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TOKYO FUJI 5D3N 
ซุปตาร ชมพู ชมพูววว... 

โดยสายการบินแอรเอซียเอ็กซ (XJ) 
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ชมดอกซากุระ ณ สวนอุเอโนะ สวนสวยใจกลางกรุงโตเกียว 

สัมผสัความอลงัการของภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณของประเทศญ่ีปุน 
ช่ืนชมความงามดอกไมนานาพรรณ ณ สวนดอกไมฮานะโนะมิยาโกะ 

วัดอาซากุสะ ผานชมโตเกียวสกายทรี ชอปปงชินจูกุ 
ชอปปง โอไดบะ ไดเวอรซิต้ี  

อาบน้ําแรธรรมชาติ ดนิเนอรขาปยัูกษ FREE WIFI ON BUS 
มีน้ําดื่มบรกิารบนรถบัสวันละ 1 ขวด 

 
วันแรก      กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริตะ ประเทศญ่ีปุน 

07.30 น. พรอมกันท่ี สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ เคานเตอร สายการบิน AIR ASIA X 
เจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน 
สายการบิน AIR ASIA X ใชเครื่อง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ที่นั่ง จัดที่น่ังแบบ 3-3-3  (นํ้าหนักกระเปา 20 กก./
ทาน หากตองการซ้ือน้ําหนักเพิ่ม ตองเสียคาใชจาย)  
บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเคร่ือง 

 
11.15 น.  เหิรฟาสู เมืองนาริตะ ประเทศญ่ีปุน โดยเท่ียวบินที่ XJ606 
19.40 น.   ถึง เมืองนาริตะ ประเทศญ่ีปุน หลังจากผานข้ันตอนศุลกากรแลวนําทานเดินทางสูที่พัก (เวลาที่ญ่ีปุน เร็วกวาเมืองไทย 2 

ช่ัวโมง กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***สําคัญมาก!! ประเทศญ่ีปุนไมอนุญาตให
นําอาหารสด จําพวก เนื้อสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝาฝนมีโทษปรับและจับ*** 

คํ่า         อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย  
ที่พัก   NARITA KIKUSUI HOTEL หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน 
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วันท่ีสอง  วัดอาซากุสะ – โตเกียว สกายทรี (จุดถายรูป) - โตเกียวสกายทรี (ถายรูป) - สวนดอกไมฮานะโนะมิยาโกะ - โกเท็มบะ แฟคทอร่ี 
เอาทเลท 

เชา      รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (1)  
จากนั้นนําทานเดินทางสูเมือง เมืองโตเกียว นําทานนมัสการเจาแมกวนอิมทองคํา ณ วัดอาซากุสะ วัดที่ไดชื่อวาเปนวัดที่
มีความศักดิ์สิทธ์ิ และไดรับความเคารพนับถือมากท่ีสุดแหงหนึ่งในกรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองคเจาแมกวนอิมท
องคําที่ศักดิ์สิทธ์ิ ขนาด 5.5 เซนติเมตร ซ่ึงมักจะมีผูคนมากราบไหวขอพรเพื่อความเปนสิริมงคลตลอดท้ังป ประกอบกับ
ภายในวัดยังเปนที่ตั้งของโคมไฟยักษที่มีขนาดใหญที่สุดในโลกดวยความสูง 4.5 เมตร ซ่ึงแขวนหอยอยู ณ ประตูทางเขา
ที่อยูดานหนาสุดของวัด ท่ีมีชื่อวา “ประตูฟาคํารณ” และถนนจากประตูเขาสูตัววิหารที่ประดิษฐานเจาแมกวนอิมทองคํา 
มีชื่อวา ถนนนากามิเซะ ซ่ึงเปนที่ตั้งของรานคาขายของที่ระลึกพื้นเมืองตางๆ มากมาย อาทิ ขนมนานาชนิด ของเลน 
รองเทา พวงกุญแจที่ระลึก ฯลฯ ใหทุกทานไดเลือกซ้ือเปนของฝากของที่ระลึกอิสระ และทานสามารถเดินไปถายรูปคู
กับหอคอยที่สูงที่สุดในโลก แลนดมารกแหงใหมของกรุงโตเกียว ณ ริมแมน้ําสุมิดะ หอคอยโตเกียวสกาย ทรี (Tokyo 
Sky tree) (ไมรวมคาขึ้นหอคอย) หอสงสัญญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก ... เปดใหบรกิารเม่ือ  วันท่ี 22 
พฤษภาคม  2555 โดยหอนี้มีความสูง 634 เมตร สามารถทําลายสถิติความสูงของหอกวางตุง ในมณฑลกวางโจว ซ่ึงมี
ความสูง 600 เมตร และหอซีเอ็น ทาวเวอร ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มีความสูง 553 เมตร ทิวทัศนของ หอคอย
โตเกียวสกายทรี ท่ีบรรจุเทคโนโลยีแนวหนาสุดสามารถมองเห็นไดจากละแวกวัดอาซะกุซาที่เต็มไปดวยกลิ่นอายแบบ
เมืองเกาของเอะโดะ 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2) 

เดินทางสู สวนดอกไมฮานะโนะมิยาโกะ (Hananomiyako Flower Park) สวนดอกไมที่เรียกไดวางดงามที่สุดแหงหน่ึง
ในบริเวณๆ ภูเขาไฟฟูจิ สวนดอกไมขนาดใหญใกลกับทะเลสาบยามานะกะและภูเขาไฟฟูจิ มีพ้ืนที่ถึง 300,000 ตาราง
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เมตร หรือประมาณ 87.5 ไร มีดอกไมหลายพันธุ ที่ปลูกไวใหนักทองเที่ยวไดเดินทางมาชมตลอดทั้งป ภายในสวน
นอกจากทุงกวางแลวน้ันยังมีดอกไมที่ถูกปลูกไวในโดมขนาดใหญ เพื่อที่วาหากวันใดที่มีฝนตก ยังสามารถสัมผัสความ
งามของดอกไมในรมได ไฮไลท!!! น้ําตกเมียวจิน น้ําตกสูง 10 เมตร ยาว 800 เมตร ภายในสวน บริเวณรอบๆ น้ําตกยังมี
กังหันและ มุมถายรูปใหทานไดเพลิดเพลินกับการเก็บภาพประทับใจตามอัธยาศัย  ทานสามารถเขาชมดอกไมไดตั้งแต
ฤดูใบไมผลิจนถึงฤดูใบไมรวง ทางสวนมีตารางบอกชวงเวลาดอกไมบาน วาชวงไหนมีดอกไมอะไรใหทานได
เพลิดเพลินกับสีสันของดอกไมนานาพันธุ (ปลายเดือนเมษายน-กลางเดือนพฤษภาคม : ดอกทิวลิป, เดือนมิถุนายน-
กลางเดือนกรกฎาคม : ดอกปอปป,แคลิฟอรเนียปอปป, เดือนกรกฏาคม-เดือนกันยายน : ดอกบานช่ืน,ดอกคอสมอส 
และดอกทานตะวัน เปนตน) เดินทางสู โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอาทเลท ใหทานไดชอปปงอยางจุใจกับสินคาแบรนดเนมที่
แหลงรวมสินคานําเขาและสินคาแบรนดญ่ีปุนโกอินเตอรมากมาย เชน MK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, 
CYNTHIA ROWLEY, DIFFUSIONE TESSILE ฯลฯ เลือกซ้ือ กระเปาไฮไซ BALLY, PRADA, GUCCI, 
DIESEL,TUMI,GAP, ARMANY ฯลฯ เลือกดูเครื่องประดับ และนาฬิกาหรูอยาง TAG HEUER, AGETE, 
S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯ รองเทาแฟชั่น HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, 
HOGAN ฯลฯ หรือเลือกซ้ือสินคาสําหรับคุณหนู AIGLE, BANDAI ASOBI, HAKKA KIDS และสินคาอ่ืนๆ อีก
มากมาย ไดเวลานําทานเขาสูที่พัก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่ํา บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร ของโรงแรม เมนู บุฟเฟตขาปูยักษ (3) 
พักที่ โรงแรม Fuji San Resort Hotel หรือระดับเดียวกัน   

จากน้ันใหทานไดผอนคลายกับการ แชนํ้าแรออนเซ็นธรรมชาติ เช่ือวาถาไดแชนํ้าแรแลว จะทําใหผิวพรรณสวยงามและ
ชวยใหระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น 

วันท่ีสาม   ฟูจิเท็น สกีรีสอรท –พิพิธภัณฑแผนดินไหว –โตเกียว - สวนอุเอโนะ – อะเมโยโกะ - ชอปปงชินจุกุ  

เชา      รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (4) 
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 นําทานเดินทางสู ภูเขาไฟฟูจิ ที่มีความสูงเหนือจากระดับน้ําทะเล 3,776 เมตร ภูเขาที่มีชื่อเสียงเปนท่ีรูจักไปทั่วโลกใน
เรื่องความสวยงามที่ธรรมชาติไดมอบมาใหอยางลงตัว และยังถือวาเปนสัญลักษณหนึ่งของประเทศญ่ีปุน ท้ังยังเปน
จุดมุงหมายของนักทองเที่ยวตางชาติท่ีมาเยือนญ่ีปุนตลอดทุกฤดูกาล นําทานขึ้นสูช้ันที่ 5 ของภูเขาไฟฟูจิ (ขอสงวนสิทธิ์
ไมขึ้น ในกรณีที่อากาศไมเอื้ออํานวย หรือ ทางขึ้นปด) ที่ทุกทานจะไดเห็นถึงความสวยงามของตัวภูเขาและวิวโดยรอบ
ของภูเขาไฟฟูจิ และสัมผัสกับความหนาวเย็น ใหทุกทานไดถายภาพความประทับใจเก็บไว และเลือกซ้ือสินคาของที่
ระลึกซ่ึงเปนสัญลักษณรูปภูเขาไฟฟูจิในหลากหลายบรรยากาศไดอีกดวยอิสระใหทานไดเพลิดเพลินกับการถายรูปและ
ซ้ือของที่ระลึกตามอัธยาศัยจากน้ันนําทานไปสัมผัสประสบการณแปลกใหมที่ พิพิธภัณฑแผนดินไหว (Experience 
Earthquake) ที่จําลองเร่ืองราวของภูเขาไฟฟูจิ และทานจะไดสัมผัสกับบรรยากาศของการจําลองเหตุการณเรื่องราว
ตางๆ เก่ียวกับแผนดินไหวที่เกิดข้ึนในประเทศญ่ีปุน และจากน้ันใหทานไดอิสระเลือกซ้ือของที่ระลึกตามอัธยาศัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)  
 นําทานเดินทางสู มหานครโตเกียว ทานนมัสการเจาแมกวนอิมทองคํา นําทานเดินทางสูเมืองโตเกียวเดินทางสู สวนอุเอ
โนะ (Ueno Park) เปนสวนสาธารณะขนาดใหญของโตเกียว ภายในมีท้ังวัด ศาลเจา ทะเลสาป และสวนสัตว มีตนไม
มากมาย ใหบรรยากาศรมรื่นจึงเปนสถานที่ที่ชาวโตเกียวนิยมมาพักผอนกัน และในฤดูใบไมผลิของทุกๆปสวนอุเอโนะ
จะไดรับความนิยมเปนอยางมากในการมาชมซากุระ โดยจะมีตนซากุระเรียงรายอยูทั้งงสองขางยาวไปตามทางเดิน
ภายในสวน มีจํานวนมากกวา 1,000 ตน ทําใหดึงดูดผูคนจํานวนมากมาเยี่ยมชมในเทศกาลชมดอกซากุระ หรือที่เรียกกัน
วา งานฮานามินําทานเดินทางเขาสู (โดยปกติซากุระจะบานชวงประมาณปลายเดือนมีนาคมถึงตนเดือนเมษายน อาจมี
การเปล่ียนแปลงไดข้ึนอยูกับสภาพอากาศ)   
นําทานสู ตลาดอะเมโยโกะ (Ameyoko Market) ตลาดที่คึกคักเกือบตลอดเวลาตั้งอยูระหวางสถานีอุเอโนะ และสถานี
โอคาชิมาชิ แตกอนนั้นบริเวณนี้เปนที่ขายขนมและลูกอมลูกวาด ซ่ึงในภาษาญ่ีปุนเรียกรานขนมเหลานี้วา “Ameya 
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Yokocho” จึงเปนที่มาของชื่อตลาดอะเมโยโกะ (Ameyoko) ปจจุบันมีสินคาหลากหลายชนิดทั้ง ของสด ของใช 
เครื่องสําอาง กระเปา รองเทา เส้ือผาท้ังของญ่ีปุน และของนําเขาท่ีสวนใหญจะมีราคาถูกกวาในหางบางรานอาจจะตอ
ราคาเพ่ิมไดอีก อาหารทะเล ผลไม ผักสด รานขนมของกินเลน เชน ทาโกะยากิยักษ โมจิ ขนมเคก ช็อคโกแลต ไอศกรีม 
ชานมไขมุก  และรานอาหารญ่ีปุน อยางราเม็ง ซูชิ ขาวหนาปลาไหล พื้นที่ตลาดกินขนาดใหญกินพ้ืนที่ไปหลายซอย 
รวมถึงใตดิน สวนใหญจะเปดรานประมาณ 10 โมงเชาไปจนถึงชวงเย็นๆ และมักจะปดทุกวันพุธ จากน้ันนําทานสู 
ยานชอปปงชินจุกุ ใหทานอิสระและเพลิดเพลินกับการชอปปงสินคามากมายและ เครื่องใช ไฟฟา กลองถายรูปดิจิตอล 
นาฬิกา เครื่องเลนเกมส หรือสินคาที่จะเอาใจคุณผูหญิงดวย กระเปา รองเทา เส้ือผา แบรนดเนม เส้ือผาแฟชั่นสําหรับ
วัยรุน เครื่องสําอางย่ีหอดังของญ่ีปุนไมวาจะเปน KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอ่ืนๆ อีกมากมาย  

ค่ํา         อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
ที่พัก NARITA KIKUSUI HOTEL หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน 

วันท่ีส่ี  เมืองซาวาระ  - ชอปปงโอไดบะ – ไดเวอรซิตี้ – สนามบินนาริตะ 

เชา      รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (5) 
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 อิสระเลือกรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 

 จากนั้นนําทานเดินทางไป ยานโอไดบะ (Odaiba) คือเกาะท่ีสรางข้ึนไวเปนแหลงชอปปง และแหลงบันเทิงตางๆ ในอาว
โตเกียว ไดรับการปรับปรุงใหมีชื่อเสียงและเปนที่นิยมในชวงหลังของป 1990 นอกจากมีสถาปตยกรรมที่สวยงามตั้งอยู
มากมายแลว แตก็ยังคงความเปนธรรมชาติไวดวยความอุดมสมบูรณของพื้นที่สีเขียว ไดเวอรซิตี้ โตเกียว พลาซา 
(DiverCity Tokyo Plaza) เปนหางดังอีกหางหนึ่ง ที่อยูบนเกาะ โอไดบะ จุดเดนของหางนี้ก็คือ หุนยนตกันดั้ม ขนาดเทา
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ของจริง ซ่ึงมีขนาดใหญมาก ในบริเวณหาง ก็จะมีรานคาสําหรับคอกันดั้ม อยางเชน กันด้ัมคาเฟ (Gundam Cafe) และถา
อยากเขาไปดูนิทรรศกาลกันดั้ม ก็ตองไปที่ กันด้ัมฟรอนท (Gundam Front) ซ่ึงอยูในบริเวณหาง ไดรเวอรซิตี้ 

ค่ํา         อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
 ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสู สนามบินนาริตะ 
20.55 น.   ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอรเอเชีย เอ็กซ เที่ยวบินที่ XJ607  
 **บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง** 
 

วันท่ีหา  สนามบิน ดอนเมือง 

01.35 น.     เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 
 

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

วันเดินทาง ราคาผูใหญ พักเด่ียว บัส 34+1 

01-05 มีนาคม 2561 27,888.- 7,900.- 1 
02-06 มีนาคม 2561 27,888.- 7,900.- 1 
03-07 มีนาคม 2561 26,888.- 7,900.- 1 
04-08 มีนาคม 2561 26,888.- 7,900.- 1 
05-09 มีนาคม 2561 27,888.- 7,900.- 1
06-10 มีนาคม 2561 27,888.- 7,900.- 1
07-11 มีนาคม 2561 26,888.- 7,900.- 1
09-13 มีนาคม 2561 23,888.- 7,900.- 1
10-14 มีนาคม 2561 26,888.- 7,900.- 1 
11-15 มีนาคม 2561 26,888.- 7,900.- 1 
12-16 มีนาคม 2561 26,888.- 7,900.- 1 
13-17 มีนาคม 2561 26,888.- 7,900.- 1 
14-18 มีนาคม 2561 26,888.- 7,900.- 1 
15-19 มีนาคม 2561 26,888.- 7,900.- 1 
16-20 มีนาคม 2561 27,888.- 7,900.- 1 
17-21 มีนาคม 2561 27,888.- 7,900.- 1 
18-22 มีนาคม 2561 27,888.- 7,900.- 1 
19-23 มีนาคม 2561 27,888.- 7,900.- 1
20-24 มีนาคม 2561 27,888.- 7,900.- 1
21-25 มีนาคม 2561 27,888.- 7,900.- 1
22-26 มีนาคม 2561 27,888.- 7,900.- 1
23-27 มีนาคม 2561 27,888.- 7,900.- 1 
24-28 มีนาคม 2561 27,888.- 7,900.- 1 
25-29 มีนาคม 2561 27,888.- 7,900.- 1 
26-30 มีนาคม 2561 27,888.- 7,900.- 1 
27-31 มีนาคม 2561 27,888.- 7,900.- 1 

28 มีนาคม-01 เมษายน 2561 29,999.- 7,900.- 1 



 
 

8 
 

 

สําหรับลูกคาทานท่ีไมเอาตั๋วเครื่องบิน  หักคาตั๋วออก 9,000 บาท จากราคาทัวร 

* ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร *** ทั้งน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง ** 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ :  รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เปนตน โดย
มิตองแจงใหทราบลวงหนา การบริการของรถบัสนําเที่ยวญ่ีปุน ตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุน สามารถใหบริการวันละ 10 ช่ัวโมง มิอาจ
เพ่ิมเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เปนหลัก 
จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 
อัตราคาบริการรวม 

 คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงคาภาษีสนามบิน และคาภาษีนํ้ามัน  

 คารถโคชปรับอากาศ  

 โรงแรมท่ีพักตามที่ระบุ หรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง)  

 คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ    

 คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ   

 คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเท่ียว วงประกันทานละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรรมธรรม) 

 

29 มีนาคม-02 เมษายน 2561 29,999.- 7,900.- 1 
30 มีนาคม-03 เมษายน 2561 29,999.- 7,900.- 1 
31 มีนาคม-04 เมษายน 2561 29,999.- 7,900.- 1 

01-05 เมษายน 2561 28,888.- 7,900.- 1
02-06 เมษายน 2561 28,888.- 7,900.- 1
03-07 เมษายน 2561 28,888.- 7,900.- 1
04-08 เมษายน 2561 29,999.- 7,900.- 1 
05-09 เมษายน 2561 31,888.- 7,900.- 1 
06-10 เมษายน 2561 31,888.- 7,900.- 1 
07-11 เมษายน 2561 31,888.- 7,900.- 1 
08-12 เมษายน 2561 33,888.- 7,900.- 1 
09-13 เมษายน 2561 34,888.- 7,900.- 1 
10-14 เมษายน 2561 35,888.- 7,900.- 1 
11-15 เมษายน 2561 39,999.- 7,900.- 1 
12-16 เมษายน 2561 42,888.- 7,900.- 1 
13-17 เมษายน 2561 45,888.- 7,900.- 1 
14-18 เมษายน 2561 42,888.- 7,900.- 1 
15-19 เมษายน 2561 33,888.- 7,900.- 1
16-20 เมษายน 2561 28,888.- 7,900.- 1
17-21 เมษายน 2561 29,999.- 7,900.- 1 
18-22 เมษายน 2561 29,999.- 7,900.- 1 
19-23 เมษายน 2561 29,999.- 7,900.- 1 
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อัตราคาบริการนี้ไมรวม 

× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องดื่ม คาซักรีด คามินิบารในหองและคา

พาหนะตางๆ ที่มิไดระบุในรายการ 

× คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญ่ีปุน กรณีประกาศใหกลับมายื่นรองขอวีซาอีกครั้ง (เนื่องจากทางญ่ีปุนไดประกาศยกเวนการยื่นวีซา

เขาประเทศญ่ีปุนใหกับคนไทยสําหรับผูท่ีประสงคพํานักระยะส้ันในประเทศญ่ีปุนไมเกิน 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญ่ีปุนประกาศใหย่ืนวีซาตามเดิม ผูเดินทางจะตองจายเพ่ิม 2,000 บาท สําหรับการยื่นรองขอวีซา 

× คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเปาสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกวาที่สายการบินนั้นๆกําหนดหรือสัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน 

× คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไปแลว 

× คามัคคุเทศกทองถ่ิน และหัวหนาทัวรอํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 

× คาทิปมัคคุเทศก, คนขับรถ, 1,000 บาท/ทาน/ทริป, คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน 

× ภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จาย 3 % 

เดินทางข้ึนต่ํา 34 ทาน หากต่ํากวากําหนด กรุปจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มเพ่ือใหคณะ

เดินทางได ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงคใหทานตอไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทางและเลื่อน

การเดินทางไปในวันอ่ืนตอไป โดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบลวงหนา  

เง่ือนไขการจอง และ การชําระเงิน  : 

 มัดจําทานละ 15,000 บาท ภายหลังจากท่ีทานสงเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคาทําการจองกอนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บคาทัวรเต็มจํานวน  

 สวนที่เหลือ ชําระกอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน 

 หากไมชําระมัดจําตามที่กําหนด ขออนุญาตตัดที่น่ังใหลูกคาทานอ่ืนที่รออยู 

 หากชําระไมครบตามจํานวน บริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไมมีเง่ือนไข 

 เม่ือทานชําระเงินไมวาจะทั้งหมดหรือบางสวน ทางบริษัทฯถือวาทานไดยอมรับเง่ือนไขและขอตกลงตางๆที่ไดระบุไว
ทั้งหมดนี้แลว 

 หากชําระเงินในแตละสวนแลว โปรดสงสําเนาการโอนเงิน พรอมระบุชื่อพนักงานขายมาทางแฟกซ 

 สงรายชื่อสํารองที่นั่ง ผูเดินทางตองสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นตช่ือพรอมยืนยันวาตองการเดินทาง
ทองเท่ียวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบาง, เบอรโทร // [หากไมสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให ทางบริษัทฯขอ
สงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล และอ่ืนๆ เพื่อใชในการจองตั๋ว
เคร่ืองบินทั้งส้ิน 
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โปรดตรวจสอบ Passport : จะตองมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกวา 6 เดือนข้ึนไป และเหลือหนากระดาษอยางต่ํา 2 หนาหากไมม่ันใจ

โปรดสอบถาม 

เง่ือนไขยกเลิกการจอง :เนื่องจากเปนราคาตั๋วเคร่ืองบินโปรโมชั่น เม่ือจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน 

ไดทุกกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไว ในรายการ

เดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ทั้งส้ิน รวมถึง เม่ือทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการ

รายการใดรายการหนึ่ง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธ์ิ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญ่ีปุนใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญ่ีปุนไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวย
วัตถุประสงคเพื่อการทองเท่ียว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ จะตองย่ืนเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเขา
ประเทศญ่ีปุน* ดังตอไปนี้ 

1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญ่ีปุน (ทางบริษัทฯจัดการให) 

2. ส่ิงที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายท่ีอาจเกิดข้ึนในระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีปุนได (เชน เงินสด บัตรเครดิต เปน
ตน) 

3. ชื่อ ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานักในประเทศญ่ีปุน (ทางบริษัทจัดการให) 

4. กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญ่ีปุน (ทางบริษัทฯ จัดการให) 

คุณสมบัติการเขาประเทศญ่ีปุน (สําหรับกรณีการเขาประเทศญ่ีปุนดวยมาตรการยกเวนวีซา) 

1. หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู ไมต่ํากวา 6 เดือน  

2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระทําในประเทศญ่ีปุนจะตองไมเปนส่ิงท่ีขัดตอกฎหมายและเขาขายคุณสมบัติการพํานักระยะส้ัน 

3. ในข้ันตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน 

4. เปนผูที่ไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญ่ีปุน มิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขาย
คุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ 

หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดท้ังหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง 30 ทาน  

2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับข้ึนกอนวันเดินทาง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเนื่องจากสาเหตุตางๆ  

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอ
การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ 
อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง  

6. เม่ือทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเง่ือนไขขอตกลงตางๆ 
ทั้งหมด  
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7. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกคร้ังหนึ่ง หลังจากไดสํารองโรงแรมท่ีพักในตางประเทศเรียบรอย
แลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนตามท่ีระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรื่องหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก  โดยมีหองพักสําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได โดย
อาจจะขอเปล่ียนหองไดตามความประสงคของผูที่พัก ทั้งน้ีข้ึนอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได   

9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะนั้นบริษัท
ฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได  

10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจ
ของผูจัดกํากับเทาน้ัน 

11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื่องจากเปนการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการ
พิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว 
อันเนื่องมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณี
อ่ืน ๆ  

12. กรณีตองการพักแบบ 3 ทาน ตอหองหรือหองแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดหองให
เปนแบบ แยก 2 หอง คือ 1 หองพักคู และ 1 หองพักเดี่ยว โดยไมคาใชจายเพิ่ม  

13. สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญ่ีปุน หรือ วันเสารอาทิตย รถอาจจะติด อาจทําใหเวลาในการทองเท่ียว
และ ชอปปงแตละสถานท่ีนอยลง  โดยเปนดุลยพินิจของมัคคุเทศก และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซ่ึงอาจจะขอความรวมมือจากผู
เดินทางในบางคร้ังที่ตองเรงรีบ เพ่ือใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม 

14. บริการน้ําดื่มทานวันละ 1ขวด ตอคนตอวันเริ่มในวันที่ 2 ของการเดินทาง ถึงวันท่ี 3 ของการเดินทาง รวมจํานวน 3ขวด 

15. การบริการของรถบัสนําเที่ยวญ่ีปุน ตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุน สามารถใหบริการวันละ 10 ชั่วโมง ในวันน้ันๆ มิอาจเพ่ิมเวลาได 
โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ข้ึนอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเปนหลัก จึงขอ
สงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนเวลาทองเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 


