รหัสทัวร 1900060

ทัวรญี่ปุน โตเกียว ฟูจิ 4 วัน 3 คืน (XJ)

วัดอาซากุสะ แชออนเซ็น ขึ้นฟูจิชั้น5 โออิชิปารค (ชมทุงลาเวนเดอร) อิสระเต็ม
วันหรือซื้อตั๋วดิสนีแลนด วัดนาริตะ

โปรแกรมการเดินทาง
วันที่ 1
02.00

04.55

13.10

บาย

กรุงเทพฯ – ทาอากาศยานดอนเมือง – สนามบินนาริตะ - โตเกียว - วัดอาซากุสะ
- ออนเซ็น

พรอมกันที่ ทาอากาศยานดอนเมือง ขาออกชั้น 3 เคานเตอรสายการบิน THAI AIR
ASIA X (XJ) มีเจาหนาที่ของบริษัทฯคอยอํานวยความสะดวกดานเอกสารและติดแท็คก
ระเปา

นําทานเดินทางสู สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุน โดยสายการบิน THAI AIR ASIA X
เที่ยวบินที่ XJ602 (คาทัวรไมรวมคาอาหารบนเครื่องขากลับ บนเครื่องมีจําหนาย/
สั่งซื้อบนเครื่อง )

เดินทางถึง สนามบินนาริตะ (เวลาเร็วกวาเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของทาน
เพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) สําคัญ!!! ประเทศญี่ปุนไมอนุญาตใหนําอาหารสด
จําพวก เนื้อสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝาฝนจะมีโทษจับและปรับ นํา
ทานขึ่นรถโคชปรับอากาศ

อาหารกลางวัน (มื้อที่1)บริการอาหารกลางวันแบบเบนโตะบนรถ) นําทานเดินทางสู
โตเกียวเมืองหลวง เดินทางสู วัดอาซากุสะ SENSOJI TEMPLE กราบนมัสการขอพร
จากองค เจาแมกวนอิมทองคํา ที่เปนทองสัมฤทธิ์ มีขนาดเล็กเพียง 5.5 เซนติเมตร วัด
พุทธที่เกาแกที่สุดใน ภูมิภาคคันโต และมีผูคนนิยมมากราบไหวขอพรเพื่อความเปนสิริ
มงคลตลอดทั้งป ถายภาพเปนที่ระลึกกับ คามินาริมง (ประตูฟาคํารณ) ซึ่งมีโคมไฟสีแดง
ขนาดยักษที่มีความสูงถึง 4.5 เมตร โคมไฟที่ใหญที่สุดในโลก แขวนอยู เลือกชมและเชา
เครื่องรางของขลังอันศักดิ์สิทธิ์ของวัดแหงนี้หรืเพลิดเพลินกับ ถนนนาคามิเซ ถนนชอป
ปﻤงที่มีชื่อเสียงของวัด มีรานขายของที่ระลึกมากมายไมวาจะเปนเครื่องรางของขลัง ของ
เลนโบราณ และตบทายดวยรานขาย ขนมที่คนญี่ปุนมายังวัดแหงนี้ตองมาตอคิวกัน ทาน
จะไดเพลิดเพลิน กับการชอปปﻤงของฝากที่เปนแบบญี่ปุนญี่ปุน Made In Japan แทๆ
รวมทั้งขาวของเครื่องใชคุณภาพดี มากมาย อาทิ รม, หมวก, รองเทา, กระเปา, เสื้อผา
เปนตน ไดที่นี่ หากมีเวลาทานสามารถเดินไปถายรูปคูกับหอคอยที่สูงที่สุดในโลก
โตเกียวสกายทรี (Tokyo Sky tree) แลนดมารคใหมของมหานครโตเกียว ที่ทาน
สามารถถายรูปไดงดงามจากบริเวณใกลกับวัดอาซากุซะ สําหรับโตเกียวสกายที เปด

ใหบริการเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 มีความสูงถึง 634 เมตร ชนะแชมปเกาคือ
หอคอยแคนตันทาวนเวอรที่นครกวางโจวของจีน และหอซีเอ็น ทาวเวอร ในนครโทรอน
โตของแคนาดา สมควรแกเวลาเดินทางสูที่พักแรมออนเซ็น

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า (มื้อที่2) บุฟเฟตขาปูยักษไมอั้น!!!
หลังอาหารไมควรพลาดประสบการณ การอาบนํ้าแรธรรมชาติ เพื่อสุขภาพ/ ออนเซ็น
(Onsen) นํ้าแรในสไตลญี่ปุนใหทานไดพักผอนอยางเต็มอิ่ม ซึ่งชาวญี่ปุนเชื่อวานํ้าแร
ธรรมชาตินี้มีสวนชวยเรื่อง โรคภัยไขเ จ็บและผิวพรรณเปลงปลั่ง
ที่พัก: Fujinobou Kaen Hotel หรือระดับใกลเคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 3-5 วันกอนวันเดินทาง)

วันที่ 2

ขึ้นฟูจิชั้น5 – ศูนยพิพิธภัณฑแผนดินไหว – โออิชิปารค (ทุงลาเวนเดอร/ดอกไมตาม
ฤดูกาล) – โตเกียว - ชอปปﻤงชินจูกุและLaox Shinjuku - นาริตะ

เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่3)
นําทานไปขึ้นภูเขาไฟฟูจิ สัมผัสบรรยากาศและกลิ่นอายอยางใกลชิดที่ สถานีที่ 5 อยูสูง
จากระดับนํ้าทะเลขึ้นมา 2,305 เมตร ฟูจิยามา,ฟูจิซัง หรือภูเขาไฟฟูจิ (Mr.Fuji) นั้นเปน
ภูเขาไฟที่สูงที่สุดในป ระเทศญี่ปุน มีความสูง 3,776 เมตร (12,388 ฟุต) ตั้งอยู
ระหวาง จ.ชิซึโอกะ (Shizuoka-ken)และ จ. ยามานาชิ (Yamanashi-ken) ในป พ.ศ.
2556 ที่ผานมา องคการยูเนสโกไดประกาศใหภูเขาไฟฟุจิไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดก
โลกทางวัฒนธรรม อีกดวย เมื่อขึ้นมาถึงชั้น5จะสามารถมองเห็นวิวทิวทัศนที่สวยงามของ
ทะเลสาบทั้ง 5 ที่ลอมภูเขาไฟฟูจ,ิ เซาธแอลป (South Alps), เมืองยาซึกะทาเคะ
(Yatsugatake) และภูเขาชิชิบุ (Chichibu) ที่ชั้น5นี้ยังเปนที่ตั้งของศาลเจาโคมิตาเคะ
(Komitake Jinja) ของศาสนาลัทธิชินโต เปนที่สัการะบูชาและอธิฐานขอพร อีกทั้งยัง
เปนที่สําหรับบวงสรวงทานเทนกุ โดยมีความเชื่อวาที่บริเวณโดยรอบของฟูจิซังชั้น 5 นี้
ถูกเรียกวา “ Tengu no niwa “ “สวนของทานเทนกุ”(ปศาจที่มีจมูกแดงยื่นออกมา)
โดยมีความเชื่อวาที่นี่มีทานเทนกุปกครองอยูนั่นเอง และยังวากันวา ศาลเจาแหงนี้มีสมบัติ
ของทานเทนกุหลงเหลืออยูมากมาย อยางเชน ขวานขนาดใหญที่มีนํ้าหนักกวา 375
กิโลกรัมตกอยูที่พื้นในสวน ซึ่งในสมัยกอนมีผูคนนิยมมาทดลองยกขวานนี้กันมากมาย
เปนตน จึงเปนที่มาวาทําไมภูเขาไฟฟูจิจึงเปนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่คนเคารพบูชาและนิยมมา

ซื้อเครื่องลางกลับไปเปนของที่ระลึก อิสระใหทานสัมผัสกับทัศนียภาพที่สวยงามของฟูจิ
ซังในระยะใกล และเลือกชมเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิใน
กรณีที่อากาศไมเอื่ออํานวย และหรือทางขึ้น โดยทางบริษัทจะเปลี่ยนที่เที่ยวทดแทนเปน
หมูบานโอชิโนะฮักไกแทน เรื่องสภาพอากาศทางบริษัทไมสามารถคาดการณ นําทาน
เดินทางสู ศูนยพิพิธภัณฑแผนดินไหว ซึ่งไดจําลองเหตุการณตางๆที่เกิดแผนดินไหวใน
ญี่ปุน และสาธิตวิธีปองกันตัว และทานยังสามารถเขาไปทดสอบในหองจําลองแผนดินไหว
ในระดับที่แตกตางกันไดดวย

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที4
่ )Japanese Set

บาย

นําทานเดินทางสู โออิชิ ปารค (Oishi Park) จุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิที่สวยที่สุดอีกแหงหนึง่
ตั้งอยูทางเหนือริมฝﻤงทะเลสาบคาวากุจิโกะ ในวันที่อากาศดีสามารมองเห็นวิวของภูเขาไฟ
ฟูจิไดอยางชัดเจน โดยตลอดปสวนแหงนี้จะมี การปลูกดอกไมหมุนเวียนกันไป อาทิ ในชวง
ปลายเดือนเมษายนถึงตนเดือนพฤษภาคมจะเปนดอกพิงคมอส ชวงกลางเดือนมิถุนายน
จนถึงเดือนกรกฎาคม จะเปนชวงที่มีการจัดงาน Kawaguchiko Herb Festival ซึ่ง
เต็มไปดวยดอกลาเวนเดอร ในปนี้จัดขึ้นระหวางวันที่14มิ.ย.-15ก.ค.62 ดอกลาเวนเดอร
จะสงกลิ่นหอมไปทั่วทั้งสวน สวนในชวงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน จะปลูกพุมโคเคีย ที่
จะแดงฉานสดใสตลอดฤดูใบไมรวงอีกดวย จากนั้นนําทานเดินทางสูโตเกียว นําทานไป ช
อปปﻤงยานชินจูกุ และLaox Shinjuku แหลงชอปปﻤงขนาดใหญใจกลางเมืองหลวง
โตเกียว เปนศูนยรวมแฟชั่นเกๆ เทหๆ ของเหลาบรรดาแฟชั่นนิสตา เปนแหลงอัพเดทเท
รนดแ ละเปนยานความเจริญอันดับหนึ่งของนครโตเกียวในปจจุบัน ใหทานเลือกชมและซื้อ
สินคามากมาย อาทิเชน เครื่องใชไฟฟา, กลองถายรูป, MP-3, คอมพิวเตอร, Note
Book, นาฬิกา, เสื้อผา,รองเทา และเครื่องสําอางเชนแบนรด KOSE , SHISEDO ,
KANEBO , SK II และอื่น ๆ อีกมากมายที่ราคาคอนขางถูกกวาเมืองไทยและราน100
เยน (อยูตึกPEPEชั้น8) ซึ่งสินคาทุกอยางภายในรานจะราคา 100 เยน เทากันหมด หรือ
เปนรานดองกี้ ที่ขายสินคาราคาถูกสารพัดอยาง หรือจะเปนรานมัตสึโมโตที่รวมสินคา เค
รองใชเครื่องสําอาง ผลิตภัณฑของใชไวอยางหลากหลาย ใหทานชอปปﻤงตามอัธยาศัย
อาหารมื้อเย็นอิสระตามอัธยาศัย ใหทานไดเลือกชิมรานอรอยตางๆที่ยานชินจูกุ เชนราน
ราเมง รานซูชิจานหมุน และรานอรอยๆอีกมากมาย จนถึงเวลานัดหมายนําทานเดินทางสู
ที่พักยานนาริตะ

ที่พัก: The Hedistar Hotel Narita หรือระดับใกลเคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ทา นพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 3-5 วันกอนวันเดินทาง)
วันที่ 3
เชา

อิสระทองเที่ยวตามอัธยาศัยหรือซื้อบัตรเขาโตเกียวดิสนียแลนด (ราคาบัตร 2,700
บาท) หรือเลือกซื้อOption Tour

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่ 5)
อิสระใหทานทองเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน
ใหทานชอปปﻤงหรือเดินทางสูสถานที่ทองเที่ยวอื่น ๆ เชน อากิฮาบารา,ฮาราจุกุ,ชินจูกุ
หรือชอปปﻤงแถวนาริตะ เชนหางอิออนมอลล,ชิซุยเอาทเลท ทองเที่ยวโดยตัวทานเอง
Shisui Premium Outlets อยูใกลกับสนามบินนาริตะ เปดใหบริการทุกวัน มีแบรนด
ชั้นนําของญี่ปุนและแบรนดตางประเทศใหเลือกสรรมากมายกวา 120 รานคาเชน
Coach, Coach Men, Disney Store, Isetan, Ugg, G-Star Raw,
Billabong, Puma, Gap, Takeuchi Kikuchi, Michael Kors, Tommy
Hilfiger, New Balance, Diesel, Samsonite, Samantha Thavasa, Polo
Ralph Lauren สามารถชอปไดตั้งแตเวลา 10:00 - 20:00 น. ชอปปﻤงอยางจุใจกับ
สินคาแบรนดเนมที่แหลงรวมสินคานําเขาและสินคาแบรนดญี่ปุนโกอินเตอรมากมาย
- การเดินทางโดยShuttle Bus จากสนามบินนาริตะ จะมีรถบัส Outlet Shuttle
ออกจาก (Terminal 1) No.30 หรือ (Terminal 2) No.13 ตรงไปถึง SHISUI
PREMIUM OUTLET ใชเวลาประมาณ 15 นาที
- การเดินทางโดยรถไฟJR จากสถานี JR Narita Station ไปลงที่สถานี JR Shisui
Station แลวขึ้นรถไปที่ SHISUI PREMIUM OUTLET ประมาณ 15 นาที
เลือกเที่ยวดิสนีย Tokyo Disneyland หรือ DisneySea ซึ่งสามารถเดินทางโดย
รถไฟหรือบัสจากสนามบินสูดิสนียไดโดยงาย
หมายเหตุ: ราคาบัตรทานละ 2,700 บาท (ไมรวมคาเดินทาง) กรณีตองการสั่งซื้อบัตร
กับบริษัทฯ กรุณาแจงความประสงคอยางนอย 7 วันกอนเดินทางพรอมชําระคาบัตร)
บัตรโตเกียวดิสนียแลนดและดิสนียซี ราคาเทากันและเลือกเขาไดอยางใดอยางหนึ่ง
โตเกียวดิสนีย ทานจะไดพบกับความมหัศจารรยของโตเกียวดิสนียแลนด (Tokyo
Disneyland)และโตเกียวดิสนียซี (Tokyo Disneysea) บรรยากาศแหงความ

สนุกสนาน ตื่นตาตื่นใจและเครื่องเลนมากมาย จะทําใหคุณไดสัมผัสถึงความสุขตั้งแต
กาวแรกที่คุณเขาไป สวนสนุกทั้งสองแหงนี้เต็มไปดวยความบันเทิง พรอมกับกลิ่นอาย
ความเปนญี่ปุน ทานจะไดพบกับตัวละครสุดคลาสสิคจากดิสนียมากมายที่โตเกียวดิสนีย
แลนด หรือดําดิ่งลงไปใตมหาสมุทรกับโตเกียวดิสนียซีที่มาพนอมกับตัวละครจากใตทะเล
มากมาย ดิสนียเปนโลกแหงจินตนาการของราชาการตูนญี่ปุนซึ่งเปนดิสนียแลนดแหงแรก
ที่สรางนอกประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสรางขึ้นในป พ.ศ. 2526 จากการถมทะเลและใช
ทุนสรางกวา 600 ลานบาท ใหทานสนุกสนานกับเครื่องเลนนานาชนิด ( ไมจํากัดจํานวน
การเลน ) ผจญภัยในดินแดนตางๆ ใหทานเลนเครื่องเลนตัวใหมจากภาพยนตรการตู
นเรื่องดัง Toy Story ชมฉากรบกลางทะเล คาริเบียนในดินแดนโจรสลัดจากภาพยนตร
The Pirate of Caribbean เขยาขวัญกับบานผีสิงใน Haunted Mantion สัมผัส
ความนารักของตุกตาเด็กนานาชาติในโลกใบเล็ก Small World ชมภาพ ยนตรสามมิติ
The Invention of the Year ใหทานไดสนุกสนานพรอมกับการ จับจายเลือกซื้อ
สินคาที่ระลึกนารักในดิสนียแลนดอีกทั้งยังจะไดสัมผัสกับตัวการตูนเอกจากวอลดิสนีย
อยาง มิกกี้เมาส มินนี่เมาส พรอมผองเพื่อนการ ตูนอีกมากมายสนุกกับการจับจายซื้อ
ของที่ระลึกนารักในดิสนียแลนด ทานสามารถเดินทางจากสนามบินนาริตะไดโดยรถไฟ
หรือรถชัตเติ้ลบัส หรือถาเดินทางจากโตเกียว ทานสามารถขึ้นรถไฟจากสถานีรถไฟ JR
โตเกียวไปยังโตเกียวดิสนียแลนดโดยใชเวลา 15 นาที อีกทั้ง ยังมีรถโดยสารวิ่งตรงจาก
โรงแรมหรือสถานที่ตาง ๆ ดวยเชนกัน
- วิธีเดินทางโดยรถไฟจากสนามบินนาริตะ
สนามบินนาริตะ
ขึ้นรถไฟ JR นาริตะเอ็กซเพรส ใชเวลาเดินทางประมาณ 60 นาที เปลี่ยนสายรถที่สถานี
รถไฟ JR โตเกียว
ขึ้นรถไฟ JR สายเคโยหรือรถไฟ JR สายมุซาชิโนะ ใชเวลาเดินทางประมาณ 15 นาที
ลงรถที่สถานีรถไฟ JR ไมฮามะ
เดินประมาณ 5 นาที
โตเกียวดิสนียแลนด
เลือกซื้อOption Tour เที่ยวโตเกียว (มีบัสและไกด) หมายเหตุ: รายการทัวรเสริมนี้เปน
การเสนอขายบัสวันฟรีเดยเบื้องตน ทางบริษัทและไกดไมสามารถบังคับซื้อใดๆทั้งสิ้น
ขึ้นอยูกับความสมัครใจและความตองการเดินทางของลูกคาแตละทานเทานั้น (โปรแกรม

เดินทางไกดจะเสนอขายหนางานบนบัส เชนเที่ยวโตเกียว พระราชวังอิมพีเรียล ชิบูยา
ฮาราจูกุหรือโอไดบะ หรือเที่ยวโยโกฮามา เที่ยวคามาคุระ หรือเที่ยวเมืองเกาคาวาโกเอะ
เปนตน
อัตราคาบริการ /ทาน
เดินทาง 15-20 ทาน ราคา 3,000 บาท/ทาน
เดินทาง 21-25 ทาน ราคา 2,500 บาท/ทาน
เดินทาง 26-30 ทาน ราคา 2,000 บาท/ทาน
เดินทาง 31 ทานขึ้นไป ราคา 1,500 บาท/ทาน
(ไกดจะเสนอขายและสรุปเสนทางพรอมราคาหนางาน หากทานสนใจแจงความประสงค
กับไกด)
อาหารกลางวันและเย็นอิสระตามอัธยาศัย
ที่พัก: The Hedistar Hotel Narita หรือระดับใกลเคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 3-5 วันกอนวันเดินทาง)
วันที่ วัดนาริตะ - รานดองกี้ – หางAeon Mall - ทาอากาศยานนาริตะ - ทาอากาศยานดอน
4 เมืองกรุงเทพฯ
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 6)
นําทานเดินทางสู วัดนาริตะ วัดนี้เปนหนึ่งในวัดที่เปนที่รูจักมากที่สุดในภูมิภาคคันโต ถือวาเปนวัด
ที่โดงดังที่สุดในแถบชิบะ และจํานวนผูมาเยี่ยมชมก็เปนรองเพียงศาลเจาเมจิ ในกรุงโตเกียว
บริเวณวัดเปนที่ตั้งของประตูหลัก มีทางเดินบันไดขึ้นสูอาคารหลักเปนสถานที่สําหรับสักการะบูชา
ภายในวัดทานสามรถบันทึกภาพเจดียหาชั้นหนึ่งคู สวนหยอมที่มีสระนํ้าขนาดใหญ รวมทั้งบริเวณ
สําหรับเลี้ยงสัตว ภายในกอสรางดวยสถาปตยกรรมพุทธแบบอินเดีย โดยยังคงเอกลักษณของ
ศิลปะแบบญี่ปุนเอาไว นําทานกราบนมัสการขอพรพระเพื่อสิริมงคล ใหมีชีวิตที่ดีและยืนยาว
พรอมเลือกชมและซื้อเครื่องรางของขลังและสินคาพื้นเมือง นําทานเดินทางไปชอปปﻤง รานดองกี้
เปนรานที่รวบรวมสินคาตางๆของญี่ปุนไวมากมาย ในราคาพิเศษ กรณีมีวลาใกลๆกันจะมีหาง
อิอน นาริตะ ทานสามารถเดินไปชอปปﻤงได สมควรแกเวลาเดินทางสู สนามบินนาริตะ เพื่อเตรียม
ตัวเดินทางกลับ

13.1 ออกเดินทางสู สนามบินดอนเมืองโดย สายการบิน THAI AIR ASIA X เที่ยวบินที่ XJ603 (คา

0 ทัวรไมรวมคาอาหารบนเครื่อง บนเครื่องมีจําหนาย/สั่งซื้อบนเครื่อง )
19.1 เดินทางถึงทาอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
0

หมายเหตุ: รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง

, สายการบิน การจราจรชวงเทศกาลหรือวันหยุดของญี่ปุน เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบล วงหนา โดย
ทางผูจัดจะปรับเปลี่ยนโดยคํานึงถึงผลประโยชนของทา นเปนหลัก เพื่อใหทานทองเที่ยวไดครบถวนตาม
โปรแกรม การบริการของรถบัสนําเที่ยวญี่ปุน ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุน สามารถใหบริการวันละ
10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม จึงขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง อัตราคาบริการขางตน
คํานวณ จากอัตราแลกเปลี่ยน 100 เยน เทากับ 30 บาท กรณีอัตราแลกเปลี่ยนปรับสูงขึ้น บรัษัทฯขอ
สงวสิทธิในการปรับอัตราคาบริการเพิ่มขึ้น

อัตราคาบริการ
กําหนดวันเดินทาง

ผูใหญ

30 May - 02 Jun 2019 18,888

01 - 04 Jun 2019 17,888

เด็ก

เด็ก

ทารก

พักเดี่ยว

18,888

7,000

8,500

(เสริมเตียง)

(ไมเสริมเตียง)

17,888

17,888

18,888

7,000

8,500

06 - 09 Jun 2019 17,888

17,888

17,888

7,000

8,500

13 - 16 Jun 2019 17,888

17,888

17,888

7,000

8,500

08 - 11 Jun 2019 18,888

15 - 18 Jun 2019 18,888

18,888

18,888

18,888

18,888

7,000

7,000

8,500

8,500

20 - 23 Jun 2019 18,888

18,888

18,888

7,000

8,500

27 - 30 Jun 2019 18,888

18,888

18,888

7,000

8,500

22 - 25 Jun 2019 18,888

18,888

18,888

7,000

8,500

29 Jun - 02 Jul 2019 17,888

17,888

17,888

7,000

8,500

04 - 07 Jul 2019 19,888

19,888

19,888

7,000

8,500

11 - 14 Jul 2019 17,888

17,888

17,888

7,000

8,500

06 - 09 Jul 2019 19,888

19,888

19,888

7,000

8,500

13 - 16 Jul 2019 20,888

20,888

20,888

7,000

8,500

18 - 21 Jul 2019 17,888

17,888

17,888

7,000

8,500

14 - 17 Jul 2019 20,888
20 - 23 Jul 2019 17,888

20,888

7,000

8,500

17,888

17,888

7,000

8,500

21,888

21,888

7,000

8,500

26 - 29 Jul 2019 21,888

21,888

01 - 04 Aug 2019 17,888

17,888

27 - 30 Jul 2019 21,888

20,888

21,888
17,888

7,000
7,000

8,500
8,500

03 - 06 Aug 2019 17,888

17,888

17,888

7,000

8,500

10 - 13 Aug 2019 21,888

21,888

21,888

7,000

8,500

09 - 12 Aug 2019 21,888

15 - 18 Aug 2019 19,888

17 - 20 Aug 2019 19,888

22 - 25 Aug 2019 17,888

21,888

19,888

19,888

17,888

21,888

19,888

19,888

17,888

7,000

7,000

7,000

7,000

8,500

8,500

8,500

8,500

24 - 27 Aug 2019 19,888

19,888

19,888

7,000

8,500

14 - 17 Sep 2019 17,888

17,888

17,888

7,000

8,500

29 Aug - 01 Sep 2019 19,888

19,888

19,888

7,000

8,500

19 - 22 Sep 2019 17,888

17,888

17,888

7,000

8,500

26 - 29 Sep 2019 17,888

17,888

17,888

7,000

8,500

21 - 24 Sep 2019 18,888

28 Sep - 01 Oct 2019 18,888

ประกาศสําคัญ

18,888

18,888

18,888

18,888

7,000

7,000

8,500

8,500

รับเฉพาะผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทานั้น คาทัวรที่จายใหกับผูจัด เปนการชําระแบบจายชําระ
ขาด และผูจัดไดชําระใหกับสายการบินและสถานที่ตางๆ แบบชําระขาดเชนกันกอนออกเดินทาง ฉะนั้น
หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามรายการไมดวยสาเหตุใด หรือไดรับการปฏิเสธการเขาหรือ
ออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญี่ปุน) ทางผูจัด ขอสงวนสิทธิการคืน
เงินสดสวนใดๆ รวมทั้งคาตั๋วเครื่องบินใหแกทาน
เงื่อนไขการใหบริการ
1. การเดินทางครั้งนี้จะตองมีผูโดยสารจํานวน 30 ทานขึ้นไป กรณีไมถึง
- ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาบริการ โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบกอนลวงหนา
- หรือสงจอยนทัวรกับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล เคียงกัน
- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบลวงหนากอนการ
เดินทาง 10 วัน
2. ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ ก อนทุกครั้ง
มิฉะนั้นทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
3.การชําระคาบริการชําระเงินคาจองทัวรทานละ 15,000 บาท สวนที่เหลือชําระกอนการเดินทาง 20
วัน
**สําเนาหนาพาสปอรตผูเดินทาง (*จะตองมีอายุเหลือมากกวา 6 เดือนกอนหมดอายุนับจากวันเดินทาง
ไป-กลับ*)
กรุณาตรวจสอบกอนสงใหบริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไมรับผิดชอบกรณีพาสปอรตหมดอายุและดาน
ตรวจปฏิเสธการออกและเขาเมืองทาน*** กรุณาสงพรอมพรอมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา หรือสงพรอม
ยอดคงเหลือ**
การยกเลิกและคืนคาทัวร
เนื่องจากเปนราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถยกเลิก
เลื่อน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิ
ใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไว ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาทัวรไม
วากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใด
รายการหนึ่ง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน
ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

อัตราคาบริการนี้รวม
1. คาตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวรขางตน
ที่นั่งเปนไปตามการจัดสรรของสายการบินไมสามารถเลือกระบุที่นั่งได
การอัพเกรดที่นั่ง สามารถอัพเกรดไดเฉพาะ Hot Seat
สําหรับที่นั่ง Business/Premium ตั๋วซีรียกรุปทัวรไมสามารถอัพที่นั่งได
ที่นั่ง Hot Seat ราคา3,000 บาท/เที่ยว/ทาน
เปนที่นั่งที่มีพื้นที่วางที่มากกวาที่นั่งมาตรฐาน ดวยพื้นที่วางขาที่กวางเปนพิเศษ มีพื้นที่พอที่จะสามารถ
ยืดขาไดอยางเต็มที่
สําคัญ: (ที่นั่งจะอยูบริเวณประตูทางออกฉุกเฉิน ผูโดยสารที่นั่งในแถวทางออกฉุกเฉิน จะตอง มี
คุณสมบัติตามเกณฑดังตอไปนี้
เปนผูที่มีความพรอมทั้งทางดานรางกายและจิตใจเพื่อที่จะสามารถชวยเหลือลูกเรือในกรณีฉุกเฉินได
เปนผูที่สามารถเขาใจคําแนะนําในกรณีฉุกเฉินทั้งแบบที่เปนเอกสาร/คําพูดได
เปนผูที่มีอายุ 15 ป ขึ้นไป
เปนผูที่ไมไดกําลังตั้งครรภ
เปนผูที่ไมไดเดินทางมากับครอบครัว/ทารก และ/หรือ เด็ก
เปนผูที่ไมไดซื้อที่นั่งเสริม
เนื่องดวยเหตุผลดานความปลอดภัย ทางสายการบินขอสงวนสิทธิ์ในการกําหนดที่นั่งใหมบนเครื่อง หาก
ผูโดยสารไมมีคุณสมบัติตามเกณฑที่กลาวไวขางตน
ไม่สามารถแสดงรูปทีลิงก์ได้ ไฟล์นีอาจได้รับการยา้ ย เปลียนชือหรือลบ ตรวจสอบว่าลิงก์ชไปที
ี
ไฟล์และตําแหน่งทีตังทีถูกต้อง

2. คาที่พักหองละ 2 ทานตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการหรือระดับเทียบเทา
3. คาอาหารคาเขาชมและคายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน
4. เจาหนาที่บริษัทฯคอยอานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง

5. คานํ้าหนักกระเปาสัมภาระโหลดใตเครื่องที่สายการบิน Thai Air Asia X กําหนดทานละไมเกิ น 20
กิโลกรัม สัมภาระถือขึ้นเครื่องไมเกิน7กก. และคาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสาย
การบินที่มีการเรียกเก็บ
**กรณีทานมีความประสงค จะซื้อนํ้าหนักเพิ่ม กรุณาแจงพรอมจองทัวรหรือกอนเดินทาง10วันเทานั้น
พรอมชําระคานํ้าหนัก**
- ซื้อนําหนักเพิ่ม 5 กก. ชําระเพิ่ม 600 บาท /เพิ่ม10กก. ชําระเพิ่ม 1,000 บาท
- เพิ่ม20กก. ชําระเพิ่ม 2,000 บาท
6. คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางคุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาทคา
รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 500,000 บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม ไมรวมประกัน
สุขภาพ ทานสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได
อัตราคาบริการนีx
้ ไมรวม
1. xคาทําหนังสือเดินทางไทยและเอกสารตางดาวตางๆ
2. xคาใชจายอื่นๆที่นอกเหนือจากรายการระบุอาทิเชนคาอาหารเครื่องดื่มคาซักรีด คาโทรศัพทเปนตน
3. xคาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, คาภาษีเดินทาง (ถามีการเรียกเก็บ)
4. xคาภาษีนํ้ามันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบิน
5. xคา Vat 7% และคาภาษีหัก ณ ที่จาย 3%
6. xคาทิปยกกระเปาทุกโรงแรม
7. xคาประกันกระเปาเดินทาง
8. xคาทิปไกดรวมคนขับรถ ทานละ 4,000 เยนตอทริป สําหรับกรุปที่มีหัวหนาทัวรแลวแต ความ
ประทับใจในบริการ
รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุนใหกับคนไทย
(เอกสารที่จะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตใหเขาประเทศ)
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุนใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุนไม
เกิน 15 วัน ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะตองยื่นเอกสารใน
ขั้นตอนการตรวจเขาเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุน* ดังตอไปนี้

1.ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุน (ทางบริษัทฯจัดการให)
2.สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิ ดขึ้นในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุนได (เชน
เงินสด บัตรเครดิต เปนตน)

3.ชื่อ ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุน (ทางบริษัทจัดการให)
4.กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุน (ทางบริษัทฯจัดการให)
คุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุน (สําหรับกรณีการเขาประเทศญี่ปุนดวยมาตรการยกเวนวีซา)
1.หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู ไมตํ่ากวา 6 เดือน
2.กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปุนจะตองไมเปนสิ่งที่ขัดตอกฎหมาย และเขาขายคุณสมบัติการ

พํานักระยะสั้น

3.ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน
4.เปนผูที่ไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ปุน มิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมใหเขา

ประเทศ และไมเขาขายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ
หมายเหตุ

กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพื่อความถูกตองและความเขาใจตรงกันระหวาง

ทานลูกคาและบริษัท ฯ และเมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทาง
บริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง 30
ทาน
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคานามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมี การปรับขึ้นกอนวัน
เดินทาง
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเนื่องจากสาเหตุตางๆ

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน,การยกเลิกบิน, การ
ประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือ
ความรับผิดชอบของบริษัทฯ
5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิ ดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของทาน,
เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง
6. เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานได
ยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด
7. รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากไดสํารองโรงแรมที่
พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุใน
โปรแกรม
8. การจัดการเรื่องหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก โดยมีหองพักสําหรับผู
สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความ
พรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได
9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวิวแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7
วันกอนการเดินทาง มิฉะนั้น บริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได
10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด นอกจาก
มีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทานั้น
11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื่องจากเปนการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ
ในกรณีที่ผูเดิ นทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปนกองตรวจคนเขา
เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิด
กฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ
12. กรณีตองการพักแบบ 3ทาน ตอหองหรือหองแบบ3เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple ไม
เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดหองใหเปนแบบ แยก 2หอง คือ 1หองพักคู และ 1หองพักเดี่ยว โดยไม
คาใชจายเพิ่ม
13. สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุน หรือ วันเสารอาทิตย รถอาจจะ
ติด อาจทําใหเวลาในการทองเที่ยวและ ชอปปﻤงแตละสถานที่นอยลง โดยเปนดุลยพินิจของมัคคุเทศก
และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความรวมมือจากผูเดินทางในบางครั้งที่ตองเรงรีบ เพื่อให
ไดทองเที่ยวตามโปรแกรม

14. บริการนํ้าดื่มทานวันละ1ขวดตอคนตอวันเริ่มในวันที2
่ ของการเดินทางถึงวันที่4ของการเดินทางรวม
จํานวน 3 ขวด
15. การบริการของรถบัสนําเที่ยวญี่ปุน ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุน สามารถใหบริการวันละ10-12
ชั่วโมง อาทิเชน เริ่มงานเวลา 8.00น.ถึงเวลา 20.00 น.ในวันนั้น มิอาจเพิ่มเวลาได โดยมั คคุเทศกและ
คนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเปน
หลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง
16. การประกันภัย ที่บริษัทฯไดทําไวสําหรับความคุมครองผูเดินทาง เปนการการประกันอุบัติเหตุจาก
การเดินทางทองเที่ยว ตามพ.ร.บ การทองเที่ยว เทานั้น ไมไดครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไขไดปวย
ทานสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทฯได และทางบริษัทฯถือวาทานไดเขาใจและยอมรับ
ขอตกลงแลวเมื่อทานชําระเงินคาทัวร (ทานสามารถซื้อประกันสุขภาพ ในระหวางการเดินทางได จาก
บริษัท ประกันทั่วไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุมครองใหละเอียด)
17. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู
จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทานั้น
18. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื่องจากเปนการเหมาจายกับตัวแทน
ตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปนกองตรวจ
คนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทําที่สอไป
ในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น
ๆ

