โดยสายการบิน AIR ASIA X (XJ)
เพลิดเพลินกับทุ่งดอกลาเวนเดอร์
สั มผัสความอลังการของภูเขาไฟฟูจิ สั ญลักษณ์ ของประเทศญีป่ ุ่ น
เยือนเมืองเก่า ซาวาระ ทีถ่ ูกขนานนามว่ า ลิตเติล้ เอโดะ
วัดอาซากุสะ ผ่ านชมโตเกียวสกายทรี ช้ อปปิ้ งชินจูกุ
อาบนา้ แร่ ธรรมชาติ ดินเนอร์ ขาปูยกั ษ์ FREE WIFI ON BUS
มีนา้ ดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
** ปล. ไม่ มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็ นราคาพิเศษ / Infant เด็กอายุต่ากว่ า 2 ปี ราคา 7,900 บาท**
ราคานีไ้ ม่ รวมค่ าทิปไกด์ ท่านละ 1,000 บาท/ทริป**
วันเดินทาง
28-31 พฤษภาคม 2561
29 พฤษภาคม-01 มิถุนายน 2561
30 พฤษภาคม-02 มิถุนายน 2561
31 พฤษภาคม-03 มิถุนายน 2561

ราคาผู้ใหญ่
22,888.28,888.28,888.28,888.-

พักเดี่ยว
7,900.7,900.7,900.7,900.-

บัส 34+1
1
1
1
1

01-04 มิถุนายน 2561
02-05 มิถุนายน 2561
03-06 มิถุนายน 2561
04-07 มิถุนายน 2561
05-08 มิถุนายน 2561
06-09 มิถุนายน 2561
07-10 มิถุนายน 2561
08-11 มิถุนายน 2561
09-12 มิถุนายน 2561
10-13 มิถุนายน 2561
11-14 มิถุนายน 2561
12-15 มิถุนายน 2561
13-16 มิถุนายน 2561
14-17 มิถุนายน 2561
15-18 มิถุนายน 2561
16-19 มิถุนายน 2561
17-20 มิถุนายน 2561
18-21 มิถุนายน 2561
19-22 มิถุนายน 2561
20-23 มิถุนายน 2561
21-24 มิถุนายน 2561
22-25 มิถุนายน 2561
23-26 มิถุนายน 2561
24-27 มิถุนายน 2561
25-28 มิถุนายน 2561
26-29 มิถุนายน 2561
27-30 มิถุนายน 2561
28 มิถุนายน-01 กรกฎาคม 2561
29 มิถุนายน-02 กรกฎาคม 2561
30 มิถุนายน-03 กรกฎาคม 2561

28,888.28,888.28,888.19,888.19,888.22,888.22,888.22,888.22,888.22,888.19,888.21,888.28,888.28,888.28,888.28,888.28,888.19,888.21,888.22,888.22,888.22,888.22,888.22,888.22,888.22,888.22,888.22,888.22,888.22,888.-

7,900.7,900.7,900.7,900.7,900.7,900.7,900.7,900.7,900.7,900.7,900.7,900.7,900.7,900.7,900.7,900.7,900.7,900.7,900.7,900.7,900.7,900.7,900.7,900.7,900.7,900.7,900.7,900.7,900.7,900.-

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

วันแรก
02.00 น.

05.05 น.
13.10 น.

ค่า
ทีพ่ กั
วันทีส่ อง
เช้ า

กรุ งเทพ สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริตะ ประเทศญีป่ ุ่ น – เมืองซาวาระ
พร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ เคาน์ เตอร์ สายการบิน
AIR ASIA X เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ คอยให้การต้อนรับ และอานวยความสะดวกในการเช็คอิน
สายการบิน AIR ASIA X ใช้เครื่ อง AIRBUS A330-300 จานวน 377 ที่นงั่ จัดที่นงั่ แบบ 3-3-3 (น้ าหนัก
กระเป๋ า 20 กก./ท่าน หากต้องการซื้ อน้ าหนักเพิ่ม ต้องเสี ยค่าใช้จ่าย) บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
เหิ รฟ้ าสู่ เมืองนาริ ตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ XJ602
ถึง เมืองนาริตะ ประเทศญีป่ ุ่ น หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรแล้วนาท่านเดินทางสู่ ที่พกั (เวลาที่ญี่ปุ่น เร็ ว
กว่ าเมืองไทย 2 ชั่ วโมง กรุ ณาปรั บนาฬิ กาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***สาคัญ
มาก!! ประเทศญี่ปุ่นไม่ อนุ ญาตให้ นาอาหารสด จาพวก เนื้อสั ตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้ าประเทศ หากฝ่ าฝื นมี
โทษปรับและจับ***
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองซาวาระ เป็ นเมืองเล็กๆ ตั้งอยูท่ างทิศตะวันออกเฉี ยงเหนื อของเมืองนาริ ตะ
เคยเป็ นศูนย์กลางการขนส่ งข้าวในช่วงสมัยเอโดะ บริ เวณใจกลางเมืองมีคลองตัดผ่าน มีชื่อเรี ยกว่า เอโดะ
น้ อย Little Edo ได้รับการรักษาและบูรณะที่อยูอ่ าศัยแบบดั้งเดิม ร้านค้าต่างๆ และคลังสิ นค้าจากสมัยเอ
โดะ ระหว่างคลองจะเชื่อมต่อด้วยสะพานหลายแห่ ง ไฮไลท์ สะพานจาจา หรื อ สะพานโทโยฮาชิ ซึ่ งจะมี
น้ าไหลออกมาจากสะพานทั้งสองด้านคล้ายน้ าตก ใกล้ๆกับสะพานจาจา เป็ นที่ต้ งั ของพิพิธภัณฑ์อิโนะทา
ดาทากะและบ้านพักอาศัยเดิมของเขา อิโนะทาดาทากะ คือผูท้ ี่บุกเบิกประเทศญี่ปุ่น สร้างแผนที่ที่แม่นยา
ในสมัยโชกุนโทกุงาวะ ภายในพิพิธภัณฑ์จึงจัดแสดงผลงาน และเทคนิ คต่างๆที่ใช้ในการทางานของเขา
พร้อมคาอธิบายภาษาอังกฤษ อิสระให้ท่านชมเมืองซาวาระตามอัธยาศัย
อิสระรับประทานอาหารค่าตามอัธยาศัย
NARITA KIKUSUI HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
วัดอาซากุสะ – โตเกียว สกายทรี (จุดถ่ ายรู ป) - ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ - โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เลท
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (1)
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมือง เมืองโตเกียว นาท่านนมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคา ณ วัดอาซากุสะ วัดที่ได้
ชื่ อว่าเป็ นวัดที่ มีความศักดิ์ สิทธิ์ และได้รับความเคารพนับถื อมากที่สุดแห่ งหนึ่ งในกรุ งโตเกี ยว ภายใน
ประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมทองคาที่ศกั ดิ์สิทธิ์ ขนาด 5.5 เซนติเมตร ซึ่งมักจะมีผคู้ นมากราบไหว้ขอพร
เพื่อความเป็ นสิ ริมงคลตลอดทั้งปี ประกอบกับภายในวัดยังเป็ นที่ต้ งั ของโคมไฟยักษ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด
ในโลกด้วยความสู ง 4.5 เมตร ซึ่ งแขวนห้อยอยู่ ณ ประตูทางเข้าที่อยูด่ า้ นหน้าสุ ดของวัด ที่มีชื่อว่า “ประตู
ฟ้ าคารณ” และถนนจากประตูเข้าสู่ ตวั วิหารที่ประดิ ษฐานเจ้าแม่กวนอิมทองคา มีชื่อว่า ถนนนากามิเซะ
ซึ่ งเป็ นที่ต้ งั ของร้านค้าขายของที่ระลึกพื้นเมืองต่างๆ มากมาย อาทิ ขนมนานาชนิด ของเล่น รองเท้า พวง
กุญแจที่ระลึก ฯลฯ ให้ทุกท่านได้เลือกซื้ อเป็ นของฝากของที่ระลึกอิสระ และท่านสามารถเดินไปถ่ายรู ป
คู่กบั หอคอยที่สูงที่ สุดในโลก แลนด์ มาร์ กแห่ งใหม่ ของกรุ งโตเกียว ณ ริ มแม่น้ าสุ มิดะ หอคอยโตเกียว
สกาย ทรี (Tokyo Sky tree) (ไม่ รวมค่ าขึน้ หอคอย) หอส่ งสัญญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก ... เปิ ด
ให้บริ การเมื่อ วันที่ 22 พฤษภาคม 2555 โดยหอนี้ มีความสู ง 634 เมตร สามารถทาลายสถิติความสู งของ
หอกวางตุง้ ในมณฑลกว่างโจว ซึ่ งมีความสู ง 600 เมตร และหอซี เอ็น ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโต ของ
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แคนาดา มี ความสู ง 553 เมตร ทิวทัศน์ของ หอคอยโตเกียวสกายทรี ที่บรรจุเทคโนโลยีแนวหน้าสุ ด
สามารถมองเห็นได้จากละแวกวัดอาซะกุซ่าที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายแบบเมืองเก่าของเอะโดะ
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2)
เดินทางสู่ เทศกาลสมุนไพรและทุ่งดอกลาเวนเดอร์ (Fujikawaguchiko Herb Festival) ทุ่งดอกไม้สีม่วง
ณ สวนยากิ ซะกิ และสวนโออิชิ สวนสวยที่เต็มไปด้วยดอกลาเวนเดอร์ เต็มท้องทุ่งกว้าง โดยมีฉากหลัง
เป็ นภูเขาไฟฟูจิและทะเลสาบสี น้ าเงินเข้มตัดกันพอดีกบั ทุ่งลาเวนเดอร์ สีม่วงเข้มสวยงาม !!!ไฮไลท์ ของ
งานเทศกาลประจาเมืองอย่าง งานเทศกาลสมุนไพรหลากชนิดที่ถือเป็ นของขึ้นชื่อประจาเมือง ภายในงาน
เทศกาลจะมีบูธจาหน่ายผลิตภัณฑ์มากมายที่ทาจากสมุนไพรนานาชนิ ด รวมไปถึงชาหอมๆ ให้ได้ชิมกัน
อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ ยังมีการประกวดจัดสวนสวยและการแสดงดนตรี กลางแจ้งด้วย อิสระให้ท่านได้
สัมผัสและเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย (ดอกลาเวนเดอร์ จะบานหรื อไม่ น้ ัน ทั้งนี้ขึน้ อยู่กับสภาพ
อากาศ)
เดิ นทางสู่ โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้ าท์ เลท ให้ท่านได้ช้อปปิ้ งอย่างจุใจกับสิ นค้าแบรนด์เนมที่ แหล่ งรวม
สิ นค้านาเข้าและสิ นค้าแบรนด์ญี่ปุ่นโกอินเตอร์ มากมาย เช่น MK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE,
CYNTHIA ROWLEY, DIFFUSIONE TESSILE ฯลฯ เลื อกซื้ อ กระเป๋ าไฮไซ BALLY, PRADA,
GUCCI, DIESEL,TUMI,GAP, ARMANY ฯลฯ เลื อกดูเครื่ องประดับ และนาฬิ กาหรู อย่าง TAG
HEUER, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯ รองเท้าแฟชัน่ HUSH PUPPIES,
SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ หรื อเลือกซื้ อสิ นค้าสาหรับคุณหนู AIGLE, BANDAI
ASOBI, HAKKA KIDS และสิ นค้าอื่นๆ อีกมากมาย ได้เวลานาท่านเข้าสู่ ที่พกั
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร ของโรงแรม เมนู บุฟเฟต์ ขาปูยกั ษ์ (3)
Fuji San Resort Hotel หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
จากนั้ น ให้ ท่า นได้ ผ่ อ นคลายกับ การ แช่ น้า แร่ ออนเซ็ น ธรรมชาติ เชื่ อ ว่ า ถ้ า ได้ แช่ น้า แร่ แ ล้ ว จะท าให้
ผิวพรรณสวยงามและช่ วยให้ ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขนึ้
ภูเขาไฟฟูจิ –พิพธิ ภัณฑ์ แผ่นดินไหว – ทุ่งดอกพิงค์ มอส – ช้ อปปิ้ งชิ นจุกุ - โอไดบะ – ไดเวอร์ ซิตี้
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (4)
นาท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ ที่มีความสู งเหนือจากระดับน้ าทะเล 3,776 เมตร ภูเขาที่มีชื่อเสี ยงเป็ นที่รู้จกั
ไปทัว่ โลกในเรื่ องความสวยงามที่ธรรมชาติได้มอบมาให้อย่างลงตัว และยังถือว่าเป็ นสัญลักษณ์หนึ่ งของ
ประเทศญี่ปุ่น ทั้งยังเป็ นจุดมุ่งหมายของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเยือนญี่ปุ่นตลอดทุกฤดูกาล นาท่ านขึน้
สู่ ช้ ั นที่ 5 ของภูเขาไฟฟูจิ (ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่ ขึน้ ในกรณีที่อากาศไม่ เอือ้ อานวย หรือ ทางขึน้ ปิ ด) ที่ทุกท่าน
จะได้เห็นถึงความสวยงามของตัวภูเขาและวิวโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิ และสัมผัสกับความหนาวเย็น ให้
ทุกท่านได้ถ่ายภาพความประทับใจเก็บไว้ และเลือกซื้ อสิ นค้าของที่ระลึกซึ่ งเป็ นสัญลักษณ์รูปภูเขาไฟฟูจิ
ในหลากหลายบรรยากาศได้อีกด้วยอิสระให้ท่านได้เพลิ ดเพลิ นกับการถ่ ายรู ปและซื้ อของที่ ระลึ กตาม
อัธ ยาศัย จากนั้น น าท่ า นไปสั ม ผัส ประสบการณ์ แ ปลกใหม่ ที่ พิพิ ธ ภั ณ ฑ์ แ ผ่ น ดิ น ไหว (Experience
Earthquake) ที่ จ าลองเรื่ อ งราวของภู เ ขาไฟฟู จิ และท่ า นจะได้สั ม ผัส กับ บรรยากาศของการจ าลอง
เหตุการณ์เรื่ องราวต่างๆ เกี่ยวกับแผ่นดิ นไหวที่เกิ ดขึ้นในประเทศญี่ปุ่นาท่านเดิ นทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ ที่มี
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ความสู งเหนือจากระดับน้ าทะเล 3,776 เมตร ภูเขาที่มีชื่อเสี ยงเป็ นที่รู้จกั ไปทัว่ โลกในเรื่ องความสวยงามที่
ธรรมชาติ ไ ด้ม อบมาให้ อ ย่า งลงตัว และยัง ถื อ ว่ า เป็ นสั ญ ลัก ษณ์ ห นึ่ ง ของประเทศญี่ ปุ่ น ทั้ง ยัง เป็ น
จุดมุ่งหมายของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเยือนญี่ปุ่นตลอดทุกฤดูกาล นาท่ านขึน้ สู่ ช้ ั นที่ 5 ของภูเขาไฟฟูจิ
(ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่ ขนึ้ ในกรณีทอี่ ากาศไม่ เอือ้ อานวย หรือ ทางขึน้ ปิ ด) ที่ทุกท่านจะได้เห็นถึงความสวยงาม
ของตัวภูเขาและวิวโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิ และสัมผัสกับความหนาวเย็น ให้ทุกท่านได้ถ่ายภาพความ
ประทับ ใจเก็ บ ไว้ และเลื อ กซื้ อ สิ น ค้า ของที่ ร ะลึ ก ซึ่ งเป็ นสั ญ ลัก ษณ์ รู ป ภู เ ขาไฟฟู จิ ใ นหลากหลาย
บรรยากาศได้อีกด้วย
นาท่านเดินทางสู่ มหานครโตเกียว จากนั้นนาท่านสู่ ย่ านช้ อปปิ้ งชิ นจุกุ ให้ท่านอิสระและเพลิดเพลินกับ
การช้อปปิ้ งสิ นค้ามากมายและ เครื่ องใช้ ไฟฟ้ า กล้องถ่ายรู ปดิจิตอล นาฬิกา เครื่ องเล่นเกมส์ หรื อสิ นค้าที่
จะเอาใจคุณผูห้ ญิงด้วย กระเป๋ า รองเท้า เสื้ อผ้า แบรนด์เนม เสื้ อผ้าแฟชัน่ สาหรับวัยรุ่ น เครื่ องสาอางยี่ห้อ
ดังของญี่ปุ่นไม่วา่ จะเป็ น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอื่นๆ อีกมากมาย ท่านนมัสการเจ้าแม่
กวนอิมทองคา
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
จากนั้นนาท่านเดิ นทางไป ย่ านโอไดบะ (Odaiba) คื อเกาะที่ สร้ างขึ้ นไว้เป็ นแหล่ งช้อปปิ้ ง และแหล่ ง
บันเทิ ง ต่า งๆ ในอ่ า วโตเกี ย ว ได้รับ การปรั บ ปรุ ง ให้มีชื่ อเสี ย งและเป็ นที่ นิย มในช่ วงหลัง ของปี 1990
นอกจากมี สถาปั ตยกรรมที่ สวยงามตั้งอยู่มากมายแล้ว แต่ก็ยงั คงความเป็ นธรรมชาติ ไว้ด้วยความอุ ดม
สมบูรณ์ของพื้นที่สีเขียว ไดเวอร์ ซิตี้ โตเกียว พลาซ่ า (DiverCity Tokyo Plaza) เป็ นห้างดังอีกห้างหนึ่ง ที่
อยู่บนเกาะ โอไดบะ จุ ดเด่ นของห้างนี้ ก็คือ หุ่ นยนต์ กันดั้ม ขนาดเท่าของจริ ง ซึ่ งมี ขนาดใหญ่มาก ใน
บริ เวณห้าง ก็จะมีร้านค้าสาหรับคอกันดั้ม อย่างเช่ น กันดั้มคาเฟ่ (Gundam Cafe) และถ้าอยากเข้าไปดู
นิทรรศกาลกันดั้ม ก็ตอ้ งไปที่ กันดั้มฟรอนท์ (Gundam Front) ซึ่ งอยูใ่ นบริ เวณห้าง ไดรเวอร์ ซิต้ ี
จากนั้นนาท่านสู่ วัดนาริ ตะซั ง ชิ นโชจิ เป็ นวัดพุทธเก่าแก่ ขนาดใหญ่ ที่มีชื่อเสี ยงมากของเมืองนาริ ตะ
สร้ างขึ้นในปี 940 ตั้งอยู่ไม่ไกลจากสนามบินนานาชาตินาริ ตะ ภายในวัดมีอาคารที่หลากหลายตั้งอยู่ใน
บริ เวณที่กว้า งขวาง เช่ น ห้องโถงหลัก เจดี ย ์ 3 ชั้นสไตล์ Tahoto มีชื่อว่า Great Pagoda of Peace
นอกจากนี้ยงั มีสวนญี่ปุ่น
อิสระรับประทานอาหารค่าตามอัธยาศัย
NARITA KIKUSUI HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
อิออน มอลล์ - สนามบินนาริตะ – สนามบิน ดอนเมือง
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (5)
นาท่ า นเดิ นทางสู่ อิอ อน มอลล์ (Aeon Narita Mall) ห้า งสรรพสิ นค้า ที่ นิยมในหมู่ นัก ท่ องเที่ ย ว
ชาวต่างชาติ เนื่ องจากตั้งอยู่ใกล้กบั สนามบินนานาชาตินาริ ตะ ภายในตกแต่งในรู ปแบบที่ทนั สมัยสไตล์
ญี่ปุ่น มีร้านค้าที่หลากหลายมากกว่า 150 ร้ านจาหน่ ายสิ นค้าแฟชัน่ อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายใน
บ้าน นอกจากนี้ ยงั มีร้านเสื้ อผ้าแฟชัน่ มากมาย เช่น MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, Capcom games
arcade และซุ ปเปอร์ มาร์ เกตขนาดใหญ่ เป็ นต้น
อิสระเลือกรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

ได้ เวลาอันสมควรนาท่ านเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ
14.25 น.
ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบิน แอร์ เอเชีย เอ็กซ์ เทีย่ วบินที่ XJ603
**บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง**
19.10 น.
เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
+++++++++++++++++++++++++++++++++
* ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่ อ โปรดแจ้ งให้ บริษัทฯทราบในวันจองทัวร์ *
** ทั้งนีเ้ พือ่ ประโยชน์ ของตัวท่านเอง **
บริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ : รายการทัวร์ สามารถเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการ
บิน เป็ นต้ น โดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า การบริ การของรถบัสนาเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถ
ให้ บริการวันละ 10 ชั่ วโมง มิอาจเพิม่ เวลาได้ โดยมัคคุเทศก์ และคนขับจะเป็ นผู้บริ หารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึน้ อยู่
กับ สภาพการจราจรในวันเดิ นทางนั้ นๆ เป็ นหลัก จึ งขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปรั บ เปลี่ย นเวลาท่ อ งเที่ยวตามสถานที่ใ น
โปรแกรมการเดินทาง
อัตราค่ าบริการรวม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ ามัน
 ค่ารถโค้ชปรับอากาศ
 โรงแรมที่พกั ตามที่ระบุ หรื อเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
 ค่าเบี้ยประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
× ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวของผูเ้ ดินทาง อาทิ ค่าทาหนังสื อเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่ องดื่ม ค่าซักรี ด ค่ามินิบาร์ ใน
ห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
× ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น กรณี ประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่ องจากทางญี่ปุ่นได้ประกาศ
ยกเว้นการยืน่ วีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กบั คนไทยสาหรับผูท้ ี่ประสงค์พานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน15 วัน)
× หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศให้ยื่นวีซ่าตามเดิม ผูเ้ ดินทางจะต้องจ่ายเพิ่ม 2,000 บาท สาหรับการยื่น
ร้องขอวีซ่า
× ค่าธรรมเนียมในกรณี ที่กระเป๋ าสัมภาระที่มีน้ าหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกาหนดหรื อสัมภาระใหญ่เกินขนาด
มาตรฐาน
× ค่าภาษีน้ ามัน ที่สายการบินเรี ยกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริ ษทั ฯได้ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว
× ค่ามัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น และหัวหน้าทัวร์ อานวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง
× ค่ าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 1,000 บาท/ท่าน/ทริป, ค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ แล้วแต่ ความพึงพอใจของท่าน
× ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %
เดินทางขึน้ ต่า 34 ท่าน หากต่ากว่ากาหนด กรุ๊ ปจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผูเ้ ดินทางทุกท่านยินดีที่จะชาระค่าบริ การเพิ่ม
เพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ใน
การงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบริ ษทั ฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขการจอง และ การชาระเงิน :
 มัดจาท่ านละ 15,000 บาท ภายหลังจากที่ ท่านส่ งเอกสารการจอง 3 วัน กรณี ลูกค้าทาการจองก่ อนวันเดิ นทาง
ภายใน 20 วัน ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเก็บค่าทัวร์ เต็มจานวน
 ส่ วนที่เหลือ ชาระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
 หากไม่ชาระมัดจาตามที่กาหนด ขออนุญาตตัดที่นงั่ ให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่
 หากชาระไม่ครบตามจานวน บริ ษทั ฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงื่อนไข
 เมื่อท่านชาระเงินไม่วา่ จะทั้งหมดหรื อบางส่ วน ทางบริ ษทั ฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่
ได้ระบุไว้ท้ งั หมดนี้แล้ว
 หากชาระเงินในแต่ ละส่ วนแล้ว โปรดส่ งสาเนาการโอนเงิน พร้ อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางแฟกซ์
 ส่ งรายชื่ อสารองทีน่ ั่ง ผู้เดินทางต้ องส่ งสาเนาหนังสื อเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ ชื่อพร้ อมยืนยันว่ าต้ องการ
เดินทางท่ องเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบ้ าง, เบอร์ โทร // [หากไม่ ส่งสาเนาหนังสื อเดินทาง (Passport)
มาให้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ไม่ รับผิดชอบค่ าเสี ยหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่ อ -นามสกุล
และอืน่ ๆ เพือ่ ใช้ ในการจองตั๋วเครื่องบินทั้งสิ้น
โปรดตรวจสอบ Passport : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป และเหลือหน้ากระดาษอย่างต่ า 2
หน้าหากไม่มนั่ ใจโปรดสอบถาม
เงื่อนไขยกเลิกการจอง :
เนื่ องจากเป็ นราคาตัว๋ เครื่ องบินโปรโมชัน่ เมื่อจองทัวร์ ชาระเงินค่าจองค่าทัวร์ แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่ อน ขอคืนเงิน ได้
ทุกกรณี และกรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุ งเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรื อ เข้าประเทศที่ระบุ
ไว้ ในรายการเดิ นทาง บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ ไม่ว่ากรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น รวมถึ ง เมื่อท่านออกเดิ นทางไปกับ
คณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ ง หรื อไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้อง
ค่าบริ การและเงินมัดจาคืน ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
จากมาตรการยกเว้ นวีซ่าเข้ าประเทศญีป่ ุ่ นให้ กบั คนไทย ผู้ที่ประสงค์ จะพานักระยะสั้ นในประเทศญี่ปุ่นไม่ เกิน 15 วัน ไม่ ว่า
จะด้ วยวัตถุประสงค์ เพือ่ การท่ องเทีย่ ว เยีย่ มญาติ หรือธุรกิจ จะต้ องยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้ าเมือง เพื่อยืนยันการ
มีคุณสมบัติการเข้ าประเทศญีป่ ุ่ น* ดังต่ อไปนี้
1. ตัว๋ เครื่ องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น (ทางบริ ษทั ฯจัดการให้)
2. สิ่ งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิ ดขึ้นในระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงิ นสด
บัตรเครดิต เป็ นต้น)
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริ ษทั จัดการให้)
4. กาหนดการเดินทางระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริ ษทั ฯ จัดการให้)
คุณสมบัติการเข้ าประเทศญีป่ ุ่ น (สาหรับกรณีการเข้ าประเทศญี่ปุ่นด้ วยมาตรการยกเว้ นวีซ่า)
1. หนังสื อเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ ไม่ต่ากว่า 6 เดือน

2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทาในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็ นสิ่ งที่ขดั ต่อกฎหมายและเข้าข่ายคุณสมบัติการพานักระยะ
สั้น
3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพานักไม่เกิน 15 วัน
4. เป็ นผูท้ ี่ไม่มีประวัติการถูกส่ งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยูใ่ นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ
และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ
หมายเหตุ : กรุ ณาอ่ านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่ อนทาการจอง เพื่อความถูกต้ องและความเข้ าใจตรงกันระหว่ างท่ านลูกค้ า
และบริษัท
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ทจี่ ะเลือ่ นการเดินทางหรือปรั บราคาค่ าบริการขึน้ ในกรณีทมี่ ีผ้ รู ่ วมคณะไม่ ถึง 30 ท่ าน
2. ขอสงวนสิ ทธิ์ การเก็บค่าน้ ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
3. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่ องจากสาเหตุตา่ งๆ
4. บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัด
หยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่ งของผิดกฎหมาย ซึ่ งอยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
5. บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่ งของสู ญหาย อันเนื่ องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบตั ิเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
6. เมื่อท่านตกลงชาระเงิ นมัดจาหรื อค่าทัวร์ ท้ งั หมดกับทางบริ ษทั ฯ แล้ว ทางบริ ษทั ฯ จะถื อว่าท่านได้ยอมรับเงื่ อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
7. รายการนี้ เป็ นเพี ย งข้อเสนอที่ ต้องได้รับ การยืนยัน จากบริ ษ ทั ฯ อี ก ครั้ งหนึ่ ง หลัง จากได้ส ารองโรงแรมที่ พ กั ใน
ต่างประเทศเรี ยบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่ งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
8. การจัดการเรื่ องห้องพัก เป็ นสิ ทธิ ของโรงแรมในการจัดห้องให้กบั กรุ๊ ปที่เข้าพัก โดยมีห้องพักสาหรับ ผูส้ ู บบุหรี่ /
ปลอดบุหรี่ ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผูท้ ี่พกั ทั้งนี้ ข้ ึนอยู่กบั ความพร้ อมให้บริ การของ
โรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้
9. กรณี ผูเ้ ดิ นทางต้องการความช่ วยเหลื อเป็ นพิเศษ อาทิ เช่ น ใช้ วีล แชร์ กรุ ณาแจ้ งบริ ษัทฯ อย่ างน้ อ ย 7 วันก่ อนการ
เดินทาง มิฉะนั้นบริ ษทั ฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผูจ้ ดั ไม่มีสิทธิ ในการให้คาสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้ นแทนผูจ้ ดั นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูม้ ีอานาจของผูจ้ ดั กากับเท่านั้น
11. ผูจ้ ดั จะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่ องจากเป็ นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณี ที่ผู ้
เดิ นทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็ นกองตรวจคนเข้าเมืองหรื อกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง
เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรื อ การถูกปฏิเสธในกรณี อื่น ๆ
12. กรณี ตอ้ งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรื อห้องแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิ ทธิ
ในการจัดห้องให้เป็ นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเดี่ยว โดยไม่ค่าใช้จ่ายเพิ่ม

13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ่น หรื อ วันเสาร์ อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจทาให้เวลา
ในการท่องเที่ยวและ ช้อปปิ้ งแต่ละสถานที่นอ้ ยลง โดยเป็ นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขัยรถในการบริ หารเวลา
ซึ่ งอาจจะขอความร่ วมมือจากผูเ้ ดินทางในบางครั้งที่ตอ้ งเร่ งรี บ เพื่อให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม
14. บริ การน้ าดื่มท่านวันละ1ขวด ต่อคนต่อวันเริ่ มในวันที่2 ของการเดินทาง ถึงวันที่3 ของการเดินทาง รวมจานวน 3ขวด
15. การบริ การของรถบัสนาเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริ การวันละ 10 ชัว่ โมง ในวันนั้นๆ มิ
อาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็ นผูบ้ ริ หารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั สภาพการจราจรใน
วันเดินทางนั้นๆเป็ นหลัก จึงขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง

