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ชมดอกซากุระ ณ สวนอุเอโนะ สวนสวยใจกลางกรุงโตเกียว
สัมผัสความอลังการของภูเขาไฟฟู จิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ป่ ุน
ชื่นชมความงามดอกไม้นานาพรรณ ณ สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ
วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้ งชินจูกุ
ช้อปปิ้ ง โอไดบะ ไดเวอร์ซิต้ ี
อาบน้าแร่ธรรมชาติ ดินเนอร์ขาปูยักษ์ FREE WIFI ON BUS
มีน้าดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
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วันแรก

กรุงเทพ สนามบิ นดอนเมือง – สนามบิ นนาริ ตะ ประเทศญี่ปนุ่

07.30 น.

พร้อมกันที่ สนามบิ นนานาชาติ ดอนเมือง ชัน้ 3 อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ เคาน์ เตอร์ สาย
การบิ น AIR ASIA X เจ้าหน้าที่ของบริษทั ฯ คอยให้การต้อนรับ และอานวยความสะดวกในการ
เช็คอิน
สายการบิน AIR ASIA X ใช้เครื่อง AIRBUS A330-300 จานวน 377 ที่นัง่ จัดที่นงั ่ แบบ 3-3-3
(น้ าหนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน หากต้องการซือ้ น้าหนักเพิม่ ต้องเสียค่าใช้จา่ ย)
บริ การอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

11.15 น.

เดินทางสู่ เมืองนาริตะ ประเทศญีป่ นุ่ โดยเทีย่ วบินที่ XJ606

19.40 น.

ถึง เมืองนาริ ตะ ประเทศญี่ ปนุ่ หลังจากผ่านขัน้ ตอนศุลกากรแล้วนาท่านเดินทางสู่ทพ่ี กั (เวลาที่
ญี่ปนุ่ เร็วกว่าเมืองไทย 2 ชัวโมง
่
กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา)
***สาคัญมาก!! ประเทศญี่ ปนไม่
ุ่ อนุญาตให้ นาอาหารสด จาพวก เนื้ อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้า
ประเทศ หากฝ่ าฝื นมีโทษปรับและจับ***
***อิ สระรับประทานอาหารคา่ ตามอัธยาศัย***

ทีพ่ กั

NARITA KIKUSUI HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

วันที่สอง

วัดอาซากุสะ – โตเกียว สกายทรี (จุดถ่ายรูป) – โตเกี ยวสกายทรี (ถ่ายรูป) – สวนดอกไม้ฮา
นะโนะมิ ยาโกะ – โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เลท
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รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (1)
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่เมือง เมืองโตเกียว นาท่านนมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคา ณ วัดอาซากุสะ
วัดทีไ่ ด้ช่อื ว่าเป็ นวัดทีม่ คี วามศักดิ ์สิทธิ ์ และได้รบั ความเคารพนับถือมากทีส่ ุดแห่งหนึ่งในกรุงโตเกียว
ภายในประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมทองคาที่ศกั ดิ ์สิทธิ ์ ขนาด 5.5 เซนติเมตร ซึ่งมักจะมีผู้คนมา
กราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิรมิ งคลตลอดทัง้ ปี ประกอบกับภายในวัดยังเป็ นทีต่ งั ้ ของโคมไฟยักษ์ท่ี
มีขนาดใหญ่ท่สี ุดในโลกด้วยความสูง 4.5 เมตร ซึ่งแขวนห้อยอยู่ ณ ประตูทางเข้าที่อยู่ด้านหน้าสุด
ของวัด ทีม่ ชี ่อื ว่า “ประตูฟ้าคารณ” และถนนจากประตูเข้าสู่ตวั วิหารที่ประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมทอง
คา มีช่อื ว่า ถนนนากามิ เซะ ซึ่งเป็ นที่ตงั ้ ของร้านค้าขายของที่ระลึกพื้นเมืองต่างๆ มากมาย อาทิ
ขนมนานาชนิด ของเล่น รองเท้า พวงกุญแจที่ระลึก ฯลฯ ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อเป็ นของฝากของที่
ระลึกอิสระ และท่านสามารถเดินไปถ่ายรูปคู่กับหอคอยทีส่ ูงทีส่ ุดในโลก แลนด์มาร์กแห่ งใหม่ของ
กรุงโตเกียว ณ ริมแม่น้ าสุมดิ ะ หอคอยโตเกียวสกาย ทรี (Tokyo Sky tree) (ไม่รวมค่ าขึ้น
หอคอย) หอส่งสัญญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก ... เปิดให้บริการเมื่อ วันที่ 22 พฤษภาคม
2555 โดยหอนี้มคี วามสูง 634 เมตร สามารถทาลายสถิตคิ วามสูงของหอกวางตุ้ง ในมณฑลกว่างโจว
ซึง่ มีความสูง 600 เมตร และหอซีเอ็น ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มีความสูง 553 เมตร
ทิวทัศน์ของ หอคอยโตเกียวสกายทรี ทีบ่ รรจุเทคโนโลยีแนวหน้าสุดสามารถมองเห็นได้จากละแวก
วัดอาซะกุซ่าทีเ่ ต็มไปด้วยกลิน่ อายแบบเมืองเก่าของเอะโดะ

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2)
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เดินทางสู่ สวนดอกไม้ฮานะโนะมิ ยาโกะ (Hananomiyako Flower Park) สวนดอกไม้ทเ่ี รียกได้ว่า
งดงามทีส่ ุดแห่งหนึ่งในบริเวณๆ ภูเขาไฟฟูจ ิ สวนดอกไม้ขนาดใหญ่ใกล้กบั ทะเลสาบยามานะกะและ
ภูเขาไฟฟูจ ิ มีพน้ื ทีถ่ งึ 300,000 ตารางเมตร หรือประมาณ 87.5 ไร่ มีดอกไม้หลายพันธุ์ ทีป่ ลูกไว้ให้
นักท่องเทีย่ วได้เดินทางมาชมตลอดทัง้ ปี ภายในสวนนอกจากทุ่งกว้างแล้วนัน้ ยังมีดอกไม้ทถ่ี ูกปลูกไว้
ในโดมขนาดใหญ่ เพื่อ ที่ว่ าหากวันใดที่ม ีฝ นตก ยัง สามารถสัม ผัส ความงามของดอกไม้ใ นร่มได้
ไฮไลท์!!! น้าตกเมียวจิ น น้ าตกสูง 10 เมตร ยาว 800 เมตร ภายในสวน บริเวณรอบๆ น้ าตกยังมี
กังหันและ มุมถ่ายรูปให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเก็บภาพประทับใจตามอัธยาศัย ท่านสามารถเข้า
ชมดอกไม้ได้ตงั ้ แต่ฤดูใบไม้ผลิจนถึงฤดูใบไม้ร่วง ทางสวนมีตารางบอกช่วงเวลาดอกไม้บาน ว่าช่วง
ไหนมีด อกไม้อ ะไรให้ท่านได้เ พลิดเพลินกับสีส ันของดอกไม้นานาพัน ธุ์ (ปลายเดื อ นเมษายนกลางเดือนพฤษภาคม : ดอกทิ วลิ ป, เดื อนมิ ถนุ ายน-กลางเดือนกรกฎาคม : ดอกป๊ อปปี้ ,
แคลิ ฟอร์เนี ยป๊ อปปี้ , เดือนกรกฏาคม-เดือนกันยายน : ดอกบานชื่น,ดอกคอสมอส และดอก
ทานตะวัน เป็ นต้น) เดินทางสู่ โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เลท ให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้งอย่างจุใจกับสินค้า
แบรนด์เนมที่แหล่งรวมสินค้านาเข้าและสินค้าแบรนด์ญ่ปี ุ่นโกอินเตอร์มากมาย เช่น MK MICHEL
KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY, DIFFUSIONE TESSILE ฯลฯ เลือกซื้อ
กระเป๋าไฮไซ BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL,TUMI,GAP, ARMANY ฯลฯ เลือกดูเครื่องประดับ
และนาฬิกาหรูอย่าง TAG HEUER, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯ รองเท้า
แฟชัน่ HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ หรือเลือกซือ้ สินค้า
สาหรับคุณหนู AIGLE, BANDAI ASOBI, HAKKA KIDS และสินค้าอื่นๆ อีกมากมาย ได้เวลานาท่าน
เข้าสู่ทพ่ี กั
คา่

บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร ของโรงแรม เมนู บุฟเฟต์ขาปูยกั ษ์ (3)

พักที่

โรงแรม Fuji San Resort Hotel หรือระดับเดียวกัน
จากนัน้ ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการ แช่น้ าแร่ออนเซ็นธรรมชาติ เชื่อว่าถ้าได้แช่น้ าแร่แล้ว จะทาให้
ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขน้ึ
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ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท –พิ พิธภัณฑ์แผ่นดิ นไหว –โตเกียว – สวนอุเอโนะ – อะเมโยโกะ – ช้ อปปิ้ ง
ชิ นจุก ุ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4)
นาท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ ทีม่ คี วามสูงเหนือจากระดับน้ าทะเล 3,776 เมตร ภูเขาทีม่ ชี ่อื เสียงเป็ น
ทีร่ จู้ กั ไปทัวโลกในเรื
่
อ่ งความสวยงามทีธ่ รรมชาติได้มอบมาให้อย่างลงตัว และยังถือว่าเป็ นสัญลักษณ์
หนึ่ ง ของประเทศญี่ปุ่น ทัง้ ยัง เป็ นจุด มุ่ง หมายของนัก ท่อ งเที่ยวต่ างชาติท่มี าเยือนญี่ปุ่นตลอดทุก
ฤดู ก าล น าท่ า นขึ้ น สู่ ช ัน้ ที่ 5 ของภู เ ขาไฟฟู จ ิ (ขอสงวนสิ ท ธิ์ ไม่ ขึ้ น ในกรณี ที่ อ ากาศไม่
เอื้ออานวย หรือ ทางขึ้นปิ ด) ที่ทุกท่านจะได้เห็นถึงความสวยงามของตัวภูเขาและวิวโดยรอบของ
ภูเขาไฟฟูจ ิ และสัมผัสกับความหนาวเย็น ให้ทุกท่านได้ถ่ายภาพความประทับใจเก็บไว้ และเลือกซือ้
สินค้าของทีร่ ะลึกซึง่ เป็ นสัญลักษณ์รปู ภูเขาไฟฟูจใิ นหลากหลายบรรยากาศได้อกี ด้วยอิสระให้ท่านได้
เพลิดเพลินกับการถ่ายรูปและซือ้ ของทีร่ ะลึกตามอัธยาศัยจากนัน้ นาท่านไปสัมผัสประสบการณ์แปลก
ใหม่ท่ี พิ พิธภัณฑ์แผ่นดิ นไหว (Experience Earthquake) ทีจ่ าลองเรื่องราวของภูเขาไฟฟูจ ิ และ
ท่านจะได้สมั ผัสกับบรรยากาศของการจาลองเหตุการณ์เรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับแผ่นดินไหวทีเ่ กิดขึน้
ในประเทศญีป่ นุ่ และจากนัน้ ให้ท่านได้อสิ ระเลือกซือ้ ของทีร่ ะลึกตามอัธยาศัย
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รับประทานอาหารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
นาท่านเดินทางสู่ มหานครโตเกี ย ว ท่านนมัส การเจ้าแม่กวนอิมทองค า นาท่านเดินทางสู่เ มือ ง
โตเกียว เดินทางสู่ สวนอุเอโนะ (Ueno Park) เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ของโตเกียว ภายในมีทงั ้
วัด ศาลเจ้า ทะเลสาป และสวนสัตว์ มีตน้ ไม้มากมาย ให้บรรยากาศร่มรื่นจึงเป็ นสถานทีท่ ช่ี าวโตเกียว
นิยมมาพักผ่อนกัน และในฤดูใบไม้ผลิของทุกๆปีสวนอุเอโนะจะได้รบั ความนิยมเป็ นอย่างมากในการ
มาชมซากุระ โดยจะมีต้นซากุระเรียงรายอยู่ทงั ้ งสองข้างยาวไปตามทางเดินภายในสวน มีจานวน
มากกว่า 1,000 ต้น ทาให้ดงึ ดูดผูค้ นจานวนมากมาเยีย่ มชมในเทศกาลชมดอกซากุระ หรือทีเ่ รียกกัน
ว่า งานฮานามินาท่านเดินทางเข้าสู่ (โดยปกติซากุระจะบานช่วงประมาณปลายเดือนมีนาคมถึงต้น
เดือนเมษายน อาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ขน้ึ อยูก่ บั สภาพอากาศ)
นาท่านสู่ ตลาดอะเมโยโกะ (Ameyoko Market) ตลาดทีค่ กึ คักเกือบตลอดเวลาตัง้ อยู่ระหว่างสถานี
อุเอโนะ และสถานีโอคาชิมาชิ แต่ก่อนนัน้ บริเวณนี้เป็ นทีข่ ายขนมและลูกอมลูกวาด ซึง่ ในภาษาญี่ปุ่น
เรียกร้านขนมเหล่านี้ว่า “Ameya Yokocho” จึงเป็ นที่มาของชื่อตลาดอะเมโยโกะ (Ameyoko)
ปจั จุบนั มีสนิ ค้าหลากหลายชนิดทัง้ ของสด ของใช้ เครื่องสาอาง กระเป๋า รองเท้า เสือ้ ผ้าทัง้ ของญี่ป่นุ
และของนาเข้าทีส่ ่วนใหญ่จะมีราคาถูกกว่าในห้างบางร้านอาจจะต่อราคาเพิม่ ได้อกี อาหารทะเล ผลไม้
ผักสด ร้านขนมของกินเล่น เช่น ทาโกะยากิยกั ษ์ โมจิ ขนมเค้ก ช็อคโกแลต ไอศกรีม ชานมไข่มุก
และร้านอาหารญี่ปุ่น อย่างราเม็ง ซูชิ ข้าวหน้ าปลาไหล พื้นที่ตลาดกินขนาดใหญ่กนิ พื้นที่ไปหลาย
ซอย รวมถึงใต้ดนิ ส่วนใหญ่จะเปิดร้านประมาณ 10 โมงเช้าไปจนถึงช่วงเย็นๆ และมักจะปิดทุกวันพุธ
จากนัน้ นาท่านสู่ ย่านช้ อปปิ้ งชิ นจุก ุ ให้ท่านอิสระและเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้ามากมายและ
เครื่องใช้ ไฟฟ้า กล้องถ่ ายรูปดิจติ อล นาฬิกา เครื่องเล่นเกมส์ หรือสินค้าที่จะเอาใจคุณผู้หญิงด้วย
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กระเป๋า รองเท้า เสือ้ ผ้า แบรนด์เนม เสือ้ ผ้าแฟชันส
่ าหรับวัยรุน่ เครือ่ งสาอางยีห่ อ้ ดังของญี่ปุ่นไม่ว่าจะ
เป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอื่นๆ อีกมากมาย
***อิ สระรับประทานอาหารคา่ ตามอัธยาศัย***
ทีพ่ กั

NARITA KIKUSUI HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

วันที่สี่

เมืองซาวาระ – ช้อปปิ้ งโอไดบะ – ไดเวอร์ซิตี้ – สนามบิ นนาริ ตะ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เมืองซาวาระ เป็ นเมืองเล็กๆ ตัง้ อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมือง
นาริตะ เคยเป็ นศูนย์กลางการขนส่งข้าวในช่วงสมัยเอโดะ บริเวณใจกลางเมืองมีคลองตัดผ่าน มีช่อื
เรียกว่า เอโดะน้ อย Little Edo ได้รบั การรักษาและบูรณะทีอ่ ยู่อาศัยแบบดัง้ เดิม ร้านค้าต่างๆ และ
คลังสินค้าจากสมัยเอโดะ ระหว่างคลองจะเชื่อมต่อด้วยสะพานหลายแห่ง ไฮไลท์ สะพานจาจา หรือ
สะพานโทโยฮาชิ ซึง่ จะมีน้าไหลออกมาจากสะพานทัง้ สองด้านคล้ายน้ าตก ใกล้ๆกับสะพานจาจา เป็ น
ที่ตงั ้ ของพิพธิ ภัณฑ์อโิ นะทาดาทากะและบ้านพักอาศัยเดิมของเขา อิโนะทาดาทากะ คือผู้ท่บี ุกเบิก

ประเทศญี่ปุ่น สร้างแผนทีท่ ่แี ม่นยาในสมัยโชกุนโทกุงาวะ ภายในพิพธิ ภัณฑ์จงึ จัดแสดงผลงาน และ
เทคนิคต่างๆที่ใช้ในการทางานของเขา พร้อมคาอธิบายภาษาอังกฤษ อิสระให้ท่านชมเมืองซาวาระ
ตามอัธยาศัย
***อิ สระเลือกรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย***
จากนัน้ นาท่านเดินทางไป ย่านโอไดบะ (Odaiba) คือเกาะทีส่ ร้างขึน้ ไว้เป็ นแหล่งช้อปปิ้ง และแหล่ง
บันเทิงต่างๆ ในอ่าวโตเกียว ได้รบั การปรับปรุงให้มชี ่อื เสียงและเป็ นที่นิยมในช่วงหลังของปี 1990
นอกจากมีสถาปตั ยกรรมทีส่ วยงามตัง้ อยูม่ ากมายแล้ว แต่กย็ งั คงความเป็ นธรรมชาติไว้ดว้ ยความอุดม
สมบูรณ์ของพืน้ ทีส่ เี ขียว ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่ า (DiverCity Tokyo Plaza) เป็ นห้างดังอีกห้าง
หนึ่ง ทีอ่ ยูบ่ นเกาะ โอไดบะ จุดเด่นของห้างนี้กค็ อื หุ่นยนต์กนั ดัม้ ขนาดเท่าของจริง ซึง่ มีขนาดใหญ่
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มาก ในบริเวณห้าง ก็จะมีรา้ นค้าสาหรับคอกันดัม้ อย่ างเช่น กันดัม้ คาเฟ่ (Gundam Cafe) และถ้า
อยากเข้าไปดูนิทรรศกาลกันดัม้ ก็ต้องไปที่ กันดัม้ ฟรอนท์ (Gundam Front) ซึ่งอยู่ในบริเวณห้าง
ไดรเวอร์ซติ ้ี
***อิ สระรับประทานอาหารคา่ ตามอัธยาศัย***
ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ
20.55 น.

ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิ น แอร์เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบิ นที่ XJ607
**บริ การอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง**

วันที่ห้า

สนามบิ น ดอนเมือง

01.35 น.

เดินทางถึง สนามบิ นดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
********************************************************

**ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษทั ฯทราบในวันจองทัวร์ทงั ้ นี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง **
บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ : รายการทัวร์สามารถเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็ นต้น
โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การบริการของรถบัสนาเทีย่ วญีป่ นุ่ ตามกฎหมายของประเทศญีป่ นุ่ สามารถให้บริการวันละ 10 ชัวโมง
่
มิอาจเพิม่ เวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็ นผูบ้ ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั สภาพการจราจรในวัน เดินทางนัน้ ๆ
เป็ นหลัก จึงขอสงวนสิทธิในการปรั
บเปลีย่ นเวลาท่องเทีย่ วตามสถานทีใ่ นโปรแกรมการเดินทาง
์

อัตราค่าบริ การ (บาทต่อท่าน)
วันเดิ นทาง

มีนาคม -เมษายน 2561
ผูใ้ หญ่

9-13 เมษายน 2561

34,888

เด็กอายุตา่ กว่า 7 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่มีเตียงเสริ ม)
34,888

8-12,15-19 เมษายน 2561

33,888

33,888

7,900

9-13 เมษายน 2561

34,888

34,888

7,900

10-14 เมษายน 2561

35,888

35,888

7,900

11-15 เมษายน 2561

39,999

39,999

7,900

13-17 เมษายน 2561

42,888

42,888

7,900

14-18 เมษายน 2561

39,888

39,888

7,900

17-21,18-22,19-23 เมษายน 2561

29,999

29,999

7,900

อัตราค่าบริ การรวม

พัก
เดี่ยว
7,900
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ค่าตั ๋วเครือ่ งบินไป-กลับตามรายการทีร่ ะบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ามัน
ค่ารถโค้ชปรับอากาศ
โรงแรมทีพ่ กั ตามทีร่ ะบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ ตามรายการทีร่ ะบุ
ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ ะบุ
ค่าเบีย้ ประกันอุบตั เิ หตุในการเดินทางท่องเทีย่ ว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่ นไขตามกรรมธรรม์)

อัตราค่าบริ การนี้ ไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผูเ้ ดินทาง อาทิ ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิ
บาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ทีม่ ไิ ด้ระบุในรายการ
2. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น กรณีประกาศให้ก ลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีก ครัง้ (เนื่อ งจากทางญี่ปุ่นได้
ประกาศยกเว้นการยืน่ วีซ่าเข้าประเทศญี่ป่นุ ให้กบั คนไทยสาหรับผูท้ ป่ี ระสงค์พานักระยะสัน้ ในประเทศญี่ป่นุ ไม่
เกิน 15 วัน)
3. หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศให้ย่นื วีซ่าตามเดิม ผูเ้ ดินทางจะต้องจ่ายเพิม่ 2,000 บาท สาหรับการ
ยืน่ ร้องขอวีซ่า
4. ค่าธรรมเนียมในกรณีท่กี ระเป๋าสัมภาระที่มนี ้ าหนักเกินกว่าที่สายการบินนัน้ ๆกาหนดหรือสัมภาระใหญ่เกิน
ขนาดมาตรฐาน
5. ค่าภาษีน้ามัน ทีส่ ายการบินเรียกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบริษทั ฯได้ออกตั ๋วเครือ่ งบินไปแล้ว
6. ค่ามัคคุเทศก์ทอ้ งถิน่ และหัวหน้าทัวร์อานวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง
7. ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 1,000 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน
8. ภาษีมลู ค่าเพิม่ 7 % และภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3 %
เดิ นทางขึ้ นต่า 34 ท่ าน หากต่ ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่ส ามารถเดินทางได้ หากผู้เ ดินทางทุกท่านยินดีท่จี ะชาระ
ค่าบริการเพิม่ เพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีทจ่ี ะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป ทางบริษทั
ขอสงวนสิทธิ ์ในการงดออกเดินทางและเลื่อ นการเดินทางไปในวันอื่น ต่ อ ไป โดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบ
ล่วงหน้า
เงื่อนไขการจอง
1.
กรุณาวางเงินมัดจาท่านละ 15,000 บาท
2.
ค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือชาระก่อนการเดินทาง 30 วัน
3.
กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนเดินทาง
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หากจองก่อนวันเดิ นทางน้ อยกว่า 21 วัน ต้องชาระราคาทัวร์ทงั ้ หมด

การยกเลิ ก
1. เนื่องจากเป็นราคาตั ๋วเครือ่ งบินโปรโมชัน่ เมือ่ จองทัวร์ชาระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน
ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี
2. กรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองทัง้ กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่
ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะไม่คนื ค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิน้
3. เมือ่ ท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อม
คณะถือว่าท่านสละสิทธิ ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิน้
หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทัง้ หมดก่อนทาการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกัน
ระหว่างท่านลูกค้าและบริ ษทั
1.
2.
3.
4.
5.

บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึน้ ในกรณีทม่ี ผี รู้ ่วมคณะไม่ถงึ 30 ท่าน
ขอสงวนสิทธิ ์การเก็บค่าน้ ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม่ หากสายการบินมีการปรับขึน้ ก่อนวันเดินทาง
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นเทีย่ วบิน โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน,การยกเลิกบิน, การประท้วง,
การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิง่ ของผิดกฎหมาย ซึง่ อยูน่ อกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษทั ฯ
6. บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หากเกิดสิง่ ของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิด
จากการโจรกรรม และ อุบตั เิ หตุจากความประมาทของนักท่องเทีย่ วเอง
7. เมือ่ ท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทงั ้ หมดกับทางบริษทั ฯ แล้ว ทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เงือ่ นไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้ หมด
8. รายการนี้เป็ นเพียงข้อเสนอทีต่ อ้ งได้รบั การยืนยันจากบริษทั ฯอีกครัง้ หนึ่ง หลังจากได้สารองโรงแรมทีพ่ กั ใน
ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึง่ อาจจะปรับเปลีย่ นตามทีร่ ะบุในโปรแกรม
9. การจัดการเรือ่ งห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กบั กรุป๊ ทีเ่ ข้าพัก โดยมีหอ้ งพักสาหรับผูส้ บู
บุหรี่ / ปลอดบุหรีไ่ ด้ โดยอาจจะขอเปลีย่ นห้องได้ตามความประสงค์ของผูท้ พ่ี กั ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั ความพร้อม
ให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้
10. กรณีผเู้ ดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วลี แชร์ กรุณาแจ้งบริษทั ฯ อย่างน้อย 7 วันก่อน
การเดินทาง มิฉะนัน้ บริษทั ฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
11. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผูจ้ ดั ไม่มสี ทิ ธิในการให้คาสัญญาใด ๆ ทัง้ สิน้ แทนผูจ้ ดั นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้ อี านาจของผูจ้ ดั กากับเท่านัน้
12. ผูจ้ ดั จะไม่รบั ผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จา่ ยต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ใน
13. กรณีทผ่ี เู้ ดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมือง
หรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ ว อันเนื่องมาจากการกระทาทีส่ ่อไปในทางผิดกฎหมาย
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การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่นื ๆ
14. กรณีตอ้ งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง Triple โรงแรมมีหอ้ ง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวน
สิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเดีย่ ว โดยไม่มคี ่าใช้จา่ ยเพิม่
15. สภาพการจราจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญีป่ นุ่ หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจ
ทาให้เวลาในการท่องเทีย่ วและ ช้อปปิ้งแต่ละสถานทีน่ ้อยลง โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขับรถ
ในการบริหารเวลา ซึง่ อาจจะขอความร่วมมือจากผูเ้ ดินทางในบางครัง้ ทีต่ อ้ งเร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเทีย่ วตาม
โปรแกรม
16. บริการน้ าดื่มท่านวันละ1ขวด ต่อคนต่อวันเริม่ ในวันที่ 2 ของการเดินทาง ถึงวันที่ 3 ของการเดินทาง รวม
จานวน 2 ขวด
17. การบริการของรถบัสนาเทีย่ วญีป่ นุ่ ตามกฎหมายของประเทศญีป่ นุ่ สามารถให้บริการวันละ10 ชัวโมง
่ ในวัน
นัน้ ๆ มิอาจเพิม่ เวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผูบ้ ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั
สภาพการจราจรในวันเดินทางนัน้ ๆเป็ นหลักจึงขอสงวนสิทธิ ์ในการปรับเปลีย่ นเวลาท่องเทีย่ วตามสถานทีใ่ น
โปรแกรมการเดินทาง
18. สาหรับท่านทีจ่ ะออกบัตรโดยสารเครือ่ งบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หรือจังหวัดอื่นๆ กรุณาแจ้ง
บริษทั ก่อน เพื่อยืนยันว่าทัวร์คณะทีท่ ่านจองไว้สามารถออกเดินทางได้หรือไม่ หากท่านออกบัตรโดยสาร
โดยไม่ได้รบั การยืนยันจากบริษทั ฯ แล้วปรากฏว่าทัวร์คณะนัน้ ยกเลิก บริษทั ฯไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่าย
ดังกล่าว
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปนให้
ุ่ กบั คนไทย ผูท้ ี่ประสงค์จะพานักระยะสัน้ ในประเทศญี่ปนไม่
ุ่ เกิ น
15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิ จ จะต้ องยื่นเอกสารในขัน้ ตอนการ
ตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคณ
ุ สมบัติการเข้าประเทศญี่ปน*
ุ่ ดังต่ อไปนี้
1.
ตั ๋วเครือ่ งบินขาออกจากประเทศญีป่ นุ่ (ทางบริษทั ฯจัดการให้)
2.
สิง่ ทีย่ นื ยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยทีอ่ าจเกิดขึน้ ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีป่ ่นุ ได้
(เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็ นต้น)
3.
ชื่อ ทีอ่ ยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีป่ นุ่ (ทางบริษทั จัดการให้)
4.
กาหนดการเดินทางระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีป่ ่นุ (ทางบริษทั ทฯจัดการให้)
คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปนุ่ (สาหรับกรณี การเข้าประเทศญี่ปนด้
ุ่ วยมาตรการยกเว้นวีซ่า)
1.
หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ ไม่ต่ากว่า 6 เดือน
2.
กิจกรรมใดๆ ทีจ่ ะกระทาในประเทศญี่ปนุ่ จะต้องไม่เป็ นสิง่ ทีข่ ดั ต่อกฎหมายและเข้าข่ายคุณสมบัตกิ ารพานัก
ระยะสัน้
3.
ในขัน้ ตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพานักไม่เกิน 15 วัน
4.
เป็ นผูท้ ไ่ี ม่มปี ระวัตกิ ารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญีป่ ่นุ มิได้อยูใ่ นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้า
ประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัตทิ จ่ี ะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ
ข้อมูลเพิ่ มเติ ม เรื่องตั ๋วเครื่องบิ น
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ในการเดิ นทางเป็ นหมู่คณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่าน
จะต้องชาระค่าใช้จ่ายส่วนต่างทีส่ ายการบิน และบริษทั ทัวร์เรียกเก็บ และการจัดที่นัง่ ของกรุป๊ เป็นไปโดยสายการ
บินเป็ นผูก้ าหนด ซึง่ ทางบริษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณี ยกเลิ กการเดิ นทาง และได้ดาเนินการ
ออกตั ๋วเครือ่ งบินไปแล้ว (กรณีต ั ๋ว REFUND ได้) ผูเ้ ดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้
ข้อมูลเพิ่ มเติ ม เรื่องโรงแรมที่พกั
 เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้หอ้ งพักแบบห้องเดีย่ ว
(Single) และห้องคู่ (Twin / Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่
ติดกัน
 กรณีมงี านจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้ มาก และห้องพักในเมืองเต็ม บริษทั ฯ
ขอสงวนสิทธิ ์ ในการปรับเปลีย่ น หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
ข้อมูลเพิ่ มเติ มเรื่องสัมภาระ และค่าพนักงานยกกระเป๋า (Porter)
 สาหรับน้าหนักของสัมภาระทีท่ างสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ทอ้ งเครือ่ งบิน คือ 20 กิโลกรัม (สาหรับ
ผูโ้ ดยสารชัน้ ประหยัด / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางน้าหนักเพิม่ เป็ นสิทธิของสายการ
บินทีท่ ่านไม่อาจปฏิเสธได้ (ท่านต้องชาระในส่วนทีโ่ ดนเรียกเก็บเพิม่ )
 สาหรับกระเป๋าสัมภาระทีท่ างสายการบินอนุ ญาตให้นาขึน้ เครือ่ งได้ ต้องมีน้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมี
ความกว้าง+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 าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกาหนดให้ต่ากว่ามาตรฐานได้
ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั ข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่รบั ภาระส่วนของค่าใช้จา่ ยที่
สัมภาระน้ าหนักเกิน (ท่านต้องชาระในส่วนทีโ่ ดนเรียกเก็บเพิม่ )
 ทางบริษทั ฯ ไม่รบั ผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผูโ้ ดยสารทุกกรณี

