าเป็ น
วัด ที่ม ีค วามศัก ดิส์ ิท ธิ ์ และได้ร ับ ความเคารพนับ ถื อ มากที่สุ ด แห่ ง หนึ่ ง ในกรุง โตเกีย ว ภายใน
ประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมทองคาทีศ่ กั ดิ ์สิทธิ ์ ขนาด 5.5 เซนติเมตร ซึง่ มักจะมีผคู้ นมากราบไหว้
ขอพรเพื่อความเป็ นสิรมิ งคลตลอดทัง้ ปี ประกอบกับภายในวัดยังเป็ นทีต่ งั ้ ของโคมไฟยักษ์ทม่ี ขี นาด
ใหญ่ทส่ี ุดในโลกด้วยความสูง 4.5 เมตร ซึง่ แขวนห้อยอยู่ ณ ประตูทางเข้าทีอ่ ยูด่ า้ นหน้าสุดของวัด ที่
มีช่อื ว่า “ประตูฟ้าคารณ”และถนนจากประตูเข้าสู่ตวั วิหารทีป่ ระดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมทองคา มีช่อื
ว่า ถนนนำกำมิ เซะ ซึ่งเป็ นที่ตงั ้ ของร้านค้าขายของที่ระลึกพื้นเมืองต่ างๆ มากมาย อาทิ ขนม
นานาชนิด ของเล่น รองเท้า พวงกุญแจทีร่ ะลึก ฯลฯ ให้ทุกท่านได้เลือกซือ้ เป็ นของฝากของทีร่ ะลึก
อิส ระ และท่านสามารถเดินไป ถ่ายรูปคู่กับหอคอยที่สูงที่สุดในโลก แลนด์มำร์กแห่ งใหม่ข อง
กรุงโตเกียว ณ ริมแม่น้ าสุมดิ ะ หอคอยโตเกียวสกำย ทรี (Tokyo Sky tree) (ไม่รวมค่าขึ้น
หอคอย) หอส่งสัญญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก ... เปิ ดให้บริการเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม
2555 โดยหอนี้มคี วามสูง 634 เมตร สามารถทาลายสถิตคิ วามสูงของหอกวางตุ้ง ในมณฑลกว่าง
โจว ซึง่ มีความสูง 600 เมตร และหอซีเอ็น ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มีความสูง 553
เมตร ทิวทัศน์ของ หอคอยโตเกียวสกำยทรีทบ่ี รรจุเทคโนโลยีแนวหน้าสุดสามารถมองเห็นได้จาก
ละแวกวัดอาซะกุซ่าทีเ่ ต็มไปด้วยกลิน่ อายแบบเมืองเก่าของเอะโดะ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2)
นาท่านเดินทางสู่ สวนดอกไม้ฮำนะโนะมิ ยำโกะ (Hananomiyako Flower Park) สวนดอกไม้ท่ี
เรียกได้ว่างดงามที่สุดแห่งหนึ่งในบริเวณๆ ภูเขาไฟฟูจ ิ สวนดอกไม้ขนาดใหญ่ใกล้กบั ทะเลสาบยา
มานะกะและภูเขาไฟฟูจ ิ มีพน้ื ที่ถงึ 300,000 ตารางเมตร หรือประมาณ 87.5 ไร่ มีดอกไม้หลาย
พันธุ์ ทีป่ ลูกไว้ให้นกั ท่องเทีย่ วได้เดินทางมาชมตลอดทัง้ ปี ภายในสวนนอกจากทุ่งกว้างแล้วนัน้ ยัง มี
ดอกไม้ทถ่ี ูกปลูกไว้ในโดมขนาดใหญ่ เพื่อทีว่ ่าหากวันใดทีม่ ฝี นตก ยังสามารถสัมผัสความงามของ
ดอกไม้ในร่มได้ ไฮไลท์!!! น้ำตกเมียวจิ น น้ าตกสูง 10 เมตร ยาว 800 เมตร ภายในสวน บริเวณ
รอบๆ น้าตกยังมีกงั หันและ มุมถ่ายรูปให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเก็บภาพประทับใจตามอัธยาศัย
ท่านสามารถเข้าชมดอกไม้ได้ตงั ้ แต่ฤดูใบไม้ผลิจนถึงฤดูใบไม้ร่วง ทางสวนมีตารางบอกช่วงเวลา
ดอกไม้บาน ว่าช่วงไหนมีดอกไม้อะไรให้ท่านได้เพลิดเพลินกับสีสนั ของดอกไม้นานาพันธุ์ (ปลาย

08.00 น.

กลางวัน
บ่าย
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เดือนเมษายน-กลางเดือนพฤษภาคม : ดอกทิวลิป, เดือนมิถุนายน-กลางเดือนกรกฎาคม : ดอกป๊
อปปี้ ,แคลิฟอร์เนียป๊อปปี้ , เดือนกรกฏาคม-เดือนกันยายน : ดอกบานชื่น,ดอกคอสมอส และดอก
ทานตะวัน เป็นต้น)

ค่า

เดินทางสู่ โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้ำท์เลท ให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้งอย่างจุใจกับสินค้าแบรนด์เนมทีแ่ หล่ง
รวมสินค้านาเข้าและสินค้าแบรนด์ญ่ปี ุ่นโกอินเตอร์มากมาย เช่น MK MICHEL KLEIN, MORGAN,
ELLE, CYNTHIA ROWLEY, DIFFUSIONE TESSILE ฯลฯ เลือกซือ้ กระเป๋าไฮไซ BALLY,
PRADA, GUCCI, DIESEL,TUMI,GAP, ARMANY ฯลฯ เลือกดูเครือ่ งประดับ และนาฬิกาหรูอย่าง
TAG HEUER, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯ รองเท้าแฟชัน่ HUSH
PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ หรือเลือกซือ้ สินค้าสาหรับคุณหนู
AIGLE, BANDAI ASOBI, HAKKA KIDS และสินค้าอื่นๆ อีกมากมาย ได้เวลานาท่านเข้าสู่ทพ่ี กั
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร ของโรงแรม เมนู บุฟเฟต์ขาปูยกั ษ์ (3)
ที่พกั : Fuji San Resort Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่สำม ภูเขำไฟฟูจิ – หมู่บ้ำนโอชิ โนะฮักไก - พิ พิธภัณฑ์แผ่นดิ นไหว- อิ บำรำกิ - สวนไครำคุเอน พระใหญ่อชุ ิ คุ ไดบุสสึ – AMI PREMIUM OUTLET
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4)
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นาท่านเดินทางสู่ ภูเขำไฟฟูจิ ที่มคี วามสูงเหนือจากระดับน้ าทะเล 3,776 เมตร ภูเขาที่มชี ่อื เสียง
เป็ นที่รู้จกั ไปทัวโลกในเรื
่
่องความสวยงามที่ธรรมชาติได้มอบมาให้อ ย่างลงตัว และยังถือว่าเป็ น
สัญลักษณ์หนึ่งของประเทศญี่ปุ่น ทัง้ ยังเป็ นจุดมุ่งหมายของนักท่องเที่ยวต่ างชาติท่มี าเยือนญี่ปุ่น
ตลอดทุกฤดูกาล นำท่ ำนขึ้นสู่ชนั ้ ที่ 5 ของภูเขาไฟฟูจ ิ (ขอสงวนสิทธิ ์ไม่ขน้ึ ในกรณีท่อี ากาศไม่
เอื้ออานวย หรือ ทางขึน้ ปิ ด) ที่ทุกท่านจะได้เห็นถึงความสวยงามของตัวภูเขาและวิวโดยรอบของ
ภูเขาไฟฟูจ ิ และสัมผัสกับความหนาวเย็น ให้ทุกท่านได้ถ่ายภาพความประทับใจเก็บไว้ และเลือกซือ้
สินค้าของที่ระลึก ซึ่งเป็ นสัญ ลัก ษณ์ รูปภูเ ขาไฟฟู จใิ นหลากหลายบรรยากาศได้อีกด้ว ย จากนัน้
เดินทางสู่ หมู่บ้ำนโอชิ โนะฮักไก (Oshino Hakkai) ในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีเป็ นจุดท่องเที่ยว
สาคัญอีกสถานทีห่ นึ่ง โดยมีววิ ภูเขาไฟฟูจสิ ขี าวตัดกับพืน้ หลังสีฟ้า และใบไม้เปลีย่ นสี สีเหลือง แดง
ส้ม เป็ นภาพทีส่ วยงามมาก โอชิโนะฮักไกเป็ นหมู่บ้านเล็กๆ ประกอบด้วยบ่อน้ า 8 บ่อในโอชิโนะ
ตัง้ อยู่ระหว่างทะเลสาบคาวากูจโิ กะ กับทะเลสาบยามานาคาโกะ บ่อน้ าทัง้ 8 นี้เป็ นน้ าจากหิมะที่
ละลายในช่วงฤดูรอ้ น ทีไ่ หลมาจากทางลาดใกล้ๆภูเขาไฟฟูจผิ ่านหินลาวาที่มรี พู รุนอายุกว่ า 80 ปี
ทาให้น้าใสสะอาดเป็นพิเศษ นอกจากนี้ยงั มีรา้ นอาหาร ร้านจาหน่ ายของทีร่ ะลึก และซุม้ รอบๆบ่อ ที่
ขายทัง้ ผัก ขนมหวาน ผักดอง งานฝีมอื และผลิตภัณฑ์ท้องถิน่ อื่นๆ อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับ
การถ่ า ยรูป และซื้อ ของที่ร ะลึก ตามอัธ ยาศัย จากนัน้ น าท่ า นไปสัม ผัส ประสบการณ์ แปลกใหม่ท่ี
พิ พิธภัณฑ์แผ่นดิ นไหว (Experience Earthquake) ทีจ่ าลองเรื่องราวของภูเขาไฟฟูจ ิ และท่านจะ
ได้สมั ผัสกับบรรยากาศของการจาลองเหตุการณ์เรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่เกิดขึน้ ใน
ประเทศญีป่ นุ่ และจากนัน้ ให้ท่านได้อสิ ระเลือกซือ้ ของทีร่ ะลึกตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5)
นาท่านสู่ สวนไครำคุเอน (Kairakuen Garden) ซึง่ ติดอันดับ 1 ใน 3 สวนทีส่ วยทีส่ ุดของ สร้างขึน้
ในปี ค .ศ. 1842 เป็ นสวนพฤกษชาติส ไตล์ญ่ีปุ่ น ที่จ ดั ว่ า เป็ น หนึ่ ง ในสามสวนที่ส วยที่สุ ด ในญี่ปุ่ น
สามารถเดินชมได้ตลอดปีเพราะจะมีการเปลี่ยนต้นไม้ให้เข้ากับฤดู ช่วงต้นฤดูใบไม้ผลิจะมีการจัด
เทศกาลดอกบ๊วยทีม่ ชี ่อื เสียงมาก ภายในสวนมีต้นบ๊วยปลูกไว้มากว่า 3,000 ต้น นอกจากต้นบ๊วย
แล้ว ยังมีป่าไผ่ ไม้ซดี าร์ และโคบุนเต อาคารสไตล์ญ่ปี ุ่นดัง้ เดิม ตัง้ อยู่ใกล้กบั ทะเลสาบเซนบะ เปิ ด
ให้เข้าชมศึกษาข้อมูลต่างๆ พักผ่อนหย่อนใจ และสามารถเห็นมุมมองทีด่ ที ส่ี ุดของสวนได้จากชัน้ บน
นาท่านนมัสการ พระใหญ่อชุ ิ คุ ไดบุสสึ (Ushiku Daibutsu) เป็ นพระพุทธรูปปางยืนทีส่ ูงทีส่ ุดของ
ั ้ ส่ งู ทีส่ ุดในโลกทีถ่ ูกบันทึกไว้โดยหนังสือบันทึกสถิตโิ ลกกินเนสบุ๊ค
ประเทศญีป่ นุ่ และเคยเป็ นรูปปนที
(Guinness Book of world records) เมื่อปี ค.ศ. 1995 ด้วย จากความสูงถึง 120 เมตร ทาให้
สามารถมองเห็นได้ตงั ้ แต่ใจกลางเมืองโตเกียวเลยทีเดียว ไฮไลท์!!! ของทีน่ ่ีมไิ ด้เป็ นเพียงทีส่ กั การะ
ั้
พระพุทธรูปองค์ใหญ่อย่างเดียวเท่านัน้ แต่ยงั สามารถเข้าไปยังบริเวณภายในรูปปนและขึ
น้ ไปยังจุด
ทีเ่ ป็นหอสังเกตการณ์ในระดับความสูงที่ 85 เมตร ซึง่ จะอยู่ตรงส่วนของหน้าอกพระพุทธรูป เป็ นจุด
ทีส่ ามารถมองเห็น วิวในมุมด้านกว้างได้ ทัง้ หมด บนชัน้ นี้จะมีกระจกทีเ่ ป็ นช่องหน้าต่างอยู่ดว้ ยกัน
4 ด้าน และมองเห็นภูเขาไฟฟูจไิ ด้จากตรงนี้อกี ด้วย จากนัน้ นาท่านช้อปปิ้ง ณ AMI PREMIUM
OUTLET ซึง่ ภายในมี 100 ร้านค้าของแบรนด์ทม่ี คี ุณภาพ จากทัง้ ภายในประเทศและต่างประเทศ
ที่จะทาให้ท่านพอใจและมีความสุขไปกับการช้อปปิ้ งสินค้า การออกแบบคอนเซ็ปต์ของเอ้าท์เล็ท
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วันที่สี่
เช้า

กลางวัน
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ั ่ นตกของอเมริกา ท่านจะรู้สกึ สนุ กไปกับการเดินช้อปปิ้ งและยังมี
แห่งนี้ คือ เป็ นเมืองชายฝงตะวั
ร้านอาหารหลากหลายรูปแบบให้ท่านเดินเลือกซือ้ เลือกหาสินค้าตามอัธยาศัย
***อิ สระรับประทำนอำหำรคำ่ ตำมอัธยำศัย ***
ทีพ่ กั : Tsukuba Onsen Hotel หรือเทียบเท่า
จากนัน้ ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการ แช่ น้ ำแร่ออนเซ็นธรรมชำติ เชื่อว่าถ้าได้แช่น้ าแร่แล้ว จะทา
ให้ผวิ พรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขน้ึ
โตเกียว - สวนอุเอโนะ – อะเมโยโกะ - ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลำซ่ ำ – ช้ อปปิ้ งชิ นจูก ุ - ย่ำนโอ
ไดบะ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)....นาท่านเดินทางสู่เมืองโตเกียว สวนอุเอ
โนะ (Ueno Park) เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ของโตเกียว ภายในมีทงั ้ วัด ศาลเจ้า ทะเลสาป และ
สวนสัตว์ มีต้นไม้มากมาย ให้บรรยากาศร่มรื่นจึงเป็ นสถานทีท่ ช่ี าวโตเกียวนิยมมาพักผ่อนกัน และ
ในฤดูใบไม้ผลิของทุกๆปีสวนอุเอโนะจะได้รบั ความนิยมเป็ นอย่ างมากในการมาชมซากุระ โดยจะมี
ต้นซากุระเรียงรายอยู่ทงั ้ งสองข้างยาวไปตามทางเดินภายในสวน มีจานวนมากกว่า 1,000 ต้น ทา
ให้ดงึ ดูดผูค้ นจานวนมากมาเยีย่ มชมในเทศกาลชมดอกซากุระ หรือทีเ่ รียกกันว่า งานฮานามินาท่าน
เดินทางเข้าสู่ (โดยปกติซากุระจะบานช่วงประมาณปลายเดือนมีนาคมถึงต้นเดือนเมษายน อาจมี
การเปลี่ยนแปลงได้ขน้ึ อยู่กบั สภาพอากาศ)....นาท่านสู่ ตลำดอะเมโยโกะ (Ameyoko Market)
ตลาดทีค่ กึ คักเกือบตลอดเวลาตัง้ อยู่ระหว่างสถานีอุเอโนะ และสถานีโอคาชิมาชิ แต่ก่อนนัน้ บริเวณ
นี้เป็ นทีข่ ายขนมและลูกอมลูกวาด ซึง่ ในภาษาญี่ป่นุ เรียกร้านขนมเหล่านี้ว่า Ameya Yokocho จึง
เป็ นทีม่ าของชื่อตลาดอะเมโยโกะ (Ameyoko) ปจั จุบนั มีสนิ ค้าหลากหลายชนิดทัง้ ของสด ของใช้
เครือ่ งสาอาง กระเป๋า รองเท้า เสือ้ ผ้าทัง้ ของญีป่ นุ่ และของนาเข้าทีส่ ่วนใหญ่จะมีราคาถูกกว่าในห้าง
บางร้านอาจจะต่อราคาเพิม่ ได้อกี อาหารทะเล ผลไม้ ผักสด ร้านขนมของกินเล่น เช่น ทาโกะยากิ
ยักษ์ โมจิ ขนมเค้ก ช็อคโกแลต ไอศกรีม ชานมไข่มุก และร้านอาหารญี่ป่นุ อย่างราเม็ง ซูชิ ข้าว
หน้ าปลาไหล พื้นที่ตลาดกินขนาดใหญ่กินพื้นที่ไปหลายซอย รวมถึงใต้ดนิ ส่วนใหญ่จะเปิ ดร้าน
ประมาณ 10 โมงเช้าไปจนถึงช่วงเย็นๆ และมักจะปิดทุกวันพุธ
***อิ สระรับประทำนอำหำรกลำงวันตำมอัธยำศัย ***

นาท่านอิสระ ย่ ำนช้ อปปิ้ งชิ นจุก ุ ให้ท่านอิสระและเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ งสินค้ามากมายและ
เครื่องใช้ ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูปดิจติ อล นาฬิกา เครื่องเล่นเกมส์ หรือสินค้าที่จะเอาใจคุณผู้หญิงด้วย
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กระเป๋า รองเท้า เสือ้ ผ้า แบรนด์เนม เสือ้ ผ้าแฟชันส
่ าหรับวัยรุ่น เครื่องสาอางยีห่ อ้ ดังของญี่ปุ่นไม่ว่า
จะเป็ น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอื่นๆ อีกมากมาย ท่านเดินทางไป ย่ำนโอไดบะ
(Odaiba) คือเกาะทีส่ ร้างขึน้ ไว้เป็ นแหล่งช้อปปิ้ง และแหล่งบันเทิงต่างๆ ในอ่าวโตเกียว ได้รบั การ
ปรับปรุงให้มชี ่อื เสียงและเป็ นที่นิยมในช่วงหลังของปี 1990 นอกจากมีสถาปตั ยกรรมที่สวยงาม
ตัง้ อยูม่ ากมายแล้ว แต่กย็ งั คงความเป็นธรรมชาติไว้ดว้ ยความอุดมสมบูรณ์ของพืน้ ทีส่ เี ขียว ไดเวอร์
ซิ ตี้ โตเกียว พลำซ่ ำ (DiverCity Tokyo Plaza) เป็ นห้างดังอีกห้างหนึ่ง ที่อยู่บนเกาะ โอไดบะ
จุดเด่นของห้างนี้ก็คอื หุ่นยนต์กนั ดัม้ ขนาดเท่าของจริง ซึ่งมีขนาดใหญ่มาก ในบริเวณห้าง ก็จะมี
ร้านค้าสาหรับคอกันดัม้ อย่างเช่น กันดัม้ คาเฟ่ (Gundam Cafe) และถ้าอยากเข้าไปดูนิทรรศกาล
กันดัม้ ก็ตอ้ งไปที่ กันดัม้ ฟรอนท์ (Gundam Front) ซึง่ อยูใ่ นบริเวณห้าง ไดรเวอร์ซติ ้ี

ค่า

***อิ สระรับประทำนอำหำรคำ่ ตำมอัธยำศัย ***
ทีพ่ กั : NARITA KIKUSUI HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ห้ำ
เช้า
09.15 น.

สนำมบิ นนำริ ตะ – สนำมบิ นดอนเมือง
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (7)
เหินฟ้าสู่ เมืองไทย โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เอ็กซ์ เทีย่ วบินที่ XJ601
**สายการบินมีบริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง**
13.45 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง พร้อมกับความประทับใจ
*************************************************************************
* ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษทั ฯทราบในวันจองทัวร์ *
** ทัง้ นี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง **
บริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ : รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ,
การเมือง, สายการบิน เป็ นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การบริการของรถบัสนาเทีย่ วญี่ป่นุ ตามกฎหมาย
ของประเทศญีป่ นุ่ สามารถให้บริการวันละ 10 ชัวโมง
่ มิอาจเพิม่ เวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็ นผูบ้ ริหาร
เวลาตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั สภาพการจราจรในวันเดินทางนัน้ ๆ เป็ นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ ์ในการ
ปรับเปลีย่ นเวลาท่องเทีย่ วตามสถานทีใ่ นโปรแกรมการเดินทาง
อัตรำค่ำบริ กำร (บำทต่อท่ำน)
วันเดิ นทำง

มีนำคม – เมษำยน 2561
ผูใ้ หญ่

12-16,19-23 มีนำคม 2561

26,888

เด็กอำยุตำ่ กว่ำ 7 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ำน
(ไม่มีเตียงเสริ ม)
26,888

6-10,10-14,14-18,15-19,17-21,20-24 มีนำคม 2561

28,888

28,888

พัก
เดี่ยว
7,900
7,900
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07-11 ,08-12 มีนำคม 2561

29,888

29,888

7,900

25-29,26-30,27-31 มีนำคม 2561

30,888

30,888

7,900

19-23 เมษำยน 2561

29,888

29,888

7,900

6-10,16-20 เมษำยน 2561

30,888

30,888

7,900

9-13 เมษำยน 2561

38,888

38,888

9,900

10-14 ,11-15 เมษำยน 2561

45,888

45,888

9,900

12-16,13-17 เมษำยน 2561

47,888

47,888

9,900

14-18 เมษำยน 2561

35,888

35,888

9,900

** โปรแกรมทัวร์นี้ ไม่มีรำคำเด็ก เนื่ องจำกเป็ นรำคำพิ เศษ /Infant เด็กอำยุตำ่ กว่ำ 2 ปี รำคำ รำคำ 7,900
บำท** **รำคำนี้ ไม่รวมค่ำทิ ปไกด์ 1,000 บำท/ท่ ำน/ทริ ป**
อัตรำค่ำบริ กำรรวม
1.
ตั ๋วเครือ่ งบินไป-กลับตามรายการทีร่ ะบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ามัน
2.
ค่ารถโค้ชปรับอากาศ
3.
โรงแรมทีพ่ กั ตามทีร่ ะบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
4.
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ ตามรายการทีร่ ะบุ
5.
ค่าอาหาร ตามรายการที่
6.
ค่าเบีย้ ประกันอุบตั เิ หตุในการเดินทางท่องเทีย่ ว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่ นไขตามกรรม
ธรรม์)
อัตรำค่ำบริ กำรนี้ ไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด
ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ทีม่ ไิ ด้ระบุในรายการ
2. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญีป่ นุ่ กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครัง้ (เนื่องจากทางญี่ปุ่นได้
ประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กบั คนไทยสาหรับผู้ท่ปี ระสงค์พานักระยะสัน้ ในประเทศ
ญีป่ นุ่ ไม่เกิน 15 วัน)
3. หากในภายหลัง ทางรัฐบาลญี่ปุ่น ประกาศให้ย่นื วีซ่า ตามเดิม ผู้เ ดินทางจะต้ อ งจ่า ยเพิ่ม 2,000 บาท
สาหรับการยืน่ ร้องขอวีซ่า
4. ค่าธรรมเนียมในกรณีท่กี ระเป๋าสัมภาระที่มนี ้ าหนักเกินกว่าที่สายการบินนัน้ ๆกาหนดหรือสัมภาระใหญ่
เกินขนาดมาตรฐาน
5. ค่ า ภาษีน้ า มัน ที่ส ายการบิน เรีย กเก็บ เพิ่ม ภายหลัง จากทางบริษัท ฯได้อ อกตั ๋วเครื่อ งบิน ไปแล้ว ค่ า
มัคคุเทศก์ทอ้ งถิน่ และหัวหน้าทัวร์อานวยความสะดวก ตลอดการเดินทางค่าทิปมัคคุเทศก์ , คนขับรถ,
1,000 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน
6. ภาษีมลู ค่าเพิม่ 7 % และภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3 %
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เดิ นทำงขึ้นตำ่ 34ท่ ำน หากต่ ากว่ากาหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผูเ้ ดินทางทุกท่านยินดีทจ่ี ะชาระ
ค่าบริการเพิม่ เพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีทจ่ี ะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป ทาง
บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอื่น ต่อไป โดยทางบริษทั ฯจะแจ้งให้ท่าน
ทราบล่วงหน้า
เงื่อนไขกำรจอง
1. กรุณาวางเงินมัดจาท่านละ 15,000 บาท
2. ค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือชาระก่อนการเดินทาง 21 วัน
3. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนเดินทาง
4. หำกจองก่อนวันเดิ นทำงน้ อยกว่ำ 21 วัน ต้องชำระรำคำทัวร์ทงั ้ หมด
กำรยกเลิ ก
1. เนื่องจากเป็ นราคาตั ๋วเครื่องบินโปรโมชัน่ เมื่อจองทัวร์ชาระเงินค่าจองค่าทั วร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก
เลื่อนขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี
2. กรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองทัง้ กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ
ทีร่ ะบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะไม่คนื ค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิน้
3. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง
พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิน้
หมำยเหตุ : กรุณำอ่ำนศึกษำรำยละเอียดทัง้ หมดก่อนทำกำรจอง เพื่อควำมถูกต้องและควำมเข้ำใจ
ตรงกันระหว่ำงท่ำนลูกค้ำและบริ ษทั
1. บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึน้ ในกรณีทม่ี ผี ู้ร่วมคณะไม่ถงึ 30
ท่าน
2. ขอสงวนสิทธิ ์การเก็บค่ าน้ ามันและภาษีส นามบินทุก แห่ ง เพิ่ม หากสายการบินมีก ารปรับขึ้นก่ อ นวัน
เดินทาง
3. บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นเทีย่ วบิน โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
4. บริษัท ฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิ้น หากเกิด กรณีค วามล่ าช้าจากสายการบิน ,การยกเลิกบิน , การ
ประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิง่ ของผิดกฎหมาย ซึง่ อยู่นอกเหนือ
ความ รับผิดชอบของบริษทั ฯ
5. บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิ้น หากเกิดสิง่ ของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน,
เกิดจากการโจรกรรม และ อุบตั เิ หตุจากความประมาทของนักท่องเทีย่ วเอง
6. เมื่อ ท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือ ค่ าทัว ร์ท งั ้ หมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือ ว่าท่านได้
ยอมรับเงือ่ นไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้ หมด
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7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอทีต่ อ้ งได้รบั การยืนยันจากบริษทั ฯอีกครัง้ หนึ่ง หลังจากได้สารองโรงแรมทีพ่ ัก
ในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุใน
โปรแกรม
8. การจัดการเรือ่ งห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กบั กรุป๊ ทีเ่ ข้าพัก โดยมีหอ้ งพักสาหรับผูส้ ูบ
บุหรี่ / ปลอดบุหรี่ไ ด้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ท่พี กั ทัง้ นี้ข้นึ อยู่กบั ความ
พร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้
9. กรณีผเู้ ดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วลี แชร์ กรุณาแจ้งบริษทั ฯ อย่างน้อย 7 วัน
ก่อนการเดินทาง มิฉะนัน้ บริษทั ฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผูจ้ ดั ไม่มสี ทิ ธิในการให้คาสัญญาใด ๆ ทัง้ สิน้ แทนผูจ้ ดั นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้ อี านาจของผูจ้ ดั กากับเท่านัน้
11. ผูจ้ ดั จะไม่รบั ผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จา่ ยต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ใน
กรณีท่ผี ู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็ นกองตรวจคนเข้า
เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิด
กฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่นื ๆ
12. กรณีต้องการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง Triple โรงแรมมีหอ้ ง Triple ไม่เพียงพอ ขอ
สงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเดีย่ ว โดยไม่มคี ่าใช้จ่าย
เพิม่
13. สภาพการจราจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ่น หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด
อาจทาให้เวลาในการท่องเที่ยวและ ช้อปปิ้งแต่ละสถานทีน่ ้อยลง โดยเป็ นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และ
คนขับรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครัง้ ที่ต้องเร่งรีบ เพื่อให้ได้
ท่องเทีย่ วตามโปรแกรม
14. บริการน้ าดื่มท่านวันละ1ขวด ต่อคนต่อวันเริ่มในวันที่ 2 ของการเดินทาง ถึงวันที่ 3 ของการเดินทาง
รวมจานวน 2 ขวด
15. การบริการของรถบัสนาเทีย่ วญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ10 ชัวโมง
่
ในวันนัน้ ๆ มิอาจเพิม่ เวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็ นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้ นี้
ขึน้ อยู่กบั สภาพการจราจรในวันเดินทางนัน้ ๆเป็ นหลักจึงขอสงวนสิทธิ ์ในการปรับเปลีย่ นเวลาท่องเทีย่ ว
ตามสถานทีใ่ นโปรแกรมการเดินทาง
16. สาหรับท่านทีจ่ ะออกบัตรโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หรือจังหวัดอื่นๆ กรุณา
แจ้งบริษทั ก่อน เพื่อยืนยันว่าทัวร์คณะที่ท่านจองไว้สามารถออกเดินทางได้หรือไม่ หากท่านออกบัตร
โดยสารโดยไม่ได้รบั การยืนยันจากบริษัทฯ แล้วปรากฏว่าทัวร์คณะนัน้ ยกเลิก บริษัทฯไม่รบั ผิดชอบ
ค่าใช้จา่ ยดังกล่าว
จำกมำตรกำรยกเว้นวีซ่ำเข้ำประเทศญี่ ปุ่นให้ กบั คนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสัน้ ในประเทศญี่ ปุ่น
ไม่เกิ น 15 วัน ไม่ว่ำจะด้ วยวัตถุประสงค์เพื่อกำรท่ องเที่ ยว เยี่ ยมญำติ หรือธุรกิ จ จะต้ องยื่นเอกสำรใน
ขัน้ ตอนกำรตรวจเข้ำเมือง เพื่อยืนยันกำรมีคณ
ุ สมบัติกำรเข้ำประเทศญี่ปน*
ุ่ ดังต่อไปนี้
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ตั ๋วเครือ่ งบินขาออกจากประเทศญีป่ นุ่ (ทางบริษทั ฯจัดการให้)
สิง่ ทีย่ นื ยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทีอ่ าจเกิดขึน้ ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีป่ นุ่ ได้
(เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น)
ชื่อ ทีอ่ ยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีป่ ุ่น (ทางบริษทั จัดการให้)
กาหนดการเดินทางระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีป่ ุ่น (ทางบริษทั ทฯจัดการให้)
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คุณสมบัติกำรเข้ำประเทศญี่ปนุ่ (สำหรับกรณี กำรเข้ำประเทศญี่ปนด้
ุ่ วยมำตรกำรยกเว้นวีซ่ำ)
1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ ไม่ต่ากว่า 6 เดือน
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทาในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็ นสิง่ ที่ขดั ต่ อกฎหมายและเข้าข่ายคุณสมบัติการ
พานักระยะสัน้
3. ในขัน้ ตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพานักไม่เกิน 15 วัน
4. เป็ นผู้ทไ่ี ม่มปี ระวัตกิ ารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้า
ประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัตทิ จ่ี ะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ

ข้อมูลเพิ่ มเติ ม เรื่องตั ๋วเครื่องบิ น
ในการเดิ นทางเป็ นหมู่คณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่าน
จะต้องชาระค่าใช้จ่ายส่วนต่างทีส่ ายการบิน และบริษทั ทัวร์เรียกเก็บ และการจัดที่นัง่ ของกรุป๊ เป็ นไปโดยสาย
การบินเป็ นผูก้ าหนด ซึง่ ทางบริษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณี ยกเลิ กการเดิ นทาง และได้
ดาเนินการออกตั ๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีต ั ๋ว REFUND ได้) ผูเ้ ดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการ
บินเท่านัน้
ข้อมูลเพิ่ มเติ ม เรื่องโรงแรมที่พกั
 เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว
(Single) และห้องคู่ (Twin / Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะ
ไม่ตดิ กัน
 กรณีมงี านจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้ มาก และห้องพักในเมืองเต็ม
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ ในการปรับเปลีย่ น หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
ข้อมูลเพิ่ มเติ มเรื่องสัมภาระ และค่าพนักงานยกกระเป๋า (Porter)
 สาหรับน้ าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุ ญาตให้บรรทุกใต้ท้องเครื่องบิน คือ 20 กิโลกรัม
(สาหรับผูโ้ ดยสารชัน้ ประหยัด / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางน้ าหนักเพิม่ เป็ นสิทธิ
ของสายการบินทีท่ ่านไม่อาจปฏิเสธได้ (ท่านต้องชาระในส่วนทีโ่ ดนเรียกเก็บเพิม่ )
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 สาหรับกระเป๋าสัมภาระทีท่ างสายการบินอนุ ญาตให้นาขึน้ เครื่องได้ ต้องมีน้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และ
มีความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5
นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)
 กรณีทต่ี อ้ งมีบนิ ด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกาหนดให้ต่ ากว่ามาตรฐาน
ได้ ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่รบั ภาระส่วนของ
ค่าใช้จา่ ยทีส่ มั ภาระน้าหนักเกิน (ท่านต้องชาระในส่วนทีโ่ ดนเรียกเก็บเพิม่ )
 ทางบริษทั ฯ ไม่รบั ผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผูโ้ ดยสารทุกกรณี

