
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOKYO FUJI IBARAKI 5D3N ซุปตาร วิสทีเรีย 
โดยสายการบินแอรเอซียเอ็กซ (XJ) 



 
 

โตเกียว ฟูจิ อิบารากิ ซาวาระเที่ยวทุกวันไมมีอิสระ 
เทศกาลชมดอกไม ดอกวิสทีเรีย และ ชิบะซากุระ 

วัดอาซากสุะ ผานชมโตเกยีวสกายทร ี
สัมผสัความย่ิงใหญของภูเขาไฟฟูจิ 

ชมสวนดอกไม สไตลญี่ปุน ณ สวนไคราคุเอน 
นมสัการพระใหญอุชิคุ ไดบสุสึ พระพุทธรูปปางยืนทีสู่งทีส่ดุในประเทศ 

ขอปปงสุดมันสชินจูกุ อาเมโยโกะและโอไดบะ ชมกันดัม้ ตัวใหม พรอมประจาํการ 
อาบน้ําแรธรรมชาติ ดนิเนอรขาปยัูกษ FREE WIFI ON BUS 

มีน้ําดื่มบรกิารบนรถบัสวันละ 1 ขวด 

วันแรก      กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง  

20.30 น. พรอมกันท่ี สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ เคานเตอร สายการบิน AIR ASIA X 
เจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน 

23.45 น.  เหิรฟาสู เมืองนาริตะ ประเทศญ่ีปุน โดยเท่ียวบินที่ XJ600 
สายการบิน AIR ASIA X ใชเครื่อง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ที่นั่ง จัดที่น่ังแบบ 3-3-3  (นํ้าหนักกระเปา 20 กก./
ทาน หากตองการซ้ือน้ําหนักเพิ่ม ตองเสียคาใชจาย) บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเคร่ือง 

 

วันที่สอง   สนามบินนาริตะ - โตเกียว - วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี (ถายรูป) –  ชมดอกวิสทีเรีย ณ ศาลเจาคะเมอิโดะเท็นจิน - 
พิพิธภัณฑหมูบานอิยาชิโนซาโตะ – แชนํ้าแรธรรมชาติ + ดินเนอร ขาปูยักษ 

08.00 น. เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญ่ีปุน นําทานผานข้ันตอนการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร เรียบรอยแลว (เวลาที่
ญ่ีปุน เร็วกวาเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***สําคัญมาก!! 
ประเทศญ่ีปุนไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝาฝนมีโทษปรับและจับ 
จากนั้นนําทานเดินทางสูเมือง เมืองโตเกียว นําทานนมัสการเจาแมกวนอิมทองคํา ณ วัดอาซากุสะ วัดที่ไดชื่อวาเปนวัดที่
มีความศักดิ์สิทธ์ิ และไดรับความเคารพนับถือมากที่สุดแหงหนึ่งในกรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองคเจาแมกวนอิมท
องคําท่ีศักดิ์สิทธ์ิ ขนาด 5.5 เซนติเมตร ซ่ึงมักจะมีผูคนมากราบไหวขอพรเพ่ือความเปนสิริมงคลตลอดทั้งป ประกอบกับ
ภายในวัดยังเปนที่ตั้งของโคมไฟยักษที่มีขนาดใหญที่สุดในโลกดวยความสูง 4.5 เมตร ซ่ึงแขวนหอยอยู ณ ประตูทางเขา
ที่อยูดานหนาสุดของวัด ที่มีชื่อวา “ประตูฟาคํารณ” และถนนจากประตูเขาสูตัววิหารท่ีประดิษฐานเจาแมกวนอิมทองคํา 
มีชื่อวา ถนนนากามิเซะ ซ่ึงเปนท่ีตั้งของรานคาขายของที่ระลึกพ้ืนเมืองตางๆ มากมาย อาทิ ขนมนานาชนิด ของเลน



 
 

รองเทา พวงกุญแจที่ระลึก ฯลฯ ใหทุกทานไดเลือกซ้ือเปนของฝากของท่ีระลึกอิสระ และทานสามารถเดินไปถายรูปคู
กับหอคอยท่ีสูงที่สุดในโลก แลนดมารกแหงใหมของกรุงโตเกียว ณ ริมแมน้ําสุมิดะ  หอคอยโตเกียวสกาย ทรี (Tokyo 
Sky tree) (ไมรวมคาขึ้นหอคอย) หอสงสัญญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก ... เปดใหบริการเมื่อ  วันที่ 22 
พฤษภาคม  2555 โดยหอน้ีมีความสูง 634 เมตร สามารถทําลายสถิติความสูงของหอกวางตุง ในมณฑลกวางโจว ซ่ึงมี
ความสูง 600 เมตร และหอซีเอ็น ทาวเวอร ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มีความสูง 553 เมตร ทิวทัศนของ หอคอย
โตเกียวสกายทรี ที่บรรจุเทคโนโลยีแนวหนาสุดสามารถมองเห็นไดจากละแวกวัดอาซะกุซาที่เต็มไปดวยกล่ินอายแบบ
เมืองเกาของเอะโดะ 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2) 
นําทานชม ศาลเจาคะเมอิโดะเท็นจิน (Kameido Tenjin  Shrine) เปนสถานที่ชมดอกวิสทีเรียยอดนิยมในโตเกียว  
ภาพสะพานไทโคะบาชิคูกับดอกวิสทีเรียสีมวง เปน
ภาพที่สวยงามในแบบฉบับของญ่ีปุนโดยแท จาก
สะพานแหงนี้สามารถถายรูปที่ระลึกโดยมีโตเกียว
สกายทรีสูงตระหงานอยูเบื้องหลัง และในชวงปลาย
เดือนเมษายนของทุกป จะมีการจัดงาน เทศกาลชม
ดอกวิสทีเรีย (Wisteria Festival) ซ่ึงนอกจากจะมี
การจัดแสดงไฟไลทอัพในตอนกลางคืนแลว ยังจะได
เพลิดเพลินไปกับการชิมของอรอยที่มาออกราน
ภายในงานมากมายอีกดวย (ดอกไมจะบานมากหรือนอยทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ) 
 นําทานเดินทางสู พิพิธภัณฑหมูบานอิยาชิโนซาโตะ (Iyashi no Sato) พิพิธภัณฑกลางแจงเก่ียวกับวัฒนธรรม และมี
สินคาหัตถกรรมแบบดั้งเดิมจําหนาย ภายในหมูบาน ประกอบดวยบานกวา 20 หลังคาเรือน ท่ีไดรับการดัดแปลงใหเปน
รานคา รานอาหาร พิพิธภณัฑ และแกลเลอรี่ ซ่ึงแตละหลังก็จะมีความเชี่ยวชาญในงานฝมือดั้งเดิมที่ตางกัน เชน 
เครื่องปนดินเผา ธูป และผาทอ หรืออาจเขารวมทดลองผลิตกระดาษวาชิ ถานชารโคล และบะหมี่โซบะดวยตนเอง 
นอกจากนี้ทานยังสามารถลองสวมชุดกิโมโนะ หรือชุดเกราะซามูไร เพื่อถายภาพเปนที่ระลึก (มีคาใชจายเพ่ิมเติม) 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร ของโรงแรม เมนู บุฟเฟตขาปูยักษ (3) 
พักท่ี โรงแรม Fuji San Resort Hotel หรือระดับเดียวกัน   

จากนั้นใหทานไดผอนคลายกับการ แชน้ําแรออนเซ็นธรรมชาติ เชื่อวาถาไดแชน้ําแรแลว จะทําใหผิวพรรณสวยงามและ
ชวยใหระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น 

วันที่สาม    ภูเขาไฟฟูจิ – ทุงดอกพิงคมอส - พิพิธภัณฑแผนดินไหว- อิบารากิ - สวนไคราคุเอน - พระใหญอุชิคุ ไดบุสสึ – AMI 
PREMIUM OUTLET 

เชา      รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (4) 
นําทานเดินทางสู ภูเขาไฟฟูจิ ที่มีความสูงเหนือจากระดับน้ําทะเล 3,776 เมตร ภูเขาที่มีชื่อเสียงเปนที่รูจักไปท่ัวโลกใน
เรื่องความสวยงามที่ธรรมชาติไดมอบมาใหอยางลงตัว และยังถือวาเปนสัญลักษณหน่ึงของประเทศญ่ีปุน ทั้งยังเปน
จุดมุงหมายของนักทองเที่ยวตางชาติที่มาเยือนญ่ีปุนตลอดทุกฤดูกาล นําทานขึ้นสูชั้นที่ 5 ของภูเขาไฟฟูจิ (ขอสงวนสิทธ์ิ
ไมขึ้น ในกรณีที่อากาศไมเอื้ออํานวย หรือ ทางขึ้นปด) ที่ทุกทานจะไดเห็นถึงความสวยงามของตัวภูเขาและวิวโดยรอบ
ของภูเขาไฟฟูจิ และสัมผัสกับความหนาวเย็น ใหทุกทานไดถายภาพความประทับใจเก็บไว และเลือกซ้ือสินคาของที่
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ระลึกซ่ึงเปนสัญลักษณรูปภูเขาไฟฟูจิในหลากหลายบรรยากาศไดอีกดวย เดินทางสู ทุงดอกพิงคมอส ในชวงฤดูใบไม
ผลิดอกไมจะบานและหนาตาดูคลายกับดอกซากุระ สวนในฤดูอ่ืนจะมีใบสีเขียวแทนดูคลายตนหญา คําวาชิบะ หมายถึง
ตนหญา ดังนั้นจึงเรียกกันวา ชิบะซากุระ (Shibazakura) แปลวา ซากุระตนหญา นําทานเดินชมตนชิบะซากุระที่มีอยูอยู
นับแสนตน ปลูกอยูบริเวณรอบภูเขาฟูจิ ซ่ึงมีจํานวนมากที่สุดในภาคคันโต ดูเหมือนพรมหลากสี ทั้งสีขาว สีชมพู และสี
แดงซ่ึงสีของดอกจะเขมข้ึนตามอายุที่ปลูก ใหทานไดสัมผัสและเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย (ดอกพิงคมอสจะ
บานหรือไมนั้น ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาพอากาศ)  จากน้ันนําทานไปสัมผัสประสบการณแปลกใหมที่ พิพิธภัณฑแผนดินไหว 
(Experience Earthquake) ที่จําลองเร่ืองราวของภูเขาไฟฟูจิ และทานจะไดสัมผัสกับบรรยากาศของการจําลอง
เหตุการณเรื่องราวตางๆ เก่ียวกับแผนดินไหวที่เกิดข้ึนในประเทศญ่ีปุน และจากนั้นใหทานไดอิสระเลือกซ้ือของท่ีระลึก
ตามอัธยาศัย 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5)  

 
นําทานสู สวนไคราคุเอน (Kairakuen Garden) ซ่ึงติดอันดับ 1 ใน 3 สวนที่สวยที่สุดของ สรางข้ึนในปค.ศ. 1842 เปน
สวนพฤกษชาติสไตลญ่ีปุนที่จัดวาเปนหนึ่งในสามสวนท่ีสวยท่ีสุดในญ่ีปุน สามารถเดินชมไดตลอดปเพราะจะมีการ
เปล่ียนตนไมใหเขากับฤดู ชวงตนฤดูใบไมผลิจะมีการจัดเทศกาลดอกบวยท่ีมีชื่อเสียงมาก ภายในสวนมีตนบวยปลูกไว
มากวา 3,000 ตน นอกจากตนบวยแลว ยังมีปาไผ ไมซีดาร และโคบุนเต อาคารสไตลญ่ีปุนดั้งเดิม ตั้งอยูใกลกับ
ทะเลสาบเซนบะ เปดใหเขาชมศึกษาขอมูลตางๆ พักผอนหยอนใจ และสามารถเห็นมุมมองท่ีดีที่สุดของสวนไดจากชั้น
บนนําทานนมัสการ พระใหญอุชิคุ ไดบุสส ึ(Ushiku Daibutsu) เปนพระพุทธรูปปางยืนที่สูงที่สุดของประเทศญี่ปุน 
และเคยเปนรูปปนท่ีสูงที่สุดในโลกที่ถูกบันทึกไวโดยหนังสือบันทึกสถิติโลกกินเนสบุค (Guinness Book of world 
records) เม่ือป ค.ศ. 1995 ดวย จากความสูงถึง 120 เมตร ทําใหสามารถมองเห็นไดตั้งแตใจกลางเมืองโตเกียวเลยทีเดียว 
ไฮไลท!!! ของที่น่ีมิไดเปนเพียงที่สักการะพระพุทธรูปองคใหญอยางเดียวเทานั้น แตยังสามารถเขาไปยังบริเวณภายใน
รปูปนและข้ึนไปยังจุดท่ีเปนหอสังเกตการณในระดับความสูงที่ 85 เมตร ซ่ึงจะอยูตรงสวนของหนาอกพระพุทธรูป เปน
จุดท่ีสามารถมองเห็น วิวในมุมดานกวางได ท้ังหมด บนชั้นนี้จะมีกระจกที่เปนชองหนาตางอยูดวยกัน 4 ดาน และ
มองเห็นภูเขาไฟฟูจิไดจากตรงน้ีอีกดวย จากนั้น นําทานชอปปง ณ AMI PREMIUM OUTLET ซ่ึงภายในมี 100 
รานคาของแบรนดที่มีคุณภาพ จากทั้งภายในประเทศและตางประเทศ ที่จะทําใหทานพอใจและมีความสุขไปกับการช
อปปงสินคา การออกแบบคอนเซ็ปตของเอาทเล็ทแหงนี้ คือ เปนเมืองชายฝงตะวันตกของอเมริกา ทานจะรูสึกสนุกไป
กับการเดินชอปปงและยังมีรานอาหารหลากหลายรูปแบบใหทานเดินเลือกซ้ือเลือกหาสินคาตามอัธยาศัย 

ค่ํา          อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
ที่พัก  Tsukuba Onsen Hotel หรือเทียบเทา 
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วันท่ีส่ี  เมืองซาวาระ  – อะเมโยโกะ - ไดเวอรซิตี้ โตเกียว พลาซา – ชอปปงชินจูกุ - ยานโอไดบะ 

เชา      รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (6) 
 จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองซาวาระ เปนเมืองเล็กๆ ตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองนาริตะ เคยเปน
ศูนยกลางการขนสงขาวในชวงสมัยเอโดะ บริเวณใจกลางเมืองมีคลองตัดผาน  มีชื่อเรียกวา เอโดะนอย Little Edo ไดรับ
การรักษาและบูรณะที่อยูอาศัยแบบดั้งเดิม รานคาตางๆ และคลังสินคาจากสมัยเอโดะ ระหวางคลองจะเชื่อมตอดวย
สะพานหลายแหง ไฮไลท สะพานจาจา หรือ สะพานโทโยฮาชิ ซ่ึงจะมีน้ําไหลออกมาจากสะพานทั้งสองดานคลายนํ้าตก 
ใกลๆกับสะพานจาจา เปนที่ตั้งของพิพิธภัณฑอิโนะทาดาทากะและบานพักอาศัยเดิมของเขา อิโนะทาดาทากะ คือผูที่
บุกเบิกประเทศญ่ีปุน สรางแผนท่ีที่แมนยําในสมัยโชกุนโทกุงาวะ ภายในพิพิธภัณฑจึงจัดแสดงผลงาน และเทคนิคตางๆ
ที่ใชในการทํางานของเขา พรอมคําอธิบายภาษาอังกฤษ อิสระใหทานชมเมืองซาวาระตามอัธยาศัย  

เที่ยง อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 

 
นําทานสู ตลาดอะเมโยโกะ (Ameyoko Market) ตลาดที่คึกคักเกือบตลอดเวลาตั้งอยูระหวางสถานีอุเอโนะ และสถานี
โอคาชิมาชิ แตกอนนั้นบริเวณนี้เปนที่ขายขนมและลูกอมลูกวาด ซ่ึงในภาษาญ่ีปุนเรียกรานขนมเหลานี้วา “Ameya 
Yokocho” จึงเปนท่ีมาของชื่อตลาดอะเมโยโกะ (Ameyoko) ปจจุบันมีสินคาหลากหลายชนิดทั้ง ของสด ของใช 
เครื่องสําอาง กระเปา รองเทา เส้ือผาท้ังของญ่ีปุน และของนําเขาท่ีสวนใหญจะมีราคาถูกกวาในหางบางรานอาจจะตอ
ราคาเพ่ิมไดอีก อาหารทะเล ผลไม ผักสด รานขนมของกินเลน เชน ทาโกะยากิยักษ โมจิ ขนมเคก ช็อคโกแลต ไอศกรีม 
ชานมไขมุก  และรานอาหารญ่ีปุน อยางราเม็ง ซูช ิขาวหนาปลาไหล พ้ืนที่ตลาดกินขนาดใหญกินพ้ืนที่ไปหลายซอย 
รวมถึงใตดิน สวนใหญจะเปดรานประมาณ 10 โมงเชาไปจนถึงชวงเย็นๆ และมักจะปดทุกวันพุธ นําทานอิสระ ยานช
อปปงชินจุกุ ใหทานอิสระและเพลิดเพลินกับการชอปปงสินคามากมายและ เครื่องใช ไฟฟา กลองถายรูปดิจิตอล 
นาฬิกา เครื่องเลนเกมส หรือสินคาที่จะเอาใจคุณผูหญิงดวย กระเปา รองเทา เส้ือผา แบรนดเนม เส้ือผาแฟชั่นสําหรับ
วัยรุน เครื่องสําอางย่ีหอดังของญ่ีปุนไมวาจะเปน KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอ่ืนๆ อีกมากมาย ทาน
เดินทางไป ยานโอไดบะ (Odaiba) คือเกาะที่สรางข้ึนไวเปนแหลงชอปปง และแหลงบันเทิงตางๆ ในอาวโตเกียว ไดรับ
การปรับปรงุใหมีชื่อเสียงและเปนที่นิยมในชวงหลังของป 1990 นอกจากมีสถาปตยกรรมที่สวยงามตั้งอยูมากมายแลว 
แตก็ยังคงความเปนธรรมชาติไวดวยความอุดมสมบูรณของพื้นท่ีสีเขียว ไดเวอรซิตี้ โตเกียว พลาซา (DiverCity Tokyo 
Plaza) เปนหางดังอีกหางหนึ่ง ที่อยูบนเกาะ โอไดบะ จุดเดนของหางน้ีก็คือ หุนยนตกันด้ัม ขนาดเทาของจริง ซ่ึงมีขนาด
ใหญมาก ในบริเวณหาง ก็จะมีรานคาสําหรับคอกันดั้ม อยางเชน กันด้ัมคาเฟ (Gundam Cafe) และถาอยากเขาไปดู
นิทรรศกาลกันดั้ม ก็ตองไปที่ กันด้ัมฟรอนท (Gundam Front) ซ่ึงอยูในบริเวณหาง ไดรเวอรซิตี้ 

ค่ํา         อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
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ที่พัก  NARITA KIKUSUI HOTEL หรือเทียบเทา 

วันท่ีหา  สนามบินนาริตะ – สนามบินดอนเมือง  

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (7) 
09.15 น.   ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอรเอเชีย เอ็กซ เที่ยวบินที่ XJ601 
13.45 น.     เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 

**สายการบินมีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเคร่ือง** 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

** ปล. ไมมีราคาเด็ก เนื่องจากเปนราคาพิเศษ / ราคาเด็กอายุต่ํากวา 2 ป (Infant) ทานละ 7,900 บาท 
 ราคาน้ีไมรวมคาทิปไกดทานละ 1,000 บาท/ทริป** 
 

สําหรับลูกคาทานท่ีไมเอาตั๋วเคร่ืองบิน  หักคาตั๋วออก 9,000 บาท จากราคาทัวร 

* ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร * 
** ทั้งนี้เพื่อประโยชนของตัวทานเอง ** 
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ :  รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เปนตน โดย
มิตองแจงใหทราบลวงหนา การบริการของรถบัสนําเที่ยวญ่ีปุน ตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุน สามารถใหบริการวันละ 10 ช่ัวโมง มิอาจ
เพ่ิมเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขบัจะเปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เปนหลัก 
จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 
อัตราคาบริการรวม 

- คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงคาภาษีสนามบิน และคาภาษีน้ํามัน  
- คารถโคชปรับอากาศ  
- โรงแรมที่พักตามท่ีระบุ หรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง)  
- คาธรรมเนียมเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการท่ีระบุ    

วันเดินทาง ราคาผูใหญ พักเด่ียว บัส 34+1 

23-27 เมษายน 61 25,888.- 7,900.- 1 

24-28 เมษายน 61 28,888.- 7,900.- 1 

25-29 เมษายน 61 28,888.- 7,900.- 1 

26-30 เมษายน 61 28,888.- 7,900.- 1 

27 เมษายน – 01 พฤษภาคม  61 30,888.- 7,900.- 1 

28 เมษายน – 02 พฤษภาคม  61 29,999.- 7,900.- 1 

29 เมษายน – 03 พฤษภาคม  61 29,999.- 7,900.- 1 

30 เมษายน – 04 พฤษภาคม  61 29,999.- 7,900.- 1 

02-06 พฤษภาคม  61 29,999.- 7,900.- 1 

03-07 พฤษภาคม  61 29,999.- 7,900.- 1 
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- คาอาหาร ตามรายการท่ีระบุ   
- คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเที่ยว วงประกันทานละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรรมธรรม) 

อัตราคาบริการนี้ไมรวม 
- คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องดื่ม คาซักรีด คามินิบารในหองและคา

พาหนะตางๆ ท่ีมิไดระบุในรายการ 
- คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญ่ีปุน กรณีประกาศใหกลับมายื่นรองขอวีซาอีกครั้ง (เน่ืองจากทางญ่ีปุนไดประกาศยกเวนการยื่นวีซา

เขาประเทศญ่ีปุนใหกับคนไทยสําหรับผูท่ีประสงคพํานักระยะส้ันในประเทศญ่ีปุนไมเกิน 15 วัน) 
- หากในภายหลังทางรัฐบาลญ่ีปุนประกาศใหยื่นวีซาตามเดิม ผูเดินทางจะตองจายเพิ่ม 2,000 บาท สําหรับการย่ืนรองขอวีซา 
- คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเปาสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกวาที่สายการบินน้ันๆกําหนดหรือสัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน 
- คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไปแลว 
- คามัคคุเทศกทองถิ่น และหัวหนาทัวรอํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 
- คาทิปมัคคุเทศก, คนขับรถ, 1,000 บาท/ทาน/ทริป, คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน 
- ภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3 % 

เดินทางข้ึนต่ํา 34 ทาน หากต่ํากวากําหนด กรุปจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทานยินดีท่ีจะชําระคาบริการเพ่ิมเพื่อใหคณะ
เดินทางได ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงคใหทานตอไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทางและเล่ือน
การเดินทางไปในวันอ่ืนตอไป โดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบลวงหนา  
เง่ือนไขการจอง และ การชําระเงิน  : 

- มัดจําทานละ 15,000 บาท ภายหลังจากที่ทานสงเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคาทําการจองกอนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บคาทัวรเต็มจํานวน  

- สวนที่เหลือ ชําระกอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน 
- หากไมชําระมัดจําตามท่ีกําหนด ขออนุญาตตัดที่น่ังใหลูกคาทานอ่ืนที่รออยู 
- หากชําระไมครบตามจํานวน บริษัทฯถือวาทานยกเลกิการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไมมีเง่ือนไข 
- เม่ือทานชําระเงินไมวาจะทั้งหมดหรือบางสวน ทางบริษัทฯถือวาทานไดยอมรับเง่ือนไขและขอตกลงตางๆที่ไดระบุไวทั้งหมดนี้

แลว 
- หากชําระเงินในแตละสวนแลว โปรดสงสําเนาการโอนเงิน พรอมระบุช่ือพนักงานขายมาทางแฟกซ 
- สงรายช่ือสํารองท่ีนั่ง ผูเดินทางตองสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นชื่อพรอมยืนยันวาตองการเดินทางทองเที่ยว 

ทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบาง, เบอรโทร // [หากไมสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม
รับผิดชอบคาเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดช่ือ-นามสกุล และอื่นๆ เพ่ือใชในการจองตั๋วเคร่ืองบินทั้งสิ้น 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตองมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกวา 6 เดือนข้ึนไป และเหลือหนากระดาษอยางตํ่า 2 หนาหากไมม่ันใจ
โปรดสอบถาม 
เง่ือนไขยกเลิกการจอง : 
เน่ืองจากเปนราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี และกรณีที่
กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไว ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิที่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ทั้งส้ิน รวมถึง เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการ
หน่ึง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธ์ิ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
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จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญ่ีปุนใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญ่ีปุนไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวย
วัตถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ จะตองย่ืนเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมือง เพ่ือยืนยันการมีคุณสมบัติการเขา
ประเทศญ่ีปุน* ดังตอไปน้ี 
1.ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญ่ีปุน (ทางบริษัทฯจดัการให) 
2.ส่ิงที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดข้ึนในระหวางที่พํานักในประเทศญ่ีปุนได (เชน เงินสด บัตรเครดิต เปนตน) 
3.ชื่อ ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีปุน (ทางบริษัทจัดการให) 
4.กําหนดการเดินทางระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีปุน (ทางบริษัทฯ จัดการให) 
คุณสมบัติการเขาประเทศญ่ีปุน (สําหรับกรณีการเขาประเทศญ่ีปุนดวยมาตรการยกเวนวีซา) 
1.หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู ไมต่ํากวา 6 เดือน  
2.กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญ่ีปุนจะตองไมเปนส่ิงที่ขัดตอกฎหมายและเขาขายคุณสมบัติการพํานักระยะส้ัน 
3.ในข้ันตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน 
4.เปนผูที่ไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญ่ีปุน มิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขายคุณสมบัติ
ที่จะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ 
หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพื่อความถูกตองและความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท 
1.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง 30 ทาน  
2.ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคานํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับข้ึนกอนวันเดินทาง  
3.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ  
4.บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการ
จลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5.บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุ
จากความประมาทของนักทองเท่ียวเอง  
6.เม่ือทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเง่ือนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  
7.รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากไดสํารองโรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว 
โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามที่ระบุในโปรแกรม  
8.การจัดการเรื่องหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก  โดยมีหองพักสําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได โดย
อาจจะขอเปล่ียนหองไดตามความประสงคของผูท่ีพัก ทั้งน้ีข้ึนอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได   
9.กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะน้ันบริษัทฯ
ไมสามารถจัดการไดลวงหนาได  
10.มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของ
ผูจัดกํากับเทาน้ัน 
11.ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื่องจากเปนการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไมผานการ
พิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเท่ียว อัน
เน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  
12.กรณีตองการพักแบบ 3 ทาน ตอหองหรือหองแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดหองใหเปน
แบบ แยก 2 หอง คือ 1 หองพักคู และ 1 หองพักเดี่ยว โดยไมคาใชจายเพิ่ม  



 
 

9 
 

13.สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญ่ีปุน หรือ วันเสารอาทิตย รถอาจจะติด อาจทําใหเวลาในการทองเที่ยว
และ ชอปปงแตละสถานท่ีนอยลง  โดยเปนดุลยพินิจของมัคคุเทศก และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซ่ึงอาจจะขอความรวมมือจากผูเดินทาง
ในบางคร้ังท่ีตองเรงรีบ เพื่อใหไดทองเท่ียวตามโปรแกรม 
14.บริการนํ้าดื่มทานวันละ 1ขวด ตอคนตอวันเริ่มในวันที่ 2 ของการเดินทาง ถึงวันท่ี 3 ของการเดินทาง รวมจํานวน 2 ขวด 
15.การบริการของรถบัสนําเที่ยวญ่ีปุน ตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุน สามารถใหบริการวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนั้นๆ มิอาจเพิ่มเวลาได 
โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆเปนหลัก จึงขอสงวน
สิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 


