TOKYO FUJI IBARAKI 5D3N
ซุปตาร์ สุกแห้
ี ง
กําหนดการเดินทางเดือนมิถน
ุ ายน-ก ันยายน 2561

ี เอ็ กซ ์ (XJ)
โดยสายการบินแอร์เอซย
ละลานตาทุง
่ ดอกไม้ ณ สวนฮานาโนะมิโยโกะ
ขอพร ณ ว ัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี

ั ัสความยิงใหญ่ของภูเขาไฟฟูจ ิ
สมผ
ชมสวนดอกไม้ สไตล์ญปุ
ี ่ น ณ สวนไคราคุเอน
ิ ุ ไดบุสส ึ พระพุทธรูปปางยืนทีสูงทีสุดในประเทศ
นม ัสการพระใหญ่อช
ุ ค
ิ จูกุ และโอไดบะ ชมก ันดม
ข้อปปิ งสุดม ันสเ์ อมิ เอ้าเลท ชน
ั ต ัวใหม่ พร้อมประจําการ

อาบนําแร่ธรรมชาติ FREE WIFI ON BUS
มีนําดืมบริการบนรถบ ัสว ันละ 1 ขวด
ว ันเดินทาง

ราคาผูใ้ หญ่

พ ักเดียว

บ ัส 34+1

30 มิถน
ุ ายน-04 กรกฎาคม 2561
08-12 กรกฎาคม 2561
10-14 กรกฎาคม 2561
12-16 กรกฎาคม 2561
14-18 กรกฎาคม 2561
16-20 กรกฎาคม 2561
18-22 กรกฎาคม 2561
20-24 กรกฎาคม 2561
22-26 กรกฎาคม 2561
24-28 กรกฎาคม 2561
26-30 กรกฎาคม 2561
28 กรกฎาคม-01 สงิ หาคม 2561
30 กรกฎาคม-03 สงิ หาคม 2561
02-06 สิงหาคม 2561
04-08 สิงหาคม 2561
06-10 สงิ หาคม 2561
08-12 สงิ หาคม 2561
10-14 สงิ หาคม 2561
12-16 สงิ หาคม 2561
14-18 สงิ หาคม 2561
16-20 สิงหาคม 2561
18-22 สิงหาคม 2561
20-24 สงิ หาคม 2561
22-26 สงิ หาคม 2561
24-28 สงิ หาคม 2561
26-30 สงิ หาคม 2561
28 สงิ หาคม-01 ก ันยายน 2561
30 สิงหาคม-03 ก ันยายน 2561
02-06 ก ันยายน 2561
04-08 ก ันยายน 2561
06-10 ก ันยายน 2561
08-12 ก ันยายน 2561
10-14 ก ันยายน 2561
12-16 ก ันยายน 2561
14-18 ก ันยายน 2561
16-20 ก ันยายน 2561
18-22 ก ันยายน 2561
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20-24 ก ันยายน 2561
22-26 ก ันยายน 2561
24-28 ก ันยายน 2561
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** ปล. ไม่มรี าคาเด็ก เนืองจากเป็นราคาพิเศษ / ราคาเด็กอายุตากว่
ํ
า 2 ปี (Infant) ท่านละ 7,900 บาท
ราคานีไม่รวมค่าทิปไกด์ทา่ นละ 1,000 บาท/ทริป**
ว ันแรก

กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง

20.30 น.

พร ้อมกันที สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชัน 3 อาคารผู ้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ สาย
การบิน AIR ASIA X เจ ้าหน ้าทีของบริษั ทฯ คอยให ้การต ้อนรั บ และอํ า นวยความสะดวกในการ
เช็คอิน

23.45 น.

เหิรฟ้ าสู่ เมืองนาริตะ ประเทศญีปุ่ น โดยเทียวบินที XJ600
สายการบิน AIR ASIA X ใช ้เครื อง AIRBUS A330-300 จํ า นวน 377 ที นั ง จั ด ที นั งแบบ 3-3-3
(นํ าหนั กกระเป๋ า 20 กก./ท่าน หากต ้องการซือนํ าหนักเพิม ต ้องเสียค่าใช ้จ่าย)
บริการอาหารและเครืองดืมบนเครือง

ว ันทีสอง

สนามบินนาริตะ - โตเกียว - ว ัดอาซากุสะ – โตเกีย วสกายทรี (ถ่า ยรูป ) – สวนดอกไม้ฮา
นะโนะมิยาโกะ - แช่นําแร่ธรรมชาติ

08.00 น.

เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญีปุ่น นํ าท่านผ่านขันตอนการตรวจคนเข ้าเมืองและศุลกากร
ิ
ั
เรีย บร ้อยแล ้ว (เวลาทีญีปุ่ น เร็ ว กว่า เมืองไทย 2 ชวโมง
กรุณ าปรั บนาฬ กาของท่
า นเพือความ
ํ ค ัญมาก!! ประเทศญีปุ่นไม่อนุญาตให้นําอาหารสด จําพวก
สะดวกในการนั ดหมายเวลา) ***สา
เนือส ัตว์ พืช ผ ัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝื นมีโทษปร ับและจ ับ
จากนั นนํ าท่านเดินทางสูเ่ มือง เมืองโตเกียว นํ าท่านนมัสการเจ ้าแม่กวนอิมทองคํา ณ ว ัดอาซากุสะ
วัดทีได ้ชือว่าเป็ นวัดทีมีความศักดิสิทธิ และได ้รับความเคารพนับถือมากทีสุดแห่งหนึงในกรุงโตเกียว
ภายในประดิษฐานองค์เ จ ้าแม่ก วนอิมทองคํ า ทีศั กดิสิทธิ ขนาด 5.5 เซนติเ มตร ซึงมักจะมีผู ้คนมา
กราบไหว ้ขอพรเพือความเป็ นสิรม
ิ งคลตลอดทังปี ประกอบกับภายในวัดยังเป็ นทีตังของโคมไฟยักษ์ ที
มีขนาดใหญ่ทสุ
ี ดในโลกด ้วยความสูง 4.5 เมตร ซึงแขวนห ้อยอยู่ ณ ประตูทางเข ้าทีอยู่ด ้านหน ้าสุด
ื า ประตูฟ้าคํารณ และถนนจากประตูเข ้าสูต
่ ัววิห ารทีประดิษฐานเจ ้าแม่กวนอิมทอง
ของวัด ทีมีชอว่
ื า ถนนนากามิเซะ ซึงเป็ นทีตังของร ้านค ้าขายของทีระลึกพืนเมืองต่า งๆ มากมาย อาทิ
คํา มีช อว่
ขนมนานาชนิด ของเล่น รองเท ้า พวงกุญแจทีระลึก ฯลฯ ให ้ทุกท่านได ้เลือกซือเป็ นของฝากของที
ระลึกอิสระ และท่านสามารถเดินไปถ่ายรูปคู่กับหอคอยทีสูงทีสุดในโลก แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของ

กรุง โตเกียว ณ ริมแม่นําสุมด
ิ ะ หอคอยโตเกีย วสกาย ทรี (Tokyo Sky tree) (ไม่รวมค่า ขึน
หอคอย) หอส่งสัญญาณโทรคมนาคมทีสูงทีสุดในโลก ... เปิ ดให ้บริการเมือ วันที 22 พฤษภาคม
2555 โดยหอนีมีความสูง 634 เมตร สามารถทํ าลายสถิตค
ิ วามสูงของหอกวางตุ ้ง ในมณฑลกว่างโจว
ซึงมีความสูง 600 เมตร และหอซีเอ็น ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มีความสูง 553 เมตร
ทิวทัศน์ของ หอคอยโตเกียวสกายทรี ทีบรรจุเทคโนโลยีแนวหน ้าสุดสามารถมองเห็นได ้จากละแวก
วัดอาซะกุซา่ ทีเต็มไปด ้วยกลินอายแบบเมืองเก่าของเอะโดะ
เทียง

บริการอาหารกลางว ัน ณ ภ ัตตาคาร (1)

เดินทางสู่ สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ (Hananomiyako Flower Park) สวนดอกไม ้ทีเรียก
ได ้ว่างดงามทีสุดแห่งหนึงในบริเวณๆ ภูเขาไฟฟูจ ิ สวนดอกไม ้ขนาดใหญ่ใกล ้กับทะเลสาบยามานะกะ
และภูเขาไฟฟูจ ิ มีพนที
ื ถึง 300,000 ตารางเมตร หรือประมาณ 87.5 ไร่ มีดอกไม ้หลายพันธุ์ ทีปลูกไว ้
ให ้นั กท่องเทียวได ้เดินทางมาชมตลอดทังปี ภายในสวนนอกจากทุง่ กว ้างแล ้วนั นยังมีดอกไม ้ทีถูกปลูก
ไว ้ในโดมขนาดใหญ่ เพือทีว่า หากวันใดทีมีฝนตก ยั งสามารถสัมผัสความงามของดอกไม ้ในร่มได ้
ไฮไลท์!!! นําตกเมียวจิน นํ าตกสูง 10 เมตร ยาว 800 เมตร ภายในสวน บริเวณรอบๆ นํ าตกยังมี
กังหันและ มุมถ่ายรูปให ้ท่านได ้เพลิดเพลินกับการเก็บภาพประทับใจตามอัธยาศัย ท่านสามารถเข ้า
ชมดอกไม ้ได ้ตังแต่ฤดูใบไม ้ผลิจนถึงฤดูใบไม ้ร่วง ทางสวนมีตารางบอกช่วงเวลาดอกไม ้บาน ว่า ช่วง
ไหนมีด อกไม ้อะไรให ้ท่า นได ้เพลิด เพลิน กับสีสัน ของดอกไม ้นานาพั น ธุ์ (ปลายเดือนเมษายนกลางเดือ นพฤษภาคม : ดอกทิว ลิป , เดือ นมิถุน ายน-กลางเดือ นกรกฎาคม : ดอกป๊ อปปี ,
แคลิฟอร์เนียป๊อปปี , เดือนกรกฏาคม-เดือนก ันยายน : ดอกบานชืน,ดอกคอสมอส และดอก
ทานตะว ัน เป็นต้น)
คํา

บริการอาหารคํา ณ ภ ัตตาคาร ของโรงแรม (2)

ทีพ ัก

FUJISAN RESORT HOTEL หรือระด ับเดียวก ัน
่ ําแร่ออนเซ็นธรรมชาติ เชอว่
ื าถ้าได้แช่นําแร่แล้ว จะ
จากนนให้
ั
ทา
่ นได้ผ่อนคลายก ับการ แชน
่ ยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขน
ทําให้ผวิ พรรณสวยงามและชว
ึ

ว ันทีสาม

ั 5 (ขึนอยูก
ภูเขาไฟฟูจช
ิ น
่ ับสภาพอากาศ) – พิพธ
ิ ภ ัณฑ์แผ่นดินไหว- อิบารากิ - สวนไคราคุ
ิ ุ ไดบุสส ึ – AMI PREMIUM OUTLET
เอน - พระใหญ่อช
ุ ค

เชา้

ร ับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)
ื ยงเป็ น
นํ าท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจ ิ ทีมีความสูงเหนือจากระดับนํ าทะเล 3,776 เมตร ภูเขาทีมีชอเสี
ทีรู ้จักไปทัวโลกในเรืองความสวยงามทีธรรมชาติได ้มอบมาให ้อย่างลงตัว และยังถือว่า เป็ นสัญลักษณ์
หนึงของประเทศญีปุ่ น ทั งยั ง เป็ นจุ ด มุ่ง หมายของนั กท่ องเทียวต่ า งชาติท ีมาเยือนญีปุ่ นตลอดทุ ก
ั
ฤดู ก าล นํ า ท่ า นขึนสู่ ช นที
5 ของภู เ ขาไฟฟู จ ิ (ขอสงวนสิท ธิไม่ ข น
ึ ในกรณี ท ีอากาศไม่
เอืออํานวย หรือ ทางขึนปิ ด) ทีทุกท่านจะได ้เห็นถึงความสวยงามของตัวภูเขาและวิวโดยรอบของ
ภูเขาไฟฟูจ ิ และสัมผัสกับความหนาวเย็น ให ้ทุกท่านได ้ถ่ายภาพความประทับใจเก็บไว ้ และเลือกซือ
สินค ้าของทีระลึกซึงเป็ นสัญลักษณ์รูปภูเขาไฟฟูจใิ นหลากหลายบรรยากาศได ้อีกด ้วย จากนั นนํ าท่าน
ไปสั ม ผั ส ประสบการณ์ แ ปลกใหม่ ที พิพ ธ
ิ ภณ
ั ฑ์แ ผ่ น ดิน ไหว (Experience Earthquake) ที

จําลองเรืองราวของภูเขาไฟฟูจ ิ และท่านจะได ้สัมผัสกับบรรยากาศของการจําลองเหตุการณ์เรืองราว
ต่างๆ เกียวกับแผ่นดินไหวทีเกิดขึนในประเทศญีปุ่ น และจากนั นให ้ท่านได ้อิสระเลือกซือของทีระลึก
ตามอัธยาศัย
เทียง

บริการอาหารกลางว ัน ณ ภ ัตตาคาร (4)

นํ าท่านสู่ สวนไคราคุเอน (Kairakuen Garden) ซึงติดอันดับ 1 ใน 3 สวนทีสวยทีสุดของ สร ้าง
ขึนในปี ค.ศ. 1842 เป็ นสวนพฤกษชาติสไตล์ญี ปุ่ นทีจั ด ว่า เป็ นหนึงในสามสวนทีสวยทีสุด ในญีปุ่ น
สามารถเดินชมได ้ตลอดปี เพราะจะมีการเปลียนต ้นไม ้ให ้เข ้ากับฤดู ช่ว งต ้นฤดูใ บไม ้ผลิจ ะมีการจั ด
ื
เทศกาลดอกบ๊วยทีมีชอเสี
ยงมาก ภายในสวนมีต ้นบ๊วยปลูกไว ้มากว่า 3,000 ต ้น นอกจากต ้นบ๊วยแล ้ว
ยังมีป่าไผ่ ไม ้ซีดาร์ และโคบุนเต อาคารสไตล์ญปุ่ี นดังเดิม ตังอยู่ใกล ้กับทะเลสาบเซนบะ เปิ ดให ้เข ้า
ชมศึกษาข ้อมูลต่างๆ พักผ่อนหย่อนใจ และสามารถเห็นมุมมองทีดีทสุ
ี ดของสวนได ้จากชันบน
ิ ุ ไดบุสส ึ (Ushiku Daibutsu) เป็ นพระพุท ธรูปปางยืนทีสูง ทีสุด
นํ าท่านนมัสการ พระใหญ่อุชค
ของประเทศญีปุ่ น และเคยเป็ นรู ปปั นทีสูงทีสุดในโลกทีถูกบั นทึกไว ้โดยหนั งสือบัน ทึกสถิตโิ ลกกิน
เนสบุ๊ค (Guinness Book of world records) เมือปี ค.ศ. 1995 ด ้วย จากความสูงถึง 120 เมตร ทํา
ให ้สามารถมองเห็ นได ้ตั งแต่ใ จกลางเมืองโตเกีย วเลยทีเ ดียว ไฮไลท์!!! ของทีนีมิไ ด ้เป็ นเพียงที
สักการะพระพุทธรูปองค์ใหญ่อย่างเดียวเท่านั น แต่ยังสามารถเข ้าไปยังบริเวณภายในรูปปั นและขึนไป
ยังจุดทีเป็ นหอสังเกตการณ์ในระดับความสูงที 85 เมตร ซึงจะอยูต
่ รงส่วนของหน ้าอกพระพุทธรูป เป็ น
จุดทีสามารถมองเห็น วิวในมุมด ้านกว ้างได ้ ทังหมด บนชันนีจะมีกระจกทีเป็ นช่องหน ้าต่างอยูด
่ ้วยกัน
4 ด ้าน และมองเห็ น ภูเ ขาไฟฟูจ ไ
ิ ด ้จากตรงนีอีกด ้วย จากนั น นํ าท่ านช ้อปปิ ง ณ AMI PREMIUM
OUTLET ซึงภายในมี 100 ร ้านค ้าของแบรนด์ทมี
ี คุณภาพ จากทังภายในประเทศและต่างประเทศ ที
จะทํ าให ้ท่านพอใจและมีความสุขไปกับการช ้อปปิ งสินค ้า การออกแบบคอนเซ็ปต์ของเอ ้าท์เล็ทแห่งนี
คือ เป็ นเมืองชายฝั งตะวันตกของอเมริกา ท่านจะรู ้สึกสนุ กไปกับการเดินช ้อปปิ งและยังมีร ้านอาหาร
หลากหลายรูปแบบให ้ท่านเดินเลือกซือเลือกหาสินค ้าตามอัธยาศัย
คํา

อิสระร ับประทานอาหารคําตามอ ัธยาศ ัย

ทีพ ัก

Tsukuba Onsen Hotel หรือเทียบเท่า

ว ันทีสี

ิ ี โตเกียว พลาซ่า – ช้อปปิ งชินจูกุ
เมืองซาวาระ – สะพานจาจา – ย่านโอไดบะ - ไดเวอร์ซต

เชา้

ร ับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)
จากนั นนํ าท่านเดินทางสู่ เมืองซาวาระ เป็ นเมืองเล็กๆ ตังอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมือง
ื
นาริตะ เคยเป็ นศูนย์กลางการขนส่งข ้าวในช่วงสมัยเอโดะ บริเวณใจกลางเมืองมีคลองตัดผ่าน มีชอ
เรียกว่า เอโดะน้อย Little Edo ได ้รับการรักษาและบูรณะทีอยู่อาศัยแบบดังเดิม ร ้านค ้าต่างๆ และ
คลังสินค ้าจากสมัยเอโดะ ระหว่างคลองจะเชือมต่อด ้วยสะพานหลายแห่ง ไฮไลท์!!! สะพานจาจา
หรือ สะพานโทโยฮาชิ ซึงจะมีนําไหลออกมาจากสะพานทังสองด ้านคล ้ายนํ าตก ใกล ้ๆกับสะพานจา
จา เป็ นทีตังของพิพธ
ิ ภัณฑ์อโิ นะทาดาทากะและบ ้านพั กอาศัยเดิมของเขา อิโนะทาดาทากะ คือผู ้ที
บุกเบิกประเทศญีปุ่ น สร ้างแผนทีทีแม่นยํ า ในสมั ยโชกุนโทกุง าวะ ภายในพิพธ
ิ ภัณฑ์จ งึ จั ดแสดงผล

งาน และเทคนิคต่างๆทีใช ้ในการทํางานของเขา พร ้อมคําอธิบายภาษาอังกฤษ อิสระให ้ท่านชมเมือง
ซาวาระตามอัธยาศัย
เทียง

อิสระร ับประทานอาหารกลางว ันตามอ ัธยาศ ัย

ท่านเดินทางไป ย่านโอไดบะ (Odaiba) คือเกาะทีสร ้างขึนไว ้เป็ นแหล่งช ้อปปิ ง และแหล่งบันเทิง
ื ยงและเป็ นทีนิยมในช่วงหลังของปี 1990 นอกจากมี
ต่างๆ ในอ่าวโตเกียว ได ้รับการปรับปรุงให ้มีชอเสี
สถาปั ตยกรรมทีสวยงามตังอยู่มากมายแล ้ว แต่ก็ยังคงความเป็ นธรรมชาติไว ้ด ้วยความอุดมสมบูรณ์
ิ ี โตเกียว พลาซ่า (DiverCity Tokyo Plaza) เป็ นห ้างดั งอีกห ้าง
ของพืนทีสีเ ขีย ว ไดเวอร์ซต
หนึง ทีอยู่บนเกาะ โอไดบะ จุดเด่นของห ้างนีก็คอ
ื หุน
่ ยนต์ก ันดม
ั ขนาดเท่าของจริง ซึงมีขนาดใหญ่
มาก ในบริเ วณห ้าง ก็จะมีร ้านค ้าสําหรับคอกันดัม อย่า งเช่น ก ันดมคาเฟ
ั
่ (Gundam Cafe) และถ ้า
อยากเข ้าไปดูนิทรรศกาลกันดัม ก็ต ้องไปที ก ันดมฟรอนท์
ั
(Gundam Front) ซึงอยู่ในบริเวณห ้าง
้ ปปิ งชน
ิ จุกุ ให ้ท่า นอิสระและเพลิดเพลิน กับการช ้อปปิ งสิน ค ้า
ิ ี นํ า ท่า นอิสระ ย่า นชอ
ไดรเวอร์ซต
ิ า เครืองเล่นเกมส์ หรือสินค ้าทีจะเอาใจคุณ
มากมายและ เครืองใช ้ ไฟฟ้ า กล ้องถ่ายรูปดิจต
ิ อล นาฬก
ผู ้หญิงด ้วย กระเป๋ า รองเท ้า เสือผ ้า แบรนด์เนม เสือผ ้าแฟชันสําหรับวัยรุ่น เครืองสําอางยีห ้อดังของ
ญีปุ่ นไม่ว่าจะเป็ น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอืนๆ อีกมากมาย
คํา

ั
อิสระร ับประทานอาหารคําตามอ ัธยาศย

ทีพ ัก

NARITA KIKUSUI HOTEL หรือเทียบเท่า

ว ันทีห้า

สนามบินนาริตะ – สนามบินดอนเมือง

เชา้

ร ับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)

09.15 น.

ี เอ็กซ ์ เทียวบินที XJ601
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอร์เอเชย

13.45 น.

เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร ้อมความประทับใจ
**สายการบินมีบริการอาหารและเครืองดืมบนเครือง**

+++++++++++++++++++++++++++++++++++

สําหร ับลูกค้าท่านทีไม่เอาตวเครื
ั
องบิน ห ักค่าตวออก
ั
9,000 บาท จากราคาท ัวร์
* ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษ ัทฯทราบในว ันจองท ัวร์ *
** ทงนี
ั เพือประโยชน์ของต ัวท่านเอง **

ิ ธิ : รายการท ัวร์สามารถเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนืองจากสภาวะอากาศ,
บริษ ท
ั ขอสงวนสท
การเมือง, สายการบิน เป็ นต้น โดยมิต อ
้ งแจ้ง ให้ท ราบล่ว งหน้า การบริการของรถบ ส
ั นํ า เทียวญีปุ่น ตาม
ั
กฎหมายของประเทศญีปุ่น สามารถให้บริการว ันละ 10 ชวโมง
มิอาจเพิมเวลาได้ โดยม ัคคุเทศก์และคนข ับ
จะเป็นผูบ
้ ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทงนี
ั ขึนอยู่ก ับสภาพการจราจรในว ันเดินทางนนๆ
ั เป็ นหล ัก จึงขอ
ิ ธิในการปร ับเปลียนเวลาท่องเทียวตามสถานทีในโปรแกรมการเดินทาง
สงวนสท
อ ัตราค่าบริการรวม
 ค่าตัวเครืองบินไป-กลับตามรายการทีระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษี นํามัน
 ค่ารถโค ้ชปรับอากาศ
 โรงแรมทีพักตามทีระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห ้อง)
 ค่าธรรมเนียมเข ้าชมสถานทีต่างๆ ตามรายการทีระบุ
 ค่าอาหาร ตามรายการทีระบุ

 ค่าเบียประกันอุบต
ั เิ หตุในการเดินทางท่องเทียว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงือนไขตามกรรมธรรม์)

อ ัตราค่าบริการนีไม่รวม
× ค่าใช ้จ่ายส่วนตัวของผู ้เดินทาง อาทิ ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครืองดืม ค่าซักรีด ค่ามินบ
ิ าร์ใน
ห ้องและค่าพาหนะต่างๆ ทีมิได ้ระบุในรายการ
× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข ้าประเทศญีปุ่ น กรณีประกาศให ้กลับมายืนร ้องขอวีซา่ อีกครั ง (เนืองจากทางญีปุ่ นได ้ประกาศ
ยกเว ้นการยืนวีซา่ เข ้าประเทศญีปุ่ นให ้กับคนไทยสําหรับผู ้ทีประสงค์พํานักระยะสันในประเทศญีปุ่ นไม่เกิน 15 วัน)
× หากในภายหลังทางรัฐบาลญีปุ่ นประกาศให ้ยืนวีซา่ ตามเดิม ผู ้เดินทางจะต ้องจ่ายเพิม 2,000 บาท สําหรับการยืน
ร ้องขอวีซา่
× ค่า ธรรมเนียมในกรณี ท กระเป๋
ี
าสัม ภาระทีมีนําหนั ก เกิน กว่า ทีสายการบินนั นๆกํา หนดหรือสัมภาระใหญ่เ กิน ขนาด
มาตรฐาน
× ค่าภาษีนํามัน ทีสายการบินเรียกเก็บเพิม ภายหลังจากทางบริษัทฯได ้ออกตัวเครืองบินไปแล ้ว
× ค่ามัคคุเทศก์ท ้องถิน และหัวหน ้าทัวร์อํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง
× ค่าทิปม ัคคุเทศก์, คนข ับรถ, 1,000 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทิปห ัวหน้าท ัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน
× ภาษี มล
ู ค่าเพิม 7 % และภาษี หัก ณ ทีจ่าย 3 %
เดินทางขึนตํ า 34 ท่า น หากตํ ากว่า กํา หนด กรุ๊ ป จะไม่ สามารถเดิน ทางได ้ หากผู ้เดิน ทางทุ กท่า นยินดีท ีจะชํา ระ
ค่าบริการเพิมเพือให ้คณะเดินทางได ้ ทางเรายินดีทจะประสานงานในการเดิ
ี
นทางตามประสงค์ให ้ท่านต่อไป ทางบริษัท
ขอสงวนสิท ธิในการงดออกเดินทางและเลือนการเดินทางไปในวั น อืนต่อไป โดยทางบริษัท ฯจะแจ ้งให ้ท่า นทราบ
ล่วงหน ้า
เงือนไขการจอง และ การชําระเงิน :
 ม ัดจําท่านละ 15,000 บาท ภายหลังจากทีท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน กรณีลก
ู ค ้าทําการจองก่อนวันเดินทาง
ภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการเก็บค่าทัวร์เต็มจํานวน
 ส่วนทีเหลือ ชําระก่อนวันเดินทางอย่างน ้อย 30 วัน


หากไม่ชาํ ระมัดจําตามทีกําหนด ขออนุญาตตัดทีนังให ้ลูกค ้าท่านอืนทีรออยู่



หากชําระไม่ครบตามจํานวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัตโิ ดยไม่มเี งือนไข



เมือท่านชําระเงินไม่วา่ จะทังหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได ้ยอมรับเงือนไขและข ้อตกลงต่างๆทีได ้
ระบุไว ้ทังหมดนีแล ้ว



ื
หากชําระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งสําเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชอพน
ักงานขายมาทางแฟกซ ์



ื
ส่งรายชือสํารองทีนัง ผูเ้ ดินทางต้องส่งสําเนาหน ังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็ นต์ชอพร้
อมยืนย ัน
ว่าต้องการเดินทางท่องเทียวทริปใด, ว ันทีใด, ไปก ับใครบ้าง, เบอร์โทร // [หากไม่สง่ สําเนาหน ังสือ
เดิน ทาง (Passport) มาให้ ทางบริษ ท
ั ฯขอสงวนสิทธิไม่ร บ
ั ผิด ชอบค่า เสีย หายอ น
ั เกิด จากความ
ผิดพลาดจากการสะกดชือ-นามสกุล และอืนๆ เพือใชใ้ นการจองตวเครื
ั
องบินทงสิ
ั น

โปรดตรวจสอบ Passport : จะต ้องมีอายุค งเหลือ ณ วั นเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึนไป และเหลือหน ้ากระดาษ
อย่างตํา 2 หน ้าหากไม่มันใจโปรดสอบถาม

เงือนไขยกเลิกการจอง :
เนืองจากเป็ นราคาตัวเครืองบินโปรโมชัน เมือจองทัวร์ชาํ ระเงินค่าจองค่าทัวร์แล ้ว ไม่สามารถยกเลิก เลือน ขอคืนเงิน ได ้ทุก
กรณี และกรณีทกองตรวจคนเข
ี
้าเมืองทังกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให ้เดินทางออก หรือ เข ้าประเทศทีระบุไว ้
ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิทีจะไม่คน
ื ค่าทัวร์ไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิน รวมถึง เมือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล ้ว
ถ ้าท่านงดการใช ้บริการรายการใดรายการหนึง หรือไม่เดินทาง พร ้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ ไม่อาจเรียกร ้องค่าบริการและ
เงินมัดจาคืน ไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิน

ั
่ เข้าประเทศญีปุ่นให้ก ับคนไทย ผูท
จากมาตรการยกเว้นวีซา
้ ประสงค์
ี
จะพําน ักระยะสนในประเทศญี
ปุ่นไม่เกิน 15
ว ัน ไม่วา
่ จะด้วยว ัตถุประสงค์เพือการท่องเทียว เยียมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยืนเอกสารในขนตอนการตรวจเข้
ั
า
เมือง เพือยืนย ันการมีคุณสมบ ัติการเข้าประเทศญีปุ่น* ด ังต่อไปนี
1. ตัวเครืองบินขาออกจากประเทศญีปุ่ น (ทางบริษัทฯจัดการให ้)
2. สิงทียืนยันว่าท่านสามารถรั บผิดชอบค่าใช ้จ่ายทีอาจเกิดขึนในระหว่างทีพํ านั กในประเทศญีปุ่ นได ้ (เช่น เงินสด
บัตรเครดิต เป็ นต ้น)
3. ชือ ทีอยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างทีพํานักในประเทศญีปุ่ น (ทางบริษัทจัดการให ้)
4. กําหนดการเดินทางระหว่างทีพํานักในประเทศญีปุ่ น (ทางบริษัทฯ จัดการให ้)
่ )
คุณสมบ ัติการเข้าประเทศญีปุ่น (สําหร ับกรณีการเข้าประเทศญีปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวีซา
้งานเหลื
1. หนังสือเดินทางต ้องมีอายุการใช
ออยู่ ไม่ตํากว่า 6 เดือน
2. กิจกรรมใดๆ ทีจะกระทําในประเทศญีปุ่ นจะต ้องไม่เป็ นสิงทีขัดต่อกฎหมายและเข ้าข่ายคุณสมบัตก
ิ ารพํานักระยะสัน
3. ในขันตอนการขอเข ้าประเทศ จะต ้องระบุระยะเวลาการพํานักไม่เกิน 15 วัน
4. เป็ นผู ้ทีไม่มป
ี ระวัตก
ิ ารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญีปุ่ น มิได ้อยูใ่ นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให ้เข ้าประเทศ และ
ไม่เข ้าข่ายคุณสมบัตท
ิ จะถู
ี
กปฏิเสธไม่ให ้เข ้าประเทศ

ึ ษารายละเอียดทงหมดก่
หมายเหตุ : กรุณาอ่านศก
ั
อนทําการจอง เพือความถูกต้องและความเข้าใจ
ตรงก ันระหว่างท่านลูกค้าและบริษ ัท
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.

12.
13.

14.
15.

บริษ ัทฯ ขอสงวนสิทธิทีจะเลือนการเดินทางหรือปร ับราคาค่าบริการขึนในกรณีทมี
ี ผูร้ ว
่ มคณะไม่ถงึ 30 ท่าน
ขอสงวนสิทธิการเก็บค่านํ ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม หากสายการบินมีการปรับขึนก่อนวันเดินทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลียนเทียวบิน โดยมิต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้าอันเนืองจากสาเหตุตา่ งๆ
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิน หากเกิดกรณีความล่าช ้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท ้วง, การนัดหยุด
งาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนํ าสิงของผิดกฎหมาย ซึงอยูน
่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิน หากเกิดสิงของสูญหาย อันเนืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบต
ั เิ หตุจากความประมาทของนักท่องเทียวเอง
เมือท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั งหมดกับทางบริษัทฯ แล ้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่า ท่านได ้ยอมรับเงือนไข
ข ้อตกลงต่างๆ ทังหมด
รายการนี เป็ นเพีย งข ้อเสนอทีต ้องได ้รั บ การยืน ยั น จากบริษัทฯ อีก ครั งหนึ ง หลัง จากได ้สํ า รองโรงแรมทีพั ก ใน
ต่างประเทศเรียบร ้อยแล ้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล ้เคียงกัน ซึงอาจจะปรับเปลียนตามทีระบุในโปรแกรม
การจัดการเรืองห ้องพัก เป็ นสิทธิของโรงแรมในการจัดห ้องให ้กับกรุ๊ปทีเข ้าพัก โดยมีห ้องพักสําหรับผู ้สูบบุหรี / ปลอด
บุหรีได ้ โดยอาจจะขอเปลียนห ้องได ้ตามความประสงค์ของผู ้ทีพัก ทังนีขึนอยูก
่ บ
ั ความพร ้อมให ้บริการของโรงแรม และ
ไม่สามารถรับประกันได ้
กรณีผู ้เดินทางต ้องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเช่น ใชว้ ล
ี แชร์ กรุณาแจ้งบริษ ัทฯ อย่างน้อย 7 ว ันก่อนการ
เดินทาง มิฉะนันบริษัทฯไม่สามารถจัดการได ้ล่วงหน ้าได ้
ิ ธิในการให ้คําสัญญาใด ๆ ทังสินแทนผู ้จัด นอกจากมีเอกสารลงนาม
มัคคุเทศก์ พนั กงานและตัวแทนของผู ้จัด ไม่มส
ี ท
โดยผู ้มีอํานาจของผู ้จัดกํากับเท่านัน
ผู ้จั ดจะไม่รั บผิด ชอบและไม่สามารถคืน ค่า ใช ้จ่า ยต่า งๆ ได ้เนืองจากเป็ นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่า งๆ ในกรณี ท ผู
ี ้
เดินทางไม่ผา่ นการพิจารณาในการตรวจคนเข ้าเมือง-ออกเมือง ไม่วา่ จะเป็ นกองตรวจคนเข ้าเมืองหรือกรมแรงงานของ
ทุกประเทศในรายการท่อ งเทียว อันเนืองมาจากการกระทํ าทีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข ้าออกเมือ ง
เอกสารเดินทางไม่ถก
ู ต ้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอน
ื ๆ
กรณีต ้องการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห ้องหรือห ้องแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีห ้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิใน
การจัดห ้องให ้เป็ นแบบ แยก 2 ห ้อง คือ 1 ห ้องพักคู่ และ 1 ห ้องพักเดียว โดยไม่คา่ ใช ้จ่ายเพิม
สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญีปุ่ น หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจทําให ้เวลา
ในการท่องเทียวและ ช ้อปปิ งแต่ละสถานทีน ้อยลง โดยเป็ นดุลยพินจ
ิ ของมัคคุเทศก์ และคนขัยรถในการบริหารเวลา
ซึงอาจจะขอความร่วมมือจากผู ้เดินทางในบางครังทีต ้องเร่งรีบ เพือให ้ได ้ท่องเทียวตามโปรแกรม
บริการนํ าดืมท่านวันละ 1ขวด ต่อคนต่อวันเริมในวันที 2 ของการเดินทาง ถึงวันที 3 ของการเดินทาง รวมจํานวน 2
ขวด
การบริการของรถบัสนําเทียวญีปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่ น สามารถให ้บริการวันละ 10 ชัวโมง ในวันนันๆ มิอาจ
เพิมเวลาได ้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็ นผู ้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทังนีขึนอยู่กับสภาพการจราจรในวัน
เดินทางนันๆเป็ นหลัก จึงขอสงวนสิทธิในการปรับเปลียนเวลาท่องเทียวตามสถานทีในโปรแกรมการเดินทาง

