TOKYO FUJI IBARAKI 5D3N
ซุปตาร์ สุกแี ้ ห้ ง

ขอพร ณ วัดอาซากุสะ ผ่ านชมโตเกียวสกายทรี สัมผัสความยิ่งใหญ่ ของภูเขาไฟฟูจิ
ชมสวนดอกไม้ สไตล์ ญ่ ีปุ่น ณ สวนไคราคุเอน

วันที่ 1

กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง

20.30 น.

พร้ อมกันที่ สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชัน้ 3 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ สายการบิน AIR ASIA X
เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ คอยให้ การต้ อนรับ และอานวยความสะดวกในการเช็คอิน

23.45 น.

เหิรฟ้าสู่ เมืองนาริ ตะ ประเทศญี่ปนุ่ โดยเที่ยวบินที่ XJ600
สายการบิ น AIR ASIA X ใช้ เครื่ อง AIRBUS A330-300 จานวน 377 ที่นั่ง จัดที่นั่งแบบ 3-3-3 (นา้ หนักกระเป๋ า 20
กก./ท่าน หากต้ องการซื ้อน ้าหนักเพิ่ม ต้ องเสียค่าใช้ จ่าย)
บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง

วันที่ 2

สนามบินนาริ ตะ - โตเกียว - วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป) – สวนดอกไม้ ฮานะโนะมิยาโกะ - แช่น ้าแร่
ธรรมชาติ

08.00 น.

เดินทางถึง สนามบินนาริ ตะ ประเทศญี่ปนุ่ นาท่านผ่านขันตอนการตรวจคนเข้
้
าเมืองและศุลกากร เรี ยบร้ อยแล้ ว (เวลา
ที่ญี่ปนุ่ เร็ วกว่าเมืองไทย 2 ชัว่ โมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***สาคัญมาก!!
ประเทศญี่ปนไม่
ุ่ อนุญาตให้ นาอาหารสด จาพวก เนื ้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้ าประเทศ หากฝ่ าฝื นมีโทษปรับและจับ
จากนันน
้ าท่านเดินทางสูเ่ มือง เมืองโตเกียว นาท่านนมัสการเจ้ าแม่กวนอิมทองคา ณ วัดอาซากุสะ วัดที่ได้ ชื่อว่าเป็ นวัด
ที่มีความศักดิ์สิทธิ์ และได้ รับความเคารพนับถือมากที่สดุ แห่งหนึ่งในกรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองค์เจ้ าแม่กวนอิ
มทองคาที่ศกั ดิ์สทิ ธิ์ ขนาด 5.5 เซนติเมตร ซึง่ มักจะมีผ้ คู นมากราบไหว้ ขอพรเพื่อความเป็ นสิริมงคลตลอดทังปี
้ ประกอบ
กับภายในวัดยังเป็ นที่ตงของโคมไฟยั
ั้
กษ์ ที่มีขนาดใหญ่ที่สดุ ในโลกด้ วยความสูง 4.5 เมตร ซึ่งแขวนห้ อยอยู่ ณ ประตู
ทางเข้ าที่อยู่ด้านหน้ าสุดของวัด ที่มีชื่อว่า ประตูฟ้าคารณ และถนนจากประตูเข้ าสูต่ วั วิหารที่ประดิษฐานเจ้ าแม่กวนอิ
มทองคา มีชื่อว่า ถนนนากามิเซะ ซึ่งเป็ นที่ตงของร้
ั้
านค้ าขายของที่ระลึกพื ้นเมืองต่างๆ มากมาย อาทิ ขนมนานาชนิด
ของเล่น รองเท้ า พวงกุญแจที่ระลึก ฯลฯ ให้ ทกุ ท่า นได้ เลือกซื ้อเป็ นของฝากของที่ระลึกอิสระ และท่านสามารถเดินไป
ถ่ายรู ปคู่กบั หอคอยที่สงู ที่สดุ ในโลก แลนด์มาร์ กแห่งใหม่ของกรุ งโตเกียว ณ ริ มแม่น ้าสุมิดะ หอคอยโตเกียวสกาย ทรี
(Tokyo Sky tree) (ไม่รวมค่าขึ ้นหอคอย) หอส่งสัญญาณโทรคมนาคมที่สงู ที่สดุ ในโลก ... เปิ ดให้ บริ การเมื่อ วันที่ 22
พฤษภาคม 2555 โดยหอนี ้มีความสูง 634 เมตร สามารถทาลายสถิติความสูงของหอกวางตุ้ง ในมณฑลกว่างโจว ซึง่ มี
ความสูง 600 เมตร และหอซีเอ็น ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มีความสูง 553 เมตร ทิวทัศน์ของ หอคอย
โตเกียวสกายทรี ที่บรรจุเทคโนโลยีแนวหน้ า สุดสามารถมองเห็นได้ จากละแวกวัดอาซะกุซ่าที่เต็มไปด้ วยกลิ่นอายแบบ
เมืองเก่าของเอะโดะ

เที่ยง

บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)

เดินทางสู่ สวนดอกไม้ ฮานะโนะมิยาโกะ (Hananomiyako Flower Park) สวนดอกไม้ ที่เรี ยกได้ วา่ งดงามที่สดุ แห่งหนึ่ง
ในบริ เวณๆ ภูเขาไฟฟูจิ สวนดอกไม้ ขนาดใหญ่ใกล้ กบั ทะเลสาบยามานะกะและภูเขาไฟฟูจิ มีพื ้นที่ถึง 300,000 ตาราง
เมตร หรื อประมาณ 87.5 ไร่ มีดอกไม้ หลายพันธุ์ ที่ปลูกไว้ ให้ นกั ท่องเที่ยวได้ เดินทางมาชมตลอดทัง้ ปี ภายในสวน
นอกจากทุง่ กว้ างแล้ วนันยั
้ งมีดอกไม้ ที่ถกู ปลูกไว้ ในโดมขนาดใหญ่ เพื่อที่วา่ หากวันใดที่มีฝนตก ยังสามารถสัมผัสความ
งามของดอกไม้ ในร่มได้ ไฮไลท์!!! น ้าตกเมียวจิน น ้าตกสูง 10 เมตร ยาว 800 เมตร ภายในสวน บริ เวณรอบๆ น ้าตกยัง
มีกังหันและ มุมถ่ายรู ปให้ ท่านได้ เพลิดเพลินกับการเก็บภาพประทับใจตามอัธยาศัย ท่านสามารถเข้ าชมดอกไม้ ได้
ตังแต่
้ ฤดูใบไม้ ผลิจนถึงฤดูใบไม้ ร่วง ทางสวนมีตารางบอกช่วงเวลาดอกไม้ บาน ว่าช่วงไหนมีดอกไม้ อะไรให้ ท่านได้
เพลิดเพลินกับสีสนั ของดอกไม้ นานาพันธุ์ (ปลายเดือนเมษายน-กลางเดือนพฤษภาคม : ดอกทิวลิป, เดือนมิถนุ ายนกลางเดือนกรกฎาคม : ดอกป๊ อปปี ,้ แคลิฟอร์ เนียป๊ อปปี ,้ เดือนกรกฏาคม-เดือนกันยายน : ดอกบานชื่น,ดอกคอสมอส
และดอกทานตะวัน เป็ นต้ น)
ค่า

บริ การอาหารค่า ณ ภัตตาคาร ของโรงแรม (2)

ที่พกั

FUJISAN RESORT HOTEL หรื อระดับเดียวกัน
จากนันให้
้ ทา่ นได้ ผอ่ นคลายกับการ แช่น ้าแร่ออนเซ็นธรรมชาติ เชื่อว่าถ้ าได้ แช่น ้าแร่แล้ ว จะทาให้ ผิวพรรณสวยงามและ
ช่วยให้ ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ ้น

วันที่ 3

ภูเขาไฟฟูจิชนั ้ 5 (ขึ ้นอยูก่ บั สภาพอากาศ) – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว- อิบารากิ - สวนไคราคุเอน – พระใหญ่อชุ ิคุ
ไดบุสสึ – AMI PREMIUM OUTLET

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (3)
นาท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ ที่มีความสูงเหนือจากระดับน ้าทะเล 3,776 เมตร ภูเขาที่มีชื่อเสียงเป็ นที่ร้ ู จกั ไปทัว่ โลกใน
เรื่ องความสวยงามที่ธรรมชาติได้ มอบมาให้ อย่างลงตัว และยังถือว่าเป็ นสัญลักษณ์ หนึ่งของประเทศญี่ ปนุ่ ทังยั
้ งเป็ น
จุดมุ่งหมายของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเยือนญี่ ปนตลอดทุ
ุ่
กฤดูกาล นาท่านขึ ้นสูช่ นที
ั ้ ่ 5 ของภูเขาไฟฟูจิ (ขอสงวน
สิทธิ์ ไม่ขึ ้น ในกรณี ที่อากาศไม่เอื ้ออานวย หรื อ ทางขึ ้นปิ ด) ที่ทุกท่านจะได้ เห็นถึงความสวยงามของตัวภูเขาและวิว
โดยรอบของภูเขาไฟฟูจิ และสัมผัสกับความหนาวเย็น ให้ ทกุ ท่านได้ ถ่ายภาพความประทับใจเก็บไว้ และเลือกซื ้อสินค้ า
ของที่ระลึกซึง่ เป็ นสัญลักษณ์รูปภูเขาไฟฟูจิในหลากหลายบรรยากาศได้ อีกด้ วย จากนันน
้ าท่านไปสัมผัสประสบการณ์
แปลกใหม่ที่ พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว (Experience Earthquake) ที่จาลองเรื่ องราวของภูเขาไฟฟูจิ และท่านจะได้ สมั ผัส
กับบรรยากาศของการจาลองเหตุการณ์ เรื่ องราวต่างๆ เกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่เกิดขึ ้นในประเทศญี่ ปนุ่ และจากนันให้
้
ท่านได้ อิสระเลือกซื ้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย

เที่ยง

บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
นาท่านสู่ สวนไคราคุเอน (Kairakuen Garden) ซึ่งติดอันดับ 1 ใน 3 สวนที่สวยที่สดุ ของ สร้ างขึ ้นในปี ค.ศ. 1842 เป็ น
สวนพฤกษชาติสไตล์ญี่ปนที
ุ่ ่จัดว่าเป็ นหนึ่งในสามสวนที่สวยที่สดุ ในญี่ ปนุ่ สามารถเดินชมได้ ตลอดปี เพราะจะมีการ
เปลีย่ นต้ นไม้ ให้ เข้ ากับฤดู ช่วงต้ นฤดูใบไม้ ผลิจะมีการจัดเทศกาลดอกบ๊ วยที่มีชื่อเสียงมาก ภายในสวนมีต้นบ๊ วยปลูกไว้
มากว่า 3,000 ต้ น นอกจากต้ นบ๊ วยแล้ ว ยัง มีป่าไผ่ ไม้ ซีดาร์ และโคบุนเต อาคารสไตล์ญี่ ปุ่นดัง้ เดิม ตัง้ อยู่ใกล้ กับ
ทะเลสาบเซนบะ เปิ ดให้ เข้ าชมศึกษาข้ อมูลต่างๆ พักผ่อนหย่อนใจ และสามารถเห็นมุมมองที่ดีที่สดุ ของสวนได้ จากชัน้
บน
นาท่านนมัสการ พระใหญ่อุชิคุ ไดบุสสึ (Ushiku Daibutsu) เป็ นพระพุทธรู ปปางยืนที่สูงที่สดุ ของประเทศญี่ ปนุ่ และ
เคยเป็ นรูปปั น้ ที่สงู ที่สดุ ในโลกที่ถกู บันทึกไว้ โดยหนังสือบันทึกสถิติโลกกินเนสบุ๊ค (Guinness Book of world records)
เมื่อปี ค.ศ. 1995 ด้ วย จากความสูงถึง 120 เมตร ทาให้ สามารถมองเห็นได้ ตงั ้ แต่ใจกลางเมืองโตเกี ยวเลยทีเดียว
ไฮไลท์!!! ของที่นี่มิได้ เป็ นเพียงที่สกั การะพระพุทธรูปองค์ใหญ่อย่างเดียวเท่านัน้ แต่ยงั สามารถเข้ าไปยังบริ เวณภายใน
รูปปั น้ และขึ ้นไปยังจุดที่เป็ นหอสังเกตการณ์ในระดับความสูงที่ 85 เมตร ซึง่ จะอยู่ตรงส่วนของหน้ าอกพระพุทธรูป เป็ น
จุดที่สามารถมองเห็น วิวในมุมด้ านกว้ างได้ ทังหมด
้
บนชัน้ นี ้จะมีกระจกที่เป็ นช่องหน้ าต่างอยู่ด้วยกัน 4 ด้ าน และ
มองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้ จากตรงนี ้อีกด้ วย จากนัน้ นาท่านช้ อปปิ ง้ ณ AMI PREMIUM OUTLET ซึ่งภายในมี 100 ร้ านค้ า
ของแบรนด์ที่มีคณ
ุ ภาพ จากทังภายในประเทศและต่
้
างประเทศ ที่จะทาให้ ท่านพอใจและมีความสุขไปกับการช้ อปปิ ง้
สินค้ า การออกแบบคอนเซ็ปต์ของเอ้ าท์เล็ทแห่งนี ้ คือ เป็ นเมืองชายฝั่งตะวันตกของอเมริ กา ท่านจะรู้สกึ สนุกไปกับการ
เดินช้ อปปิ ง้ และยังมีร้านอาหารหลากหลายรูปแบบให้ ทา่ นเดินเลือกซื ้อเลือกหาสินค้ าตามอัธยาศัย

ค่า

อิ

สระรับประทานอาหารค่าตามอัธยาศัย

ที่พกั

Tsukuba Onsen Hotel หรื อเทียบเท่า

วันที่ 4

เมืองซาวาระ – สะพานจาจา – ย่านโอไดบะ - ไดเวอร์ ซิตี ้ โตเกียว พลาซ่า – ช้ อปปิ ง้ ชินจูกุ

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (5)
จากนันน
้ าท่านเดินทางสู่ เมืองซาวาระ เป็ นเมืองเล็กๆ ตัง้ อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองนาริ ตะ เคยเป็ น
ศูนย์กลางการขนส่งข้ าวในช่วงสมัยเอโดะ บริ เวณใจกลางเมืองมีคลองตัดผ่าน มีชื่อเรี ยกว่า เอโดะน้ อย Little Edo
ได้ รับการรักษาและบูรณะที่อยูอ่ าศัยแบบดังเดิ
้ ม ร้ านค้ าต่างๆ และคลังสินค้ าจากสมัยเอโดะ ระหว่างคลองจะเชื่อมต่อ
ด้ วยสะพานหลายแห่ง ไฮไลท์ !!! สะพานจาจา หรื อ สะพานโทโยฮาชิ ซึ่งจะมีน ้าไหลออกมาจากสะพานทังสองด้
้
าน
คล้ ายน ้าตก ใกล้ ๆกับสะพานจาจา เป็ นที่ตงของพิ
ั้
พิธภัณฑ์อิโนะทาดาทากะและบ้ านพักอาศัยเดิมของเขา อิโนะทาดา

ทากะ คือผู้ที่บุกเบิกประเทศญี่ ปนุ่ สร้ างแผนที่ที่แม่นยาในสมัยโชกุนโทกุงาวะ ภายในพิพิธภั ณฑ์จึงจัดแสดงผลงาน
และเทคนิคต่างๆที่ใช้ ในการทางานของเขา พร้ อมคาอธิบายภาษาอังกฤษ อิสระให้ ทา่ นชมเมืองซาวาระตามอัธยาศัย
เที่ยง

อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
ท่านเดินทางไป ย่านโอไดบะ (Odaiba) คือเกาะที่สร้ างขึ ้นไว้ เป็ นแหล่งช้ อปปิ ง้ และแหล่งบันเทิงต่างๆ ในอ่าวโตเกียว
ได้ รับ การปรั บ ปรุ งให้ มี ชื่อ เสีย งและเป็ น ที่ นิ ยมในช่ว งหลังของปี 1990 นอกจากมี สถาปั ต ยกรรมที่ สวยงามตัง้ อยู่
มากมายแล้ ว แต่ก็ยังคงความเป็ นธรรมชาติไว้ ด้วยความอุดมสมบูรณ์ ของพืน้ ที่สีเขียว ไดเวอร์ ซิตี ้ โตเกี ยว พลาซ่า
(DiverCity Tokyo Plaza) เป็ นห้ างดังอีกห้ างหนึ่ง ที่อยู่บนเกาะ โอไดบะ จุดเด่นของห้ างนี ้ก็คือ หุ่นยนต์กนั ดัม้ ขนาด
เท่าของจริ ง ซึ่งมีขนาดใหญ่มาก ในบริ เวณห้ าง ก็จะมีร้านค้ าสาหรับคอกันดัม้ อย่างเช่น กันดัมคาเฟ่
้
(Gundam Cafe)
และถ้ าอยากเข้ าไปดูนิทรรศกาลกันดัม้ ก็ต้องไปที่ กันดัมฟรอนท์
้
(Gundam Front) ซึง่ อยูใ่ นบริ เวณห้ าง ไดรเวอร์ ซิตี ้ นา
ท่านอิสระ ย่านช้ อปปิ ง้ ชินจุกุ ให้ ท่านอิสระและเพลิดเพลินกับการช้ อปปิ ง้ สินค้ ามากมายและ เครื่ องใช้ ไฟฟ้า กล้ อง
ถ่ายรู ปดิจิตอล นาฬิกา เครื่ องเล่นเกมส์ หรื อสินค้ าที่จะเอาใจคุณ ผู้หญิ งด้ วย กระเป๋ า รองเท้ า เสื ้อผ้ า แบรนด์ เนม
เสื ้อผ้ าแฟชัน่ สาหรับวัยรุ่ น เครื่ องสาอางยี่ห้อดังของญี่ ปนไม่
ุ่ ว่าจะเป็ น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอื่นๆ
อีกมากมาย

ค่า

อิสระรับประทานอาหารค่าตามอัธยาศัย

ทีพ่ กั

NARITA KIKUSUI HOTEL หรื อเทียบเท่า

วันที่ 5

สนามบินนาริ ตะ – สนามบินดอนเมือง

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (6)

09.15 น.

ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอร์ เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ601

13.45 น.

เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจ
**สายการบินมีบริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง**
+++++++++++++++++++++++++++++++++++

วันเดินทาง
02-06 มิถนุ ายน 2561
04-08 มิถนุ ายน 2561
08-12 มิถนุ ายน 2561
10-14 มิถนุ ายน 2561
12-16 มิถนุ ายน 2561
16-20 มิถนุ ายน 2561
18-22 มิถนุ ายน 2561
22-26 มิถนุ ายน 2561
24-28 มิถนุ ายน 2561
26-30 มิถนุ ายน 2561
30 มิถุนายน-04 กรกฎาคม 2561
02-06 กรกฎาคม 2561
04-08 กรกฎาคม 2561
06-10 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 สิงหาคม 2561
30 กรกฎาคม-03 สิงหาคม 2561
02-06 สิงหาคม 2561
04-08 สิงหาคม 2561
06-10 สิงหาคม 2561
08-12 สิงหาคม 2561
10-14 สิงหาคม 2561
12-16 สิงหาคม 2561
14-18 สิงหาคม 2561
16-20 สิงหาคม 2561

ราคาผู้ใหญ่
21,888.20,888.22,888.22,888.22,888.22,888.22,888.22,888.22,888.22,888.22,888.23,888.23,888.23,888.23,888.23,888.23,888.23,888.23,888.23,888.23,888.23,888.25,888.26,888.26,888.26,888.25,888.25,888.25,888.29,888.29,888.29,888.25,888.25,888.-

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

บัส 34+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
1
1
1
1
1

18-22 สิงหาคม 2561
25,888.7,900.20-24 สิงหาคม 2561
25,888.7,900.22-26 สิงหาคม 2561
25,888.7,900.24-28 สิงหาคม 2561
25,888.7,900.26-30 สิงหาคม 2561
25,888.7,900.28 สิงหาคม-01 กันยายน 2561
25,888.7,900.30 สิงหาคม-03 กันยายน 2561
25,888.7,900.02-06 กันยายน 2561
23,888.7,900.04-08 กันยายน 2561
23,888.7,900.06-10 กันยายน 2561
23,888.7,900.08-12 กันยายน 2561
23,888.7,900.10-14 กันยายน 2561
23,888.7,900.12-16 กันยายน 2561
23,888.7,900.14-18 กันยายน 2561
23,888.7,900.16-20 กันยายน 2561
23,888.7,900.18-22 กันยายน 2561
23,888.7,900.20-24 กันยายน 2561
23,888.7,900.22-26 กันยายน 2561
23,888.7,900.24-28 กันยายน 2561
23,888.7,900.** ปล. ไม่ มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็ นราคาพิเศษ / ราคาเด็กอายุต่ากว่ า 2 ปี (Infant) ท่ านละ 7,900 บาท
ราคานีไ้ ม่ รวมค่ าทิปไกด์ ท่านละ 1,000 บาท/ทริป**

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

สาหรับลูกค้ าท่ านที่ไม่ เอาตั๋วเครื่องบิน หักค่ าตั๋วออก 9,000 บาท จากราคาทัวร์

* ท่ านใดมีไฟล์ ทบินภายในประเทศต่ อ โปรดแจ้ งให้ บริษัทฯทราบในวันจองทัวร์ *
** ทัง้ นีเ้ พื่อประโยชน์ ของตัวท่ านเอง **
บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ : รายการทัวร์ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็ นต้ น
โดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า การบริ การของรถบัสนาเที่ยวญี่ปนุ่ ตามกฎหมายของประเทศญี่ปนุ่ สามารถให้ บริ การวันละ 10 ชัว่ โมง มิ
อาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็ นผู้บริ หารเวลาตามความเหมาะสม ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั สภาพการจราจรในวันเดินทางนันๆ
้ เป็ น
หลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลีย่ นเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง
อัตราค่าบริ การรวม

✓
✓
✓
✓
✓
✓

ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษี สนามบิน และค่าภาษี น ้ามัน
ค่ารถโค้ ชปรับอากาศ
โรงแรมที่พกั ตามที่ระบุ หรื อเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้ อง)
ค่าธรรมเนียมเข้ าชมสถานที่ตา่ งๆ ตามรายการที่ระบุ
ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
ค่าเบี ้ยประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)

อัตราค่าบริ การนี ้ไม่รวม
× ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทาหนังสือเดิน ทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่ องดื่ม ค่าซักรี ด ค่ามินิบาร์ ในห้ องและค่า
พาหนะต่างๆ ที่มิได้ ระบุในรายการ
ุ่ ประกาศยกเว้ นการยื่นวี
× ค่าธรรมเนียมวีซา่ เข้ าประเทศญี่ปนุ่ กรณีประกาศให้ กลับมายื่นร้ องขอวีซา่ อีกครัง้ (เนื่องจากทางญี่ปนได้
ซ่าเข้ าประเทศญี่ปนให้
ุ่ กบั คนไทยสาหรับผู้ที่ประสงค์พานักระยะสันในประเทศญี
้
่ปนไม่
ุ่ เกิน 15 วัน)
ุ่
ยื่นวีซา่ ตามเดิม ผู้เดินทางจะต้ องจ่ายเพิ่ม 2,000 บาท สาหรับการยื่นร้ องขอวีซา่
× หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปนประกาศให้
้ าหนดหรื อสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋ าสัมภาระที่มีน ้าหนักเกินกว่าที่สายการบินนันๆก
× ค่าภาษี น ้ามัน ที่สายการบินเรี ยกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริ ษัทฯได้ ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ ว
× ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้ าทัวร์ อานวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง
× ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 1,000 บาท/ท่าน/ทริ ป, ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ แล้ วแต่ความพึงพอใจของท่าน
× ภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7 % และภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3 %
เดินทางขึ ้นต่า 34 ท่าน หากต่ากว่ากาหนด กรุ๊ ปจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชาระค่าบริ การเพิ่มเพื่อให้ คณะ
เดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ ทา่ นต่อไป ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเลือ่ น
การเดินทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบริ ษัทฯจะแจ้ งให้ ทา่ นทราบล่วงหน้ า
เงื่อนไขการจอง และ การชาระเงิน :
 มัดจาท่านละ 15,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน กรณีลกู ค้ าทาการจองก่อนวันเดินทางภายใน 20 วัน
ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์ เต็มจานวน
 ส่วนที่เหลือ ชาระก่อนวันเดินทางอย่างน้ อย 30 วัน
• หากไม่ชาระมัดจาตามที่กาหนด ขออนุญาตตัดที่นงั่ ให้ ลกู ค้ าท่านอื่นที่รออยู่
• หากชาระไม่ครบตามจานวน บริ ษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงื่อนไข
้
อบางส่วน ทางบริ ษัทฯถือว่าท่านได้ ยอมรับเงื่อนไขและข้ อตกลงต่างๆที่ได้ ระบุไว้ ทงหมด
ั้
• เมื่อท่านชาระเงินไม่วา่ จะทังหมดหรื
นี ้แล้ ว
• หากชาระเงินในแต่ละส่วนแล้ ว โปรดส่งสาเนาการโอนเงิน พร้ อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางแฟกซ์
• ส่งรายชื่ อสารองที่นั่ง ผู้เดินทางต้ องส่งสาเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ ชื่อพร้ อมยืนยันว่าต้ องการเดินทาง
ท่องเที่ยวทริ ปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบ้ าง, เบอร์ โทร // [หากไม่สง่ สาเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให้ ทางบริ ษัทฯขอ

สงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใช้ ในการจองตัว๋
เครื่ องบินทังสิ
้ ้น
โปรดตรวจสอบ Passport : จะต้ องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ ้นไป และเหลือหน้ ากระดาษอย่างต่า 2 หน้ าหากไม่
มัน่ ใจโปรดสอบถาม
เงื่อนไขยกเลิกการจอง :
เนื่องจากเป็ นราคาตัว๋ เครื่ องบินโปรโมชัน่ เมื่อจองทัวร์ ชาระเงินค่าจองค่าทัวร์ แล้ ว ไม่สามารถยกเลิก เลือ่ น ขอคืนเงิน ได้ ทกุ กรณี และกรณีที่
กองตรวจคนเข้ าเมืองทังกรุ
้ งเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้ เดินทางออก หรื อ เข้ าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริ ษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ ว ถ้ าท่านงดการใช้ บริ การรายการใดรายการ
หนึง่ หรื อไม่เดินทาง พร้ อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้ องค่าบริ การและเงินมัดจาคืน ไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น
จากมาตรการยกเว้ น วีซ่าเข้ าประเทศญี่ ปุ่ นให้ กับ คนไทย ผู้ที่ ป ระสงค์ จะพ านักระยะสัน้ ในประเทศญี่ ปุ่ นไม่เกิ น 15 วัน ไม่ว่า จะด้ ว ย
วัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรื อธุรกิจ จะต้ องยื่นเอกสารในขันตอนการตรวจเข้
้
าเมือง เพื่อยื นยันการมีคุณสมบัติการเข้ า
ประเทศญี่ปน*
ุ่ ดังต่อไปนี ้
1. ตัว๋ เครื่ องบินขาออกจากประเทศญี่ปนุ่ (ทางบริ ษัทฯจัดการให้ )
2. สิง่ ที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่อาจเกิดขึ ้นในระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปนได้
ุ่ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็ น
ต้ น)
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปนุ่ (ทางบริ ษัทจัดการให้ )
4. กาหนดการเดินทางระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปนุ่ (ทางบริ ษัทฯ จัดการให้ )
คุณสมบัติการเข้ าประเทศญี่ปนุ่ (สาหรับกรณีการเข้ าประเทศญี่ปนด้
ุ่ วยมาตรการยกเว้ นวีซา่ )
1. หนังสือเดินทางต้ องมีอายุการใช้ งานเหลืออยู่ ไม่ต่ากว่า 6 เดือน
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทาในประเทศญี่ปนจะต้
ุ่
องไม่เป็ นสิง่ ที่ขดั ต่อกฎหมายและเข้ าข่ายคุณสมบัติการพานักระยะสัน้
3. ในขันตอนการขอเข้
้
าประเทศ จะต้ องระบุระยะเวลาการพานักไม่เกิน 15 วัน
4. เป็ นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปนุ่ มิได้ อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้ เข้ าประเทศ และไม่เข้ าข่าย
คุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้ เข้ าประเทศ
หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทังหมดก่
้
อนทาการจอง เพื่อความถูกต้ องและความเข้ าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้ าและบริ ษัท
1. บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลือ่ นการเดินทางหรื อปรับราคาค่าบริ การขึ ้นในกรณีที่มีผ้ รู ่วมคณะไม่ถึง 30 ท่าน
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน ้ามันและภาษี สนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ ้นก่อนวันเดินทาง
3. บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าอันเนื่องจากสาเหตุตา่ งๆ

4. บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากเกิดกรณีความล่าช้ าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน, การประท้ วง, การนัดหยุดงาน, การก่อ
การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิง่ ของผิดกฎหมาย ซึง่ อยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษัทฯ
5. บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ
อุบตั ิเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ ทงั ้ หมดกับทางบริ ษัท ฯ แล้ ว ทางบริ ษัทฯ จะถือว่าท่านได้ ยอมรับเงื่อนไขข้ อตกลงต่างๆ
ทังหมด
้
7. รายการนี ้เป็ นเพียงข้ อเสนอที่ต้องได้ รับการยืนยันจากบริ ษัทฯ อีกครัง้ หนึง่ หลังจากได้ สารองโรงแรมที่พกั ในต่างประเทศเรี ยบร้ อยแล้ ว
โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้ เคียงกัน ซึง่ อาจจะปรับเปลีย่ นตามที่ระบุในโปรแกรม
8. การจัดการเรื่ องห้ องพัก เป็ นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้ องให้ กับกรุ๊ ปที่เข้ าพัก โดยมีห้องพักสาหรับผู้สบู บุหรี่ / ปลอดบุหรี่ ได้ โดย
อาจจะขอเปลีย่ นห้ องได้ ตามความประสงค์ของผู้ที่พกั ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั ความพร้ อมให้ บริ การของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้
9. กรณีผ้ เู ดินทางต้ องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเช่น ใช้ วีลแชร์ กรุ ณาแจ้ งบริ ษัทฯ อย่างน้ อย 7 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนัน้
บริ ษัทฯไม่สามารถจัดการได้ ลว่ งหน้ าได้
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จดั ไม่มีสทิ ธิในการให้ คาสัญญาใด ๆ ทังสิ
้ ้นแทนผู้จดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอานาจ
ของผู้จดั กากับเท่านัน้
11. ผู้จดั จะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้ จ่ายต่างๆ ได้ เนื่องจากเป็ นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผ้ เู ดินทางไม่ผา่ นการ
พิจารณาในการตรวจคนเข้ าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็ นกองตรวจคนเข้ าเมืองหรื อกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว
อันเนื่องมาจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้ าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถกู ต้ อง หรื อ การถูกปฏิเสธใน
กรณีอื่น ๆ
12. กรณีต้องการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้ องหรื อห้ องแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิ ในการจัดห้ องให้
เป็ นแบบ แยก 2 ห้ อง คือ 1 ห้ องพักคู่ และ 1 ห้ องพักเดี่ยว โดยไม่คา่ ใช้ จ่ายเพิ่ม
13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ ปุ่น หรื อ วันเสาร์ อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจทาให้ เวลาในการ
ท่องเที่ยวและ ช้ อปปิ ง้ แต่ละสถานที่น้อยลง โดยเป็ นดุลยพิ นิจของมัคคุเทศก์ และคนขัยรถในการบริ หารเวลา ซึ่งอาจจะขอความ
ร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครัง้ ที่ต้องเร่งรี บ เพื่อให้ ได้ ทอ่ งเที่ยวตามโปรแกรม
14. บริ การน ้าดื่มท่านวันละ 1ขวด ต่อคนต่อวันเริ่ มในวันที่ 2 ของการเดินทาง ถึงวันที่ 3 ของการเดินทาง รวมจานวน 2 ขวด
15. การบริ การของรถบัสนาเที่ยวญี่ปนุ่ ตามกฎหมายของประเทศญี่ปนุ่ สามารถให้ บริ การวันละ 10 ชัว่ โมง ในวันนันๆ
้ มิอาจเพิ่มเวลาได้
โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็ นผู้บริ หารเวลาตามความเหมาะสม ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั สภาพการจราจรในวันเดินทางนันๆเป็
้ นหลัก จึงขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลีย่ นเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง
ใบจองทัวร์ / BOOKING FORM

รายการทัวร์ .................................................................................. วันเดินทาง........................................
ชื่อผู้ติดต่อ (ผู้จอง) .................................................................. โทร......................................................
จานวนผู้เดินทางทังหมด.................คน
้
(ผู้ใหญ่................ท่าน / เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี ..............ท่าน)

จานวนห้ องพักที่ใช้ ทงหมด.............ห้
ั้
อง (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............)
รายชื่อผู้เดินทาง (กรุ ณากรอกชื่อไทยและอังกฤษอย่ างถูกต้ องตามหนังสือเดินทาง เรียงตามห้ องพัก)
ล า ดั
บ

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)

ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
หมายเหตุ
กรุณาแจ้ งความประสงค์อื่นตามที่ทา่ นต้ องการ อาทิเช่น
อาหาร
 ไม่ทานเนื ้อวัว  ไม่ทานเนื ้อหมู  ไม่ทานสัตว์ปีก  ทานมังสาวิรัต
รายละเอียดอื่นๆ ..................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

ข้ าพเจ้ ารับทราบเงื่อนไขในรายการทัวร์ เรียบร้ อยแล้ ว

ลงชื่อ.............................................................ผู้จอง
(..............................................................)

วันเกิด (ว/ด/ป)

